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 قى المعاصريتوالبيوااالبستمولوجى  الفكرفي جداالت 

 

مازال الفكر الفلسفى االبستمولوجى مشغوالا بالجدل المنهجى بين فالسفة العلم المعاصرين        
وقد شغل المتخصصون في االبستمولوجيا وفلسفة العلم في الفكر المعاصر بهذا الجدل الدائم المتعلق 

سفة العقل وفلسفة الذهن، ورغم ندرة المشتغلين في االبستمولوجيا في مصر قضايا فلو بالمنهج من جانب 
ا الماضية بهذه القضايا. وقد ُشِغَل و والجزائر والمغرب فأن الدكتور نجيب الحصادى  خالل العشرين عاما

خصصنا في العدد الماضى دراسة مطولة عن جهوده خصنا بها الدكتور عبدالباسط عثمان والذى قدم 
ننشرها ضمن وإلحاقاا بالمجلد الرابع من ة حول الفيلسوف الليبى رجب بو دبوس يراسة تفصيلا دأيضا 

موسوعة الفالسفة العرب المعاصرين إال أننا هنا ُنقدم هذه الدراسات والترجمات المتنوعة التي كتبها كل 
االمبريقية من تشاندا جوبتا "حل بتنام لخالف بوبر / كون، وجورج أي. ريش عن "هل اغتيال كون 

المنطقية" ترجمة الحصادى و "أفكر أنى أفكر إذن أنا موجود فيما أفكر" للحصادى مع دراسته باالشتراك 
الجسمي" ونجد في هذه الدراسات ما يعبر عن أحد صور الجدل  –مع أسية سحيم "جدلية الذهني 

 ي يحتويها هذا العدد. االبستمولوجى المعاصر في فلسفة العلم خصصنا له أحد الملفات الثالثة الت

بينما يختص الملف التالى بالجدل الدائر اليوم حول قضية الموت الرحيم أو القتل الرحيم بين      
فريقين متقابلين يمثل أولهما كثير من رجال الدين والقانون ممن يؤكد على "مبدأ قدسية الحياة" ورفض 

ة ودينية وفلسفية وُيمثل الفريقين عدد من الفالسفة واستنكار القتل الرحيم بكافة صوره على أشكال أخالقي
ممن يحرصون على "كرامة المريض" ويؤكدون على هذا المبدأ وهى قضية مثارة وبشدة وبدأت تعالج في 

مل وجهات أعمال درامية سينمائية وتلفزيونية عربية متعددة. ويحتوى هذا الملف على أربعة دراسات تح
نظر متعددة يسودها رفض وإنكار الموت الرحيم على صور متعددة، أحدها توضيح موقف الفيلسوف 
المعاصر ايمانويل ليفيناس من هذه القضية والثانية تظهر العالقة بين البوذية والموت الرحيم والدراسات 

ية االستجابة لدعوى الموت الرحيم. المتبقية تحليالت من واقع حاالت واقعية ُيناقشها األطباء بيان إلمكان
 وُتمثل تلك الدراسات أحد أشكال الجدال البيواتيقى المعاصر.

يسبق هذين الملفين حول قضايا االبستمولوجيا والبيواتيقا عدد من الدراسات حول الفكر      
ة بكل من هوسرل وهيدجر لألستاذ المغربى المتميز أسماعيل  الفلسفي األلماني المعاصر؛ تتعلق خاصا

الُمصدق المتخصص في الدراسات الفينومينولوجية والدراسة الثالثة للدكتور عبدالقادر بليمان أستاذ الفلسفة 
السياسية واألخالق في الجزائر والتي يتناول فيها الفكر األخالقى المعاصر. مع دراسة مارسيل كونش عن 

 مجعيط. "سعادة الفيلسوف وسعاد الرجل العادى" من ترجمة أسماعيل
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تمثل هذه الملفات الثالثة نماذج من النقد والجدال المعاصر في مجالين من أكثر مجاالت      
الفلسفة ارتباطاا بقضايا اإلنسان في االبستمولوجيا واإليتيقا وبالرغم من األهمية الكبيرة لهذه المجالين 

ا الفلسفة اإلشكالية التي يطرحها كبار وقضاياهم المرتبطة بطريق مباشر بحياة اإلنسان اليوم. إال أن قضاي
الفالسفة يستوقفنا اليوم أكثر من أي وقت مضى كما يظهر فيما يزال يكتب حول هوسرل وهيدجر مع 
هيجل وكانط الذى علينا أن نضعهما دائماا في بؤرة الرؤية الفلسفية في التأسيس والتجاوز وهو ما سنلتقى 

 به في كثير من أعدادنا القادمة.
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 نسيان عالم العيش في العصر الرقمي
 تأمالت على ضوء فينومينولوجيا هوسرل

 إسماعيل المصدق
به م  الذي نجر   ا يشهد على الراهنية المستمرة لتشخيص هوسرل أن العال  إنه لمم  

ُينعت اليوم في االستعمال بالتالي وفقا ألسلوب عالم العيش كواقع،  حدسيا والذي يتجلى
 (1)هي الواقع.تؤخذ على أنها  ن ننتجا  امإناال الرقميألبأنه 'تناظري'، اللغوي العام 

قدم هوسرل في نؤلفه األخير "أزنة العلوم األوروبية والفينونينولوجيا 
الترنسندنتالية" تشخيصا ألزنة المعنى والتوجه التي تطبع العالم الحديث. ُيرجع هوسرل 

ونعها الفلسفة، لعالم العيش بصفته أساس هذه األزنة إلى نسيان العلوم الحدياة، 
نعناها. ننذ ذلك الوقت إلى اآلن عرفت العلوم والتقنيا  عدة تحوال . رغم ذلك نعتقد 
أن تحليال  هوسرل ال زالت لها راهنية في عصرنا المتسم بالدور الكبير الذي تلعبه 

صل لسيطرة التقنيا  وسائط االتصال الرقمية في توجيه حياتنا. ويبدو أن التناني المتوا
الرقمية على أسلوب الحياة المعاصرة يضفي نزيدا نن المصداقية على أطروحة هوسرل 

 ويبرر الحديث عن نسيان عالم العيش في العصر الرقمي.
لبيان ذلك سنوجه انتباهنا إلى ثنائية التناظري / الرقمي المشهورة نهتدين في 

الرياضي. سنحاول في -عيش والعال م الفيزيائيذلك بتحليال  هوسرل للعالقة بين عال م ال
خطوة أولى أن نركز على التعارض بين التناظري والرقمي نبرزين أنه نظهر للتعارض 
الذي بلوره هوسرل بين عال م العيش والعال م الفيزيائي. فالمعطيا  التناظرية لها نال 

ية تتسم نال نعطيا  عالم العيش طابع ذاتي نسبي، في حين أن المعطيا  الرقم
نعطيا  العالم الفيزيائي بموضوعيتها ودقتها. بعد ذلك سنحاول في خطوة ثانية أن 
نبين بأن التعارض بين المجالين ال ينفي الترابط الماهوي بينهما؛ وهذا الترابط يسير في 
اتجاهين نختلفين ونتكانلين. فالمنتجا  التناظرية هي، نن جهة، األساس الذي تعتمد 

ة المعطيا  والنماذج الرقمية، لكن هذه النماذج الرقمية ال بد، نن جهة عليه صياغ
م نن جديد إلى نعطيا  تناظرية حتى يمكن التعانل نعها. وواضح أننا  أخرى، أن تترج 
هنا أنام نفس االرتباط الذي أبرزه هوسرل بين العلوم نن جهة وعالم العيش نن جهة 



6 

 

لذي يستند إليه العلم لبناء نعارفه الدقيقة، أخرى. فبداها  عالم العيش هي األساس ا
لكن هذه المعارف ال بد أن تندرج نن جديد في عالم العيش باعتباره األرضية واألفق 
الشانل لكل   نشاط بشري، عملي أو نظري. بناًء على ذلك سنحاول في خطوة ثالاة أن 

 العصر الرقمي.نعالج السؤال عن ندى نشروعية الحديث عن نسياٍن لعالم العيش في 
رغم أن ثنائية التناظري / الرقمي أصبحت في اآلونة األخيرة دارجة على كل 
لسان، فإن هناك اختالفا  كبيرة في فهم داللة هذين النعتين وكذا في تحديد نجال كل 
ننهما. لذلك سنحاول فيما يلي أن ننطلق نن التحديدا  الرائجة لهذين النعتين نتسائلين 

إلى التعارض الذي بلوره هوسرل بين نعطيا  تجربة عالم العيش  عن إنكان ردهما
 ونعطيا  العلوم الحدياة.

يجب أن نشير أوال إلى أن هذين النعتين يستعمالن بشكل واسع جدا، فهما 
يستعمالن لوصف ننتوجا  أو تقنيا  أو أجهزة أو نناهج للقياس أو إشارا  

 ونعلونا  ونعطيا .
نع المرجع. ففي  2على عالقة تناسب أو تشابه تتأسس امإشارة التناظرية

هناك تناسب بين نقدار التمدد ووزن الجسم، وفي  Pesonالميزان اليدوي التقليدي 
الترنونتر التناظري هناك تناسب بين ارتفاع عمود الزئبق ودرجة الحرارة. يتم أحيانا 

 .3وامإشارةإرجاع هذا التناسب أو التشابه إلى وجود عالقة سببية بين المرجع 
تسج ل امإشارة التناظرية على سلم نتصل وغير نتقطع يمكن أن تتخذ عليه 
عددا النتناهيا نن القيم، بحيث يمكن دائما أن نعار بين قيمة وأخرى على قيمة 
وسطى. يعب ر أحيانا عن هذه الخاصية بمصطلح الكاافة، وهي تعني استحالة التحليل 

عضها؛ ففي لوحة ناال يمكن دائما أن نجد بين إلى وحدا  ننفصلة ونستقلة عن ب
 .4نقطتين دالتين نقطا أخرى يمكن أن تكون هي أيضا دالة

عندنا تكون امإشارة نمتدة زنانيا، فإنه يمكن رصد قيمها بشكل نتصل نن 
حيث الزنان أيضا؛ ففي ندة زنانية نعينة يمكن، نن حيث المبدأ، نتابعة قيمة امإشارة 

زنانية النتناهية. في المجال التناظري إذن "تجري التغيرا  بشكل التناظرية في نقط 
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سلس ونتصل ونن دون ثغرا  ... فداخل التغيرا  المهمة يدل كل فرق أيضا بالفعل 
 ، وبهذا يكون لكل اختالف داللته.5على فرق"

إذا انتقلنا اآلن إلى نجال امإشارا  والمعطيا  الرقمية فإننا سنعار على 
تمانا. يجب أوال أن نشير إلى أن استعمال األرقام ال يكفي لجعل  خصائص نخالفة

امإشارة رقمية، فالساعة التناظرية تقدم هي أيضا الوقت عن طريق األرقام. وفي نقابل 
 (.0/1ذلك تتحدد امإشارة الرقمية باستخدام شفرة النظام الانائي )

تدرج. يدل نعت "رقمي" على تقديم نعطيا  ونعلونا  بشكل ننفصل ون
ن نن نجموعة ننفصلة ونتقطعة نن القيم. وإذا  فامإشارة الرقمية تسج ل على سلم يتكو 
د أيضا في نقط زنانية ننفصلة ونتقطعة.  كانت امإشارة نمتدة في الزنان، فإنها ُترص 
فامإشارة الرقمية تعرف انفصاال وتقطعا سواء في القيم أو في النقط الزنانية. والتقنيا  

تراعي إال القيم المنفصلة التي تتخذ نقادير نضبوطة ال لبس فيها ويمكن  الرقمية ال
تحديدها بدقة تانة. "فمعالجة المعطيا  تتعلق بمعطيا ، بمجموعة نتناهية بالضرورة 
نن الوحدا  الرنزية المجز أة نسبقا والمعزولة والماب تة، التي ال تعرف، على األقل قبل 

أنا الوسائط التناظرية فال  6سا  أو نجازا  أو كذبا."أن يتوقف عمل اآلال ، التبا
 تشتغل بوحدا  نعر فة سلفا وقابلة للعزل والتحديد.

ينتج عن كل نا قيل أن المعطيا  التناظرية تشوبها دائما تشويشا  وتحريفا  
ال يمكن إلغاؤها بصفة تانة، وهي فوق ذلك نعرضة للفساد الذي ال نحيد عنه سواء 

أو طويل. "أنا في المجال الرقمي فيمكننا بالفعل أن ننقل المعلونة في وقت وجيز 
وننسخها ونسجلها كما نشاء نن دون أي ضياع للجودة، وهو األنر الذي يستحيل كليا 

. فالصور الرقمية ناال يمكن أن ننتج ننها على أي 7نع الحوانل التقليدية التناظرية"
ألصل، "ألنها نكونة نن سالسل نن حانل عددا النتناهيا نن النسخ المطابقة ل

بل يمكن القول إنه ال يبقى هنا نعنى للحديث عن  8..." 0/1الوحدا  الانائية األولية 
 .9األصل والنسخة

بدقة تانة.  10المعطيا  الرقمية نحددة بشكل كانل، ولذلك يمكن استنساخها
لمرتبطة بها يمكن أن أنا المعطيا  التناظرية فتكون دائما تقريبية، بحيث إن العمليا  ا
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تقترب نن النجاح الكانل، لكن يبقى هناك دائما هانش للنقص والخطأ. يمكن بالتأكيد 
أن نقلص هانش الخطأ، لكنه ال يمكن أبدا أن يصبح نساويا للصفر. في المجال 

 .11التناظري ال نكان لألكيد، بل فقط لالقترابي
ي في التحديدا  التالية: يمكن اآلن أن نوجز التقابل بين التناظري والرقم

نسبي / -اتصالي / انفصالي؛ فضفاض وعائم / نضبوط وخاٍل نن اللبس؛ ذاتي
 نوضوعي؛ ناقص التحديد / كانل التحديد.

لو أنعنا النظر في هذه العناصر لالحظنا أنها توازي تلك التي أبرزها هوسرل 
خصوص في نؤلفه في تحديده للتعارض بين العال م الموضوعي وعالم العيش، على ال

األخير. فالمعطيا  التناظرية توازي نعطيا  عالم العيش. إنها تذكرنا بالطابع 
. لذلك فال غرابة أن يتكلم 12االتصالي لعالم العيش الذي ينعته هوسرل كنهر هيراقليطي

Kittler  عن تلك السحب والحروب واألنواج التي وضعها كماال للعالم المحيط
الذي يشتغل بوحدا  نعزولة، نعر فة  13إزاء عالم الحواسيب المتصل الذي ال شكل له

سلفا وناب تة بالضرورة. "في حين أن العال م نتصل ونعقد ونشوش وكاير التنوع وفي 
 14نهر دائم، فإن الحواسيب تدعي أن هناك في كل ذلك جزيرة للنظام."

عا والمعطيا  التناظرية توازي أيضا نعطيا  عالم العيش في أن لها طاب
. وهذا الطابع ال يمكن رفعه أبدا نا فتئت تجاربنا تجري في عالم العيش. 15نسبيا-ذاتيا

وذلك في نقابل المعطيا  الرقمية المحددة بشكل دقيق ونوضوعي ال يتأثر بمنظوراتنا 
 الذاتية والنسبية.

ونظرا ألن المعطيا  التناظرية، نال نعطيا  عالم العيش، تحمل طابع الذاتية 
وغير واضحة المعالم. في نقابل المبهم والعائم  16ة، فإنها تبقى عائمة ونتأرجحةوالنسبي

وغير الواضح المعالم الذي يطغى عليه التشويش والتحوير بمختلف أشكالهما، يتميز 
. فالصو  والصورة كما تقدنهما 17الرقمي بأنه نحدد بشكل دقيق ونن غير لبس

ائب، أنا عندنا يمران عبر التقنيا  الرقمية الوسائط التناظرية يبقيان نشوبين بعدة شو 
. هكذا يتم ناال 18فإنهما يتخلصان نن كل الشوائب ويصالن إلى اللمعان والتألق

. ففي نجال 19الحديث عن المملكة الفيزيائية للتناظري في نقابل المملكة الماالية للرقمي
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وتقريبها نن الكمال الصور ناال ليست الصورة الرقمية نجرد صورة تناظرية تم تحسينها 
بحيث تصبح تفاصيلها نعر فة بشكل أفضل وهوانشها أكار وضوحا وألوانها أكار 

، إنها techno-logiqueتقنية -إشباعا أو تدقيقا. إنها قبل كل شيء ذا  بنية ننطقية
. "فالصور الرقمية هي انعكاس لواقع 20تمال طفرة بنيوية بالمقارنة نع الصور الفضية

 techno-logiqueتقنية -ننطقيةنحسوب كلية 'نجرد' تم بلوغه اعتمادا على إجراءا  
 21نتعددة وخوارزنيا  نتعددة للتحليل والتكميم والتشفير."

لكن األنر ال يقف عند تسجيل التعارض بين نجال التناظري ونجال الرقمي، 
ا تراتبيا. فبواسطة التقنية الرقمية ُتخل ص امإشارة، كما بل إن هذا التعارض يتخذ بعد

م كما هي في واقعها األصلي. وهذا يعني أن  ُيعتق د، نن كل تشويش وتحوير وُتقد 
المعطيا  الرقمية ُتعتبر بسبب دقتها ونوضوعيتها هي المعطيا  الواقعية حقا، أنا 

شابه كايرا أو قليال الواقع، لكنها ال أو ت ُتناِظرالمعطيا  التناظرية فليست إال تعبيرا  
يمكن أن تكون هي المعطيا  الواقعية حقا. فالمعطيا  الرقمية هي التي تعبر عن 
الحقيقة األصلية للصو  أو الصورة أو المعلونة أو غيرها، أنا المعطيا  التناظرية 

 فتبقى نال نعطيا  عالم العيش تقريبيًة.
ناك بين التناظري والرقمي تعارضا نستخلص نن كل هذه التحديدا  أن ه

وتراتبا نوازيين للتعارض والتراتب بين نعطيا  العلم ونعطيا  تجربتنا في عالم 
العيش. وهذا التراتب يقود إلى استعمال نعت الرقمي للداللة على كل نا هو جديد 

 ونتقدم، في نقابل التناظري الذي يستعمل لنعت كل نا هو قديم وجاند.
قيل إلى اآلن ال يبيح لنا بعُد الحديث عن نسيان عالم العيش في لكن كل نا 

العصر الرقمي. نن أجل ذلك ال بد أن نبرز أوال أن هناك عالقة بين الرقمي 
والتناظري، ونن ثم بين الرقمي وعالم العيش، يتم نسيانها في العصر الرقمي. وهذا هو 

 نوضوع القسم الااني نن تأنالتنا.
قتفين خطى هوسرل. بعد أن أوضح فيلسوفنا التعارض القائم نتابع تأنالتنا ن

بين نعطيا  عالم العيش ونعطيا  العلوم الدقيقة انتقل إلى إبراز االرتباط الماهوي 
بين العلم الموضوعي وعالم العيش الذاتي. "فالنظرية الموضوعية في نعناها المنطقي 



01 

 

لية المنتمية له. بمقتضى هذا ... تتجذر وتتأسس في عالم العيش، في البداها  األص
التجذر يوجد العلم الموضوعي دائما في عالقة نعنى نع العال م الذي نعيش فيه بدون 

فالعال م الموضوعي الذي تتماله العلوم ليس قائما هكذا نن تلقاء نفسه،  22انقطاع ..."
، تشكل نعطياُ  Idealisierungبل هو نتاج مإنجاز ننهجي خاص يسميه امإناال 

ه. وبالنسبة للمشكلة التي نحن بصدد نعالجتها فإن ع الم العيش نقطة  انطالقه وأساس 
 السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل هناك عالقة نن هذا النوع بين التناظري والرقمي؟

رأينا أن امإشارة التناظرية تتسم باالتصال، سواء نن حيث الزنان أو نن حيث 
إلى إشارة رقمية باتباع خطوتين يمكن إنجازهما  القيمة. لكن نع ذلك نستطيع تحويلها

بحسب الترتيب الذي نريد. تتمال الخطوة األولى في التقاط أو تلمُّس نقط زنانية 
ننفصلة داخل المسار الزناني المتصل تؤخذ بماابة عي  نا  لإلشارة. أنا الخطوة الاانية 

ى قيم ننفصلة. فالقيم فهي تحويل القيم المتصلة التي يمكن أن تتخذها امإشارة إل
المحصل عليها عن طريق تلمس العينا  تبقى نتصلة نن حيث المقدار؛ ولذلك 

 فللتعبير عنها رقميا يجب تكميمها وتكييفها نع شبكة ثابتة نن القيم.
في العادة ُتشف ر القيم الرقمية حسب نظام ثنائي وُيعب ر عنها في سالسل نن 

نقط ننفصلة وتمايلها -يقود إلى تحويلها لعناصر . "فرقمنة المعلونةbitsالوحدا  
فماال "بالنسبة للصورة التي تتسم قبليا  23."1أو  bits 0بواسطة سلسلة وحدا  

باالتصال يجب االكتفاء بشبكة نن النقط المنفصلة بحيث تكون كلُّ نقطة شدًة ضوئية 
ل   convertisseurنتناهية ... تحويل المتصل إلى ننفصل يتم عن طريق نبد  

ل  الضوء في آلة التصوير. capteurرقمي هو هنا القط  -تناظري  يمكن أيضا لمبد  
 24نن نفس النمط أن يحول األصوا  إلى سالسل نن األرقام."

، ألن الصورة ناال 25تقطيع المعلونة إلى عناصر ننفصلة له هنا طابع وهمي
تتسم باالتصال والكاافة، بحيث إننا بين نقطتين نهما كانتا نتقاربتين ال بد أن نجد 
نقطة وسيطة. ولهذا فإن التقاط كل النقط المكونة لصورة ناال ال يمكن أن يكتمل إال 
في نسلسل النتناٍه. إال أن عملية الرقمنة تكتفي برصد امإشارة بواسطة قيم ننفصلة 

دة. "فلكي تكي ف المعلونة نع القدرة المحدودة فيزيائيا للقناة يجب قبل نقلها نحدو 
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وتسجيلها أن تجز أ أوال إلى عناصر ننفردة تنتمي لنفس النمط ... هذه العناصر ال 
يمكن أن تتخذ إال قيما نحددة ونتدرجة وقابلة للقياس ... إن ثمن الرقمي هو اختزال 

إلى نقط. يذكر التناظري بعالم الفيزياء الذي يصف  يه الرقمي؛ التعقيد الفيزيائي وتقطيعه 
 26ليس الرقمي دائما سوى نموذج للعالم."

بهذه الطريقة يتم التغلب على الالنهائيا  الكاننة في امإشارة المتصلة 
وااللتفاف عليها. وهذه الطريقة تذكرنا بطريقة امإناال التي وصفها هوسرل والتي تسمح 

النسبية والتقريبية إلى المعطيا  -تقال نن نعطيا  عالم العيش الذاتيةفي نظره باالن
الدقيقة للعلوم الموضوعية. فموضوعا  عالم العيش تعطى دائما بشكل تقريبي داخل 
أفق يسمح دائما بتحديدها بصفة أدق. لكن نهما ازداد  دقة تحديدنا لموضوعا  عالم 

'دائما نن جديد' على أفق لتحديد أدق. إال أن العيش، فإنه يبقى تقريبيا، ونن ثم نفتوحا 
اتجاهنا إلى تحديد هذه الموضوعا  بشكل أدق يتوقف، عندنا نصل إلى تحديد يكفي 
للتعانل اليوني نعها وللتفاهم نع اآلخرين بشأنها. فالصانع ناال يمكن أن يجعل 

لك توجهه األشكال الهندسية التي يشتغل بها تقترب أكار فأكار نن الكمال، خالل ذ
كأقطاب يمكن أن يقترب ننها أكار فأكار، لكن ال  Limes-Gestaltenحدود -أشكال

يمكن أبدا أن يبلغها، نا دام كل نا يعطى في عالم العيش يكتسي طابعا ننظوريا 
د بشكل أدق. أنا في العلم فُتعتبر تلك األشكال الحدود، -ويكون نن ثم قابال ألن يحد 

لعيش إال دور أقطاب توجهنا لمزيد نن التحديد والتدقيق، هي التي ال تلعب في عالم ا
ر أننا قد قطعنا في تفكيرنا تلك السلسلة  نفسها نوضوعا ، وذلك عن طريق تصوُّ

. هذا امإجراء يطلق عليه هوسرل امإناال، 27الالنتناهية التي ال بد نن قطعها لبلوغها
ة التي ينسب لها وجودا وهو نا يتيح للعلم تركيب عالم نن الموضوعا  الماالي

 نوضوعيا قائما بذاته قبل كل إجراء ننهجي.
واضح أن هذا امإجراء يماثل ذلك الذي يستخدم عند تحويل المعطيا  
التناظرية إلى نعطيا  رقمية، بحيث يبدو لي نشروعا أن نتكلم بهذا الصدد نع كالوس 

ع 'وهميا' إلى نقط . فالمعطيا  التناظرية تقط  رقمي إمثالعلى  Klaus Heldهيلد 
ننفصلة تعطاها قيٌم اعتمادا على نظام الحساب الانائي. يتم هنا، إذا جاز أن نستعير 

، إلباس المعطيا  التناظرية لباسا رقميا يغلفها. لكن األنر ال يقف عند 28تعبير هوسرل
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 هذا الحد، بل ينتهي إلى اعتبار أن المعطيا  المصوغة رقميا هي التي تعبر عن الواقع
الحقيقي؛ أنا المعطيا  التناظرية فتعتبر، كما يدل على ذلك اسمها، نجرد تعبير 

أو يشابهه. إن الصو  الحقيقي هو ذلك التي تتم تصفيته عبر شبكا  المعالجة  يناظره
الرقمية، أنا الصو  المعطى تناظريا فهو نجرد تعبير نشوش بدرجة كبيرة أو قليلة عن 

وضوح إلى أن العالقة بين التناظري والرقمي ليست سوى الصو  الحقيقي. وهذا يشير ب
 العلمي.-نظهر للعالقة بين عال م العيش والعال م الموضوعي

لكن العالقة بين التناظري والرقمي، نال العالقة بين عال م العيش والعال م 
الموضوعي، ال تسير في اتجاه واحد فقط، أي نن التناظري إلى الرقمي، بل أيضا في 

اه المعاكس. فالمعطيا  الرقمية رغم دقتها وكمالها المزعونين ال بد أن تتحول نن االتج
ل  جديد إلى نعطيا  تناظرية حتى يمكن أن يدركها البشر. ويتم ذلك بواسطة المبد  

وهذا  29تناظري الذي "يمكن أن يحول سالسل نن األرقام إلى صور أو قوى." -رقمي 
كل ال يسمح له أن يعالج إال إشارا  تناظرية. إجراء ضروري ألن "امإنسان نجهز بش

فبعد العمليا  الرقمية لاللتقاط والتسجيل والمعالجة والنشر يكون ضروريا تحويل 
امإشارا  الرقمية إلى تناظرية، وإن اقتضى الحال عن طريق خداع اآلذان واألعين 

واسطة تناظرية  الخانلة وإخفاء االنفصال بجعله يبدو اتصاال. كل واسطة رقمية تتبعها
 30في حدود وظيفية."

نعنى ذلك أننا ال يمكن أن نتعانل نع المعطيا  الرقمية إال إذا تحولت إلى 
نعطيا  تناظرية. ال بد إذن أن يتحول نن جديد المتصل إلى ننفصل، والدقيق إلى 
ننظوري والموضوعي إلى ذاتي. وهذه الظاهرة نفسها سبق أن أبرزها هوسرل في تحليله 

قة العلم بعالم العيش. فالهدف النهائي للعلم يكمن في عالم العيش، ولهذا فإن لعال
المعارف العلمية ال يمكن أن تحقق الغرض ننها إال عندنا تعود نن جديد إلى عالم 
العيش وتندرج فيه، وهي لكي تندرج فيه ال بد أن تتخلى عن دقتها ونوضوعيتها وأن 

جديد طابعا ننظوريا. هذه الظاهرة عبر عنها  تعود إلى االرتباط بآفاقه نتخذة نن
 .das Einströmen31هوسرل بمصطلح التسرب 
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العالقة المزدوجة بين التناظري والرقمي توازي في تحليال  هوسرل العالقة بين 
عال م العيش والعال م العلمي. فالمعطيا  الرقمية ال تتأسس إال انطالقا نن المعطيا  

يمكن تسميته ننهج امإناال الرقمي، لكنها ال بد أن تكتسب نن التناظرية بواسطة ننهج 
جديد طابعا تناظريا حتى يمكن أن تندرج في عالم العيش، وبدون ذلك لن يكون لها 
نعنى. فالصورة أو الموسيقى المسجلة رقميا ليست أشكاال وألوانا وأصواتا، بل هي 

ظريا حتى تدر ك في شكل صور سالسل نن النماذج الرقمية ينبغي تحويلها نن جديد تنا
 أو نقطوعا  نوسيقية.

تقودنا التأنال  السابقة إلى طرح السؤال: هل يحق، بناًء على هذه 
التوضيحا ، أن نتكلم على نسياٍن لعالم العيش في العصر الرقمي؟ وهل نن المشروع 
أن نستوحي تشخيص هوسرل ألزنة العلوم الحدياة في تحليل المجال الرقمي والحكم 

 عليه؟
قاد انتشاُر التكنولوجيا  الرقمية وغزُوها لمختلف المجاال  بعض  األوساط إلى 
طرح السؤال عن ندى ارتباط المعطيا  الرقمية بالواقع أو بالعالم. في نجال التصوير 

ُطرح السؤال هل ال تزال الصورة المنت جة بوسائل  –الذي سنأخذه نااال  -الفوتوغرافي 
نا وتحيل على نرجع، أم أنها فقد  كل عالقة بالمرجع وبالعالم،  رقمية تعبر عن واقع

 األنر الذي يضع على عاتق الصور التناظرية وحدها نهمة إنقاذ العالقة بالعالم.
في هذا الصدد رفض بعض الباحاين فهم التقابل بين التناظري والرقمي على 

حين أن كل نا هو  أساس أن كل نا هو تناظري يعبر عن عالقة أصلية بالواقع، في
رقمي فاقد للعالقة بالواقع وبالعالم. فعلى نستوى الصور التناظرية يجب، بحسب 
البعض، نواجهة الوهم القائل بأن هذه الصور تلتصق بشكل نباشر بواقع المعطيا  
األصلية. ذلك أنه "حتى عندنا 'تبقى' إشارٌة نا تناظريًة، فإنها يجب لكي تبقى قابلة 

ل  –اهتزاز نيكانيكي للهواء  –ل أن تخضع لتحوال . فإشارة صوتية للتسجيل والنق ُتحو 
يمكن بحسب اختيارنا تحويل  -بواسطة الميكروفون إلى اهتزازا  كهرونغناطيسية 

لكي نجعل اهتزاز الهواء قابال ألن يخزن  -بعضها نن جديد إلى اهتزازا  نيكانيكية 
تتم نغنطة شريط نناظر لهذه ويطبع على شكل أسطوانة في نسخ نتعددة، أو 
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نعنى ذلك أنه  32االهتزازا ؛ وتحويُله نن جديد إلى صو  يحصل بالطريق المعاكس."
حتى امإشارا  التناظرية لكي ُتنقل وتسج ل ال بد أن تخضع النتقاء سابق، وبذلك ال 
تبقى عند نقلها نعبرة عن نعطيا  واقعية أصلية. فاألجهزة التناظرية نال الرقمية 

جسد أشكاال نبرنجة نن االستدالل الحسابي والتفكير القائم على الحساب. إنها "ت
. ليست الحواسيب وحدها آال  للحساب، بل كل 33ذكاءا  صناعية نجسدة ..."

 .34األجهزة، بما فيها أجهزة التصوير الفوتوغرافي التناظرية، هي آال  للحساب
طابع امإطالق على الفرق بناًء على ذلك ال ينبغي، بحسب هذا الرأي، إضفاء 

بين الصورة التناظرية والرقمية نن حيث عالقتهما بالعالم، "فإنتاج الصور الفوتوغرافية 
يبقى عملية نقل صناعي للرؤية الطبيعية. والصور الفوتوغرافية التناظرية )الفضية( أو 

ذا "ننظر له 35الرقمية ليست سوى شكل أكار تطورا نن الناحية التكنولوجية لهذا النقل."
ونحن نقتنعين بديهيا بأننا  Pixelsاليوم إلى العالم نن خالل العناصر األولية للصورة 

 36أنام 'جلدته' األكار طبيعية."
بناًء على ذلك يجب، بحسب البعض، أن نتخلص نن اعتبار الصور التناظرية 

يجب  نلتصقة تمام االلتصاق بالواقع األصلي أو أنها تقدنه كما هو. ونن جهة أخرى 
أال نحكم نسبقا على الصور الرقمية بأنها فاقدة للعالقة بالعالم. لمعالجة هذه المشكلة 

بين الصور المرقمنة على أساس صور تناظرية  Jens Schröterيميز يينس شروتر 
وبين الصور المول دة رقميا باستعمال خوارزنيا . واضح في نظره أننا ال يمكن أن ننفي 

الصور التي نن النوع األول، نا دانت ليست سوى تحويل رقمي  العالقة بالعالم عن
. 37لصور تناظرية ونا دننا نفترض أن الصور التناظرية تحافظ على العالقة بالعالم

لكن ال يمكن، بحسب شروتر، أن ننفي االرتباط بالعالم حتى عن الصور المول دة رقميا، 
ق نن الصور التناظرية، التي تكتفي ذلك أنها تنفذ أحيانا إلى بنية الواقع بشكل أعم

 38بالتقاط عناصر سطحية نن الظواهر الواقعية.
يبين شروتر نن خالل عرض أنالة نن نجاال  الجاسوسية وغزو الفضاء 

بالمعطيا  ليس نقيضا لالرتباط بالعالم، بل  Manipulationوالطب أن التالعب 
ال تختفي  Simulationة يمكن أن يكون شرطه. حتى في حالة المحاكاة االصطناعي
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العالقة بين الصور والعالم، بل فقط تتخذ شكال جديدا. "فعلى خالف الصور التناظرية 
والمرقمنة التي تكون الحقة لمرجعها، يمكن لصور المحاكاة االصطناعية أن تسبق 

بل باألحرى  –بشكل نا نرجعها ... ال يمكن إذن الحديث عن فقدان العالقة بالعالم 
لصور المول دة، بوصفها ننتوجا للمحاكاة االصطناعية، تصو  ر قبال واقعا عن أن ا

 39نقبال."
قد يبدو انطالقا نن هذه التحليال  أن المعطيا  الرقمية، نهما كانت، تبقى 
دائما على صلة بالعالم، ولهذا فال نعنى للحديث عن نسيان عالم العيش في العصر 

سوء فهم نقد هوسرل للعلوم الحدياة ونسيانها لعالم الرقمي. إال أن هذا الحكم يقوم على 
العيش. فهوسرل ال يريد أن يشكك في عالقة هذه العلوم وإنتاجاتها النظرية بالعالم؛ ذلك 
أن الهدف األخير لهذه العلوم يكمن في عالم العيش، نا دانت تهدف، في نهاية 

تتجاوز في دقتها وفعاليتها المطاف، إلى إنجاز استقراءا  وتنبؤا  تتعلق بعالم عيشنا و 
بشكل النتناٍه تلك االستقراءا  والتنبؤا  الفضفاضة والتقريبية التي ننجزها في الحياة 
اليونية قبل العلمية. إن نا يأخذه هوسرل على هذه العلوم هو أنها ال تجعل نن عالم 

التحليل  العيش وبداهاته تيمة لها، وذلك على الرغم نن أن إنجازاتها تتأسس في نهاية
النسبية. "حينما يكون عالم الطبيعة نهتما نوضوعيا -على نعطيا  عالم العيش الذاتية

النسبي يعمل نن جهة أخرى بالنسبة -على هذا النحو وننكبا على عمله، فإن الذاتي
إليه ليس كمدخل غير نهم، بل بصفته نا يؤسس في األخير لكل إثبا  نوضوعي 

لكن رغم  40ية، أي يلعب دور ننبع للبداهة وامإثبا ."المنطق-صالحية وجوده النظرية
كل ذلك فإن علوم الطبيعة ال توجه أبدا انتباهها إلى بداها  عالم العيش وال تتساءل 

 عن ناهيتها ونشروعيتها.
إذا أخذنا هذا امإيضاح بعين االعتبار فإنه يمكن، فيما أعتقد، أن نوجه نفس 

صياغتها للنماذج الرقمية الكانلة الدقة ال بد أن  النقد للتكنولوجيا  الرقمية. فهي في
تستند إلى المعطيا  التناظرية المعطاة حسيا، ونن ثم إلى المعطيا  والبداها  قبل 
العلمية التي تنتمي لعالم العيش. لكن هذه التكنولوجيا  عندنا تبتكر نماذج رقمية 

تظل غارقة في نجال عملها، تنسى المعطيا  التناظرية التي استند  إليها في البداية و 
نن دون أن تهتم بما يقع خارج ذلك المجال. وهكذا يصبح عمل الباحث نقتصرا على 
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ابتكار نماذج رقمية جديدة اعتمادا على نماذج سابقة، نن دون التمعن في أصل نعناها 
وفي امإنجازا  التي تدين لها بوجودها. بذلك يتم تركيب عالم رقمي ُيعتقد أنه ننفصل 

ن عالم العيش ونستقل عنه. ال غرابة إذن أن يقول جيرار بيري في درسه االفتتاحي ع
في الكوليج دو فرانس: "تبني المعلونيا  كل شيء نن الشيء )تقريبا( بواسطة نلكة 
نذهلة للتخيل والتحقيق. بهذا المعنى تختلف جذريا عن العلوم والتكنولوجيا  

التي تتوقف أوال على نالحظة طبيعة قائمة نسبقا  الكالسيكية نال الفيزياء والبيولوجيا
وبنفس المعنى يقول أيضا فولفغانغ إرنست: "في نقطة االنتقال  41ويصعب اختراقها."

نن التناظري إلى الرقمي تتحول الوسائط نن أدوا  تصور العالم إلى أدوا  تنتج 
 42العالم."

ه تيمة للبحث، فإنهم نظرا ألن العلماء ال يتمعنون في عالم العيش وال يجعلون
يصلون إلى االعتقاد بأن العالم كما تتماله القوانين والنظريا  العلمية هو العالم الحقيقي 
الذي له في ذاته طبيعة رياضية سابقة على كل تدخل ننهجي، فهذا األخير يقتصر 
دوره على أن يكتشف نا هو قائم نسبقا في العالم. وبموازاة ذلك يعتقد المدافعون عن 
التكنولوجيا  الرقمية أن العالم له طبيعة رقمية قبل كل تدخل تقني وقبل كل صياغة 

 للجداول الرقمية.
كما أن العالم في نظر الفيزيائي له في ذاته طبيعة رياضية تعبر عن حقيقته 
في حين أن عالم العيش ليس سوى تصوير تقريبي له، فإن العالم في نظر المعلوناتي 

رقمية رغم أننا ندركه ذاتيا بشكل تناظري. بهذا المعنى يدعي له في ذاته طبيعة 
إرنست: "إن نشأة صورة كلية نتصلة انطالقا نن صور ننفردة يشبه نا يحدث في 
العالم المادي. فالمادة تتكون نن ذرا  ننفصلة، لكننا نجربها كمحل نتناظر جدا. نن 

 43الكل يتكون اتصاليا" زاوية النظر الماكروسكوبية ال يتكون أي شيء رقميا، بل
تنبهنا تحليال  هوسرل في نؤلف "األزنة" وعلى األخص إعادة بنائه للحافز 
الذي قاد غاليلي إلى فكرة الصياغة الرياضية للطبيعة إلى ضرورة تذكر عالقة المعنى 
التي تربط في األصل العلوم  وكذلك كل  التكنولوجيا  بعالم العيش. وال شك في أن 

التكنولوجيا  الرقمية لعالم العيش يضفي راهنية بي  نة على تحليال  هوسرل  إبراز نسيان
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في المؤل ف المذكور. لكن لكي نكون أوفياء لروح هوسرل يجب أن نضع نصب أعيننا 
أن فيلسوفنا، رغم نقده للعلوم الحدياة، لم يتخذ ننها أبدا نوقف العداء والرفض. فهو ال 

علوم أو نكاسبها أو طموحها للحقيقة. حتى السقوط يشكك البتة في نشروعية هذه ال
التام أحيانا في تفكير تقني نحض هو في نظره أنر نشروع. "لكن كل ذلك يجب أن 
يكون ننهجا نفهونا ونطبقا بوعي كانل. لكن هذا ال يتأتى إال إذا حرص المرء هنا 

التي ننحت على تجنب تحويرا  خطيرة في المعنى، وذلك بالضبط بأن تبقى العملية 
أصليا للمنهج نعناه والتي يستمد ننها نعناه كإنجاز نن أجل نعرفة العال م قائمة دائما 

 44رهن امإشارة بكيفية فعلية."
إن نسيان عالم العيش كأساس للتكنولوجيا  الرقمية واالعتقاد بوجود عالم له 

التكنولوجيا  للتشكيك في إنجازا  يكون ذريعة ن نبغي أيال في ذاته طبيعة رقمية 
التي قاد  إلى  الحوافز   تركالرقمية. لكن يجب في نقابل ذلك نواكبتها بتأنل نقدي ي

. بذلك فقط يمكن ربط هذه ها بعالم العيش نرئيةً ويجعل عالقت   هذه امإنجازا  حيةً 
النسبية والحيلولة دون أن تصبح نجاال نستقال -امإنجازا  بآفاق عالم العيش الذاتية

إلى تفاقم أزنة ال نحالة ال يخضع إال لقانونيتة الخاصة، وهو نا يؤدي  قائما بذاته
 المعنى والتوجه التي تطبع عالمنا الراهن.

 الهوامش
                                      

، الهانش 121المقدس. فينونينولوجيا أصلها ونستقبلها، ص. كالوس هيلد: عقيدة الكتاب  1
46: 

Klaus Held: Der biblische Glaube. Phänomenologie seiner Herkunft 

und Zukunft, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2018, S. 123, 

Fußnote 64. 

ز هي الحافز الذي كانت هذه المالحظة العميقة التي صاغها كالوس هيلد بشكل  واضح ونرك 
دفعني إلى االهتمام بهذه القضية، والتأنال  الواردة هنا هي نحاولة لتفصيل هذه 

 المالحظة وتأسيسها.

 :206سيمونه لواليت: في تاريخ كلمة ونفهوم "رقمي"، ص.  2
Simone Loleit: Zur Wort- und Begriffsgeschichte von "digital", in: 

Alexander Böhnke und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – 
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Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer 

Unterscheidung, Transcript 2004, S. 204. 

 :22تعارض أم استمرارية؟ ص.  –يينس شروتر: تناظري/رقمي  3
Jens Schröter: Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum?, in: 

Alexander Böhnke und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – 

Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer 

Unterscheidung, Transcript 2004, S. 25. 

 :171ن زاوية تيبولوجية، ص. ن –ألكساندر بونكه: تناظري/رقمي  4
Alexander Böhnke: Digital/Analog –typologisch, in: Alexander 

Böhnke und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – Opposition oder 

Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, 

Transcript 2004, S. 173. 

 :62اظري وتناظري، ص. جون هاوغالند: تن 5
John Haugeland: Analog und Analog, in Alexander Böhnke und Jens 

Schröter (Hg.): Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum? Zur 

Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, Transcript 2004, S. 

42. 

 :120اظري والرقمي نن زاوية النوع، ص. هارتمو  فينكلر: عقليا  وسائطية. التن 6
Hartmut Winkler: Medienmentalitäten. Analog und digital unter 

Gender-Aspekt, in: Alexander Böhnke und Jens Schröter (Hg.): 

Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und 

Geschichte einer Unterscheidung, Transcript 2004, S. 120. 

 :26-21جيرار بيري: لماذا وكيف أصبح العالم رقميا، ص.  7
Gérard Berry: Pourquoi et comment le monde devient numérique, 

collège de France / Fayard 2008, p. 23-24. 

 :12جون كلود شيروليه: تفكير الفوتوغرافيا الرقمية، ص.  8
Jean Claude Chirollet: Penser la photographie numérique, L'Harmattan, 

Paris 2015, p. 15 

 :46هارتمو  شانزه: هل هناك قبلي رقمي؟، ص.  9
Hartmut Schanze: Gibt es ein digitales Apriori?, in: Alexander Böhnke 

und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – Opposition oder 

Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, 

Transcript 2004, S. 69. 

 .17جون هاوغالند، نرجع سابق، ص.  10
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 .61المرجع نفسه، ص.  11
 :127العلوم األوروبية والفينونينولوجيا الترنسندنتالية، ص. إدنوند هوسرل: أزنة  12

Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie, hrsg. von W. Biemel, Husserliana 

Bd. VI, 2. Auflage, den Haag 1976, S. 357. 

 .116هارتمو  فينكلر، نرجع سابق، ص.  13
 .117المرجع نفسه، ص.  14
 .20هوسرل، نرجع سابق، ص.  15
 .127المرجع نفسه، ص.  16

 .14نرجع سابق، ص. يينس شروتر،  17
 .17المرجع نفسه، ص.  18
 :27فولفغانغ إرنست: تفكير التحول تناظري/رقمي بشكل فعال، ص.  19

Wolfgang Ernst: Den A/D-Umbruch aktiv denken, in: Alexander 

Böhnke und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – Opposition oder 

Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung, 

Transcript 2004, S. 57. 

 .8جون كلود شيروليه، نرجع سابق، ص.  20
 .17المرجع نفسه، ص.  21
 .112هوسرل، نرجع سابق، ص.  22

 .22بيري، نرجع سابق، ص.  23

 .21-22المرجع نفسه، ص.  24
 :6سيلين فيرجو: التلفزة الرقمية، ص.  25

Céline Ferjou: La télévision numérique, L'Harmattan, Paris 2016, p. 9. 

 .26فولفغانغ إرنست، نرجع سابق، ص.  26
 .126هوسرل، نرجع سابق، ص.  27

 .22، 21المرجع نفسه، ص.  28

 .21جيرار بيري، نرجع سابق، ص.  29

 .48-47هارتمو  شانزه، ص.  30
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in: Alexander Böhnke und Jens Schröter (Hg.): Analog/Digital – 

Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer 

Unterscheidung, Transcript 2004, S. 215. 

 .18شيروليه، نرجع سابق، ص.  33
 :62-61فيليم فلوسير: نن أجل فلسفة للفوتوغرافيا، ص.  34

Vilém Flusser: Pour une philosophie de la photographie, traduit de 

l'allemand par jean Mouchard, Circé 2004, p. 41-42. 

 .11 شيروليه، نرجع سابق، ص. 35
 .12المرجع نفسه، ص.  36

نسبة أكبر أو  –يينس شروتر: نهاية العالم. الصور التناظرية في نقابل الصور الرقمية  37
 :117أقل نن الواقع، ص. 

Jens Schröter: Das Ende der Welt. Analoge vs. digitale Bilder – mehr 

oder weniger Realität, in: Alexander Böhnke und Jens Schröter 

(Hg.): Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie 

und Geschichte einer Unterscheidung, Transcript 2004, S. 337. 

 .118المرجع نفسه، ص.  38
 .122المرجع نفسه، ص.  39

 .126هوسرل، نرجع سابق، ص.  40

نفس الدرس: "على عكس . ويقول في خاتمة 20-16ص. جيرار بيري، نرجع سابق،  41
الفيزياء والبيولوجيا اللتين تتوقفان في عملهما على دراسة عالم نوجود نسبقا ونعقد جدا، 
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 .26فولفغانغ إرنست، نرجع سابق، ص.  42

 .42فولفغانغ إرنست، نرجع سابق، ص.  43
 .67-64هوسرل، نرجع سابق، ص.  44
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 هايدغر اليوم
 إسماعيل المصدق

 
( سواء خالل 2191 - 2881) غرعلى تلقي فلسفة هايدألقت بظاللها  ةواقعهناك     

 2111جامعة فرايبورغ سنة  رئاسةه االضطالع بقبولب يتعلق األمر حياته أو بعد مماته.
للحركة النازية. هكذا كانت تطرح بين الفينة واألخرى "قضية  ،ذلكخالل من  ،ودعمه

ه بالنازية. عندما نطرح تالضوء على عالق يبمناسبة صدور دراسة جديدة تلق اغالب ،هايدغر"
هذه الدفاتر  "، ألنالسوداء الدفاتر" قسم من، فنحن نعني بعد صدور اليومقضية هايدغر 

 .كذلك من اليهوديةالحركة النازية و  موقفه منوي على تصريحات سياسية تعبر عن تحت
 تهاعالق فهميس المهم فلسفيا أن نتخذ موقفا من تصريحاته السياسية، بل أن نل

 شمل هذا الرفض، فهل يجب أن يت تلك التصريحات ال تستحق إال الرفضبفلسفته. إذا كان
ة ا معادة بالنازية و هذه التصريحات أن فلسفته كلها ملوث وجودملها؟ وهل يعني كفلسفته بأ

 سامية؟لا
 ايدغره سنحاول معالجة هذه المسألة مبتدئين في قسم أول بمتابعة تطور مواقف

وصوال  ،سافة إزاءهام همرورا باتخاذ ،النازية، ابتداًء من الترحيب بهاالحركة السياسية من 
ما الذي  :أن نجيب عن السؤال اعتبارها اكتماال للحداثة. بعد ذلك سنحاول في قسم ثان  إلى 

ه ال سنعمل على بيان أنهنا و  ؟هايدغر إلى اتخاذ تلك المواقف السياسية من طينةقاد مفكرا 
تاريخ الكون عن ه فكرت استحضاردون سية من يمكن فهم مواقفه السيا

منذ بداية ثالثينيات القرن الماضي ومن دون مراعاة فهمه للسياسة الذي يتسم بعدائه  1
للتقليد الديمقراطي. أما في القسم األخير فسنبين أن المهم ليس هو أن نتخذ موقفا شامال من 

لك نعتقد أنه يجب محاورة أفكاره فلسفة هايدغر بأكملها سواء بقبولها أو برفضها؛ بدل ذ
بحيث نتبنى االقتناعات التي تساعد على التفكير في الوضع الراهن، وفي نفس الوقت نواجه 

 بالنقد الفلسفي كل اقتناعاته غير المقبولة، وبخاصة تلك التي قادته إلى دعم الحركة النازية.
I 

الحركة النازية ُيستحسن أن نلقي من أجل فهم الحوافز التي كانت وراء موقف هايدغر من 
 بعض الضوء على انشغاالته الفلسفية آنذاك.

نعرف من خالل متابعة بعض محاضرات هايدغر الجامعية أن فلسفته بدأت تعرف مع 
مطلع ثالثينيات القرن الماضي تحوال أساسيا نشأ عن مزيد من التفكير والتأمل في مؤلَّف 

لى مراجعة المنطلق الذي اعتمده هناك في طرح سؤال وأدى إ 2119لسنة  والزمان"الكون "
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الكون. حجر الزاوية في هذا التحول هو، في نظري، اقتناع هايدغر بتاريخية الكون. فلم تبق 
، بل أضحت سمة 2مجرد كيفية لوجود الكينونة والزمان"الكون التاريخية كما كانت في "

باسم تفكير تاريخ الكون. بوادر هذا  أساسية للكون نفسه. لهذا أصبح هايدغر ينعت تفكيره
، تعود إلى السنوات األولى من الثالثينيات؛ 3التحول، الذي يختزله عادة مصطلح االنعطاف

و  2111" الذي حرره بين إسهامات في الفلسفة" لكنه لم يجد اكتماله األول إال في مؤلَّفه
ى لميالده. يحاول هايدغر بمناسبة الذكرى المئوية األول 2181ولم ُينشر إال سنة  2118

بتفكير تاريخ الكون أن يمهد الطريق لفهم آخر للكون يقطع مع التصور الذي ساد تقليد 
 الميتافزيقا الغربية بأكمله.

يجب أن نتذكر في هذا السياق أن سؤال الكون هو، بالنسبة لهايدغر، السؤال المركزي 
أننا، نحن البشر، نتميز في نظره قبل  في الفلسفة بأكملها. وتتأسس مركزية هذا السؤال على

كل شيء بأن لنا عالقة خاصة بكوننا وبالكون على العموم؛ فنحن ننفتح للكون ونفهمه، بل 
إن كل حركاتنا وسكناتنا تتحدد في المقام األول وفقا لهذا الفهم. والكيفية التي ُيفهم بها الكون 

ن أحداث وتحوالت. اتخاذ موقف جديد تنعكس على كل ما يعرفه التاريخ الفردي والجماعي م
من الكون يعني، في تقدير هايدغر، وضع حياة اإلنسان وتاريخه على مسار جديد. أما 
التحوالت التي تجري على مستوى الكائن وحده فال يمكن، مهما كانت أهميتها وكان مداها، 

 أن تحدث تغييرا جذريا في عالقة اإلنسان بالكائن.
هايدغر أن تاريخ الغرب هو إلى اآلن تاريخ نسيان متزايد للكون. من هذا المنظور يرى 

لهذا ينطلق اآلن في معالجة سؤال الكون من تجربة نسيان الكون التي ينحدر فيها الكائن 
: األفعولية هي عند هايدغر شكل تاريخي لحدوث الكون وفي 4إلى مجرد موضوع لألفعولية

بهذا المعنى هي ما سيفكره هايدغر فيما بعد تحت الوقت نفسه لنسيان حقيقته. واألفعولية 
. في ظل سيطرة األفعولية ال يتجلى لنا Ge-stellعنوان "ماهية التقنية" ويحدده بمصطلح 

الكائن إال كموضوع للضبط والتحكم التقنيين. تصور الكون على هذا النحو هو الذي يجعل 
دودا إلى السيطرة على الكائنات اإلنسان في الوقت الحاضر يندفع بشكل جنوني ال يعرف ح

 واقتحام مختلف مجاالت الكائن من أجل وضعها رهن إشارة التنظيم والحساب التقنيين.
تمثل األفعولية، ماهية التقنية، بحسب اقتناع هايدغر نهاية لتاريخ الميتافزيقا التي 

بكرين. نوجد نشأت عن السقوط من البدء األول للتفكير الغربي لدى المفكرين اليونان الم
إذن، يقول هايدغر، في نهاية البدء األول، ولذلك يجب على تفكير تاريخ الكون أن يتوجه 
إلى هذا البدء وأن يتمعن فيه، حتى يفهم كيف أمكن أن تنشأ عنه الميتافزيقا وأن يبلغ معها 

 نسيان الكون حده األقصى كما يتجلى في العصر التقني.
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ء األول، لكن ليس بغرض إحيائه من جديد، بل من أجل ال بد إذن من الرجوع إلى البد
محاورته في أفق تحرير بدء آخر للتفكير الغربي. فالغرب ال يمكن أن يتخلص من العبودية 

في شكلها كتقنية  –للكائن وما ينجم عنها من تحريف لماهية اإلنسان إذا استمرت الميتافزيقا 
فرض قسرا البدء اآلخر المأمول، ألن هذا تحتل موقع السيطرة. ال يمكن لإلنسان أن ي –

البدء هو تحول للكون نفسه، إنه انبالج جديد للكون تنتهي معه إرادة السيطرة على الكائن 
وهنا يرى هايدغر  –وإخضاعه؛ وهذا االنبالج ال يخضع لقرارنا وإرادتنا، لكننا مع ذلك 

لبدء اآلخر الذي يرفع الكون يمكن أن نمهد لقدوم هذا ا –المهمة التي يضطلع بها تفكيره 
ل الكائن على ضوء الكون وقد أصبح في موقع السيطرة.  إلى موقع السيطرة ويحو ِّ

ال يمكن إذن للغرب أن ينقذ نفسه إال في بدء آخر يجيب به على البدء األول لدى 
اليونان. ليس هناك بدء آخر بدون الرجوع إلى اليونان، ألن البدء اآلخر يجب أن يبسط ما 

مَّنه اليونان األوائل وسمَّوه من غير أن يسألوا عنه وأن يفكروه إلى نهايته. إن فلسفة ال خ
تراعي البدء اليوناني تظل عاجزة عن أن تنجز ما هو مطلوب منها كفلسفة. على هذه 

 .5الخلفية يأخذ هايدغر على ياسبرز إهماله للبعد اليوناني ويعتبر هذا اإلهمال بمثابة كارثة
لبدء األول كان شأنا يونانيا، فإن البدء اآلخر، بحسب هايدغر، موكول كما أن ا

لأللمان الذين يحملون وحدهم رسالة تهييئه. يقول: "األلماني وحده يمكن أن ينظم ويقول 
. والعالمة على ذلك أن نهاية البدء األول ترتبط بفيلسوفين ألمانيين 6الكون من جديد أصليا."

؛ كما كان 7افزيقا بلغت مع كل منهما، بطريقته الخاصة، نهايتهاهما هيغل ونيتشه، فالميت
الشاعر هولدرلين أول من خمن إمكان بدء آخر. لذلك، يستنتج هايدغر، ال يمكن أن يهيئ 

 البدء اآلخر إال األلمان.
ألمانية في -هناك إذن قرابة بين األلمان واليونان تسمح بالحديث عن رسالة يونانية

إنهما الشعبان القادران على البدء وعلى فتح التاريخ، اللذان يتجذر كل منهما التاريخ الغربي. 
في أرضيته. والحال أنه ال يمكن أن يرتبط بالكون إال من يتجذر في أرضيته، أما من ال 

 أرضية له فإنه يستسلم للكائن من دون أن يجرؤ على الكون.
ر التاريخ الغربي وبدور األلمان يبدو أن هذا االقتناع بضرورة بدء آخر يتغير معه مسا

فيه هو الذي جعل هايدغر ينجذب إلى الحركة النازية ويعتقد في البداية بأن لها قرابة مع 
، أي قبل استيالء النازيين 2112تفكيره. فقد أبدى تحمسا للحركة النازية ولهتلر منذ أواخر 
: 2112-21-28بتاريخ  Fritzعلى السلطة. يقول في إحدى رسائله إلى أخيه فريتس 

ثم يضيف بعد أن  8"يظهر أن ألمانيا قد استيقظت أخيرا وأنها أدركت قَدرها وأمسكت به."
بل  –يتحدث عن الحس السياسي للقائد هتلر: "لم يعد األمر يتعلق بسياسة حزبية ضيقة 

: 1112كما يقول في إحدى المذكرات في خريف  9بإنقاذ أو أفول أوروبا والثقافة الغربية."
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"تتمثل التجربة والسعادة الكبيرتين في أن القائد بعث واقعا جديدا يمنح لتفكيرنا السبيل السليم 
" أن مساندته السوداء الدفاترُتظهر كثير من مالحظات هايدغر في " 10وقوة الدفع السليمة."

هو  للحركة النازية كانت مشروطة بالنظر إليها كبشير بالبدء اآلخر الذي كان يطمح إليه
قوة ناشئة بالمعنى  النازيةفلسفيا. يقول في مالحظة تعود إلى أوائل فترة الرئاسة: "ليست 

وكانت تفعل فعلها  –الحق إال إذا كان لديها َخْلف كل ما تقوم به وتقوله شيء يتعين كتمانه 
بواسطة جوانب خلفية مؤثرة في المستقبل. لكن لو كان الوضع الحاضر هو ما سبق أن ُأريد 

 النازيةكما يقول في مالحظة أخرى: "ليست  11ُبلغ، فإنه لن يبقى سوى الفزع من السقوط."و 
لو اعتبرت هكذا لكانت ضالال وسخافة. وكما أنها  –حقيقة أبدية جاهزة سقطت من السماء 

أي أن تتنحى أمام  –نشأت في صيرورة، فيجب أن تخضع للصيروة وأن تشكل المستقبل 
 12هذا األخير."

هايدغر إذن يساند الحركة النازية من دون تحفظ. صحيح أنه كان مقتنعا بأن لم يكن 
ما يحدث آنذاك هو تحول عميق للواقع األلماني يعبر عن إرادة لتشكيل المستقبل، لكنه كان 
يرى في الوقت نفسه أن مستقبل هذا التحول ال يزال مفتوحا وأن كثيرا من األشياء ال تزال 

 Elisabethول في إحدى رسائله إلى إلزابيت بلوخمان شائكة وغير محسومة. يق

Blochmann  في مقابل ذلك يجب بكل هدوء تحمل المسايرة 2111-1-13بتاريخ" :
المتزايدة والمستعجلة التي تعلن عن نفسها في كل مكان. أقصد ذلك التشبث بما هو سطحي 

مكن أن يبقى طريقا للثورة الذي يفهم فجأة كل شيء 'سياسيا' من دون االنتباه إلى أن ذلك ي
األولى فقط. أكيد أن ذلك يمكن أن يصبح وأن يكون قد أصبح بالنسبة للكثيرين طريقا إليقاظ 

 13على أساس أن نعزم على تهييء ثورة ثانية وأعمق." –أول 
واضح أن المقصود بالثورة الثانية تلك الثورة الفلسفية التي يطمح إليها تفكير هايدغر. 

زيين على الحكم هو الثورة األولى التي يمكن اعتبارها بشيرا بالبدء اآلخر، لكنها استيالء النا
ليست هي البدء اآلخر الذي كان يطمح إليه. ويبقى واردا أن تسيء الحركة النازية فهم 
نفسها وفهم رسالتها التاريخية، فالحركة ليس لها بعُد معرفة كافية برسالتها الحق بمعنى البدء 

سيتهددها الخلط والغموض وستبقى بدون قوة موجهة لو تركت لحالها. في ضوء  اآلخر. لهذا
هذه االعتبارات سيجد هايدغر نفسه مدعوا لتحمل مهمة رئاسة جامعة فرايبورغ ولالنخراط في 
الحزب النازي. فاألمر يتعلق بحسب رؤيته بخالص أوربا أو أفولها. يقول في رسالة ألخيه 

"انخرطت أمس في الحزب، ليس فقط عن اقتناع داخلي، بل : 2111-5-2فريتس بتاريخ 
أيضا انطالقا من الوعي بأنه ال يمكن إال على هذا الطريق تصفيُة الحركة بأكملها 

في نفس الرسالة ينصح أخاه، الذي كان متحفظا إزاء النازية، بأن يتهيأ داخليا  14وإيضاُحها."
 لالنخراط في الحزب.
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ى الحركة النازية ألنه اعتقد أنها بشير بالثورة الفلسفية التي عقد هايدغر آماال كبيرة عل
ال بد منها لكي ينقذ الغرب نفسه. لهذا قبل أن يضع نفسه في خدمتها من خالل تحمل مهمة 
رئاسة الجامعة. إذا كانت ألمانيا بالنسبة له هي موطن تاريخ جديد، فإن الجامعة هي المحل 

 لبناء معرفة جوهرية للشعب بنفسه.المناسب لبناء الروح األلمانية، 
تعمل الحركة النازية بحسب تقدير هايدغر على إعادة تربية الشعب بواسطة الدولة 
ليكون شعبا، لهذا فإن الجامعَة، بصفتها مؤسسًة تربوية وجماعًة روحية، مدعوٌة ألن تلعب 

أن تنجز هذه  دورا مركزيا في هذا المسلسل. لكن الجامعة ال تستطيع بسبب ظروفها آنذاك
المهمة. لذلك يجب تجديدها حتى تكون موطنا النبثاق الروح الجديدة. ارتبطت نظرة هايدغر 
للجامعة بمطلب تغيير جذري لوظيفتها حتى تصبح المدرسة المقبلة لتكوين الروح األلمانية. 
لتحقيق هذا الغرض كان هايدغر يدافع عن أمرين: من جهة بناء جامعة موحدة من جديد، 

 .15من جهة أخرى إنشاء أكاديمية لتكوين األساتذة الجامعيينو 
لكن عالقة هايدغر بالنازية ابتدأت تتغير شيئا فشيئا، وذلك حتى إبان فترة رئاسته 
للجامعة. فقد تبين له أن النازيين لم يكونوا مستعدين لالستماع إليه وأنهم لم يكونوا يعيرون 

ق ذلك الحظ أن انتظاراته لم تتحقق وأن كل شيء باال لطموحاته وتصوراته الفلسفية. وفو 
بقي كما كان. هكذا أخذ يبتعد تدريجيا عن النازية المتحققة واقعيا التي أصبح ينعتها كنازية 

ويوجه لها نقدا يختلف بالطبع عن نقد األوساط الليبرالية والمتشبعة بالنزعة  16عامية
، بل عجزها ونقص جذريتها؛ لهذا اعتبر أن اإلنسانية؛ فلم يكن يأخذ عليها طريقتها في الحكم

 قبوله االضطالع برئاسة الجامعة كان خطأ وانسحب مباشرة من السياسة الواقعية.
لكن انسحاب هايدغر من االلتزام العمومي لم ينهِّ مع ذلك اهتمامه بما يسميه النازية 

دغر سيتبين بسرعة أي النازية كما يتصورها كطريق نحو البدء اآلخر. إال أن هاي 17الروحية
أن مشروع النازية الروحية التي يضعها إزاء النازية العامية المتحققة واقعيا ال معنى له. 
وذلك العتقاده بأن ثورة على مستوى الكائن وحده من دون تغيير للكون ال يمكن أن تفتتح 

كت حتى تاريخا أصليا، بل فقط أن ترسخ ما هو قائم. وأكثر من ذلك سيكتشف أن الثورة تر 
الكائن من دون تغيير. وإذا كان هايدغر قد حافظ لفترة معينة على والء ما للحركة النازية 
فربما يكمن السبب في اعتقاده أن األلمان يجب أن يكونوا هم من يحقق مصير الغرب في 

 تغيير الكون.
 .2118على أن نظرة هايدغر للنازية وموقعها ستتغير جذريا على األكثر حوالي سنة 

سيدرك شيئا فشيئا أن النازية ال تشكل بشيرا بالبدء اآلخر، بل على عكس ذلك شكال متطرفا 
لألفعولية واكتماال لها. ليست النازية فاتحة عصر جديد، بل هي اكتمال للحداثة. 
فإيديولوجيتها العرقية ليست سوى مظهر للنزعة الذاتية التي تسود العصر الحديث. يقول: 
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قي ينتمي إلى الحداثة، يتحرك في إطار تصور اإلنسان كذات. في التفكير "كل التفكير العر 
ستصبح  18العرقي تكتمل النزعة الذاتية للعصر الحديث بإدماج البعد الجسدي في الذات."

النازية في نظره مظهرا للنزعة الذاتية، إلرادة اإلرادة وللتفكير الحاسب. لكن نظرا ألن النازية 
كتمال الحداثة، فإنه ال بد من المرور عبرها حتى يمكن أن يحدث تبقى الشكل األخير ال

 البدء اآلخر.
لكن بجانب ذلك يصر هايدغر على إدراج كل األنظمة السياسية وكل مظاهر الحياة 
المعاصرة تحت عنوان األفعولية، فمالحظات هايدغر في تشخيصه الواسع للعصر كعصر 

في التمييز وفي إدراك الفروق بين مختلف األنظمة لألفعولية أو التقنية يقابلها نقص شديد 
السياسية. ال يرى هايدغر في كل مكان سوى مظاهر األفعولية: النزعة األمريكية، البلشفية، 
الفاشية، النازية، ووراء كل ذلك هناك اليهودية. كل هذه مظاهر لألفعولية التي يجب أن يمر 

لقصوى، أي في الخطر األقصى، فرصة اإلنسان عبر ويالتها لكي تلمع في العدمية ا
 .19الخالص

اعتبرت النازيَة  2112-2113يلخص هايدغر تطور نظرته للنازية قائال: "في سنوات 
من زاوية محض 'ميتافزيقية' )أي من زاوية تاريخ الكون( إمكانيًة لالنتقال إلى البدء اآلخر 

ي قواها الحق وضروراتها وأولتها بهذا الشكل. بذلك وقعت في سوء تقدير هذه الحركة ف
في  20بشكل أوسع وأعمق من الفاشية اكتمال العصر الحديث." –الداخلية. باألحرى بدأ هنا 

األخير تبين لهايدغر إذن أن واقع النازية ليس سوى لحظة ضرورية لحقبة في تاريخ الكون 
 ال يزال يجب أن تكتمل. في األبعاد الكارثية للحرب رأى قدوم هذا االكتمال.

II 

 
كل من يهمه مصير الفلسفة ال بد أن يطرح السؤال: كيف أمكن لمفكر من مستوى هايدغر 
أن ينظر بإعجاب إلى نظام توتاليتاري وأن يعتبره بشيرا بفجر جديد للتاريخ؟ كيف أمكن أن 
يساهم في دعم هذا النظام وأن يضع نفسه ولو مؤقتا في خدمته؟ ثم كيف أمكن أن يتذبذب 

هذا النظام وأن ينتهي إلى اعتبار أن كل األنظمة السائدة في ذلك الوقت في الحكم على 
مجرد مظاهر لألفعولية وأن الفوارق بينها سطحية؟ وأخيرا كيف أمكن أن يدلي بأقوال معادية 
لليهود مزامنة لحمالت القمع واإلبادة النازية ضد اليهود، رغم أنه لم يكن يتبنى اإليديولوجيا 

 العرقية للنازية؟
ال يمكن بالتأكيد التهرب من هذه األسئلة عن طريق االدعاء بأن التزام هايدغر مع 
النازية وتصريحاته المعادية لليهود هي مسألة هامشية ليست لها أي داللة بالنسبة لتفكيره. 
فهايدغر نفسه أكد، كما رأينا، أنه اعتقد في البداية أن الثورة النازية بشير بالبدء اآلخر الذي 
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و إليه. وهذا يدل على أن التزامه مع النازية له عالقة بفكرة البدء األول واآلخر وبتفكير يصب
تاريخ الكون. لكن في الوقت نفسه مهما كان حكمنا على تفكير تاريخ الكون، وهذا ما سنعود 
إليه الحقا، فإننا ال نعتقد أن موقفه من النازية كان نتيجة ضرورية منطقيا لتفكير تاريخ 

 ن.الكو 
أكيد أن هناك عناصر في تفكير تاريخ الكون قادت هايدغر إلى سوء تقدير الحركة 
النازية وإلى االلتزام معها. لكننا ال نعتقد أن هذا التفكير وحده مسؤول عن سوء التقدير هذا. 
بعبارة أخرى إن تفكير هايدغر لم يقد بشكل مباشر إلى موقفه من النازية، بل حدث ذلك 

. فالسياسة في الديموقراطيات الحديثة 21أو ربما الفهمه، للسياسة ومجالهابتوسط فهمه، 
تجري في المجال العمومي، والفعل السياسي فيها يقوم على اختالف آراء المواطنين الذين 
يبحثون داخل المجال العمومي عن توافقات فيما يخص القرارات السياسية والقضايا 

أ بهذه الممارسة السياسية التي تدور في المجال المطروحة للحسم. لم يكن هايدغر يعب
العمومي، بل كان يعتبرها انشغاال زائفا. ويمكن فهم هذا الموقف بالرجوع إلى تحليالت 

، وهي تحليالت مهمة الكون والزمان"من " 19 – 15هايدغر للعيش المشترك في الفقرات 
ى الدور السلبي الذي يلعبه جدا، لكنها في الوقت نفسه وحيدة الجانب. إنه يركز هنا عل

. بناًء على ذلك ينسب هايدغر العمومية 22العيش المشترك تحت سيطرة ما يسميه "المرء"
إلى الوجود الزائف "للمرء" من دون أن يشير إلى إمكانية مجال عمومي ينتمي للوجود 

بعد . هذا الوجس إزاء المجال العمومي ظل قائما عند هايدغر 23المشترك في نمط األصالة
ولعب دورا كبيرا في تحديد فهمه للسياسة. إذا كان المجال العمومي محكوما  والزمان" الكون "

عليه بالزيف، فإنه ال يمكن أن يكون هو محل السياسية بالمعنى الحق، أي األصيل. فخلف 
االنشغال اليومي العادي للعيش المشترك هناك بعد عميق خفي ال يصير جليا ومؤثرا إال 

طاع جذري لذلك االنشغال، أي بفضل الثورة. من هنا كان انجذابه للثورة النازية بفضل انق
 وتحمسه للحركة النازية.

هذا التمييز بين المستوى السطحي والمستوى العميق للفعل السياسي يوازيه لدى 
. فالتأريخ يتعلق باألحداث الواقعية التي تتالحق في 25والتاريخ 24هايدغر التمييز بين التأريخ

السطح من غير أن يكون لها تأثير عميق وأن تحدد مصير الشعب. أما التاريخ فهو 
 باألساس تاريخ الكون المحدد لكل شيء.

الحياة السياسية كما تجري في المؤسسات العمومية المختلفة ليس لها ثقل وال تأثير 
لمعتاد، الثورة، عميق وليست لها القدرة على البدء، فهذا موكول للثورة وحدها. يقول: "قلب ا

هو الصلة الحق بالبدء. أما موقف المحافظة، الصيانة، فال يحفظ وال يمسك إال ما ابتدأ 
بموجب البدء ونشأ منه. فبفضل الصيانة وحدها ال يمكن أبدا أن نمسك بالبدء، ألن البدء 

 26يعني: أن نفكر ونفعل انطالقا من المقبل، من الالمعتاد."
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بوضوح عندما يقول هايدغر في نفس الصفحة: "يبقى 'المحافظ'  تتجلى الموازاة المذكورة
غارقا تماما في التأريخي، فالثوري هو وحده يبلغ عمق التاريخ، حيث ال تعني الثورة مجرد 
القلب والتدمير، بل تعني تحويل المألوف تحويال مبدعا حتى يتبلور البدء مرة أخرى." الثورة 

آلخر، وليس لها من قيمة إال من حيث إنها تبشر بالبدء وحدها يمكن أن تكون طريق البدء ا
 اآلخر.

إصرار هايدغر على الحط من قيمة الحياة السياسية كما تجري في المجال العمومي 
وإعالؤه من شأن الثورة أفقداه القدرة على أن يرى ماذا يجري في ألمانيا مع صعود الحركة 

 الدفاتركثيرا من تصريحات هايدغر في " النازية. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن
" وكذا في مراسالته تظهر أنه كان معجبا بشخصية هتلر، بل يمكن القول إن السوداء

انجذابه إلى شخص هتلر فاق اهتمامه بالبرنامج السياسي للحركة. يقول في رسالة إلى أخيه 
يتطور إليه اليوم : "يظهر من يوم آلخر المستوى العظيم الذي 2111-2-21فريتس بتاريخ 

هتلر كرجل دولة. فعالم شعبنا وعالم الرايخ هو في طور إعادة التكوين. وكل من له أعين 
ترى وآذان تسمع وقلب يوجه فعله سوف يتحمس ويأخذه تأثر عميق. إننا نالقي حوالينا من 

وفي جديد واقًعا عظيما وفي نفس الوقت همَّ إدراج هذا الواقع في العالم الروحي للرايخ 
يحكم هايدغر على الحركة انطالقا من إعجابه بالقائد  27الرسالة الخفية للماهية األلمانية."

هتلر، ورغم أنه يدرك خطر تمييع الحركة من قِّبل كثير من الملتحقين بها الذين ال يرقون في 
، أي مباشرة 2111-5-2نظره إلى مستواها، إال أنه يخاطب أخاه فريتس في رسالة بتاريخ 

انخراطه في الحزب قائال: "ال يحق أن ننظر إلى الحركة من أسفل، بل انطالقا من  بعد
 28القائد وأهدافه العميقة."

هكذا فإن انجذاب هايدغر كان بالدرجة األولى نحو هتلر من دون أن يستند إلى تحليل 
الروحية، لبرنامجه السياسي. وحتى عندما بدأ يبتعد عن السياسة الواقعية ويتكلم على النازية 

فإنه لم يوضح ماذا تعني سياسيا هذه النازية الروحية وما هو برنامجها السياسي وكيف يريد 
هايدغر أن يحققها. وقبل ذلك عندما قرر االنخراط في الحزب من أجل "تصفية الحركة 
وتوضيحها" فإنه لم يحدد الخطوات واإلجراءات السياسية التي ينوي اتخاذها لبلوغ هذا 

 الهدف.
اضح إذن أن هايدغر لم يندفع إلى مساندة الحركة النازية إال اعتقادا منه أنها يمكن و 

أن تكون فاتحة عهد جديد، من دون أن يسند مواقفه برؤية سياسية واضحة. أكيد أن من حق 
الفيلسوف من حيث هو مواطن أن يتخذ مواقف سياسية وأن يخوض غمار السياسة، لكن 

ي بأنه في هذه الحالة يدخل ميدانا آخر له خصوصياته وقواعده يجب أن يكون على أتم الوع
ووسائله. ال يعني ذلك أن على الفيلسوف أن يتخلى عن اقتناعاته الفلسفية عندما يمارس 
السياسة؛ بالعكس يمكن أن تساهم هذه االقتناعات في إضاءة طريقه في ميدان السياسة، 
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ى إنها ال يمكن أن تكون بديال عن برنامج لكنها ال يمكن أن توجهه سياسيا. بعبارة أخر 
سياسي يتعامل مع الحقل السياسي ومع اتجاه األحداث السياسية بما يتناسب مع مجال 
السياسة. يجب على الفيلسوف أن يعي في هذه الحالة أنه يدخل إلى مجال ال تتحكم فيه 

بل مجال االختالف بين االعتبارات والمقاييس الفلسفية. فمجال السياسة ليس مجال الحقيقة، 
اآلراء، لكن في الوقت نفسه مجال التوافقات بين هذه اآلراء. ليس الرأي في السياسة هو ما 
ينبغي التخلص منه لبلوغ الحقيقة والعلم. ففي السياسة يلعب الرأي دورا مركزيا، ألن اختالف 

 اآلراء والنزاع بينها عنصر أساسي في تكوين اإلرادة العامة وبلورتها.
يبدو أن هايدغر حاول اقتحام مجال السياسة من دون أن يأخذ بعين االعتبار 
خصوصية المجال السياسي ومن دون أن يتوفر على برنامج سياسي، بعبارة أخرى إنه أراد 
أن يمارس السياسة كفيلسوف ال كسياسي، أي دخل غمار السياسة ببرنامج فلسفي ال 

ضح عندما يتحدث عما يسميه في المقاطع األولى ببرنامج سياسي. وهذا ما يظهر بشكل وا
. يقول في بداية فترة توليه رئاسة الجامعة، أي عندما 29" الميتاسياسةالسوداء الدفاترمن "

يجب أن نوصلها إلى النهاية ومن ثم  – 'نهاية الفلسفة'كان ال يزال يساند الحركة النازية: "
، ويسجل أيضا في نفس الفترة: "يجب أن تتعمق 30الميتاسياسة." –أن نهيئ اآلخر تماما 

 31."ميتاسياسة للشعب التاريخيفي هيكلها الداخلي وأن تتوسع إلى  الكينونة ميتافزيقا
يبدو إذن أن مواقف هايدغر السياسية لها عالقة بتصوره لتاريخ الكون، لكن ليس 

 مباشرة، بل بتوسط فهمه أو الفهمه للسياسة.
التي احتلت موقعا كبيرا  اليهودضد ال عند تصريحات هايدغر أود اآلن أن أتوقف قلي

إال ابتداًء من هذه التصريحات لم تظهر . في المناقشات التي تلت صدور "الدفاتر السوداء"
د هتلر بالذات صع  ، أي بعد أن تغيَّر موقفه من الحركة النازية. في هذه الفترة 2118سنة 

ويدفعونهم إلى الحرب ضد ألمانيا  هميؤلبونراء الحلفاء و بأنهم إياهم حملته ضد اليهود متهما 
المثير هنا أن هايدغر انساق وراء الدعاية النازية، بل أكثر من ذلك وضع من أجل تدميرها. 

ي تهيمن لحضارة التنقده لليهودية في سياق فكرته عن البدء اآلخر وفي سياق حكمه على ا
قومان على ها روح العلم والتقنية، وهما معا يالحديث. فهذه الحضارة تطغى عليعلى العالم 

؛ هذه القدرة وجدت مع قدوم لقدرة على الحسابتجسيد األكبر لالحساب، واليهود بالذات هم ال
الميتافزيقا الحديثة منفذا لنشر سيطرتها، ألن الميتافزيقا الحديثة فسحت المجال لبسط عقالنية 

إال أنهم رغم قدرة الحساب التي تميزهم . ئدتهمحسابية فارغة عرف اليهود كيف يستغلونه لفا
يبقون عاجزين عن النفاذ إلى مجال القرارات الحاسمة واألساسية. يقول: "يكمن أساس 
التصاعد الراهن لنفوذ اليهودية في أن ميتافزيقا الغرب، وبخاصة في تطورها الحديث، وفرت 

ا عدا ذلك أن تفرض نفسها وأن نقطة انطالق سمحت لعقالنية وقدرة على الحساب فارغة فيم
توفر لنفسها مأوى في 'المجال الروحي'، من دون أن تتمكن أبدا من إدراك ميادين الحسم 



13 

 

من يعن نقده للتفكير الحاسب الذي يه يةلليهودال يمكن فصل نقد هايدغر هكذا  32الخفية."
 على العالم الحديث.
شكل تجسد بكيفية خاصة اليهودية أن حياة النخب هايدغر  ى ذلك ير إضافة إلى 

يقول: . الوجود المميز للحضارة التقنية الذي يفتقد فيه اإلنسان كل عالقة بأرضيته وجذوره
سؤاال عرقيا، بل إنه السؤال الميتافزيقي عن نوعية  العالمية اليهودية"ليس السؤال عن دور 

تثاث كل الكائن ، أن تضطلع 'بمهمة' اجغير مقيدة إطالقاالبشرية التي تستطيع، ما دامت 
في نظره جسد يفتشتت اليهود في العالم  33من الكون من حيث هي مهمة تمس تاريخ العالم."

 شكل الوجود الذي تفرضه الحداثة والذي يطبعه ما يسميه هايدغر فقدان الموطن.
في سياق نقده لنمط العيش المميز  يةتصريحات هايدغر ضد اليهودجب إذن وضع ي

 .34للحداثة عموما
III 

 
ينبغي أن تقود تأمالتنا إلى طرح السؤال التالي: ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه من فلسفة 
هايدغر؟ هل ينبغي متابعة االهتمام بها بنفس الشكل من دون أن نراعي تصريحات هايدغر 

"؟ أم هل ينبغي غض النظر عن هذه الفلسفة تماما بحجة أن السوداء الدفاتر" فيالسياسية 
 " تنفي كل مصداقية عنها؟السوداء الدفاتر"مواقفه في 

هذا السؤال ليس له أهمية بالنظر إلى هايدغر أو من زاوية تاريخ الفلسفة وحسب، بل 
هو سؤال يهم أيضا مستقبل الفلسفة ومصيرها. إنه يطرح في نهاية األمر سؤاال يتعلق بكيفية 

 أخرى، بكيفية قراءتها. التعامل مع األعمال واإلنتاجات الفلسفية عموما أو، بعبارة
نبتدئ معالجة هذه المشكلة بالوقوف عند موقفين متطرفين من فلسفة هايدغر، أحدهما 

" ليس لها أي  تأثير السوداء الدفاتريؤيدها بشكل قطعي مؤكدا أن التصريحات المذكورة في "
باإليديولوجيا على مصداقية فلسفته؛ واآلخر يعتبر أن فلسفته مطبوعة من بدايتها إلى نهايتها 

 النازية المعادية للسامية، لدرجة أنه يرى أنها ال ينبغي أصال أن تنسب إلى مجال الفلسفة.
 Friedrich-Wilhelm vonفيلهلم فون هر مان -نشير أوال إلى موقف فريدريخ

Herrmann  الذي يعتبر من أفضل العارفين بفلسفة هايدغر في العالم. اشتغل فون هر مان
ب هايدغر في السنوات األخيرة لحياته حيث كان مساعدا خاصا له. عندما عن قرب بجان

ب بجانب عائلته فون  وضع هايدغر التصميم الذي يجب أن يتبعه نشر مؤلفاته الكاملة نصَّ
هر مان كمشرف أساسي يتابع فلسفيا إعدادها للنشر وأوكل إليه نشر كثير من المؤلفات التي 

" هي السوداء الدفاترمعروف أن هايدغر أوصى بأن تكون "كان يعتبرها محورية في عمله. 
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آخر ما ينشر من مؤلفاته، كما أوصى بأال يطلع عليها أي أحد قبل الشروع في إعدادها 
 للنشر.

" في ألمانيا ركز فون هر مان تحليله السوداء الدفاترانسجاما مع توجه النقاش حول "
ة ووجه نقده إلى من يعتبر تلك على المقاطع التي تضم تصريحات معادية للسامي

 Donatella diالتصريحات جزًءا أساسيا من فلسفة هايدغر، مثل الفيلسوفة اإليطالية 

Cesare  التي تنسب لهايدغر السامية ميتافزيقية تعود جذورها إلى التقليد الفلسفي األلماني
 من كانط إلى هيغل ونيتشه وتبلغ ذروتها مع هايدغر.

الذي  Peter Trawnyبشكل شديد إلى أطروحة بيتر تراْفني على أن نقده توجه 
 الدفاتر" للنشر. نشرت المجلدات الثالثة األولى من "السوداء الدفاتريشرف على إعداد "

، وفي نفس الوقت أصدر تراْفني عن دار النشر نفسها كتابا تحت 1322" في فبراير السوداء
هذا الكتاب دافع تراْفني عن  . في35"ى العالمهايدغر وأسطورة المؤامرة اليهودية علعنوان "

أطرحة مؤداها أن تصريحات هايدغر المعادية للسامية ليس لها طابع شخصي، بل تنتمي 
إلى تفكير تاريخ الكون وسرديته المتعلقة بالبدء األول واآلخر. من هنا يتكلم على معاداة 

هذه األطروحة في عدد من . عبر تراْفني بعد ذلك عن 36للسامية من منظور تاريخ الكون 
المحاضرات التي ألقاها في بقاع مختلفة من العالم، وقد عرفت انتشارا واسعا وأثارت نقاشا 

 كبيرا.
ن نسقي لتفكير تاريخ الكون لدى هايدغر.  تعتبر أطروحة تراْفني أن معاداة السامية مكو ِّ

هر مان هو اعتبار وهذا بالضبط ما ينازع فيه فون هر مان. فالخطأ األكبر بحسب فون 
السوداء" أساسا لفهم تفكير تاريخ الكون؛ والواقع،  الدفاترالتصريحات السياسية لهايدغر في "

يقول فون هر مان، أن المؤلفات التي خصصها هايدغر لعرض هذا التفكير ابتداًء من 
 " ال تتضمن مثل تلك التصريحات، وهو ما يدل على أنها ال تنتميالفلسفة في إسهامات"

" فهي في نظره مذكرات ترافق منذ حوالي السوداء الدفاترنسقيا إلى تفكير تاريخ الكون. أما "
تفكير تاريخ الكون لديه؛ وعلى الرغم من أنها تقدم أحيانا إيضاحات أو تدقيقات  2112

بشأنه، إال أنه ليس من مهمتها عرض تفكير تاريخ الكون. إنها في كثير من األحيان 
؛ وفي سياق هذه 37لألحداث التاريخية لعصره من منظور تاريخ الكون تأويالت نقدية 

التأويالت ترد تصريحات هايدغر السياسية التي تعبر عن مواقف شخصية، لكنها ال تنتمي 
وال تتوفر فلسفيا على أي أهمية. لهذا  38بأي حال إلى البناء النظري لتفكير تاريخ الكون 

لهايدغر وبين اقتناعاته  المحضيسميه التفكير  ينبغي بحسب فون هرمان التمييز بين ما
؛ والواقع أنه يمكن، في نظره، التخلي عن كل آرائه واقتناعاته الشخصية 39وآرائه الشخصية

 من دون أن يتأثر بذلك تفكير تاريخ الكون وفلسفة هايدغر على العموم.
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ياسية، خالصة رأي فون هرمان أنه ال يجب إعطاء أي أهمية لتصريحات هايدغر الس
إنها آراء شخصية يجب رفضها بكل تأكيد، لكنها ال تنتمي قطعا إلى هيكل تفكير تاريخ 

 الكون في تلك الفترة.
أما الموقف المقابل تماما فتعبر عنه مجموعة من المهتمين، وبخاصة إيمانويل فاي 

Emmanuel Faye  الدفاتر، أي بضع سنوات قبل نشر "1335الذي أصدر سنة 
، إال أنه عاد 40"الفلسفة إلى النازية إدخال. هايدغرمل عنوانا داال: "تابا يحك "،السوداء

السوداء"، مبرزا أن هذه الدفاتر تؤكد أطروحته التي تعود  الدفاترألطروحته بقوة بعد صدور "
. وعبر هو اآلخر عن وجهة نظره في عدد من المقاالت والملتقيات التي 133541لسنة 

 ".السوداء الدفاترنظمت إثر صدور "
يعتقد فاي أن لقاء هايدغر مع الحركة النازية ليس مسألة شخصية وال يعود إلى ظهور 
الحركة النازية في فترة ما. فمسألة نازية هايدغر ال تتعلق فقط بتواطؤ سياسي، بل تمتد إلى 

. ال تتعلق المشكلة بااللتزام الشخصي لرجل ضللته النازية فترة 42أسس تعليمه وعمله نفسها
، كما أن األمر ال يتعلق بتحالف مع 43مؤقتة في حين أن تفكيره ظل سليما من غير تأثر

النازية له طبيعة انتهازية، بل إن هايدغر تماهى مع المشروع العرقي واإلبادي الذي نفذه 
. إن هايدغر، بحسب تقدير فاي، قام بإدخال متعمَّد ألسس النازية والهتلرية في 44هتلر

. ال يتعلق األمر إذن بلقاء يعود إلى ظروف طارئة، بل إن فلسفة 45مهالفلسفة وفي تعلي
. يذهب فاي إلى حد 46هايدغر تقوم منذ البدء على األسس التي قامت عليها الحركة النازية

القول بأنه يجب اعتبار هايدغر من مدبري النازية أو المحرضين عليها. بعبارة أخرى ليس 
ن األول اختار أن يعمل بوضوح على رأس حزب، في هناك فرق بين هتلر وهايدغر سوى أ

. بهذا المعنى يتكلم فاي على مسؤولية 47حين أن الثاني نظم بشكل خفي غزوه لألذهان
. 49وبدوره في انتشار النازية على صعيد العالم 48هايدغر في السياسة النازية للغزو واإلبادة

نشر األسس نفسها التي تقوم فهايدغر كرس نفسه وعمله لجعل الفلسفة في خدمة شرعنة و 
. لكل هذه األسباب يرى فاي أن "مؤلفات هايدغر يجب أن ترتَّب 50عليها النازية والهتلرية 

 51في خزانات تاريخ النازية وليس في الخزانات الفلسفية."
هكذا نجد أنفسنا أمام موقفين متطرفين يدافع أولهما عن فلسفة هايدغر بشكل مطلق 

هات والشوائب المرتبطة بمواقفه السياسية؛ أما اآلخر فيدعو إلى مبعدا، عنها كل الشب
رغم كل االختالفات يشترك الموقفان معا في النظر إلى  إقصائها من ميدان الفلسفة مطلقا.

األمر يتعلق بإصدار حكم نهائي بالتبرئة أو اإلدانة. كما أنهما ينطلقان  كما لو كانالمشكلة 
ولذلك فالحكم الذي نصدره على ، يدغر يشكل وحدة متراصةمن مبدأ واحد هو أن تفكير ها

. والواقع أن المسألة معقدة جدا تتداخل فيها 52عنصر من هذا التفكير ينسحب على الكل
، مع مراعاة  وتتشابك مجموعة من األبعاد واالعتبارات، لهذا ينبغي التعامل معها بحذر وتأن  
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قة ثم البحث بعد ذلك عن ما يؤكدها في كل جوانبها وتجنب االنطالق من اقتناعات مسب
 نصوص هايدغر.

 الدفاترليس من المقبول أن نغض الطرف عن تصريحات هايدغر السياسية في "
" بحجة أنها ال تعبر سوى عن اقتناعاته وآرائه الشخصية، من غير أن تكون لها أي السوداء

إلى البناء الداخلي لتفكير  عالقة مع تفكيره. حتى إذا افترضنا أن تلك التصريحات ال تنتمي
تاريخ الكون وقبلنا أن لها طابعا شخصيا، فإن االقتناعات الشخصية لفيلسوف ال يمكن أن 
تكون عديمة الصلة بأفكاره الفلسفية، اللهم إال إذا اعتبرنا أن هناك انفصاما تاما بين 

ضال عن ذلك الفيلسوف كمعب ِّر عن تصريحات شخصية والفيلسوف كحامل ألفكار فلسفية. ف
فقد بينا في القسم األول أنه ال يمكن فهم تقدير هايدغر للنازية في بداية الثالثينيات إذا لم 

 نأخذ بعين االعتبار فكرته عن البدء األول واآلخر.
لكن من جهة أخرى ليس من المقبول رفض فلسفة هايدغر ككل بحجة أن تصريحاته 

ا، بل وأكثر من ذلك أن فلسفته نفسها تقوم على السياسية تلقي بظاللها على فلسفته بأكمله
 أسس اإليديولوجيا النازية وتنتدب نفسها لنشرها في المجال الفلسفي.

ال يمكن قبول الموقف األول أو الثاني إال على أساس افتراضين: أولهما أننا عندما 
بينما الموقف نهتم بفلسفة مفكر معين فإننا نبحث لديه عن حقائق جاهزة نقبلها أو نرفضها، 

الفلسفي يفترض أن نحاور أفكار الفيلسوف في جميع الحاالت؛ ثانيهما أنه يمكن النظر لكل 
 فلسفة كنسق استنباطي مغلق متماسك بحيث إن أي عيب فيه يقود منطقيا إلى رفض الكل.

إن خيار الدفاع عن فلسفة هايدغر أو رفضها ليس خيارا فلسفيا. على عكس ذلك 
بالنظر إلى كل فلسفة عن ما يمكن أن تقدمه للتفكير. يجب الدخول مع كل يجب أن نتساءل 

فلسفة بجميع مكوناتها في حوار، ألن ما يهمنا عندما نشتغل بأي فلسفة ليس تبني تصوراتها 
أو رفضها، بل اختبار قدرتها على أن تفيد تفكيرنا في عراكه مع األشياء والقضايا التي تهمنا 

د طريقنا الخاص حتى وإن كان مختلفا عن طريق الفيلسوف الذي وأن تساعدنا على إيجا
 نهتم به.

"، فنشرها لم السوداء الدفاتريصعب في الوقت الراهن أن نصدر حكما نهائيا على "
يكتمل بعد واالنشغال بها ال يزال في بدايته. لكن يجب مع ذلك اإلشارة إلى أنه ال بد من 

انتها في مجموع مؤلفات هايدغر. ال يمكن بالتأكيد ومك "السوداءالدفاتر "مراعاة طبيعة 
اعتبارها كتابات هامشية ال عالقة لها بتفكير هايدغر، فأفكار هايدغر واقتناعاته ومفاهيمه 
يتردد صداها في مجموع الدفاتر المنشورة إلى اآلن. لكن يجب االنتباه من جهة أخرى إلى 

، بل 53شكل أدنى من مستواه ب "اتر السوداءالدف"أن هايدغر يفكر في كثير من تصريحاته في 
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إن كثيرا منها يتعارض مع روحه المعهودة ويصدم القارئ المتمرس بفكر هايدغر وأسلوبه. 
 وسأوضح ذلك من خالل بعض األمثلة.

من المعروف أن هايدغر يدعو دائما إلى التفكير الشخصي، فالتفكير مهمة شخصية 
مكن أن ينوب عنه فيها أيًّا كان. وهذا األمر يجب أن ينجزها كل شخص هو نفسه وال ي

يتعارض مع انجرافه مع األحكام والمواقف التي كانت النازية تنشرها آنذاك بواسطة آلتها 
الدعائية. فتصريحات هايدغر ضد اليهود لم تظهر في "الدفاتر السوداء" إال ابتداًء من 

ضد اليهود الذين اعتبرهم هتلر في  ، وهي الفترة التي صع د فيها النازيون دعايتهم2118-11
كثير من خطبه وراء الحلفاء يؤلبونهم على شن الحرب ضد ألمانيا. وفوق ذلك فهايدغر يشيد 

-1باآللة الدعائية النازية كما يتجلى ذلك من خالل إحدى رسائله إلى أخيه فريتس بتاريخ 
ا العسكرية العليا في زمن الحرب: "على خالف دعاية العدو فإن أخبار قيادتن 8-2122
(OKWصحيحة ) كيف يمكن إذن أن يقع المفكر الذي تكلم على  54."المشروطة صحة

سيطرة "المرء" على المجال العمومي بمجموعه ونبه بشكل مثير إلى دور الدعاية والصحافة 
في توجيه المعلومات واألخبار وفي صنع الرأي العام، كيف يمكن أن يقع ليس فقط ضحية 

 اقية الجهاز الدعائي النازي؟الدعاية النازية، بل فوق ذلك أن يصل إلى حد الدفاع عن مصد
هناك مثال آخر له أيضا داللة كبرى. كان هايدغر منذ محاضراته الجامعية األولى 
يعارض اعتبار الفلسفة رؤية للعالم تلعب دورا في إقناع الناس بتوجه سياسي أو اجتماعي 

" سوداءال الدفاترمعين وتساهم في تعبئتهم. على خالف ذلك يالَحظ أن هايدغر يدعو في "
إبان فترة التزامه مع النازية إلى أن تتحول الفلسفة إلى ميتاسياسة للشعب التاريخي، أي ربما 

 في نهاية التحليل إلى رؤية للعالم.
بالنظر إلى هذا التضارب ال يمكن إصدار حكم نهائي شامل اعتمادا على تصريحات 

ث في فلسفة هايدغر اليوم هي ". يبدو أن مهمة البحالسوداء الدفاترهايدغر السياسية في "
التمييز بين المضامين التي يمكن قبولها وتلك التي ال تستحق إال الرفض، وذك على ضوء 
السؤال: هل ال يزال من الممكن أن تفيدنا فلسفة هايدغر؟ "ليس المطروح خيار الدفاع عن 

اشفة التي يفتحها فلسفة هايدغر أو رفضها، بل المهم هو التمييز بين اإلمكانات الخصبة والك
يجب أن نميز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي  55والتقنيعات والتحريفات الكامنة في تفكيره."

في تفكيره. في هذا السياق سأبدأ باإلشارة إلى بعض العناصر التي لها طابع إيجابي والتي 
وال تتأثر ال يزال من الممكن االعتماد عليها وتطويرها باعتبارها مكتسبات ال غنى عنها 

 بتصريحاته السياسية.
اقتناعات عميقة ال يمكن االستغناء  والزمان" الكون يبسط هايدغر في مؤلفه األساسي "

عنها. فتأويلية الكينونة بلغت أفكارا مهمة مكنت من النفاذ إلى عمق الوضع البشري. تحديد 
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متقوقعة، تحديده هايدغر لإلنسان ككينونة منفتحة على الكون بدل تحديده كوعي أو كذات 
العالم واعتبار االرتباط بالعالم سمة أصلية ال إضافية للكينونة، إبراز -في-لإلنسان ككون 

الطابع العملي للفهم، إبراز القوة الكاشفة لألحوال الوجدانية، تحليل زمانية الكينونة في 
ري جذورها: كل هذه االقتناعات وكثير غيرها مهمة جدا وال تنقص من قيمتها في نظ

". أعتقد أنه من غير السوداء الدفاترالتصريحات السياسية التي عبر عنها هايدغر في "
 الكون المقبول أن نلقي بهذه المضامين العميقة خارج مجال الفلسفة. أما القول بأن مؤلَّف "

نفسه يتضمن األسس التي تقوم عليها الحركة النازية، فهو غير مقنع تماما، إال  والزمان"
 لمن يبحث في نصوص هايدغر عن دعم ألحكام مسبقة. بالنسبة

وحتى بعد أن انتقل هايدغر إلى تفكير تاريخ الكون فإنه تمكن من بسط أفكار تنم عن 
قدرة إبداعية كبرى وعن نظرة بعيدة المدى. فكثير من تأويالت هايدغر لفالسفة أو شعراء، 

وحتى عندما ال نتفق مع النتائج  التجاهات فكرية أو حقب تاريخية معينة تبرز عمق رؤيته.
التي يتوصل إليها أو نعتبرها متسمة بنوع من التعسف، فإننا ال يمكن أن ننكر قدرتها على 
وضع ما تؤوله في ضوء جديد وفي سياق فكري يجعل القارئ يدرك األشياء بشكل أفضل، 

 حتى وإن لم يكن متفقا مع النتائج.
ى مساهمات هايدغر في إضاءة كثير من في السياق نفسه ال بد من اإلشارة إل

المجاالت مثل الفن واللغة. كما ال يمكن غض النظر عن تحليله العميق للعلم الحديث وإبرازه 
لألرضية الميتافزيقية التي يستند إليها وتصور الكون الذي يقف على أساسه، إضافة إلى 

ل هايدغر للتقنية الحديثة كشفه للطابع التقني للعلم الحديث. وفي السياق نفسه فإن تأوي
يشكل مكسبا ال غنى عنه للفكر الفلسفي في الوقت الراهن. والجدير بالذكر أن أفكار هايدغر 
في هذا المجال ال تزال لها راهنية رغم مرور عقود عديدة عليها. فتصوره للتقنية هو "استباق 

بكة شاملة طريقتنا في مفهومي مبكر للثورة التكنولوجية لحاضرنا الرقمي الذي غيرت فيه ش
 56التواصل وفي االرتباط ببعضنا البعض بشكل كلي سواء على الصعيد الكوني أو المحلي."

وفضال عن ذلك يعتبر إبرازه إلرادة السيطرة التقنية على الطبيعة عن طريق استغالل األرض 
 وإنهاكها إشارة مسبقة إلى المشكل اإليكولوجي المطروح اليوم بحدة.

ن التخلي عن مثل هذه المكتسبات وغيرها كثير؛ ونحن إذ نؤكد على ال يمكن إذ
أهميتها ال ندعو بالضرورة إلى تبنيها، بل إلى محاورتها في أفق بيان هل يمكن أن تفيدنا 
اليوم في فهمنا لألشياء. لكن بجانب ذلك هناك أيضا كثير من اقتناعات هايدغر التي تظهر 

ا تصريحاته السياسية المتعلقة بالحركة النازية وباليهودية. لي غير مقبولة تماما، وفي مقدمته
لكن هناك أيضا بعض االقتناعات الفلسفية التي تتطلب مراجعة عميقة ونقدا جذريا والتي 
ربما ساهمت في تحديد كثير من تصريحاته السياسية. أقصد على الخصوص نظرته 

لتي تسند هذه النظرة. إن التركيز على اإلطالقية إلى مسار التاريخ الغربي وفلسفة التاريخ ا
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دور اليونان واأللمان، مهما كان، واختزال مسار التاريخ الغربي في ما يمكن تسميته "القوس 
اليوناني األلماني" فيه كثير من التعسف وفيه تجاهل لروافد ومضامين متعددة فكرية وثقافية 

كما أن الحديث عن رسالة تاريخية ساهمت في تشكيل هذا التاريخ ولم يوفها هايدغر حقها. 
لأللمان في الفلسفة وفي إنقاذ الغرب فيه الكثير من المجازفة. أكيد أن هايدغر أبرز بشكل 
أخاذ كيف أن الميتافزيقا بلغت نهايتها مع مفكرين ألمان أدركوا هذه النهاية في عالقتها 

لمستقبل. إن تاريخ الفلسفة بالبدء األول. لكن هذا ال يبرر الحديث عن رسالة لأللمان في ا
ليس تاريخا خطيا للتلقي، بل هو دائما تاريخ للتناقضات والتصحيحات وإعادة التأطير، وإن 
من شأن قراءته بشكل خطي أن تقود إلى إغفال دور اتجاهات ومضامين أخرى وإلى عدم 

 التمييز بين مختلف المكونات.
وق يطبع أيضا كثيرا من تحليالت عدم التمييز هذا الذي يدل على تسوية تهمل الفر 

هايدغر األخرى. فهايدغر يوسع تحليالته ويعممها إلى درجة أنه يسقط في عدم التمييز بين 
كثير من المظاهر. أشرنا سابقا إلى أنه يعتبر كل األنظمة السياسية التي عاصرها مظاهر 

مهما كانت عيوبها، لألفعولية، وذلك من دون أن يهتم بالفرق بين األنظمة الديمقراطية، 
واألنظمة التوتاليتارية. والشيء نفسه يالَحظ على نظرته إلى الحداثة التي ال يرى فيها إال 
الجوانب السلبية، وكان من المنصف أن ينبته إلى أن الحداثة رغم كل المشاكل التي ارتبطت 

قني أو الت-بها تتضمن إنجازات جديرة باإلعجاب سواء في الجانب السياسي أو العلمي
 الثقافي.

إن هايدغر يفتح منظورات واسعة وبعيدة، لكن الثمن الذي يدفعه في مقابل ذلك هو 
العمى عن رؤية وتقدير ما هو قريب، كما أنه في اتجاهه نحو العمق يظل عاجزا عن رؤية 

. فالتدمير الذاتي للتقنية وإخماد الحياة البشرية ليس شقاًء إذا كان هو 57ما يوجد في السطح
 .58من التطهير األول للكون من تعكيره من قبل الكائنث

ن يتجنب هو أيضا التسوية المهملة أيبقى المطروح على البحث في فلسفة هايدغر 
للفروق وأن يتابع اقتناعات هايدغر فاحصا كال منها متسائال عن مدى ارتباطها بتصوراته 

انطالقا من قدرة كل منها على فتح التفكير على آفاق  المرفوضة وأن يصدر حكمه السياسية
 .لن تفيد حركة التفلسففكيفما كانت واعدة. أما األحكام اإلطالقية 

                                      
 .l'Êtreوالفرنسية  das Seinنشير في هذا السياق إلى أننا نستعمل كلمة "الكون" لترجمة الكلمة األلمانية  1
 .das Daseinنستعمل كلمة "الكينونة" لترجمة الكلمة األلمانية  2

3 die Kehre 
4 die Machenschaft 

 :12إلزابيث بلوخمان: مراسالت، ص.  /مارتن هايدغر  5

Martin Heidegger / Elisabeth Blochmann: Briefwechsel 1918 – 1969, hrsg. von 

Joachim W. Storck, Marbach am Neckar, 2. Auflage 1990, S. 61. 
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 :19من المؤلفات الكاملة، ص.  12(، المجلد 2118-2112)الدفاتر السوداء  II-VIمارتن هايدغر: تأمالت  6

Martin Heidegger: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), Gesamtausgabe 

Band 94, herausgegeben von Peter Trawny, Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 

2014, S. 19 . 

 
-123من المؤلفات الكاملة، ص.  15(، المجلد 2118/11)الدفاتر السوداء  VII-XIمارتن هايدغر: تأمالت  7

121: 

Martin Heidegger: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938 / 1939), 

Gesamtausgabe Band 95, herausgegeben von Peter Trawny, Klostermann Verlag, 

Frankfurt am Main 2014, S. 310-313. 
فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: هايدغر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز  8

 :12هايدغر، ص. 

Walter Homolka / Arnulf Heidegger (Hg.): Heidegger und der Antisemitismus. 

Positionen in Widerstreit. Mit Briefen von Martin und Fritz Heidegger, Herder, 

Freiburg im Breisgau 2016, S. 21. 
 .11المرجع نفسه، ص.  9

 .222(، ص. 2118-2112)الدفاتر السوداء  II-VIمارتن هايدغر: تأمالت  10
 .222المرجع نفسه، ص.  11
 .225-222المرجع نفسه، ص.  12
 .13إلزابيث بلوخمان: مراسالت، ص.  /مارتن هايدغر  13
فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: هايدغر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز  14

 .11هايدغر، ص. 
 .228(، ص. 2118-2112)الدفاتر السوداء  II-VIمارتن هايدغر: تأمالت  15
 .221، ص. المرجع نفسه 16
 .211، 215 ص.المرجع نفسه،  17
من المؤلفات الكاملة، ص.  11(، المجلد 2122-2111)الدفاتر السوداء  XII-XVمارتن هايدغر: تأمالت  18

28: 

Martin Heidegger: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), 

Gesamtausgabe Band 96, herausgegeben von Peter Trawny, Klostermann Verlag, 

Frankfurt am Main 2014, S. 48: 
كالوس هيلد: هايدغر و"الشأن السياسي"، ضمن: فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: هايدغر  19

 :111والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز هايدغر، ص. 

Klaus Held: Heidegger und das "Politische", in: Walter Homolka / Arnulf Heidegger 

(Hg.): Heidegger und der Antisemitismus. Positionen in Widerstreit. Mit Briefen von 

Martin und Fritz Heidegger, Herder, Freiburg im Breisgau 2016, S. 262; 

راينر تورنهر: أطروحات حول نازية هايدغر الخاصة، ضمن: فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: 

:182ر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز هايدغر، ص. هايدغ  

Rainer Thurnher: Thesen zu Heideggers "Privatnationalsozialismus", in: Walter 

Homolka / Arnulf Heidegger (Hg.): Heidegger und der Antisemitismus. Positionen in 

Widerstreit. Mit Briefen von Martin und Fritz Heidegger, Herder, Freiburg im 

Breisgau 2016, S. 381. 
 .238(، ص. 2118/11)الدفاتر السوداء  VII-XIمارتن هايدغر: تأمالت  20
 نعتمد في هذا التحليل على دراستين لكالوس هيلد: 21

هايدغر والالسامية. مواقف هايدغر و"الشأن السياسي"، ضمن: فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: 

 :118-159متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز هايدغر، ص. 
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Klaus Held: Heidegger und das "Politische", in: Walter Homolka / Arnulf Heidegger 

(Hg.): Heidegger und der Antisemitismus. Positionen in Widerstreit. Mit Briefen von 

Martin und Fritz Heidegger, Herder, Freiburg im Breisgau 2016, S. 257-268; 

:135-215هايدغر ومعاداته للسامية، ضمن: اعتبارات مواتية للعصر، ص.   

Klaus Held: Heideggers eigenartiger Antisemitismus, in: Zeitgemäße Betrachtungen, 

Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2017, S. 195-205. 
22 das Man 

قبل صدور الدفاتر السوداء بوقت طويل أثار كالوس هيلد االنتباه إلى أن تحليالت هايدغر للمجال العمومي  23

وحيدة الجانب ألنها ال تطرح إمكانية عيش مشترك في نمط األصالة. يقترح هيلد فينومينولوجيا للعالم السياسي 

التمييز بين الوجود األصيل أو الحق والوجود الزائف على العالم يكون من مهامها أن توضح كيف يمكن تطبيق 

 السياسي. راجع مثال:

كالوس هيلد: الحال الوجداني األساسي ونقد العصر لدى هايدغر، ضمن ديتريش بابنفوس وأوتو بوغلر 

 :51-12)إشراف(: في الراهنية الفلسفية لهايدغر، الجزء األول، ص. 

Klaus Held: Grundstimmung und Zeitkritik bei Heidegger, in: Dietrich Papenfuss und 

Otto Pöggeler (Hg.): Zur philosophischen Aktualität Heideggers, Band 1; Klostermann 

Verlag, Frankfurt am Main, 1991, S. 31-56; 

د )إشراف(: مقوالت الوجود، كالوس هيلد: الوجود األصيل والعالم السياسي ضمن: كالوس هيلد و يوخم هنيغفل

 :221-115ص. 

Klaus Held: Eigentliche Existenz und politische Welt, in: Klaus Held und Jochem 

Hennigfeld (Hg.): Kategorien der Existenz, Königshausen und Neumann, Würzburg 

1993, S. 395-412. 

زيفرت وأوتو بوغلر )إشراف(: هايدغر -ضمن: آنماري غيتمانكالوس هيلد: هايدغر ومبدأ الفينومينولوجيا، 

 :211-222والفلسفة العملية، ص. 

Klaus Held: Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie, in: Annemarie 

Gethmann-Siefert und Otto Pöggeler (Hg.): Heidegger und die praktische Philosophie, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988, S. 11-139. 
24 Historie 
25 Geschichte 

 :22مارتن هايدغر: األسئلة األساسية للفلسفة، ص.  26

Martin Heidegger: Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte "Probleme" der 

"Logik", Gesamtausgabe Band 45, herausgegeben von Wilhelm-Friedrich von 

Herrmann, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1992, S. 41. 
فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر: هايدغر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز هايدغر،  27

 .15-12ص. 
 .11المرجع نفسه، ص.  28

29 Metapolitik 
 .225(، ص. 2118-2112)الدفاتر السوداء  II-VIمارتن هايدغر: تأمالت  30
 .212المرجع نفسه، ص.  31
 .21(، ص. 2122-2111)الدفاتر السوداء  XII-XVمارتن هايدغر: تأمالت  32
 .121(، ص. 2122-2111)الدفاتر السوداء  XII-XVمارتن هايدغر: تأمالت  33
واليهودية كانت منتشرة أيضا لدى بعض تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن فكرة االرتباط بين الحداثة  34

المثقفين اليهود ابتداًء من القرن التاسع عشر، إلى حد أن بعضهم كان يرى أن اليهودية هي اكتمال للحداثة، راجع 

 مثال: جيمس دارمشتيتر: أنبياء إسرائيل:

James Darmestetter: Les prophètes d'Israël, ed. Calmann Lévy, Paris 1892. 
 تر ترافني: هايدغر وأسطورة المؤامرة اليهودية على العالم:بي 35
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Peter Trawny: Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, 

Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2014. 
36 seinsgeschichtlicher Antisemitismus 

 .15، ص. "الدفاتر السوداء": الحقيقة حول فيملهم فون هرمان / فرانشيسكو أليفييري-فريدريخ 37

Friedrich-Wilhelm von Herrmann / Francesco Alifieri: Die Wahrheit über die 

Schwarzen Hefte, Duncker und Humblot, Berlin 2017, S. 35 
 .11-18المرجع نفسه، ص.  38
 .19المرجع نفسه، ص.  39
 إلى الفلسفة: إيمانويل فاي: هايدغر، إدخال النازية 40

Emmanuel Faye: Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, Albin 

Michel; Paris 2005. 
ماريون هاينز / مثال: إيمانويل فاي: المقوالت والتحديدات الوجودية. من الميتافزيقا إلى الميتاسياسة، ضمن:  41

 .212-233، ص. سياسي-جدال فلسفي سيدوني كيلرر: "الدفاتر السوداء لهايدغر.

Emmanuel Faye: Kategorien und Existenzialien: Von der Metaphysik zur Metapolitik, 

in: Marion Heinz / Sidonie Kellerer (Hg.): Martin Heideggers "Schwarze Hefte". Eine 

philosophisch-politische Debatte, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, S. 100-121; 

اي: ، ضمن: إيمانويل فالسوداء الدفاتروكذلك: إيمانويل فاي: "رؤية العالم" الالسامية لدى هايدغر في ظل 

:119-139)إشراف(: األرض، الجماعة، العرق، ص.   

Emmanuel Faye: La "vision du monde" antisémite de Heidegger à l'ombre de ses 

Cahiers noirs, in Emmanuel Faye (direction): Heidegger – le sol, sa communauté, la 

race, Beauchesne, Paris 2014, p. 307-327; 

 إيمانويل فاي: آرنت وهيادغر. اإلبادة النازية وتحطيم التفكير:

Emmanuel Faye: Arendt et Heidegger. Extermination nazie et destruction de la pensée; 

Albin Michel, Paris 2016. 
 .8إيمانويل فاي: هايدغر، إدخال النازية إلى الفلسفة، ص.  42
 .18المرجع نفسه، ص.  43
 .8المرجع نفسه، ص.  44
 .18المرجع نفسه، ص.  45
 .18المرجع نفسه، ص.  46
 .22المرجع نفسه، ص.  47
 .15المرجع نفسه، ص.  48
 .11المرجع نفسه، ص.  49
 .11المرجع نفسه، ص.  50
 .11 المرجع نفسه، ص. 51
 :11-15أالن باديو / باربره كاسان: هايدغر. النازية والنساء والفلسفة، ص.  52

Alain Badiou / Barbara Cassin: Heidegger. Le nazisme, les femmes, la philosophie, 

Ed. Fayard 2010, p. 25-26. 
لهايدغر، ضمن فالتر هومولكا / أرنولف  "السوداءالدفاتر "هولغر زابوروفسكي: الضوء والظل. في مناقشة   53

 :212هايدغر )إشراف(: هايدغر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز هايدغر، ص. 

Holger Zaborowski: Licht und Schatten. Zur Diskussion von Heideggers Schwarzen 

Heften, in: Walter Homolka / Arnulf Heidegger (Hg.): Heidegger und der 

Antisemitismus. Positionen in Widerstreit. Mit Briefen von Martin und Fritz 

Heidegger, S. 434. 
فالتر هومولكا / أرنولف هايدغر )إشراف(: هايدغر والالسامية. مواقف متعارضة. مع رسائل مارتن وفريتز  54

 .95هايدغر، ص. 
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هلموت غاندر / -صل ونقد الحداثة. تاريخ الكون بين الحقيقة واإليديولوجيا، ضمن: هانسإميل آنغرن: تفكير األ 55

 :11ماغنوس شتريت )إشراف(: طريق هايدغر إلى الحداثة ص. 

Emil Angehrn: Ursprungsdenken und Modernitätskritik. Seinsgeschichte zwischen 

Wahrheit und Ideologie, in: Hans-Helmuth Gander / Magnus Striet: Heideggers Weg 

in die Moderne. Eine Verortung der "Schwarzen Hefte", Klostermann Verlag, 

Frankfurt am Main 2017, S. 96. 
تمعن هايدغر التاريخي في األحداث العالمية لسنوات النازية، ضمن: ماريون هاينز / سيدوني تيودور كيزيل:  56

 :159، ص. سياسي-"الدفاتر السوداء لهايدغر. جدال فلسفيكيلرر )إشراف(: 

Theodore Kisiel: Heideggers geschichtliche Be-sinnung auf die Weltereignisse der 

NS-Jahre, in: Marion Heinz / Sidonie Kellerer (Hg.): Martin Heideggers "Schwarze 

Hefte". Eine philosophisch-politische Debatte, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, S. 257. 
 .221إميل آنغرن: تفكير األصل ونقد الحداثة. تاريخ الكون بين الحقيقة واإليديولوجيا، ص.  57
 .118 (، ص.2122-2111)الدفاتر السوداء  XII-XVمارتن هايدغر: تأمالت  58
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 قراءة في إشكاليات واتجاهات الفكر األخالقي المعاصر
 )*(بليمان عبد القادر

 ملخص:
انتهجت الحداثة الغربية منظورا مستقال للحقل الفلسفي األخالقي، وارتكز هذا 
الحقل على إعادة تأهيل المنفعة والواجب على يد النفعيين االنجليز وايمانويل كانط، 

لحلقة المشتركة بينهما والعنوان الرئيسي لما سّمي ومن ثمة أصبحت الفردانية هي ا
 بمشروع عصر األنوار األوروبية.

كان في الواقع يضع ،لكن هذا المشروع الذي كان يعد اإلنسانية بعصر ذهبي 
متعددة االستعمال بحسب معاينة شوبنهاور ونيتشة: إرادة  األخالق في خدمة إرادة

ذي أدخل الفردانية في مرحلة االنفالت من قيم الحياة، إرادة القوة، إلخ... األمر ال
التسويغ األخالقي الجماعي والتعالي الميتافيزيقي، في عصر سمي عصر ما بعد 

 الحداثة.
لكن المنعطف اللغوي والسوسيولوجي كشف بأن مفهوم الفردانية متجذر في 

لى البحث العالقات االجتماعية، وأن الفرد هو من صنع المجتمع نفسه، وبالتالي أدى إ
في إعادة تأهيل العقل العملي الكانطي في ضوء التواصل والتفاعل االجتماعي، وأسند 
لألخالق دورا أساسيا هو بناء قواعد التفاهم البيني وإنجاز االتفاق على معايير إنسانية 

 عادلة عداًل كونيا يكتسي طابعا ديونطولوجيا شامال.
على العدل، واجه اعتراضا حديثا لكن هذا االتجاه الذي كان يؤسس األخالق 

شكال أرسطيا جديدا: أي شكل الحياة الفاضلة الجديرة باإلنسان  يريد أن يعطي لألخالق
 كمواطن مدني أو مواطن المدينة.

 الكلمات المفتاحية:
 األخالق، عصر األنوار ، ما بعد الحداثة، أخالق المناقشة، أخالق الفضيلة.

                                                           
  .  الجزائر-بوزريعة -المدرسة العليا لألساتذة )*(
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Abstract 

Western modernity has attributed to moral its own independent field by 

being based on two fundamental themes. These are the utility 

rehabilitates with the English utilitarianand the sophistic duty with 

Kant. Based on these two themes, this moral has turned the 

individualityinto its own battle horse and invincible keystone within a 

framework called European Enlightenment Project.  It seemsthat this 

philosophy has put moral at the service of an arbitrary will. Thus, this 

Enlightenment Project is confessed to failure according to 

Schopenhauer and Nietzsche’s investigations. Moral islikely to sink 

into a post-modern era where individualism takes a different, an 

incentive, and an isolate form. This linguistic and socio-logical turning 

point has revealed an aspect of an individualism that is rooted and 

drawn in social relations, being formed by society itself. Thereby, we 

are faced to a moralthat constructs itself based on verbs such as 

speaking, acting, and communicating according to consensual norms 

that are just and universal. However, this trend which wanted to orient 

moral towards justness and justice was opposed by a trend that aimed at 

restoringinto moralits neo-Aristoalitian aspect. This implies a moral 

that aims at establishing a virtuous life specific to the citizen man of the 

city state. 

Key words: 

The moral, Enlightenment project, Ethics of discussion, moral of 

virtue. 
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 . الحداثة واستقالل الحقل األخالقي:1
احتلت األخالق مركزا متميًزا منذ القرن السابع عشر في الفكر الغربي واكتسبت كلمة 

" معنى دالليا خاصا بها، حيث صارت مصطلًحا يشمل الحقل الفكري الذي Moraleخالق أ"
والفن، أي صار لها  يفسر قواعد السلوك اإلنساني وانفصلت عن الدين والميتافيزيقا والقانون 

 .فضاء مستقل أوسع عّما كانت عليه في العصر الكالسيكي

وصار  ،لقد حاز هذا االستقالل على القبول من حيث السند الفكري والفلسفي
المشروعات الفلسفية للتسويغ العقلي للفعل اإلنساني كحقل أساسي داخل  باإلمكان بروز

 .ةمنظومة الفكر والثقافة األوروبي
بيعي الحسي الذي طرح مقاربة التيار الط ان من أبرز التيارات األخالقية،. ك1.1

األحكام األخالقية بعيدا عن المراجع التقليدية السائدة في العصرين لتبرير وتسويغ  ريئةج
أن هذا التيار يعود إلى أبيقور ونزعته الحسية  يرى البعض  وإذا كان ،اليوناني والمسيحي

 االجتماعية،النمط الجديد للحياة لهذا االتجاه كانت متجذرة في فإن المسوغات الفلسفية 
ابتداء من القرن  واإلصالح الديني والسياسي في أوروبا ثورة األنوار بعدبدأت تتكون التي 
71. 

لقد طرح هذا التيار اإلشكالية األخالقية انطالقا من نقل مفهوم القيمة األخالقية 
خالقي إلى البحث في فعاليته ونتائجه، ومن ثمة وأصل الفعل األ من البحث في منبع

 م،وأولويته على الحس والجس الجانب العاقل في اإلنسان التأكيد على أن رّد األخالق إلى
 قد انتهى تاريخيا وينبغي أن ينتهي فلسفيا.

يد هيوم وجون لوك في بريطانيا، على افع لواء هذا الطرح توماس هوبز ودرف
وأن الرغبة في  ،وحب البقاء لة في اإلنسان هي الرغبة والحسصيأساس أن الطبيعة األ

 اإلنسان هي نظير الجاذبية في الطبيعة.
فاألخالق في منظور هذه الفلسفة أصبحت تفهم عبر قوة العواطف والرغبات 
كمحّرك أساسي لمعنى الحياة ومشروعاتها التاريخية، ألن التجرد من العواطف يعني 

 ي التبّلد.الخمول وتجاهل الحس يعن
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ريمي يمن هيوم إلى ج،  كالمنفعة واللذة والمتعة :ت الحسجمايلقد توسعت براد
فيزيائية: مثل الشدة والمّدة والكثافة -الذي بحث في أسسها الموضوعية السيكو بنتام

 ومشتقاتها.

يبرر ويسوغ مشروعات األفعال  hédoniste  اللذوي  وأصبح المذهب
الغاية التي تنشدها الفيزياء  تصادية والسياسية، التي تنشدقاإلنسانية: االجتماعية واال

ألكبر عدد  وخفض األلم،من اللذة  راوهي تعظيم الجهد وانتشاره، لتحقيق أعظم مقد
والبحث عن كل السبل من أجل تظافر وتجانس اللذات، إلنشاء  ؛ممكن من الناس

 يا.علغاية ك le bien êtreمجتمع الثراء والرخاء وتحسين الحياة 
أصبح ،إن تنظيم الحياة وفق مقولة تعظيم المقدار األقصى من المنافع 

الرفع من الجهد  يقعن طر -كقيمة أخالقية مركزية - العدل  استراتيجية عامة لحل مشكلة
 شرور الفقر والجهل والمرض والظلم إلخ. واالنتاج الخارجي من أجل التقليل من الشرور:
وأصبح أفق  ،لسعادة كغاية حسية باألساسمن هنا أصبح مطلب األخالق هو ا

الفردي واالجتماعي، وحصر هذا الوجود في الحسيات، أي الوجود األخالق هو تحسين 
"فالنظرية البنتامية حول تعظيم  ا،حسابا و كمّ :حصر طموح القيمة األخالقية فيما هو كائن

الدائم للذات بالرفع المنفعة تدرك على مستويين: المستوى الفردي حيث يقوم الفرد 
تعظيم  المتجه نحو السلطة العمومية دور وخفض اآلالم، والمستوى الجماعي ويتمثل في

قوانين حسابية في جوهرها تشمل عددا من  يتمثل فيو  ،عدد من الناس سعادة أكبر
والقرب( والكيفي )الكثافة، اليقين،  وتجمع بين الجانبين الكمي )المدة ،الـمعايير

 .(1)االنتشار("الخصوبة، الصفاء و 
قد أحال األخالق إلى شأن مادي بحت،  Hédonisteإن هذا المذهب اللذوي 

المعنوي، وأعلى من شأن اللذات الجسمية بما يشبه أخالقا كلبية  وأهمل الجانب
(Cyniqueجديدة )  األمر الذي دفع بالجيل الثاني من النفعيين مثل جون ستيوارت،

العقلية والروحية التي تغذت بها الثقافة مية اللذات إلى االعتراف بأه وإدورد مورمل 
نسوب المنفعة والسعادة فقا أخالقيا حقيقيا رفع من مأوشكلت  ،اإلنسانية عبر التاريخ

لقد صّرح  ،وارتقى باإلنسان من المضمون البسيكولوجي إلى المضمون العقلي،اإلنسانية
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لنفعي" بالقول "من األفضل جون ستورت مل في أطروحته الشهيرة في كتاب "المذهب ا
أن أكون إنسانا ناقصا خيرا من أن أكون خنزيرا كامال وأن أكون سقراطا غير مرتاح 

فاالعتراف بأولوية القيم العقلية على القيم الجسمية  ،(2)خيرا من ان أكون غبيا مرتاحا"
 ظهر واضحا من خالل هذا المنحي الذي سلكته النفعية وهو منحى الرقي باإلنسان،
والبحث عن حياة التوازن بين العقل والحس من دون الخروج عن اإلطار العام وهو 
الغائية النفعية التي تعتبر نتيجة الفعل وفعاليته هي المعيار األوحد لألخالق...ومهما 
يكن فإن النظرية النفعية سواء المرتبطة باللذات الجسمية أو المنفتحة على الغايات 

بار للجانب المكبوت في اإلنسان وهو الرغبة والمنفعة والمتعة العليا، قد أعادت االعت
الحسية، فظهر التيار النفعي الحديث مختلفا عن تيار العزلة األبيقوري، أي ظهر 
بالصورة التي تَشْرِعُن الفعل اإلنساني: االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وأصبح 

امة مرتكز أخالقي فلسفي للمشروع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والحضاري ع
يدافع عنه ويسوغه ويعقلنعه ال من خالل إعادة تأهيل الحس فقط، بل من خالل إعادة 
تأهيل نظم التشريع والملكية والدولة، وبروز آفاق جديدة ، كلليبرالية والجمهورية والتقدم 

 كمكونات أساسية للحداثة الغربية.
ريخيا مناقضا إلرث هيوم وهوبز والنفعيين جاء الموقف الكانطي األلماني رّدا تا. 1.1

برّدها  -في رأيه -كانط المنظور النفعي الذي طمس القيمة األخالقية عامة. حيث قلب
إلى الواقع، وطرح افقا تسويغيا جديدا لألخالق، انطالقا من الثورة الفلسفية الكوبرنيكية 

حت مقولة أن الفكر التي رفضت المقولة القائمة على أن الوجود يستغرق الفكر،وطر 
أوسع من الوجود، فبتحليله لبنية العقل اإلنساني: نبه كانط إلى أن في العقل شروط 
قبلية غير تجريبية تجعل اإلنسان طاقة للمعرفة وإنتاج الحقيقة، وطاقة للحرية واإلرادة 
المطلقة،وبمعنى آخر طاقة للعقل النظري تسمح بتفسيرالطبيعة، وطاقة للعقل العملي 

 ظ لإلرادة حريتها.تحف
أن  فيه ، كشفي مشروع نقد العقل النظر  فالتحقيق الواسع الذي أطلقه كانط في

وطاقتها المعرفية غير كافية في ميدان العمل واإلرادة والسلوك البيني،  مقوالت الفهم
 .(3)حيث ال يبقي الدافع إلى الفعل إال العقل نفسه مستقال عن الحس وآليات الطبيعة
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ة ال محدودة يعّرف ويفسر بناء الحقيقة في الميدان النظري، لكنه فالفكر طاق
 يبقي طاقة للحرية أو لوعي في ذاته في الميدان العملي.

بهذا المنطق فإن كانط وّفر لألخالق إرادة مستقلة عن العلم والدين، وأقامها 
 :(4)على مبدأين

الشمولية والكونية عند رد فيه األخالق إلى العقل وقواعده مما أعطاها طابع  األول:
 جميع الكائنات العاقلة

ومن ثمة  ،تتسم به قواعد األخالق هو لزوم عقلي مطلق استنتج أن اللزوم الذي الثاني:
الواقع يبقى غير مهم، فالمهم هو صفاء ونقاء القاعدة األخالقية  فإن تنفيذها في

فطريا بعيدا عن التي نملكها من خالل النية والدافع الذي يمكن إثباته قبليا و 
 الضرورة الحسية.

بهذا واجه كانط النفعيين برفضه تأسيس األخالق على الرغبة الحسية، كما 
رفض أن تتأسس على النص الديني السمعي )الغيبي(، ألن األمر اإلالهي ال يفهم إال 

 بالعقل...وال يمكن أن نقرر أن هذا أألمر يستحق الطاعة إال بالعقل.
أي من مبادئ شاملة ،نطية أصبح مستمدا من العقل وحده فجوهر األخالق الكا

البشر بمعزل عن الظروف، فاألخالق الحقيقية تقوم على اختيار  ومطلقة للعمل، بقبلها
المسلمة التي نسلك بها مع الكل من دون تناقض في كل األحوال والظروف، فالصدق 

 لعقل ال تتناقض أبدا.كونية في ا–والوفاء بالوعد وإغاثة الضعيف هي قواعد ذاتية 
تراض الكثيرين على أساس أن وعلى الرغم من أن هذه القواعد المطلقة أثارت اع

مؤكدا ألن هناك قواعد قابلة للشمولية والتعميم ولكنها ليست  الشمولية ليس معيار
أخالقية، إال أن كانط حدد مفهوم  القواعد بتلك التي تعامل اإلنسان كإرادة عاقلة وترفع 

 امته، وتعامله ككائن أسمى من األشياء.من كر 
وعلى وجه االجمال فإن كانط نقل موضوع األخالق من جديد من الطبيعة إلى 
اإلرادة، ومن البحث في نتائج الفعل إلى البحث في شكل القاعدة األخالقية اآلمرة أو 

ا، والذي الديونطولوجية أي إلى شكل اإللزام الذي تحمله، وهو اإللزام العادل عدال مطلق
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بل تحدده صيغة القاعدة  عامال تحدده الفضائل وال العقائد وال الثقافات وال التاريخ بشكل 
كمصدر للمعرفة واألحكام األخالقية هو  نفسها أي شموليتها لكل إنسان، معتبرا أن العقل

 األنوار المستقبلية األصل الذي تتأسس عليه فلسفة
في أوروبا عامة مرحلة التسويغ العقلي لقد دخلت األخالق مع مشروع األنوار 

مستقلة: تفسر قواعد السلوك بعيدا عن الدين والعرف والقانون،  الصرف حيث صارت
وأصبح الصراع يدور حول األصل الذي تقوم عليه: هل هو الرغبة والعاطفة أم العقل؟ 
 حيث أصبح كل طرف يتصيد إخفاقات الطرف اآلخر، فعندما يعجز التسويغ بالعواطف

 يثار التوسيغ بالعقل والعكس.
من هنا فإن السياق التاريخي للحداثة قد أفرز أخالقا ذات قطبين: المنفعة 

لها دافع أخالقي   ثورة والصناعة والتجارة والدولةوالوالحرية، وأصبحت الفردانية والملكية 
عل المجتمع الصناعي الحديث األمر الذي ج وتطوير le bien êtreهو تحسين المعيشة 

الكانطي دفعا جديدا المنفعة عنوانا رئيسيا للمجتمع الحديث، كما أعطى التسويغ العقلي 
 الديني، وتمجيد اإلرادة الحرةالصراع  للبحث عن السلم والتوافق بعيدا عن التنوع الثقافي و

كفاعل مستقل ومسؤول، واعتبار اإلنسان الفرد قيمة عليا بغض النظر عن تاريخه، 
 نسانية والكونية عنوانا رئيسيا آخر للحداثة.وجعل مبدأ اإل

ومعنى كل هذا فإن التسويغ العقلي المستقل للخطاب األخالقي أعطى مفهوما 
أصبح يحقق ذاته في المنفعة العقالنية أو في االستقالل الذاتي  جديدا لإلنسان: الذي

 المتحرر من كل القيود التاريخية.
دا على الطبيعة وعلى التاريخ بفضل لقد أصبح الفاعل األخالقي الفرد: سي

اإلرادة والحساب المنسجم، لكن هذه الطاقة اإلنسانية لم تتقيد بالتسويغ النفعي وال 
بالتسويغ العقلي الديونطولوجي،بعد أن استنفذ هذا التسويغ كل طاقاته أمام الزخم الذي 

 فجرته الحداثة.
على العقل أمام العواطف و  فاألخالق التي أقامتها األنوار االنجليزية على عجز

للعاطفة واألهواء والرغبات ثم إدخال العقل من أجل إعطائها  لتسليم بالوضع الطبيعيا
القدرة على التحقق والبقاء والتوافق والخروج من حالة التناقض، قد شجعت هذه النظرة 
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 على تحرير االنغماس في اللذة والمنفعة والسعادة للبعض على حساب البعض اآلخر،
وعّمقت حالة البؤس واالستغالل والشقاء بعد ان أهملت مشكلة التوزيع والعدل واعتبرته 
أي العدل مسألة بعدية وثانوية، وهو المأزق الذي تصدت له الماركسية ثم جون رولز 

 في السنوات األخيرة.
كما أن اإلرادة التي تحررت من الدين والميتافيزيقا أصبحت تستخدم ألغراض 

 تثير الشك في قيمة األخالق التي انبثقت عنها. مة أصبحتشتى، ومن ث
لقد أدخل شوبنهاور ونيتشه الشك على المشروع األخالقي لألنوار األوروبية 
كلها، فبعد ان أسست األنوار األخالق على اإلرادة وحدها ،فإنها وضعتها أمام خطر 

ناك مسوغ حقيقي: أن يقرر المرء أخالقه بملء إرادته الحرة ، ومن ثمة ال يبقى ه
كمنفعة أكبر عدد من الناس، أو الواجبات القطعية أو الحق الطبيعي كما رأى 

 .(5)نيتشه"
لهذا فإن النظرية الفلسفية األخالقية بدأت في التقهقر بعد زعزعة األساس الذي 
قامت عليه، وظهور إمكانيات أخرى لإلرادة بقيت مخفية: مثل إدارة الحياة على طريقة 

ر وإرادة القوة على طريقة نيتشة والنزعات الوجودية الذرية، وآخرها إنكار أهمية شوبنهاو 
األنساق والسرديات الكبرى التي تعطى معنى للكون والوجود من خالل ظهور ما بعد 

 الحداثة عند جون فرونسوا ليوتاروغيره
 . األخالق وما بعد الحداثة:1.1

رى لإلنسان وهي الرغبة والعقل إن الذات الحداثية التي طورت الملكات الكب
واإلرادة كمنابع للقيم، قامت في الواقع على أولوية الفردانية وأولوية الوعي الذاتي 

األخالقية أصبحت تصدر عن الفرد وتمجد التحديد المشّرع لذاته، ومن هنا فإن المعايير 
عي مما عجل االجتما الجسم ية أوّجها واكتسحت أو سحقتوبلغت هذه الفردان ،الفردانية

بإخفاق مشروع األنوار مع نيتشه ومن جاءبعده، فبعد نيتشه"لم تبق الفردانية كما يقول 
انتصارا على القواعد اإللزامية، بل أصبحت تدل  Gilles Lipovetskyليبوقسكي جيل 

غرباء عن األنظمة وعن القواعد وعلى شتى اإللزامات، بل غرباء حتى على إنجاز أفراد 
الفردانية المعاصرة؟ المتع النرجسية بأقصى ما سلطة. فماذا بقي في هذه عن الخضوع لل
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للحرية التي  بأوسع غزواالستمتاع  تجد من سبيل لالستقالل الذاتي، والبحث عن تفّجر
بالخصائص  وضعت أولوياتها في قيم االستمتاع واإلباحيات والنفسانيات والشغف

. (6)ي أخذ يرتسم في عصر ما بعد الحداثةالمزاجية الجامحة. ذلكم هو عالم القيم الذ
فالفردانية الحديثة بدل أن تكون فضيلة واستقالال ذاتيا أخذت تدل على السلبية 

 .(7)والالحساسية"
إن هذه الفردانية الغريبة حسب تعبير جيل ليبوقيسكي تجلت في أعمال 

ال جيل دولوز، السبينوزيين والنتشويين الجدد الذين احتضنوا فكرة "الديونيزوس" أمث
وغاتاري وروبير مسراحي و كومت سبونقيل ومارسيل كونش وكلمونت روسيه وغيرهم، 
الذين اتجهوا باألخالق نحو فتح كل المغلقات: أمام انتصار الديونيزوس بالمفهوم 

 النتشوي ،أي أمام كل ما هو متعة ونشوة ورغبة وفرح إلى آخره.
في بناء النظرية  Antioeudibضاد انطلق جيل دولوزو وغاتاري في أوديب الم

تأهيل الرغبة وإخراجها من معنى الفراغ والّسلب التي فرضتها  األخالقية من إعادة
الفلسفة اليونانيه وخاصة أفالطون،لتتخذ مفهوم الرغبة االيجابية واالمتالء والمشروعية 

ها بالجسد، على طريقة سبينوزا، حيث اعتبرت الرغبة هي منبع الحياة وغايتها وتم ربط
وإرادة المرء في أن يحيا حياته بمتطلباتها وحقائقها الطبيعية باعتبار أن هذا التحقيق هو 

 مصدر الخالص.
وركز كونت سبونقبل من جهته على "اليأس والغبطة" منتهجا طريقة نيشته في 
قلب القيم، حيث دعا إلى تجذير فكرة اليأس وتحويله إلى غبطة دائمة، والمقصود هنا 

يشكل فرصة لبعث األمل في االقبال يأس من عالم الدين والميتافيزيقا والروح. الذي ال
–لألخالق المثالية، "فوحده  أي هدم األسس النظرية،على الحياة والتخلص من المطلقات 

السعيد الذي فقد كل أمل بعدي ،ألن األمل هو أكبر عذاب "واليأس  -كما يرى سبونفيل
 .(8)من المطلق هو السعادة"

وذهب مارسيل كونش إلى أبعد من ذلك مرّكزا على ما أسماه "الحكمة األخالقية 
ء قسوته وآالمه من تنبع هنا من قبول الواقع واستجال فاألخالق". Dramatique المفجعة

 ديني. دون تلوين ميتافيزيقي أو انطولوجي أو
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ر مسراحي األخالق من منظور ييعالج روب اومن منظور تخصصه في أعمال سبينوز 
ويقصد التخلص  Purificationوالوصول إلى أقصى معارج التصفية  الغبطة والسعادة

من كل ما أدخله األخالقويون من أهواء إلى النفس البشرية بدافع الحماس لاّلهوت 
 المزيف من طرف آباء الكنيسة.

معتبرا أن  ،ونانمفهوم الرغبة والجنس عند الي نقد كما ركز ميشال فوكو على
 أخالقيا ضيقا، ولم يهتموا به كطاقة طبيعية وقيمة حياته. اليونان عّرفوا الجنس تعريفا

لعصر كان ينشد إفتكاك  ةأن هذا النوع من الفردانية أصبح يبحث عن فتح آفاق جديد
ن وهي الحرية النابعة م ،عبر التاريخ في خانة الممنوع التي بقيتللقطاعات  وغزوها ،الحرية

االنفالت من قيم التسويغ الجماعي  فاندفعت نحو ،حياة حرّرها االستهالك والجنس والتقنية
 التي دعمتها الميتافيزيقا واألنساق الغائية.

 . األخالق والمنعطف اللغوي والسوسيولوجي:1.1
شكلت فلسفة التحليل المنطقي للغة لحظة نقدية حاسمة بالنسبة لفلسفة األخالق، 

ليل المنطقي لمفاهيم الواجب والخير والقيمة إلى نفي إمكانية بنائها في فقد أدى التح
خطاب عقالني عملي، ومن ثمة أدخلت الشك والغموض على النظريات األخالقيه 
المعيارية، األمر الذي أجبر فالسفة األخالق المعاصرين على القيام بمراجعات جذرية 

تأهيل ألساس، فظهرت محاولة إعادة ألصول ومراجع ومفاهيم الحياة األخالقية من ا
العقل العلمي الكانطي عن طريق محاولة استيعاب المعطيات الحديثة لفلسفة اللغة: 

يمي وتطبيقها على البحث إلبستلمنهج البنائي والتحقق المعرفي اواوالمحاجة  كالعقالنية
رولز األخالقية في شكل دبونطولوجي جديد مع جون  وتم إخراج النظرية األخالقي،

 وكارل أوتو آبل وساندل وكولبيرج وهابرماس وغيرهم.
أو األنا أو حدود ماذا ينبغي  فالمنظور الديونطولوجي الجديد: تجاوز حدود الفردية

السؤال األخالقي من أفق األنا المفرد إلى األنا الجماعي أو النحن،  أن أفعل؟ ونقل علي
 أي من الفعل إلى التفاعل.
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بل يتعلق بفهم أعمق لمحتوى  ،بتحويل وجهة التأمل فقط وال يتعلق األمر هنا
صح التعبير؛ أي الخروج من َوْهم اإلرادة الذاتية التحديد  وكميائيتها إذاأاإلرادة وبنيتها 

 إلى اإلرادة بوصفها نتاج االحتكاك والتفاعل وصنيعه المحاجة البينية العمومية.
ا من الفردي إلى الكوني باستدعاء فاألمر األخالقي القائم على إرادة ترقي بذاته

السند الميتافيزيقي لم يعد مقبوال، كما كان مع كانط، بعد أن تم تحويل طبيعة السؤال 
 من الفعل إلى التفاعل الذي تتوسطه اللغة والنقاش والمحاجة.

أصبح منبعا مقبوال ومؤكدا لصّد ،إن منطق االعتراف المتبادل والحجاج المتفاعل 
لإلرادة الفردية،ولم يعد العقل العملي بحاجة إلى تأسيس وحدته على  ي المفهوم الّذر 

 التعالي الميتافيزيقي.
منطق االتفاق واإلجماع الذي حلت محله الوحدة األخالقية القائمة على  حيث

للنقاش حسب تعبير هابرماس، أو التوازن والتكافؤ  أو المنسجم الوضع األمثل يكفله
ير جون رولز، فاألمر المؤكد الذي غفلت عنه المتساوي للحريات حسب تعب

الديونطولوجية الكانطية: هو الضعف والهشاشة البنيوية إلرادة الكائن البشري، وهذه 
الهشاشة أصبحت كما يقول هابرماس تستوجب التعويض والبناء ، فقد كشفت النظرية 

الفعل والكالم  السوسيولوجية الحديثة أن الفرد هو صنع اجتماعي ،"والفرد القادر على
وتلك كانت أهم نتائج  6)يكون فردانيته بفعل اندماجه كعضو في جماعة لغوية خاصة"

 اعتراضات هيجل ودوركايم على كانط.
 l èthiqueومن المهم التركيز في هذا المجال على بروز ما يسمى أخالق النقاش 

de la discussionبل التي جاءت هابرماس وكارل أوتوآ أو أتيقا النقاش وخاصة عند
بديال لمعيار األخالق الكالسيكية، فالمعيار األخالقي األسمى واألعلى يتحقق عبر 
الشروط الميتاإتيقة: أي عبر إخضاع األقوال والخطابات لمعيار الصدق والصالحية 
المبرهنة، والحصول على الوضوح المعرفي واإلجماع والوفاق األخالقي؛ ويرى هابرماس 

التي نوه بها بعض الفالسفة مثل جان جاك روسو وشوبنهاور كمعيار أن عاطفة الشفقة 
أولي لألخالق، هي اعتراف صريح بالهشاشة الحاّدة لإلرادة اإلنسانية التي دفعتهما إلى 
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استدعاء الشفقة كوسيلة إلنقاد االجتماع اإلنساني، وحماية اإلنسان من الضعف 
 في اتجاهين: األصيل الذي يهدد وجوده، إن هذه الحماية تسير

 اتجاه نحو تمتين الشخصية الفردية وشد أزرها.
 (9)واتجاه نحو توسيع الشبكة العالئقيه الضرورية للحياة الجماعية -

ومن هنا فإن المعايير األخالقية تتشكل في الواقع عبر تمتين االرادات الفردية 
 وبناء االجتماع، وهذا بدوره اقتضى مهمتين أساسيتين:

ومنع خرق الحريات الفردية ودعم الحفاظ على  ،م المساواة في الكرامة لكل فرد"دعم احترا -
 )،10)المتبادلة كشرط مالزم لضمان احترام الفرد كعضو في المجتمع"البينية  العالقات

 األخالقية األساسية. وعن هذا السياق تنبثق المبادئ
مبدإ التعاون البيني فعن مبدإ الكرامة المتساوية بين األفراد ينبثق العدل، وعن 

 ينبثق التضامن.
وعلى هذا األساس يؤكد هابرماس أن اخالق المناقشة تدمج المبدأين السابقين 

أن هشاشة اإلرادة تستلزم التعويض لدى الكائنات اإلنسانية في منبع واحد لألخالق، ذلك 
على حماية بشكل يجعل األخالق غير قادرة  التي ال تستطيع أن تتفْرَدن إال باالجتماع،

 .(11)حقوق الفرد إن لم تْحم حقوق الجماعة"
هكذا يتأكد مع هابرماس أن موضوع األخالق يؤول إلى مفاهيم أو مراجع 

بادل كأصل والتضامن المت ،كرامة اإلنسانية لكل فردوالأساسية هي: المساواة في الحرية 
واصل اللغوي، وبه تتحول ويشّكلها الحوار والت إنها مفاهيم يصنعها للخير العام المشترك،

 إلى مطالب وغايات عامة للحياة التي تتطلع إلى التفاهم البيني اإلنساني المشترك.
قد يرى البعض أن هذا المطلب ليس نظرية أخالقية شاملة بقدر ماهو ممارسة 
عملية للحياة اليومية في األسرة والمؤسسات االجتماعية والسياسية، غير أن هابرماس 

أن معيار المساواة في الكرامة ومعيار التضامن، متجذرين في الحياة  يؤكد مرارا
العاقلة الباحثة عن اإلنسانية التي تقوم على ضرورة االعتراف المتبادل بين الكائنات 

. إن بناء القيم والمعايير العليا المشتركة على منهج الصدق المعرفي والعدل األخالقي
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 ينبغي أن يتوقف عند حدود الحياة المعيشة في الّصدق المعرفي والعدل األخالقي ال
والمؤسسة وحتى الدولة، بل ينبغي للحوار الحجاجي أن يخترق أشكال الحياة األسرة والقرية 

الطبقات االجتماعية وبين األمم من أجل الوصول إلى االتفاق األخالقية الخاصة بين 
 لكالم.على معايير كونية تشمل كل كائن عاقل قادر على الفعل وا

إن أخالق المناقشة هذه ُيسِند لها صاحبها دورا جوهريا وهو تفكيك أشكال التمركز 
المهيمنة في العالم، وتفكيك كل أنواع السلط واالستبداد السياسي والطبقي  الذاتي للثقافات

والعنصري تحقيقا لمبدأي الحق المتساوي في الكرامة اإلنسانية، وبناء عالقات تفاهم 
 ة من الهيمنة داخل األمة الواحدة وبين األمم.بينية خالي

من هنا يتضح النموذج الذي ُيسميه الكانطيون الجدد "وجهة النظر" األخالقية 
فاالتفاق على  (12)الديونطولوجية الكونية التي تمّكن من الحكم بصفة غير منحازة"
ي الشامل كما إراده المعايير الكونية ينمو من داخل الحياة اإلنسانية، ويحقق العقل العمل

 كانط.
كما تتضح طبيعة األخالق: الواجباتية التي تتفق في الشكل مع كانط وتختلف 

هي اكتشاف ،األخالقي األعلى للعدل وحقوق اإلنسان الكونية عنه في األصل: فالمعيار 
الفلسفي الواسع النطاق، ومن هذا النقاش اكتسبت  حديث حققته الحياة العامة عبر النقاش

 اإللزام األخالقي والسياسي في العالم. صفة
إن الجوهر الواجباتي )الديونطولوجي( لألخالق يقتضي إذن الفصل بين العدل 
والخير، بين الحياة الخيرة كما أرادها األرسطيون عامة، وبين الحياة العادلة كما يريدها 

 الديونطولوجيون.
فعال وعدلها وصحة المعايير فالعقل العملي من الوجهة الواجباتية ُيعَنى بشكل األ

ؤى المتعددة للخير، ألن المحتوى أما مسألة  ،وكونيتها والتطبيق فتبقى متاحة لتنوع الرُّ
يمكن حصرها في معيار كوني مشترك،  الخير والحياة الخيرة هي بطبيعتها متعددة ال

 وهي القضية التي أثارت اعتراض الكثير من الفالسفة المعاصرين الذين يرون أن
أولوية العدل على الخير هو بتر تعسفي لموضوع األخالق، وأبرز ممثلي هذا 

 االعتراض هم النيو أرسطيون أو األرسطيون الجدد.
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 Anescombeبرزت األرسطية الجديدة إثر مقالة شهرة للفيلسوفة اإلنجليزية  .1.1
مطلق انتقدت فيها األخالق الصورية الكاانطية، أي: الواجب القطعي ال 7591سنة 

واعتبرت فكرته فكرة ال تستقيم إال بوجود سلطة مطلقة آمرة تفرضه كقانون كلي، سواء 
 من الدولة أو من إرادة إالهية عليا

ولما كانت الدولة ال تستطيع أن تفرض إال القانون الخارجي وليس النية الداخلية 
خالقي الممكن الفالسفة المحدثون عن اإليمان به، فإن األمر األ وأن اإلله قد تخلى،

حديثا ينبغي أن يستبدل بالفضيلة، أي بالعودة إلى أرسطو، وقد وجدت هذه الفكرة 
صدى واسعا وبأشكال مختلفة عند فالسفة انجليز وأمريكيين وكنديين منهم: آالسدر 

 ماكانتر، ويليام برنار، وساندل ويضيف إليهم هابرماس، شارل تايلور ...في كندا.
دة على ضرورة إحياء مفهوم الفضيلة كموضوع أساسي تركز األرسطية الجدي

لألخالق، أي البحث في هوية الفعل األخالقي، والحياة الخّيرة التي تعطي األهمية 
لتنمية الحس األخالقي في الفرد عبر تطوير الفضائل ، فالموضوع هنا ُيعنى بكيف 

ريف النوع ينبغي أن أعيش؟ أو كيف ينبغي أن أفهم ذاتي ودوري كعضو جدير بتش
اإلنساني ككائن عاقل. وكيف أتجاوز حاجات الجسم ورغباته إلى حياة التأمل والتبصر 
في الغايات العليا التي تشرفني وتشرف وطني وأمتي: كالشجاعة، الكرم، الوفاء، 

 القناعة، إلخ.
وعليه برى مكانتير أن المشروع األخالقي لفلسفة األنوار قد فقد مبرره بعد أن 

اعل األخالقي فردا متحررا من التراتبية والغائية، وأصبح ينظر إلى نفسه "أصبح الف
 .(13)وينظر إليه الفالسفة أنه سيد ذاته في سلطته األخالقية المجردة"

 إذن ما هو موضوع الخير؟ وما معنى العودة إلى الحياة الخيرة أو الفاضلة؟
ية والداخلية يرى أصحاب هذا التيار أنها بحث في تنظيم الخيرات الخارج

 وتوسيع مضمونها. 
فالعودة إلى نهج الحياة الخيرة األرسطي ال يعني البحث في استرجاع مخطط 
الفضائل التي تم توصيفها من طرف أرسطو، بل يعني استمرار البحث في مواجهة 
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أشكال الشر والتغلب عليها، وتطوير مفاهيم الخير عبر استقصاء تقاليده في حياة 
 صة.المجتمعات الخا

ويتضح مغزى موقف االرسطيين الجدد من خالل نقد الفردانية النفعية، والنزعة 
اإلرادوية الذاتية التحديد التي تعتبر الفرد هو مشروع ذاته وسلوكه: فالنفعية مثال تعطي 

وتفصل الفرد عن التقليد الذي  ،والمصالحاألولوية للحساب العقالني لمحصول الّلذات 
االجتماعية المشّرفة التي ينتمي  تربيته من خالل األدوار والمراتبأضاء حياته وسلوكه و 

 إليها.
إن الحقيقة البديهية في تاريخ األخالق تكشف بأن الذات تكتسب هويتها 
األخالقية من خالل عضويتها في وحدة اجتماعية: كاألسرة والمدينة، وهذا ال يعني 

خير انطالقا من فضاء الفضائل الدعوة إلى الجمود، بل يعني أن الذات تبحث عن ال
 المعتبرة في محيطها االجتماعي والتي ال يمكن إلغاؤها أو محوها.

فإذا كان مفهوم الفضيلة األرسطي قد ارتبط بمعنى االمتياز والجدارة في سلوك 
معين: كاالمتياز في الدفاع الذي يوّلد الشجاعة واالمتياز في الكسب المادي الذي 

ز في الحكم الذي يعطي العدل إلى آخره، فإن الحياة الفاضلة تعني يعطي الكرم واالمتيا
 التوسع في هذا االمتياز نحو فضاءات أكثر خصوبة.

إن مفهوم الحياة األخالقية التي َتعود إلى التقليد األرسطي ، والتي تربط 
جديرة بالنظر  ر، أثمر مفاهيم دقيقة وهامةالخيالفضائل بحسن المداولة في تقدير 

والحكمة التي شكلت تقييمات مدنية  عتبار: كالبطولة والشجاعة والكرم والتبصرواال
 موضوعية وال شخصية لألفعال والممارسات.

لكن بعد مجيء الحداثة واألنوار "توقف هذا النمط من الحياة عن الوجود وحلت 
لغائية محله الفردانية والمعيارية المجردة، وغاب النظام التراتبي للفضائل، كما غابت ا

الحداثة للذات الفردية السيادة المطلقة على التي اعتبرتها الحداثة خرافة. فبعد أن أعطت 
بوصفها حياة منظمة لغايات  عالمها الخاص، وتخلت عن النظر إلى الحياة اإلنسانية

، فإن األخالق قد فقدت دورها في انعاش حياة المجتمعات الحديثة في رأي (14)ما"
 ماكانتير.
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عام فإن اآلفاق الكبرى لألخالق النظرية أصبحت تتمثل في األفق وبشكل 
أو الواجباتي، وألفق التداولي أو الفضائلي  واألفق الديونطولوجي ،النفعي

 النيوأرسطي...
فاألفق النفعي يرى أن األهم في الحياة األخالقية هو الرفع من التحسين اليومي 

د نجد أن "من يتصرف بصفة أنانية بحتة بقدر اإلمكان، وهنا ق le bien êtreللحياة 
دون إعطاء أي اعتبار للدافع األخالقي هو الذي يحصل على أفضل حياة في رأي هذا 
الفريق ،أما الفريق اآلخر من النفعيين الذي ينتمي إلى نظام أخالقي أعلى فإن نفعيته 

 .(15)تكاد تنمحي"
يحصر االهتمام األخالقي في كانطي، فإنه أما األفق الديونطولوجي والنموذج النيو 

شكل الفعل، ويعطي األولوية التداولية العليا لالعتبار األخالقي الدافع إلى الفعل أو 
نفسه، أي يتموقع داخل الدافع األخالقي نفسه، وكونيته أو شموليته ويتجاهل الدوافع 

 األخرى والظروف الخاصة...إلخ.
ان للمداولة والتأويل الدور ويرى ويليام بيرنار أن كلي الموقفين ال يعطي

المطلوب، "فالحياة األخالقية بذاتها شيء هام ،لكن يجب التوضيح أن أشياء أخرى 
أيضا هامة، تشمل دوافع تخدم فعليا تلك الحياة، لكنها تدرك في نفس الوقت داخل 

 .(16)الحياة األخالقية كجزء يجعلها جديرة بأن تعاش"
، لكن هناك دوافع وميول أخرى مهمة مثل فالدافع األخالقي كقيمة عليا مهم

الرغبات والوسائل والظروف التي تستخدم لتحقيق الدافع األخالقي والتي هي بحاجة 
للتداول بشأنها والنظر فيها، إما بالتعديل أو التأجيل أو التعجيل الخ كعناصر تجعل 

 الدافع األخالقي جديرا بالتشريف 
والكانطيون أعلوا من شأنه  ،إلى حّد االهمالفالنفعيون حاصروا الدافع األخالقي 

الطريق الذي يعمل األرسطيون الجدد على تطويره فيسلك مقاربة  إلى حد التجريد. أما
تنتهج المداولة والتأمل في اختيار لمشروعات الجديرة بالسمة األخالقية دون تطرف 

 لمجّنح .وإسراف وسقوط نحو النزعة التجريبية الصرفة أو التجريد المثالي ا
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 تأمالت في السعادة
 )*(سعادة اإلنسان العادي و سعادة الفيلسوف

 من إعداد: مارسيل كونش
 ترجمة: اسماعيل مجغيط 
سأتحدث في البداية عن سعادة الناس العاديين، ثم عن دور الفيلسوف والذي 
يكمن في التفكير في مشكلة السعادة، وفي األخير سأتطرق للسعادة الخاصة 

ن جهة اإلنسان العادي ومن جهة أخرى الفيلسوف(. قد يبدو هذا بالفيلسوف، )هناك م
التميز تمييزا تبسيطيا، فما القول عن المبدع؟ ما القول عن الفنان؟، لكن المبدعين 
الكبار، إذا ما حكمنا عليهم انطالقا بمزاجهم وسلوكياتهم  وطرق عيشهم، ليسوا بصفة 

موزارت أو فاغنر أو دوبيسي، أن عامة، سوى رجال عاديين جدا، إننا ال نقول عن 
 اإلنسان فيهم كان في مستوى الفنان.

إن سعادة الناس العاديين، هي على كل حال سعادة واقعية وهذا ما تثبته 
ظهر حديثا   Sofresاستطالعات الرأي، فمن خالل أحد استطالعات مؤسسة سوفرز 

هم سعداء. وحسب من الفرنسيين يصرحون أن%88، فإن 1بأحد األسبوعيات الفرنسية
. يمكن أن نرى في هذه السعادة مجرد سعادة سطحية،  2أنطوان بناي، فهم "سعداء جدا"

فالناس ال يرغبون في القول عن أنفسهم أنهم تعساء حتى ال يجدوا أنفسهم وقد اعترفوا 
بفشلهم الشخصي، لكن لم ال يكونوا كذلك، ما دامنا نجدهم في ظروف أخرى يعترفون 

                                                           

   : العنوان األصلي للمقالة، نقل من الفرنسية إلى العربية )*(
 « Le bonheur comme fait : bonheur de surface et bonheur  

Philosophique » In  Marcel conche, Analyse de l’amour et autres 
sujets, puf, 1997 
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م و بمعاناتهم، حتى أنهم ال  يخفون ذلك، فعندما يعيش الناس في عصر فيها بشقائه
بدون معاناة، فإن السعادة تصبح ممكنة، من تلقاء ذاتها،   ألم يعثر المنقبون على 
نقش بحائط مدينة بومباي اإليطالية كتبت عليه عبارة "كم أنا سعيد"  و قد كان هذا في 

 .             م79في شهر غشت  Vésuveكان فيسيف م و بر 62 الفترة ما بين زلزال فبراير
لكن السؤال، وهو أين تكمن سعادة الناس العاديين؟ الجميع  يعلم أنه إذا ما 
بقينا ساكنين ال نفعل شيء، سنشعر بالملل، فنحن لن نكون سعداء، كما يقول 

عل شيء ، إذا ما قضينا حياتنا في النوم و الكسل، فالسعادة تكمن دائما في ف3أرسطو
، لكن أي  4ما، وهي ال تتجلى بالضرورة في الممارسة الهادفة، بل في أي فعل كان

أي  la poièsisنوع من الفعل؟ يفرق أرسطو بين الفعل الذي توجد غايته خارج ذاته 
حيث تكون الغاية  La praxisالذي يهدف إلى شيء آخر، والفعل الذي نقوم به لذاته 

لوصف الفعل الموجه إلى غاية،  Kinésisضا يستعمل لفظ محايثة للفعل ذاته، وهو أي
لوصف الفعل الذي نقوم به لذاته، لذا فهو يرى أن «  energia »و لفظ إنيرجيا

السعادة هي من  نوع  هذه األفعال التى نقوم بها لذاتها ، بعد هذا لنتساءل اآلن إن 
يجيب أرسطو  كانت سعادة الناس العاديين تكمن في فعل يجد غايته في ذاته؟

باإليجاب، إننا قد نرقص من أجل الرقص ذاته ونكون سعداء بذلك، لكن إذا ما كنا 
نرقص بشكل سيئ، فلن نكون سعداء بالرقص، ثم إننا في الغالب نلعب من أجل اللعب 
ذاته، وليس من أجل الربح، فهناك لذة في اللعب، خاصة، إذا كنا ممن يجيد اللعب، 

قى، لكن ذلك قد يتطلب منا تكوين موسيقى و كفاءة  قد ال وكذلك األمر في الموسي
تكون عند أي واحد منا، وهكذا فالرجل العادي يجد السعادة في  بعض األفعال ذاتها، 
لكنه قد يجد سعادته أيضا في األفعال ذات أغراض أخرى، على سبيل المثال، في 

أن يضع كل إنجاز عمل ما، كأن يشتغل مثال من أجل كسب قوت يومه، يكفي 
إمكاناته وكفاءته في هذا العمل، بحيث تكون السعادة هي تحقيق الذات، ومن هنا يمكن 

 ألي فعل أن يصبح فعال نقوم به لذاته.
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واآلن لنتساءل ما الذي يحدث عندما يكون اإلنسان سعيدا؟ إنه يعطي  ذاته 
شياء كلها بحيث يكون في حالة تركيز، على ما يهمه، في غياب تام عن كل األ

األخرى، قد يكون مثال يلعب الورق مع أصدقاءه، طيب النفس قرير العين، فحذاري أن 
تزعجه، أو يتفرج على فيلم لمخرجه المفضل، فال داعي لمهاتفته، أو لزيارته، قد تكون 
هذه مجرد أمثلة بسيطة، لكن يمكننا أن نتحدث عن تركيز فنان كبير، لحظة إلهام، في 

إنجازه، هذا بالرغم من أن متعة االبداع ال تكون دائما خالية من العمل الذي هو بصدد 
اإلحباط ، لكن لنوجه نظرنا إلى البسطاء من الناس، ماذا نجد؟ نجد النسيان، التجاهل 
،الجهل، اإلقصاء، الالمباالة، و هي كلها صفات سالبة، يفترض وجودها في من يكون 

ي الصومال، وإذا ما شغلنا بالنا طويال سعيدا ، نعم هناك من يتألم في البوسنة أو ف
بكل ذلك ، فلن تكون ثمة سعادة ممكنة، لكن الرجل العادي لديه "امتياز عدم 
اإلحساس" الذي يتحدث عنه مونتاني، و بالفعل فالحكماء االغريق عرفوا السعادة 

أي كعدم االضطراب/ السكينة، فالرجل العادي يكون سعيدا، إذا  Ataraxieكأتراكسيا
ان ذهنه فارغا من الندم والخوف والكراهية والهموم وطول األمل ،باإلضافة إلى سكينة ك

 الجسم الخالي من األلم و الحاجة.
لكن بالرغم من كل هذا يجب أن نضيف مع أرسطو أن يوم واحد، ليلة سعيدة  
 واحدة ،ال تصنع السعادة، مثلما أن خطاف واحد ال ينبئ بقدوم الربيع، فاإلنسان الذي
يمكن أن نقول عنه أنه إنسان سعيد، ليس هو من عاش بدون هموم لسهرة راقصة 
واحدة، أو ليوم  لعب واحد، بل هو من عاش سعيدا لفترة مديدة ودائمة، فترة يحياها 
بدون ندم، بدون قلق، بدون كراهية، بدون حزن، بدون إحساس بالمرارة و بدون رغبات 

 حمقاء.
يكون سعيدا ، فله في هذه اللحظة كل ما  ال شيء ينقص اإلنسان، عندما

يلزمه، ال ينتظر وال يطلب وال يأمل، في شيء آخر، لذا فإن اإلنسان السعيد هو الذي 
يكون في حالة إشباع دائم، مما يدل على أنه ليس في حاجة إلى المزيد، بيد أن هذا 
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نكون في ليس معناه أن الفرح ال يكدر صفوه شيء أخر. و على كل حال،  فنحن ال 
 غير حاجة لشيء أفضل مما لدينا، إال بفضل الفلسفة،

بيد أنه، يجب ، قبل توضيح هذه النقطة، أن نعرف ما دور الفيلسوف، 
فاإلنسان العادي، الذي يصرح بأنه سعيد، ال يفعل ذلك إال إذا كان يحس باألمان، 

بأصدقائه،  طيب النفس قرير العين، متخلصا من قلق المستقبل، فهو محاط بعائلته،
وباختصار يشعر اإلنسان بالسعادة حينما تتحقق بعض الشروط، و ترتفع بعض 
الموانع، لكنه ال يصل إلى تحليل هذه الشروط، فهذا دور الفيلسوف، الفيلسوف هو 
الذي يحلل الشروط السلبية )االحساس باألمان، غياب الهموم...( والشروط اإليجابية 

للسعادة ،هذه هي السعادة عند أبيقور ومارك أورليوس )فعل مكتف بذاته، صداقة...( 
 وآخرين.

لكن، لم نحكم على أن اإلنسان العادي لن يجد السعادة المتينة والدائمة إال 
بالفلسفة؟ نعم إنه من أجل أن يكون المرء سعيدا، يجب أن ال يشعر أنه في خطر، 

في مجتمعاتنا  يجب أن يحس باألمان، بدون خوف، و هذا هو الحاصل إلى حد ما
حيث نعيش تحت كنف دولة تحترم الحقوق وتسهر على تطبيق القانون. لكن، مع ذلك 
ثمة واقعة ال يمكن ألي قوة أن تحمينا منها ، إنه الموت، يقول ابيقور: " يمكن أن 
نكون في مأمن من كثير من الكوارث، لكن اتجاه الموت، نحن نسكن مدينة بدون 

الخوف من الموت اإلحساس  (.  قد يعيقSentence vaticane,31أسوار")
بالسعادة، فهذا الخوف الذي  ليس له من الفلسفة إال  الحظ القليل ، يرى أكثر ما يرى 
عند من يظن نفسه صاحب عمل فريد ، فيخشى أن يخطفه الموت قبل إتمامه، فيضيع 

من رواية عليه أجر العمل إلى األبد، أورد هنا على سبيل الذكر الصفحات االخيرة 
حيث أنه كان يشتغل )، حيث يبدي قلقا يالزمه عند كل ليلة 5بروست الزمن المستعاذ

ليال( إن كان سيد األقدار سيمهله ليلة أخرى حتى يتم عمله،  لكن قد يعترض أحدهم 
بالقول إنه ليس هناك شيء يتناساه الرجل العادي و يود لو لم يفكر فيه بقدر تفكيره في 
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ح، إال أنه  حتى و إن كان ال يفكر في الموت، فهذا ال يمنعه من الموت، وهذا صحي
الخوف منه ، صحيح أن الموت بالنسبة لشاب في مقتبل العمر، يبدو حدثا بعيدا ، لكن 
مع تقدم السن وظهور األمراض سيزداد خوفه، لذا فسعادة الرجل العادي سعادة هشة ، 

شاكلة أبيقور أو سقراط، سعادة  على العكس من ذلك فإن سعادة الرجل الحكيم على
 متينة تسببها الفلسفة.

يرى اإلغريق القدامى، حسب عبارة قديمة مشهورة ينسب قولها لصولون، أنه 
لكي نقول عن إنسان ما  أنه عاش سعيدا يجب أن ننتظر النهاية، حتى نرى على أي 

ل، حتى ساعته حال من أحوال النفس ختم حياته ، هل  بقي مطمئنا، هادئا، مرتاح البا
األخيرة ؟ من الواضح أن الرجل العادي  يستشعر الخوف من الموت و يظل على هذه 
الحالة الى أن يقرب أجله؟ ففيما تنفعه سعادته؟ فهو يخاف منه ألنه لم يبالي يوما 
بالفلسفة، لذا فهو يجهل حقيقة الموت وترتعد منه فرائصه، الفلسفة إن قيض لها أن تتم 

لخوف من الموت ، و تجعل من سعادة الحكيم سعادة ممكنة، سعادة مهمتها تبدد ا
دائمة، لكن كيف يمكن أن تساعدنا الفلسفة على الشفاء من الخوف من الموت، إنها 
تصف لنا على حد تعبير لوقريس، دواء مرا كالحنظل، دواء ال يقدر عليه الجميع، 

عواطفها ،كما تفعل  فالغالبية العظمى من الناس تفضل اإلعتقاد في ما يدغدغ
الديانات، المبشرة بالحياة اآلخرة، لكن  هل يمكن أن تخفف عنهم هول الموت ؟ هذا 
ليس أمرا أكيدا، فالرجل العادي  يبقى هو نفسه سواء أكان مؤمنا أم ال، حقا إن الدين 
يقدم لإلنسان حقيقة جاهزة موحى بها، إال أنها حقيقة ال يمكن أن تعوضه عن الحكمة، 

ما يحتاجه اإلنسان هو معرفة الحقيقة حول موضوع الموت، والحياة وحول اإلنسان، إن 
ليس حقيقة جاهزة بل حقيقة مبنية إنطالقا من ذاته. الفلسفة، إذن هي تلك الطريق 
إلستحقاق الحقيقة،  فالفلسفة تمنح السعادة لمن تكبد عناء التفكير، وهذا يعني أن 

عض مكان البعض اآلخر، هذا ما يقصده الفالسفة التفلسف ال يمكن أن يقوم به الب
 بالتفكير.  فالتفكير إما أن يكون تفكيرا شخصيا أو ال يكون.
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إن دور الفيلسوف هو التفكير في سعادة الرجل العادي، التفكير في شروط 
إمكان السعادة، فالرجل العادي ليس له سيطرة على سعادته، والتي تظل رهينة 

ا فهي سعادة سطحية، سعادة زائلة، وليست سعادة عميقة باألحداث والظروف، لذ
bonheur de fond هذه السعادة العميقة هي األساس الذي يرتكز عليه  الفيلسوف .

،فهو يرى شروط السعادة ليس فيما هو مجرد إغراءات زائلة، بل في التعقل الفلسفي 
 للعالم و الحياة.

اإلنسان العادي، إنها ليست ومن هنا فإن سعادة الفيلسوف ليست هي سعادة 
مرتبطة باألخبار السارة أو السيئة، فمبدؤها يوجد في الداخل وليس في الخارج، إن 

: "إن التفكير يهدئ من روعنا، Chamfortشومفورمبدأها يوجد في التفكير، يقول 
يشفينا، وحتى إن هو آلمنا في بعض األحيان، فما علينا إال أن نطلب منه الدواء، 

"، هذا هو درس الرواقية واألبيقورية ودرس سقراط، و بكلمة واحدة درس 6ديهفنجده ل
فهو يضمن لنا سعادة عميقة، إال أن سعادة  الحدث،الفلسفة، فالتفكير هو أكثر قوة من 

العمق هذه، ال تقصي من دائرتها أنواع السعادة األخرى، بل بالعكس، إنها ما يجعلنا 
ة من السعادة، وكأنه من الالزم أن تكون سعداء قادرين على اإلحساس بأنواع كثير 

 لنكون سعداء، كما لو أن السعادة تفترض مسبقا ذاتها.
تسمح السعادة الفلسفية إن شئنا القول، بالتقاط أنواع أخرى من السعادة، تنفلت 

فالفيلسوف كما نعلم   l’homme affairéمن  بين يدي الرجل المنشغل عن ذاته
ندهاش. فهو ال يندهش مرة واحدة في حياته، بل تصبح الدهشة جميعا، ال يكف عن اال

هي شغله الشاغل، لكن مما يندهش الفيلسوف؟ يندهش الفيلسوف من حياته، من الحياة 
كلها، وهذه الدهشة في حد ذاتها سعادة، يندهش من الطبيعة، من سكينة الطبيعة التي 

باآلتي، الرجل  l’affairementتعضد سكينته هو، فأكبر عدو للسعادة هو االنشغال 
المنشغل عن ذاته يعيش في سباق معها، فعلى حد تعبير سارتر، "هو ما ليس هو 
وليس هو ما هو". إن مثل هذا اإلنسان ال يدهشه شيء وال يحس باالمتنان للجميل و 
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الخير، أما الرجل السعيد فهو ينظر إلى الدنيا نظرة اطمئنان ال جازعا على ما فات وال 
التطلع إلى ما هو آت ،يتراءى له الجمال  في كل شيء، فوق  أديم األرض وفي  شديد

أدراج السماء، في الحيوان واألشجار، و خاصة في مصاحبة الرجل للمرأة. صحيح أن 
يقول "إن الحكيم ليس في حاجة إلى  كان  Antisthèneحكيما إغريقيا هو أونتستين 

ا كانت بدون صداقة، ما هذه السعادة الثي ال أصدقاء"، ربما، لكن لم تصلح الحكمة  إذ
يتم تقاسمها مع أحد؟ نحن ال نعيش السعادة وحدنا، يقول أبيقور، ال نستمتع بنخب 

من الحكم  52الصحة لوحدنا ، بل ننهض معا إلسعاد بعضنا البعض. لنتأمل الشذرة 
للحياة السعيدة". :" تحوم الصداقة حول العالم منادية الجميع أال استيقظوا  الفاتيكانية

يظن الرجل العادي أن السعادة رهينة بامتالك الكثير من الخيرات، بيد أن الفيلسوف 
يعلمنا كيف أن السعادة ترتبط فقط بموقفنا من العالم، و أنها لن تكون سعادة محققة إذا 
كنا في عزلة، فالسعادة التي نجنيها من الصداقة ليست سعادة عرضية شبيهة بالسعادة 

ي قد تجنيها من مصاحبة كتاب أو االستماع إلى قطعة موسيقية أو التنزه في حديقة، الت
ذلك أن الصداقة عنصر جوهري للسعادة، سعادة العمق هذه التي أتحدث عنها، ال 

 تكون إال بالمشاركة بين قلوب صافية خالية من كل غم و حزن .
عادة اآللهة لكن هل سعادة الحكيم سعادة تامة؟  السعادة التامة هي س

االبيقورية، وليست سعادة الفيلسوف، ما دام أن هناك من هم مقصيين من السعادة، 
والذين يجب التفكير فيهم وأخذهم بعين االعتبار، وإال ما جدوى تعاليم كل من زينون 
وبيرون وأبيقور؟ نعم إن سعادة الفيلسوف سعادة متألمة، يقول مونتاني " ال نتذوق شيئا 

ة أبدا"، و اإلنسان السعيد سعادة فلسفية هو رجل حكيم، والحكيم ليس خالص الحالو 
عنده مشكالت شخصية، وحتى إن هي وجدت، ال يصعب عليه مواجهتها، بل ما 
يشغله أكثر هو تعاسة اآلخرين، فهو أكثر إحساسا بمشكالت اآلخرين، وقد سبق 

لحكيم فهو على العكس وتحدثنا عن انعدام اإلحساس الذي يميز اإلنسان العادي. أما ا
من ذلك، هو أكثر إحساسا بمشكالت اآلخرين، إلى الحد الذي ينسى فيه مشاكله 

 الخاصة.
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لكن إذا كان األمر هكذا، فهل يجوز أن نقول عنه أنه رجل سعيد؟ نعم، إن 
لكن السعادة ال تجنب أحدا األلم، مثلما أن األلم ال يمنع  أحدا سعادته سعادة حقيقية، 

وال أعرف إذا كان  7من أن يكون سعيدا ،هذا ما قاله أبيقور في رسالته إلى إيدومينوس
  ondineمن الالزم التذكير هنا بوحدة االضداد لهيراقليط؟ يكفي أن نذكر جواب أوندين

عيش بين بني البشر، لذا فأن نكون أشقياء ال لملك أوندينيا في مسرحية غيرودو "نحن ن
نكون سعداء إذا ما كنا بدون خوف، بدون رغبة 8يثبت في شيء أننا لسنا سعداء"

مسعورة، نعيش في سالم مع ذاتنا، ومع ضميرنا األخالقي، أوفياء ألنفسنا، لكن نكون 
ل أي شيء. ثمة حزانى أيضا، ألن العالم مليء باآلالم والشقاء، وألننا ال نقدر على فع

إذن من جهة سعادة ناتجة عن القدرة على التحكم في الذات، ومن جهة أخرى حزن من 
عدم قدرتنا على التحكم في ما يجري في العالم، إنني أتحدث عن سعادة الفيلسوف في 

، لكنه لم L’adiaphorieعصر الصورة، صحيح أن بيرون يريد أن يعلمنا الالمباالة 
صورة، قد نكون ال مبالين اتجاه إشباع رغباتنا الحمقاء، لكن ال يكن يعيش في عصر ال

 يمكن أبدا أن ندعو أو نمارس اليوم الالمباالة، اتجاه مآسي وعذابات األخرين.
 أين هي السعادة؟ السؤال لفيكتور هيجو:

 !أين هي السعادة؟ سألت نفسي و الحزن يعتصر قلبي
 السعادة، آه يا إلهي، لقد منحتني أياها.

 تيت إلى العالم دون علم مني أن الطفولة ستكون عابرة،أ
 وأنها ينبوع من اللبن يجري من دون قطرة مرارة،
 الطفولة عمر السعادة الغامرة ولحظتها الجميلة،

 كل ما لدى اإلنسان، هذا الظل الهارب،
 ! 9كل ما لديه تحت قبة السماء
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لى األقل إذا حالفه وهذا صحيح، فالطفل يكون أميل إلى المرح و السرور ، ع
بعض من الحظ )السعادة ال تكون بدون الحظ( وخاصة حظه في أن يكون مرغوبا 

أن ندرك  و لتحصيلها يجبومحبوبا، لكنا لم نعد أطفاال، ولم تعد السعادة أمرا يسيرا، 
أن ما يفصلنا عن السعادة ليس سوى ذواتنا، ومن أجل معرفة هذا األمر نحتاج إلى 

فلسفة؟ ليس هناك جواب صالح للجميع، البعض منا  قد يجد سعادته  الفلسفة، لكن أي
مع اسبينوزا، و أنا أجدها مع اإلغريق ومع مونتاني، لكن األمر اآلن ال يتعلق بي وال 
بعالقتي بهيراقليط و مارك أورليوس و بيرون و مونتاني، فهذا موضوع آخر، 

نسبة للرجل العادي أو بالنسبة فاستراتيجيات السعادة إستراتيجيات متنوعة سواء بال
إذا كانت السعادة توجد في الفلسفة، فهل هذا : للفيلسوف. لكن سؤالنا اآلن هو كاآلتي

معناه أن كل  فلسفة مهما كانت، يمكن أن تمنح لنا السعادة؟ ال يدعي كل الفالسفة 
لتي تعدنا ,  ثلك التي تمنحنا السعادة و تلك اذلك، فهناك في الواقع نوعين من الفلسفات

التي ظلت مرهونة باألديان لم تعمل إال على تقديم وعد بها في العالم اآلخر، فالفلسفات 
بالسعادة، فعند كانط مثال، ال يمكن أن نحصل على السعادة  إال في عالم آخر. لكن 
من خاصية الفلسفة الحقة أن تكون متحررة من الدين، فال تكتفي بالوعد بالسعادة بل 

 تمنحها لنا.
هل هذا معناه أن السعادة الثي نحصل عليها بالفلسفة ،ال تأتي إال في نهاية 
العمل الفلسفي؟ ال يجب أن ننسى أن التفلسف في حد ذاته سعادة، فالسعادة في الفلسفة 

، هذا ما يقوله أبيقور: "في جميع االنشغاالت األخرى  praxisهي فعل غايته في ذاته 
د، بيد أنه في الفلسفة، فإن المتعة تمشي جنبا إلى جنب مع ال تأتي المتعة إال بعد الجه

، يتمتع الفيلسوف 10المعرفة، فال نصبح سعداء بعد إنتهاء البحث، بل أثناء البحث ذاته"
في بداية عمله، ألن التفكير في السعادة هو ذاته سعادة. سعادة دائمة. فعلى العكس 

إن السعادة الثي تمنحها الفلسفة سعادة من سعادة اإلنسان العادي، الهشة و المتقلبة، ف
قارة و دائمة ،أقصد ذلك التعقل الذي تمنحنا إياه عن طبيعة األشياء، وهذا يفترض بلوغ 
الهدف، غير أن السعادة قد تكون حتى لو لم تكن هناك نتيجة، السعادة  قد تصاحب 
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ة فما عليه إال أن المرء أثناء البحث، و الحالة أنه إذا ما أراد المرء أن يشعر بالغبط
 11" ينبغي أن نتفلسف و ندبر شؤون بيتنا معا" :يتفلسف دائما، يقول أبيقور

و الحالة هذه، ها نحن نوجد أمام مفارقة أو قل صعوبة وهي كيف سنتفلسف 
إذا لم نكن أصال سعداء؟ لكن ما التفلسف ؟ إنه التأمل و إعمال الفكر و النظر، وهذا 

الحرب و )ا فارغا من الهموم و اإلكراهات الخارجية، غير ممكن إذا لم يكن ذهنن
، ففعل ( أو إذا كنا خائفين وقلقين ، تقض مضجعنا هموم كثيرة إكراهات المجتمع

عند  Ataraxieالتفلسف نفسه يفترض السكينة، أي انعدام االضطراب، و السكينة 
السعادة التي أبيقور هي ذاتها سعادة، لكن يمكن حل هذه المفارقة بوضع تمييز بين 

يفترضها فعل التفلسف، وسعادة التفلسف ذاته، األولى سعادة سلبية واألخرى سعادة 
إيجابية، لذا فإن السعادة الفلسفية ال تشبه في شيء سعادة الرجل العادي. وهذا إن دل 
على شيء، فإنما يدل على عدم االكتراث بكل ما يثير اهتمام الرجل العادي )األلعاب، 

نواع المتع...( هذا دون الحديث عن السعادة المزيفة، سعادة العبيد كما كان الرياضة، أ
يقول بودلير، والتي تمنحها لنا "جنات مصطنعة"،  يرى أفالطون أن الفيلسوف الحق 
يجهل منذ شبابه الطرق المؤدية إلى أماكن المتعة والتنافس، كما أنه يجهل كل ما 

اكل الصغيرة، مشاكل الحياة اليومية، بل و " يشكل مدار حديث اإلنسان العادي، المش
هو يجهل هذه األمور ال يعرف حتى أنه يجهلها،  فجهله بها ال يكون بدافع الغرور، 
بل بدافع اإلستغناء، ذلك أن جسده وحده هو الحاضر في المدينة، أما فكره الذي ال 

ا في السماء ال قيمة لها،  يطوف محلق تفاهة يعتبر كل هذه األشياء  سوى هراء و
، سعادة  سلبية هي الطمأنينة، هنا فقط يمكن أن 12باحثا عن طبيعة األشياء كلها"

نتحدث عن إيجابية السلب، الطمأنينة ليست غاية، فالسعادة السلبية ليست سوى تهيء 
واستعداد. إنها دعوة لسعادة من نوع أخر، أتحدث عن دعوة وعن "إلزام" و ال أقول 

السعادة هي قضية اإلنسان العادي، الذي ال يحصل في كثير من "رغبة"، فالرغبة في 
األحيان إال على سعادة دون رغبة، سواء ذهب بنا تفكيرنا إلى السعادة المفاجئة والغير 
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متوقعة وبدون سبب "واضح" التي تحدث عنها بودلير أو ذهب بنا إلى نفحات السعادة 
 التي أبرع في وصفها كل من بروست و جوليا غرين.

أما الفيلسوف فال يرغب في السعادة، ألنه سعيد، الفيلسوف الحق كما قال 
، أما عن السعادة، فله سعادة السكينة، سعادة  13أفالطون ال يعرف إال بمحبة الحقيقة

البدايات، السعادة التي تصاحب الخطوات األولى في التفلسف، وبعد ذلك تأتيه سعادة 
ي انتظار السعادة النهائية التي تأتي في آخر مرتبطة بكل تقدم يحرزه في البحث، ف

المطاف، لكن لنقف عند سعادة السكينة، صحيح أنها سعادة سلبية ألنها تتحدد 
بالغياب، لكن يجب أن نالحظ أن السعادة السلبية تفترض في الشاب قوة على التجرد 

كل من كل ما يهم ويجذب الشباب الذين هم في مثل سنه، وذلك حتى يستطيع أن يش
عزلته  وما يتطلب ذلك من قدرة على التخلص من سيطرة الجماعة، فما يهم الفيلسوف 
هو الكوني وليس قيم الجماعة،  ما يهمه ليس حقائق الجماعة ،بل حقيقة ال عالقة لها 

 –بأشباه الحقائق التي تكون الجماعة مقياسها، ذلك أنه كما قال بروتاغوراس: "اإلنسان 
، لم يقل المدينة هي مقياس كل شيء، بل قال 14قياس كل شئ"هو م –وليس المدينة 

اإلنسان، الذي يحكم على كل شيء سواء أكان آلهة أو عالم أو قيم، ليس إعتمادا على 
معايير الجماعة، بل إعتمادا على عقله، نعم، يحتاج الشاب إلى قوة فريدة من أجل أن 

ياء الموجودة، وتلك الغير ينظر إلى ذاته، وكأنها مقياس كل األشياء "تلك األش
موجودة"، ذلك أن ما يشغل باله هو مسألة الواقع، ما الواقع الحق أو ما الذي يستحق 

 أن يقال عنه موجود؟".
لكن من أين تأتي للفيلسوف هذه الطاقة على إيجاد السعادة في الفلسفة، يجب 

ة، هناك أن نسجل إبتداء أن السعادة حتى عند الرجل العادي تفترض سمات شخصي
أشخاص ال يمكن أن يقنعهم أي شيء، مهما حدث لهم من خير، فلفظ سعادة 

eudaimonia  مشتق من إسم الفاعل ،eudaimon  أي "من كان حظه سعيدا" لكن
كما قال هيراقليط "مزاج الرجل هو قدره" فعند كل إنسان استعداد ثابت يشكل شخصيته، 
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األحداث ، فهناك أشخاص مهيئين إن مزاج الشخصية  يقرر في سير األشياء و 
ليكونوا سعداء، وهناك من هم منذورين للشقاء والتعاسة، لكن من أين يأتي هذا الفرق؟ 

حظ سابق، يقول أرسطو: "إننا نرى بأن  la chanceإنه يأتي من الحظ والبخت 
، لنقل على كل حال، أنه ليس ثمة سعادة بدون حظ، فحتى 15”السعادة والحظ متطابقان

ة الرجل العادي سعادة  تفترض منشئا سعيدا، فالسعادة توجد أوال في الجنيات، سعاد
بتعبير علماء البيولوجيا اليوم، هذا دون أن ننسى اإلستعدادات السعيدة لمرحلة الطفولة 
،نقرأ إحدى إعترافات ماركوس أورليوس في الكتاب األول من خواطره، حيث يسر لنا أن 

لقى تربية سليمة على يد رجال علموه معنى اإلنسانية. من وحده  جعله يت الحظ الجميل
يقول حظا يقول مصادفة، لذا يلزم توفر مجموعة من المصادفات الجميلة من أجل 
نشأت الفيلسوف، من أجل خلق شخصية ليست قادرة فقط على السعادة، بل متجهة 

الفيلسوف، طبيعته  نحو هذه السعادة الخاصة التي تولد الفلسفة وتولدها الفلسفة ،فمزاج
، هي نتاج مجموعة من الحظوظ والمصادفات السعيدة، 16الفلسفية، كما قال أفالطون 

وجملة القول، إنها وليدة شكل من أشكال السبيبة أال وهي المصادفة، ومع ذلك فطبيعية 
الفيلسوف هي بالضرورة طبيعة حرة، وذلك لسببين إثنين من بين أسباب أخرى عدة، 

ر على قول الحقيقة وعلى إصدار حكما صادقا، فهو غير مشروط بعلل، أولها أنه قاد
بل فقط برؤية الحقيقة رأي العين، ثانيا، هو قادر على التجرد من كل ما من شأنه أن 
يلهيه عن ما هو كوني. غير أنه قد يعترض علينا  بالقول: كيف يمكن لحرية ما أن 

 ة....الخ؟تكون في نفس الوقت منتوج لعلل جينية واجتماعي
لكن ليس ثمة مجال للدهشة، فعالقة السبيبة ال تقتضي أن المعلول متضمن 
في العلة، العلة ال تعمل إال على إحداث المعلول، وال تفسره، وإال كان المعلول متضمنا 
من قبل في العلة على نحو ما ، بحيث ال يعمل إال على تكرار العلة، بيد أنه إذا كان 

دث حينئذ عن معلول. وإذا كان المعلول يحمل شيئا من الجدة، األمر هكذا، لم سنتح
بالنظر إلى العلة، بحيث ال يمكن تفسيره بالرجوع إلى العلة وحدها، فال شيء يمنع إذن 
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الحرية من أن توجد في المعلول، دون أن تكون في العلة، فالطبيعة تخلق كل شيء، 
 تخلق حتى الحرية ذاتها.

ا الذي هو السعادة، ولنستنتج أن السعادة الدائمة لنعد بعد هذا إلى موضوعن
والعميقة والجوهرية توجد في الفلسفة، لكنها ليست مهيأة للجميع. يلزم أن يكون ثمة 
إستعداد قبلي، مثله مثل اإلستعداد للفلسفة،  لكن من أين يأتي مثل هذا اإلستعداد؟ إنه 

والدة. الطبيعة نخبوية و كذلك يأتي من الحظ والبخت، الذي يأتي بدوره من مصادفة ال
المجتمع، لذا فهناك قوم مقصيين من السعادة ، و هناك قوم هم في المنزلة بين 
المنزلتين، وهم األغلبية، إنهم ليسوا فالسفة بالطبع، ليس هذا هو قدرهم، لكن ليس لهم 
بالرغم من ذلك أي رد فعل رافض لها، بل على العكس من ذلك لديهم إتجاهها شغف 

تى أنه يمكن أن يحصلوا من وراءها على بعض السعادة، هؤالء هم من يشكلون ،ح
غالبية أقسام الفلسفة، لذا فمهمة الفلسفة، من بين مهام أخرى، هو تقوية مبدأ السعادة 
الذي يحمله كل واحد منا بداخله، فما الشيء المهم في عصرنا إن لم يكن مهما هذا 

لتطور الهائل للتكنولوجيا، سيعرف وباء البطالة  المبدأ للسعادة؟ صحيح أنه وبفعل ا
تصاعدا شيئا فشيئا ليعم أروبا وباقي المعمور. لكن لماذا ستحدث عن وباء؟ لم ال نرى 

 في البطالة العكس تماما؟  
بالنسبة لمعضلة  البطالة ، ال يبدو في الحالة الراهنة أي حل موضوعي يلوح 

ص البطالة، في مكان ما من العالم، فهذا لن في األفق، فحتى إذا ما تمكنا من تقلي
يكون إال على حساب مكان اخر ،لم يبقى أمامنا إال حل ذاتي، أي تغير نفسي و 
ذهني في النظر إلى معنى العمل ووضعية العاطلين عن العمل، فلم أر أبدا أحد 
طالباتي سعيدة إال عندما كانت عاطلة على العمل ،فها هي قادرة على أن تنجز 

روحتها ،و مادام أنها كانت باحثة في الفلسفة، فإن هذا قد يجعل منها سعيدة ،ال أط
أقصد أن أجعل من الفلسفة خليطا سحريا أو دواء لكل داء، لكن لم ال نتخيل نشاطا 
آخر غير العمل ،حيث يمكن أن تتفتح مؤهالت العاطل للعمل ،األمر الذي ال يمكن 
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هو هذا النشاط؟ إنه الدراسة بطبيعة الحال،  أن يكون دون حظ من السعادة، لكن ما
فلماذا ال نعيد العاطل إلى المدرسة، إلى المعمل، إلى الجامعة، أو إلى أي مكان اخر، 

)سواء كانت نجارة أو رقص أو ثيولوجيا أو أي مادة أخرى من لدراسة مادة من إختياره، 
ختياره مقابل إعانة مالية إختياره،( ما الذي يمنع من إستفادة  العاطل  من دروس من إ
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 "أفكر أني أفكر، إذن أنا موجود، فيما أفكر"
 نجيب الحصادي

يستهل درتسكي مقالته بقول إن الحجج الصحيحة، حتى ذوات المقدمات 
الصادقة، ال تأخذك بعيدا إذا كنت ال تعرف ما إذا كانت المقدمات صادقة. حقيقة أنني 

أعرف أنني في هيدلبرغ  في هيلدلبرغ ال تمنحني مبررا لالعتقاد بأنني في ألمانيا ما لم
 )أو كان لدي على األقل مبرر لالعتقاد في كوني هناك(.

يمكن التعبير عن قول درتسكي هذا عبر التمييز بين نوعين من الحجج 
(arguments) الحجة، وهي مجموعة من القضايا تتألف من مقدمات ونتيجة، تكون .

ضمن ضمانا مطلقا( صدق إذا كان صدق مقدماتها يستلزم )بمعنى ي (valid)صحيحة 
نتيجتها. بتعبير آخر، يستحيل في الحجة الصحيحة أن تصدق المقدمات وتكذب 

إذا كانت صحيحة وكانت مقدماتها صادقة.  (sound)النتيجة. والحجة تكون سليمة 
الحجة التي مفاد حكم درتسكي هو أنه ال قيمة للحجة الصحيحة ما لم تكن سليمة. 

ن الطيور أسماك، واألسماك فيلة، وتخلص إلى أن الطيور تستند على مقدمة تقول إ
ن علم فيلة، حجة صحيحة، لكنها ال تأخذنا بعيدا، ألن مقدمتها باطلة. على ذلك، فإ

المنطق معني أساسا بصحة الحجج، ولديه معايير لحسم هذا األمر نسبة لعدد ال 
ها. أما حصر له من الحجج، على الرغم من وجود حجج ال سبيل للبت في صحت

صدق مقدمات الحجج فمسألة ال تعني المنطق، ألنها ترتبط بعالقة هذه المقدمات 
لكن هذا ال يقلل بالواقع، الذي يشكل موضع اهتمام العلم، وكل نشاط معرفي آخر. 

بحال من أهمية ما يقوم به المنطق. إذا عرفنا أن الحجة صحيحة، وال سبيل لنا لمعرفة 
نحتاجه للتأكد من صدق نتيجتها هو التأكد من صدق  هذا إال بالمنطق، فكل ما

ما يجعله السياق المعرفي هو ب مقدماتها. وبطبيعة الحال فإن حقيقة أن درتسكي مهتم
 . معنيا بالحجج السليمة

إلى أن االعتقاد في صحة  من مثله يخلص وعلى أي حال فإن درتسكي
أن يكون مؤسسا، على االعتقاد الكوجيتو )أنا أفكر، إذن أنا موجود( مؤسس، أو ينبغي 

لم مافي صدق مقدمته )أنا أفكر(. هذا يعني أنه ليس للمرء حق في إقرار أنه موجود 
 تفكيره يثبت يكن لديه حق في إقرار أنه يفكر. حتى لو افترضنا أنه إذا فكر المرء فإن
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لة ، فإنه ليس لنا أن نخلص إلى إقرار وجود أي شخص ما لم تكن في حوزتنا أدوجوده
درتسكي ال يشكك في صحة االستدالل الديكارتي، وال يشكك و تشهد على أنه يفكر. 

حتى في صدق مقدمته. صدق المقدمة مسألة أنطولوجية، أقله وفق نظرية التطابق في 
الصدق، لكن المسألة األهم في سياق الكوجيتو هي ما إذا كان المعني )من يقر أنه 

وسيلة التي توسل في هذه يفكر( يعرف أنها صادقة )أنه يفكر(، وإذا كان يعرف، فما ال
المعرفة. مجرد اعتقاده أنه يفكر ال يثبت أنه موجود، تماما كما أن مجرد اعتقاد المرء 

أن هيدلبرغ في  على الرغم منفي أنه في هيدلبرغ ال يمنحه معرفة بأنه في ألمانيا، 
ليه ألمانيا. يلزم دائما أن يكون االعتقاد مبررا بأدلة كافية، إذا أردنا أن نؤسس ع

بأسلوب عقالني أي نتائج. وعلى حد تعبير درتسكي، في اإلبستمولوجيا ال يسعك أن 
تخلص إلى نتائج ممتازة من مقدمات متوسطة الجودة. إذا كان المدخالت قمامة، فكذا 

 شأن المخرجات.
درتسكي ال يعنيه أمر وجوده أو وجود ديكارت أو أي  وغني عن البيان أن
ن ثمة من يواجه مشكلة حقيقية بخصوص هذا األمر، بما شخص آخر، فهو ال يعتقد أ

في ذلك أشد الفالسفة نزوعا نحو االرتياب. غير أنه معني بالمنزلة اإلبستمولوجية التي 
تحظى بها مقدمة ديكارت، أي بكيفية معرفتنا، أو احتيازنا على مبرر لالعتقاد بأننا 

ر مقتنع، دون مبرر كاف حسب نفكر. تحديدا، تدهشه حقيقة أن كل من يعتقد أنه يفك
درتسكي، بأنه يعرف أنه يفكر. وعلى حد تعبيره، ما يحيره هو السؤال الذي يستفسر 
عن الكيفية التي نعرف بها أننا نفكر، ومبلغ ما يريد من ورقته أن يصيب اآلخرين 

 بعدوى حيرته. 
هذه  قد يجيب أحدنا بأن مبرر اعتقاده بأنه يفكر هو حقيقة أنه يفكر. غير أن

اإلجابة تنطوي على خلط واضح بين األنطولوجيا واإلبستمولوجيا. صدق القضية، وهذا 
أمر أنطولوجي، ال يرتهن ألي وقائع إبستمولوجية، كما أن الوقائع األنطولوجية ال 

وقائع إبستمولوجية. قد تصدق القضية على الرغم من أنه ليس هناك أي بذاتها  تستلزم
يعتقد الجميع في صدقها دون أن تكون صادقة. حقيقة أن  من يعتقد في صدقها، وقد

المرء مصاب بالسرطان ال تمنح بذاتها أي مبرر لالعتقاد بأنه مصاب بداء السرطان. 
 فلماذا يتعين على حقيقة أن المرء يفكر أن تمنحه أي مبرر لالعتقاد بأنه يفكر؟ 
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. صحيح أنه ال غير أن المرء قد يجادل عن تنزل حقيقة التفكير منزلة خاصة
حق للمصاب بالسرطان في أن يعتقد بأنه مصاب به إال إذا أخبره طبيب بذلك، أو 
شعر بأعراض موثوقة للمرض. لكن األفكار مختلفة تماما. خالفا لضحايا السرطان، ال 
حاجة للمفكرين أن يعولوا على أعراض التفكير، وال للبحث عن أي مبررات تسوغ 

ال حاجة ألن يعولوا على مؤشرات خارجية للتفكير ألنهم، إبان اعتقادهم بأنهم يفكرون. 
تفكيرهم، يدركون األفكار نفسها، وهذا أفضل مبرر لالعتقاد بأنهم يفكرون. يلزم 

، لكن هذا ال يلزم كي يعرفوا أن شخصا ما يفكر اآلخرين التعويل على مؤشرات خارجية
أشك في أنك تفكر، لكني على يقين المفكر نفسه، ألن لديه اتصاال مباشرا بأفكاره. قد 

 كاف من أوضاعي الذهنية، يقين يسوغ اعتقادي في أني أفكر.
وفي حين يرى درتسكي أن المفكرين يدركون أفكارهم، وأن هذا اإلدراك يمنحهم 
سلطة متفردة بخصوص ما يفكرون فيه، فإنه ينكر أن هذا يؤّمن لهم مبررا لالعتقاد في 

يره، ليس لدى المفكرين أي مبرر، يتفردون به، لحسبان أنهم أن لديهم أفكارا. في تقد
يفكرون. إذا كان لدى المفكرين مبرر لالعتقاد بأنهم يفكرون، فهو مبرر ميسر بالقدر 
نفسه ألسرهم، وأصدقائهم، وجيرانهم. وفي هذا الخصوص، ال يختلف التفكير عن 

 اإلصابة بالسرطان.
سها أو تحقق نفسها. قد يحسب المرء قد يقول قائل إن األفكار تشهد على نف

أنه مصاب بالسرطان ويكون مخطئا في حسبانه، لكنه يستحيل على المرء أن يعتقد أنه 
يفكر ويكون مخطئا في اعتقاده. خالفا لفكرة أن المرء مصاب بالسرطان وربما خالف 
لفكرته حول أي موضوع آخر، محتم أن تكون فكرة أن المرء يفكر صحيحة. إذا 

دت أنا أني أفكر يلزم أن أكون مصيبا. إذا اعتقدَت أنت أني أفكر قد تكون مخطئا. اعتق
ولذا فإن فكرتي تتنزل منزلة خاصة؛ إنها معصومة عن الخطأ. وهذا ما يجعلني أعرف 

أصدقائي وجيراني( أني أفكر، ويجعلهم يعرفون )على نحو يعجزني(  يعجز)على نحو 
 أنهم يفكرون.

حقيقة أن فكرة أن المرء يفكر تثبت نفسها أو تحقق ال يجادل درتسكي في 
ذاتها، لكنه يرى أن االحتياز على هذه الفكرة التي تثبت نفسها ال تؤُمن للمرء مبررا 
لحسبان أنه يفكر ما لم تكن لديه مبررات لحسبان أن لديه فكرة تثبت نفسها. ذلك أن 

يستحيل عليك أن تكون  السؤال هو: أي مبرر لديك العتقاد في أنك تفكر؟ قول إنه
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مخطئا في حسبان أنك تفكر ليس إجابة. ال يحوز المرء على مبرر لالعتقاد بأنه يفكر 
بمجرد احتيازه على فكرة تثبت نفسها مؤداها أنه يفكر. سوف يحتاج أيضا إلى مبرر 
لالعتقاد أنه يحوز فكرة تثبت نفسها. لكن هذا بطبيعة الحال هو ما نبحث عنه. ليس 

المرء أن يعرض كمبرر لحسبان أن لديه أفكارا حقيقة أن بعض أفكاره، فكره في وسع 
أن لديه أفكارا، محتم أن تكون صحيحة. سوف يكون هذا شبيها بطرح، كمبرر 
العتقادي أني قلت شيئا، حقيقة أن قولي قلت شيئا تثبت نفسها. ولتكن كذلك، ولكن أي 

 مبرر لدي لحسبان أني قلت إني قلت شيئا. 
أشياء إذن فعل يثبت نفسه، بمعنى أن المرء إذا قال شيئا فقد قال شيئا. قول 

هذا تحصيل للحاصل. لكن هذا ال يثبت أن أيا منا قال شيئا. وعلى نحو مماثل، 
صحيح أن فكرة المرء فكرة تحقق نفسها، بمعنى أنه إذا اعتقد المرء أنه يفكر، فمحتم أنه 

ال يثبت أن أيا منا يفكر. ولعل األمر  يفكر. هذا أيضا تحصيل للحاصل. لكن هذا
واضح أشد ما يكون الوضوح في حالة الحاسوب. ال شك في أنه إذا اعتقد الحاسوب 
أنه يفكر، فإن مجرد اعتقاده في أنه يفكر يثبت أنه يفكر، أقله بحسبان أن االعتقاد نوعا 

تفكر. مرة من التفكير. لكن هذه الحقيقة البدهية ال تثبت بأي حال أن الحواسيب 
أخرى، سالمة الحجة ال تبرهن على صدق مقدماتها، وما لم يكن لدينا مبرر لالعتقاد 

 في صدق مقدماتها، لن يكون لدينا أي مبرر لالعتقاد في صدق نتيجتها. 
المفاجئ أن درتسكي يتجنب كليا اإلشارة إلى المبرر الذي يطرحه ديكارت 

ها عنده حقيقة أن الشك في التفكير هو نفسه لالعتقاد بأنه يفكر. حقيقة أنه يفكر تثبت
تفكير. هذا ما يجعله يقدم للكوجيتو بعبارة، أنا أشك، إذن أنا أفكر. كون الشك ضربا 
من التفكير يثبت عند ديكارت واقعة التفكير، التي تثبت بدورها واقعة الوجود. صحيح 

تفكير، لكن درتسكي أن هناك من يشكك في صحة االنتقال من واقعة الشك إلى واقعة ال
 أحرى به أن يفعل.كان ال يقوم بذلك، في سياق 

منا درتسكي تذّكر أننا نبحث عن مبررات لدى المرء  بدال من ذلك يطلب
لالعتقاد في أنه يعتقد أنه يفكر، ليست متوفرة لدى غيره. إننا نبحث عن ظروف لديه 

يفكر. إذا كان كائنا  اتصال حصري، ومن ثم مميز، تشكل أو تشير إلى دليل على أنه
بشريا عاديا، سوف يكون لدينا جميعا مبررات لالعتقاد في أنه يفكر. إن لديه دكتوراه 

العديد من المنشورات، وهو يعرض علينا مهاراته على طاولة البريدج. و في الفيزياء، 
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بالطبع هو يفكر، ولعله يفكر أفضل منا، وليس هناك نقص في المبررات التي تعزز 
اد في هذا األمر. وبطبيعة الحال فإنه يحوز هو نفسه هذه المبررات. كل ما االعتق

نستطيع نحن أن نشير إليه على أنه إنجازات تدل على قدراته الفكرية متوفر لديه. وإذا 
كانت لدينا مبررات لالعتقاد بأنه يفكر، ويستبين أنها لدينا، فكذا شأن هو نفسه: إنها 

 الوقائع نفسها التي نحوز. 

لكن السؤال هو ما إذا كانت هناك أي حقائق يتميز المرء عن أغياره باالطالع 
عليها. هل ثمة شيء يعرف المرء ال يتسع لآلخرين إدراكه يمنحه ميزة إبستيمية في 
مسائل تتعلق بما إذا كانت لديه أفكار؟ هذا على وجه الضبط ما يشكك فيه درتسكي، 

ثبات االتصال الحصري في تحقيقه. أو يشكك على األقل في نجاح من تصدى إل
تحديدا فإنه يشكك في إمكان أن يفكر المرء، ويعرف أنه يفكر، دون أن يعرف آخرون 

 أنه يفكر. 
غير أنه يذهب إلى أبعد من ذلك، إلى ما هو أقرب إلى إثبات أطروحته 

دون  األساسية، التي تتعين في التشكيك في أننا نعرف أننا نفكر. عنده، قد يفكر المرء
في الكيفية التي تعلمنا بها التفكير، أن يعرف أنه يفكر. ولتكريس هذا اإلمكان ينظر 

 معوال على دراسات أنجزت في علم النفس.
، وإذا صح كل واحد منا، فيما يقول درتسكي، يفكر قبل أن يكتشف أنه يفكر

في حاجة هذا فإن المرء قد يفكر دون أن يعرف أن يفكر، ومن ثم فإن كونه يفكر يظل 
ولتوضيح هذا يطلب منا تخيل سارة، وهي على شواهد، خالفا لما يفترض الكوجيتو. 

طفلة عادية عمرها ثالث سنوات، تفكر لكنها لم تتعلم بعد أنها تفكر. كون المرء يفكر 
)فيما يخبرنا علماء النفس( شيء ال يفهمه المرء تماما إلى أن يبلغ من العمر ثالث أو 

لم تصل هناك بعد. إنها تعتقد أن أباها وصل إلى البيت، فهذا ما  سارةأربع سنوات. 
ما يجعلها تسرع إلى الباب كي تحييه حين تسمع صوت سيارة في ، وهو تخبر به أمها

 الطريق المؤدي إلى البيت. 
: أن أبيها وصل إلى البيت. (تعتقده)ما تخبر سارة به أمها هو ما تفكر فيه 

في وصف نفسها،  ("أعتقد")تستخدم كلمة "أفكر"  لعلهاكر. غير أنها ال تعتقد أنها تف
ولكنها إن فعلت، فإنها لم تفهم تماما أن ما تعّبر عنه حقيقة حول نفسها، ظرف ذاتي 
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يحوز محتوى )ما تعتقده( قد يكون باطال. لكنها سوف تكتسب عما قريب هذه المعرفة، 
وأصدقائها. سوف تتعلم من اآلخرين )أو من والديها، ومعلميها، وأشقائها األكبر سنا، 

بمساعدتهم( أن لديها أفكارا تتطابق عادة مع واقع األمور، أي أفكارا صحيحة، لكنها 
تفشل أحيانا في التطابق مع الوقائع. وأثناء هذه العملية، تتعلم أنه يمكن تفسير سلوكها، 

وصل إلى البيت  وبطبيعة الحال، تفسير سلوك اآلخرين، ليس فقط بحقيقة أن أباها
)وهذا أمر سبق لها فهمه(، بل أيضا بحقيقة أنها تعتقد ]تفكر[ أنه وصل إلى البيت، 
وهذه حقيقة سوف تتعلم أنه يمكن لها أن توجد فيها، ويمكن أن تفسر إسراعها إلى 

ها قد وصل بالفعل إلى البيت. هذا ما يجعل طفل العامين و الباب، دون أن يكون أب
. طفل خال من الحلوى أن  الطفل ك شخص يختار صندوقا يعرفعاجزا عن فهم سلو 

األربعة أعوام يفهم هذا: لقد اختار الشخص هذا الصندوق ألن هذا الشخص اعتقد 
 ]أفكر[ )خطأ( أن الحلوى في هذا الصندوق )وهذا أمر قد ال يصدق على الطفل(. 

نعتقد أن  لفهم أي نوع من منافذ االتصال مع أفكارنا نحوز عليه، نحن الذين
لدينا أفكارا، ومن ثم فهم نوع المبررات التي لدينا لالعتقاد بأننا نحوز هذه األفكار، من 

وهي  ألفكارها، المفيد فيما يخبرنا درتسكي أن نعتبر نوع المنفذ الذي تحوز عليه سارة
 التي ال تعتقد أن لديها أفكارا. لقد أخبرت سارة أمها بأن أباها وصل إلى البيت وأسرعت
إلى الباب ألنها اعتقدت أنه وصل إلى البيت. وبطبيعة الحال، لعل من سمعته يدخل 

ها، لكنها اعتقدت أنه هو، وحقيقة أنها اعتقدت في هذا ابسيارته إلى الممر لم يكن أب
هو الذي يفسر الطريقة التي تصرفت بها. في المقابل، لو أنها اعتقدت أنه ساعي البريد 

ها وصل إلى البيت ولما أسرعت لفتح الباب. أفكار سارة ورغابها لما أخبرت أمها أن أبا
تفسر سلوكها )الشفهي والجسدي( بالطريقة نفسها التي تفسر بها أفكارنا ورغابنا سلوكنا. 
 الفرق الوحيد هو أن سارة ال تفهم أنه في الوسع تفسير سلوكها بحقيقة أنها "تعتقد"

لنظر عما إذا كان وصل بالفعل(. أما نحن أن أباها وصل إلى البيت )بصرف ا )تفكر(
 فنفهم ذلك.

ولكن، فيما يتساءل درتسكي، ما الذي أدركته سارة حين اعتقدت أن أباها 
وصل إلى البيت؟ على الرغم من أننا نتحدث عادة عن أنفسنا بقول إننا ندرك الوقائع 

فأخذُت طريقا  التي نوظف في تفسير سلوكنا وسلوك اآلخرين )أدركُت أن الوقت متأخرا،
مختصرة؛ نظرْت في االتجاه اآلخر حين أدركْت أنني أراقبها(، ال يبدو أن هناك واقعة 
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متعلقة أدركتها سارة تفسر سلوكها. ليس بمقدورنا أن نقول إنها أدركت )واقعة( أن أباها 
اعتقادها أنه وصل إلى البيت وسلوكها  كما أن ، فهو لم يصل أصال،وصل إلى البيت

حو الذي فعلت )وطرحها لمبررات لهذا السلوك( ال يشترط أنه وصل بالفعل إلى على الن
هذا الذي  البيت. لهذا يتعين أن ما ألفته حين اعتقدت أنه وصل إلى البيت، أيا كان

ها، تماما كما أن اعتقادها أنه وصل إلى ي، مستقل )منطقيا( عن مكان وجود أبألفته
لهذا فإن حقيقة أن أباها وصل إلى البيت و ه. البيت مستقل )منطقيا( عن مكان وجود

 ليست ما أدركته. 
أيضا فإننا ال نستطيع قول إن ما ألفته هو حقيقة أنها تعتقد أن أباها وصل إلى 
البيت ألنه على الرغم من أنه يتعين أن تكون هذه حقيقة )خالفا لوصول أباها البيت(، 

وم االعتقاد(. إنها ال تدرك أنها تعتقد فإنها ليست حقيقة تدركها سارة )كونها تعوز مفه
ما الذي تألفه سارة إذن حين تعتقد مخطئة أن أباها وصل إلى البيت إذا لم يكن فهذا. 

 ( حقيقة أنها تعتقد أنه وصل إلى البيت؟ 2( حقيقة أن أباها وصل إلى البيت، وال )1)
ضايا هي إنه ما يسميه الفالسفة قضية، قضية أن أباها وصل إلى البيت. الق

ال يفصل درتسكي كثيرا في شرح مفهوم القضايا، بل يقتصر مواضيع الفكر )المجردة(. 
على قول إنها تشكل مواضيع الفكر )المجردة( وأنها معاني الجمل الخبرية التي نستخدم 
في التعبير عن اعتقاداتنا. وللتوضيح يمكن أن نقول ابتداء أن أقرب مفهوم للقضية هو 

لخبرية، لكنه ال يتكافأ معه تماما. الجملة الخبرية، قول تقريري يحمل مفهوم الجملة ا
معنى تاما يحسن السكوت عنده. والجملة الخبرية، خالفا للجمل اإلنشائية، تحمل قيمة 
صدقية بعينها، فهي إما أن تكون صادقة أو كاذبة. غير أن الجمل الخبرية قد تترادف، 

لة الخبرية قد تقال بأكثر من لغة، دون تؤثر أي تحمل المعنى نفسه. أيضا فإن الجم
ترجمتها إلى لغات أخرى في قيم صدقها. صحيح أن هناك بعض االستثناءات المفارقية 
لهذا الحكم األخير، كما حال الجملة "هذه الجملة عربية"، التي تشير إلى نفسها، لكن 

نها المعنى هذه االستثناءات ال تؤثر في حجة درتسكي. ويمكن تعريف القضية بأ
المشترك بين الجمل الخبرية المترادفة. لكن القضية، خالفا للجملة، مفهوم منطقي خارج 

 نطاق اللغة. 
ألفت سارة قضية،  ، فيما يزعم رسل،أن أباها وصل إلى البيت حين اعتقدت

 ما عرفته سارةقضية أن أباها وصل إلى البيت. وخالفا للوقائع أو الحقائق، يمكن ل
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. لذا فإن ما تألفه سارة حين اعتقدت خطأ أن اكون كاذبيأن )أي ألفته(  بشكل مباشر
أباها وصل إلى البيت ليس حقيقة أن أباها وصل إلى البيت وال حقيقة أنها تعتقد أن 
أباها وصل إلى البيت، بل القضية )الكاذبة في هذه الحالة( أن أباها وصل إلى البيت. 

مع هذه دراية مباشرة فة، يمكن لسارة أن تكون على بحسبان الطريقة التي نفهم بها األل
 القضية دون أن تعرف أنها قضية.

ثمة إذن معنى، مباشر تماما، يكون لدى المرء وفقه إدراك مميز ألفكاره الواعية 
الراهنة حتى قبل أن يعرف أنه يحوزها، وقبل أن يعرف ما تكونه. سارة تدرك ما تعتقده، 

قد تدرك بها ، تماما كما أنها دون أن تعرف أنها تعتقد ذلكأن أباها وصل إلى البيت، 
ما تم اإلبالغ عنه في الراديو، أن الثلج ينهمر في ميامي، دون مالحظة أنه تم اإلبالغ 

 فإنه ال يعنيإدراك سارة لما تعتقد إدراك مميز  حين يقول درتسكي إنعنه في الراديو. و 
عنا نحن أيضا أن ندرك ما تعتقده )أن أباها أنها وحدها فقط تدرك ما تعتقده، إذ في وس

وصل إلى البيت( بأن نعتقد ذلك نحن أنفسنا، بل بمعنى أنه على الرغم من أننا 
نستطيع أن ندرك ما تعتقد فيه )القضية التي تدركها(، فإن سارة تدركه بالضرورة. هذا 

طة بخصوص ما هو ما يعنيه أنها تعتقد. حقيقة أنه يلزم أن تدركها هي ما تجعلها سل
تعتقد على الرغم من أنها ال تعرف أنها تعتقده. إنها سلطة بخصوص ما تعتقد بمعنى 

ها" هي. وبالطبع فإننا ال نستطيع ألأنه إذا أردنا أن نعرف ما تعتقده سارة، يلزمنا أن "نس
أن نفعل ذلك عبر سؤال سارة عما تعتقده. لن تفهم )فيما نفترض( ما نتحدث عنه. غير 

ك سبال أخرى للحصول على هذه المعلومة. بمقدورنا، على افتراض أنها سوف أن هنا
تتعاون معنا، أن نسألها عما إذا كان أبوها وصل إلى البيت. أو نسألها عن السبب 
الذي جعلها تسرع إلى فتح الباب. سوف تكشف إجاباتها عما تعتقده، بشكل موثوق به 

تدرك ما تعتقده حين أسرعت إلى الباب،  إلى حد يمكننا من معرفته. لو لم تكن سارة
فكيف يمكنها أن تكون )خالفا ألمها أو أي شخص آخر( السلطة في تحديد السبب 

 الذي جعلها تسرع إلى الباب.
ولكن، فيما يتساءل درتسكي ثانية، إذا كان هذا هو نمط اتصالنا بأفكارنا، أال 

ه، بخصوص المبررات التي نحوز يؤّمن لنا هذا إجابة عن السؤال الذي كنا نتجادل حول
كل من قد نحسب أننا نستطيع أن نجادل على النحو التالي. لالعتقاد في أننا نفكر؟ 

بقضية، محتوى  )دراية مباشرة( يفكر لديه مبرر لالعتقاد بأنه يفكر ألنه على ألفة
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فكرته، تشير إلى حضور الفكرة التي تشكل محتواها. بحسبان أنك ال تستطيع أن تحوز 
محتوى فكرة دون فكرة، فإن إدراك محتوى الفكرة إدراك لشيء هو أوثق عالمة ممكنة 
على فكرة. حتى سارة لديها مبرر لالعتقاد في أنها تفكر. كل ما يلزمها هو أن تتعلم أن 
تدرك هذه المبررات كمبررات عبر تعلم القضية التي تألفها )وكانت تألفها( على أنها 

يات فكر. األمر شبيه بتعلم، أيضا في سن مبكرة، أن ما قضية، أي على أنها محتو 
 كان يشعر به المرء حين يجوع يسمى جوعا.

لسوء الحظ، فيما يخبرنا درتسكي، أن االعتقاد ال يشبه الجوع. حين تجوع ثمة 
)على نحو غالب ما يكفي( شيء تدركه، شيء تشعر به، يشير إلى أنك جائع. إنك 

تعرف أن ما تشعر به هو الجوع. في المقابل، حين تشعر بالجوع حتى لو لم تكن 
تعتقد، ال شيء فيك تدركه، ال شيء تشعر به، يشير إلى أنك تعتقد. ما تدركه حين 
تعتقد عبارة عن قضية، والقضايا، خالفا لألشياء التي تشعر بها، ال تشير إلى أي 

خالفا لحقيقة أنها شيء. وخالفا للحقائق، قد تكون القضايا كاذبة، والقضايا الكاذبة )
كاذبة( ال تضاعف احتمال صدق أي شيء آخر. القضايا الكاذبة ال تساوي شيئا، ال 
قيمة إبستيمية لها. القضية أن للخنازير أجنحة قضية محترمة تماما، شيء يمكن للمرء 
أن يعتقده حقيقة، ولكنها ال تحوز بالمطلق على أي قيمة إثباتية. وبالتوكيد فإنها ليست 

لو كانت كذلك، لكان لدينا جميع و لالعتقاد في أن الخنازير قادرة على الطيران.  مبررا
مبررات لالعتقاد في قدرة الخنازير على الطيران. ما كان يمكن له أن يشكل مبررا 
العتقاد في قدرة الخنازير على الطيران هو صدق أن للخنازير أجنحة، أي لو كان 

ال يلزم القضايا أن تكون صادقة. إنها ليست  امتالك الخنازير أجنحة حقيقة. لكنه
حقائق. ولذا فإن إدراك ما يعتقده المرء، قضية أن للخنازير أجنحة، ال تؤّمن مبررا 
لالعتقاد في قدرة الخنازير على الطيران. الحال أنها ال تؤّمن مبررا لالعتقاد في أي 

ير أجنحة، ويدرك بذلك شيء. وال ريب في أنها ال تؤّمن للشخص الذي يعتقد أن للخناز 
مبررا ألن يعتقد أنه يعتقد أن للخنازير أجنحة. لو أنها تؤّمن مثل هذا  هذه القضية،

المبرر لكان لدي ولديك )كوننا ندرك هذه القضية بطريقة مختلفة( مبرر لالعتقاد في 
 قدرة الخنازير على الطيران.

ه يفكر. ما يعتقده المرء يصدق األمر نفسه حين ما يكون ما يعتقده المرء هو أن
في هذه الحالة هو أنه يفكر، ولكن هذا، القضية أن المرء يفكر، ليست مبررا لالعتقاد 
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في أن القضية صادقة. إنها ليست مبررا لالعتقاد في أن المرء يفكر. ما كان له أن 
يكون مبررا لالعتقاد في أن المرء يفكر هو شيء يشير إلى أن هذه القضية صادقة )أو 
أن كون المرء يفكر صحيحا(. ولكن ال واحدة من هاتين الحقيقتين حقيقة يألفها المرء 

 حين يعتقد أو حين يعتقد أنه يفكر.
ومن كل هذا يخلص درتسكي إلى أنه ال شيء ندركه في التفكير يشير إلى أننا 
نفكر. صحيح أننا نتمتع بإدراك ضروري ومميز ألفكارنا )أي محتويات أفكارنا(، لكن 
ما ندركه ال قيمة تدليلية لديه. اإلدراك المميز له يجعل المرء سلطة بخصوص ما 
يعتقد، لكنه يقوم بذلك بالطريقة نفسها التي تجعل سارة سلطة بخصوص ما تعتقد. إنه 

 ال يجعل المرء سلطة بخصوص حقيقة أنه يفكر.
فكر فيه. وكما يشير نقاش حالة سارة، يتم االتصال بأفكارنا عبر محتواها: ما ن

هذا هو جانب تفكير المرء الذي يدركه حتى حين ال يعرف هذا الذي يدركه. وهذا 
األسلوب في االتصال بأفكارنا يجعلنا مدركين لها عبر جانب )محتواها( يجعل الفكرة 
فكرة، لكنه يجعلها أيضا فكرة بعينها، فكرة أن الوالد وصل إلى البيت مثال. لذا قد 

لجانب من الفكر، في مقابل جوانب أخرى منه، هو الذي يكشف نفترض أن إدراك هذا ا
بالشكل األكثر وضوحا وتحديدا لمن يدركونه جانب أي شيء هو على وجه الدقة. غير 

 أنه ال يقوم بذلك. إنه ال يكشف عن أي شيء.
نقارن أسلوبنا في  ولتوضيح هذه األحكام المركبة، يقترح علينا درتسكي أن

أفكارنا( بأسلوبنا في إدراك ما نقول )تصريحاتنا الشفهية(. يعتقد إدراك ما نفكر فيه )
يقولون ما يعتقدون. غير أن اتصال وغالبا ما ]يفكر[ الناس في أشياء، ويقولون أشياء، 

المرء بما يقوله شخص ما )بما في ذلك هو نفسه( إنما يكون عبر فعل قوله، وهذا 
أن الشخص يقول إن لديه موعدا مع  حدث صوتي أو مالحظ من نوع بعينه. إننا نسمع

طبيب األسنان، فنعرف، إذا كنا نفهم اللغة، وأدركنا ما يقوله هذا الشخص، القضية 
المعّبر عنها. إننا ننتقل من القول إلى الُمقال، من فعل إلى محتوى. في البداية ندرك 

ل ندرك )نسمع( الفعل، ثم )إذا كنا نعرف اللغة( ندرك المحتوى. إذا كنا نجهل اللغة، نظ
فعل الكالم، الفعل الشفهي، دون أن ندرك )أي نفشل في معرفة( ما قيل )القضية 

 المعّبر عنها(. 
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في حالة الفكر، طريق االتصال معكوس. سبيل اتصالنا بأفكارنا هو محتواها. 
إننا، مثل سارة، ندرك في البداية ما نعتقده )أن الوالد وصل إلى البيت(، وبعد ذلك، 

لغ الرابعة تقريبا، ندرك حقيقة أننا نعتقد فيه. في البداية هناك إدراك للمحتوى، حين نب
وبعد ذلك إدراك للفعل )إدراك حقيقة(. خالفا للشخص الذي يقول "وصل والدي إلى 
البيت"، وهذا فعل شفهي يمكن للمرء أن يدركه دون أن يدرك ما قيل )القضية المعّبر 

من يبلغ من العمر عامين( أن يألف ما يعتقده عنها(، يمكن للمرء )كما يحدث ل
( دون إدراك أو فهم لفعل االعتقاد ]التفكير[ نفسه. أسلوب االتصال المعنية)القضية 

 معكوس كليا.
ومن كل هذا يخلص درتسكي إلى أن أسلوبنا في االتصال بأفكارنا، وهو 

نفكر ]نعتقد[ أسلوب اتصال )إدراك مباشر لمحتوى( يمنحنا سلطة بعينها بخصوص ما 
فيه، ال يؤّمن لنا أي مبرر لالعتقاد بأن لدينا أفكارا. أنا على استعداد للتسليم بأن لدينا 
مبررات، بل مبررات غامرة، لالعتقاد في أننا نفكر، لكن هذه المبررات هي المبررات 
د نفسها التي تحوزها أسرنا وأصدقاؤنا وجيراننا لالعتقاد بأننا نفكر. ما نعوزه هو رصي

من األدلة، حقيقة ما، لدينا اتصال بها تعزز أفكارنا بحيث تصل إلى درجة تيقن ليست 
كوجيتا ]تفكر[: أنت تفكر، إذن  ميسرة لآلخرين. إذا كنا نتوق إلى يقين ديكارتي، فإن،

 كوجيتو ]أفكر[: أنا أفكر إذن أنا موجود. أنت موجود ليست أقل وجاهة من
ما بذله درتسكي من عناء من أجل إثباتها.  قد ال تبدو هذه نتيجة تستحق كل

ولكن علينا أن نتذكر أنها، لو كانت صحيحة، تقوض المشروع الديكارتي برمته. إذا 
كانت كوجيتا ال تقل وجاهة عن كوجيتو، فإن حقيقة أن كوجيتا تتعلق باآلخرين، الذين 

يقة في علق ديكارت الحكم بخصوص وجودهم، إنما تبين أن الكوجيتو ال ينجح حق
تحقيق الغاية التي صمم لتحقيقها. الواقع أنه يمكن التعبير عن حجة درتسكي في شكل 
برهان خلف. لو كان الكوجيتو وجيها، لكان الكوجيتا وجيها. لكنه يستبين أن الكوجيتا 
ليس وجيها، فهو يفترض ما علق ديكارت الحكم بشأنه، ولذا فإن الكوجيتو ليس وجيها. 

ينهار صرح المشروع الديكارتي بأسره. إذا لم يتيقن ديكارت من وبسقوط الكوجيتو 
وجوده، حتى كذات مفكرة، فإنه لن يعثر فيها على فكرة الكائن الكامل، الذي يضمن 
كماله وجوده، ولما تسنى له العثور على كائن يضمن له أن ما يبدو واضحا ومتميز 

 صحيح بالضرورة. 
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 هل أغلق درتسكي كوة وفتح بابا؟
 ب الحصادينجي

 2حيياول فيرد درتسييكي شيييده أفالطيون كيوة فييي جيدار  1فييتح إدمونيد غيتييير 1691فيي عيام 
غلقهيييا بعيييد خمسيييين عاميييا. وفيييي هيييذه الورقييية أحييياول اإلجابييية عييين السيييؤال عميييا إذا كيييان 
درتسكي قيد نجيح فيي إنجياز هيذه المهمية. سيوف أبيدأ بعيرض الحيثييات التيي ييركن إليهيا 

وأوضييح اعتراضييات غيتييير عليييه، والمبييادر التييي صييادر  التعريييف األفالطييوني للمعرفيية،
عليهييا، ثييم أعييرج علييى التصييور الييذي يوظفييه درتسييكي فييي الييرد علييى هييذه االعتراضييات، 
وزعميييه أن أحيييد تليييك المبيييادر هيييو التفاحييية المعطوبييية فيييي سيييلة غيتيييير اإلبسيييتيمولوجية، 

 تح بابا لالرتياب. وأختتم بتبيان كيف أن درتسكي بغلقه كوة في الجدار األفالطوني قد ف
 
 
 سرب أفالطون  

إدموند غيتير شخصية فريدة، نغيم نشياز فيي سييمفونية اإلبسيتيمولوجيا المعاصيرة. 
إنتياج فلسيفي ييذكر، وحيين أليح علييه زميالؤه لكتابية بحيث  2111لم يكن لديه حتى عيام 

يرضيي إدارة الجامعية، فتجيدد ليه عقيده، أعيد ورقيية مين ثيالث صيفحات. ليم يكين متحمسييا 
سييبانية، ونشييَرها فييي مجليية مغمييورة فييي أمريكييا للورقيية التييي أعييد، فطلييب ترجمتهييا إلييى اإل

الجنوبييية. وبعييدها، كمييا قبلهييا، لييم ينشيير أي شيييء جييدير باالهتمييام. حييين تقيياس ورقتييه 
حسب التأثير نسبة إليى حجمهيا، فإنهيا تجييء ضيمن المقياالت األكثير تيأثيرا فيي الفلسيفة 

 في القرن العشرين. 
)هييل  ?Is Justified True Belief Knowledgeعنييوان ورقيية غيتييير هييو 

االعتقاد الصادق المبيرر معرفية؟(، وهيو يسيتهلها باإلشيارة إليى المحياوالت المتعيددة التيي 
لمعرفيية المييرء قضييية مييا، بييذلت مطلييع القييرن الفائييت لتحديييد الشييروط الضييرورية والكافييية 

مذكرا في أحد الهوامش بأن المعرفة أقدم مين ذليك بكثيير، وبيأن أفالطيون اتخيذ منهيا فيي 
موقفييا مييؤداه أن الييرأي الصييحيح ال يشييكل معرفيية مييا لييم تكيين  مينييون و ثيييوتيتسورتي محييا
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لييدى صيياحبه أدليية تشييهد علييى صييحته. القليييل ميين إعمييال الفكيير فييي اسييتحقاقات المعرفيية 
 البشرية يكفي لتبيان وجاهة هذا الموقف. 

صيييدق ميييا نيييزعم معرفتيييه ال يكفيييي وحيييده لوقيييوع فعيييل المعرفييية. قيييد نقبيييل أن يكفيييل 
الصدق تحقق المعرفة في حالة الكائن كلي العلم، غير أنه ال يضمنها فيي حالية البشير. 

قضيايا صييادقة يعرفهيا البشير، ال خيالف علييى أي الشيكاك وجيود بعييض وفيي حيين ينكير 
أن فئية القضيايا الصيادقة وفئية القضيايا  وجود قضيايا صيادقة ال يعرفهيا أحيد، وهيذا يعنيي

. وإذا كانت هناك فئة تتداخالن فيها تتألف من قضايا صيادقة ليستا متطابقتينالمعروفة 
يعرفهييا البشيير، فييإن وجودهييا يسييتلزم قيييام عالقيية إبسييتيمية فييي كييل عنصيير فييي هييذه الفئيية 

 موضع زعمه. بين زاعم المعرفة وما يزعم معرفته. تحديدا، يلزم أن يعتقد في صدق 
الحاجيييية إلييييى قيييييام مثييييل هييييذه العالقيييية تسييييري بوجييييه أعييييم. حييييين نعييييّرف مفهومييييا 

ال يجوز لنا استخدام مفاهيم إبستيمولوجية، ألن اسيتخدامها يعنيي ارتهيان ميا  3أنطولوجيا
يحيدث فيي العيالم لمعتقييدات البشير أو رغيابهم. فيي المقابييل، ال سيبيل لتعرييف أي مفهييوم 

سييييب إلييييى مفيييياهيم أنطولوجييييية. سييييوف نحتيييياج فييييي مثييييل هييييذا إبسييييتيمولوجي بييييالركون فح
التعريف إلى مفهوم يضيفي سيمة إبسيتيمية عليى المعيراف. واالعتقياد، فيي حالية المعرفية، 
رابييط قييادر علييى عقييد وشيييجة بييين الييذات المدركيية والعييالم المييدّرك، وقييادر ميين ثييم علييى 

 "بستمة" فعل المعرفة. 
بمذهبيييه، إليييى أن صيييدق ميييا نيييزعم عليييى هيييذا النحيييو خليييص أفالطيييون ومييين تأسيييى 

معرفته، واعتقادنا في صدقه، شرطان ضروريان لمعرفتنا إياه. إذا لم ُيستوف أي منهميا، 
بطييييل فعييييل المعرفيييية، وفقييييد زاعمهييييا حقييييه فييييي زعمهييييا. غييييير أن هييييذين الشييييرطين، علييييى 
ضيييرورتهما، ليسيييا كيييافيين. قيييد تصيييدق القضيييية، ونعتقيييد فيييي صيييدقها، دون أن نعرفهيييا. 

مبيييررات )أدلييية، شيييواهد( تعيييزز اعتقاداتنيييا، وهيييذا هيييو ثاليييث أشيييراط المعرفييية نحتييياج إليييى 
 وآخرها.

المعرفيييية،  أشييييراطومنييييذ أفالطييييون، وإلييييى أن جيييياء غيتييييير، أجمييييع الفالسييييفة علييييى 
 فأصبحت تعراف على النحو التالي: 

 س يعرف أن ق )حيث س شخص ما، وق قضية ما( إذا وفقط إذا:
 . ق صادقة،1
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 . س يعتقد أن ق، 2
 . لدى س مبررات تشهد على اعتقاده في صدق ق.1

اليييذي  4ثمييية تنويعيييات معاصيييرة لهيييذا التعرييييف، نيييذكر منهيييا تنويعييية رودرييييك تشيييزم
يتحييدث عيين القبييول بييدال ميين االعتقيياد، وعيين الييدليل المناسييب بييدال ميين التبرييير، وتنويعيية 

 وامييتالك الحييق فيييه بييدال ميين االعتقيياد، الييذي يفضييل الحييديث عيين التأكييد 5أي. جييي. أييير
 .بدال من المبررات

أشياع هذا التعريف يشكلون سرب أفالطون الذي يعلن غيتير انشيقاقه عنيه. غيير 
أن االتفيياق علييى اسييتحقاقات المعرفيية لييم يمنييع الفالسييفة ميين ممارسيية هييوايتهم المفضييلة. 
ثمية اخييتالف بيينهم حييول شيروط صييدق القضيية، وشييروط تحقيق فعييل االعتقياد، وشييروط 

 ة المبررات. كفاي
وفيميييا يتعليييق بيييالخالف حيييول شيييروط الصيييدق، تخبرنيييا أدبييييات عليييم المنطيييق عييين 
نظرية التطابق، التي صاغها أرسطو، وأّصيل لهيا آلفيرد تارسيكي، والتيي تقير أن القضيية 
تصيدق إذا وفقيط إذا تطابقيت ميع الواقيع، وهييي نظريية أنكرهيا المثياليون اليذين ال يؤمنييون 

إشييكالية صييدق القضييايا الرياضييية التييي يبييدو أنهييا تتجييرد  أصييال بوجييود واقييع، وواجهييت
تماما عن كل واقع، كما واجهت مفارقات منطقية أثارتها القضايا التي تشيير إليى ذاتهيا، 

 كالقضية التي تقول عن نفسها إنها كاذبة. 
، هيغل، التي تطورت تحت تأثير تساوق وتخبرنا تلك األدبيات أيضا عن نظرية ال

، يعتقيد فيي تسياوقهامع مجموع أفكيار مين  تساوقهالصدق القضية سوى  والتي ال تشترط
ق او ق وأفكارنيا قييد ال يتسيياو بكيل المسييحة النسييبانية التيي تتضييمنها هييذه النظريية، فمييا يتسيي

عّرف تُ الصدق( ال ك) ةاألنطولوجي يمهاوباختراقها الصريح لمبدأ أن المف ؛مع أفكار غيرنا
وبعجزهيييا عييين تحدييييد قييييم صيييدق  ؛ميييع األفكيييار( ق تسييياو الك) ةإبسيييتيمولوجي اهيمعبييير مفييي

وبالييدور المنطقييي المسييتتر  ؛ق وال تتنيياقض مييع أفكييار أي شييخصاو القضييايا التييي ال تتسيي
ووجيود  جملة من األفكار إنميا يعنيي إمكيان صيدقها مجتمعية تساوق الذي تنطوي عليه، ف

يفييه مفهييوم ال ، والصييدق هييو المفهييوم المييراد تعريفييه، وال يصييح أن يييرد فييي تعر رابييط بينهييا
 ف إال بالركون إليه. يعرا 
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وهناك أيضا النظرية النفعية، التي كرس مبادئها جيرمي بنتام ووليام جيمس، بعد 
أن ارهص بها سقراط وبركلي، والتي تقر أن صدق الحكم يتوقف على قدرة االعتقاد فيه 

سيبانية، على تعظيم فرص تحقييق مقاصيد ييروم البشير تحقيقهيا، وهيي نظريية اتهميت بالن
وباختراقهيييا لمبيييدأ أنطولوجيييية تعرييييف المفييياهيم األنطولوجيييية، وبعجزهيييا عييين تحدييييد قييييم 
األحكييام التييي ال تنفييع وال تضيير أحييدا، وبارتكابهييا ألغلوطيية الخلييط بييين العليية والمعلييول، 

هيذا ال ألنهيا صيادقة، ولإنهيا تينجح فيي تحقيقهيا مقاصدنا ف تحقق حينفاألحكام الصادقة 
 صادقة ألنها تنجح في تحقيقها.  هايصح أن يقال إن

وهنييياك أخييييرا ميييا يعيييرف بنظريييية الحشيييو، التيييي قيييال بهيييا فردرييييك وايزميييان وفرانيييك 
رامزي، والتي تنكر أصيال حاجية مفهيوم الصيدق للتعرييف، تأسيسيا عليى أن إقيرار صيدق 
الحكم ال يختلف من حيث فحواه عن إقراره، فالحكم بأن القول بأن الشيمس سيوف تشيرق 

دق ال يختلييف عيين الحكييم بييأن الشييمس سييوف تشييرق غييدا، مييا يشييي بييأن وصييفه غييدا صييا
بالصادق ال يضيف إليه جديدا، وهي نظرية صيغت ضدها العديد من األمثلة المخالفة، 

وفشييلت فيييي تسييويغ زعمهييا بزيييف المسييائل الفلسييفية التيييي أن كييل الجمييل صييادقة مييثال، 
لعلم ترتهن لسعيه وراء رصد حقيقية ، كمسألة ما إذا كانت مشروعية ايثيرها مفهوم الحق

  6نواميس الكون.
طيال االخيتالف أيضييا تيأويالت الفالسييفة لمفهيوم التبريير، ويمكيين اعتبيار المييذاهب 
الحسية والعقالنية والنقدية والحدسية واالرتيابية محاوالت لإلجابة عن السؤال عن طبيعة 

، وحيده وليبنتيز العقليي، حسيب ديكيارتالمبررات أو األدلة الالزمية لفعيل المعرفية. اليدليل 
، هيييييو أفضيييييل وبركليييييي القيييييادر عليييييى ضيييييمان المعرفييييية، واليييييدليل الحسيييييي، حسيييييب ليييييوك

، فيقيير أن العقييل فيييي وستراوسيين المرشييحين؛ أمييا المييذهب النقييدي، الييذي يأخييذ بييه كييانط
غياب الحس أجوف ال مادة لديه يتعقلها، وأن الحس في غياب العقل أعمى يسير عليى 

ذا يعنيييي أن فعيييل المعرفيييية ال ينجيييز إال بتضيييافر هييياتين الملكتيييين. فييييي غيييير هيييدى، وهييي
إليييى أن الحيييدس هيييو السيييبيل الواثقييية الوحييييدة القتنييياص طرييييدة  برغسيييون المقابيييل، ذهيييب 

للتطييابق مييع مييا هييو متفييرد المييراد معرفتييه التعيياطف مييع الشيييء  ، وهييو يتمثييل فيييالحقيقيية
قلييب فتصييفو اليينفس ويييدق الحييس ويييرق يقذفييه اللييه فييي ال انييور  فيمييا اعتبييره الغزاليييفيييه، 
وهناك أخيرا ميذهب الشيكاك، اليذي يقيول بيه بييرون وهييوم، ومفياده أن ثمية عجيزا . القلب
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بشييريا يحييول دون كفاييية أدليية البشيير علييى صييدق مييزاعمهم، ويحييول ميين ثييم دون درايييتهم 
 بأي شيء. 

ردحييا  ورغييم هييذه االختالفييات، التييي طالييت أيضييا مفهييوم االعتقيياد، اتفييق الفالسييفة
 طويال من الزمن على أن المعرفة اعتقاد صادق مبرر، وهذا مأتى عنوان ورقة غيتير.

 يغرد وحيدا
ييييزعم غيتيييير أن اسيييتيفاء شيييروط الصيييدق واالعتقييياد واألدلييية ال يكفيييي لتحقيييق فعيييل 
المعرفة، أيا كان أسلوبنا في تحلييل هيذه المفياهيم. غيير أنيه يفتيرض فيي أمثلتيه المخالفية 

 درتسكي أحدهما كعب آخيل مذهبه.مبدأين يعتبر 
يقيير أول هييذين المبييدأين، ويعييرف بمبييدأ جييواز تبرييير الباطييل، أن المييرء قييد يكييون 
مبييررا فييي االعتقيياد فييي قضييية باطليية؛ ويقيير ثانيهمييا، ويعييرف بمبييدأ الغلييق، أنييه إذا كييان 
الميييرء مبيييررا فيييي االعتقييياد فيييي قضيييية تسيييتلزم حكميييا آخييير اشيييتقه منهيييا، فإنيييه مبيييرر فيييي 

 تقاد في هذا الحكم. االع
مييؤدى مبييدأ جييواز تبرييير الباطييل أن المييرء قييد يحييوز ميين األدليية مييا يجعلييه يعتقييد 
بشييكل مبييرر فييي صييدق قضييية ال تطييابق الواقييع. إذا كييان فييي الوسييع أن نعييرف بمجييرد 
النظير أن ثميية برتقياال فييي صيحن الفواكييه، وأن نعييرف بمجيرد لمييح مؤشير الوقييود أن ثميية 

، فإنيييه ال يليييزم، فيييي ضيييوء حقيقييية وجيييود برتقيييال مييين بالسيييتيك وقيييودا فيييي خيييزان السييييارة
ومؤشييرات وقييود معطوبيية، أن يكييون التبرييير أو الييدليل قاطعييا. قييد أعتقييد بشييكل مبييرر أن 

أن  علييييى اليييرغم ميييينالحيوانيييات الثدييييية ال تطييييير، إذا رأييييت عييييددا مناسيييبا منهييييا يحليييق، 
 الخفاش حيوان ثديي يطير. 

أما مبدأ الغلق فيقر أن المرء ال يفقيد تبرييره بيإجراء اسيتدالل اسيتنباطي يعيرف أنيه 
صييحيح، ميييا يعنيييي أن الميييرء يعيييرف ميييا تسيييتلزمه معرفييية سيييابقة لدييييه، طالميييا قيييام بعمليييية 
االسيتلزام. إذا كانييت ليديك أسييباب لالعتقياد فييي صييدق قضيية، وكنييت تعيرف أنهييا تسييتلزم 

أسييبابا وجيهيية لالعتقيياد فييي صييدق هييذا الحكييم. إذا  حكمييا آخيير، فييإن لييديك بالقييدر نفسييه
عرفيت أن ابنييك األصيغر قييد تخيرج فييي الجامعية فقييد عرفيت، بمجييرد أن تعميل ذهنييك فييي 
هيذا األميير، أن أحييد أبنائييك قيد تخييرج فيهييا. وحسييب درتسيكي، تصييعب رؤييية كيييف يمكيين 
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صييد الميرء مين لهذا المبدأ أن يبطل إذا لزم علينا اعتبار المنطق أداة مفييدة فيي توسييع ر 
 7االعتقادات المتبناة بشكل عقالني.

إذا سييلمنا بهييذين المبييدأين، فييإن أمثليية غيتييير المخالفيية تسييتوفي كييل الشييروط التييي 
يييزعم سييرب أفالطييون كفايتهييا لتحقييق فعييل المعرفيية، دون أن يتحقييق هييذا الفعييل. فييي أحييد 

وأن ليدى سيمث  هذه األمثلة يفترض غيتير أن سمث وجونز وآخرون تقدموا لوظيفية ميا،
دلييال علييى أن لييدى جييونز عشييرة سيينتات فيي جيبييه وأن جييونز هييو الشييخص الييذي سييوف 

العمييالت الموجييودة بعييّد بنفسييه منييذ قليييل  قيياميحصيل علييى الوظيفيية. دليييل سييمث هييو أنييه 
في جيب جونز، وأن رئيس الشركة أكد له أن جونز هو الذي سوف ُيختيار فيي النهايية. 

هييذا يسييتلزم أن لييدى الشييخص الييذي سييوف يحصييل علييى ومييا أن يلحييظ سييمث أن دليلييه 
 الوظيفة عشرة سنتات في جيبه، حتى يعتقد في هذا الحكم. 

ولكن افترض أن سمث، دون علمه، هيو اليذي سيوف يحصيل عليى الوظيفية، وأن 
لدييه، دون علمييه، عشيرة سيينتات فيي جيبييه. وفيق هييذا االفتيراض تكييون القضيية التييي تقيير 

صيييل عليييى الوظيفييية عشييير سييينتات فيييي جيبيييه قضيييية أن ليييدى الشيييخص اليييذي سيييوف يح
صييادقة، يعتقييد سييمث فييي صييدقها، ولديييه مبييرر وجيييه لالعتقيياد فييي صييدقها، مييا يجعييل 

 سمث يستوفي أشراط المعرفة الثالث التي يقول بها السرب األفالطوني.
ولكن، ألن القضية التي تقر أن لدى الشخص الذي سيوف يحصيل عليى الوظيفية 

وليس بفضل  قضية صادقة بفضل عدد السنتات في جيب سمثعشرة سنتات في جيبه 
، وألن سيييمث أسيييس اعتقييياده فيهيييا عليييى عيييدد عيييدد السييينتات الموجيييودة فيييي جييييب جيييونز

السنتات في جيب جونز، فاعتقد خطأ أن جونز هو الشخص اليذي سيوف يحصيل عليى 
ص الوظيفيية، فييإن أحكييام البداهيية تنييزع بنييا إلييى إقييرار أن سييمث ال يعييرف أن لييدى الشييخ

 الذي سوف يحصل على الوظيفة عشرة سنتات في جيبه. 
أن حييييق غيتيييير، اليييذي يزعمييييه بموجيييب أمثلتييييه كييييف هنيييا  نوضييييحمييين المهيييم أن 

المخالفية، فييي االنشييقاق عيين السييرب األفالطييوني، يتوقييف علييى حقييه فييي المصييادرة علييى 
المثيييل ة نعيييد صيييياغوتحقيقيييا لهيييذا المسيييعى دعونيييا مبيييدأي الغليييق وجيييواز تبريييير الباطيييل. 

في شكل حجة تركن إلى كليهما توظاف نتيجتها كمقدمة في حجة أخيرى تخليص  السابق
 إلى بطالن التعريف التقليدي للمعرفة.
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 الحجة األولى:
 أخبر المدير سمث أن جونز سوف يحصل على الوظيفة )افتراض( .1
 عشر سنتات )افتراض( أنهما في في جيب جونز فوجد بعّد سمث  قام .2

العتقييياد فييي ك ]جيييونز سييوف يحصيييل علييى الوظيفييية   لييدى سيييمث مبييرر ل .1
 مبدأ جواز تبرير الباطل(. 2، 1لدى جونز عشر سنتات في جيبه[ )

ك تسييتلزم ق ]الشييخص الييذي يحصييل علييى الوظيفيية لديييه عشيير سيينتات فييي  .4
 .جيبه[ )حسب ما يعرف في المنطق االستنباطي بمبدأ التعين الكلي(

 يدرك سمث أن ك تستلزم ق )افتراض( .5

 مبدأ الغلق( 5، 4، 1سمث يعتقد في ق ولديه مبرر لالعتقاد في ق ) إذن، .9

 الحجة الثانية:
ص ]سييمث سييوف يحصييل علييى الوظيفيية   لييدى سييمث عشيير سيينتات فييي  .7

 جيبه[ صادقة )افتراض(
ص تسييييتلزم ق )حسييييب مييييا يعييييرف فييييي المنطييييق االسييييتنباطي بمبييييدأ التعييييين  .8

 الكلي(

 ق صادقة )حسب مبدأ االستلزام( .6

(، وسمث يعتقد أن ق صيادقة ولدييه مبيرر لالعتقياد فيي 6دقة ). إذن، ق صا11
ل فييي االعتقيياد فييي صييدقها (، لكنييه ال يعييرف ق )ألنييه عييوّ 9أن ق صييادقة )

 على مبرر باطل )ك(، ما يثبت بطالن التعريف التقليدي للمعرفة.

ثميية أمثليية أبسييط تكشييف عيين فكييرة غيتييير، وتوضييح مصييادرته علييى مبييدأ جييواز 
تبرير الباطل. يدخل عليك شخص، تيتفحص وجهيه، فتعتقيد بشيكل مبيرر أنيه مليتح. بعيد 
قليييل يخلييع عيين ذقنييه شييعر لحيتييه المسييتعار، كاشييفا عيين لحييية حقيقييية. لقييد اعتقييدت أنييه 

تبرييير الباطيل(، لكنييك ال تعييرف  مليتح، واعتقييادك صيادق، ولييديك مبييرر العتقيادك )جييواز
أنييه ملييتح، ألن ثميية خلييال فييي الييدليل الييذي عولييت عليييه فييي وصييولك إلييى هييذا االعتقيياد. 
تنظر صباحا إلى الساعة، التي لم تخذلك من قبل، فترى أنها تشير إليى السيابعة؛ تعتقيد 



91 

 

 أنهييا السييابعة صييباحا، وأن الوقييت قييد حييان للنهييوض. لكيين السيياعة توقفييت عنييد السييابعة
مسيياء البارحيية. لقييد اعتقييدت أنهييا السييابعة صييباحا، وهييي بالفعييل السييابعة صييباحا، ولييديك 
شييياهد عليييى أنهيييا السيييابعة صيييباحا)جواز تبريييير الباطيييل(، لكنيييك ال تعيييرف أنهيييا السيييابعة 

 صباحا.
 

 ترويض غيتير
يستفسيير درتسييكي عمييا تعلمنيياه، أو كييان علينييا تعلمييه، ميين أمثليية غيتييير المخالفيية. 

لحظ أن غيتير افترض دون دفاع صيريح وجيوب تميييز معرفية أن قضيية ميا في البداية ي
صييادقة عيين مجيييرد االعتقيياد فييي صيييدقها. هييذا افتيييراض وجيييه، فكمييا أشيييرنا، ثميية تييياري  
ابسييتيمولوجي مديييد يتكييئ عليييه غيتييير. غييير أن افتراضييي غيتييير اآلخييرين، مبييدأ جييواز 

الوجاهة. الحال أن درتسكي سوف تبرير الباطل ومبدأ الغلق، ليسا على القدر نفسه من 
 ينتهي برفض األول وقصر نطاق تطبيق الثاني.

في الظاهر، يبدو مبدأ جواز تبرير الباطل وجيها. كل الفالسفة، باستثناء الشيكاك 
ميينهم، قبلييوه بصيييغة أو أخييرى. غييير أن قبييول هييذا المبييدأ يوقعنييا فييي صييعوبة توضييحها 

سييت اعتقييادا صييادقا مبييررا. إنهييا شيييء أكثيير ميين أمثليية غيتييير. المعرفيية، إذا افترضييناه، لي
 هذا؛ أو لعلها شيء مختلف.

غيييير أن درتسيييكي ينكييير هيييذا المبيييدأ جملييية وتفصييييال. عنيييده، ال يكيييون ليييدى الميييرء 
مبرر، من النوع الالزم للمعرفة، لالعتقاد في أي قضية باطلية. إذا كيان ليديك مبيرر مين 

هذه القضية صادقة. إذا كانت مبرراتك النوع الضروري لمعرفة قضية ما، يلزم أن تكون 
لالعتقياد فيهيا تسييمح بيأن تكيون مخطئييا بخصوصيها، فأنيت ال تعرفهييا. ثمية بيدائل عديييدة 
للحييول دون جييواز تبرييير الباطييل، ميين بينهييا اشييتراط أن تكييون أدليية المييرء علييى مييا يييزعم 

  لكن درتسكي ينكر هذا البديل.معرفته قاطعة، 
. أدليية سييمث علييى أن لييدى الشييخص الييذي سييوف يبييدو هييذا حييال مناسييبا للصييعوبة

يحصل على الوظيفة عشر سنتات في جيبه قد تكون وجيهة، لكنها ليست قاطعة. وكيذا 
شيييأن دليليييك عليييى أن القيييادم مليييتح، وأنهيييا السيييابعة صيييباحا. المشيييكلة التيييي يثيرهيييا حيييل 

ضيوء  درتسكي هي أنه إذا لزم أن تكون أدلتنا على صدق ما نعتقد فيه قاطعة، فإنه فيي
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حقيقة القصور البشيري عين الظفير بمثيل هيذه األدلية، سيوف يسيهل الخيالص إليى نتيجية 
مؤداهييا أنيييه ال أحيييد يعيييرف شيييئا. بتعبيييير آخييير، إقيييرار أن مبييدأ جيييواز تبريييير الباطيييل هيييو 
التفاحييية المعطوبييية فييييي سيييلة غيتييييير اإلبسيييتيمولوجية يفييييتح البييياب علييييى مصيييراعيه أمييييام 

 االرتياب. 
ديكيارت متوعيدة. تيرى ميدفأة أماميك، فتعتقيد أنيك تعيرف  سوف تخرج علينا شكوك

أن ثمة مدفأة أمامك. غيير أن دليليك عليى هيذا اليزعم المعرفيي لييس قاطعيا؛ لعليك تحليم، 
أو لعل شيطانا ماكرا يترصدك، يريك الحق باطال أو الباطل حقيا. ربميا تخليص ديكيارت 

ه كيان باهظيا، فقيد خليص، في النهاية من شيطانه، لكن الثمن اإلبسيتيمولوجي اليذي دفعي
 وحيدها القيادرة عليى تحصيينعبر حجة تصادر على المطليوب، إليى أن الرعايية اإللهيية 

ميين يتبعيييون نهجييه مييين الوقييوع فيييي حبائييل الشييييطان الميياكر. وبصيييرف النظيير عييين هيييذه 
المصيييادرة، فيييإن أفيييراد السيييرب األفالطيييوني ال يبيييدون أصيييال اسيييتعدادا الفتيييراض ارتهيييان 
معارف البشر لكائن علوي. ولكن دعونا نتأكد أوال من زعم درتسكي أن البشر يحتاجون 

 ى لهم إنجاز فعل المعرفة.سنإلى أدلة قاطعة على مزاعمهم كي يت
تقتيرح أمثليية اليانصيييب أنيك ال تسييتطيع أن تعييرف أن قضيية مييا صييادقة إذا كانييت 

. إذا كييان مبييررك الوحيييد لالعتقيياد بأنييك كاذبييةهنيياك فرصيية، مهمييا قلييت، فييي أن تكييون 
سيييوف تخسييير هيييو أن ليييديك تيييذكرة واحيييدة مييين ملييييون تيييذكرة بيعيييت، فسيييوف يكيييون مييين 

متشييائما، وأن تعتقييد بأنييك سييوف تخسيير. لكنييك ال تعييرف أنييك  العقالنييي تمامييا أن تكييون 
، يظييييل %111أن فييييرص خسييييارتك تكيييياد تصييييل إلييييى  علييييى الييييرغم ميييينسييييوف تخسيييير. 

دون أن تصيييلها. ثمييية  %111تصيييل إليييى تكييياد باإلمكيييان أن تكسيييب، ألن هيييذه النسيييبة 
شخص لدييه فرصية غايية فيي الضيللة، لكنيه سيوف يكسيب؛ ومين ييدري، لعليه أنيت. هيذا 

ن معرفية أي شييء تتطليب مبيررات قاطعية لالعتقياد فييه، وهيذا نيوع مين المبيررات يثبت أ
  8ال يتسنى الحصول عليه في حالة بطالن ما نعتقد فيه.

أو اعتبر سو، وسام، وجرة الكعك. تعرف سو أن ثمة كعكا في الجرة، فقيد نظيرت 
ئعيا يلقيي نظيرة فيها لتوها. سام ال يعرف هذا، فهو لم ينظر فيها. كالهما يرقب طفيال جا

داخيييل الجيييرة، يعييييد غطاءهيييا دون أن يأخيييذ شييييئا، ويغيييادر وهيييو يطيييأطئ رأسيييه. لنيييا أن 
نفترض أن سام حصل اآلن عليى مبيرر لالعتقياد بأنيه لييس هنياك كعيك فيي الجيرة. لكين 
سو ليم تفعيل، ولييس بمقيدورها أن تفعيل. إنهيا تعيرف أن ثمية كعكيا فيي الجيرة. خيبية أميل 
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م، حقيقة مربكة تحتاج إلى تفسير، لكنهيا ليسيت مبيررا لالعتقياد الطفل عندها، خالفا لسا
الكعييك، أو لعلييه ال يفضييل نييوع الكعييك الييذي رآه فييي  فييي أن الجييرة فارغيية. لعلييه ال يحييبّ 

الجرة. إذا اعتبرت سو سلوك الطفل مبررا لالعتقياد فيي عيدم وجيود كعيك فيي الجيرة، فيإن 
، حسب درتسكي، هو أن المبيررات معرفتها بوجود كعك سوف تتالشى فجأة. تفسير هذا

الالزمييية لمعرفييية أن فيييي الجيييرة كعكيييا تسيييتبعد كليييية الجيييرة الفارغييية مييين قائمييية التفسييييرات 
الممكنييية، والمبيييررات الوحييييدة القيييادرة عليييى اسيييتبعادها هيييي المبيييررات القاطعييية. المبيييررات 

ا مبييدأ يسيمح بهيي والتيييالوجيهية، المبييررات التيي ال تسييتبعد إمكيان وجييود كعيك فييي الجيرة، 
هيذا  إنكياريلزمنيا  ولهيذا السيببجواز تبرير الباطل، عاجزة عن القيام بمثل هذه المهمية. 

 .  9المبدأ
من أمثلتيه المخالفية لميا  التخلصوبخالصنا منه سوف ننجح في ترويض غيتير و 

أجميييع علييييه سيييرب أفالطيييون. رؤيتيييك لميييا يبيييدو لحيييية كثييية لييييس دلييييال قاطعيييا عليييى أن 
ن السيييياعة تشييييير إلييييى السييييابعة ليييييس دليييييال قاطعييييا علييييى أنهييييا صييياحبها ملييييتح؛ رؤيتييييك أ

 السابعة. وجود لحى مصنوعة من شعر مستعار، ووجود ساعات تتأخر، يثبتان ذلك. 
هنييا يحييذرنا درتسييكي ميين تأويييل معيييب لمييا يريييده ميين التبرييير القيياطع. وفييق هييذا 

القضيييية، أي  التأوييييل، التبريييير القييياطع نيييوع مييين البرهيييان المنطقيييي، ميييا يعنيييي أن معرفييية
 اقضيية، تتطليب القيدرة عليى إثبيات صيدقها. قييد يتبنيى الشيكاك هيذا التأوييل، لكين بيه غلييوّ 
بياد، فهيو يجعييل معيايير المعرفيية عاليية أكثيير مميا يجيب. إن مبلييغ ميا يريييده درتسيكي ميين 
التبرييير القيياطع ألي حكييم هييو أن التبرييير ال يصييح إال إذا صييح الحكييم المييراد تبريييره. إذا 

أن ابنييك مصيياب بحمييى ألن جهيياز الترمييومتر الييذي وضييعته فييي فمييه يشييير كنييت تعتقييد 
لم يكن من ُوضع في فميه مصيابا  ما 16، وإذا كان هذا الجهاز ال يشير إلى 16إلى 

بالحمى، فإن لديك مبيررا قاطعيا عليى اعتقيادك فيي أنيه مصياب بيالحمى، وتعيرف مين ثيم 
في خيزان سييارتك هيو أن مؤشير  أنه مصاب بها. إذا كان مبرر اعتقادك في وجود وقود

الوقود يشير إلى وجوده، وإذا كان هذا الجهاز يعمل بشكل مناسب، بحيث ال يشيير إليى 
وجود وقود في خزان السيارة ما لم يكن به وقود، فإن ليديك مبيررات قاطعية لالعتقياد فيي 

 وجود وقود في سيارتك، وتعرف من ثم أن به وقودا.
تعرف أن الجهاز يعمل بشيكل مناسيب، وإال وقيع الحظ أن درتسكي ال يشترط أن 
سيييوف تتوقيييف معرفييية الميييرء بيييأي شييييء عليييى  10فيييي متراجعييية المتناهيييية ال فكييياك منهيييا.
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معرفتيييه بقييييام عالقييية أنطولوجيييية بيييين دليليييه وميييا يسيييتدل بيييه علييييه، وسيييوف تتطليييب هيييذه 
ي واعتقاده المعرفة األخيرة دليال آخر، وسوف يحتاج إلى دليل ثالث يربط بين دليله الثان

المتعلق، وهكذا. فضال عين ذليك، فيإن مين يشيترط الدرايية بوجيود عالقية أنطولوجيية بيين 
شاهده ومعتقده يقع في دور منطقي، يتضح تماما عندما نصوغ التأويل المعيب لتصيور 

 درتسكي في المعرفة على النحو التالي:
 س يعرف أن ق إذا وفقط إذا: 

 . ق صادقة،1
 . س يعتقد أن ق، 2
 . لدى س مبرر قاطع م العتقاده في صدق ق.1

 يعرفالتأويل: لدى س مبرر قاطع العتقاده في صدق ق إذا وفقط إذا كان س 
 لم ق. القضية التي تقر أنه ليس م ما

هنيا تيرد لفظية "يعيرف" فيي تعرييف المعرفيية، وفيي هيذا اختيراق صيريح للمبيدأ الييذي 
 يقر أنه ال يجوز ذكر المعراف في التعريف. 

المقابييييل، فييييإن الصييييياغة التالييييية لتصييييور درتسييييكي تتجنييييب هييييذا النييييوع مييييين  فييييي
 االختراقات:

 س يعرف أن ق إذا وفقط إذا
 . ق صادقة،1
 . س يعتقد أن ق، 2
 . لدى س مبرر قاطع م العتقاده في صدق ق.1

التأويل: لدى س مبرر قياطع العتقياده فيي صيدق ق إذا وفقيط إذا صيح أنيه لييس م ميالم 
 عن معرفة س بصدق هذه القضية الشرطية(. )بصرف النظر ق

المبررات القاطعة وفق هذا التأويل ليست صعبة. إننا نحصل عليها فيما يتعليق 
بيييالكثير مييين اعتقاداتنييييا اليوميييية. لكننييييا ال نسيييتطيع الحصييييول عليهيييا فييييي حالييية القضييييايا 

معرفيية، الباطليية. وكمييا أسييلفت، إذا كييان هييذا نييوع المبييررات الييذي نحتاجييه لتحقيييق فعييل ال
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فقييد نجييح درتسييكي فييي إبطييال مفعييول أمثليية غيتييير المخالفيية. الحييال أنييه أنجزهييا بسييبب 
إنكيياره مبييدأ جييواز تبرييير الباطييل. ذلييك أن القييول بييأن المبييررات القاطعيية أحييد اسييتحقاقات 

 المعرفة مجرد أسلوب في رفض هذا المبدأ.
 سببية غولدمان

غيتيير، والسيؤال هيو مييا إذا  غيير أن هنياك أسياليب أخيرى تعيد بقطيع الطرييق أميام
بوعييدها. ميين بينهييا الصييياغة التالييية لتحديييد اسييتحقاقات المعرفيية التييي يتبناهييا  كانييت تبييرّ 

 11آلفن غولدمان:
 س يعرف أن ق إذا وفقط إذا

 . ق صادقة،1
 . س يعتقد أن ق، 2
 . لدى س مبرر م العتقاده في صدق ق يرتبط به سببيا بطريقة مناسبة.1

لسببية في المعرفية التيي يأخيذ بهيا غوليدمان، شيأنها فيي ذليك شيأن تندرج النظرية ا
 (externalism)ة الخارجانيي نزعيةتصور المبرر القاطع الذي يتبنياه درتسيكي، ضيمن ال

 فعل المعرفية لميا يحيدث فيي العيالم الخيارجي المفيارق  ألنها ترهنبهذا االسم  تي سميتال
. تتأسييس النظرييية السييببية علييى فكييرة أن المييرء ال يعييرف قضييية مييا إال إذا للييذات البشييرية

كان هناك رابط سببي مناسب بين الوضع الذي جعل القضية صادقة واعتقاده فيها. فيي 
عليى اإلبسيتيمولوجيا منيذ عهيد  التيي هيمنيت، (internalism)تنكر الداخالنية المقابل، 

ة اإلشيارة إليى التياري  السيببي للمعتقيد فيي ديكيارت حتيى منتصيف القيرن العشيرين، مناسيب
، هذه النزعة سياق تأمين تحليل أو تعريف منزلته المعرفية. وظيفة اإلبستيمولوجي، وفق

إنما تتعين في تأمين تعريف للمعرفة بشكل مستقل عن أي ارتباطات مزعومة مع العيالم 
ن تصييييادر علييييى الخييييارجي. أن تقحييييم العييييالم الخييييارجي أثنيييياء تأدييييية هييييذه المهميييية هييييو أ

المطليييوب، ألن المرتييياب، اليييذي يشيييك فيييي قيييدرة البشييير عليييى المعرفييية، يشيييك أصيييال فيييي 
 درايتهم بوجود عالم مفارق للبشر. 

. إذا وجيدت حمميا حيول جبيل، )الخارجانيية( المثال التالي يوضح النظريية السيببية
واستدللت وفق خبرة سابقة على أن بركانيا قيذفها مين قمية الجبيل، فإنيك تعيرف أن بركيان 
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فها من قمة الجبل إذا كيان هنياك ارتبياط سيببي بيين البركيان واعتقيادك فيي حدوثيه. إذا ذق
يكيييون هنييياك رابيييط  بحييييث اللبيييت لسيييبب أو آلخييير مييين مكيييان آخييير، كانيييت الحميييم قيييد جُ 

بييين البركييان الييذي حييدث فييي الجبييل والحمييم المتنيياثرة حولييه، فإنييك ال تعييرف مييا مناسييب 
تيييزعم معرفتيييه. يبيييدو أن ثمييية ميييا يحيييول دون أمثلييية غيتيييير المخالفييية. لييييس هنييياك ارتبييياط 
سييييببي بييييين رؤيتييييي لحييييية القييييادم )المسييييتعارة( وكونييييه ملتحيييييا، وال بييييين رؤيتييييي السيييياعة 

ادي أنهيييا السيييابعة صيييباحا. ثمييية خليييل فيييي )المعطوبييية( التيييي تشيييير إليييى السيييابعة واعتقييي
 السلسلة السببية يحول دون تحقق فعل المعرفة. 

دعونيييا قبيييل أن نوضيييح الفيييرق بيييين تصيييور درتسيييكي ونظريييية غوليييدمان، نؤكيييد ميييا 
يتفقيان علييه. كالهمييا ال يشيترط دراييية المعنيي بقييام العالقيية األنطولوجيية التييي تقيوم بييين 

ا ميييا يجعيييل كليهميييا نصييييرا للخارجانيييية. غيييير أنهميييا معتقيييده ودليليييه عليييى هيييذا اليييزعم. هيييذ
يختلفان في تحديد طبيعة هذه العالقة. حسب غولدمان، ال يعيرف الشيخص اليذي يلحيظ 
وجييود حمييم بتوزيييع مييا قييرب جبييل مييا أن بركانييا حييدث فييي الجبييل إال إذا كييان هنيياك رابييط 

لشييخص سييببي بييين البركييان ووجييود الحمييم حيثمييا وجييدت. وحسييب درتسييكي، ال يعييرف ا
الذي يلحظ وجود حميم بتوزييع ميا قيرب جبيل ميا أن بركانيا حيدث فيي الجبيل إال إذا صيح 
أنه ما كان للحمم أن توجد حيثما وجدت لوال حدوث البركيان. هيذا شيرط أقيوى مين شيرط 
قيام عالقة سببية بين البركان والحمم. إنه يشترط، فضال عن قيام هذه العالقة السيببية، 

 المعني شرطا ضروريا لوجود الحمم حيثما وجدت. أن يكون بركان الجبل 
يضيرب أفضلية تصور المبرر القاطع عليى النظريية النسيبية،  يبين درتسكيولكي 
أن ثمة على مقربة من جبلنا جبال آخر، تركيبه الجيولوجي يجعله افترض  المثل التالي.

ا أن توجيد علييه يطلق الحمم، إذا لم يطلقها جبلنا، بحيث توجد على النحو الذي كيان لهي
لييو أنهييا انطلقييت ميين جبلنييا. فييي هييذه الحاليية ُيسييتوفى شييرط غولييدمان، دون أن ُيسييتوفى 
شييرط درتسييكي. ألنييه لييو لييم يحييدث البركييان فييي جبلنييا لحييدث بركييان فييي الجبييل القريييب، 
يبطيل الحكييم بأنييه مييا كييان للحمييم أن توجييد حيثمييا وجييدت لييوال حييدوث البركييان فييي جبلنييا. 

نعرف حسب غولدمان دون أن نعرف حسب درتسيكي. غيير أنيه يعنيي هذا يعني أننا قد 
أيضييا أن تحليييل غولييدمان يعيياني ميين خلييل، ألنييه غييير قييادر علييى التعامييل مييع العالقييات 

  12السببية التي قد تقوم بين متغير ما من جهة، وأكثر من متغير من أخرى.
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التييي أفضييلية تصييور درتسييكي علييى نظرييية غولييدمان تسييتبان أيضييا فييي المواقييف 
رة عليى قمية سيارية يعيرف تتضيمن حقيائق رياضيية أو منطقيية. يلحيظ ميارك أن هنياك قّبي

قييدما ميين قاعييدة السييارية،  12قييدما. يلحييظ أيضييا قطيية علييى بعييد  15أن ارتفاعهييا يبلييغ 
قيدما بقلييل عين  16فيستدل )باستخدام نظرية فيثاغورس( على أن القطة تبعد أكثير مين 

في التعامل مع هذا المثيل. يعيرف ميارك أن القطية تبعيد القبرة. لن يجد درتسكي صعوبة 
قدما عن القبرة ألنه ما كان له أن يلحظ أن هنياك قبيرة عليى قمية السيارية،  16أكثر من 

قيييدما مييين قاعيييدة  12قيييدما، ويلحيييظ أن القطييية عليييى بعيييد  15التيييي يعيييرف أن ارتفاعهيييا 
ة. وألنييه ليسييت هنيياك قييدما بقليييل عيين القبيير  16السييارية، دون أن تبعييد القطيية أكثيير ميين 

عالقة سببية بين موضع القطة وموضع القبيرة، لييس أميام غوليدمان سيوى أن ينكير مثيل 
هذه المعرفة، فاشال بذلك في استيعاب هذه الحالة االعتقادية التيي تسيتوفي بداهية أشيراط 

 المعرفة.
 التفاحة المعطوبة

، عليى أن مبيدأ يتفق درتسيكي وغوليدمان، ميرة أخيرى بسيبب نزوعاتهميا الخارجانيية
جواز تبرير الباطل تفاحة معطوبة في سلة غيتير اإلبسيتيمولوجية، ميا يثيير السيؤال عميا 

 إذا كان هناك أي تفاحة معطوبة أخرى في هذه السلة. ماذا عن مبدأ الغلق؟ 
أنهيييم قيييد  عليييى اليييرغم مييينييييذهب درتسيييكي إليييى أن هنييياك أشيييياء ال يعرفهيييا النييياس 

ء يعرفونهييا، ولييذا فييإن هنيياك سييياقات ال يسييري فيهييا هييذا يعرفييون أنهييا مسييتلزمة ميين أشيييا
رية من النوع المألوف، من قبييل ييتغالمبدأ. هذا ما يجعله يقصر المبدأ على استلزامات 

أن معرفة أن ابني قام بذلك تستلزم معرفتي أن شخصا ما قام بيه. غيير أن الجيدل حيول 
فلسييفية. تحديييدا قييد يوظييف فييي الغلييق قييد يثييور فييي سييياقات أكثيير أهمييية ميين وجهيية نظيير 

إثبات المذهب الواقعي على طريقية إي. ج. ميور اليذي حسيب أنيه يسيتطيع إثبيات وجيود 
لو صح مبدأ الغلق، فبحسيبان أن األييادي شييء  13عالم مفارق بمجرد اإلشارة إلى يديه.

مادي، وليست فكرة في عقول كائنات واعية، فإن من يعتقد أنه قادر عليى رؤيية أن ثمية 
ن سييوف يعتقييد أنييه قييادر علييى دحييض المثالييية بمجييرد النظيير فيهمييا. بيييد أن درتسييكي يييدي

 يعتقد أنه ليس في وسع أحد دحض المثالية بهذه السهولة. 
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ثمييية إذن، وفيييق زعيييم درتسيييكي، اسيييتخدامات مشيييروعة لمبيييدأ الغليييق، وأخيييرى غيييير 
عليييى ين، مشيييروعة. لكنيييه ال ينبيييري لمسيييألة تحدييييد معييييار التفرقييية بيييين هيييذين االسيييتخدام

أن الخوض في هذه المسألة مهم في المقام الذي هو فيه. ذلك أنه حيين يؤكيد  الرغم من
أنه ال تثريب على استخدام مبدأ الغلق على طريقة غيتير، إنما يقر أن مبدأ جواز تبرير 
الباطييل هييو التفاحيية المعطوبيية الوحيييدة فييي سييلته اإلبسييتيمولوجية. فضييال عيين ذلييك فييإن 

ه بقيول إن اليدرس اليذي ينبغييي أن نكيون قيد تعلمنياه مين أمثلية غيتييير درتسيكي يغليق كوتي
 هو عدم جواز تبرير الباطل.

أول مشييكلة تواجييه مبييدأ الغلييق يثيرهييا حكييم درتسييكي الييذي سييلف لنييا اقتباسييه، أنييه 
تصييعب رؤييية كيييف يمكيين لهييذا المبييدأ أن يبطييل إذا لييزم علينييا اعتبييار المنطييق أداة مفيييدة 

مين االعتقيادات المتبنياة بشيكل عقالنيي. المشيكلة فيي هيذا الحكيم في توسيع رصيد المرء 
لييييييس ضيييييمن أدوات توسييييييع  ،موضيييييع اهتميييييام مبيييييدأ الغليييييق ،أن االسيييييتلزام االسيييييتنباطي

المعارف. يتعين أن يكون المستلَزم متضيمنا فيي المسيتلزكم كيي يكيون االسيتلزام صيحيحا. 
نحصيل علييه. إذا عرفيت أن هذا على وجه الضبط الثمن الذي ندفعه نظير اليقين الذي 

ابني األصغر تخرج في الجامعة فقد عرفت أن أحد أبنائي تخرج فيها، ألن الحكم األول 
متضمن أصال في األول. لو لم يكن متضمنا فيه، لو كان يضييف جدييدا إلييه، ليو كيان 
يوسع المعارف، لما كان أصيال مسيتلزما مين قبليه. وحيدها االسيتلزامات االسيتقرائية قيادرة 

لييى تجيياوز المعلومييات الييواردة فييي المسييتلزكم، وهييي تحييوز هييذه القييدرة نظييير فقييد اليقييين، ع
 وتعجز من ثم عن تأمين المبررات القاطعة التي يحدثنا عنها درتسكي.

قييد يقييال إن ميين وظييائف تطبيييق عملييية االسييتلزام االسييتنباطي التصييريح بمييا كييان 
ى في مصيادرات النسيق الرياضيي، ضمنيا. المبرهنات الرياضية متضمنة بطريقة أو أخر 

لكنهييا ال ُتفييرد أو ُتعييزل بشييكل صييريح إال بعييد تطبيقييات متكييررة لتلييك العملييية. المبرهنيية 
التي تقر أن مجموع زوايا المثلث قائمتان موجيودة بشيكل ضيمني فيي مصيادرات إقلييدس 

ء سلسييلة وتعريفييات المثلييث والزاوييية والخييط المسييتقيم. لكنهييا ال تبييرز للعيييان إال بعييد إجييرا
من البراهين التي تعول على االستلزام المنطقي. وهيذا ميا يجعيل هيذا النيوع مين االسيتلزام 

 قادرا على توسيع معارفنا.
هيييذا صيييحيح، ولكييين الحيييظ أنيييه ُيفتيييرض سيييريان مبيييدأ الغليييق عليييى ميييا يعتقيييد زاعيييم 
ر المعرفة فيه، ولذا فإن ما يشتقه عبير تطبيقيه ال يضييف إلييه أو يوسيع مين مداركيه بقيد
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ميييا يجليييب إليييى انتباهيييه ميييا كيييان غفيييل عنيييه. وليييذا فيييإن درتسيييكي حيييين يشيييير، فيييي سيييياق 
الحيييديث عييين مبيييررات االحتفييياق بمبيييدأ الغليييق، إليييى قدرتيييه عليييى توسييييع المعيييارف إنميييا 
يستشيهد بخاصيية ال يحوزهييا، بيل إنيه لييو حازهيا لكييان أجيدر بيأن يكييون موضيعا لالشييتباه 

 األدلة.  وفق منظور درتسكي نفسه الذي يؤكد قطعية
ماذا عن خشية درتسكي مين إمكيان توظييف مبيدأ الغليق فيي اليدفاع عين المثاليية؟ 
أرى كعكييا فييي الجييرة؛ هييل أعييرف أن ثميية كعكييا فييي الجييرة؟ نعييم، حسييب درتسييكي، طالمييا 
أنه ما كان لي أن أرى كعكا في الجرة ما ليم يكين هنياك كعكيا فيي الجيرة. أعيرف إذن أن 

ناك عالقة أنطولوجيية تيربط بيين رؤيتيي إيياه ووجيوده فيي ثمة كعكا في الجرة إذا كانت ه
عالم مفارق. ال يلزمني، حسب درتسكي، أن أعرف أن ثمة عالقة من هذا القبيل. ولكن 
إذا لم تكن هذه المعرفة الزمة، فكيف يحيق ليي أن أزعيم أن المثاليية باطلية؟ إن مبليغ ميا 

 سوف يحق لي الزعم به هو القضية الشرطية التالية:
)أ( كيييان شييياهدي عليييى وجيييود كعيييك فيييي الجيييرة هيييو رؤيتيييي كعكيييا فيييي الجيييرة،  إذا

و)ب( كانت هناك عالقة أنطولوجية تربط بين رؤيتي كعكا في الجرة ووجود كعيك فيي 
الجرة )الذي يسيتلزم بيدوره وجيود عيالم مفيارق، ومين ثيم بطيالن المثاليية(، و)ج( أدركيت 

وبطييالن المثالييية، فأنييا أعيييرف أن  عالقيية االسييتلزام القائميية بييين وجييود كعييك فييي الجييرة
 المثالية باطلة. 

هذه قضية شرطية ذات مقدم يصل بين ثالث قضايا، وتال واحيد، وتيالي القضيية 
الشرطية حال صدقها ال يثبت إال بصدق جمييع ميا ييرد فيي مقيدمها. ال عنياء فيي التأكيد 

عالقيية  ميين صييدق )أ( و)ب(؛ ولكيين أنييى لنييا أن نتأكييد ميين صييدق )ج( التييي تقييرر وجييود
أنطولوجية بين رؤيتي كعكا في الجرة ووجود كعك فيها )وتقر من ثيم، وفيق مبيدأ الغليق، 
وجود عيالم مفيارق(؟ المحيك فيي النهايية هيو وجيود كعيك فيي الجيرة. إذا كيان هنياك كعيك 
فييي الجييرة لييه عالقيية أنطولوجييية برؤيتييي إييياه، فييإن المثالييية باطليية. عييبء إثبييات بطييالن 

ميين يييدعي بطالنهييا، وهييذا يتطلييب منييه إثبييات وجييود كعييك فييي  المثالييية سييوف يقييع علييى
الجيييرة. ومبليييغ ميييا ليييدى ميييدعي بطالنهيييا قضيييية شيييرطية تقييير أنيييه إذا كانيييت هنييياك عالقييية 
أنطولوجيية تيربط بييين رؤيتيه كعكيا فييي الجيرة ووجيود كعييك فيي الجيرة فييإن المثاليية باطليية، 

صيييادق، وال  وهيييي قضيييية ال يعيييرف، وحسيييب درتسيييكي لييييس ليييه أن يعيييرف، أن مقيييدمها
يعييرف ميين ثييم أن تاليهييا صييادق. يبييدو أن درتسييكي محييق فييي النهاييية؛ ال يتسيينى دحييض 
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بركلييي بهييذه السييهولة. يبييدو أيضييا أنييه محييق فييي إقييرار أن ثميية تفاحيية معطوبيية فييي سييلة 
غيتير اإلبستيمولوجية. غير أنه لييس محقيا حيين يشيك فيي إمكيان وجيود تفاحية معطوبية 

ينا، ليس هناك خلل في مبدأ الغلق، سواء طبق عليى أمثلية أخرى في هذه السلة. فكما رأ
 أم على مذاهب فلسفية بأسرها.  غيتير

 مرجئة إبستيمية
نعود اآلن إلى التصور الذي يأخذ به درتسكي فيي المعرفية، واليذي يعتقيد أنيه أليزم 
به غيتير بالعودة إلى سرب أفالطون، لنعيرف ميا إذا كيان نجيح فيي قطيع الطرييق علييه. 

ذا التصور، معرفتي بأي قضية رهن لقيام عالقة أنطولوجية بين صدقها ومبيرري وفق ه
لالعتقيياد فييي صييدقها. ال يلزمنييي أن أعييرف قيييام هييذه العالقيية، لكيين قيامهييا يكفينييي. قييد 
تجعلنا خبرتنا نكتشيف أن ميا كنيا نحسيب أنيه دلييل قياطع لييس كيذلك؛ لكين هيذا ال يعنيي 

فنا أننييا ال نعييرف. تيياري  العلييم يشييهد علييى ذلييك. سييوى أننييا حسييبنا أنفسيينا نعييرف ثييم اكتشيي
صيييها، نستشيييهد بهيييا عليييى نظريتنيييا، نحسيييب أنهيييا صيييادقة، نعتقيييد فيهيييا نجميييع أدلييية، نمحّ 

بوصييفها معرفيية، ثييم نحصييل علييى دليييل يدحضييها، فنشييك فيهييا، وال نعييود نعتقييد فيهييا، وال 
 نعود من ثم نعرفها. 

وألن المعرفية، علميية كانيت أم وألن العالقات األنطولوجيية موضيع انشيغال العليم، 
خالف ذلك، ترتهن في النهاية لقييام مثيل هيذه العالقيات، يبيدو أن المبيدأ التقلييدي القائيل 
يمن  إن كل علم معرفة وليس كل معرفة عليم مبيدأ باطيل. اليراهن أن ميذهب درتسيكي يضا
ى أن العليييم هييييو الضييييامن الممكيييين الوحيييييد ألي معرفييية. الشييييواهد التييييي يقييييدمها العلييييم عليييي

أنيه ال سيبيل للجيزم بقطعيتهيا، هيي أفضيل شيواهد  على الرغم منالعالقات األنطولوجية، 
 بشرية ممكنة على قيام العالقة الالزمة لوقوع أي فعل معرفي. 

غييييير أن هييييذا يعنييييي أن المييييرء قييييد يعييييرف دون أن يعييييرف أنييييه يعييييرف. إذا قامييييت 
ن دليليه قاطعيا، سيوف يعيرف، العالقة األنطولوجية المناسبة بين دليله وزعمه، أي إذا كا

وإذا لم تقم هذه العالقة، فهو ال يعيرف، وال سيبيل ألن يعيرف أنيه يعيرف إال بمعرفية قييام 
مثل هذه العالقة، وهذه المعرفة األخييرة، كميا أسيلفنا، تتطليب بيدورها أدلية قاطعية، وهكيذا 

ا كييان إلييى مييا النهاييية. حييين أنظيير فييي مؤشيير الوقييود، أعييرف أن فييي الخييزان وقييودا، إذ
الجهاز يعمل بشكل مناسب، وال أعرف إذا لم يكن يعمل بشكل مناسب. وبطبيعة الحيال 
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قييد أتسيياءل عمييا إذا كييان الجهيياز يعمييل بشييكل مناسييب، وهييذا يتطلييب البحييث عيين أدليية. 
سييوف أستشييير مختصييا، لكيين المخييتص يواجييه مشييكلة مماثليية. سييوف يبحييث عيين أدليية 

ل تييه وأجهزتيه معينيا لييه. لكنيه سيوف يعييوّ قاطعية عليى سيالمة الجهيياز، وسيوف تكيون خبر 
علييى طائفيية ميين األدليية، ميين ضييمنها رؤيتييه المؤشيير، ورصييد مييا يطييرأ عليييه ميين تغيييرات 
أثناء إضافة المزيد من الوقود. وحين يضييف وقيودا إليى الخيزان، ويرصيد التغييرات التيي 
طرأت على المؤشر، سوف يفترض أن أجهزة ض  الوقود تعمل بشيكل مناسيب، وسيوف 

تيياج إلييى دليييل قيياطع علييى أنهييا تعمييل بشييكل مناسييب، وهكييذا. لكيين كييل مييا يقييوم بييه يح
الخبييير ميين فحييوص ال يييؤثر فييي حقيقيية أنييي أعييرف أن لييدي وقييودا فييي خييزان السيييارة، 
طالمييا أنييه مييا كييان للمؤشيير أن يشييير إلييى مييا أشييار إليهييا لييوال وجييود وقييود فييي الخييزان. 

ي قيييام هييذه العالقيية، وتعييزز ميين ثييم صييحيح أن نتييائج فحييوص الخبييير قييد تعييزز ثقتييي فيي
ثقتيييي فيييي وجيييود وقيييود فيييي الخيييزان حيييين يشيييير المؤشييير إليييى وجيييوده، لكييين الفيصيييل فيييي 
النهايييييية، اليييييذي يتوقيييييف علييييييه تحقيييييق فعيييييل معرفتيييييي بوجيييييود وقيييييود، هيييييو هيييييذه العالقييييية 
األنطولوجية، بصرف النظر عين أي جهيود إبسيتيمولوجية أبيذلها للتأكيد مين قيامهيا. هيذا 

 ضبط هو الزعم الرئيس في أي مذهب خارجاني.على وجه ال
معرفتي إذن رهن لشيء ال أعرف عنه شيء. أوضاع العالم، بمعزل عنيي تماميا، 
هييي التييي تقييرر مييا إذا كنييت أعييرف أو ال أعييرف. وألن العالقيية األنطولوجييية بييين دليلييي 
وزعميييي قيييد تتغيييير، دون علميييي، فيييإن وضيييعي اإلبسيييتيمي قيييد يتغيييير معهيييا، دون علميييي 

ا. أنظر إلى المؤشر، يشير إلى أن الخزان ممتليئ تماميا. ولكين هيب المؤشير يعميل أيض
للحظييات، ثييم يتوقييف عيين العمييل، ثييم يعمييل ثانييية، وهكييذا. أنظيير بشييكل متتييابع إليييه. إذا 
صييح مييذهب درتسييكي، أعييرف اآلن مسييتوى الوقييود فييي الخييزان، بعييدها ال أعييرف، بعييدها 

 ب أوضاعي المعرفية دون علم مني. أعرف. سوف يتالعب العالم بمعارفي فتتقل
فميييياذا لييييو حييييدث خييييالف معرفييييي؛ أزعييييم س وتييييزعم ص، وس وص متضييييادان ال 
يجتمعيييييان. دليليييييك ض، ودليليييييي ش. أعتقيييييد فيييييي س، وتعتقيييييد فيييييي ص، وحسيييييب قيييييانون 
التضيييياد، إمييييا س باطليييية أو ص باطليييية. وفييييق درتسييييكي، أنييييا أعييييرف إذا قامييييت عالقيييية 

قاميييييت هيييييذه العالقييييية بيييييين ض وص. وألن أنطولوجيييييية بيييييين ش وس؛ وأنيييييت تعيييييرف إذا 
العالقييات األنطولوجييية، كمييا أخبرنييا هيييوم منييذ قييرون، غييير قابليية للمعرفيية البرهانييية، قييد 
أكون أنا من يعرف، وقد تكون أنت من يعرف، غير أننا لن نعرف من منيا يعيرف، إليى 
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 أن يييرث اللييه األرض وميين عليهييا، أو، حتييى نكييون أقييرب إلييى درتسييكي، إلييى أن يطييور
البشر قدرة محصنة عن الخطأ على الكشف عن العالقات األنطولوجية، وهو أمل يثبت 

 بالمرجئة اإلبستيمية.وهذا ما أسميه تاري  العلم كل يوم أنه زائف. 
ال يختلف أعلمنا عن أجهلنا، وفق هذا التصور، إال فيي كيون ليدى أعلمنيا كنيز ال 

ال تدري به فلست أكثر غنى ممن ليس يدري أنه لديه. ولكن إذا كان مبلغ ما لديك كنز 
لديه شيء. قد يفسر هذا تبجح الجاهلين، لكنه سوف يفرح المرتابين. لعيل هيذا ميا جعيل 

وري كلي وكيث لهرر يتهمان كل أشياع الخارجانية، من أمثال درتسكي وغولدمان، غمار 
 بالعجز عن الرد على شكوك المرتابين:

معرفة حتى لو كان المعني جاهال بهذه "تزعم أن لالعتقادات خاصية تجعلها 
الخاصية. فهل هذا شيء تيزعم معرفتيه؟ إذا كيان ذليك كيذلك، يتعيين علييك أن تثبيت 
لي كيف عرفته... يتعين أن تثبيت أن ليدينا معرفية، ولكيي تثبيت هيذا يلزميك أن تبيدأ 
ميين مقييدمات تسييتطيع أن تثبييت أنهييا صييادقة. إذا لييم تقييم بييذلك، فعلييى الييرغم ميين أن 

اب قييد يكييون مخطئييا، فتعييرف كمييا تييزعم أنييك تعييرف، فإنييك لييم تيينجح فييي إثبييات المرتيي
مت بأنيك ليم تثبييت أن المرتياب مخطيئ، وظللييت تصير عليى أنييه أنيه مخطيئ. إذا سييلّ 

 14ماطيقية رجل الشارع".غمخطئ، فقد تخليت عن االبستيمولوجيا في صالح دو 
مييا يحسييب أنييه يثبييت أن البشيير بوجييه عييام، وليييس أفييرادا  15غييير أن لييدى درتسييكي

بعيييييينهم، يعرفيييييون. ميييييؤدى حجتيييييه هيييييو أن السيييييداد )إصيييييابة الهيييييدف( حتميييييية بيولوجيييييية. 
 بشييكلال تصيييب  بحيييثالحيوانييات التييي تعوزهييا المهييارات التمثيلييية )الالزميية للمعرفيية(، 

قضيى عليهيا، فيإن غالب بما يكفي، تتعرض لالنقراض. وألن الحيوانيات التيي ال تعيرف ي
قيض بعيد عليى البشير، فيإنهم يتمتعيون الحيوانات التي ال يقضى عليها تعرف. وألنه ليم يُ 

 بالقدرة على المعرفة، إن لم تكن معرفة كل شيء، فمعرفة أشياء كثيرة.
إذا أشيهرت وجيه المصييادرة عليى المطلييوب فيي وجيه درتسييكي، إذا أخبرتيه أن هييذه 

ميييذهب أو نظريييية الحتميييية البيولوجيييية صيييحيحة،  الحجييية تفتيييرض أن البشييير يعرفيييون أن
فسوف يهز كتفيه ويقول إن مبلغ ما تقره حجته هو أنه إذا كانت هذه النظرية صحيحة، 
وإذا كانييت العالقييات التييي تقرهييا عالقييات أنطولوجييية قائميية بالفعييل، فيينحن نعييرف. وألن 
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عليييى أننيييا ال المرتيييابين ليسيييت ليييديهم حجييية ضيييد هيييذه النظريييية، فإنيييه ليسيييت ليييديهم حجييية 
 نعرف. مرة أخرى تطل المرجئة اإلبستمية برأسها.

 تبييدو حجيية درتسييكي فعاليية بمييا يكفييي؛ فكييون ال16وكمييا أشييرت فييي موضييع آخيير،
األشياء تسير على شاكلة بعينها يظيل فيي النهايية مجيرد نظريية، ليدينا عليهيا أدلية، لكننيا 

ى بطالنهييا تنصييل ميين ال نعييرف أنهييا صييحيحة، والقييول بييأن المرتيياب ال يييؤّمن أدليية عليي
عييبء اإلثبييات يرتكييب أغلوطيية التعلييل بالجهييل. إن عجييز اآلخيير عيين إثبييات نقيييض مييا 

نة إنما تكيون عليى مين ادعيى. اليدفع بيأن البشير نزعم دليل واه على صحة مزاعمنا، والبيّ 
يحوزون معارف استنادا على تمكنهم من البقاء دفع مشبوه، ألنه يفترض نظرية انتخابية 

لمرتيياب لنييا بحييق افتراضييها، وألنييه يصييادر خلسيية علييى اعتقييادات مشييتبه فييي م اليين يسييلّ 
 تنزلها منزلة المعرفة.

ولكن أليس هذا هو الثمن الذي يلزم كل من يتبنيى الميذهب الخارجياني دفعيه؟ أليم 
يحييذرهم أشييياع المييذهب الييداخالني منييذ البداييية ميين خطيير رهيين المعييارف البشييرية لعييالم 

صييادرة علييى وجييوده؟ أليسييت المرجئيية اإلبسييتيمية التييي ينتهييي مفييارق ال يمتلكييون حييق الم
إليهييا درتسيييكي، ومييين حييذا حيييذوه مييين أشييياع الميييذهب اليييداخالني، مجييرد صيييياغة أخيييرى 

 الذي طالما حضنا عليه المرتابون؟  (epoche)لتعليق الحكم 
غير أنه ليس لنا أن نفترض أن النيزوع االرتييابي خطيئية بذاتيه. الحيال أنيه يسيري 
علييييى االرتيابييييية مييييا يقولييييه درتسييييكي عيييين المثالييييية؛ إذ ال يسييييهل دحضييييها هييييي األخييييرى 
بسهولة، وتياري  الفلسيفة يخبرنيا كيم استعصيى إنجياز هيذه المهمية عليى الجمييع. المفيارق 

مر عييين يسييير الظفييير بأدلييية قاطعييية، يجعيييل حديثيييه المسيييتعليييى اليييرغم مييين أن درتسيييكي، 
اسييتحقاقات المعرفيية رهنييا لقيييام عالقييات أنطولوجييية ال سييبيل للقطييع بقيامهييا. وفييي حييين 

 يبيدو أنيهتفغر فاها خمسية عقيود،  تيبدو في النهاية أنه نجح في إغالق كوة صغيرة ظل
 بإغالقها قد فتح بابا واسعا لالرتياب.
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المعرفية، وبالتأصيل اإلبستيمي لعملية تدفق -عني درتسكي بالبحث في الرؤية غير
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 الجسمي-جدلية الذهني
 نجيب الحصادي / آسية سحيم 

 
 توطئة

يريد المرء شيئا، فتسعى إليه قدماه؛ يبتهج فرحا فتنفرج أساريره؛ يشعر بالخوف فتتسارع 
نبضات قلبه. هذه أمثلة تبين كيف أن حوادث ذهنية، كاإلرادة والبهجة والخوف، تسبب 

 حوادث جسمية، كحركة األقدام وانفراج األسارير واضطراب القلوب. 
لطعمها،  ها، ويتذوق فاكهة فيلتذ  ينصت المرء إلى قطعة موسيقية فيطرب لو 

ويصاب بمرض عضال فيجزع منه. هذه أمثلة تبين كيف أن حوادث جسمية، 
كاإلنصات والتذوق والمرض، قد تكون سببا في اختبار أحوال نفسية، كالطرب واللذة 

 والجزع. 
يمكن أن تقوم بين الذهني والجسمي؟ أتراها عالقة تأثير  جدلية ولكن أي عالقة

متبادل، أم عالقة تأثير أحادي االتجاه؟ وكيف يتسنى للذهني، الذي ال يختص بأي 
وكيف يتسنى  يتأثر بما ال يختص إال بخصائص مادية؟أو خصائص مادية، أن يؤثر 

بما ال يختص إال  يسب ِّب أو يسبَّب، أن ذهنية، الذي ال يختص بأي خصائص جسميلل
 ة؟ذهنيبخصائص 

أن هناك ارتباطا بين مشكل العالقة بين الذهني والجسمي، أول وهلة قد يبدو 
ومشكل األذهان األخرى التي تثير أسئلة من قبيل: كيف أعرف أن اآلخرين يختبرون 

 ما أحس   ما الذي يضمن لي أنك تحس  و أحواال ذهنية شبيهة بما أختبر من أحوال؟ 
أي شاهد لدي على أن األلم الذي تشعر به و كما أستجيب؟  حين تستجيب لما تحس  

ز شبيه باأللم الذي أشعر به حين أوخ ز كما ُوخزت؟ أليس باإلمكان أن تكون حين توخ  
، كائنا يبدو على هيئة البشر ويتصرف مثلهم، دون أن تنتابه (Zombie)زومبيا 

كائن يبدو على هيئة البشر ويتصرف ، (Mutant) أو لعلك ميوتانت خبرات واعية؟
وهذه أسئلة  ، ويألم للمس الحرير؟بالصداعلكن خبراته الذهنية معكوسة، فهو يلتذ مثلهم، 
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يمكن نجيب عنها إذا تسنى لنا إثبات قيام عالقة ضرورية بين الذهني والجسمي، أي 
 لمشكلين. في حال نجاحنا في حل المشكل األول، ما يقترح أن ثمة ارتباطا بين ا

، فهو خالصة غير أنه يلزمنا الفصل بينهما، ألن األول ذو طبيعة أنطولوجية
ب هذه يتساءل عما يحدث في "الواقع" حين تستجيب الجوارح ألحوال النفس، وحين تسب ِّ 

، فهو يتساءل صرف األحوال سلوكات قابلة للمالحظة؛ والثاني ذو طبيعة إبستيمولوجية
نا أن "يعرف" أي شيء عن أحوال اآلخرين النفسية. عما إذا كان في وسع أي م

صحيح أن من يتبنى موقفا من المشكل األنطولوجي يقر قيام عالقة سببية تحكمها 
قوانين طبيعية بين الوقائع الجسمية واألحوال الذهنية سوف يجد حال للمشكل 

نحس  اإلبستيمولوجي، ألن قيام مثل هذه العالقة سوف يضمن أن اآلخرين يحسون ما
حين يسلكون كما نسلك؛ غير أن هذا الموقف، كما سوف نوضح، يعاني من اختالالت 

 تحول دون قدرته على طرح حل ألي من هذين المشكلين. 
وهناك أربعة مواقف يمكن أن ُتتخذ من طبيعة العالم يفضي كل منها إلى أسلوب 

إما أن يفسر هذه المقترح . ذلك أن الحل يالجسم-الذهني مختلف في حل مسألة جدلية
مادي، وهذا هو مذهب الفيزيقانية  ما في الكون العالقة تأسيسا على أن كل 

(Physicalism) ذهني، وهذا هو مذهب المثالية  ما في الكون ؛ أو أن كل
(Idealism) ذهني ومادي، وهذا هو مذهب النفسانية الشاملة  ما في الكون ؛ أو أن كل

(Pan-psychism) وهذا هو مذهب  إما ذهني أو مادي، لكون ما في اأن كل ؛ أو
  .(Dualism)الثنائية 

لمسألة عالقة الذهني بالجسمي أن كال تفترض البنية المنطقية  من منظور آخر،
وليس أمام المتصدي لحلها سوى أن يصادق على منهما جوهر مختلف عن اآلخر، 

بينهما، وهذا هو  هذا االفتراض، فيطرح تصورا للكيفية التي تحدث بها عملية التآثر
؛ أو ينكر هذا االفتراض، إما عبر رد الذهني إلى والنفسانية الشاملة مذهب الثنائية

الجسمي، وهذا هو مذهب الفيزيقانية، أو رد الجسمي إلى الذهني، وهذا هو مذهب 
 المثالية.
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ال تعنى هذه الورقة بالمقاربة المثالية، بسبب ضعف حججها المشهود عليه 
؛ وال تعنى بالمقاربة الالأدرية التي ترتاب في المشهد الفلسفي المعاصر انحسارها منب

ولهذا سوف  ها.التي تحاول حل تقتصر على المقاربات ألنها قدرة البشر على حسمها،
 نركز حصرا على مذاهب الثنائية والفيزيقانية والنفسانية الشاملة.

لة السببية الذهنية المشكل عسير، ولعله من ضمن أسباب عسره أنه يتناول مسأ
(mental causation) التي تثير مشكل الكيفية التي ترتبط بها مواقف المرء ،

مفاهيم مركبة في فلسفة الذهن أعنتت  تحيل إلىالقصدية بسلوكاته، وهي مسألة 
، الذي تنعدم في غيابه أهم (consciousness)الوعي كمفهوم الفالسفة منذ القدم؛ 

التي يعتبرها البعض  (intentionality)القصدية مفهوم ي؛ و تمظهرات الوجود اإلنسان
أي إدراك المرء الختالف عالمه  ،(subjectivity)لذاتانية مفهوم امعلمة الذهني؛ و 

، (privileged access)التيسر الحصري مفهوم و  ؛الذهني عن عوالم اآلخرين الذهنية
  1.غيره الذي يقر أن عالم المرء الذهني متاح له دون 

 الثنائية: استقالل الذهني عن الجسمي 1
 للثنائية تنويعات كثيرة أبرزها الديكارتية، والمناسبية، والظاهرتية المصاحبية. 

. تصادق هذه النزعة على افتراض التغاير (Cartesianism) الديكارتية 1.1
الجوهري بين الذهني والجسمي. الذهني، وفق مذهبها الثنائي، مختلف تماما عن 

االمتداد، وهذا ما يجعل قيام  وجوهر الجسمي هوالفكر،  هو جوهره ، ألنالجسمي
 عالقة بينهما تثير مشكال يحتاج إلى حل.  

الصعوبة التي تواجه الديكارتية في تجسير الهوة بين رتبتين في الوجود ال وتتمثل 
هي و ، (incommensurable) قياس باستخدام الوحدات نفسهايبدو أنهما تقبالن ال
الغدة الصنوبرية،  هوالتآثر بين الذهني والجسمي موضع أن  زعمتحاول ردم هذه الهوة ب

وهي نتوء في منتصف الدماغ اعتبره ديكارت منزل النفس، حيث ُتستقبل المعطيات 
اختيار الغدة  ولعلالحسية من الحواس عبر الجهاز العصبي، وتبدأ الوقائع الجسدية. 

إلى تفردها، و إلى موقعها المركزي في الدماغ راجع اعل هذه الصنوبرية ألداء مهمة التف
 فجميع مكونات الدماغ، باستثنائها، أزواج موزعة بين نصفي الدماغ. 
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 السابحة في األعصاب والدماغ الغدة   ر األرواحي، حين تستثديكارتوحسب 
الصنوبرية، تحصل الروح القاطنة في هذه الغدة على نوع بعينه من اإلحساس. وحين 

التعليمات المناسبة إلى الجسم بواسطة هذه الغدة.  صدرتريد الروح القيام بحركة ما، ت
عبر األعصاب إلى الدماغ عبر  موجات النابضةبتعبيرات معاصرة، يحدث انتقال ال

ميكانيكية من -صاب، بحيث تنتقل دفعة إلكتروفي األع حدثحركة "جذب" مادية ت
 ،خالل النظام العصبي، فيثير اإلحساُس بالبصر، والسمع، والتذوق، والشم، واللمس

الغدة الصنوبرية هي  ، حيثبدوره رسائل إلى الدماغ نقلالنظام  العصبي، الذي ي
يتأثر . بعد ذلك تأتي اللحظة السحرية. تحدث فيه عملية النقل هذهالموضع الذي 

الذهن فينفتح عالم الخبرة بأسره، وهكذا يرى المرء األلوان، ويسمع األصوات، ويتذوق 
 . 2األطعمة

األحوووال الذهنيوووة إذن متميوووزة عوون الوقوووائع الماديوووة، وتنتموووي إلووى نووووع مختلوووف مووون 
ووووورة حصووووورياالجوووووواهر. جووووووهر األحووووووال الذهنيوووووة فكوووووري، ذو طبيعوووووة شوووووبحية، وهوووووي   ميس 

ر حتى لآلخورين ضاع الجسمية مادية الجوهرألصحابها، خالفا لألو  . وهوذا التي قد تتيس 
التصووور مناسووب تمامووا لتحقيووق بعووض المقاصوود الالهوتيووة، فهووو يمهوود السووبيل إلووى القووول 
بخلووود الووروح. إذا كووان جوووهر الووروح مغووايرا لجوووهر الجسوود، لوويس هنوواك مووا يحووتم انتهوواء 

 دورة حياة الروح بموت الجسد. 
، التووي (Cogito) مذهبووه الثنووائي بحجتووين: حجووة الكوجيتوووويسووتدل ديكووارت علووى 

شووك فووي أنووي أفكوور، ألن الفووي أن لووي جسووما، لكنووي ال أسووتطيع  الشووكتقوور أننووي أسووتطيع 
موا شوككت فيوه؛ وحجوة القابليوة للقسومة، م جعلنوي أتويق نيإنما مجرد شكي في كوني أفكر 

منهووا ، وتخلووص هالووذهن لوو ، وعوودم قابليووةلالنقسووام التووي تسووتند علووى حقيقووة  قابليووة الجسووم
إلى تغاير جوهريهما عبر برهان خلف مؤداه أنه لو كان الجسم والذهن من جوهر واحد، 

 .قبولها لما قبل أحدهما القسمة واستحال على اآلخر
االعتراضوووات وفوووي معووورض سووورد االنتقوووادات التوووي وجهوووت إلوووى الديكارتيوووة، نوووذكر 

 التالية:
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لبورت رايول بنظريووة "الشوبح فوي اآللووة"وجهوة نظور  تفضوي الديكارتيوة إلووى 1.11  يصووفها غِّ
("ghost in the machine") األحداث التي تقع في الجسم الموادي ااآللوةأ أشوبه موا .

 فيزيقيووةتكووون باألحووداث التووي تقووع فووي العووالم المووادي، فهووي مجوورد تفوواعالت بووين أشووياء 
الووذهن االشووبحأ اجسوويمات وذر ات، ومجوواالت وقوووى كهربائيووةأ. أمووا األحوووال التووي تنتوواب 
 categorical)فمختلفة تماما. وحسب رايل، تتأسس هوذه النظريوة علوى خطوأ تصونيفي 

mistake)  .احتيووازك ذهنووايخلوط بووين منطوق خطوواب األذهووان ومنطوق خطوواب األجسوام 
ال يعني احتيازك نوعا بعينه من الكينونات؛ بل يعنوي فحسوب احتيوازك قودرات ونزوعوات 

راض مؤسس على نزعة فيزيقانية، سوف نفصول فيهوا الحقوا، . غير أن هذا االعت3بعينها
النزعووة الثنائيووة  موقووف الووذهني إلووى الجسوومي، وقوود ال يكووون موقفهووا أفضوول حوواال موون توورد  

 .التي يعترض عليها
يبدو أن عزل الذهني عن الجسمي علوى النحوو الوذي تقووم بوه الثنائيوة يحوول دون  1.11

توظيووف عووالم األذهووان، بخصائصووه غيوور القابلووة للتقصووي اإلمبيريقووي، فووي تفسووير أحوووال 
تفسووير أحوووال األجسووام بمقوووالت ذهنيووة، وهووذا موقووف ال  بقوودر مووا يحووول دون األجسووام، 

ال بالمحسووس. باختصوار، العوزل ثنوائي النزعوة يناسب العلم الوذي ال يعتود فوي تفسويراته إ
 أن يلج العلم عالم األذهان.  فرصةبين الذهني والجسمي إنما يسد الطريق أما 

، (Homunculus fallacy)يعوورف بأغلوطووة هومنكلوووس  موواالديكارتيووة  ترتكوب 1.11
علوووى الووودماغ عبووور  لتوووي ُتعووورضفهوووي تفسووور اإلدراك علوووى أنوووه اسوووتجابة الوووروح للصوووور ا

بضووات الووواردة موون مراكووز اإلحسوواس، مووا يثيوور السووؤال عوون الكيفيووة التووي أدركووت بهووا الن
األرواح موا يورد إليهوا مون إدراكوات. أتراهووا تحووز هوي نفسوها أرواحواو داخلهوا اهومنكووولسأ 

يضوووعنا علوووى عتبوووة  هوووذا هكوووذا فوووتن هوووذا التصوووورتووودرك موووا أدركتوووه حواملهوووا؟ وإذا كوووان 
سووف كوذلك،  اكوإذا لوم يكون ذ .ال فكاك منها (infinite regress)متراجعة المتناهية 

، دون الثنائية تبيوان الكيفيوة التوي تودرك بهوا األرواح موا تسوتقبل مون إدراكوات يلزم أنصار
 تأديتها.مصادرة على أرواح داخلها، وهذه مهمة يفشلون في 

توظيووف كتوظيووف حقيقووة أن الموورء يسووتطيع الشووك فووي وجووود جسوومه، دون ذهنووه،  1.11
 يوقعنووا فوويللقسوومة فووي إثبووات اخووتالف جوهريهمووا،  ،دون الووذهني ،قابليووة الجسووميحقيقووة 
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فكموا أن كووني أعورف مون  .(fallacy of the masked man)أغلوطوة الرجول المقن وع 
يكون أخوي، لكنوي ال أعورف مون يكوون هوذا الرجول المقنوع، ال يثبوت بذاتوه أن هوذا الرجول 

حقيقوووة أن كوجوووود جسووومه دون ذهنوووه، لووويس أخوووا لوووي؛ فوووتن قووودرة المووورء علوووى الشوووك فوووي 
 يختص به.  اإلثبات أن لكل منهما جوهر ي األجسام دون األذهان قابلة للقسمة، ال تكف

فيزيقية ال ينجح -تحديد موضع مادي االغدة الصنوبريةأ للنقالت السيكو يبدو أن 1.11
فووي الووتخلص موون صووعوبة تحديوود الكيفيووة التووي يتسوونى بهووا لجوووهر ال مووادي أن يثيوور أو 

إنتاجها. لقد افترض ديكارت أن الغودة الصونوبرية هوي  يعيديستجيب لعمليات مادية، بل 
جسووما لكوون هووذه الغوودة تظوول فووي النهايووة  ؛ادلالموضووع الووذي تووتم فيووه عمليووة التووأثير المتبوو

 ، ومن شأن هذا أن يعيدنا إلى حيث بدأنا.ماديا
لوم يورق الحول الوديكارتي لموالبرانى، علوى الورغم  . (Occasionalism)المناسبية  1.1
معووه إمكووان رد أي موون الووذهني أو المووادي  إنكووارهنزعتووه الثنائيووة، و مشوواركته ديكووارت  موون

عبء تحويل الوذهني إلوى جسومي إلوى كوائن  في إحالةمالبرانى  حلويتمثل إلى اآلخر. 
إلوى كوائن موادي محايوث علوى طريقوة ديكوارت إحالتوه  عوضوا عونالمادي متعال االلهأ، 

تنواول  غب فوياالغدة الصنوبريةأ. الله هو من يضمن أن يتحرك فكي من أجلي حين أر 
الطعووام، وأن أنتشووي طربووا حووين أسووتمع إلووى الموسوويقى، وال ُيسووتكثر علووى كووائن مثلووه أن 

 يكل ما ينتابن وهذا يعني أن. طعمة الفاسدة ولسماع النشازيجعل مني ميوتانتا يلتذ باأل
. وفووق هووذا المووذهب، ال تسووب ِّب الوقووائع ة اللووهموون خبوورات شووعورية رهوون بطريقووة مووا لمشوويئ

ذهنية، بل تهيئ المناسبة لقيام الله بتدراج أحوال ذهنية مالئمة في سويرنا  المادية أحواال
ليسووت لوودى الكينونووات المخلوقووة المتناهيووة فعاليووة سووببية، والخووالق بتعبيوور آخوور، الذاتيووة. 

 الالمتناهي وحده هو الفاعل السببي الحقيقي. 
حووين ذهبووه، فحسووب م قريووب الصوولة موون مووذهب مووالبرانى.وقوود تبنووى لوووك موقفووا        

تغرس دبوسا في جسدي يحقن الله اإلحساس بواأللم فوي روحوي. وفوق الموذهبين، تحويول 
غيور أن فكورة  طبيعي. -الذهني إلى جسمي ظاهرة إعجازية، يتطلب إنجازها تدخال فوق 

التفسير المتعالي لعالقوة الوذهني بالجسومي لوم تورق لجول  الفالسوفة. موؤدى االعتوراض أن 
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شكال وال يسهم في حله، كما أنه يضفي طابعا عشوائيا، ال يتسق الحل المقترح يؤجل اإل
 ، على نواميس الكون.(Theist rationalism)مع النزعات العقالنية المؤل ِّهة 

الله، بالتعريف، كائن ال موادي، ومون شوأن هوذا أن يثيور السوؤال عون الكيفيوة التوي  1.11
بوووودال موووون الغوووودة  بووووهالسووووتعانة يتسوووونى بهووووا لكووووائن المووووادي أن يووووؤثر فووووي وقووووائع ماديووووة. ا

ال يحودث فرقوا فوي هوذا السوياق. إذا كانوت  الجسومي-في تفسير جدلية الذهني الصنوبرية
ماديوووووة الغووووودة الصووووونوبرية اديكوووووارتأ تحوووووول دون قووووودرتها علوووووى تفسوووووير عالقوووووة الوووووذهني 

تحوووول دون قووودرتها علوووى تفسووويرها، سوووواء  أن الماديوووة الوووذات اإللهيوووةب أجووودرالجسووومي، فب
ادي علوووووى تهيئوووووة المناسوووووبة إلدراج اللوووووه أحوووووواال ذهنيوووووة فوووووي سووووويرنا الذاتيوووووة اقتصووووور المووووو

األحووووال الذهنيوووة فوووي الجسوووم الموووادي عبووور تووودخل إلهوووي مباشووور ُحقنوووت اموووالبرانىأ، أو 
قوود يقووال إن الووذات اإللهيووة كليووة القوودرة، فووال يسووتكثر عليهووا أن تجعوول الالمووادي الوووكأ. 

ع فوي أفضول األحووال سووى أنصوار النزعوة يؤثر في الموادي. غيور أن هوذا الحكوم لون يقنو
 االالعقالنيةأ المؤلهة.

علووى  يورفض ليبنتووز، أحود أنصووار العقالنيوة المؤلهووة، فكورة التوودخل اإللهوي تأسيسووا 1.11 
نزعتووه العقالنيووة التووي تنكوور وجووود عالقووات اعتباطيووة فووي الكووون تتوورك للووه حريووة اختيووار 

جسومية. حسوب ليبنتوز، أفكوار اللوون واأللوم طبيعة األحوال الذهنية التي تناسب الوقوائع ال
والخوف وما في حكمها ليست اعتباطية. صحيح أن األلم ال يشوبه حركوة الودبوس، لكنوه 
يشووبه حركووات يسووببها الوودبوس فووي الجسوود، ويمثلهووا فووي الوونفس، وهووذا التشووابه قابوول ألن 

 ة.يصاغ في شكل عالقات ناموسية منظمة بين الوقائع الجسمية واألحوال الذهني
وهووو  اللووهتخيوول ن ولكووي نوورى مووؤدى اعتووراض ليبنتوور، يطلووب منووا بووالك سووايمون أن     

يخلق العالم. ما قودر الجهود الوذي يحتواج إلوى القيوام بوه؟ كول موا يلزموه حسوب ليبنتوز هوو 
خلق األشياء المادية وقوانين الفيزياء. بتثبيت األوضواع الماديوة للعوالم فوي كول األوقوات، 
يثب ت الخوالق كول شويء فوي كول األوقوات، بموا فوي ذلوك األحووال الذهنيوة. ولوو رغوب اللوه 

الحتوواج ، األرواح البشوورية التووي تقطنهوواالوودبابيس فيووه فووي األجسوواد  فووي خلووق عووالم غوورس
  الدماغ والجسد.في  وميكانيزمات غير تلك التي نعهدهايصمم أعصابا  إلى أن
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في المقابل، يرى لوك أنه لزم الله حوين خلوق العوالم القيوام بشويئين: أن يثب وت قووانين      
فيوة "ربوط" األحوووال الذهنيوة باألحوداث الماديووة. الفيزيواء أوال، ثوم يقورر، بمشوويئته الحورة، كي

كما لو أن للعالم سيرتين، واحدة لوقائعوه الماديوة وأخورى ألحداثوه الذهنيوة، وعلوى اللوه أن 
يختوووار الكيفيوووة التوووي يوووربط بهوووا بينهموووا. وفوووق هوووذا الموووذهب، بمقووودور اللوووه أن يبقوووي علوووى 

سوببا للشوعور باللوذة. لوو كوان قوانين الفيزياء على حالها، وأن يشاء جعول وخوز الودبابيس 
لوك محقا، ألمكن من حيث المبدأ أن يكون توأمك زومبيا أو ميتوتانتا، فعلوى الورغم مون 
التشابه المادي بين جسديكما، فتن التشابه في الحياة الذهنية بينكموا يتوقوف علوى مشويئة 

األلوم فوي الله. ولوو كوان موالبرانى محقوا، ألمكون أن يجود اللوه فوي جرحوي مناسوبة إلدراج 
  4في سيرتك.عاطفة مبهجة سيرتي، وأن يجد في جرحك مناسبة إلدراج 

تظل المذاهب التي يقول بها . (Epiphenomenalism)الظاهرتية المصاحبية  1.1
ديكارت ومالبرانى ولوك تنويعات في النزعة الثنائية، فجميعها تصادر على فرضية 

هناك تنويعة أخرى لهذه النزعة تعتبر  التغاير الجوهري بين الذهني والمادي. غير أن
الذهني ظاهرة مصاحبة ال تسبب أي أحداث مادية، وهذا هو مذهب الظاهرتية 
المصاحبية الذي يأخذ به وليم جيمس. وفق هذا المذهب، ثمة جوهران، مادي وذهني، 

ا التأثير فيه. الظواهر الذهنية واقعية لكنه يستحيل على الذهنيلكن المادي نسق مغلق، 
خاملة سببيا. إذا كانت هناك عملية تبدأ بغرز دبوس في جسدي وتنتهي بما أشعر به 
من إجفال، فهناك سلسلة مادية كاملة تبدأ بالدبوس وتنتهي باإلجفال تفسر هذا 
اإلجفال. ولهذا ال يصح القول بأني جفلت اوهذا سلوك ماديأ بسبب األلم اوهو 

لقول، فالمرء يجفل ألسباب وبسبل مادية، خاصية ذهنيةأ. يلزمنا التخلي عن هذا ا
 . 5أي إضافات ذهنية نتيجةوليس 

قد يبدو أن من شأن هذا الموقف أن يجنب صاحبه الصعوبات التي تواجه 
 غير أنه يواجه مشكلتين.الثنائية في صيغها السابقة، 

لم حقيقة أنه يقر أن األحوال الذهنية مجرد أوضاع مرافقة للمادي تظهر في العا 1.11
في شكل ظالل مصاحبة له، دون تفسير الكيفية التي تحدث بها هذه المصاحبة، إنما 
تبين أنه يفشل على طريقة تنويعات الثنائية األخرى. ذلك أن السؤال عما يجعل الوخز 
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االماديأ "مصاحبا" باأللم االذهنيأ ليس أقل صعوبة من السؤال عما يجعل الوخز 
بل ل بالمصاحبية بدال عن التسبيب ال يحل اإلشكال، "سببا" لأللم. ولهذا فتن القو 

 بمشكل ال يقل صعوبة.  يستعيض عنه
إذا كان الذهني مجرد حال مصاحب للجسمي، فكيف يتسنى للمرء أن يكون  1.11

 ؛فاعال قصديا؟ ذلك أن الفاعلية القصدية تشترط الفعل وفق مبررات ترتبط سببيا بأفعال
وألن المبررات أحوال ذهنية، واألفعال وقائع جسمية، يبدو أن الذهني قد يكون سببا 

 .6للجسمي، وهذا ما تنكره الظاهرتية المصاحبية وتفشل في تفسير بداهته
خالصووة القووول هووي أن الحوول الثنووائي لمشووكل تحديوود طبيعووة العالقووة بووين الووذهني 

مثول هوذه العالقوة، فهوو، سوواء ركون إلوى والجسمي يفشل في تبيان الكيفية التي تقوم بهوا 
ل علووى توودخل كووائن علوووي امووالبرانى لوووكأ، أو اعتبوور ، غوودة صوونوبرية اديكووارتأ أم عووو 

يفشل في حول المشوكل ويقتصور علوى الذهني مجرد ظاهرة مصاحبة للجسمي اجيمسأ، 
 إنتاجه. إعادة

 الفيزيقانية: ارتهان الذهني للجسمي 1
تخضووووع لقوووووانين الفيزيوووواء،  ماديووووةاألساسووووية للعووووالم  أن الخصووووائص تفتوووورض الفيزيقانيووووة

وإن وتوصووف بلغتهووا، وأن الخصووائص الذهنيووة ليسووت مكونوواو أساسووياو موون طبيعووة العووالم، 
لت تحول الفيزيقانيوة ووفوق هوذه الفرضوية،  أساسوية. ماديةفي وجودها على خصائص  عو 

بووووووافتراض مووووووا يسوووووومى مبوووووودأ التعويوووووول أو االرتهووووووان  مشووووووكل عالقووووووة الووووووذهني بالجسوووووومي
(superveneince)يثيوور مشووكلة  ، بصوورف النظوور عوون تنويعاتووه،. غيوور أن هووذا الحوول

التسبيب الذهني، أي تبيان الكيفية التي يمارس بها الذهن قواه السببية فوي عوالم فيزيوائي 
ع لقووانين كما يثيور مشوكلة الووعي، أي تفسوير وجووده ضومن عوالم موادي خاضو ؛األساس
 .7فيزيائية

والماديوووووووة  السووووووولوكية، ونظريوووووووة التمووووووواهي،للفيزيقانيوووووووة صوووووووي  عديووووووودة أبرزهوووووووا و 
  8واالنبثاقية.االستبعادية، والوظيفانية، 

. مجموعوووة مرتبطوووة مووون الموووذاهب يجمعهوووا انشوووغال (Behaviourism)السللللو ية  1.1
ميتوووافيزيقي بالثنائيوووة وآخووور إبسوووتيمولوجي بمنزلوووة التعبيووورات الذهنيوووة التوووي تشوووكل موضوووع 
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دراسة علم النفس. وعلى يد أشياع السلوكية، لم يعد علم النفس علما للوذهن، بول أصوبح 
ي يقوووم بهووا الكووائن علمووا للسوولوك، يقتصوور علووى دراسووة األنشووطة "القابلووة للمالحظووة" التوو

 العضوي. وهناك أربع تنويعات في النغمة السلوكية. 
 اتمعنووووى التعبيوووور . (Operational Behaviourism) السلللللو ية ائجرائيللللة 1.11
مستنفد من قبل العمليات القابلة للمالحظة التي تحدد استخدام هذا التعبير. وفق  ةالذهني

هوو أن س سووف يقوول إنوه عطشوان لوو هذا المذهب، معنى التعبيور "س عطشوان" موثال 
 سئل في هذا الخصوص، وسوف يشرب ماء لو سنحت له الفرصة. 

العمليوات القابلوة  . ال تسوتنفد(Logical Behaviourism)السللو ية المنقييلة   1.11
، فووأن تقور أن "س عطشووان" هوو أن تقوور، فضوال عوون أشووياء ةالذهنيو اتللمالحظوة التعبيوور 

سووووف يقوووول إنوووه عطشوووان لوووو سوووئل فوووي هوووذا الخصووووص، أنوووه مووون المووورجح أنوووه أخووورى، 
وسوف يشرب ماء لو أتيحت له الفرصة. الفرق بين المذهبين هوو أن األول ينكور وجوود 
أي "معنى إضافي" لمفهوم العطى يتجواوز موا تسوتلزمه المالحظوات الموظفوة فوي تحديود 

ز الثواني أن يكووون مفهوووم "العطووى" قود اختُوو  ،يووا فحسووبجزئ ،زلاسوتخدامه؛ فووي حووين يجووو 
إلى الوقائع المالحظة التي تبرر استخدامه، ومن ثم فتنه ال يستبعد وجود معنى إضافي 
مشووروع يشووير إلووى حالووة جوانيووة فووي الكووائن العضوووي، الحالووة النوعيووة الخاصووة بووو"كونه 

 عطشانا".  
. ينبغوووي علوووى (Methodological Behaviourism) السللللو ية المنهجيلللة 1.11

علوووى تجنوووب الحوووديث عووون الوقوووائع الذهنيوووة،  لعلميوووة تخصصوووهم، ، ضوووماناعلمووواء الووونفس
. وبتعبيووور مجوووازي مفضووول لووودى أشوووياع هوووذا الصووونف مووون السووولوكية، الووورغم مووون واقعيتهوووا

نسووتطيع، تحقيقووا لمقاصوود علووم الوونفس، اعتبووار الووذهن صووندوقا أسووود، بحيووث نرقووب آثووار 
  االعتبار.البيئة على السلوك، ونقوم بالتنبؤ بالسلوك وتفسيره وفق هذا 

غضاضة في العلم ال يجد . (Radical Behaviourism) السلو ية الراديكالية 1.11
لودعن أشياء ليس بالمستطاع رؤيتهوا أو قياسوها، الحديث  البشوري لويس حودا فاصوال  والجِّ
قووانين وفق يحدث خارجه بما ، فما يحدث داخله محكوم بين الذات البشرية والعالم مهما

ما أن الفيزياء تتحدث عن كينونات ال تقبل المالحظة، دون أن تتخلى تماما كفالطبيعة. 
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عوون زعمهووا بامتثووال هووذه الكينونووات لنووواميس طبيعيووة، فووتن السوولوكات، الماديووة والذهنيووة 
األحوووال الذهنيووة، لهووذا فووتن البشوورية، محكومووة بقوووانين االرتبوواط الشوورطي الكالسوويكية. و 

التووي تصوومت حيالهووا صووي  أخوورى موون السوولوكية،  كووالتفكير، والتحي ووز، واتخوواذ القوورارات،
قابلوووة ألن تحلووول علوووى أنهوووا سووولوكات خصوصوووية ذات عالقوووات سوووببية بالسووولوك العلنوووي 
وتمتثل لمبادئ االرتباط الشرطي األساسية. ووفق هذا، الوقائع الجوانية أو الخصوصية، 

اع موون السوولوك كووالتفكير والشووعور، علووى الوورغم موون عوودم قابليتهووا للمالحظووة المباشوورة، أنووو 
 .9القابل ألن تسري عليه قوانين السلوكات األكثر وضوحا وعالنية
يمكون اختوزال هوذه المواقوف وللتبسيط، على نحو ال يؤثر في مقاصد هذه الدراسة، 

األربعة إلى موقفين، واحد ينكر الحكم بوجوود أحووال نفسوية غيور قابلوة للورد إلوى أوضواع 
د هذه األحوال. السلوكية اإلجرائية مذهب في جسمية، وآخر يعلق الحكم بخصوص وجو 

جمووول  انيالجمووول الذهنيووة مسوووتنفد، أي قابوول للووورد كليووا، إلوووى معوو انيالداللووة، يقووور أن معوو
للسوولوكية الراديكاليووة، فكالهمووا يتخووذ  سوولوكية، ولووذا يمكوون اعتبارهووا الصوويغة السوويمانطيقية

للووورد إلوووى وقوووائع ماديوووة. موقفوووا دوغمائيوووا ينكووور بوووالمطلق وجوووود أحووووال ذهنيوووة غيووور قابلوووة 
تويح إمكوان أن يكوون معنوى الجمول الذهنيوة غيور يفوي الداللوة  موذهبوالسلوكية المنطقية 

مسووتنفد موون قبوول تحليالتووه السوولوكية، ولووذا فهووي أنووزع إلووى اتخوواذ الموقووف االرتيووابي الووذي 
تتخذه السلوكية المنهجية، والوذي يعلوق الحكوم بخصووص وجوود األحووال الذهنيوة، أساسوا 

 بب حرصه على االستحقاقات العلمية التي يلزم علم النفس استيفاؤها.بس
ولتوضيح المراد مون السولوكية بوجوه عوام، وكشوف النقواب عون موقفهوا مون مسوألة  

طبيعووة العالقووة التووي تشووج الجسوومي بالووذهني، هبنووا حاولنووا تحليوول مووا يعنيووه شووعور الموورء 
باأللم. سوف نعب ر عن األلم أساسا بالحديث عما يجعلنا األلم نقوم به من سلوكات. إنه 

و يثيور انتباهنوا، ويودفعنا إلوى تحريوك أجوزاء مون أجسوادنا، يجعلنا نقوم بأشياء مختلفة، فهو
ويجعلنا أقل اهتماما بأشياء أخرى، وبالطبع فتنه ليس ممتعا. هبنا نستطيع أن نوجز كل 
هوووذه النتوووائج بالحوووديث عووون نزوعوووات أو اسوووتعدادات سووولوكية. مفووواد االقتوووراح، فوووي حوووال 

نزوع على هذا النحو، وهذا هو تحليول السلوكية اإلجرائية والراديكالية، هو أن األلم هو ال
مووا يعنيووه كووون شووخص مووا يشووعر بوواأللم، وبهووذا التحليوول يتالشووى غموووض الوووعي. ومفوواد 

ألسوباب علميوة  مواهي،االقتراح، في حال السلوكية المنطقية والمنهجية، هوو أنوه لنوا أن ن
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يووا لمووا النووزوع علووى هووذا النحووو، وهووذا هووو التحليوول الجووائز علم بووين األلووم وبووينخالصووة، 
يعنيه كون شخص ما يشعر باأللم، على الرغم من أن األلوم قود يشوير إلوى أحووال ذهنيوة 
جوانيوووة مسوووتترة وغيووور قابلوووة للمالحظوووة. وفوووي الحوووالين، طالموووا تشوووترك أنوووت وتوأموووك فوووي 
النزوعات السلوكية الجسمية نفسها، بحيث تميل بشكل يمكن التحقوق منوه إلوى التصورف 

تركان حسووووب السوووولوكية اإلجرائيووووة والراديكاليووووة اأو لنووووا فووووي بطريقووووة مماثلووووة، فتنكمووووا تشوووو
السووياقات العلميووة أن نقووول، حسووب السوولوكية المنهجيووة والمنطقيووة، إنكمووا تشووتركانأ فووي 
 األحوووووال الذهنيووووة نفسووووها، ألن هووووذه األحوووووال ليسووووت سوووووى نزوعووووات سوووولوكية اأو أجوووودر

 أن تعامل على أنها كذلكأ. ألسباب علمية
 أربع مشاكل تواجه السلوكية نوجزها فيما يلي.غير أن هناك  1.11
من اختالف النزوعات السلوكية. قد  على الرغماألحوال الذهنية  قد تتماثل 1.111

يرطم المرء إصبع رجله يوما ما، ويحدث جلبة مروعة بسبب ذلك، ويرطمه في يوم 
ا آخر، ويشعر بالشيء نفسه، لكنه يبتسم بشجاعة إسبرطي ويواصل عمله. لكن هذ

. المجاملة والنفاق 10يعني أن السلوك ليس مرشدا دقيقا لإلحساسات واألفكار والمشاعر
والتقي ة أوصاف ألوضاع أخرى يحس فيها المرء بحال شعوري ويسلك على نحو يغاير 
هذا الشعور. قد تسألني ما إذا كنت استمتعت بالوجبة التي أعددت من أجلي، وقد أرد 

 جوانية حالةد هو اآلخر بسببها. واالعتقا أصبت بمغص أنيباإليجاب على الرغم من 

قد يسلك بشكل  االعتقاد صاحب وأسوأ من هذا أن سلوك، أي إلى أصال تترجم ال قد
 شرعية بخصوصاإلجرائية والراديكالية تحديدا، السلوكية،  شكوك. اعتقاده يخالف

هي التي  سلوك، إلى يترجم ال الذي كاالعتقاد تجس، وال تحس ال أشياء عن الحديث
الوجدان،  في يجول الذي هذا به، االعتراف من بد هناك ليس ما ينكرون  جعلت أنصارها

 11أذن. به تسمع وال عين، تراه  دون 
تغفل النظريات السلوكية، شأن سائر تنويعات الفيزيقانية، أن السلوكات غير  1.111

االنفعاالت المركبة التي قد قابلة ألن تخطط بالتفصيل بحيث تتم مزاوجتها مع عينيات 
وحده قد ال يكفي للتمييز  جسميتتمايز على الرغم من تشابهها، ومثل ذلك أن السلوك ال
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بين السخط والنفور واالنزعاج، أو بين الصفح والعفو والتسامح، على الرغم من الفروق 
 التي تميز بين هذه األحوال الذهنية.

لوكات في دور منطقي فاضح. االعتقواد وفوق تقع السلوكية في سياق تفسير الس 1.111
 أ.كووذلكاأو أجوودر أن يعامول علووى أنووه  السولوكية مجوورد نووزوع نحووو السولوك بطوورق بعينهووا

 .تجنبهوا إلوى نزوعوك يتمواهى موع هنواك مركبوة مسورعة فوي طريقهوا إليوك أن اعتقوادك
 "المركبوة تتجنوب يقووم بوه. إنوك بموا قيامه "تفسر" ما عادة المرء اعتقادات أن هي المشكلة

تعتقد أنها في طريقها إليك. ولكن إذا كوان "اعتقوادك أن المركبوة فوي طريقهوا إليوك"  "ألنك
سوير تجنبوك لون يتسونى لنوا تف ،يعني اأو أجودر أن يعامول علوى أنوه يعنويأ "تجنبوك إياهوا"

إياها باعتقادك أنها في طريقها إليك، ألن هذا يعني أنك تجنبتها ألنك تجنبتها، والشويء 
عوواجز عوون تفسووير نفسووه. هووذا خطووأ فاضووح، خصوصووا حووين يكووون مرتكبووه نصوويرا  بداهووة

لمووووذهب يووووودقق فوووووي االسوووووتحقاقات العلميوووووة اتفسوووويرية الطوووووابعأ لتنووووواول عالقوووووة "الوووووذهني" 
 بالجسمي.
هناك أحوال ذهنية ال ترتبط بالسلوك إال بشكل غير مباشر. اعتبر مذاق القهووة  1.111

شووويء يشوووبه عنووودنا موووذاق القهووووة اوال يشوووبهه عنووود موووثال. إنوووه يعطينوووا خبووورة مميوووزة. ثموووة 
الزومبياتأ، لكنه ال يجعلنوا بالضورورة نسولك بوأي طريقوة. هوذا يعنوي أن ثموة كيفيوات أو 
مشاعر ترتبط بتذوق القهوة، يصعب ردها إلى أي نزوعات سلوكية، لويس ألن الشوخص 

ألنووه يتعموود الووذي يختبرهووا يمسووك عوون ترجمووة اختبوواره إياهووا إلووى سوولوكات علنيووة، ولوويس 
 12إساءة ترجمتها، بل ألنها ال ترتبط أصال بأي سلوكات من هذا القبيل.

أ. وهوووي نووووع مووون الفيزيقانيوووة الرديوووة قريوووب (Identity Theory نظريلللة التملللاهي 1.1
السوووولوكية اإلجرائيووووة والراديكاليووووة يقووووول بووووه ي. ت بلوووويس، وجووووي. جووووي. سووووي. الصوووولة ب

الت الدماغيووة متماهيووة تمامووا، وأن حقيقووة أن سوومارت، مووؤداه أن الحوواالت الذهنيووة والحووا
 ليسووتالوودماغ كيووان مووادي إنمووا تثبووت أن الووذهني مووادي هووو اآلخوور. وفووق هووذه النظريووة، 

لرغبوة المورء فوي شورب المواء أن  الكيفيوة التوي يمكون بهواهناك مشكلة خاصة فوي تفسوير 
اغ فوي هيئوة كون الودم هيتسبب تحرك أطرافه االتسبيب الذهنيأ، ألن الرغبة في الماء 

ل مشكل العالقة بين الجسم عصبية بعينها. بوتقرار أنهموا  يوالذهن يوعلى هذا النحو يح 
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شوويء مووادي واحوود، واألشووياء الماديووة تووؤثر فووي بعضووها وفقوواو لقوووانين الفيزيوواء، وهووذا حكووم 
بعدي مؤسوس إمبيريقيوا، ولويس حكموا قبليوا مفترضوا ألسوباب منطقيوة كموا توزعم النزعوات 

 الفينومينولوجية. 
غيووور أن نظريوووة التمووواهي تؤكووود، خالفوووا للسووولوكية بوجوووه عوووام، خصوصوووية الحيووواة 

طها بسولوكات ظواهرة فوي كثيور مون الحواالت، كموا تؤكود اخوتالف نووع الذهنية وعدم ارتبا
فسوويولوجية -الخبوورة الداخليووة فووي حوواالت السوولوك المتماثوول نتيجووة الخووتالف البنيووة النيوورو

، مووا يجعلهووا تتجنووب بعووض االعتراضووات التووي توجووه إلووى السوولوكية اإلجرائيووة بووين األفووراد
 والراديكالية.

 ة ثالثة انتقادات.وقد وجهت إلى هذه النظري 1.11
 (indiscernibility of identicalsاختراقها لو "قانون ال تمايز المتماهيوات"  1.111

أ الووذي يقووول بووه ليبنتووز والووذي يوونص علووى أنووه إذا كووان هنوواك شوويئان متماهيووان فتنهمووا 
يحوووزان الخووواص ذاتهووا. حووين أشووعر بوواأللم فووي سوواقي فووتن الحالووة الدماغيووة التووي تطووابق 

موجووودة فووي دموواغي وليسووت فووي سوواقي، ولووذا ال سووبيل لمماهوواة بووين الحالووة  شووعوري هووذا
 الدماغية والشعور الذهني.

 distinct)مووووواكس بالنوووووك المعوووووروف بحجوووووة "الخاصوووووية المتميوووووزة" انتقووووواد  1.111

property) ، نظريووووة التموووواهي تنتهووووي كمووووا بوووودأت الثنائيووووة بنوووووعين موووون الخصووووائص أن
المتعلقوة بتمواهي الودماغ والوذهن إقورارات بعديوة يعنوي أنوه  المتمايزة، فالقول بأن اإلقرارات

يجوووب أن يترافوووق التعبيوووران الووودالليان المختلفوووان فوووي هوووذا اإلقووورار موووع خصوووائص مختلفوووة 
للمحال إليه. فعلوى سوبيل المثول، موا يجعول الجملوة "نجوم الصوباح هوو نجوم المسواء" إقوراراو 

"نجم الصباح" و"نجم المساء" بموا يحويالن بعدياو هو ارتباط التعبيرين الدالليين المختلفين 
إليه، وهو كوكب الزهرة الذي يحووز خاصويتين مختلفتوين تورتبط كول واحودة منهموا بتعبيور 
مختلووف: الخاصووية األولووى هووي خاصووية الظهووور والسووطوع فووي الصووباح الموورتبط بووو"نجمة 

بوو"نجمة الصباح"، والخاصية الثانية هي خاصية الظهوور والسوطوع فوي المسواء المرتبطوة 
المساء". وهذا يعني أنه يجوب أن تكوون هنواك خاصويتان متمايزتوان فوي كول إقورار بعودي 

 التماهي.حول التماهي، ما يجعلنا نخلص إلى الثنائية التي يرفضها دعاة نظرية 
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تهمة "الشوفينية العصبية". لو كان كل ألم متماهيا مع نوع بعينه مون المحفوزات  1.111
كل اعتقاد متماهيا مع نمط بعينه من الحواالت الدماغيوة، فسووف يوؤدي كان العصبية، و 

هذا إلى اعتبار الكائنات التي ال تحوز تركيبة عصبية مشوابهة لموا يحووزه البشور كائنوات 
بال آالم أو اعتقادات، وفي هذا إغفال لموا يعورف بتعدديوة التحقوق، أي إمكوان أن يتحقوق 

اعتبور األلوم: قود يتعوين الوضوع العصوبي ماغيوة. الحال الذهني في كثرة من األوضاع الد
الذي يقوم عليه األلم في البشر في تهييج ألياف من نوع بعينه، ولكن هناك سوبب وجيوه 
للشك في أن الوضع العصبي نفسه ُيحدث األلم في كول الكائنوات العضووية القوادرة علوى 

نات الفضائية، على ولو صحت نظرية التماهي، العتبرت الكائالتألم ااألخطبوط مثالأ. 
افتووراض وجودهووا، عوواجزة عوون التواصوول مووع سووكان األرض والتعوورف إلوويهم، وعوون الرغبووة 
فوووي السووويطرة علوووى كوكوووب األرض، ألنهوووا ببسووواطة ال تمتلوووك اعتقوووادات ورغبوووات مماثلوووة 

، ويحتوووواج بسووووبب هووووذا لالعتقووووادات البشوووورية، وهووووذا حكووووم يتعووووارض مووووع أحكووووام البداهووووة
  عاة نظرية التماهي في تأمينه.التعارض إلى تفسير يفشل د

. وهي مذهب قريب الصلة eliminative materialism)ا المادية االستبعادية 1.1
بنظرية التماهي، وإن اتسم بطابع إبستيمولوجي عوضا عن الطابع األنطولوجي الذي 

ال يناسب اإلطار الذي يقدمه  الحديث عن الذهنييسم هذه النظرية. وفق هذا المذهب، 
م، إذ ال مكان للمفردات الذهنية في علم األعصاب. وبحسب تشرشالند ال يمكن رد العل

الذي  (folk-psychology) مفاهيم الحس المشترك أو ما يسمى بعلم النفس الشعبي
يشمل مفاهيم الرغبة واالعتقاد والخوف ..إلخ إلى مفاهيم نظرية في علم األعصاب 

ي وطبيعة نشاط اإلدراك المعرفي. ولكونها ألنها مذهب مضلل في أسباب السلوك البشر 
كذلك ال يمكننا أن نتوقع أن تتواءم مع ما يقدمه مذهب علم األعصاب لحياتنا الداخلية، 
األمر الذي يوجب استبعادها عوضاو عن محاولة ردها إلى علم األعصاب. وهذا ما 

ي، وحين حدث تماما حين استبعدت نظرية الجسيمات الحركية نظرية  السيل الحرار 
 اسُتبعدت نظرية الفيلجستون في صالح كيمياء األكسجين.

الحديث عن أحوال ذهنية إذن مجرد مرحلة متخلفة من مراحل تطور علم   
النفس، وقد آن للفالسفة اللحاق بركب العلم واإلمساك عن الحديث عنها. وهكذا قام 

لها الكارثي في تفسير مناصرو هذا الرأي باستبعاد مفاهيم علم النفس الشعبي بسبب فش
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، وهي مشاكل يعد علم األعصاب 13ماهية النوم وأسباب حدوثه وفروقات الذكاء والذاكرة
بحلها. أما مشكلة التفاعل بين ما هو ذهني وما هو فيزيقي فتن المادية االستبعادية 
تحلها باعتبار القضية التي تنكر فيزيقية الذهن قضية باطلة، ليس لكون الذهن شيئاو 

مفاهيم علم نفس  مجرد واحد منديا، ولكن ألنه ال وجود للذهن من األساس، فهو ما
 متخلف.

 وهناك نقدان عادة ما يوجهان إلى المادية االستبعادية.
أنها نظرية تقوض نفسها. لو صدقت هذه النظرية لما تسنى ألنصارها االعتقاد  1.11

مركب بمفاهيم االعتقاد في صدقها بشكل عقالني. وألن فكرة الصدق مرتبطة بشكل 
و"المواقف القضوية" األخرى، وألن استبعاد فئة االعتقاد يستبعد ضمنياو فكرتي الصدق 
والكذب، يبدو أن فكرة الحجة العقالنية التي تقع في لب المدخل العلمي لفهم العالم 
سوف ُتستبعد هي األخرى. ووفق هذا لو نجح المادي االستبعادي في مسعاه نحو 

 لمية للسلوك البشري، فتنه بذلك يقوض مؤسسة العلم نفسها.نظرية ع
أن العلم فشل حتوى اآلن فوي تفسوير الكثيور مون المفواهيم التوي عجوزت سويكولوجيا  1.11

الوذهني والخيوال الخوالق،  كوالمرضالحس المشترك أو علم النفس الشعبي عن تفسويرها، 
اديوووة االسوووتبعادية اإلطوووار وال يبووودو أن العلوووم سووووف يوووتمكن مووون تفسووويرها إذا أصوووبحت الم

األمثووووول لممارسوووووة هوووووذا النشووووواط، ألن مفهووووووم المووووورض الوووووذهني موووووثال هوووووو أحووووود مفووووواهيم 
سوووويكولوجيا الحووووس المشووووترك التووووي إذا اسووووتبعدت فسوووووف يسووووتبعد معهووووا مفهوووووم الموووورض 

 الذهني، األمر الذي سوف يحول دون تفسيره.
فوووي تمييوووز الحووواالت  يرغوووب أشوووياع هوووذه النزعوووةأ. Functionalismا الوظيفانيلللة 1.1

تمييووز األحووداث  عبوورالذهنيووة بووالرجوع إلووى السوولوك، ولكوون بطريقووة غيوور مباشوورة، وذلووك 
الذهنيوووة بمفوووردات الووودور السوووببي اأو الووووظيفيأ الوووذي ُيعتقووود أنهوووا تقووووم بووودور فوووي تحديووود 

 الكيفية التي يسلك بها المعني في ظروف مختلفة.
موون العالقووات السووببية التووي يمكوون أن  وفقوواو لهووذا المووذهب ثمووة ثالثووة أنووواع مختلفووة 

الدور السببي للحالوة الذهنيوة قيود النقوال: المثيورات الخارجيوة والحواالت  شكيلتسهم في ت
الذهنية والسلوك الناتج. القول بأن المريض يعتقد أن الدواء سوف يشفيه يعني أن هناك 
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موووثال أنوووه  عمليوووة محوووددة تحووودث داخلوووه تموووت عبووور مثيووورات خارجيوووة بعينهوووا، فهوووو يووودرك
مووريض، وهووذا اإلدراك صووحبة عواموول أخوورى، رغبتووه فووي الشووفاء مووثال، يسووبب لديووه نوعوواو 
موون السوولوك، يتعووين فووي تناولووه الوودواء. وفقوواو لووذلك ال ُتعوور ف الحوواالت الذهنيووة كاالعتقوواد 

 تماموا كموواوالرغبوة بمكوناتهوا الجوهريووة بول بعالقاتهوا السووببية التوي تكوون سووبباو لوظائفهوا، 
أعضوواء جسوودية مثوول القلووب والعووين بمووا تؤديووه موون وظووائف مهمووا اختلفووت أشووكالها ُتعوورف 

 ومكوناتها.
تعريف الحاالت الذهنية بوظائفها يجنب الوظيفانيوة اعتوراض تعدديوة التحقوق الوذي 
واجهتووه نظريووة الهويووة، إذ ال شوويء يحووول دون أن تتحقووق الحوواالت الذهنيووة لوودى البشوور 

يمكن أن تتحقق أيضاو في كيانات جامدة  كالحاسوب ولدى أي كائنات حية أخرى، بل و 
الذي يصنع من مواد مختلفة ويعالج بيانات لتأدية مهام محددة. وقد سمحت هذه الحرية 

أ فوووي التحقوووق بتمكوووان قيوووام أنظموووة ماديوووة ontological liberalismاألنطولوجيوووة ا
 خالصة بعمليات ذهنية يتميز بها البشر.

 واجهان الوظيفانية.وهناك اعتراضان أساسيان ي
أنهووا تنسووب الحوواالت الذهنيووة إلووى كيانووات ال يبوودو أنهووا تحتوواز عليهووا، وهووي نسووبة  1.11

ناجموة عوون مبوودأ الحريوة األنطولوجيووة الووذي يعتبور أن أهووم مووا يميوز الحوواالت الذهنيووة هووو 
 وقوود عب وور. 14أنهووا تقوووم بوودور وظيفووي محوودد بغووض النظوور عوون الوسووط الووذي تتحقووق فيووه

 Chinese Room)عوون هووذا االعتووراض بحجووة "الغرفووة الصووينية" ر عب ووجووون سوويرل 

Argument) التي يفترض أن تبين أنه ال يمكون أن تكوون العمليوات الذهنيوة كوالتفكير ،
البورامج الحاسووبية علووى الفهوم الوذي يتطلووب  عودم قوودرةموثالو عمليوات حسوابية آليووة بسوبب 

هوووذه البووورامج  حوووين تفتقووور ، فوووي(Syntax)أ والتركيوووب (Semanticsعنصوووري الداللوووة 
الثوواني. يتخيول سوويرل نفسووه موجووداو فووي غرفووة  وإن حوازت العنصوورتفتقور للعنصوور األول 

ينوواول فيهووا رموووزاو مكتوبووة باللغووة الصووينية التووي ال يفهمهووا، ويوجوود أمامووه ُكتيووب تعليمووات 
موون مكتوبووا بلغووة يتقنهووا، يبووين لووه الرموووز التووي يجووب أن يقوودمها كاسووتجابة لمووا يوورد إليووه 

مدخالت باللغة الصينية، وهوي إجابوات صوحيحة بوالرغم مون عودم فهموه لهوا. وتبوين هوذه 
الرغم من قيوام عالقوة على الحجة أن صحة اإلجابة ليست دليال على الفهم أو التفكير، ف
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وظيفية وحدوث عمليات اإلدخال والمعالجوة، لوم تحودث عمليوات الفهوم أو التفكيور، وهوي 
 الذي يبين خلل التصور الوظيفاني. حاالت ذهنية خالصة، األمر

أ التوي تقور أن لوبعض الحواالت (Inverted Spectrumحجة الطيف المعكوس  1.11
الذهنيوة الواعيووة خوواص نوعيووة متمووايزة. عنودما أنظوور إلوى شوويء أحموور موثالو فووي ظووروف 
إضوواءة عاديووة، تكووون لوودي خبوورة بصوورية بنوووع معووين متميووز، يختلووف نوعيوواو عوون خبرتووي 

ر إلى سطح ملون آخر في شوروط اإلضواءة ذاتهوا. تبودو األشوياء الحموراء لوي عندما أنظ
بطريقووة معينووة فووي هووذه الظووروف بطريقووة مختلفووة تماموواو عوون الطريقووة التووي تبوودو عليهووا 
األشووياء الملونووة األخوورى فووي الظووروف ذاتهووا. ولوويس موون المسووتبعد أن تبوودو لووي األشووياء 

األشوياء الخضوراء فوي ظوروف اإلضواءة  الحمراء في ظروف إضاءة عادية كموا تبودو لوك
ذاتهووووا، بحيووووث تكووووون خبراتنووووا اللونيووووة "معكوسووووة" بالنسووووبة لبعضوووونا الووووبعض، وإن بوووودونا 
متكووافئين وظيفانيوواو فيمووا يتعلووق بخبراتنووا اللونيووة. وهووذا يعنووي أن خبراتووي اللونيووة وخبراتووك 

 نهما.يز بيالوظيفانية عاجزة عن التمي ، لكناللونية تقومان بالدور الوظيفي ذاته
-non)الالردية -وهي شكل من الفيزيقانية. (Emergenism)االنبثاقية  1.1

reductive Physicalism)  لكثير من الوحدات التامة سمات "جديدة مؤداه أن
. شفافية الماء مثال خاصية منبثقة ألنه لم 15حقيقية" انبثقت إلى العالم الذي تطورت فيه

ئص ذرات األكسجين والهيدروجين التي يتكون منها يكن بالمقدور استنتاجها من خصا
الماء. ويقابل الخصائص المنبثقة الخصائص "التراكمية" أو "الناتجة"، مثل كتلة الجسم، 

 . 16التي يمكن اشتقاقها من خصائص األجزاء
الخصائص الذهنية خصائص منبثقة، ال تحدث إال في  وعلى النحو نفسه،

بيولوجية مناسبة، وهي خصائص متميزة بشكل ال يقبل الرد عن هذه -ظروف فيزيائية
الظروف. حين تصل بنية مادية مستوى بعينه من التركيب تنبثق فيها خصائص 

الرد إلى جديدة، أهمها الحياة والوعي، وهذه خصائص غير قابلة للتنبؤ أو التفسير أو 
مكوناتها المادية والقوانين التي تحكمها، وحالها شبيه تماما بحال الشفافية نسبة إلى 

 الماء. 
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ولكن على الرغم من أن هذا الصنف من الفيزيقانية الالردية هو الموقف األكثر 
الذهن منذ سبعيينات القرن العشرين، ظلت مسألة ما إذا كانت -تأثيرا في إشكالية الجسم

ر الذهنية المنبثقة المفترضة قادرة على أن تجلب للعالم قوى سببية جديدة مسألة الظواه
خالفية. ويبدو أن النزعة االنبثاقية تقع في خطأ مماثل لذلك الذي وقعت فيه المناسبية 
-والظاهرتية المصاحبية. إنها تفشل في تفسير الكيفية التي يتسنى بها لظروف فيزيائية

ن تهيئ المناسبة النبثاق خصائص ذهنية، كالوعي، يفترض أنها بيولوجية، أي مادية، أ
ليست مادية. إذا كانت الغدد الصنوبرية، وحتى الكائنات العلوية، عاجزة بحكم التغاير 
الجوهري بين الجسمي والذهني، عن إحداث النقلة السحرية، فليس هناك ما يوجب الثقة 

غت درجة تركيبها، على إحداث مثل بيولوجية، مهما بل-في قدرة أي أوضاع فيزيائية
هذه النقلة. االستشهاد في هذا السياق بشفافية الماء، كخاصية منبثقة، ال يجدي نفعا، 
ألن السؤال ال يتعلق بما إذا كانت هناك نقلة سحرية تحدث بالفعل، سواء في حالة 

الجسمي  الوعي أم الماء، بل يتعلق بتفسير حدوثها في ضوء حقيقة التغاير الظاهر بين
يعاني من مشكل مماثل لذلك والذهني. في النهاية يبدو أن التعبير "خاصية منبثقة" 

أ، و"ظاهرة مصاحبة" مالبرانىن "يهيئ الظروف المناسبة" ااالتعبير  الذي يعاني مه
 مشكل عالقة الذهني بالجسميال ينجح إال في إعادة إنتاج  فهو مثلهماأ، وليم جيمسا

 عوضا عن حله.
 اعتراضات عامة على الفيزيقانية 1.2

علووى الوورغم مووون أن كوول تنويعوووة فووي النغمووة الفيزيقانيوووة تواجووه اعتراضوووات تخصووها، ثموووة 
 اعتراضات تواجه هذه النغمة بمختلف تنويعاتها:

عن تفسير ظاهرة الوعي، أهم معالم الحياة البشرية، التي تبدو ظاهرة غير العجز  1.21
فووي أفضوول األحوووال فووي تفسووير بنيووة الوووعي ووظائفووه، لكوون فيزيقيووة. قوود توونجح الفيزيقانيووة 

هووذا ال يكفووي لتفسووير ظوواهرة الوووعي نفسووها. وإذا كووان مووا ال يقبوول التفسووير الفيزيقووي لوويس 
 فيزيقيا، فتن الفيزيقانية باطلة من أساسها.

، كووووائن يبوووودو علووووى هيئووووة البشوووور ويتصوووورف (Zombie)نسووووتطيع تخيوووول زومبووووي  1.21
، كووائن يبوودو علووى (Mutant)ل ميوتانووت بوورات واعيووة؛ أو تخي وومووثلهم، لكنووه ال يحوووز خ
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هيئة البشر ويتصرف مثلهم، لكن خبراته الذهنية معكوسوة، فهوو يلتوذ لووخز األبور، ويوألم 
للمووس الحريوور. كالهموووا كووائن فيزيقووي شوووبيه باإلنسووان، لكوون األول ال وعوووي لووه، وللثووواني 

ة تماموا لودى ثالثوتهم، لكون الخبورات وعي معكوس. العمليات الدماغية االفيزيقيوةأ متماثلو
الذهنيووة مختلفووة كليووا. قوود يقووال إن قوووانين العووالم الطبيعيووة تحووول دون وجووود كائنووات موون 

يكفوووي ، ومجووورد هوووذا اإلمكوووان هوووذا القبيووول. غيووور أن وجودهوووا ممكووون منطقيوووا وميتافيزيقيوووا
يزيقيوا موع إلثبات أن الوعي لويس ماديوا. إذا كوان هنواك عوالم ميتوافيزيقي ممكون متماثول ف

عالمنوا لكنوه يفتقود الووعي، أو يختبور قوواطنوه وعيوا معكوسوا، سووف يلوزم أن يكوون الوووعي 
نا غير فيزيقي في عالمنا مكو ِّ

17. 

تفشل الفيزيقانية في تفسير بعض الخصائص الكيفية، وهذا ما تبينه تجربة فرانوك  1.21
فيسوويولوجيا األعصوواب البصوورية، مووريم، ذات القوودرة الفائقووة فووي جاكسووون الفكريووة التاليووة. 

محجووور عليهووا فووي بيئووة كوول مووا فيهووا أبوويض أو أسووود. مهمووا كووان قوودر درايتهووا بالفيزيوواء 
العصوووبية لخبووورة الطمووواطم الناضوووج، والسوووماء الزرقووواء، إلوووخ.، يظووول هنووواك، حوووين يطلوووق 
سراحها من هذا العالم، شويء ال تعرفوه؛ طبيعوة الخبورات البصورية المتعلقوة بهوذه األشوياء 

لوووو كانوووت الفيزيقانيوووة صوووحيحة لعرفوووت مووواري كووول موووا يلزمهوووا معرفتوووه،  متنوعوووة األلووووان.
وافتوووراض خوووالف هوووذا يعنوووي أن هنووواك موووا هوووو أكثووور مووون الحقوووائق الفيزيائيوووة تحتووواج إلوووى 

إذا خرجوت مواري مون غرفتهوا وشواهدت تلفوازاو ملونواو  18معرفته، وهذا ما تنكوره الفيزيقانيوة.
عليها رؤية األحمر؛ ولو كانت الفيزيقانية صادقة لعرفوت  سوف تتعلم الكيفية التي تكون 

 .19ماري من البداية ماهية خبرة رؤية األحمر
 (Panpsychism)النفسانية الشاملة  .1

يحواول تفسووير الكيفيووة التووي يمكوون بهووا للووذهني أن  وآخوورون  موذهب يقووول بووه دوغوون ديغوون
فيزيقيووووة علووووى -روتحوووووز الكائنووووات الميكوووو يسووووبَّب ممووووا لوووويس ذهنيووووا. وفووووق هووووذا المووووذهب

من بينها الوعي، ولذا فتنهوا تعتبور الوذهني مكونوا أساسويا مون مكونوات  ة،ذهني خصائص
المادي، بخالف الفيزيقانية التي تعتبر الذهني خاصية منبثقة عون الوذهني أو مرتهنوة لوه 

هذا يعني أن العالم المادي بشوكل عوام نفسوي أو حسواس أو واع، لكنوه  أو متماهية معه.
بالضرورة أن للعصي والحجر والشجر أذهانا. حقيقة أن كل عنصر في الفريوق ال يعني 
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درجات متنوعوة تحتواز وفقهوا  الوطني كائن واع ال تستلزم أن الفريق نفسه كائن واع. ثمة
يختبوره البشور فوي واعية، وهذا أمر يختلف كثيورا عموا -األشياء على جوانب ذاتية أو شبه

   20كائن على درجة تركيب اإلنسان. ن إال عندال يكتمل الذه تحديدا،. شكل وعي

شحنتها الخاصوة وفق هذه الرؤية إذن، يتألف العالم المادي من جزيئات لكل منها 
 حساسوية منبثقوةمن اإلحساس أو الوعي، وبعوض الوحودات الماديوة األكثور تركيبوا تحووز 

الوحودات،  والكائن البشري من ضمن هوذه 21.الشحنات الحسيةمن التفاعل المتبادل بين 
 وهذا ما يفسر وعيه.

ويعوورض أنصووار النفسووانية الشوواملة ثووالث حجووج لوودعم نووزعتهم، أولهووا حجووة قيوواس 
التناظر، التي تقر أن للعمليات الذهنية التي يبدو أنها تميوز البشور، كاإلحسواس والتوذكر 

خليوة، واإلرادة، تعم في حقيقة األمر الكائنات الحية جميعها، بموا فيهوا الكائنوات وحيودة ال
فهووي قووادرة علووى رصوود المثيوورات الخارجيووة وتووذك رها وتعل ووم أسوواليب متنوعووة فووي التعاموول 
معووه. وهووذا مووا يحوودث أيضووا مووع النبووات الووذي يعوودل حركتووه بمووا يتناسووب مووع كميووة الموواء 

 والضوء المتاحة. 
وثانيها حجة مؤسسة على مبودأ أنوه ال شويء يوأتي إلوى الوجوود مون عودم، ومؤداهوا 

أ يسووتلزم أن الووذهن وتمظهراتووه ال تووأتي ممووا ال ذهوون لديووه، مووا يبووين أن موون أن هووذا المبوود
الذريووووة -بووووين الخصووووائص الجوهريووووة التووووي تخووووتص بهووووا مكونووووات المووووادة األساسووووية دون 

 خصائص ذهنية. 
وثالثها مؤسس على مبدأ التطور عبر االنتخواب الطبيعوي، وهوي تقور أن الكائنوات 

و كائنووات ال عقوول لهووا. البووديل األول يعنووي أن العاقلووة إمووا تطووورت عوون كائنووات عاقلووة أ
الووذهني كووان موجووودا منووذ البدايووة، وهووذا مووا تقووره النفسووانية الشوواملة؛ والبووديل الثوواني يحووول 
دون رسم خط فاصل بين الكائنات العاقلوة وأسوالفها غيور العاقلوة، وهوذا يتسوق تماموا موع 

 ما تقره هذه النزعة. 
ريووووووب الصوووووولة يعوووووورف بالواحديووووووة المحايوووووودة وتوووووورتبط النفسووووووانية الشوووووواملة بمووووووذهب ق

(neutral monism)  يتبناه برترند رسل، وبموجبه ليست الكينونات األساسية ذهنية أو
ماديووة فووي ذاتهووا، وإن أمكوون وصووفها بتنهووا ذهنيووة أو ماديووة إذا اسووتوفت شووروطا محووددة. 
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ات الموظفة في وعلى هذا النحو يمكن اعتبار اللون مثال ماديا أو ذهنياو وقفا على العالق
تفسيره، فهو مادي إذا أخذنا في الحسبان عالقاته بمصدر اإلضاءة والحرارة، وهو ذهني 
إذا ركنوووا إلوووى موووا يظهووور علوووى شوووبكية العوووين. وبحسوووب رسووول يتولووود الوووذهن والموووادة عووون 
مجموعة من القوانين السببية المختلفة، حيث تنتج المادة عبر قوانين العلم، وينتج الذهن 

أ لم نفهمها بعد. ووجه االرتباط بين المذهبين المذكورين  mnemicذاكرية ا عن قوانين
هو أنه إذا كانت األشياء مكونة من أحداث، فتن هذه األحداث قادرة علوى توليود الوذهني 
مثلموووا تسوووتطيع توليووود الموووادي، موووا يوووؤدي إلوووى تشوووعب األحوووداث فوووي اتجووواهين مختلفوووين 

و احتفوا  األحوداث بالمظواهر الذهنيوة والماديوة معواو وإنتاجها فئتين مختلفتين أنطولوجيواو أ
 .22بحيث يكون الذهن مادة والمادة ذهناو 

ومثوول البوودائل األخوورى التووي طرحووت لحوول مشووكل عالقووة الووذهني بالجسوومي، يواجووه 
 هذا المذهب عدة اعتراضات.  

تسوووتخدم النفسوووانية الشووواملة فوووي عوووورض حججهوووا األساسوووية موووا يعووورف باالسووووتدالل  1.1
. ال يقوودم هووذا الصوونف موون االسووتدالل أدلووة قاطعووة أو مرجحووة (abduction)ي التفسووير 

لنتيجته باستثناء أنها تفسر ما استند عليه من مقودمات. والمشوكلة اإلبسوتيمية التوي عوادة 
ما تعاني منها االستدالالت التفسيرية هي تعدد التفسيرات الممكنة للنتيجوة قيود التقصوي، 

سووير المقوودم هووو أفضوول تفسووير ممكوون، فووتن األبووواب سوووف ومووا لووم ُيشووترط أن يكووون التف
تفووتح علووى مصوووارعها للمصووادرة علووى قضوووايا أو كينونووات ال دليوول لنوووا علووى صووودقها أو 
وجودها. لكن هذا يعني أن وجاهة النفسوانية الشواملة سووف تتوقوف علوى تبيوان أنصوارها 

ن العوووالم ذهنوووي أن التفسوووير الوووذي تطرحوووه للعالقوووة بوووين الوووذهني والجسووومي، والوووذي يقووور أ
وموووادي فوووي آن واحووود، هوووو أفضووول تفسوووير ممكووون، أو أنوووه علوووى األقووول أكثووور وجاهوووة مووون 

 البدائل التي أتينا على نقاشها، وهذه مهمة ال يستبين أنهم نجحوا في تأديتها.
. واآلدهوكية أسولوب مشوبوه إبسوتيميا (ad hoc)يتميز هذا المذهب بطابع آدهوكي  1.1

تي تواجه إشوكالية بعينهوا يسوتخدم عبور تعوديل الفرضوية بشوكل في الدفاع عن الفرضية ال
يصوووومم خصيصوووووا لحووووول هووووذه اإلشوووووكالية. المثووووول التقليووووودي هووووو تعوووووديل فرضوووووية أن كووووول 
الحيوانوووات تحووورك فكهوووا السوووفلي، فوووي حوووال مواجهوووة مشوووكلة التماسووويح التوووي تحووورك فكهوووا 
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ألسوووولوب فووووي العلوووووي، عبوووور اسووووتثناء التماسوووويح. والشووووبهة اإلبسووووتيمية التووووي تطووووال هووووذا ا
الحجووواج هوووو أنوووه يحصووون الفرضوووية مووون كووول حووواالت الووودحض التوووي يمكووون أن تواجههوووا، 

 ويمك ن من ثم من التشبث بها عبر إجراء تعديالت طفيفة عليها. 
ويمكوووون تبيووووان الطووووابع اآلدهوووووكي الووووذي يسووووم فرضووووية النفسووووانية الشوووواملة عبوووور 

 هتها: اعتبارها نتيجة تعديالت لمشكالت واجهتها صممت خصيصا لمواج
 كل العالم مادي.7فرضية : 
 كيوووف يسوووتطيع موووا هوووو موووادي صووورف أن يسوووبب حووودثا ذهنيوووا؟ 7مشوووكلة :

 امشكلة التسبيب الذهنيأ.
 أ: كل شيء في الكون مادي وذهني.1تعديل افرضية 
 لكن هذا يستلزم أن لدى الحجر والشجر وعي.1مشكلة : 
 ال يكتمل  أ: للكائنات درجات متفاوتة من الوعي، والوعي1تعديل افرضية

 إال عند اإلنسان.
غيوور أن أنصووار النفسووانية الشوواملة يمسووكون عوون تحديوود القوودر الووذهني االمتفوواوت حسووب 
زعمهاأ في األشياء المادية. إنهم يردون على االعتراض بأن موذهبهم يجعول مون الحجور 
والشجر كائنات واعيوة بقوول إن درجوة الووعي فيهوا متدنيوة. غيور أنهوم ال يضوعون معيوارا 

ضووحا للتمييووز بووين درجووات الوووعي، مووا يجعوول حكمهووم بالتفوواوت مجوورد حلقووة أخوورى فووي وا
سلسوولة التعووديالت األدهوكيووة. وهكووذا، كلمووا أثووارت الفرضووية مشووكلة أسوورعوا إلووى تعووديلها 
بما يجنبهم إياها، فتذا اسوتبين أن الفرضوية المعدلوة تواجوه مشوكلة أخورى، اقترحووا تعوديال 

 آخر، وهكذا دواليك.
ح النفسوانية الشواملة فرضوية وجوود الحواالت الذهنيوة أو بعوض منهوا علوى األقول تطر  1.1

 لدى الجماد أو الكائنات الحية األخرى، وهي فرضية ال تستبين قابليتها للتحقق. 

وهناك أخيرا مسألة التركيب التي تستفسر عن الكيفية التي يمكون وفقهوا لعودد هائول  1.1
من الذرات التي تحتاز خواصاو ذهنية أن تشكل وعياو جديداو ومعقداو كالذي يحووزه البشور، 
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وعموووووا إذا كانوووووت مركبوووووات هوووووذه الوووووذرات تحووووووز هوووووي نفسوووووها خوووووواص ذهنيوووووة اأغلوطوووووة 
 خصوصهما أنصار هذا المذهب.الهومنكلوسأ، وهاتان مسألتان يسكت ب

 خالصة
السووووولوكية، ونظريوووووة ايبووووودو أن المشووووواكل التوووووي تواجوووووه الفيزيقانيوووووة، بمختلوووووف تمظهراتهوووووا 

ليست أقل صعوبة من تلك التي  واالنبثاقيةأالتماهي، والمادية االستبعادية، والوظيفانية، 
المصاحبيةأ، وال تلوك  الديكارتية والمناسبية والظاهرتيةاتواجه الثنائية، بمختلف تجلياتها 

 .التي تواجه النفسانية الشاملة
وفي حوين أنوه ُيحمود للثنائيوة أن فرضويتها التوي تقور وجوود جووهرين، علوى الورغم 
مووون ضوووعف حججهوووا عليهوووا، تعفيهوووا مووون مواجهوووة إشوووكالية تفسوووير بداهوووة تغووواير الوووذهني 

فتنهوا تظول  والجسمي، التي تواجه كول نزعوة تحواول رد أحود ذينوك الجووهرين إلوى اآلخور؛
 تواجه من الصعوبات ما يحول دون الجزم بصحتها.

غيوور أن العصوويان علووى الحوول هووو دأب المشوواكل الفلسووفية األصوويلة، ولعوول هووذا 
هو سر بقائها على مر العصور. حين قال وايتهيد عبارته الشهيرة "ليسوت الفلسوفة سووى 

ؤكود صوحة الموذهب حواشي على أفالطون"، لم يكن يثني على عبقريتوه، بقودر موا كوان ي
االرتيووابي، الووذي يعتوود بقصووور العقوول البشووري وبعجووزه عوون اقتنوواص طريوودة الحقيقووة، دون 

 أن ييأس من قدرته على المحاولة ودون أن يتوقف عن المثابرة في البحث عنها. 
أن نتوذكر أن مشوكل عالقوة الوذهني بالجسومي لويس  يلزمنواومهما يكن من أمور، 

قيووود: مشوووكل عالقوووة التوووآثر التوووي تقووووم فوووي الكوووون بوووين سووووى تجووول لمشوووكل غايوووة فوووي التع
. كيووف تفضووي تحوووالت كميووة صوورف إلووى كووذلكجوواهر متغووايرة أو تبوودو علووى أقوول تقوودير 

؟ وكيووف ، ويووؤدي الضووغط إلووى انفجووارالبووذرة ثموورة، واليرقووة فراشووة فتصووبحتغيورات كيفيووة، 
ن فنراهوووا؟ وكيوووف يتووورجم الفعووول  تتجسووود الفكووورة المجوووردة فوووي لفظوووة تقوووال فنسووومعها، وتووودو 

يخلوووق كوووائن الموووادي كونوووا الوجوووداني إلوووى سووولوك يعب ووور أو يسووويء التعبيووور عنوووه؟ وكيوووف 
 ماديا؟

-جدليووة الووذهنيإذا كووان الفالسووفة بعوورض مووذاهب متعووددة فووي مون منحووى آخوور، 
وبتوجيوه انتقوادات لهوا، لووم ينجحووا فوي التوافوق علووى حول ال يعواني مون قصووور، الجسومي 
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والحوال . جدليوةم في إلقواء المزيود مون األضوواء علوى هوذه الفتن هذا لم يحل دون إسهامه
الخوض في المسائل الفلسفية كثيرا ما مهد السبيل إلى تبصرات علمية  بوجه أعم هو أن

وال ريب في أن تناول الفالسفة لمسألة الوعي ولعالقتوه بالسولوك قود  ،أفادت منها البشرية
ا. وإذا كانوت الفلسوفة عوادة موا ترموى أسهم في اقتوراح فرضويات علميوة أمكون التحقوق منهو
إلووى فووي النهايووة فلعوول السووبب يرجووع بأنهووا نشوواط يعووالج مشوواكل دون أن يوونجح فووي حلهووا، 
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 كون -حل بتنام لخالف بوبر
 نجيب الحصادير./ت تشاندا جوبتا

غالباااا ااااط اافالساةلفي اافباعااماةااال يادالأناابماتاطنااا اعاياا ا ي أاا  ا ال  ااا  ا
ةلساايأمفاعااالاالياةل ااما ناا فساهاأاااا ساا ياناف ااحا ااطرةا  اااع ا ااا ا اان ال ا ااطرةا

ةت ا ط اياةلاطآاآ احاآخالماةل زةعاب  اةلفةقعنبا ةل سباانبا ثالااأ اماطفحاما ثاحاراطةا
اعما جا زهم

ديااذاكلااصفا حاا ةاة ااذاعااال ا قاا االاايظاةل اااالالالأاااا ياا اةلأث ف ااباباا  ا
ةل ااال ااأااااعااماكة ااما ةل ااال ااأااااطنااا ااسااببال ااااغالبااباعااماةل ف  ااالاةلفيساافمماهاياااا ج ااحا
ةأل ااااالااأاااااالاااافاعاااااماط  اااا  ادي  ااااااةلأااااال ظاباااا  اةلناااااطي  اةلأأ  اااا  اةلفة اااااط  اةلفةقعناااابا

اانبفاةلأفحفداانبا ةلطة اانبماغ الاعساةلأااعصبماط اسالاةآلسماةلاالاعسا" ةقعنابا ةل سب
ب  اااااةلاةخينااب"ا  اااالالا اا ارااطهاةلأث ف اابماراااعماةأل ا اامار ااااراافاةلااا اديااذاه  اااسا
  ن اااذاراااطهاةلأطاالداااباةلجاطاااا اعاااماةسااا اةلقاااينابااا  اعجاااناعاةلفةقعنااابا  ااا اك آا ففاااما

ا    م(ا عجناعاةل سباانبم
افي مقابل النسبانية الواقعية م1

طال ااهلذاةااان الاةلفةق  فسا  ال  اةلطسأباب  اةل ال ا د   اماةلالةر اعايا ا   ناال سا
ارطةاه يا ااعماةلفةقعنبماهاي ا طال ساةل الم ا

 ففاااااةل   فااااازاةلف ز لنااابفاةلأجاااالة اع اةل دال ااابفا ةلاااافةةما ةل أيناااازاعاااماةل أاااحا م1
ماعايااااا ففاااافاهسا فاااازاعصااايفا نااا حا سااا طحادااا اعانااا   ااةلأ ال نااابماراااطةا   ااا

ا حالناةل دالادأااهكةاا ااا الناع ااطفلاعآاجمءاد يام
هاياا" س طيب"فالن اعطا ا أ  اذاعايااا ففااا نا حا سا طحفاباحاع  ااا طااالا ااا اافزا م2

خحااص ا ناا حا  ،صاحفاتابفصاافياا فحا ازاليقنااال ما داساباساعساةل ااال اطففاااا
هليقاااا البنااالما اااالاا اط دااالاا ناا حا ساا طحفاط ففااةا صاافماع  اااا اااا ةاتا   يااذ

هلااذاةل ااال اديااذارااطةاةل اااففا نأااااطنااا فاتا اان حالفياا اخاالف  ااما ة اا طيل  مماليااطةا
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 حالاعجناعاةلفةقعنباةلأ  العفساديذاال  اخ اعاصحاب  اةل ال طباةل ما سا طحابيااا
اةل ال اد اةل ال طباةل ماا  نالهابياا ةل ال طباةل ما  فسابياادنالاخنالة  اا مم

  اااتاطالغةاعماال  ارطةاةلق ماهااما   طاااعااما أ ا اهقاالةالاةلقاالفناباغ الاعساب
]   ااالاداا اا الةاساا اآ(فاعآاة ساليااةاع صااانا  يطاابالفةقاا ا2ة ساةلأحاااةقباديااذا 

كحا  العابا ناال با أ  اببادناالاخحاصحاماةلأ ،صايبماتا اادا الي ساننباليف االفا ةلقناال فا
ب اصناابماكلااصاعساةلطاافلاهساجاا  اا اااا ةليغاابفا ةلأق  ااازاةلأفيف نااباعسا بنااالابي ةقعناابا

 افزا ةقعنااخحاص ا    يافا ل  ا ن حاديصطما  اك ةزا ق نالفاتا   ماةلطفلاهسا
ةلااط ةزا فااال اع ا ناا حارااطهاةلقحاااص اةل ااماتا افزرااااةلناامءماقاافلاهساجاا  اا ااافزا

فا اااافزاخحااااص ا الةاسااا اآ ةقعناااااخحااااص فا ل ااا ا نااا حاديصطااامفاع اااال اقااافلاهااااما
يصلنابا ةقعنابا تاجامءا ةق امادااةرااع االاآخاالما ةاارااةلالر اباةألخ االاد-  ،صيباغ اال

 غاافآاةلأااالءا ال  ا ااحا اا اةلقحاااص اةل يصلنااباديااذاعاياااا دااارالاغ ااالا ةقعناابماخيعاااا
لاااطلصفالااااماب  اااااا نااااعا ااانأاا ما]ةتلااامباغا اااباعاااماةلطاااف ا نأااااا قااا  ا ال يقااابابااا  ا

الغاا اةل سااننباةلأفيف ناابما ، ااناا اامفا طااالاةليغاابلةلف الا ةل ااال ما ديقااباةاجاااال ارااطها طاافاا
اكث الا  اةلفةق    اةل الم 

 اا جماةل دال ااازاةلأ نااالاد ياااابيغااباةل ياا اعااماةاجاااال اهلااذاعجااناءا خحاااص ا ةقعناابا م3
صااااا نبما  يأاااازاعفخاااالفا اااافناافيااا ا ا ااافماةلاااازد ا-   ففاااةاعيأيااااا  ال طاااباةةل

 مااااما ج ااحاةل دااالآاةاا  اافياا اةلقحاااص اةل ااماط ففااةاعسا افزرااااةلناامءاةلاافةق
ارماةلأ اعئاةليغفآالقحاص اةلنمءاةلفةقعنبمأفتزارطةاةلزد اصاةقاماةلأا

(ا2 ناا السا  اا اةلاافةق    اع  ااااعسا حاافالاةل ااال اةلااطآا حاافما عااذاب اافةاةلنااالسا  م4
 ةاهاةلطآا ن حاةل حفالاةلحانمماع ياد اكلصفاعإاما الأطاا الاةلاحافلادياذا

ارطةاةل حفالم
(فال  يااا2(ا  1  ف  باةلفةقعنباةل ماعخ االا طح يااعماةلجزءاةل الما ةقعنبا  ن اذا 

(ماهايااتا   الا ففةادال ا نّ حاديذااافا  ،صحفا تا   االا فافةا صا ا4تا طنحا 
  فااالةاراافاةألع ااحاممفال اا اةلبنااالاةلق اااص  ادااافز ساداا اةلاحاافلاديناامماةلفصاا ا

 الاعامالن ا أطا الر اةلدفالا مما اا احيفساديناماةلأ فالةا ثالا  دنأماط فقفساهلنمفاغ
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 الف ااحا طاالدااازاليااطةاةلفصاا اةألع ااحماديااذاكلاااصفاعااإساةل طااااا أ اا ادنااالا ثااحاراااطها
اةلأطاالدازم

ةل ااااافا-رااااطة-ديااااذ-عااااماةلأطابااااحفاط  ااااالاعجااااناعاةل سااااباانبارااااطةاةل فااااارلماةل ااااال 
 ااماتاا قحاصحماةلأ ،صيباط جا زا ب   اما  ن،اااحاةأل صاانادا ا ق ا ا فياف م

ةل ال فا رما ق يفباهلاذاةاااعااما سا ا حاعسا نا حا ناال داا الةكأنااا-عم- ففااهتاالرما
 طااليا اال جناا صفاا  فالةةاصانااا  أ زةما داساباسا فافةادافةل ااث اال فا لان ادالأااا

ةل ال ا ق يفبفاتا ن حاليا  اديذاةل دال ازاةلأ  ازدبادناالا-عم- ةةاةفاَ   جاد االرما
-ديااذ-بذا اا ا"ةلااافةةم"اةلفةقعنااباعااماكلااصاةل ااال فا اااا سااأذا ال ااال ةلالااافساهلااذاةل  ااا

اةل افم-رطة
لطااااالاااززاديااذارااطةاةلقاايناباا  اةلاافةق    ا ةل سااباا   فاخحفصااااديااذاباافدالا
 ااافسابفصاافيأااعجااناداااأ  اا  اليااالر    اةلأ  ااازد   ما  اافناعةااا لاةل فلناا اباا  ا اااا

ا مالطااااااسابافدالا اطاااعاما فا اااعةسةاعاماصاانماعاماةلاالر    فا عساعداااب افةا  ارا
 فحفعنباةلأيةدباع ا اال طف  اةلأزةد اةلحا نباةل ما طافلابياااةل دال اازاةلأ  اعسابما
غ الاعاماااسا ق  ااة  اةساةاعسا ثاحاراطهاةلأفحافعنبا   اال الي ياطاااةاالاالعا ا

-ع اااال ا"ةلاااافةةم"اةلفةقعنااابما ااا ا  ااااذاآخاااالفااااااسااااافسا اطاااااعاااماالعااا اع اااال اةلناااالس
فاةلااطآا فساا فعذاد اااا فاافةا  ااا الا زداافااباا  اةل   فاااازا الةاساا اآةل-ةل  العاام-ةلحاااقم

-عاام-ةل ااما انااارااةل دال ااباعااماةل نن اابا " ااااطففااااةلنطاابار ااا "فا اااا سااأذاةألجااناء
كة ياماتا   ذالأفيفاا" ااطففااةلنطبار ا "اخاالجا ق  ا فاهن ااحاادال بماغ الاعاما

اةخ ناااااال اااا فلففنباراااامااااااحا ااااااطنااااالالاكاااااسا ق  ااااااةاااا  اعصااااالاديااااذاعساةل فة ااااحاةلسفا
ةل دال اابمالاااما طاالدااباب  اااااةلجاطااا ا ف اااقاةلأحااالابا قاااا ف اا  اديااذاةلدفااالا أجاااتزا

اةل ،ث الاةلنفدال با ةل فانباةل ما أ  اعسا   ا  ا يأنام
 في واقعية بوبر. 2

قاااااااااطناااااااا اع لا رياااااااباعساةلأحاااااااالابا   اااااااا اةلأ اااااااالماةلاااااااطط اقاااااااا فةا" ال  فااااااابا
كة ااماةلااطآاط  اا  اةك ناااعمفا-عاام-ب"فا ، ااناا  اااا فاةب  ااا ةاداا اع ااال اةلناامءةل الةاساا اا الن

جاا الا اااااجيبااما ،افساا ااهلااذاةلبااايادنااالاةلأفاااهن فا ةل دال ااازفا  ااااعااماة أياااماةلاااالا
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عاي ا جا ز ةاااا ااث الةا إقالةالاعسارطهاةلأفااهن النسا اجاال لاا سابطباايناباليقناال ا أا ما
 اال قنابا-فااهن اافساياا غأافال اعاما نااالاب  اباةف أاعناب  دفالةا  يطاااالما  ماةل اال ماةلأ

   جااثال ا  اةلأق  اازاةلأفيف نابماتا ان حاهكسالي ثافالادياذا الاازاةلأفحافعنباعاما
ةلن نباةل ال ال باةل ينباةلقاصبا الأ العباةلبنال بماع  ااتا ن حالي ثفالادي يااعما فداا

عاةل سااباانبارااا   اةل اااف(ما   اااال اعجاانا-رااطة-ديااذ- ةل ااال اDing an sich اا ا
ةل  ااف     ا اا اةلأفحاافداانبفاعآاةلأفحاافداانبا"ةل الةاساااا النب"ا]ةلأ  يطاابا نااال ساقنيناابا

ب"اع ا الةاساا ا ا  اااساةلأ العااباةلبنااال ببا اا اةل اافعاةلااطآا طحاااهاااااا فا ةلأفحاافداانبا"ةل
اةلأ  اع ز لنباةلطآال ا ط اب طحنمم

-عاام-االبا  العااباةألجااناءط فااذاباافدالا اا اتعةال ااباااافساةاا  اطاا  لا" ااطرةاة اا 
 ا1كة ياااااابفصاااافما  ااااا الةاليقاصاااانباةتع الةحاااانباةلأساااا ا أباةل ااااما قاااا  ابيااااااادال ا  ااااا"

ةلالنطبا الة غ ااةةصأاماغ الاعسارطةالن ا نالالةالي قيماد ا طرةا"ةل  اابذ"اعاماةلحااظا
 ع اةلالنطااب(ما طنااحاباافدالا فياافااةلحاااظاةلااطآا طاافلا ااما اال اا مفا    طااااعاااما سااأمال اااا
 إقالةالاعساةلجأحاةل ما  اّفساةل دال اباةلحااةقبا  افساصااةقباألايااا  اابذاةلفقااص فادياذا

ع  اااااط ففاااةاعيااا اةلأفحااافعنباا2ةلاااالغ ا ااا اعا اااااا ااااااةلأعنااااالاةلاااطآا  اااأ ا  ا طياااام
ةل يأنبا ةل طاااةل يأمادناالا ثاحاراطةاةلأفيافااةلأفحافدااماةلحاالناعاما"ةلحااظ"فا  سا

غ الاعاما ح ةاالر اباانا اط سا ذالأثاحاراطهاةل نااالةزال ا   ار ا ا ن حالياعاعاد مما
ةليعةال با ةلأ فاصيباعسا  حالمفاع اان ا أ  احأاساةل طااادنالا طاالدبا ف الحبالأثالا
غ الا  اطذفاخحفصاا اسباساعسا"ةل  ز ز"الن ا  جالةا"لي نا ما  اةلالنطاب"ماهسازدا ا

ةلأ اااسا)ا ةلالنطااب(فااباافدالار ااااجااننما ااالزد ا اا ا طاافلاهاااماط ففااةادينااصاةلااطراياهلااذ
غ اااالاعااااصاتا سااا  ن اعسا  اااالناعساعآاخ اااف ا  قاااطراا ااافنا طااافة اهلاااذا)اع ا   ااااةا
د اامماع ااياداا اكلااصفاعإاااصاتا ساا  ن اعسا  ااالنا ااااهكةاا اا ا صااي اهلنااماة ااذاهكةا
ةاماعسا صي اهلنمما ل  اان ا أ  الأثحارطهاةل  ينأازاعسا  فساقابيباة ذاليفي ؟ا

يااا (اراااطةاهكةااااااساةلأاااالءاتا سااا  ن اعسا  اااالناانااا ا اططاااماع اعآااااافعا ااا اعرااااةنا ةل 
 ساا ذاهلناامفا تاطاااالآا ااااهكةاااااسا أ اا ا اا ا النطاام؟اةلاااالاعسارااطط اةل ناااال  اط ّ  اااسا

ةلنفدال ااباعاااماةل يااا اباا  الالعاااماةلأفحااافداانبا-ةالاااالاةلاااطآا فاللااا ا نااماةل ااا، يزا  اااا
ا ةلطة اانبفاةلفةقعنبا ةل سباانبم
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ا ا فحفعنباةل ي ا  طاالد ماةلالنطباط سذا   طزد ابفدالاعساايا 
ادااا ففةا اطذاقال   م1
دااااااا فااافةاةةااا اقاااال ال دال اااازا    ياااااهكةالااا ا  ااا ا الأطاااا الاةخ باالرااااا م2

اا3كفةط ( - أ زلاد اةع الةحازا سادا ا  ن يباة هن 
 حال ال اةل العاانبا قحفصاةاقالةالةزاةأل ا نب  م3

 جا بااحاةلأيةدازاادال ام م4

عداايها   اااال اعااما ةقاا اةأل ااالا اا ا فحاافعنباةل يااا اا4-1باانباعسا  اازد اعجااناعاةل ساا
(اهاأااااطن  اااساعساتا ااة ااباةل دال اابا اا اقنااحا2(ا  1  طاالد ااماةلالنطاابماهاياا اطااال ساعسا 

ا3ةلنفةرااجاص بما رطةا سا يزافاصاابباةلالر اباةل اما طاالاعساةلأيةدابا ناافاباادال ااا 
اةلأا ِّ اةلأااطااعماةخ ناالاةل دال بم(فاعاما س ا حاديذاةلأيةدباعسا طفاابا الا4 
 في نسبانية كون . 3

ط  الاافساةلالر باةل ما طالا ففةاجمءاعماةلأيةدبا أ  ادنالا طحنماةخ ناالا
ادال ااابادياااذاعايااااا نااا حاباالفاااباع اعخاااالما" صااافااصااااةقاالي اااال "ااأاااااراااففادياااذاااااافا

ةل الا ااازا ااا ا سااا طحادااا اااااحاةل دال اااازماالياااطةاعإااااماغّ اااالاعاااماعدأالاااماةلأب اااال ا فحااا ا
ةلأيةدباا ا احاع ا اماعاماةخ نااالاةل دال ابا "ع اال ةاةاق ااعاةلجأاار الآ"فاهلا فاهلاذا
   طاااةزا عة ااااا جأاا ادي ياااا طاافلابياااا  قححاافسا يااال اعااماعدأالااماةلأ اا،خال ماعااما

اةلاال  فا فح ا الا زاةل طيانباةل أينبا ف  فلففمم
ل يا ارااطهفاةل ااما ااَلادطاااةساديااذاصاناازاةلغ ااةاةل ااما اأ  احاااا"ع اايجب"اة

  ااال)اةلاافتءالنااالةة  ا ينأ اابابفصاافماةلأااااةاةلااالصن اليساايف اةل يأااممالطااااتةاا اااافسا
افسااماعااامالاافالاا ا  اا ار ااا ا  اااط الاخاالفناابا  جااا زاةلنالةة أااازاةلأ  اعسااباعساافنا  اافسا
ر ااا اق ن ااباة ساا أفلففنبااا يااباب  يااامالطااااااااسا  ااالا اا ا فقفااماةلسااابذاةاا  اا ااةا

ر ا ا ن حااقالةالا]ةل دال    اغ الاةلطابي   اليأطاالاابباعامالغابا فاالة فاا طفل ا"هكةال ا   
عإااااماتا ااان حاليأطاالااااباب  يأاااافا لااا ا  ااافسار اااا اةجااابا   سااابادياااذاةلنااافةراا   ياااذا
 اتخ ناالاب  يأا"ماع  ااعإاما سّي فا   نالةاةا طااةةزاب  اااا ة فا افسفا ا،سا"ةلاااطيادا ا
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عالحنبا ن الابما دطاالا اااط  االا نااعا]ةلي نا انبباةلفال ظا ةلأطاالاازاهاأاا ف ال ا ففةا
ديذاكلصاعإاماطالغةاعماهقالةالا ناعاةلي نا نبفادياذاةلاالغ اا4رطةاةأل الفاعإاما   اق "م

 ااا اعااااماط ااافظاعاااماةلفقااا اافساااماهلاااذاها ااااالاةليدطيانااابا  ساااأما ال فةصاااحابااا  اعجاااناعا
ةصاحفالان ادناالاةلسان حاةلنالةة أازاةلأ  اعسبمالطاااةساةاعااما الأطاا الا ، ان اراطةاةل فا

ةت ساا نأماةل أ ااماةلااطآاط  اا  اعااماةلناافةرااةل جال ننااباةلأناا الابفا تادنااالاةل الفأاابفابااحا
دنااالا"دأينااباةل ،  ااحا ةك ساااياةليغااباةلأق يفااباكة يااا"ماهاااماطاازد اعسارااطهاةل أيناابا ناا حا

غ ااالاعا ااماا5 ف اااقاعياا ا"لاان اعطاا اةل الفأاابا ةااا ةرافابااحاة ااذاع ااال اةل غ ااالاةلأفيااف م"م
 طااعسارطةاةلنناساةل ا،  يماع اةلي ال   افلنطماتا سا  ن اةلنااّلاهتاب حا ا ااا  ااا امماعد

ا فناع  ا لا ن يباةل الفأبفا ل اعد ذا أن يباعي ا غ الاةل دال بم
رن اااا اايأ اا أاااا سااأنماااافسا"ةلي نا اانباةلأفحااعنب"فا راامازداا ا طااالاعسادااااةةا

أيناباةل الفأابفا تا اافزا الةةعاازاعاماقي يا  اةل  ن الةزاةلأ الَّعباحأ اةل دال با طا ااد
ادال با ق يفبمال ف اال اع  اااعااماطا  اةك سااياراطهاةل  ن االةزفالان ا نا حا   ازلفاباحا
ااا راطةازدا اآخاالا طاالهااافسمادياذا عماج حا ن  يزفااأاا ن السا"ةل يناانباةلأفحاعنب"

ن ااحارااطةاةل اااففاة ااذاةاا  ا فساا قااا  ن ااالةزا  فالقااباعااماانأناااءاةلطااالساةل نااال  فا اا اق
"ةلياافةءاةلأنااب ا األ اسااج  "فاعااما ااطاااا اااا ناا الاهلنااما  ن ااالةزاغنااالادياااراا اا اقن ااحا
"ةليفةءاةلأناب ا الف يجسا فس"فا افنا  افسا ا اةلق ا،ا فسا الادأينابا ااطاااةلأنااالاهلناما

هكةااااااسا أاثاااحاةلأ  اااذا  أاثاااحاةلأنااااالاهلناااماالغ بااابالي الفأاااباا6راااطهادياااذاعايااااا الفأااابم
سا ااااحا"ةليااافةءاةلأناااب ا األ اساااج  "ا ااااحا"ةليااافةءاةلأناااب اةل افاااابفاعإااااماتا ااان حاأل

 الف يجسااا فس"فماكلاااصاألسا"ع يجسااا فس"ا "ةلياااافةءاةلأناااب ا الف يجسااا فس"فاا  راااما الاااااةا
 ن حا  اةأل لذ(اطالةةساع  ااعما فةح اتا ن الاهلذاجمءماع ياد اكلاصفا اال ب ا

ن حا"د حال"ا "قادا "ا"ع يجس فس"ا ن حاآصالا  ا  ن الةزا    يااتا ن حالاطعياا  اق
 افزا  ااما ق ي ااينابادا ا  اا ياااعاماةل نأنااءاةلااطثابمالياطةاعاإسااافساطناا ا اطااا
ة  ا طفلاها ااتااس  ن اعسا الفأباةألصحاةلف يجس فامماغ الاعساب  اااطن  اع  ااعاما
الغ ات نا نباعآا ق    ا فيف    فا أ  ا الفأباع صاناعآا  يأااهلذالغباةآلخالفا

ااااا ارااطهاةأل صااانا"   اع ااب"ما اافناعداافةاتةطااااهلااذارااطةاةأل ااالماعااماةلفقاا الالأاااا
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افسمفاة ذالفا يأ اا ،سا"ةل يناانباةلأفحعنب"ا ثن اعنحاةل الفأبفاعإاياااتا  ااةا فساالا
اكن اط جماةل ،  حاة يا فنحاةل الفأبما

 طاافلاااافساهساةلدااال ناةل ااما فةفي ااااعااما اا لااباعياا اةل حاافصاةل يأنااباةل ااما
اراا نبماةلأفةق اةل اما"تاطيازااع يااا فافةا صا ا اليغاباةااجي ز ابا نا الاهلاذا لذادي

هساا7ةل ااما ساا قا ياا  ااا اةللباصااحاعاامالغ ياااااةألا"ما"gavagai" اااا ناا الاهلنااماايأااابا
ةل  ن ااالةزاةل ااما  اافسا اا اقن ااحا"ع يجساا فس"اهاأاااا ناابما ثااحارااطهاةل  ن ااالةزاغ ااالاةلطابياابا

رطةاةلسناظا نبما  ي الغبافاطاا فا جاالةا صا اليسانحاليخ زةلما ليطةاعإساةل ،  حاعما
ةل اااما فيااا ابياااااااااالطفاةليغاااباةألاا  ن اااالةزاعف ننااابماب اااااعساراااطةا   اااماعسا ااااا نيااا ا ااااا
اس  ن اعيأمارفاانفنباعيأي ارطهاةل  ن الةزما ألاما  اةلأ اعمالي طحاعساط ففاةا غ االا

ن ااالةزاةألخااالماةل ااماةا طياا ا  اا يااااةاا  ا   طااحاهلااذاادال اابافاطااا اة ساةل اا،ث الاعااماةل  
  يافاعإا ااافي اع  ااعساعيأ اا ق ي ادا اعيأيا الان اعاساةا قحافصا ااا طفلفااما
د اةألجناءاةل ما ن الاهل يااايأازا  اقن حا"ع يجس فس"اة  ا   نالا ن حا   ازلفاباحا
   ماعساةل ال طباةل ينباةل ماج حا عطياا ق ي اد الال ط  ااعما ن  يمما ل  اهكةااااسا

 ااافيأماعساعيأيا ا ق يا افاطال اادا اعيأ اافاعاإسا فااةاةل ناننماعااماط ففاةاةد بااالاكحا
ةل ال ارطط اغ الاقابي   اليأطاالابمارحا أطا الاراطةاعتا نافماغي احاةلاالةغن  اعاما-الر  م

ف ماهلذاةلي طاالانبماها اماتاعق االقاعسادياذاةلأاالءا   العباان اعسا ناعاةلي نا نباتا
اااما فياا اقابينااباةل دال ااازاةلبا ناابا ةلأيجاافال اليأطاالااابفا ا ااياعسا سااالناعااما"عال ا  اام"ا

طزد اعاما ففاا الف احاجامءااالف يجسا فسمادياذاكلاصفا يأااااااا اةالفاباةخا يناجاب با
   طاةزاعجناعاةلف يجس فساا حفاثأبا جاتزا ط القا نحا ط اعماةت جااهاةلحاانمما

خاااالا  ياااافاا ياااصاةل اااما  ااا اةلأ  طااااةزا  اااحا ااان يياااينااابا  ااا  اة ااا ناةلياما  ااا اآ
  اس ا ن ييااهلذاجمءااما فسالا نب اةليفةءفاع اةلافاظادياذاةلاناا اع ا  ا  ادياذا
ةتة ااالةظفا ناا  ااناا اعساةت اا أالةال با  أاا اخياا اةل غ ااالماهساقحاابا ن ااماادال اابافاطااا ا
عماةل ي ا"رماقحبا غ الا س أالاعماةلأ  طافا لنسا اقحابا غ االةزا   ا بابا  االعادياذا

عغفي اااارااطهاةت اا أالةال با افنا فنااحاادال ااباااافساةلجاطاا اةل ااما اااةع اداا ااهكةا8ةلأ  اذ"م
"ةللنا اانب"اعااماةلااالةاديااذاةل طااااةلطااا  اعساةلي نا اانبا ف ااماهلااذاةلي طاالانااباةل ااما ف ااما
بااا الرااهلااذاةليدطياناابماقاااا  اااااةلاافااباهلااذاع اايفياآخااالاعااماعياا اةل غ ااالاةلأفيااف ما
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فا ،  ينااابدياااذا صااا الغاااباع اثطاعااابا  ال طااابا ق يااا ادااا اةل الفأااابماغ اااالاعساةتق حااااالا
 حالناةل دالاد اقاالاةل  اال اع اةلفيا فا  جازادا اةافا ابادا اةلسا ةلا اااهكةااااسا

اةل ي اط غ الاج الاةألع حما
 د نن ااباةلاااالفاعااإساااافساطاا ّ  ا حاافالةا ف اا فلففنااباااطيالي طاااااةل يأاامادنااالا

ةلأاينااباةلقاصاابابيااطهاةلثطاعااباقااااةتل اازةاابثطاعاابا    ياااماغ ااالاعساقناافلااياصنااباةلأباااة ا
 فسالاةل طااا  نالالاةتخ ناالا"ةلسفآ"احأ اةلنالةة  ماهاماتا فسالاةل طاااةلطآاطبطذاديذا
ةلااالغ ا اا ا غ ااالاةلنااالةة  ا تا فسااالالأاااكةا  ااااةتخ ناااالاةت اا ث اصماةلااطآاط  ااأ ا غ ااالا

 يفااا  اعاااماةلناااالةة  ادطياناااااع  ااااماطناااا اعااااماتا  ااااصا ااا ا تءا ااازة جالأفياااف   ا ق
ةل طياناااابفا تءال طياناااابا ط حااااالاديااااذاةلنااااالةة  ا  جااااطالاعااااما"ةلطاااافةا  اةلانااااب"اةلقاصاااابا
 أأاال باطف نابالأافال ماد  امفا آخاالالالر ابا" الةاسا ا ب"اعاماةل طيانابا   ساةاجاالد  ياا
 اا ا اان ا جااالة ادا اابا    ياااماهساااافساافسااماط اااااةلاافااباهلااذاةلالااافساهلااذا ثااحارااطها

دااااا اه أاااااااما اااااالطفةا  اةلأ يجناااااباةللنا ااااانبا ااااا اقن اااااحا"ةلاقاااااب"اةللااااان فا   اااااالالاةلاااااااطيا
ا9 "ةت ساظ"ا  ااعماة أيام

ديااذاكلااصاعااإسارااطةاتا  ااالجاةلطحاافالاةل اااف اداا اةخ اازةلاةخ ناااالاةل دال ااباهلااذا
 س،لباك  نبماكلصاعسا اا طالالاعماةل يا با ح الاةل دال اباةلأق ااال الان ا"ةلاقاب"فا تاعآا

أا ااافاعااإساااافساط ااااااياصنااباةلطااالةالةزاةل ااماط قااطراا ناااعا  يجااماآخااالماديااذاةل  اا ا 
ديأاءاععالةةما ثالاكلصفاة  ا  ا الاادال بادال ا اااةلقناال ا نا حاعع احاعاما جاالا اافا
   ا الراااااادال ااابا  اعساااباعاااما جاااالاآخاااالفاعاااإسا اااااطيااانأ اعاااماةل يا ااابارااافاقاااالةالاةل اااال ا

باعقالياهلاذاةلاال قا قحفصاعآاةلأجال  اعكثالاعرأنبماة ذاهكةاةا أذاةل ال اهلذافأاد
ةل نال ال با  يااهلذاةلال قاةلثفال بفاعإساةل ا حاةلاا  اةل ياصمالن ا نأاباع اأذا ا اقن احا

"ةلاقاب"فاباحا فةعاذاا"ةلاقب"اع ا"ةل فةعذ"ا طاالا اارفاقاالاةألرأنباةل ماط ففةادز راااهلاذ
ةل ااماةل اا،الفماجاا الا"ةلطاافةا  اةلانااب"اا10فأاداابا    يااااةل ااما   ساايااقااالةالاةل ااال اةلفااالةم

 ا ااا اةلأااافال ماةلباثاااماةل   اااما نساااالفا راااطةا   ااااا ،ر اااحاةل حااافالاةلسف ااا فلففماعاااما
ةل طيانبماهاماطيي اةلأالءاهقالةالاعاماة  ا طفلاهساجمءا ااصاةظفاعإاما   ماعاماصاةظا
 عذا  اط الاثطاع مماغ الاعامال اط س ذالماآاطة اعساط قطا ن حا  ساذا فقفااا الةاسا ا ناا

جااق اآخااالمالاان اعااما  اا اةلأااالءاعسا طااالا"ةاا  ا طاافلااااااللاا  طاافلاجاا  اا أاااثياداا 
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"Scnee ist weuss"عإسا اا   نمارفاعساةلثيجاعبن ا عذا اا ااةها  ااط الاثطاع امماا
كلااصاعسارااطةاةلطاافلاافساامفاةاا  ا طااالهاديااذا اان حاةلأثااالاعةااااةأل ااال     فا اافنا  اافسا

 ساباانباةلأ ساذا ا اصاةقاا عذا  اط الاةلثطاعباةأل ال  نبما ر طةا فنا   الااح الاةل
افساااماهلاااذاهقاااالةالاعسا" ااااا طفلاااماااااااللاصاااانمفا عاااذا ااااا طاااالا  ااااط الاةلثطاعاااباةأللأااناااب"ا
صاااانما عاااذا ااااا طاااالاةلثطاعاااباةأل ال  نااابماهكةا أااا ا أاراااا اةلحااااظا الطابيناااباةلأ اااأفابا
لإلقااالةالفا   ااا ارااطهاةلطابيناابا  ال فاااا فةعلنااافاة ااياةل فةعااذا فةعااذاعب اااءاةلثطاعااباةلفةةااا فا

نا ق اازلا اااا سااأذا أ اااط الااحاا الاةل سااباانباهلااذا  اااط الاعجااناعاةل زدااباةلأ يلناابا اافا
ا11ةلسال بم

 واقعية بنتام الداخلية: حسم المسألةما4
هكةاااساة  قاةاا عاصا اةلأ اط الاةلأ يجنبا ال ي اعماةل يا بالطاالةالاةل اال فا اااسا

 الا نااا ا الف ااحاغ ااالارااطةاةلطااالةالاط فقاا اديااذاةت  ثااالالنااالةة  ا    يااافاعااإسارااطهاةلأ اااط
  ال ناابا  اا اثاا اغ ااالاقابياابالي طااف  اةل طيااامماعاامارااطهاةلاالاابا ااا  اعسا ثاااالاةلأناااكحاا
ةلأ  يطبا"بي نا نب"اةلنالةة أازاةلأق يفبماغ الاعساافساعصبماةآلسا سي فااأاا سا ففةا
 نارهاعما"ةلي نا نباةلأفحعنب"فاعساداةةاقي ياعاساةا ا اةل  ن االةزادالناباةلأسا فمفا
 اا اقن ااحا"د حااال"ا "قادااا "اعااماادال ااباةلف يجساا فسفاغ ااالاقابيااباليأطاالااابا عااذاةلفةاااةزا
افسااياا اا اعلفاااظاةل نأناااءاةلااطثاابفاة اايا   ااابذا ناا حا   ااالالا يةدااازاةلأق  ااازا
ةلأق يفااابماراااطةا  اااازلاع ا اااماطنااا  اعساةاااحاب  اااااالأنااا يبا طاااف  اةلنالةة أاااازاةلأق يفااابا

  ااااازاةلأق يفاااابا أ اااا اعسا  اااااا"   اع ااااباصااااانمماهاااااماطثناااا ااناااا اعساع صاااااناةلأق
ه ن ال لنااا"ا  أ  ااذا اافناعااقناامادأااااقي ااح(ماةلااالةر اعسارااطهاخ ااف اجاا الاةااحاعةجناابا

راطهاةليقابينابا نااعاعاامااا غاا ةلاافلاة ساهصاباقاةل ساننباةلأفيف ناباتقابيناباليأطاالااابفا
 "ةل فةل اةلأق يفب"اعاصذاةلطة اانبم

تا بالباخيفنبا نا نبما ليطةا  اةلأالفماعساطيا اافساعاماتا   ذالي نا نباه
طفةعذاديذاعسا"جال ظاةلنأ "ااأاا حفمادال اعيصاافدالان ماعما ق ا   اسا    يأااا
  اااابذا"جاااال ظاةلناااأ "ااأااااا حااافماداااال اعياااصا  يأاااماعاااماةلفقااا ا ةلأ ااااساد  يأااااما
ةأل صااااناةل اااما سااا قا اسا عاااذا  اا ياااااةل اة ااابالنسااا ا ي ز ااابا ااا،آاادال ااابماغ اااالاعسا
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  ازلاافسا ةأل صاناةلأيةدنباقابيباليلنا)(فاديذاةلاالغ ا ا اعااما نا حااطيابا فالةبااا
بيااافالاا ا ساا قااا اا اقنيااماعااماهثبااازااناا ا"ة اا ن  اعساةل دال ااازاغ ااالاةلطابيااباليأطاالااابا

هساةلأيةدااباةلأناا الاباتاا12   اع اابا أ  ااذاعاياااا ناا الاهلااذاةلداافةرالاافسااياا  فسااالرا"م
ةاجاال باعما ق  ا اا ن الاهلذاةألجناءاافسيااعماةآلخالماا  أ ابطة يااعساةل  ن الةز

هاياااااااتا  اااااأ اكلاااااصاة اااااذاهكةاع  ااااا ا ااطاااااااةلأنااااااالاهلناااااماةلأزدااااافاا ااااا اايأااااابا ثاااااحا
"ع يجس فس"فادنالا  ن الةزا يةدنباداة با ثحا"تا سادااديذاةل  ف "ماكلصاعاامادياذا

يأبا"ع يجس فس"فاعاإساةلالغ ا  اعسارطةاةل  ن الا ح اهةاما نحا ااطاا اا ن الاهلنماا
ر ا اع  اا  ن الةزا  الة  باعخاالمفا ثاحا"د حاال"ا "قاداا "فا اااةا ااا نا الاهلنامماثأابا
 ااادا اهلااذا  ياا اايأاابا"ع يجساا فس"ا رااطهاةل  ن ااالةزاةلأ الة  اابافأن يااااا ااحا ةةااافااأاااا
ط ففااااةاةلافاااااظاديااااذاةل حاااا ن اةلااااطآا أ ااااامارااااطهاةل  ن ااااالةزاهكةاالغن ااااااعااااما  ااااا ال ا

ا13جاااال باعااما ق اا ا اااا اا ا  ن ااالةزا ناا الاهلااذاةألجااناءاافساايااعااماآخااالمةل  ن ااالةزاةا
 ألسا حاا نفازاةلأق  اا  اااااةالةا اااا  اافساقابياابالي طاااتفا ساا ا حاهثبااازاعساةل  ن ااالةزا
ةلأسااااا قا با نااااا الاهلاااااذاةألجاااااناءاافسااااايافا لاااااطةا سااااا ا حاع  اااااااةد بااااااالاع صااااااناراااااطها

"ا عااااذا ااااااا   ياااااةاةلأق  ااااازاغ اااااالاةلأ سااااطبا الفأااااابالب  ااااايااةلااااب  فاع ا"   اع اااااب
ةل الفأاابماةأل صاااناةلأيةدنااباةلناااالة فاديااذاقاااال يااديااذا ااطاااا اااا ناا الاهلنااماعلفاااظا
قا أبا ثحا"ع يجس فس"فاتا  جماعماهثبازاعسا س قا مارطهاةل يأباااافةا ن ال ساهلاذا
 اااا ناا الاهلنااماانأناااص فاةلطااالساةل نااال  ما ديااذاةلااالغ ا اا اعساةلأيةداابا ناا الابفاعإاياااا

   ا ن حالي الةحا  ا ق  اآلخالما اا أ  اقفلماعماعع حاةألةافةلاعااما  جزاد ا ،
 أطااا الا يةداا  اع اعكثااالاها اااجاةأل صاااناافسااياالااااا اااا اااةة فةاتةداافها اا ا فياابا
ةل داااالاافسااايامال ااا اراااطةاتا فساااالاانااا اعساةأل صااااناةلأ  االحاااباقااااا  ااافسا"   اع اااب"ا

ازااداالا ق يفابماةلااالاعااما ف حاافاياا ن الا  فسالاةألةاةماافسايافا ل ا ا ا ا فيا
 عذا ناعاافساعساةلأفيفاا ااةاةلأاصاظفاط ففةاةد باالاةأل صاناةلأق يفباةلأ  سبا
دياذا فيااازااداالا ق يفااباع صااعاالااافةةما ق يفابماهساب  اااااطالغاةاعااما   اةا"ةل اافةل ا
ةلأق يفب"ا  ال اا نناساان اعساةأل صاناةلأ  سباديذا فيازاادالا ق يفابا أ ا اعسا

ااع باالغ ا  االحياما دحا   
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لفي ارطةال ااعساا  نالاع صاناةل دال باةل سننباةلقاصابالافةق    فاةافجااالادياذا
ةلطأالا آخالاديذا  ماةلأال  ا ظا اااديذاةل افةلم(فا راطةا ثاالا س ناياا اماب  ااااعاما
 اي ااحا فياافاا"ةل  اااع "ماهكةا صاا اظا ااا ،لفاااظا ااطااا ا يةدنااافا اافنا  فااااساعااما

 ثااالاةألال ا  الاباباع اااصنبا  اااةا نياا ا االد ياا ااالدباةل اافءااسااببااهلااال  ا ق يفاا  ف
هلااذاةألال فا صااف  ا   االحاا  ما ثااالاكلااصفاهكةاعيأاا اايأاابا" زة  نااا"اةلأساا قا باعااما
 صاا اةلااافةةما يةدناااا  يأااازا ااطااا فا ااثيا عااذاةاجاااالةزاةل اافصنباةل ااما ساا طنحا

اا زة  ناا"فاعاماةا  اعمااحاهلاالفا فنا طاالا صا ا يةداماةألال اعسا"ظا اااةااث
 طالا ص ا يةدماةلأالابباعسا"ظاةاث اقنحاا"ما ل  ا"كن ا أ  اليطط اةل حفال  ا

 أ ااا اليأاااااكلاااصا عاااذا اااطرةاب  ااااافادياااذاةلاااالغ ا ااا اا14ةلأ  اق ااا  اعسا حااااقاا  اااا؟"
ةل  اااال اةلحاااالناباا  اةلفصااف  ا"ظا اااةاااثاا زة  نااا"ا ع(فا ا"ظاةاااث اقنااحاا"ا ي(ما

عساةلفصااف  اةلأ  االحاا  اعا ايفاةلحاااةال  اداا ا يةداامااكلااصاعاااماديااذاةلااالغ ا اا 
ةألال ا  يةدماةلأالاببادياذاةل افةلمفاتاط فطااسا قحافصاةلأسااعباةلز  ناباةلفاصايبا

ةلأ ااناااابا-باااا  اةلااااااةث  فاقااااااط فطاااااساديااااذا" طاااااةالاثاباااا "فاعتا راااافاةلأساااااةباةلز اانااااب
 زة  ناابا  فحااماجااا باةلفاصاايباب  يأاااما دااال ب اعااإسارااطةا ساا يزاااسااننبا  ااززادااز اةل

ةل  ن ااالةزاةلأيةدااباادال اااما ل اا اهكةاااااا ا  ن ااالةزا اا اقن ااحا" زة  نااا"ا " ساااعب"اهلاا ما
   االحبا عذا  ال  ا يةدما ااطافاعإاما أ  ا ج ةا ثحارطهاةل  ن الةزاع ا ،  ييااا
ادال ااااماهكةا ااا ا ج نياااافا أ ااا ا صااا اةلاااااةث  اةلأ   ااا  ابيغااابا"ةلثفةبااا "ما ألااااما أ ااا ا

ة اااااحا ااا اةلفصاااف  اةلأاااال ي اااااحا  يأاااااالااااالا ااا اراااطةاةلفصااا اةلثابااا فاعآاة ااا  ا
ةلأ اانااب"فاةاا  اااحااحاديااذاعاساااظاةاةاااةثنازاةلأال ب اابا اااأللالفا-"ةلأساااعباةلز اانااب

ا أ  اةلطفلاهساةلفصف  اعا اياةلأااةط ا األلالا   اع اساديذاةلالغ ا  ا  االحيأاما
عااماةلفصاا اعاهلااذالغااباةلفصاا ااةلفصاا اةلثاباا اع ااا)ا الفأااباةأللفاااظاةلاافةالة 

ةلأ اانااباباا  اةلااااةث  فا عساةألال ا  اااال ا سااالدباعقااحا-يما اسااباساةلأساااعباةلز اانااب
  ا الدباةل فءفا س  ن اةلأيةدفساديذاةألال ا ااطااهةاةثنازا ةق باعماةلأالابابا
 ااا اهةااااةثنازاهلااااالر اةلاااطآا ناااغيفسا ةألال (مالياااطةاقااااا سااا  ن فساهصااااةالا  نااا ةزا

 ااااسالي اعساطيادفةالفاعاي اةا طيفةاهلاذاةلأالابابما  كةا سا ذاليا اكلاصفاصاناباةفلا
عاااإساةلجأاااحاةلأيةدناااباةل اااما سااا قا فساعاااما صااا اظا اافا أ ااا اعسا  اااا الافأااايا
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 يةدنبا س قا ياا يةدفاةلأالاببمارطهالال طاباعخاالماعاماقافلاهسا يةداماةألال ا
عفابفصفياا اا ن الاهلنمايفاا فنا  فافساقاةال  اديذا ااطااةلافةةماةل ما حففسابا

ديذاةلالغ ا  اعسايا غ الاةلفص مالي اعسا طال ةاعساةلافةةماةل اما حاففسفاعآاظا ا
افاراااماةلااااافةةماافساااايااةل ااااماطفةفيياااااا يةداااافاةلأالاباااابماع صاااااناةل سااااننباةلقاصاااابا
تافجاالةزاةلطأالا ةلأال  اةلحاةال اد ا يةد  اعماةالابااسننباع صانا   اع ابابياطةا

اما أ   اا  ا فس الاةلااتزاةألبالزاعماةل سننباةلأفيف نباعماةل ي مةلأ  ذفا ر
 طنااحاب  اااااةل سااننباةلأفيف ناابفا ل اا ا ااااااااسالااماعسا حاااةظاديااذا ناااعا"ةل اافةل ا
ةلأق يفب"اةلطآا طفلا امااافسفاافااما   سااا نا حاخاالئادياذاةل ساننباةلأفيف نابمالطااا

 فيف نبا ق يفبا"غ الاقابياباعساةسةاافساعساةأل صاناةلأ  االحباةلحاةال اد اعلالا
 أ اازا عااذاةلناافةرا"فاألااامالاان ار ااا ا يةداابفا يأااااااااا ا"ة نطااب"فا ااااةاعطيااااطااال آا
ةلطحااباةلحاااناباداا اةل ااال مالياحاافلاديااذاقحااباصااانابفا نأااااطنااا اعاااماةع ااال فا
اا اجاهلذا يةدبا ااطا ما ألاما سا ا حاةلاحافلادياذا ثاحاراطهاةلأيةدابفاخيا ا

أ  اليأيةدباعسا   لا ن حاط ا ةا ق  ازا ق يفبما ألساةلطحا اكفساهلذاعاما 
ةل ما ال  ياارطهاةلأق  اازاةل ،  ينابا   االحابفا سا ا حاعسا  افساقححااادا اةل اال ا
افسااممار ااطةا اافر اعساةلطحاا اةلأق يفاابا اااا  اةل زدااباةلن اصناابفا دنااالا اا،ساالرماةل اااال ا

اةلأق يفبا قيذا"دفةل ا ق يفب"م
ديذاكلصفا ن الاب  اااهلذاعساةلأيةدازاقاا  فسا فحفعنباة ذاهسال ا  ا ا
 ااطااا ا ااالأ  ذاةا ن ال طااماةل ي اان مما دااحا أطااا الاااعسااجاااةلاداا اعساةلأيةدااازا
لنس اةا أبا عاياادالبادياذاةتع الةحاازاةل دال ابما ثاالاكلاصفاةلنطاباعساةلأيةداازا

ازاعماةلأالاباباهاأااا اال ي اتع االة اعساديذاةألال ا أ  اعسا  فسا  الة  با الأيةد
ةلأ ااناااب"ا حااافالااا اااحالأااااا اااااما الف اااحماهكةالااا ا-ةلفصااا اةلثابااا ا"ليأسااااعباةلز ااناااب

 أ ثااااحاعآاجااااق الطااااالةالاةد باااااالاةلفصاااا اةلثاباااا ااااااا يفا  ااااالع اقناااافلاةلأ ااااا   ا
ةألا فلففنااااااباةل ااااااما ناااااا أحادي يااااااااةتع الةحااااااازاةل دال اااااابفا اااااافنا ف ااااااال اعسا فطاااااااا

أياا الأفحفعنبمال فا ااراطةاةأل االفاةد ناالا ثاالا ناا)اةلااالةال ا أسا فماةلأيةدازازد
ةلزصنذاعما ال ف  الفاع ا الأطا  باةل يالدنباعما يصابي   مفاةلطآاط فق اديذاةع الة ا
ادالآا فاةهاعسالفلاةألفساافا  طا   يااةل يالدنبا ق يفاسا ااخ يناةلااالةال ماهكةاعصاالا
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تع اااالة اتا ناااأحاعآا  اااا   اعا فلففنااابفاجاااق ادياااذاعساةال يااااساةلجياااازةسالياااطةاة
عياحا ط اااةلأيةداازاةخ نااالا اااط ففاةاةد بااالهاةل حافالاةلحاانمالي اال ؟اطناا اخااينا
كلاااصفا ر اااطةاط اااال اةخ نااااالاةل دال ااابا ااا اقناااحاعجاااناعاةل ساااباانباااااما اسااا ادناااالا  ااااط الا
فا   سااا نبماغ اااالاعساراااطةاتا ج اااةادااا اةلسااا ةلاةلبسااان  الأااااكةا ناااا اراااطهاةتع الةحااااز

دفحااد اغ الرافاعع حا فسا الالي جااقاةل جال نامفا  اادما عاذاكلاصاعايااا   ازلا  زلابا
  ال نباع أذا  اغ الرا؟اةلنطباعاياا  جمابيطةاةلطاالاعماةل فس الا افنا  افسا  جاز فا
 لاا ا  اافسالإلفااالةءةزاةلجياز ااباةلأالجااا اعآا نااالالفاهكةاااااساالة اا اةلأ  نااازا ال دال اابا

باا فسماةلأ يف ازاةل جال ننبا ةلأيةدنبا ة  باةل  اظاقفآاهلذاةلاااةلطآا ف ال اةل س
  اااااززا نااااا حا ط ااااا اةتع اااااالة اةلأناااااالالاعساةلفةقعنااااابا قحااااافصاةتع الةحاااااازاةل دال ااااابا
ةلأ  ااأ باعااما ثااحارااطهاةلأيةدااازاعع ااحاا فساا الالي جاااقاةل جال نااممالطااااااااساباافدالا

ايأنبم اطااعما فا اا فحفعنباةلأيةدازا ةد باالرااعةااةداص اةلفةقعنباةل 
غ االاعساقافلاراطةاتا   اماةلأحاااةقبادياذازدا ا"ةلفةقعناباةلأ نااة "اعساةلأساااعبا

ةلأ اانااااباةلثاب ااااباخاصاااانبا افزرااااااةل ااااال اةلنطاااابا لاااان ادنااااالاةخ ناااااالا ق اااا ا-ةلز اانااااب
 فيف مماتا ن حالياعاعاد ارطةاةلزد فاألاما قيفا  اةلأ  ذفا رفا قيافا ا اةلأ  اذا

 ب ا أفااااهن ا الرماعجااابما طااافلاهساليجسااا اخاصااانباألساقااافلاهسالي اااال اخحااااص اتا اااالا
ةة ناازاةالفاباةاالةال ا    ياافا أ ا ا نا اياا اال فااعا سا فماةلزصناذاعاماةل ال اف  الفابطة امفا
 ة ساةال بااااسا جياااازاةللناااا)ماليجسااا اع اااياةالفاااباةلااااالةال اةل اااما  الحااايااةل ال اااف  الاع ا

ل اما يأساما الاانءماغ االاةلأطا  باةل يالدنباعماةلسيصاةلني   مفا أا اااأاا نا الاةل اااة
عاااماتا   ااذاليطاافلاهساليجساا اةالفااباةلاااالةال ااااطةا ناا حاتاطااال ب ا الجيااازاةلااطآا لاان ا

اةلاالةال فاع اعسالماةع ااتاطال ب ا ال ااةل ما يأسمم
قااط  الاعجناعاةلفةقعنباةلأ ناة ارطةابفصفما  ف  با  اةلطة اانبا ةل ساباانبماقااا

لأالءاعسا  فسا ةقعناا ااالا ا طاالا فافةاةل اال ا فافةةا جاةلفساد اعاماتا  فساعما   اة
عديه(فا تا ن حالفي ارطهاةلأفاالقبا اال اطفص اةل ال اةلأفففةا ن حاا1 فاالقاا ةلأناعا

عداايه(ماليااطةفاا2 ساا طحاب  ن ااالةزاتا أاا ا حاايباليبنااالاع الااال ط ي اعااماالر  ااما ةلأناااعا
ص اةلنلنابا نا حا  فحاحادا اكما  فسا ةقعنااط    ادينصاعسا   طااعسالي اال اخحاا

ه ااايا ازاةليغااابا ةل طاااحماخيعااااالاااطلصفا نأااااا جااااةلاةلفةق  ااافسفالااا اط سااا ذاعيااا اةلااا ا  ا
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ةلقاالفماعماةلف الا اطاهفاةلطآاط ااادينمااث الةااحا  ابفدالا د  اافا  ااااسالي طحاعسا
اةل اال -ط د اةلف الاهتادنالاعاحما بالباجامءا سا طحادا اراطةاةلف االماهساق نناباةل طاح

د ار ارما  ةما"ةلفةقعنب"ااأاا جةاعسا في فا ا يا اخالازدأياااةلأط ا ابففافةاداال ا
عااماةلأاحااما ةلااحااالا ةلأساا طنحا حااالناةل دااالا ااااهكةاااااسار ااا ادطااحا  العاامفا اا،آا
 ااان حاع ا ااانحما إا ااااالاراااطهاةلأث ف ااابفا ناااالنااحااا الا"ةلفةقعناااباةلاةخيناااب"ادأينااااادياااذا

ا،ث ال! حفنبا"ةلفةقعنب"ا تا  سةا   طبالي 
ا ل  اعآادال ا   نالهااح الا"ةلفةقعنباةلأ ناة "ا س طيا ن حا  يذ؟

عرااافاةل اااال اةلطاااا  اخيااا اةجااااياةلقناااال اةلاسااانبفا قحااااص اةلنلناااباع لنااابا م1
لنسااا ا نساااال اهتالي يااا ؟ا ااافنا جاااةاعاحااااالا"ةلفةقعناااباةل يأناااب"اةلأال ب ااابا

ةل ف ناباهلاذاال ينابا ،ااماااطلصفا  ا يافساداال اةلقناال اغ ال ي ادياذاةل ال طاباةل
  زلااااباعةاااااذما ل اااا اة ااااذالاااافاةد نالااااااارااااطةاةا حاااااالةا ايناااااا اااااالزهاع ل ااااصا
ةألاحاااااالفاعااااإاي اتا االز اااااماهتاديااااذاةساااااياةلال بااااباعااااما   طااااباةلالفااااحا
ةل اااةآاةل ااما طاازد اعايااا(اتا ياازااةلقاصاابا ،جااناءاداة اابا اا اقن ااحاةل حااما

ا ةألةجاالفاةل ا تزا ةل الة مم
داا اةل ااال اةلأ اااتاافسااماهاااما فاااالظاةلنطااباباااتاداا اكلااصفا أ اا اعسا طااالا م2

  ةق اامفاة اايالاااط اا فةفياابا باجااال ا اا اراافاع ياامفاعااما طابااحا اااا   باا،ا ااما
ةل دال ازاع ا فالحمما الالع با  اج،سا"ةلدارالآ"ا اسبااماةلنلناافا جاجةا
"ةل دالآ"ابفصفما"  يي"فاطزد ارطةاةل افعا ا اةلفةقعنابا ةقعناباةلأاساف)فا

ايا نأاا ط اخي اةجاياةاةالة اةلاسممةل   ما ةلأنسالفا  ال ا
ةسام"ا-عماةلأطابحفا   نالااح الا"ةلفةقعنباةلاةخينب"اايا ا ا"ةل داالآ"ا ةاةالة 

 ةقعنامالان ار اا ا اااطيز اما ال ساين ا ا،آااافعا ا اةتال نابناباةلأفحاعنباةل اماطاالفماعسا
جأ اافساففةاااةا طاا اعجااناعاةلفةقعنااباةلأ ناااة اع ياااماهاياا ا ااال زة ي ا طسااأباةل طحلةل ااال ا 

 اا اةل ااال ا    نال اياااا ةقعناابا ةلنلناابفا     اافسا ااااداااةراا ،اياااا جااالةا" اافةرال"ما ل اا ا
لأااااكةاط ففاااةاعسا  ااافسار اااا اعآاعع اااينباعا فلففنااابالنااامءفا طااافلاةل يأااااءاهااااما قااااص ا

(ا1ةلنلنباصانابفاةنفةاةلجز  ازا ثيفاعما طابحاةلأدارالاةلأاسف با كأااا ازد ا 
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ةل يا اةلازد ا ا،سالا اما  العاباقنينابا الفقااص اعاماكة ياااةل ا  اباخيا ااعديه(؟ارحا س  ن 
ديأنباعساقحباةلجز  ازا ةارااةلجاطال ا ا،سا-ةاةالة اةلاسمفا عسا طالا عذاع  اعفظا

  ااافساصاااانابا قحااافصاةل اااال اعاااماكة ااام؟اع ااايادااا اكلاااصفاعسا طااافلا"ا ااا "ارااافاعسا
ل الة ااامفا داااطةاعإااااصا ااااالاا طحاااالاةلفةقااا ادياااذاةلجز  اااازفا عسا   اااالهادياااذاةل اااا تزا ة

ةلفةقعنبا  اعكثالا ي ايااع  ابمالياطةاقاااط ففاةاعسااف احا ا ا فيابااداالاعا فلففنابا
ةة فاظاةلالفحاةل اةآا الأاالاازاةلاسنباةلأسا طال فا عسا فساالا"ةل   فااازاةل دال اب"ادياذا

ا(اعدايه(ماكلاصاعااماتاجامءاطناا اعكثاالاهق ادااا ا اةلازد 2عاياا جالةا"عة ةز"ا كأااعاما 
بفففةاخنال اع ا نبا باجال ا أطا الراا ةارااةل ، ن الأ  طاة  افا ةلجأحاةل ما طالرافاعما
ةل ااال اةلقاااالفمماغ ااالاعساة فا اافساااااساةاااّجا ناا حا ط اا اداا اعاااماعااماةاا  ا  اافساعااما
  اا اةاةسا ااازاعسا ساانةا   طاااةزاةاافلاةل ااال فاعإاياااادااافز اداا ا نال ااالاةلأ  طاااةزا

هاأاااطي ائاليال نابناباتاليفةقعنابماكلاصاألسا"ةاةسا اازااةل ما سنةماةد باالراا" ناالالةز"
 15 نالالاةتد طاةاعماةاةسا)فال   ااتااالماان ا نالالاةلأ  طااعماةألجناءاةلقاالفنب"م

ةلطفلاهسازد اة فا افسا سااةا ناالالاةد طاةااااعاما فافةاداال ا فااالظاهاأااا طاالعا
طحاهلذاةل ال اةلقاالفما ا  افال)اهاطةالا  يحماةلطفلاهساةلسن حاةلفة ا اليطفزاخاالجاةل 

دنالاةلقنال اةلاسنباهاأااطالةا  ال طباخال باديذاةلأال اياةلاطآا طاالعاراطةاةلجاال)ماة اذا
لفا ايأ اا عاذاادال ابااافةط ا ا،ساعاأااساةلأث االةزاةلاسانبا نا حاجااراةاطاالد اةلأ  طااةزا

 الا األجناءاعماةلقاالجفال اااححاديذا ااطال اهاعجناعاةلفةقعنباةلأ ناة فاد  ا اةل  اا
ةل اااااابااا  ا اااااااالااااماةساااناا  ااااارااافاةلنطااامفا نااا حا سااا طحادااا اةل ااا،  يزماثأااابا ااانحا
   اة ا  فسادنالرااةلالنطامفادناالا  دافالةزا ق يفابفااأاااعساةلسانحاةل اماطففااابياااتا
 حااابما" داااارال"الأجاااالةاعايااااا  دفال ااابماتا اااادا ال ف ااا حاعآا ااا اراااطهاةلسااانحادياااذا

انامةساياغ الرافااما  ،رحال  فساج  ااةلنل
قااااا طاااالاهسا ساااا ة اب  ااااااةألا فلففنااابا سااا  ن اعاااماعع اااحاةألةااافةلاعسا ج اااحا
"ةلأدارال"ا فة نبمال  ياا  جزاد اهثبازاةلأناعفاةلأاافالآاعاماةلفةقعنابفاةلطاصاحابففافةا
دال ا فاالظا  ،  ا نمارطهاةلأدارالابفصفيااخحاص ا ةقعنبماة ذااسبباهلذاةلسن حاا

 ا مالإلةالة اةلاسامفالنسا ار اا ا  العابا أاااهكةااااسا اااةلأفالة اةألكثالاهق ادااةل ما نا
 ديااالاةلنطاامفا عااذاالعآاةلأال ااايفاااهنااصاداا اةلساانحاةألخااالماةل ااما ف ااال اعسا  اافسفا
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"ادااالآ"فا"ةصاا يةم"فاةلاا ماكلااصاعساةلنااجال اةلفةقعنااباةل ااماطالةرااااعااالةاداااةآا أنااماقاااا
قافة"فا  حاحا اا افيا  نفعا  زلباعا فلففنبا أاثيبا  اصفال اجاجال اطالةرااا"ة ااياعاماالة

عاصذاةلطاالةزا  ق نالاخنالةزاةسنبا أاثيبالقنالةزاكلصاةلفالةماتاجمءاعماةلقناال اافساياا
 أ ااازاةألجاااجاالاةلالنلنااابادااا اصااافالاةألجاااجاالفا نأااااا جااااةلاةلأال اااايفا لاااطةالااا اا اااالنا
هليقاااا ااااهكةاااااا ار ااا اعجااجاالاةلنلنااباع اعجااناءا فاالقاابمااااحا اااا أ اا ال ااااعساا  طاااا

اقاا  فسا جالةاصفالاكر نبا   ف  ازا فيف نبماعما ةق   م
 طالاهفا باب  اااعامالن اعما   اةلأال اياعسا  ال ا فقفما ن حا  سذا قابحا
ليفيااا فاة ساةع اااالة اصاااابا   طااااةزاط  الرااااماةلطااافلاها اااااتااسااا  ن اعساا اااالنا اااااهكةا

 اع،اكاا ار ا اعججاالاةلنلنبفا عسااحا اااس  ن ا  الع مارفاصفالاةألججاالفاهاأااط 
 اا اقاافلاها اااافأن اااااييااف)فا عا اااا اا اثاا ااناابماةألة غااباعااماالةقاافةماغ ااالاعساقاافلارااطةا
 حاظا دن حا  سذا س يزااحأاساعا ااتاايياف)اةا  ااازد ا"ها اااايياف)ا ثاحاعة غابا

  ااا ا   طااااة  ااةااافلاةل اااال اةلااافةق مادياااذاعقاااحا طااااطالا اااا  اعتا  ااافساا16عاااماالةقااافة"م
 ا اع الة اصااقياارافاعا اااتااسا  ن ا ا،   ا حافالاريف بماةلسنةاةلطآا ج ي اا يز  

  سذالأ  طاة  ااهكةاااا اايياا اليبما ليطةاط ففةاعتااس ذاهلذاجاالد باةتد طااةاعاما
خاالفنباةل ال اعماةلأث الةزاةلاسنبماهاما نالالا سفياةد طاةاااعماةل ال اةلقااالفمفا لان ا

مادناااالا فةفياااباةسااانباكة ااا-عااام-ةلأغاااا ال اةلأسااا ا يبالياحااافلادياااذا فدااااا ااا اةلنااامء
 ااطا ماع  ااعإسااح الا"ةلفةقعنباةلاةخينب"الن ا يز ااب حاطذاآ الازةصفباعاماةل قياما
دا اااحا فياازاةل دااالا صافتاهلاذاةلاافةق مفا جاالةةااينابا اا اهزةالهاةلأفياف مادناالارااطها
ةلأفةفيابفاااما  افسا ةقعنااا قيحاااما أطاا الهاعيا اةلقاالفناباة ااذاةا  ا فاصاةلاالة  اباا  ا

ا عذاصناغ يأااعماةلجزءاةأل لاعديهما(2(ا  1 
لطااااااااساباافدالا اطااااهكساةاا  اةد نااالا فحاافعنباةتخ باااالةزاةلأيةدنااباع ا اااا
ليفةقعناااباةل يأنااابماغ اااالاعاااامااااااسا ق  اااااعاااماةع اااالة اعساةلأفحااافعنبا   اااال الي ياطااااا

ةلأيةدابفاة اذالاافااااا اةةة اابفا فحافعنبفا ل اا ااراافم-كأاا-ةل ااال اباالع ا فيافا
جااا طاظا فحاافد  ياا ااا ا  ا طااابا ةقاا اا اااف   ماعااامااطاصااماةلأاااا ماهايااااالاان ا أ  اااذاة

 فحفعنبا أ  ذاعساةلأيةدازاةلأ يجنبا ة ا باةل  ااظا ف اما الف احاهلاذا   طااةزا
 ساااا طال اةاااا  ا ساااا  ن اةلجأادااااباةل يأنااااباةل ،كاااااا اااا اةل نفنااااباةل ااااما ساااايصابيااااااةألجااااناءا
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 جأ ااااادي يااااادااا ا اهنااابا  سااا ج ةالي  اااا لاةل جال نااامفا  اطاااذا ااا اثااا اع اااال ا  ساااطبا
ةألجاناءماةل  ااصجاةل جال نناباةلأ  دأابفاةل اما ناا  اعساةألجاناءا سايصادياذاةل اافاةلاطآا اا ا
ةلااااا  ي ا ااااامفا اداااااذا اااااالطنفلاةل ااااااافا ااااا اةلبااااااامفا  ف اااااماهلاااااذاةل ااااافعاةلفة ااااااا ااااا ا
ةلأفحفعنباةل ما أ  ال اااةلاحافلادينامماتا ان حالفيا اراطهاةلأفحافعنبا أ ازلادا ا

 ةزماع  ااااتا اان حالفياا ارااطةاةت ساااظا ةلطناافلاةلأناا ال ا اااالاا ا  اا ا ااااةاجاااال اهلااذاك
اطنيما ن حاداااةلنلناماةلالنطمالن اجا  اا الةاسا ا افاباحاجامءاطناا ادياذاةلنط امما ااا

ال ااف ال ارطةفال ااس  ن اةافا باع ا فس الالأاكةا  سذا   طاة  ام
ل يأنبا أ  ب؟"اط ففةاعساةافا باةل ا يباد اةلس ةلا" ااةلطآا ج حاةلأفحفعنباة

  فق اديذا طحما ي مااث ال اعخالما  ا  افالاةل يا مالطاااا ا ا  ناغيار ااا االا ا
ديذاعساةلجااةاةلحانماعماادال بابفدالفاعآا طرةا فحافعنباةلأيةدابفاتا نا السا
ةلفةقعنباةلأ  اع ز لنب ا عساةلجااةاةلحانماعماادال ابااافسفا ،ك ااهاة ا االباةلأيةدابا

فيازاةل دالفاتا نا السا نااعهاعساةل فة احاةتف أاعناباراما جأاحا ااا اااةاعماغنايا ا
ةخ نااااالاةل دال ااابفا عساةل دال اااازاةلأق يفااابا قياااذا"دااافةل ا ق يفاااب"ما داااالجأ ابااا  اراااطط ا
ةل بحال  فاط سا ذاألجاناعاةلفةقعنابا ةل ساباانباةلاحافلادياذا جاالا ا،ث الفا عساط  ا نااا

ا17 يأناا  ام
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 هل اغتال كون اإلمبيريقية المنطقية؟
 نجيب الحصادي ./تر جورج أي. ريش

 
فيييوء يييلتءن ييييسبق ءسييياءبعيييهمء كييياب يءونيييتءصى ييييء ين يييي ءس يييل  ء ب  ييي ءبييي  ء

 The)ءصنيييعءاسرييلناعءاسن  يييعء(Thomas Kuhn)اسدنا ييعءقة ييعء بييي ء ييل  ء ييل ء

Structure of scientific Revolutions)وفمءنؤىء ين ي ءاسف عفيع.ءخةفيءس اؤيعءء
اسعيييةداءاسبييوء  يياءب ء بييي ء ييل ءيقيي ءام هقاي،يييعءاس ند،يييع ء أيييي ءاسدنا ييعءقيي ءب ء
يي ء ييياء  يي بكء ين ييي ءفييوءاسبعقيياءاسن  ييوءاسرييلندءبكيي اءمسيي ءقييدء هقيياءاس يي بكءاسيي دءف  

 بيي ءسياءكل .ءو  ءشأ ءب اءب ءبفعاءاقبفيتء ين يي ءوتبيي ء يل ءوب ءب بيا ءب ءبي اءاس
ءءبنباءمس ءقدء هقاءق  ءام هقاي،يعءاس ند،يع ءوفمء أ يعىيءق  ء يب ء ين ي .

(ء  ديعء ويل ء0791)ءصقنيعءاسريلناعءاسن  ييعغيس ييء ييءبنبهياء كياء بيي ء يل ء. تقديم. 1
 Foresight)ءاس  قااءواسفىافوءف عفعءق اءاس ا ءاسنكاي .ءصو عءق  ء بيف ء لس  ء

and Understanding)( ءوق ي ء .ءن.ءبي عيل ء0790)ء(N.S. Hanson)ب  يي ءء
( ءوبق يي ءبخياى ءيشي ءبي اءاس بيي ء0790)ء((Patterns of Discoveryءاالكبكيي 

األكراءشىااء يءبنا ء"وف عفعءاسن اءاسأديدا" ءو زو ءام هقاي،يعءاس ند،ييعءقي ءقاشيىي ء
يبيل ء لةيعءنيءفني ءء  ييعصقنيعءاسريلناعءاسنبوءبت اء زقاءاساؤييعءاسعييةدا.ءوالءنييكءفيوءب ء

س كييييياوبءام هقاي،ييييييعءاس ند،ييييييعءا يييييبهقنةءقنيييييدء رقييييياي ء ييييي ءفة يييييفعءاسن ييييياءو  نخييييييا.ء
وبيال بأيوعءب ي يءساؤيعء يل  ءبصي وةءف عيفعءق ياء يبقنييعءو ي نقنييعءاس يا ءاسفيةيةء
ب ييي ءابب ي يييييءصبو قييي ءاسهنيييييعءاس ند،ييييعءفييييوءاسنساييييع ءواسبييييدسق  ءواسبفعيييقا ءوبكريييياءقنيبييييعء

ال ءاسن  وءاسفن وءواسهنيعءاسبينيخيعءس بعقاءاسن  و.ءوبتي اء  ياءبو ءا ييناءبعيبى ءويال بد
صىيء ل ء بيواءب اءو  دونءق اءاسبييني، ءمااءسياءبنبهياء أيايء عيبليبءس   يرءواسبا قيكء

 ء0791اسز نيييوءس ل ييييةي ءب ءييييلنسء ويييلالءقي ييي يءفيييوءصيييلناءاسن ييياءاسبيييوء ويييل ءاسقيييل "ء)
  ءبيي اءبييلء"اسب ييلن"ءاسبييوءيبف يياءوف يياءفة ييفعء(.ءوبيييسوتاءوفييمءونيي ءقأيي ء ييلء0ص

ءاسن اءاس نيصاو .
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ق  ءاسك ءفضةءق ءب اءاسب لنءسب   ييعءاس ل يعءاسف عيفيع ءغيس ييء ييءب  بيا ءب ء
كبييي ء ييل ءا يييناءقيي ءيقيي ءسيياؤىءام هقاي،يييعءاس ند،يييعءفييوءاسن ييا ءقنييدء ييل  ءسييي ء

اءفوعيك ءصي ء أياءويسفني ءو  دونءق اءاسبييني،ءب ءبويدسء" ويلالءقي ي ي"ءفيوءف عيفعءاسن ي
(ء0791 ي خااء)ء(Arthur Danto)فوءمقداسءب اءاسبول .ء ري ءاسك ء ي ءآنثاءيا بلء

 نقنييةءاس ى ييعءءصلصييهءبيي اءاسبوييل  ءققييتءب يياءب ييا ء عيي عءمسيي ءام هقاي،يييعءاس ند،يييع 
اسن يييا ءققيييتءاقبهييياعءصييياقيء ند،ييييي ءءاسف عيييفيعءفيييوء يييأ ق ءمقييييياء كيييتق ءق ة ييييعءس عيييع

ينياء ةقسيع ءيباء أيو بيءوأ  ءيبنيظاء دنء دي ىيءوق ل قبىيي...ءس يدء   عيءق  ء  
كييي ءبيي اءاس ن ييينءاسهييا امءواقييداء يي ءبقسيياءاس ريي ءاساؤويييعءفييوءاسف يياءاسف عييفوءاس نيصييا ء
نءق ييياءب ءبف مييك ءم ءسيياءب ييلرءوكييت ء ييي  ءقهيياء ى ييعءف عييفيعء خب فييعء غقيياءب يياء ييد ه

ء.(Danto, pp. x-xi)ء  ي يءو فىل ء عيياء  ييءفوءاسن اء فعا.
وق كءبأل ءبي عل ءق  ءاسب ققزءصيق ءاس ةقسيعءواسنساييع ء ي ييءبضييتءيا بيل ء
وق يييكء"األنخنييييعءاسةق ييييعءس نسايييييعءاسبييييوء  ييييةءق ييي ءيييييدء ييييل  ءاكب  ييييةءاسرييييلناءفييييوء يييي ء

.ءوإااء ي يةءبق يي ءبي عيل ءو يل ء" ل ية"ء فىيل ءام هقاي،ييعء(ibid., xi)ب ي ييي ىي"ء
 ند،يييي ءيهييدوءب يياء ي ييةءبنيييةءقأييعء وت ييع ء-صييفىيءصيياقيءسعليييياس ند،يييعءس نسايييعءصلء

ء1ا ب اءصىيء ل ءوآخاو .
فييوءبيي  ءاسدنا ييع ء ييل ءبصييق ءب ءبيي  ءاسوأييعءسيعييةء وت ييعءق يي ءاسنوييلءاسيي دءء

 Rudolf)بضييي   ءيا بيييلءوآخييياو .ءب رييي ءام هقاي،ييييعءاس ند،ييييعءبنييييءنويسيييهء ين يييي ء

Carnap)ءاس دءب ت ءب ء أييي ءقي ءب ياءبكرياءبشيييقىيءمصيداقيءو يأثقاا.ءو أ يعييءق ي ء 
بق يساءاس نكلناءون يسبق ءساءينكااءونيتءصى ييءمسي ء يل  ء يل ءبثهيةءب ء يل ءسياءبنبهياء

 ودبيءساؤا ءاسف عيفيع ءوب ياءالءيبلةيكءب ءبنيدء ي سك.ءوإااء يي ء يل ءءصنيعءاسرلناعءاسن  يع
ي،يعءاس ند،يعء)اسب ققيزءصيق ءاسنساييعءواس ةقسيع ءو نيييقاءفضاءق يةدءونقنىيءفوءام هقاء

ةلياءاسنسايعءاس ا ىنعءويسهايابا(ءةزةييءقهاءا باا ءب ىيء ى عءسفىاءاال يبدال ءاس بضي  ء
فيييوءو ييييةيءاسبعقييياءاسن  يييوءاسريييلند ءي يييز ءبالءبنيييباءبييي اءاأل ييياءق،ي يييعءب ءبييي  ءاسن يةيييدءالء

لند.ءوبخ ييلصءاسبخقيياءصييق ء ساييييعء   يي ءنؤيييعء ين ييي ءفييوءاال ييبدال ءاسن  ييوءاسريي
ء خب فيييعءةييي نيي ءبوييياء فىل ييييعء خب فيييع ءبوء)وفيييمء نهقيييا ءاسف عيييفوءاس فضييي (ءصيييق ءسعييييع

 خب فع ءبدا ء ين ي ء  يلناءينييظاءوكيت ء  قيزء  يلنء يل .ءوسىي اءين عيوءب ءيل يهء
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اسن ييييلءاسبييييسوءبوسييييكءاسييي دءيييياومءسىييياءاسبن يييياءوييييسوتاءويييأ ء يييل ء"اغبيييي "ءام هقاي،ييييعء
ءند،يع.اس 
 د ء بي ء ل ءبصةءا بأيوعءسب  يفياءوعقيدايءينا يعء. رسالتان من كارناب إلى كون. 2

 Foundations of the Unity of) بخ  ييعءسع عيي عء"ب يي ءوقييداءاسن ييا"ء

Science)ء(Neurath et al. 1955, 1970)ءو يي ءبيي اءق ييةء  سفيييء يي ءةييزبي ء.
 International Encyclopedia of)ص اءسب دباء"اس ل لقعءاسنيس يعءس ن اءاس لقد"ء

Unified Science)ءوبييوء ي ءصنيييعءبف ييينءاو ييلء قيلناسء (Otto Neurath)ييدءء  
 نىيء كاءنؤيعءام هقاي،يعءاس ند،يعءفوءاسن ل ءصلصفىيء لقداءصدنةعءبوءبخاىء  ء ه ء
 ييينى ءوب يييي ءاوعيييب لسلةو.ءوبي يييبرنيتءق ييي ءةقابيييينيء نبنييياء" نىأييييعءق ييياءاال ب يييييء

 Methodology of Mathematical)وق ييياءاس،ييييي ءاال ب يييييد"ءاسايي يييوء

Economics and Econometrics)ء ي ييةءينا ييعء ييل ء0799اسيي دء كيياءقييي ءء 
 يييءآخيياء يييء كيياءفييوءاسع عيي عءاسب ىقدبييع.ءوبتيي اء ييي ء2اسبخ  يييع ءاس أ ييدءاسرييي و ءن يياء

ءيءوبيي  ءق،ي ييعء هييدوء صنيييعءاسرييلناءاسن  يييعء فين ييع ءبوءآخيياء يييءصييدنءقيي ء  ييكءاس ل ييلقع
ء لقيع ءووع ي ءشىااءاس بي ء ن  ء نييءسإل هقاي،يعءاس ند،يع.

 ويييياني ءء(C. Morris)وإوييييي ء   يييييتء ييييل  ء ييييي ء ين ييييي ءو كييييينسزء ييييلني ء
 كيييين ق .ءاسا ييييسبي ءاسبيسقبيييي  ءاس ناو يييبي ءوأك  ى يييي ء بهى ييييء ين يييي ءووتييياءوظيفبييياء

نقنىيييي ءبنه ييياء ين يييي ءقييي ءاسبواياييييع.ءفيييوءاسا ييييسعءاألوسييي  ء أ يعييييءق ييي ء خدلوييييعءو
ء:س  ل لقع  يي باءق  ءقيي ء ل ءوعقدايءينا عء خ  يعء

ءقزيزدءصاو يعلنء ل :
بشتاةءةزي ءاسكتاءمن يسكءاس ييا.ءس يدءاو نيةءق قىييءوكيعهء هقيا ءووفيمءاسيكءفيع نوء

 ء  ييييءبو يييوةءفيييوءن ييييسبكءس يييلني ءفيييوءس  ل يييلقعبؤ يييدء رقيييااءقيي يييكءوعقيييدايءاسدنا يييعء
ءفهاايا.ءآ  ءب ء ب ت ء  ءا ب  ي ءاس خدل ءاألو ءب اءاس يت.اسريستءقكاء  ء

.ءب يييءقيي ء فعييوء ىييباء رقييااءاس ل ييلقعبقب ييدءب ءاسدنا ييعء ييل ء كييت ءم ييىي يءقي يييءفييوء
ويس كيييك ءاسبييوء نبييز ء نيوسىييي ءق يي ءاسيياغاء يي ءب ءينايبييوءصبيييني،ءاسن يياء بكييسيعءونيي ء

ييييعءاسأدييييداءاس  باقيييعءفيييوءاسكييوت.ء ييي  ءصنيييليءبخييياى ءبقأهيييةءصبل قييدةءاألوييياءاس فىل 
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اسرلناعءاسن  يع ءوقيارءب يي عءةدييداء أ يعييءق قىيي ءيو ءاال ب يينءق ي ءامةيويعءقي ء
ءب ي عء دب ع.

بققيييدءسيييكءاس ييييياء يييوء عيييبخد ىي ءو يييل ءبن ييي ء عيييخعء ييي ءن ييييسبوءبييي  ءمسييي ء
ء لني .

ء(.0791بصاي ءء02 يءخيسرء  دياد..ء)
ء

ءاءقل ءاس خدل ءوندءب ءا ب   اء ل :فوءاسا يسعءاسري يع ءيني شء ين ي ءا د يقي 
ءقزيزدءصاو يعلنء ل :

م نيوءةيدء ينقدءب ياءصنييعءاسريلناعءاسن  ييع.ءفوءاسل ةء فعياءبونيتءسيكء خدلويكء
بص اءفوءشت اءاسنىيةوءوب ءيانءاسنكاءوأي نعءشيتيغلء دءوةدعء هقةءسنكيا ءوأك  يا.ء

ء.اس ل لقعوبلةاءخيصءفع نوء  ب ءم تي يعءي  ءب اءاسن  ءفوء
م نوء  بنيءوأ ءبف ينةء ل ء  ل ء رقااءس  ء ي ءبيلء ننيوءودهينيعءاسنسايييعء
اسن  يييع ءو ننييوءق يي ءوةيياءاسخ ييلصءوأ يي ي ء عقابيييءوبشييتي ءبيي اءاسبعقييا.ءس ييدءوةييدعء
اسبنيظاءاس دءق دعء يءاسبدلنءاسدانوينوءةدء فقد:ءم ء خ وءيانو ءق ءاسف يااءاس دب يعء

تءام عيييي ءاس يييية ءاسنضيييلدءاألكرييياءب ءاسبديييلنء لةييياءشيييداءبيييد ء  ييي اء عييي  ي ءققييي
ك يال ءواقب ين ءمبي ءق  يعء وع ء باءقهاءاال بخي ءاسدهينو ءينييظاء ل قيدةءب ء ديلنء
اسنسايييييعءسيييي ء لةىييييءشيييداء ساييييعءصييييي عء ي  يييع ءصييي ءق  ييييعء وعييي ء ديييابءق ييي ءبيااء
ونقنىيييي.ءفيييوءبق ييييسوءاسبيييوءب أيييزعء ييي خااءءفيييوءاس نديييمءاال يييبن يووءخ  يييةءمسييي ءف يييااء

ع:ءب اءيبلةكءبالء ندءبق يسوءوبق ي ءقديء  ق ء  ءاألصد يتءفوءاسوي ءاسبيدنيأوء كيصى
س  كيييك ء  يييءسييلءب ىيييء فضييوءمس " عييمء ريييسو" ءصيي ء وعيي ء ييدنيأوءألياا.ء هيي ءب ءب ييااء
 خدلوييك ء يييء ييي ءسييوءب ءبقه يياءقيي ءبيي اءاأل يياءق يي ءبيي اءاسنوييل.ءغقيياءب ءصييييغي كء

اسدانوينييعء ييقد نوءق ي ءب ءبنىءصل يل ءءو ل يوي كءويأل ر يعءو نيظا يكء ييءاسنساييع
ء يءبف اء يا.
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صييدتاء يي ء ييهب هاء ييل ءب ضييوءقي يييء يييء ا ييزء ييبي فلني.ءآ يي ءب ء عييناءسنيييء
ءفاصعءاس  يتءواسوديتءق ءاس كيك ءاسبوء كع نيء ني.

ء(.0792بصاي  ءء29...ء)ء2 يءبوقكء ويي و 
اس ند،ييييع ءس يييي ءسنييييءب ءسيييلءب ء ين يييي ء يييي ء يييابءسبيييل ءينا يييعء  ضيييوءق ييي ءام هقاي،ييييعء

 بعيييت ءس يييااء رنييوءق ييياءبي ييي ءاسا يييسبي ءق يي ءاسنوييلءاسيي دءنبينييي.ءق يي ءاسييك ءق قنيييءب ء
ء(ء ودبيءسإل هقاي،يعءاس ند،يع.0791 نبهاءصدابعءس يااءق دء بي ء ل ء)

ء
(ءصلصيفاءقيداءفيصيةء0791شيىااءق ي ء يل ء). تحدي كون لإلمبيريقيةة المنطقيةة. 3

يء اةيءب ي يءس هدةاءاس عبفزءب ءاسنسايييعءاس بنيفعيعء يدء  يل ء"غقياءفوءف عفعءاسن اءم  
 يص عءس   ين عءوفمءاسلقداعء فعىي".ءصلصفىيء"صاياب يع" ءسيعةءاسنساييعء أايءفيعء  ء
اس ضييييبيءاس بن  يييعءويسدهينيييع ءصييي ء يييه ءفيييوءنؤييييعءاسدهينيييعءواسسيييلاباءاسدهي ييييع.ءم ءبييي  ء

ييقاءس ييءيبلةيكء فعيقا  ءواسكيت ءاسي دءب تيي ءاألوياءاس فىل ييعءاس خب فيعء و ي ء نىييء ني
ب ء بخيييي  ءاسبفعييييقااعء فعييييىي ءو ننيييي ءويالالعءاألسفييييي .ءوفييييمءبيييي اءاسب ييييلن ءالء  أييييأء
س  ين يعءاسنسايعءفوء نييقاءاسألياءاس ا ىنعءصاياب يي.ءو  يءياايء ي ءاسبييني،ءاس  يل وءب ء

اسيييكءصيييلالتا ىاءيهيييق  ءقأييي ءو نب يييداعءاس رقييياء ييي ءاسكخ يييييعءاسبينيخييييعء  قيييداءوفيييمء
اسهاياب يع ءوقد ءاس   ادءاسنيين ء ر ءةيسق قل ء يينءق  ءب ءياىءخ هء قليءاسهاياب يعء

ءاساابنعءوب ءبعبودسءَخ فيءثلنيي.
غقاءب ء ل  ء وءيدقاءبي  ءاسوأيعءاسبينيخييع ءبديا ءصياابق ء ييتلسلةيعء يدءف يااء

 ني يكءاسل ييةي ءبو ءءب اءب ت ءص عيوعءاسوتاءق ي ءاسنسايييعء أ يعييءق ي ء ييءمااء ي ية
ك يييءقنييدءام هقاي،يييعءاس ند،يييع ءصنيييتءق يي ء يييءبكييىدءق قىيييء يي ءبيسييعءم هقاي،يييع.ءصبنهقيياء
آخيييا ءق ييي ءاسييياغاء ييي ءب ييياءالءوةيييلي ءأل ييي ي ء ييييتلسلةيع ءسب ققيييزءقي ييياءو ويييديءصيييق ء
اسنسايييييعءواس ةقسييييع ءوبيييي اء  ققييييزءبكييييت ءاس   يييياءاسيييياةي ءسن يييييا ءبشييييييبءام هقاي،يييييعء

ساييع ءويال ب ىي ء  ءق اء ف ءاسأكبيسةءو"اس نسلنءاسأديد" ءبأيي ء ل ءاس ند،يعءس ن
قييي ءب ءاميناةءاس  يييادء يييدءبتيييل ءالوااييييي ءغقييياءب ييياءويسضييياوناءق  ييييعء أوي ييييعء كيييدعء

(1970, 112-113, f.n. 1,2)ءو  ء   ءينو ءق ياءاسينف ءاسبأايهيوء"ب ياءو  يدونء.
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يءبشيييييييتء خب فيييييع...ءوب  يييييدونءشخ يييييق ءبويييييل ا ءاال د يقييييييعءاسكييييي تيعء فعيييييىيءب ءيايييييي
.ء(ibid., 126-127)شخ ق ءبول ا ءا د يقيعءش تيعء خب فعءب ءياييءاسكوتء فعيا"ء

وسىيي اءاسعييهك ءا ييب ندء ييل ءم تييي ء كييتق ءسعييعء ةقسيييعء وييييداء"  يي اءووقييتء ديييصمء
.ءصقيدءب ءبي اءاسبو قي ءبعيب ندء(ibid., 125)اآلثيينءاسكي تيعءاسبيوء بل ي ء ييءيياا ءاسنييسا"ء

قعييييع"ءفيييوءاسدهينيييع ء"ماءيبنيييق ءق ييي ءبييي  ء-يء ييي ءسعيييعء كيييقاءمسييي ء" ة ييياءميناةببضييي
.ءببضيييءفييع ء(.ibid)اس ة يياءب ء بعقيياءوكييت ءوا يياءصبعقيياءاسبزا يييعءاسنيييساءاسهاياب يييع"ء

كل ءين ا ءووقتءالءي   وءق  ءقأاءفوءصنيتءام هقاي،يعءاس ند،يعءالءيزقز  ءوةليءسععء
 ءم ىيييء(.ibid)اسنقنيييعءاسبييوءب ييل ءصىيييءاسنيييساءفييوء ن  ييا"ءم هقاي،يييعء"س ن  ييييعءواس،يي يييعء

.ءوبتي اءييزقاء(ibid., 128)سيعةء"اس ند "ءفوءاسخهاا ءصي ء" ييءييباء أ ينياءو ينلبع"ء
كييل ءب ءاس عيييعءاس ةقسيييعءاسبييوءب ييل ءصىيييءبشييييبءاسنزقيييعءاسفقنل قنلسلةيييعءواسفقزي ي يييعء

قسيييعءوامةييااتاع ءوبدءسعييعءبنه يياءوامةااةيييعء نييدءويسضيياوناءغقيياء وييييداء سايييي.ءاس ة
ءصىيءقنىي ءالء نب وءمالء   ءصاياباءونقنىي.

وسلءصاءب ء ي ءميناةءو يادء يأوي و ءب ء نب يداعءبوء ل نييعءاس ياتء عيىاءوكيت ء
ثيصةءفوء وبلىءميناكي اءاسوعيع ءس ي ءسدىء ل ءقأعء ليعء دءام هقاي،يعءاس ند،يع.ء

سل يييءق ييدء  ققييزء يييءصييق ءاسنسايييعءواس ةقسييع.ءس ييدءافبييارءبشييييبءبيي  ءاسنزقييعءب يياءفييوءا
 ري ءاسك ء ديبء هقاء  ءبق ي ء ين ي ء ننيعءصنلبءاس ععءاسبيوءب تي ءب ء  يل ءصلظيفيعء

ء3اس عييعءاس ةقسيييعءو ييلبءاسنة ييعءاس ند،يييعءاسبييوء  ييل ءصييق ءاسوييدويءاس ةقسيييعءواسنسايييع.
 ءفوءاسداي يعءاسبيوءييباءففوءاسنىيبع ءاأل ي ءام هقاي وءس نسايعءيبأ  ءق  ءوةاءاسض 

صىيءيق ىيءقهاءبو ييبء ةقسييع.ءسيلءسياءبتي ءاسب ققيزء  هيلال ءو ي يةءاس عيعءاس ةقسييعء
اس ويييييداء سايييييء  هلسيييعءبيييوءاألخييياى ءسهيييداءاسىيييد ءاالوعيييبي وءاس ا يييزدءفيييوءام هقاي،ييييعء
اس ند،ييييع ء ديييلياء  ييييا ء عيييىاءفيييوء ل يييياءاسبهايييياءام هقاي يييوءس  نافيييع ءب ييي ء يص ييييعء

ءم.س بو 
صقييييدءب ءبيييي  ءاسوأييييعءاسعيييييتلسلةيعء ييييدءاسب ققييييزءصييييق ءاسنسايييييعءواس ةقسييييعءسيعييييةء

.ءوفيوءقيق ءب ء يل ءييا  ء(Foder, 1984, 1988)صويوع ء  ييءبثهيةءفيلينء ي خااء
األن يييك(ءسيييدقاءاسيييزقاءويييأ ءاس ةقسيييعء كيييول عء-مسييي ءاألوبيييي ءاسأكيييبيسبيعء) نلينيييعءاس ديييع

سقيياء يييرة(ء ييدق ءق ل يييعءبييي اء-سا سايييي ءبكييقاءفييلينءمسييي ءبوبييي ءو ييايعء)بوبيييي ء ييلء
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اسزقا.ء دء اىءشتةءصلصفاءودعءبوءبن  يءو فيءق  ء نب دا نيءاس ع  عءقل ءب اءاسكت  ء
سقاءيهدوءياة يءبول ء  ءاآلخاءق  ءاساغاء  ء نب دا نيءوخ لصء-غقاءب ءخ ء لسا

ثاءفقىيييءولسقى ييي.ءاسسيياو ءاسبييوء نفيي ءقهابيييء نب ييدا نيءاس عيي  عءمسيي ءآسقبنيييءاميناكيييعءو يي ء
سيعةءوا وع.ءوبتي اءفع ياءالء يااتءفيوءب ءاسداي يعءاسبيوء هيدوءصىييءاألشيييتء بيأثاءبقيي ييء

ءو يء نب دءوخ لصىي ءوالء بأثاءفوءبقيي ءبخاى.ء
ويسبع ياءصى ا ءيبنق ءب ءيا  ء وددء ل ءمس ءم تي ء ينيخو:ءب ءبشييبءاسهاياب يعء

.ءمااء ييي ء يي سك ءفييع ءبدء  ين ييعءاس خب فييعءيييدن ل ءاسسييلاباءقيييياءوق،ي ييعءودييامء خب فييع
س دنءاسدقاءاس دء وس ءواءاسنسايييعءاس ننييعء يل ء سي ءونقيداءاس نيي  ءو يا ءاسنسياء
قيييي ءاسداسييييعءاسبدسق يييييعءاس عييييبخد ع.ءوبدهينييييعءاسوييييي  ء ييييل ءبعييييبوق ءمث يييييعءب ءاسوأيييياء
اس بأنةا ءفوء ر ء ل  ءصداءسأيسق قلء خب فيء لاييءق يءصداءألن يدل ءفينو ءالء عيبدييء

 ء يياىءمالءونقل نييي.ءغقيياءب ءبيي اءسييي ءويييأل اءاس ىييا ءماءبيي اءبييلءاس ل يييءاسيي دء نييل ءب
 يييياءاسوأيييعء يييدءام هاي،ييييعءاس ند،ييييعءاس ين يصييييعءامقتيييي .ءم ءنؤييييعء ين يييي ءفيييوء عقييياء
اسنسايييعءاسريلندءسيعيةء   عيعءوالء ا ىنييعءس ب ققيزءصيق ءاسنساييعءواس ةقسيع.ءاسوييي ءب ء

ن  يييعءشييهياءوكييت ءالفييةءصب ييلنء ييل .ءم ء ين ييي ءبنييوء  ييلن ءس يييء بضيي ناءاسرييلناعءاس
ةقداءب اءقق ء  ل ء سايبي ءبوءبكراءةدء خب فبق  ءب ت ءس بخقاءصقنى يءب ءبتل ء خقااء
صييق ءبويياء فىل يييعءصدي ييع ءس يي ءو ييية اءاس ب قييزاءفييوء  رقيي ءاس نافييعءاسن  يييع.ءو  يييءبييلء

 نييقاء نبس عءبق  ءن  عءاسوي ءفوء  لنء ل  ءغيس يء يءبعبوق ءاسب ققزءقهاء دهقمء
ءوبكراءق ل يع.ءيقل يءاآل ء ندءمس ء ن ي يعء ل ءق  ء عقاءاسنساييعءاسرلند.

يبني ييي ء ين يييي ءقييييياء ييييءاسنسايييييعءاسن  ييييعء. التخطةةةيل الي ةةةوي االاةةةورا. ال يميةةةة. 4
صلصييفىيءسعيييع.ءصلةيياءقييي  ء كيي  ءاسنساييييعء فيياياعء ةقسيييعءو سايييع ء لاقييدءسبكييتق ء

ق  ءب ىيء ا  ءمسي ء لاقيدء ند،ييعءونقنىييءو يلايءنيي ييعء ويديا.ءم ءبي  ءءاسأ   ءو  فىا
اس فى ييييعءس نسايييييعء عييييليءفييييوءبنةيييييتءف عييييفعء ين ييييي ءفييييوءاسن ييييا ءغقيييياءب ء ن ي ي يييياءق يييي ء
اس  ين عءاسن  يعءاسبينيخييعءواس نيصيااء  ييمءو ري ءبي  ءاس  ييناعءببضيي.ءقنيد  ءالءب يل ء

بعقاءقياءصدمءم اانءو ي ".ءو  يءبنبا ءفوءبو ءاسنيساء"صبن،ياءبوء عققاءاسنسايع"ءص ء"
ن يييسبياءمسيي ء ييل  ءفع يياءسييي ء  نخيييءس ن ييا.ءم ء ن ي ي يياءاس نكييلناءقييل ءاسبيييني،ءاسن  ييوء
واس  ين عءاسن  يعءم  يء نت ء دناءب  ء  ءاسدنا عءاسبينيخيعءو دناءبكهياء ي ءبقدا ياءس ييء
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ع ءنؤا ءفيييوءاسبف قييياءاسن  يييوءبتل ييياءبوءبكيييهىاءاال يييبدال ءاسن  يييوءاسفن يييو.ءق ييي ءاسيييك ءفييي
ءاسرلندء نيظاءمس ءقدء هقاءصلناء ل ءاس هاناء ينيخييءفوءاسن اءاسرلند.

.ءب قزء ين ي ءصق ء(Carnap, 1963b)فولىءاس نيظااءيبضاءبكراء يءيبضاءفوء
ء لقق ء  ءاسبعقاءاس دءبودثاءاسنيساءقيياءفوءاسنسايعءقي ء لاةىبىيءاسخهاا:

يء عققيياءبوءم يييفعءقي ييعءصييدقيعء نييزىءمسيي ء...ء عققياءفييوءاس عييع ءو أيياء
م يياانءو ييي ...ءبكييت ء عقيياءاسنييلبءاألو ء نييديةء بدافييي ءبقيي يييءثلنيييي ء
والءبدابءمالءفوء لا يءقي  عء ينيخيعءفوء دلنءاسن يا...ءوق ي ءوةياء

.ءn+1Lمسيي ءسعييعءءnLاسد ييع ءفييع ء عققيياءاسنييلبءاألو ءبييلء وييل ء يي ءسعييعء
(P. 921).4ءء

  يلياءم يااناعءفايبيع ءوسن ىييء  يل ء سايييعء-بعب ز ء  لي يءمقييابقدءب لابءاسبعقاء
فاايييع ء لةييدء يي  ءسعييعء سايييعءبو يييء دي يييءوبكريياءا ييب اانا.ءب يييءاسنييلبءاآلخييا ءاس تيييف ء
سبعقاءثلند ء ينبهاءاس ععءاسنسايعءوأ ابيء دءبققدء كتق ىيءووقتء   اءسععءبخياى.ء يوء

  ييييييع ءيبنيييييق ءق قنييييييءما ءفويييييرءبوصييييييفاء  يييييي ءاس ريييييي ءقييييي ءفىييييياء ين يييييي ءس ريييييلناعءاسن
ءسإلةااتاعءاس بض نعءفوء كتق ءواخبيينءسعيعءصدي ع.

قندء ين ي  ء نب وءاأل ي عءواس كيك ءاس  و عءفوء خقاءو كتق ءاس عيعءمس ء يييمء
.ءم ييياءب يييهءبييي اءق ييي ءب ييياء يييييمءبكييي  ء  يييكء(1963a, 67-71)"اسبخديييي ءاس عيييلد"ء

فييوء كييتق ءسعيييعءقيس يييع.ءقهيياءينا ييباءس  عيييمءاأل ييي عء  يييء ييايءفييوءاس ندييمءاسا ييزدءوء
اس ند،يعءاسفايأيع ءاسود يع ءواسة  ديع ء"بص اءيدنةءاس كيك ءاس ا  دعءوعبأييءبشتي ء

وفيوءاسل يةء فعياء"ان يأىء   يااء فييي ءء(1963a, 68)سعلييعء ني يكءاس  يصيدءاس ندييا"ء
 خب ييهءاألشييتي ءب يياءسييي ءو  ييدونءاس يياتءاسوييديتءقيي ء"اسكييت ءاس عييلدءاس ييويا" ءأل ءس

.ءاسبخدييي ءاس عييلدءوق،ي ييعءب ءاس عيييعءفييوء(.ibid) ني ييكء خب فييعء يي ءةلا ييكء خب فييع"ء
قيةعءمس ء و قمء   عي ءق  ءب اءاسب  ا:ءاألشتي ءاس عليعءسيعةءصيي عءوالءويو ع.ء
م ىيءبفض ءبوءب لبءو فيءق  ء يفيعءم أي بيءس  يصدبيءاسخيصع.ءسى اءيبلةكءب ءي   ء

 يييناعءق  يييع ءو يي ءشييأ ء كييي ءاسبخدييي ءاس عييلدءب ءيبني يي ء يييءبيي  ء  لي ىيييءق يي ءاقب
ءاالقب يناع.



313 
 

يبلةييييكءب ء  يصيييي ءصييييق ءاال كييييعيالعءاسن  يييييعءاسخيصييييعءويييييسبخدي ءاس عييييلدءواس عييييية ء
يءبةلببىيييءصلةياءقيي ءفييوء "اسداخ ييع"ءبوء"اسنساييع"ءاسبيوء نكييأء ي  ءصنييعءسعليييعءواسبيوء ويد 

ن ييدءبيي اءاسب ققييزءصييااقعءقييق ءيز يييء لاةىييعءبء(1965a) ييلتء  ييكءاسهنيييع.ءم ء ين ييي ء
اسبى ييعءاس ية ييعءم ء سايبيياءاسعييي ي بيعء" فبييار"ء قنل يييعء أييايا.ء فييييءاسبى ييعءب يياءوأن يياء

 ءبفبيارء ين يي ءخديأء(ibid., 216)م ااناعء  ء هق ء"اس   عء"خ عع"ء" كقاءمس ءقديء
 ودييييدءبقيييدء  يييكءءب ءس قيييدايء لقييييء ييي ءاس نزسيييعءاأل دلسلةييييعءام هقاي،ييييع ءووقيييتءب تييي 

األقييدايءويس   يييعء"خ عييع".ءييييايء ين ييي ءصبل قيييدء"  ققييزءب ي يييوءصييق ء يييلقق ء يي ءاأل يييي عء
.ءووعيي ي ءب ءام ييااناعءاس بن  ييعء(ibid., 206)اس بن  ييعءصلةييليءبوءوا  يييعءاس قنل يييع"ء

صلةليءبوءوا  يعءاس قنل يعء لةدء اوناء   ءموينءسعلد ء عبدييءءب ء لةياءاأل يي عء
 يشيااءمسي ءاس قنل ييع ءبوءق ي ء وييلءةيدء خب يه ءمسي ءامويينء تي .ءوت  يييعءاسلةليبيعء 

ءبخاى ءيبلةكءب ء  قزءصق :
 ءو عييي وءبييي  ء ييي  ءامويييينبوال ءاأل يييي عءاس بن  يييعءصلةيييليءونييي ءاس قنل ييييع...ءءء

 ءو ع وء عمءاس قنل يعء ت  ءوثي يي ءاأل ي عءاس بن  عءصلةليءبوءوا  يعءاأل ي عءاسداخ يع
ء)اسخ ءاس ية ءبنزىءمس ء ين ي (.ء(.Ibid)األ ي عءاسخينةيعءب  ء

م يييياءبعيييي اءوأ يييياءويييييس نن ءاسييييداخ و ء ضيييي  ء سايبيييياءاسعييييي ي بيعءوكييييت ء   يييييةوء"وا  يييييع"ء
اس قنل ييييعءاس أييياياءاسبيييوء عيييبخد ىي.ءغقييياءب ءبييي اءاسديييا ءسويييليءاس قنل ييييعءاسنساييييعءالء

وا نقبىيءاس عب  عءق ءاموين.ءوفيمءسلا نقبىيءاس د  ع ءء ساييبو  ء ناءوأدءشت ءم ااناء
ءب ا ء

اسع ا ءاسوي اءسي ءاسع ا ءاأل دلسلةوءاس زقل ءقل ءوةليءاس قنل يعء
اس أاياءص ءاسع ا ءق يءمااء ي ءا بخدا ءاألشيتي ءاس علييعءاس أياياء...ء
 فقيييدءفيييوء و قيييمءاس  يصيييدءاسبيييوءصييي اءاسبو قييي ءاس عيييلدء ييي ءبة ىيييي...ء

(Ibid., 220-221).ء
خدا ءب  ءاسودويءاس أاياءالءبت ي ءفيوءمشيين ىي ءصي ءفيوء يدىءم يىي ىيءفيوءم ء هاياءا ب

ءببدا ءاسنسايعءاسبوء ن  ءفقىي.
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-اقب يناعء كيصىعء    ءخييناعء ين ي ءس   ءاس ةقسيعءفوءاسن لا ءاس ند و
اس علدءس نسايع.ء  ء   ء هانا اءسبلظيتءب ي ءفقنل قنلسلةوء" قبياءفيوءةني ءاسنعيمء

اسبكيييتق وءس  لا يييييءاس كيييتم ع ءصييي ءببضييييء- ءف ييي ءاسنسيييي ءاس ند يييواسبكيييتق وءبنتييي ءسيييي
-1936).ءق ي ءاسيك ءغق ياء ين يي ءنببياء(101 ,1969 [1928]) سي ىييءاموعيبي و"ء

ققييتءبصيي اءبفضيي ءسعييعءفقزا قنيييعء"س شييييت"ء ييوءبعييى  ء يي ءق يي ءة  يياءاالخبزاسيييعءء(37
و(ءاسبوء   نىيءسععءفقزي،يعءاس وا يعء)اسبو مءاسأ ن-اسبوءواقىيءآ  اةءوببضيءوعهكءصق 

.ءم ءب  ءاسوايعءفوء هنيوء(pp. 463-467; 1936a, 51-52) فىاءوكت ء ي  ءو يةدء
اسي دءب يل ءوياء ين يي  ءوبيلءء5بشتي ءس عليعءوفيمء  يصيدءاس ياتءبيوءسيكء" هيدبءاسبعيي ا"

 هدبء    ءق  ءاسبفايمءصق ءاس زاقاءاأل دلسلةيعءوا بخدا ءاألشتي ءاس عليعءو"اسب  ا"ء
اس بن مءويس دناعءاس خب فعءاسبوء نا ىيءاس عيعءاس خب فع.ء ر ءاسك ءوا ءسععء ةقسيعء

يع ءبوءفقنل قنلسلةييييعءالءبعيييب ز ءاسيييزقاءويييأ ءاألشيييييتءاس اةييييعءبيييوءفيييوءق،ي بىييييءمقعي ييي
 كت  عء  ءمقعي يع ءببضيءفع ءا بخدا ءسععءشقييعءفقزي ي يعءالءي ز ءاس اتءويساؤيعءاسبوء

ء  اءب ءاألشييتءاسفقزي،يعءاس اةيعءبوء تل يعءاسلا يءاسنىيةيع.
وق يي ءاسيياغاء يي ءب يياءالءب ييل ءاسييكءصييااقع ءبعييب ي ءب ء ين ييي ءبنبهيياءاسن يياء فعيياء

خدييي ءاس عييلد.ء ن ي يياءاسييلانيءبقيية ءب ءاسرييلناعء كيييوي ء ريي ءاسف عييفع ءسيياء  ييق اء يي ءاسب
اسن  ييييعء وييييلالعء يييي ءسعييييعءق  يييييعءمسيييي ءبخيييياىءم  يييييءب بييييا ءبيييي ا ءو يييي اءشييييأ ء  يشيييياءفييييوء

([1935] 1963b)ءمويي ء بيويعءبي  ءاسدنا يع ء يي ء ين يي ءيياىء"ب ء و قي ءصنييعءاس عييعء.
وببدهقيمءبي اء.ء(p. 459)اس لنيعءصلصفىيء ع يء ي ءاس لاقيدءبيلء ينى ءاسف عيفعءاسلققيد"ء

اسيينى ءاسعيينبيكبوءق يي ء عييية ءاسعييههيعءاسفقزي،يييع ءيييزقاء ين ييي ءب ء عييأسعء ييل ءاس ييلا ق ء
اسفقزي،يعءمق يةيعءبوءقب يعء بل هءق  ءاسكيت ءاسي دء  ييمءوياءبي  ءاس يلا ق .ءو بل نييء
االقبيياارءوييأ ءاسنبييية ءاسبأايهيييعءالءاس عييية ءاسن  يييعءاس عليييعءبييوءاسبييوءيبلةييكءب ء وييديء

ءلا ق ءاسفقزي،يع ءب ل :شت ءاس 
...ءيبلةكءب ء ي  اءب ءق،ي يعءب ءاسنبيية ءام هقاي،ييعءاسبيوءبخ يرءمسقىييءاسنييساءءءءء

صيييييق ءاسكيييييت ءاسوب يييييوءبوءالء   يييييوءويييييأدءقيييييي ء خقيييييا ءاسفقزي يييييوءقهييييياء أينبييييياءاس ن  ييييييعء
امق يييةوءس  ييلا ق .ءيبلةييكءب ءبتييل ءا خييياء يياانءاس يييععءاسبييوءيبخيي بيءاس ييي ل ءق ييةء
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وياءب ءبييي اءاس ييياانءييييا ى ءس نبيييية ءام هقاي،ييييع ءوس ييي ءوداي يييعءق  ييييعءوسيييي ءمنايبيييي.ءصييي
ء(Ibid., 454)وداي عء ند،يع.ء

بعيي اء ين ييي ءوييأ ء"بيي اءاسب ققييز...ءصييا ى ءس نبييية ءام هقاي،يييع"ءوبييأ ء"اسييااو ءاسن  ييوء
غقاء.ء(ibid., 455)صق ءاسنبية ءام هقاي،يعءوصييغعءاس لا ق ءاسفقزي،يع"ء دءبتل ء"وثي ي"ء

ب اءيهدوء أ اءب با ءب اء لةدءصق ءاسنبية ءام هقاي،يعء  ءةىعءواس ييغعءاس عليعءس نسايعء
اسفقزي،ييييعء ييي ءبخييياىءفعيييوعءالء يييهق ءمسعيةىييييءبضيييد يءفقىييييءاسن  ييييتءو ى يييعءاسبخديييي ء
اس عييلد.ءوأخيي باءفييوءاالقب ييينءاسنبييية ءام هقاي،يييع ءيبنييق ءق ييقىاء خقيياءصييييغعءاسنسايييعء

فيوءءءibid., 454.6)-(455 عي عءمسي ء عيمءاسفقزيييتءصلةياءقيي "ءاسنيي  ء"األكرياء ني ي عء
(Carnap 1956a):ء ءب اء ين ي ءشقييء  يثة

م ء هيييييييل ءبوءنفييييييي ءبشيييييييتي ءسعلييييييييعء أييييييياياء فيييييييوءاسنساييييييييعء
اسعييي ي بيع  ء ريي ء هييل ءبوءنفيي ءبدءبشييتي ءسعليييعءبخيياىءفييوءبدء
فييييابء يييي ءفيييياوبءاسن ييييا ء ييييل ءيبل ييييهءفييييوءاسنىيبييييعءق يييي ءفنيسقبىيييييء

لصييفىيءبيواع ء عيي عءاسنبييية ءاس بو يي ءق قىيييءمسيي ء ييدنءو ا قييكءص
ء(P. 221)اسأىليءاس بد  ع.ء

بنيييي ءاسيييااو ءصيييق ءاسبخديييي ءاس عيييلدءاسف عيييفوءواسنكيييي ءاسن  يييوءصيييق  .ءفيييوءاسوييييسق  ء   يييل  ء
ء ةت عءاس عيعءق  يي ءيو ءن ل ءمس ء نييقاءقي ع.

سنسايييييعءاس بنيفعيييعءبوءكييييتءييييباءما  ءفيييوءقيسيييعءاسريييلناعءاسن  ييييع ءاسوتييياءق ييي ءا
اس عيييعءاسن  يييعءاسهدي ييعاءووعيي ي ءب ء ين ييي ءبنبهيياءاسنكييي ءاسن  ييوء لقيييء يي ءاسبخدييي ء
اس علد ء ل ءبأقكءوأ ءاسوتياءق ي ءاسنسايييعءييباءصىي اءاس نني ءاسن  يو.ءيبلةيكءق ي ء
اس اتءب ءبنبهاءاس  يصدءاسبوءصي  ةء ي ءبة ىيي ءمسي ءبدءقيدء و يمءغيبي ىييءو ييء يدىء

يءص سك.ءمااء ي ءاسبخقاءصق ءبواءس بنهقياءقي ءاس نافيعءاسن  ييعء فعيىي ءيبنيق ءةلياءقيي ى
ب ء  ييل ءاس نييييقاءق يي ء ييدنء  يثيي ء يي ءاسع ييلر.ءبعييبوق ءوةييليءمةييااتءخييلان  وءفييوء
 ريي ءبيي  ءاسويييالع ءأل ءاسنساييييعءاس خب فييع ء يس عيييعءاس خب فييع ء ييدء وييل ء تييي  ء ييلاء

ء عءمس ءويةفعء ندياء  ءاس  يصد.و تي  ء نهء بنلقع.ءاألفض ءبلءاألفض ء ع
ء
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 فعياءبي  ءاالقب ييناعءس ييااءيهيدوءق ي ءبسفيعءصنيلبءاس ضييبيءاسبيوءء. رؤية كارناب لكةون.5
س ييدءبقأييكءصبل قييدء ييل ء"ءاألويياءاس فىل يييعءصنيييعءاسرييلناعءاسن  يييع.ءيني كييىيء بييي ء ييل ء

اسأديييييداءاس  باقيييييعءفيييييوءاسريييييلناعءاسن  ييييييع ءوقيييييارءب يييييي عءةدييييييداء أ يعييييييءق قىيييييي ءيو ء
اال ب يييينءق ييي ءامةيويييعءقييي ءب يييي عء دب يييع".ءوالءغييياو ءأل ء رييي ءبييي  ءاأل يييي عءاس بن  يييعء

 ءم  يييء كييت ءاسن ييهء"اسن  ييو"ء ييسعليييع ءويييألوا ءاسبييوء  يييمءفييوءشييت ءب ييي عءبوايييعء
ف عفعءق اء ين ي .ءاصبىي ء ين ي ءاسلا ياءو يلناء يل ءاسدانوينييعءس ب يد ءاسن  يوءب تي ء
ييياءصيييدونبيءوعيييىلسعءفيييوء يييلتءبييي ا.ءب يييل ء ين يييي ءم ييياءوةيييدءاس نييييظااءاسدانوينييييعء ب ء فعم
" فقدااءسي ءفيوءفىياء ييني،ءاسن ياءصي ءسفى ياءألق يسياءاسخيصيعءوبق يي ءآخياي ء"فيوءاسوي ء

 يييء  يييءب ءاسبدييلنءاسنضييلدء"سييي ء لةىيييءشييداءبييد ء  يي اءاسبييدنيأوءس  كيييك ".ء  ي
 ع  ي" ءفع ء هيدبء ين يي ءفيوءاسبعيي اءبضي  ءقيد ءوةيليء  يلا ء رييسوءف عيفييءس نساييعء
اسن  ييييع ءبوء" عيييمء رييييسو"ء  ينبييياءاسبو يييقةعءاسف عيييفيع.ءقل ييييءقييي ءاسيييك ء يييل ء نيييب ء

 نىييييء ل يييياءوإقييييياءببيييدا ءف عيييفيعء بنلقيييعء"ب لاقيييي"ء ييي ء"األيواع"ءاسف عيييفيعء ييياو ء ييي ء
 كتق ءاال بدال ءاسن  وء  ء نسلنءونقناءوخد عءسفيعءونقنىيء  ءاس  يصد.ءو  ي ييء  ييء
ب ءاأل يييلابءاسدهي ييييعء يييدء  ييي اءبكرييياء ني ييي عءفيييوء نسلنبييييءاس ني يييك ء يييدء  ييي اءبييي  ء

.ء يي ء(1963A, 66)األيواعءاس خب فييعءبكريياء"فنيسيييع"ءبوء"فيةييدا"ءفييوء و قييمء  يصييدبيء
ب ءبيي  ءاأليواعءقدب ييعءاسأييدوىءفبن ييار ءوبيي اءب يياءب ييا ء ين ييي ءفييوءءةىييع ء ييدءيرهيية

(Carnap, 1956a)ءاس دءنب يء ب اءفوء  يكء"اسعينلاعءاس بيأخاا"ءقنيد يءناوي ياء"بف يينء 
ء كيصىع"ءوخ لصء دلنءاأليواعءاسف عفيع:

يقل يء ض  ءس  ءبن  ل ءفوءبدءق  ءخيصء  ءق ل ءاس ويتءقاييعء
ا ييبخدا ءبدءشييت ء يي ءبشييتي ءاسبنهقيياءيهييدوء فقييداءسىييا ء ييل ء فضييوء
بق يي ءاسو يي ءقيييةةءبوءآةييةءمسيي ءاسخييةصء يي ء  ييكءاألشييتي ءاسبييوءالء

ء(P. 221)  ل ءصلظيفعء فقدا.ء
"صيييييييغي كءءوييييييفباارءب ءبييييي اءفويييييلىءمفيي يييييا ءب يييييل ء ين يييييي ءم ييييياءخ يييييرءمسيييييياءقهيييييا

 نيظا كء يءاسنسايعءاسدانوينيع"ء)اسخ ءاس ية ء  ءقندد(.ءوببضيءو ل يوي كءويأل ر عء
وت  يعءبخاى ءساء راء نيظااء ل ءاسدانوينيعء يءاسن اء"بف يناء كيصىع"ءقل ءاسبدلنءفوء
اسن  ءاسف عفو ءص ء  اءفن ءببضيء  لنء ل ءاسبينيخوءاألو يء دي يءس ن يا ءوسني ءبي اء
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 ين ي ء"ويس ييغيعءواسبل يويعءويأل ر ع".ءم ءب اءاسفابء  ءاس نيظااءيءصيق ءء يءب  د 
اسبدييلنءفييوءام هقاي،يييعءاس ند،يييعء)بوءفييوءاس ندييمءاال ييب ااةوءق يي ءب يي ء  ييديا(ءواسبيييني،ء
اسن  يييوءصلصيييفىيء ببيسييييعء ييي ءصاياب ييييعءاألويييا ءبيييلءق ييي ءوةييياءاسضييي  ءاس نييييظااءاسبيييوء

 ء يل ءبنبهياءاسهاياب ييعءاس خب فيعء"غقياء يص يعءس   ين يعءبثهببىيءب  ءاسدنا يع:ء  ي ييء  ييءب
وفيييمءاسلقيييداعء فعيييىي"ءأل ء يييةء نىييييء كييي  ء نييقابييييءاسخيصيييعءاسبيييوءيبلةيييكءب ء   يييل  ء
اسهاياباءصىي ءيبلةكء  لياءاس عيعءاسف عفيعءاس خب فعءسي ءوفمء  يينء ةت عء فايءونقناء

ءص ءوفمءاس  يصدءاس بنلقعءاسبوءواقةء  ءبة ىي.
 فيييييء ق يييوءاأل ي يييوءفيييوءبييي  ءاسدنا يييعءب ييياءمااء ييياءوعييي ء هيييدبءءنتةةةاوا ااسةةةتدرا ا... 6

اسبخديي ءاس عيلدءبي اءفيوءاسف عيفعءووقيتءبكي  ء خقيااعءصيق ء سايييعء خب فيعءةي نييءفييوء
اسن ييا ءءو ييدءصقنييةءب ء ين ييي ءب ييل ءصىيي اءاس عيي ءق يي ءوةيياءاسضيي   ءفييع ء  ييلنءاسن يياء

 .ءوفييمء نهقييااعء ييل  ء"اسن يياءاسعييلد"ءفييوءاسرييلندءاسنييي  ءبكيي اءمسيي ءقييدء هقيياء  ييلنء ييلء
بيي اءاسب ييلنءاس ين يييصوءبييلءاسنكييي ءاسن  ييوء يي  ءموييينء سيياد ءبدء يي  ءسعييعءق  يييع.ء
بني ء س ءاس ععء عب ااءويب يل ءاسنكيي ءاسن  يوء ي ء ودييدءقيياءصيدقيعءم يااناعء ساييع.ء

  يكء  ءةىعءبخياى ءبويدسء"اسن ياءاسريلند"ءقنيدء ين يي ءقيق ءييباءاسبكيتيكءفيوء ةت يعء
اس عييعءوقي بىييي.ءفييوءبيي  ءاس اق ييع ء بعقيياء لاقييدءاسأييد :ءاسهنيييعءواسكييت ءاسيي دءيبلةييكءب ء
 بخيي  ءاس عييعءاسن  يييعءب يي وي ءاآل ءةيييبزي ءسيياءيايييد  ءو ييدءب يينكءقعيياءاسخيية ءقييل ء
وهينييعءاسييكءاسكييت ءو  ييكءاسهنيييع.ءوأل ءقي ييعءاألويياءاس عليييعء   يي ءفييوءفيةييد ىيء عيي عءمسيي ء

س  يييل ءويييأ ءاسأيييد ءاسن  يييوءاسريييلندء يييل ءيبا يييزءق ييي ءاس،يييياء  يصيييدءق  ييييع ءث يييعءيالسيييعء
واس  ييئ ءوق  ءاس نب داعءاس بن  عءو يءيبلةكءق  ءاس عيعءاسن  يعءب ء  ل ءصىي ءوق  ء

ءاسداي عءاسبوءيبلةكءوف ىيءاس،يي ءو يء  ل ءوا.
م ء يييل ءب ييياءبييي اءاأل ييياء  ي ييييءقيييق ءييييدافيءقييي ء و ق ييياءاسبيييينيخوء يييدءاسكيييتلىء

ضيفوء"الق ة ييع"ءق ي ءاسن يا:ء"بعيبوق ءاسبنهقياءقي ءاسخية ءقيل ء خقياءاس تدوياءب اءب
 ءأل ء(199 ,1970)اسنساييييعءفيييوءشيييت ءبكييي اء  ي ييييءامث ييييعءاس ند يييوءبوءاسايي يييو"ء

 ء(.ibid)اسأيييد ءقيييل ء ني يييكءاسنسايييييعءغقييياءاس يص يييعءس   ين يييعءةيييد ءقيييل ء"اس  يييد يع"ء
ي ىي ءمس ءب ء بيلفاءبي  ءاس نيييقاءاس  د يعءاسبوء ك  ء نييقاء ي ل يعء أ يءق قىيءسب لء

ءو  ه  ء ل ءبعب اءب اءاسخة ءيب ا زءق  ءاس،ياءواساغي ءاسن  يع.
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و  يء هق ء ي كءاسا يسبي  ءفع اءينبىوء  ء بي ء ل ءيو ءب ءيهددءبدء وفسيعء
وخ ييييلصء با  ي يييياءس ن ة يييييعءاسن  ييييوءاسبييييوءاشييييبىاءويالشييييب ي ءق قىييييي.ءسيييي ءبوقيييي ءفييييوء

ع ءص ء أ ب اءق  ء ةقسعءب اءوا بياا ءب ء ين يي ءنبىءشيقييءاسوديتءق ءب  ءاس عأس
ساءينبهىلاءمسيا:ءاسنكي ءاسن  وءيا ى ءويسفني ءصنيعءاسرلناعءاسن  يعءيهدوءب ء رقااء  ء ااتء

وديييامءونقنىييييءس يييااناعءق  ييييعءبعيييبوق ء هايابيييي ءوعيييهكء ل ىييييء يييااناعء بن يييمءويس  يييييئء
اءوفيييمءقتييياء ين يييي  ءالء با  ييييعء رهيييةءاألوسييي  ءوييييسا ل ءمسييي ء  يييييئءبوسييي .ءبسىييياءب ييي

ءالق ة يعءاسن اء  ز ءق ءب  ءاسو،ي ع.
وبخقاا ءببدا ءبي  ءاسدنا يعء فعيقايع.ءيبلةيكءبالءبفىياء ي ءاسنيل ءاسيااب ءسبن ي ييعء
 واياييييعء بن يييمءوييييس زاقاءاسبيييوءبو  ىييييء يييل ءو ين يييي ءب ءنؤاب ييييءاس بنييييظااءفيييوءاسريييلناعء

نؤىء يل ء"اسرلنييع"ءفيوءاسن ياءسياء بنيارءبيوء فعيىيءاسن  يعء خ يلء ي ءاس كييك  ءوالءب ء
سييي دءب يييوةءس بكيييتيك.ءببضييييءفيييع نوءسييياءبويييا ءبدء  يييلنءب ي يييوءبفعييياءاال يييبىأي ءا

عب ه ءوا.ءمااء ي ء"اسودءاسفيص "ءاس  يل وءبكيت ءف يةءفيوء ييني،ءام هقاي،يعءاس ند،يعء 
يءصيييق ء يييل ءف عيييفعءاسن يييا ءفيييع نوءسييياءب بيييا ء يييلىءب ءبييي اءاسف ييي ءيبلةيييكءبالءبنيييدءخةفييي

و ين ي ءص ءواقيءسب لنء ينيخوءفوءاسن ا ء  لنءي  دء ة اء"ق  يع"ءفوءاال بدال ء
ءاسن  وء همءب ءقل  ةء  ء ه ء دكءام هقاي،يعءاس ند،يعءوداي عء نيظااءو كيصىع.
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 الهوامش 
                                                           

ام هقاي،يعءاس ند،يعءصلصفىيء"اساؤيعءاسعيةدا"ءفيوءاسنساييعءء(F. Suppe)بنارء .ء لبوءءء1
اسن  ييييع ءويفويييرءاسييياؤىءاسهدي يييعءاسبيييوءي   نىييييءبي عيييل  ء يييل  ء يييلس   ءفقااصنيييد ءوآخييياو .ء
وق ييي ءاس نيييلا ء فعيييا ءي ويييهء"...ءب ءبييي  ءاسهيييداة ء ي يييةءووقيييتءيبد يييكءبوءبفبيييارء هلسىييييء

ء.(Suppe, 1977, 119)نف ءاساؤيعءاسعيةدا"ء
ينتاءأل ءييييباءاسبكيييتيكءفيييوءصيييدمء ين يييي  ءوأل ء فىييياء ن ي ي ييياءق ييي ءب ييياء كيييأييءب يييل ءوييياءءء2

 وييان ءبضيييتء ين ييي ء ةقسيييعءق يي ءاسنعييخعءاسبيييوءونييتءصىيييءمسييي ء كييينسزء ييلني ء ييي ء
اسا يسعءاسري يعء  ل :ء"قزيزدء كينسز ءبف اءو لةكءبي اءءقي ء يلاف بوءق ي ءء خدلوييعء

 (.ءء0792بصاي  ءء29قزا"ء)كل  ءاسبوء ندءق،ي عءق ةء ب 

   ييي ء ين يييي ءفيييوءاس  يييي ءاألو ء يييهق ق ءين ييي  ءوف ى ييييءبييي اءاسيييااو ءصيييق ءاسويييدويءاسنساييييعءءء3
بفبارءب ء كت ءام ااناعءاسنساييعءء(Carnap, [1928] 1969)واسودويءاس ةقسيع:ءفوء

  يهء ي يعءصيلنيعءصنقلييعءييباء أاييدبيء ي ء"خهيااعءء(p. 29)فيوءصيلناء"م يااناعءصنييع"ء
.ء ريي ء ييل  ءيييا  ء ين ييي ءمسيي ءق يياء فيي ءاسأكييبيسة.ءم يياءب هيي ء ن ي يياء(p. 108)بوسليييع"ء

.ءوبوعي ي ء(p. 109)اس يةي ءم ياءفيوءقيسيعءاميناةءاسوعيوء"اال د ييبءوأ يا ءبوسيوءاوعيبي يي"ء
ب يياءبكييبا ءب ء عيي اءاسبكييتق وء"يبفييمء يييء ا قييكءاألشييييتءاالوعييبي وء اسيي دءب ييل ءصبكييتق ا " ء

عءاألوسيييع" ءصلصييفىيء"ا د يقيييعء قعيييع ء  يييي"ءوغقيياء و  ييع ء نييدءقنيصييا ءفييع ءبيي  ء"اسخهيياا
.ءوأل ءام يييييااناعءاسنساييييييعء كيييييت  عء ييييي ءبييييي  ءاسننيصييييياء(ibid., 108-109)األ ي ييييييعء

األ ي يع ءفع ءقة عءاسودويءاسنسايعءويسودويءاس ةقسيعءقة عء يص يعءس بولي .ء"ب تي ء ي ء
ء.(ibid., 29)ووقتءالءبتل ء لىءم اانء كتق و"ءءققتءاس هدبءس  ءم اانءق  وءب ءبولم 

 ييياء ن،يييياءوإ يييني ءقة يييعءاس يص يييييعءس بويييل ءبييي  ءاس ية يييعءصييييق ءاسأ ييي ءاسنساييييعءواسخهيييااعءفييييوء
(Carnap, 1936-37)ءبني ءيباء وديدء نني ءاسويدويءاسنساييعءةزةيييءقهياء"ة ي ءاخبيزا "ء.

(pp. 441-444, 459-450)ءوب اء أ  ء هدبءاس يص ييعءس بيدسق ءاسفقزي يي وء)فيوء  يصي ء هيدبء 
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اس يص يعءس باة عءبوءقب ءسةخب ين(:ء"ك ء و ل ءوصفوءفوءسععءاسن اء يصي ءأل ءييدس ءق يياء
ء.(ibid., 468) أ يعيءق  ء وي ق ءبشييتء يص عءس  ةقسع"ء

  ييعءب تي ءواقىييءفيوء ءيبأ ي ءاقب ييياء ي يا ء"ب ء ي ءاسويدويءاسن0719ق  ءاسك ءفوءقيي ءء
شييت ءقييدويء زوايييعء أ يعيييءق يي ءقييدويء ةقسيييعءم يييءقهيياء نايفيييعءصييايوعءبوءقهيياء يييء

 ءوي ييل ء"بقب يييدءاسقييل ء...ءب ءاسيييااو ءصييق ءاسويييدويء(1956b, 53)بعيي  ءوأ يي ءاالخبيييزا "ء
اس ةقسيعءوقدويءاسن اءاسنسادءب  ء  يشااءوبكراء نفيء  يءقعهةءفيوءصيييغي وءاس  تيااء

ء.(.ibid)غيعءاسنزقعءامةااةيع"ءبوءفوءصيي
 بل نييييءةيييدالءقيييل ءقأبيييو ء يييدءي بيييلباءب ءبييي  ءاس نييييظااءصيييق ء  يييلنء يييل ءاسبيييينيخوءس ن ييياءءء4

وبقدا ء ين ي ءاسف عفيعءوخ يلصءاسبعقيااعءاس علييعء خب  يع:ءسني ء ين يي ءسياءبنبهياء يل ء
 ييل .ءمااء ييي ءءاسريلناعءاسن  يييعء عقيااعء  يييعءفيوءاس عييعءاسن  ييعءمالءونييدءاوةقياءق يي ء بيي 

اسكء  سك ءفع ء ل ءساءب اءفوعكءويغبيي ءام هقاي،يعءاس ند،يع ءص ء أياءببضييءفيوءةني ء
بقدء   عقىيءب ه ء لقيء  ءاس  يي يعءاسنساييع.ءيهيدوءبي اء)ق ي ءب ي ء  يديا(ء ن يلالءووعي ي ء
ب ء ين يييي ءغيس ييييء ييييءبعقييياءنببييياءوينب يييدءصيييااقعء لا يييهء هنيبييييءفيييوء عيييية ء خب فيييع.ءففيييوء

يبييع ء كييوءن يييسباءاسري يييعءمسيي ءب يياءوةييدءبةييزاتء يي ء و قيي ء ييل ء" فقييدا".ءس ييدء كيياءبيي اءاسنى
 ءوسيي اءنب يييءبتييل ء ب يياء0792 ءو ين ييي ءسيياءب ييابءاس بييي ءونييدءبصاييي ء0799اال ب ييي ءقييي ء

ءق كء اات اء  ك.
ءغقاءب ء ين ي ءبكقاءمس ءبي اءاالن  يي ءصيق ءاسريلناعءاسن  ييعءواسبعقيااعءاسبيوء ديابءق ي ءاس عييع

 ءققييتءيبوييدسءقيي ء"ثييلناء بدافييعءفييوء عييمءاسن ييا...ء(Carnap, 1956b)اسنسايييعءفييوء
.ء(p. 51)   ة ءخ لصيءقهاءوا ءقدء سادءبوسوءةديدءوإ ييفعء  يييناعءسي سكءاسويدء

م ءب  ءاس نيظااءاسبيوءبق يدء لةيدءويسفني ءفيوءبيصيييعءبو ييء دي ييءبقيدبيء ين يي  ءو يا ء
ءيعء  ء ااتاء بي ء ل .اسنساءق يءا بنبأاءقل ءاسرلناعءاسن  

ءAufbauوب يياءموييي ء بيوييعءء(1937 [1934])بكييقاء ين ييي ءمسيي ءب يياء هنيي ءبيي اءاس هييدبءفييوءءء5
 يييي ءبديييلنء" ل يييهءيبنييييظاء يييدنءقيييييي ءوخ يييلصءاألشيييتي ءاس علييييعءء(1969 [1928])

ء.(1963a, 44)اس عبخد عء  ء ه ءاس دان ءاسف عفيعءاس خب فع"ء
ب يياء ين ييي ءف ييااء كيييصىع:ء" عييهيعء يي ءاس  ييييئءاسف عييفيعءوخ ييلصءء(1963b [1935])فييوء

.ءبتيي اءبتبييكء يييةة:ء"افبييارءب ءفق عييلفق ءخي يييءفييوءةييدا  ءققييتءب يياء(p. 451)اس عييع"ء
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بقدب يء"األقدايءفييعءفيييع" ء ي ييءب ياءاآلخيا:ء"كية ءاألقيدايء لا يييءبوسييع ء عيب  عءقي ء
 ىيبيعءقيل ء يةييعءاألقيداي ءس نى ييءسي ءب يةءاسننيصا".ء دءبعب اا ءفوءاسبف عهءمس ء يءال

.ءوس  ءمااء اء وليي ءبي ي ءاس هيدبي ءمسي ءب ي ل ء(ibid., 450)ق  ءب اءاسنولءمس ءا فيم"ء
اسبنهقييااعءاسنديبييعء نهقييااعءءL1صييلندءصييدالء يي ءاس ييييد ءووقييتءب يياا ءق يي ءاسبييلاسوء"فييوء

يييعء يي ءاسا  ييعءاسري يييع"ءاسبنهقييااعءاسنديبييعء نهقييااعءفيلءءL2و"فييوءء (ibid. 451)بوسليييع"ء
(ibid.)ءب  اء ض قنى يءفوءسعيعء خب فعءصق ني.ءوأل ء  ءم اانءبكيقاءوكيت ء ني يكءمسي ء 

سعبييا ءالء نييليء بييلباءب ءام ييااني ءب يياا ء ق ييق ء قبيييفقزي قق ء بنيفعييق ءوخ ييلصءوا  يييعء
وخ ييييةرءاألقيييدايء فعيييىي.ءالء كيييقاء ييي ء نى ييييءوكيييت ء ني يييكءمالءمسييي ء نزسيييعء"اسبنهقيييااعء

ع.ءوبتيي اءبخ ييرء ين ييي ءمسيي ء لسيياء"وق يي ءبيي اءاسنوييلءالءاسنديبييع"ءفييوءب عيييمءسعليييعء خب فيي
ء.(ibid)بنليءس خة ءوةلي"ء

ق  ءاساغاء  ءب ء ين يي ء هي ءمقيدايءينا ييعء ساييعءو أايهييعء بيأخااء عيهييء بن يمءوع تيي ءءء6
يقي ييعءااعء بعقييااعء و يييعءخفيييع ءفع يياءبكييقاءق يي ءاسييكءمسيي ء-ا ييبوداسء ساييييعءفقزي،يييع

 [1935])بوء  با ء"ب ءب  ل ءصييغعءونقناءبكراء ني ي عء ي ءغقيا "ءاسنبية ءام هقاي،يعءاس

1963b, 454-455)ءمااءافبا ييينيء ييييء ين يييي ءب ييياءو  يييدونءاسبأابيييعءب ء ويييديء ييي لةء.
اسدهينييعءاسوب يييوءبوءامق ييييةو ءالءيهيييدوءب ءبنييييةءفعييوعء"ق  ييييع"ءفيييوء خقييياءبدءصيييييغعء

 ,.ibid)هيدوءب ء"اسفني ءامنايد"ءس  ي ل ءاسفقزي وء" يل ء  يل ءبكرياء ني ي ع".ءوفيمءاسيك ءي

اس بضيي  ءفييوءبيي اءاسبخقيياء نييل  ءاألب يييع ء  يييءيهييدوءب ءاسييزقاءوييأ ء كيييك ءاسعييههيعءء(454
 كييييك ء ييينبيكبيعء يييدءب يييوتءفى يييا.ء يييدءالءبتيييل ءاسبخقييياء عيييب ز يء ند،يييييء ييي ء هييي ءاسنبيييية ء

اي ييو ءيبنييق ءام هقاي،يييع ءغقيياءب يياءيبلةييكءب ءيييا ى ءصىيييءوداي ييعءب ييلىء يي ءاالن ىييي ءام هق
ب ءيا ى ءصىيءوكت ءقي ا.ء ل قدء ين ي ءق  ءاس عية ءاسن  يعءفوءب  ءاس ضييعءيهيدوءغقياء
 ني ييك ءخ لصيييءفييوء ييلتءاألقتييي ءاسبأايهيييعءاسبييوءصييدنعء يي خااء ييدءاسنساييييعءااعء

 ,See Aspect et al. 1981, 1982; and Aspect)اس بعقييااعءاس و يييعءخفيييعء

Dalibard and Roger 1982).ء
قييياءب ييياء ييي ءةىيييعءبخييياى ءيهيييدوءب ءاسيييزقاءويييأ ءاس يييااناعءاسن  ييييعء نيييق ءق ييي ء ودييييدءااعءغء

صيييييغعءوبنييييعءاس يييلا ق ءاسفقزي،ييييعءصيييويا ءخ لصييييءب ييياءمويييي ء بيويييعء ين يييي ءقيييل ءبييي اء
اس ل يلبء"كييي ء يي ا ءنبيي ءاسن ييل" ء"  يييلءقييل ء عيب ه ءشييت ءاس عيعءاسفقزي،يييعءوخ لصيييء
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.ء ريي ءاسييك ء ييدءبنييدءقييلانء(1963b, 455 [1935])صييييغعء ييلا ق ءاسفقزييييتءاأل ي يييع"ء
صلنءم ىي يءفوءبي اءاسن ييلء ياءقهيا ء خديي ءسعيعءاسفقزيييت.ءفيوءف عيفعءاسن يا ءب يل ء-بينكبق 

كين ييي  ءاسبخدييي ء اس عييلد ءم  يييءبننييوءاسبف يياءفييوءصنيييعءاسنعييمءاسني ييعءواس،يييي  ءفييوء لا يييء
نيةيييعء سايييي ءووقييتء بييلات ء خب فييعء نييا ءصبخقيياء يي  ء خب ييهءام تي يييع ءم تي يييعءالء ب

.ءم ء(1963a, 68)اس ة ياءاس خب فيعءويو يمءاسنعيمءاس عيلدءاسنيي  ء  يصيدء نديياءونقنىيي"ء
ا ب يياعءبينكبق ءس يتي يتييءاس ياءم  ييء ب ويلنءقيل ء ري ءاساغق يعءفيوءاسفقزيييت:ءيبلةيكءق ي ء

 ,See Einstein يتي يتيييءاس لةييعءب ء ه يي ءوصييفيء"كييي ة"ءس  عيييمءاسفقزي،يع اسدقي ييع.ء

Podolsky and Rosen 1935; and Bohr 1935.ءءء 
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 والوقف الموت الرحيم ترك القتل

 تر./ مني مجدي يوسف جيليت رانتج

 

. الرحيم القتل حول الفلسفية والحجج الطبية البديهيات بين ملحوظ تفاوت هناك
 أوال،. إثارتها يمكن التالية االعتراضاتأن أؤوكد على أن هي الدراسة  هذه فيوأهداف 

 في والحساسية اإلقتدار فيه المطلوب المجال هو وهذا ذلك، ضد هي الطبية البديهيات
 ذلك في بما االحتياجات من العديد لديه والمريض ومعقدة فريدة عملية هو الموت أن

 األخالقي الدستور من جزء أيضا،و . قيمته من وايقلل لم اآلخرين أن معرفة إلى الحاجة
 تنتج التي باألسبا كانت مهما الحياة على والحفاظ لحماية اإلخالص هو الجيد للطبيب
 .المرء حياة في االخيرة االحداث تحمله قد ما نعرف ال نحن وأخيرا،. إلنهائها

 األطباء، حدس بين  غريب توتر هناك ؛الرحيم القتل حول الدائر النقاش في
 به تنادي التي الفالسفة وحجج النشط، الطوعي الرحيم القتل ضد دائما   يكون  يكاد الذي

 مقتنعا   يكون  أن منه مطلوب طبيب كل أن أيضا   للنظر الفتال ومن. تقريبا   عالميا  
 والسماح الرحيم القتل بين ـ والسلبي اإليجابي الرحيم القتل بين واضح فارق  بوجود

 .عنه الدفاع يمكن أخالقي اختالف في ءطبب بالموت

 أن يمكن ولكن الحياة في الحق لألفراد بأن ؛المهنة أخالقيات عالم يجادل وقد
 النقطة إلى بهم األحداث أدت إذا ؛الرحيم بالموت يطالبوا وأن الحق هذا عن ايتنازلو 

 الحالة هذه في)الخير(  الوحيد الشيء هو ؛الرحيم فالموت. ذلك فيها يفضلون  التي
 ،الخيرات والشرور بين سلبي   لتوازن  حاملة   البشرية الحياة تبقى أن المرجح من حيث
 وترك القتل بين الفرق  عن النظر يصرفون  أنهم كما. الصراع بينهما عدم يفضل والفرد

 نحن. معاناة وأقل رحمة أكثر األول يكون  عندما إال( مجرها تأخذ الطبيعة ترك) الموت
 البشر؟ على الصعوبة من المزيد نفرض فلماذا ؛بؤسها من لتخليصها ؛الحيوانات نقتل
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 من الميئوس المرضى رعاية في مشارك طبيب وهو ،بروين ثورستون  يسلم الواقع، في
 كذلك فلتكن حسنا ،. والسلبي اإليجابيالقتل  بين نميز أن المنطقي غير منأن  شفائهم،
 أم شئنا وسواء. بيننا يوجد ما تخبرنا غريزتنا لكن. معدوم أو ضئيل فرق  هناك منطقيا

 ؛الملحوظة الحقيقة خالل من حتى وال فقط بالمنطق عقولنا تغيير على ُنجبر لن أبينا،
 توفيقيا حال واسع نطاق على السلبي الرحيم القتل يعتبر البشر حالة في أنه في المتمثلة
 .تغتفر ال قسوة يعتبر الحيوانات حالة في نفسه األمر فإن وإنسانيا، متحضرا

 القرارات التخاذ أمانا   أكثر أساس بتوفير نهتم ؛الطب أخالقيات في أننا إال
 ثالثة على البحث هذا في وسأعتمد. الممرضاتو  األطباء بحدس مقارنة األخالقية
 األخالقي منطقنا من أساسي جزء هي الطبية البديهيات هذه مثل بأن ألجادل ادعاءات

 األخالقية المبادئ في عنها التعبير يمكن ال أنه من الرغم على المجال هذا في
 ؛العامة القياتاألخ في ما بقدر الطبية األخالقيات في أنه هو األول االدعاء. الرسمية

 أحد أن هو الثاني واالدعاء المعنيين،للفاعلين  األخالقية الكفاءة على نعتمد فإننا
 أو هواجس لديهم التردد إلى الميل هو للطبيب األخالقية الكفاءة في الحاسمة العناصر

 والثالث والموت بالحياة تتعلق التي المبدئية الطبية القرارات بعض حول" بالتوقف" شعور
 أبدا   تشكل لن( العواقب أو المهنة آداب كانت سواء) األخالقيةتحليل المعايير  أن وه

 إلى اللجوء خالل من الحجة هذه لكم أشرح وأنا. الطب ألخالقيات الكافي األساس
 على يكون  وأن البد ؛للطبيب األخالقي الدستور أن إثبات ومحاولة السريرية األمثلة
 بحجة بياني وسأختتم. الموت وترك القتل بين لفارق ا بإدراك له يسمح الذي النحو

 الفعلي الرحيم بالقتل المتعلقة المناقشة في تجاهلها يتم ما كثيرا قصيرة

 
 

 األخالقية الكفاءة- أولا 
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 عيب من يعاني كان ؛واحدا   يوما   العمر من يبلغ طفل المستشفى إلى وُأدخل
 قيلة الخلل هذا ويسمى) الدماغ أنسجة من كبيرة كمية منه تنبثق كانت ؛عينيه بين كبير

 شذوذا   يكن لم هذا أن أظهر والذي( تي سي مسح) للدماغ مسح إجراء تم(. دماغية
 المسؤول الطبيب قام. أخرى  بطرق  طبيعي غير الدماغ كان ولكن الدماغ في منعزال  

 على ستتلقى توصيته أن يعلم كان والذي الخدمة، في والمقيم األعصاب جراحة عن
 رأس بتفتيش وقام. الطفل بفحص الطلب، عند االستشاري  الطبيب من الدعم ألرجحا

 أخفق الطفل، رأس فحص وأثناء يموت الطفل وترك التدخل بعدم التوصية بنية الطفل
 .صرخة الطفل فأطلق( والجذاب) الطبيعي وجهه

 عيب من يعاني الطفل بأن الحكم وأكد الجودة في طبيعي غير كان بالصدفة،
 يعتقد كان الذي ؛رأيه عن التعبير عن الفاحص الطبيب فتوقف(. الدماغ في حاد يخلق
 بالمعاناة نفسه ويذكر لفعله االخالقي بالمدلول بعمق يشعر كان وإذ. صحيح انه

 لهم ُسمح اذا يتركونه الذي المدم  ر وبالتأثير االوالد هؤالء بحياة تحل   التي المطولة
 .عالج اي تقديم عدم قرار أيَّد الذي بمستشاره اتصل ، بالعيش

 أن لالهتمام المثير من ولكن القرار، بهذا األخالقي منطقنا لنا ُيوصى وقد
 المزايا بالفعل ناقش قد كان وإن حتى النظر، إلعادة ما مرحلة في توقف المعني الوكيل

 هوقفت بأن سأجادل. ووالديه بالطفل عالقة لهم آخرين موظفين مع األخالقية والعيوب
 وغير مشتت عاطفي فعل لرد نتيجة كونها من أكثر ؛أخالقيا   مهمة كانت ؛الوقتية

 شعورنا سبب على دليال   تقدم وأن األخالقي، المنطق في جانبا   يكون  أن ينبغي عقالني
 .الفعال الرحيم القتل حول بالشكوك

 دماغي ضرر من عانى قد ما شخص كان إذا بأنه جادلت آخر، مكان وفي
 أو إلصابته نتيجة يموت لتركه وجيها أخالقيا سببا هناك فإن عالجه، يمكن ال شديد

 الحياة أن حقيقة باألحرى  بل االجتماعية المنفعة يستهوي  ال السبب هذا وأن مرضه،
 لألشخاص نمنحه الذي الخاص الوضع تبرر التي السمات لديها تعد لم المعنية البشرية
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 الرأس في خطيرة بإصابة سير حادث في صيبأُ  شاب معالجة عدم قرار فإن ذلك، ومع
 .أعاله المثال في كالطبيب التوقف نوع نفس المرء يعطي

 من يقترب طبيبا   يتصور فقدااليجابي  الرحيم القتل في المرء يفكر وحين
 النية بهذه( بؤسه من تخليصه طلب الذي) يعاني مريض

 وال لأللم، سريره في الحركة يستطيع وال السرطان،أصابه  المريض إن ولنقل
 المقيد التأثير بسبب التنفس في صعوبة من ويعاني الغثيان، بسبب األكل يستطيع

 أن يريد ال أنه على الراسخ عزمه عن أعرب وقد. البطن داخل السوائل من كبيرة لكمية
 الرحيم الموت احتمال عدا شيء له يتبق لم بأنه يشعر وأنه تطاق ال الحياة وأن ،الحياة

 جرعة على تحتوي  حقنة الطبيب ويحمل. لذلك الطبيب امتثل ما إذا ،به بوالترحي
 يجب. المريض ذراع في المتبقية القليلة االوردة احد في قطرة ويدخل الدواء من مميتة

 يجب الذيالمعيار  ما. بالراحة تشعر قد ايضا وهي. المريض وتقتل الدواء تعطي أن
 له؟ تعطيه أن

 بشكل احترامه أو المؤقت الوقف تجاهل ينبغي نكا إذا ما بشأن القرار إن
 عالقة على وبالتالي العاطفية، أو النفسية وليس األخالقية أهميته على ينعكس ؛حاسم

 تنتهي أن ينبغي كان إذا ما حولالتأملي  والحكم هذا الفعل رد" بين محتملة مفاهيمية
 .انتهائها وكيفية الحياة

 ولم الطفل عالج بعدم القرار اتخذ ؛ولىاأل الحالة في الفونغ طبيب أن تخيل
 كان عليه أثر قد البكاء كانت إذا عما سئل إذا. الطفل بكى عندما فعل رد أي يظهر
 ". صلة ذا يكون  ال حتى أفعل أن يجب ما أعرف كنت اإلطالق، على ال" سيقول

 هذه عندوقفته  عدم أن أعتقد ذلك، ومع األول الطبيب قال كما بالطبع،
 فهمه في التشكيك إلى تدعو أخالقية حساسية عدم عن يكشف ؛األخالقية تالمنعطفا
 على الضوء نلقي أن يجب. الصلة ذات المبادئ في عادة الموجود األخالقي للمحتوى 
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 في نضعه أن يجب الذي ؛األخالقي الدستور من عنه تكشف وما التوقف هذا ظاهرة
 أن إلى يشير فإنه ؛المطلوب ضوءال تسليط يتم عندما. الطب في األخالقية القرارات

 قد أنه مؤخرا ويليامز اقترح كما تماما الطب أخالقيات في حدود لها الفلسفية الحجة
 على نظرة على نحصل قد. والنظرية األخالقية الممارسة من أخرى  مجاالت في يكون 
 أساسي بشكل يتضمن ؛األخالقي االستدالل أن الحظنا إذا اتباعه يجب الذي النهج

 عناصر فإن ؛الحال هو هذا كان إذا(. ستراوسون  مفهوم في) التفاعلية مواقفال
 ؛يحدث ما غالبا الذي الوقف مثل الفعل ردود عن تنفصل لن ؛األخالقي االستدالل

 .األخالقية الحساسية عليها يتطفل أنه يبدو

 جميع شأن شأنها بها، المرتبطة والمفاهيم األخالقية المصطلحات تعلم وينبغي
 مع تفاعالته على العادية المفاهيم اكتساب في الشخص يعتمد. األخرى  مصطلحاتال

 وعالقاتها استخدامها على تعريفها ويمكنه المفاهيم هذه أتقنوا الذين ؛اآلخرين
 كما. للمعنى كمصدر المتبادل التفسير اتخاذ في الفكرة هذه ديفيدسون  يدعم. المفاهيمية

ا فيتجنشتاين، الحظ  نجدهم التي ؛والممارسات البشر أن المعنى، وطبيعة جذور متفحص 
 تربية يتم: … حياتهم ومفاهيمنا األفكار فيها تجد التي البيئة هي ؛فيها يشاركون 
 واالستجابة بذلك، القيام أثناء الكلمات هذه واستخدام األعمال، بهذه القيام على األطفال

 أن المفترضمن  - اللغة؟ هذه اتكلم تعني ماذا اآلن..  اآلخرين لكلمات الطريقة بهذه
 وليس- الحاالت من كبيرة لفئة بالنسبة.  استخدامها؟ نوع يكن لم إن تعنيه، ما يظهر
 الكلمة معنى: التالي النحو على تعريفها يمكن" معنى" كلمة فيها نستخدم التي- الكل
 .اللغة في استخدامها هو

 هناك؟ فيها تنفخ الحياة هل حي هو ؛االستخدام قيد- الحياة؟ يعطيها الذي ما
 سأقدمه ما كل هي المعنى لنهج الموجزة الخطوط هذه حياته؟ هو اإلستخدام أن أم

 استخدام في جذورها لها ذاتية بين ظواهر والفهم المعنى بأن القائلة الفرضية لدعم
 .اللغة
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 تلك لمعنى بالنسبة ؛الرأي هذا على المترتبة اآلثار ماكدويل ناقش وقد
 عليها ينطوي  التي القدرات أن اقترح وقد األخالقي لالستدالل الضرورية المصطلحات

 ."الحساسيات تطابق" على تعتمد األخالقية المصطلحات استخدام استيعاب

 يتعلم فالولد ؛لهم يحدث وما باألشخاص مركزي  بشكل األخالقية تهتم
 هو مهيه مما ذلك الى وما  وسيء كره و لطيف و قاس   و لطيف  مثل مصطلحات

 يشارك ؛اآلخرين وأعمال الحوار يضيئه ما وهذا بهم وثيق اتصال على الذين ؛واآلخرين
 المصطلحات من المجموعة هذه في وعميق فيه لبس ال بشكل األخالقيون  األعضاء

 اإلغاثة في يواجهها التي الحاالتو  األحداث تنظيم في والتزاماته الشخصية مشاعره
 .التقييمية

 المعاني عن فيها يعبر التي والخطأ، الصواب عن فاهيمنام فإن وبالتالي،
 تشمل أنها بمعنى اآلخرين مع وتتفاعل شخصية مفاهيم هي عنها، ويعبر التقييمية
 .واألخالقية العقلية صفاتنا وفهم استكشاف في تشاركنا كائنات

 ردود من مباشرة تنشأ نفهمها التي والمصطلحات الصفات هذه من العديد
 حاالت. اآلخرين لهؤالء العاطفية واستجاباتنا اآلخرين مع وعالقاتنا لطبيعية،ا أفعالنا
 ،"األذى" مثل الموقف كلمات فيها نستخدم التي( اللغة ألعاب أو) التفاعلي التعلم

 وقت في تبادالتنا في تدخل التي ؛"التفاعلية المواقف" وتحسن تحدد وهكذا" نوع" ،"يعني"
 إتقان خالل ومن. األخالقي الفهم تبادل كانت، كما هي، اآلخرين المقنعين مع الحق

 ال وهنا األشخاص، حياة في ومكانتها األخالق فهم إلى نصل العملة هذه في التبادالت
 السمات أو المعايير نستكشف بل فحسب، الوراثية أو التجريبية السمات بعض نالحظ

 األخالقية لحاتالمصط على معنى خاللها من نضفي التي لالستخدام األساسية
 بعض في المفهوم هذا إلى ويليامز ويشير(. األخالقية المفاهيم محتوى  وبالتالي)

 األخرى  بالمجموعات وعالقاتنا أفعالنا ردود أن أيضا   نرى  أن يجب: األخيرة المالحظات
 واقعية أكثر بشكل األمور هذه نفهم أن وينبغي األخالقية، حياتنا من جزء نفسها هي



177 

 

 هذه تقترح" ؛ و ؛" حياتنا تشكيل على تساعد التي ؛والمشاعر مارساتالم حيث من
 التقارب ستتضمن العملية.... األخالقية والممارسة الفكر مستقبل حول استنتاج المناقشة
 من سيكون  العملية األخالقية الحالة في…  الحياة في مشتركة طريقة على العملي،

 أيضا يتطلب وهذا األساسية، المصالح وأ الرغبات حيث من التقارب تفسير الضروري 
 من ينمو وأن فالبد مكره غير االتفاق كان وإذا.... قسرية غير العملية تكون  أن

 .الداخل

 يسأله الذي النحو على نسأل، أن الفهم سوء من أنه في السبب هو وهذا
 وهي .لصيغاتهم المرء لدى" البديل هو ما" األحيان، من كثير في األخالقيون  المنظرون 

 لبعض أو لإلجابة إما لصياغاته، كبديل المرء يستخدمها التي الصيغة هي ما تعني،
 أي هناك وليس إجابة، عن تسفر أن شأنها من التي ؛المحددة اإلرشادية العمليات

 عن بديال   بالفعل سيكون  وهذا الحقيقي، السؤال على إجابة هناك أن يتبين قد. إجابة
 كقطعة إجابة، طلبها تتطلب التي بالطريقة تقديمها يتم ابةإج يكون  لن لكنه: صياغاتهم

 نظر وجهة اتخاذ هو شيئ ا نترك لن فإننا صياغاتهم، رفض تم إذا أنه لنفترض فلسفية،
 .والشخصية االجتماعية الحياة في شيئ ا يعد عما غريبة

 وال لإلبالغ ال واضحة طريقة هناك بأن االستنتاج نحو حججه وتميل
 األخالقي الفكر في. وحدها الحجة إلى اللجوء خالل من األخالقية كامناأح الستخالص

ا مطلوب  يبادلون  الذين ؛اآلخرين مع التعامل في فقط تظهر التي الحساسية بعض أيض 
 مع بها تتشابك التي الطريقة بفضل معنى لها األخالقية المفاهيم كانت إذا. تصرفاتنا
 إعالمهم يتم ال ثم عالمنا ومن يحددون  الذين) خريناآل تجاه والتزاماتنا العاطفي تواصلنا

 وردود الطبيعية البشرية أفعالنا ردود خالل من أساسي بشكل إعالمهم يتم بل فقط
 ردود- الطبيعية االستجابات أن يعني ال وهذا(. هيوم الحظ كما) العاطفية أفعالنا
 للمرء يمكن ولكن افية،ك أخالقية وبالتالي مبادئ تشكل- والشخصية األخالقية أفعالنا

" الحياة أشكال" جوانب ضمن محتواها األخالقية المفاهيم تعطي التي ؛المواد يضع أن
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 عن األخالقية الحجج تتوقف ال. والمشاعر العالقات على تنطوي  التي ؛البشرية
 أصل من ينبع إقناعهم من الكثير ولكنالفاعليين األخالقيين  بها يشعر التي الطريقة

 تصبح ؛الخلقية األخالقية الحساسية هذه مثل في. فيها المبدئي والتفكير اعرالمش تلك
 جزء هي ؛معينة أفعال ردود بأن القول يمكن. األخالقي الفكر سمات من هامة سمة
 الخطابات تشكلها التي ؛المعنى بنية ضمن" األحكام على اتفاقه" أو المرء التزام من

  حقيقته على به االعتراف يتم أن فقط يتطلب لخيرا أن قبول دون  وبالتالي،. األخالقية
 يفعله أن يمكن ما كل" أن وال ،" محدد وغير للتمثيل قابل غير" ما، بمعنى أنه، أو

 واستخدام معينة ميزات إلى مشيرا الخبرة، من معينة مجاالت إلى اللجوء هو المرء
 يزال ال ،" مرئية ميزاتال تلك لجعل الضرورة عند معينة مفاهيم واخترع معينة استعارات

 .المالحظات هذه في الحقيقة بعض يرى  أن للمرء يمكن

 للطرق  الحساسية على ينطوي  به القيام يجب الذي ؛األخالقي الشيء إدراك إن
 هذه في اآلخرين وهويات وآمال احتياجات على ما موقف جوانب بها تؤثر التي

 تقدير تعلم حيث اآلخرين مع تبادلةالم الخبرة على كبير بشكلالفاعل  يعتمد الحساسية،
 يكن لم إذا. منها واحدة كحالة الخاصة ومشاعره عام بشكل اإلنسانية المشاعر وفهم
 موقف من األخالقية الجوانب بعض إليه تشير أن محاولة ثم المطلوبة، الحساسية لديه

 .عيبه على التغلب محاولة في تفيد لن الحجة ألن'  ترى؟ أال ولكن التعيس إلى تلجأ قد

 البشرية الكائنات حول األخالقي التفكير

 األخالقية المالحظات بعض إبداء مسألة بالطبع، هي، األخالقية الكفاءة
 التي النظر وجهة ومن. أرسطو أشار كما سواء، حد على أخالقية بطريقة والتصرف

 ليس ولكن للعمل موجها   سيكون  األخالقي التفكير أن الواضح من يصبح عليها حثثت
 من القوة المبادئ أو القواعد وستستمد. موازنتها يمكن التي القواعد حيث من فقط

 هو األخالقية مفاهيمه الشخص فيه يكتسب الذي السياق. لها تروق  التي الحساسيات
 أنه يعني وهذا. شيئا له يعنون  آخرين أشخاص مع ويتفاعل فيه يتصرف الذي السياق
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 يهم ما بقوة الشعور فإن ،"خطأ" أو" تعاطف" أو" عانيت" أو" تؤلم" مثل كلمة فهم عند
 .معا طبيعي بشكل سينمو الودي والعمل( المريض مع الخيالي االرتباط أو) اآلخرين

 وعدم األحيان بعض في تشجيعها يجري االيجابية  االستجابات هذه ومثل
 يهاف تستخدم التي ؛اللغوية اللعبة من جزءا وستشكل األحيان، بعض في تشجيعها
 ذلك، من الرغم على. الصلة ذات المصطلحات استخدام خالل من المعنية المفاهيم

 .الضيقة المصالح إطار عن المرء يتخلى التأمل، تأثير تحت

 عاكسا   ثقال   يعطي بأن له تسمح أن المرء يستخدمها التي للمبادئ وينبغي
 يقمعها أو محلها يحل أن نأمل، كما له، ينبغي ال ولكن المرء بها يشعر التي للنزعات

 البدني التشخيص تترجم التي المبادئ بصياغة يقوم أخالقيا   الحساس فالطبيب. تماما  
 في يفكر الذي الشخص على أفعاله ردود ولكن. للعالج إرشادات إلى والعقلي

 وهذه. بالمعلومات منطقه وتزود المتخيلة الفعلية التجربة من جزءا   تصبح ؛تشخيصه
 تدريب يعززها ان ايضا ينبغي بل فحسب، للبشر طبيعية ميوال كستع ال الحقيقة
 .الطبيب

 التأثير عن االنفصال على تشجيعه ويتم غريب توتر هناك طبيب تدريب في
 هذا في وينظر منها، يعانون  الذين أولئك على وتأثيرها يعالجها التي للحاالت العاطفي

 جدا مبكر وقت في. مرضاه مع ربكثي وشخصية أخالقية أكثر نهج مع دقيق توازن  في
 الصداقات بعض تتشكل حيث) التشريح غرفة في التركيز في التوتر يأتي تدريبه من

 موقف على ويحافظ ويفحص يشر  ح ان يتعلم وهنا(. الطبيب حياة في استقرارا األكثر
 إزاء المرء يتخذه الذي الموقف يلطف وهذا. اللباقة من إطار في البشري  الجسم يحترم

 إنها يقول أن المرء وبوسع. به االستخفاف ينبغي وال عالية أخالقية بأهمية يتسم مرأ
 مجموعة محور باعتباره شكله أو اإلنسان جسم إلى النظر إلى الطبيعي ميلنا تعمق
 بداية مجرد هو التشريح غرفة في المعزز االحترام موقف. األخالقية المواقف من معقدة
 "سريرية مادة" مجرد وليس أخالقيا مهم كائن أنه على يضالمر  إلى فيها ينظر لعملية
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 السريرية األسراب بداية في الدراسة من فترة هناك الطبية الدورات معظم في
 البيولوجية الحقائق بين التوفيق ويتعلم" الطب ممارسة" تقدير إلى المرء فيها يصل التي

 ستهيمن التي ؛اآلخرين ناةمعا على القلق مع السريرية قبل ما الدورات في المكتسبة
 يعطي الذي ؛"المعياري " الموقف األخير الموقف هذا ويمثل. الالحقة الممارسة على

 ويزداد. آخر شخص حياة في خطأ في يتسبب أو يتدخل ما تصحيح نية- زخمه الطب
 مرضية عالقات" وإقامة لتطوير المرء يتلقاه الذي التشجيع خالل من المعياري  االهتمام

 تشجيع يتم العالقة، هذه مثل وفي. السريرية ممارسته في" والمريض طبيبال بين
 برمتها العالقة فطبيعة. ودعمه الطبيب ورعاية والمسؤولية الثقة ممارسة على المريض

 السمة وهذه. وأساسيا   ضمنيا   أمرا   المريض يتحملها التي المعاناة مع التعاطف تجعل
 التي العقلية تجنب على تساعد التي هي ؛ريريةالس الممارسة في والمرغوبة الضمنية

 األلم من المريض يتكبدها التي التكلفة عن النظر بغض المرض مكافحة بها ينبغي
 كيف ضمني بشكل ويسأل كشخص المريض على الطبيب يركز الواقع، في. والضيق

 هذا يكون  أن يمكن ال ، أحببته؟ لشخص الموقف هذا في أريد ماذا" أو أعالج؟ أن أود
 األخالقية اللغة فهم على مضمونا   تضفي التي الحساسية تغذيه إذ تماما ، منفصال  تفكيرا  

 ردود أن يعني هذا لكن. فكرت حياتنا في اللغة هذه تحتويه الذي والمكان والشخصية
 أو الدماغ، بقيلة المصاب الطفل يثيرها عندما نتوقف تجعلنا التي ؛األخالقية الفعل

 المميت، بالسرطان المصاب المريض أو شديدة، دماغية بإصابات المصاب المريض
 يؤدي قد الذي المبدئي األخالقي المنطق مع ينفصم ال بشكل متشابكة أفعال ردود هي
 للغاية حساس موقف على األخالقي اهتمامنا منابع وتنطوى . منفصل استنتاج إلى

 لبعض يستجيب وبالتالي ومشاعره، ونشاطه الجسدي وشكله آخر إنسان لوجود
 للغيبوبة، والعاجز المسالم والوجه الطفل، صرخة-( الرمزية حتى) القوية اإلشارات

 حتى أو طمسها يمكننا ال التي- الشديد األلم من يعانون  الذين أولئك وضعف واعتماد
 وجود أعراض من سيكون . األخالقية سالمتنا على الحفاظ أردنا إذا شأنها من التهوين
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 يبدي أن الطب في األخالقية المعضالت واردات استيعاب في تضمنةالم الحساسيات
 .اإلشارات هذه مثل يواجه عندما" بوقفة" يشعر أو معينة، فعل ردود المرء
 الضرورية الراحة عدم

 اآلثار إهمال الصواب من ليس أنه الواضح ومن نلتفت؟ أن يجب أين إلى
 التوقف" لـ السماح عن ستنجم التي للغاية الحقيقية اإلنسانية والمعاناة المحتملة الضارة
 بحاجة نحن ذلك، ومع. معظمها في حتى أو الحاالت جميع في قراراتنا بتحديد" المؤقت

 الرعاية لمهن األساسي األخالقي الدستور نوع إظهار في هذا الفعل رد أهمية إدراك إلى
 من أيضا مهمة فةوالوق. عام بشكل المشتركة إلنسانيتنا الواقع في ولكن خاص، بشكل
 ألن ؛والحذر الحكمة تتطلب التي الحدود من بالقرب نجهد عندما تحذرنا أنها حيث
 فيه يلزم الذي المجال يمثل فالتوقف ؛الصياغات كفاية عدم على يدل األخالقي حسنا
 حساسيتنا أن كما للغاية، مهمة للموقف اإلنسانية السمات ألن ؛األخالقية حدتنا إيقاظ

 شيء أي عمل يمكن ال بأنه نقبل أن يجب ولذلك. الشراء إلى بحاجة الكاملة األخالقية
 أردنا إذا أيضا، شيء أي فعل ينبغي ال ربما بل فحسب، القرار من النوع هذا لتسهيل

 .الطب أخالقيات أفق في تلوح ما كثيرا التي ؛الزلق المنحدرات تلك مجرد نتفادى أن

 فمن ومكلفة، مريحة غير مشاركة حون صعودا سحب وجود تماما ندرك وعندما
 وال للتصرف قابلين األشخاص فيها يصبح التي النقطة إلى ننزلق أن المرجح غير

 حساسيتنا استبدال في نأمل أن يمكننا ال ذلك، على وعالوة. الراحة سوى  فيها يجدون 
 بيج الذي ؛الصحيح الشيء ستوضح التي التوجيهية المبادئ من بنظام ذاتها اإلنسانية

 يجب ،"البديلة الصيغ" على تحفظاته في ويليامز اقترح كما الحاالت جميع في به القيام
 .األخالقي باأللم أنفسنا على نحكم أن باختصار، علينا،

 نشعر الذي التحفظ فإن ولذلك،. أخالقيا حساسة كائنات يعتبرنا ما أساس على
 في سنتجاهله أننا من غمالر  على عنه التغاضي عدم وينبغي هام أمر التوقف عند به

 الدافع أن والواقع. معينة عامة بمبادئ يسترشد حازم أخالقي بقرار الظروف من العديد
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 إلى طفت التي ؛الحساسيات لتلك انتقادا وأكثر نطاقا أوسع تطبيق هو القرار ذلك وراء
 منو . النظر قيد الحاالت في المؤثر األخالقي بردنا استأثر الذي البروز بفعل السطح

 والتدريب الطبيعة عناصر وجود عن ستكشف. مزدوجة أهمية" التوقف فترة" تكتسب ثم،
 نتخذه الذي القرار ثقل في بالتفكير لنا ويسمح مستنير، أخالقي حس تشكل التي

 في ومستنيرة حادة حساسياتنا نبقي وأن" جديد من" األخالقية بالميزات نشعر أن
 وهكذا. بصدده نحن لما" منتظم غير" تقدير ينتكو  وخطر المتكررة الممارسة مواجهة
 يمكن وال مؤسفا ليس الحاالت هذه إزاء به نشعر الذي األخالقي االنزعاج بأن جادلت

 الحساسيات لدينا أن إلى نطمئن أن يمكننا وال. الواقع في عنه غنى ال بل تنقيحه،
 إال مستنيرة قةبطري األشكال من شكل بأي المشاكل لهذه للتصدي الالزمة األخالقية

 .الحاالت هذه في أخالقيا التصرف مشكلة تعنت بتقدير

 الصراع فإن الحديث، الطب معها يتعامل التي المشاكل من للعديد وخالفا
 أعراض من عرضا باعتباره إليه النظر ينبغي بل العالج، ينتظر مرضا ليس األخالقي

 .األخالقية الصحة

 الرحيم القتل

 وغير مراوغة مالحظات البعض يعتبره قد ما إثارةب أجازف أن أريد واآلن
 .الفعلي الرحيم القتل على الواضحة االعتراضات بعض أقدم وأن أبديتها منهجية

 الحقيقة هذه يعارض الطبي الحدس أن حقيقة إلى ُينَظر وأن البد فأوال ،
 يتم. فيه رالتفكي يجري  فيما ما خلل وجود احتمال على خطيرا   أخالقيا   دليال   باعتبارها

معيار  األمر يتطلب حيث ؛الصحيحة االستجابات تقديم على الطبية البديهيات تدريب
 .والموت الحياة لقضايا وحساس دقيق

 يعملوا أن لهم كان إذا به ؛يضطلعوا أن عليهم ويتعين الدور هذا األطباء ويقبل
 هل" قابيل عم يسأل أن للطبيب مسموحا   ليس. بالمرضى األخالقي اهتمامنا قمة على
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" الخير" إلى يؤدي أن يمكن الذي ؛المعاكس الموقف هو الواقع في':  ألخي؟ حارس أنا
 زائفة صورة أصبح ما أمد إطالة إلى أحيانا يؤدي الذي ؛والمضلل المأساوي  األبوي 
 يطلب من هو المريض يكون  قد الحاالت هذه مثل في. عليها تحسد ال البشرية للحياة

 من يوحي، فهو. مختلفتين بطريقتين الرحيم القتل صالح في يصب وهذا. عنه اإلفراج
 تتطلب الرحيم القتل مشكلة بأن االعتقاد إلى يدعو سبب هناك كان إذا بأنه ناحية،
 أن علينا يتعين فإنه للغاية، خاصة ظروف في وحساسة متأنية أحكام اتخاذ بالفعل
 ؛المسألة هذه في الطب مهنة اكبإشر  أننا حقيقة أيضا   يؤكد وهو. الطبي الحس نراعي

 أنه يعني هذا أن غير. الطب يمثلها التي الرعاية لروح مركزيا   مكانا   هناك بأن نعترف
 إلى الحاجة وتتفادى الصحيحالمعيار  تصف صيغة هناك تكون  أن المرجح غير من

 لها الطب مهنة إن القول ويمكن الروح تلك تعززها التي بالقيم مستنير إجراء اتخاذ
 حتى اليقين عدم من حالة في الرسمية غير القوية المركزية بمعتقداتها التمسك في الحق

  الحياة في حقه عن التنازل في المريض يرغب عندما

 في والمعقد والمركزي  الفريد ومكانه الموت بشأن قلقنا نثير أن يمكننا ثانيا،
 النبل عن فرانسيس ماأل مالحظات تعززه القلق وهذا ، البشرية الحياة من موقفنا

 .الموت الطفل يواجه عندما حتى والحقيقة والجمال

 جدا، والقي  مة الفريدة االخيرة الحوادث من‹  سيعفينا›  والرحيم السريع‹ الموت›و
 توقعا سيخلق ؛االرتياح لعدم النهائية المعالجة هو الموت فيه ُيعتبر الذي المناخ وأن
 االستنتاج أن ويبدو. منه التخلص على المرء يوافق ان يجب معينة مرحلة في بأنه

 هذا أن هو ؛مقاومته يمكن ال والذي جيلينسكولد كارين مالحظات إليه خلصت الذي
 .قلق مصدر إلى ويقودنا خيالي وليس حقيقي االحتمال

 لمعرفة اختبارا ؛الرحيم بالقتل معين طلب أي يكون  أن الممكن من كان إذاثالثا  
 وعاجزا وقبيحا محزنا كونه من الرغم على شيئا يستحق يزال ال المرء كان إذا ما
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 ولكن السؤال، ذلك على ومباشرة واضحة إجابة هو الموت ثم بالفشل، عليه ومحكوما
 .الصحيح السؤال هو كان إذا عما نتساءل أن يمكننا

 الحالة هذه في فهو. أعمالنا قائمة في بندا أحيانا يصبح به نقوم ما إن رابعا،
 من كبيرا   قدرا   يتطلب نوع من وتوازنات بضوابط ومحاط وجيهة، ألسباب ولو قاتل،

 والتصنيف، التبسيط إلى دائم ميل لديه البشري  العقل لكن. والشخصية األخالق
 .الحاالت من العديد في الدقيقة النقاط تجاهل يتم وبالتالي

 رؤية األسهل من. قليال   التحديد صعبة نفسها النقاط تلك تكون  عندما خصوصا  
 وحتى الكالسيكية بالعناصر عمله ارتباط مدى إدراك من ؛بوضوح رومانسي ا بيتهوفن
 القدماء اليونانيين في التفكير إلى نميل نحن أخرى، مرة أو. االنطباعية الميزات

 قساوتهم، مدى ننسى ما كثيرا   ولكننا ومثقفين، وديمقراطيين وعقالنيين، نبالء، باعتبارهم
 الرحيم القتل لقرار المقدمة األسباب بوضوح تظهر وقد. وفسادهم وخداعهم، ودهائهم،

 الحياة لقيمة نسبيا ضعيف تقييم على يشجع. الصمت وبالتالي والمعاناة، والعجز األلم
 فمن يبدو، كما الحياة ونوعية اإلنسان رفاهية تعريف الصعب من كان إذا ؛البشرية
 يجب ما تبرير عبء ستتحمل الراحة وعدم عاقةاإل مثل" الصعبة" الحقائق أن المفهوم

 حد إلى به يتسم الذي الضمني المضمون  كل مع األشخاص بين قرارا أساسا يكون  أن
 إعطاء في التقييد هذا تأثير يكون  وقد. الصريح األخالقي االستدالل في الكبت هذا ما

 تستحق لحياة اللذة مذهب أساسه ضحل، مفهوم انتشار تعزيز هو ؛والتقييم األسباب
 للتفكير تماما كاف غير إطار تشجيع وبالتالي الطبي، القرار صنع مناقشة في العيش

 .الطب في األخالقي
 مالحظات تصبح التي ؛والموت الحياة قرارات حاالت في سيما ال كذلك إنه

 تركيزنا كان إذا. األخالقي بتفكيرنا وثيقة صلة ذات المعنى حول إيرانكل فيكتور
 تلك فإن ممتعا، والتكامل التفاضل حساب من نوع تحت ليقع معقول غيرو  متحاذقا
 عنصر وسترافقها ستضيع عليها التأكيد إلى سعيت التي ؛المراوغة األخالقية األسس
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 للقتلة صفوفنا في مكانا ننشئ أو نقتل أن قررنا هل إذا، الطبية الرعاية روح في حيوي 
 أنفسنا؟ وفيممارسيها  الطبية ةالممارس في نفكر أن يمكننا كيف الطبيين،

 الحياة لحماية النبيل اإللزام أو الدعوة تلك تحت أنفسنا في نفكر سنظل هل
 على نعمل أننا على أنفسنا سنرى  أم منها، تعاني التي المناطق في وتحسينها البشرية

 وأ المعلنة غير األمور لبعض وفقا الموت أو الحياة إلى تؤدي قد التي العالجات توفير
 نحمي كيف ذلك، الى باالضافة العملية؟ واالعتبارات البسيطة المعايير ذلك، من أسوأ

 احتمال السهل، الطريق سلوك الى ميلنا الخطإ، ارتكاب الى البشري  الميل من انفسنا
 أفعالنا المالء؟ او المصلحة تأثير تحت انفسنا خداع على وقدرتنا الخفي، االكراه 

 من وأقتبس ؛ عليه نحن ما جزئيا تشكل مخزوننا في نعتبرها التي المحتملة واألفعال
 يصبح وما الجريمة ارتكاب بين مفاهيمية صلة وجود في هنا أفكر إنني: وينش بيتر
 . مرتكبها عليه

 الذين وأولئك القاتل يغير ذاته حد في القتل فعل أن وينش، يدعي كما أعتقد،
 كل حياة على نعلقها التي لبالغةا األهمية من التخفيف ويجب. عمله عن يتغاضون 

 زيحن أن يجب كما للقاتل، والنفسية األخالقية السالمة على الحفاظ أجل من إنسان
 مكانها من البشرية الحياة النفسية الحيلة زيحن أو األعلى، المثل أو األيديولوجية بعض

 .األخالقي نظامنا في المركزي 

. المطاف نهاية في ومرضاهم ألطبائنا الضرر فقط أرى  أن يمكنني هذا في
 الكرامة من قدرا   عليها تضفي قيمة واحدة، بشرية لحياة فيه تكون  أخالقي موقف وللطب

 العالجية جهودنا إليها تهدف التي والشروط الحرمة مستوى  إلى تقريبا   ترقى- والحرمة
 بعمق المتأصل االحترام في الطبي التدريب من مهم جزء يتمثل. المطاف نهاية في

 بزمام ُيمسك الذي هو ؛والقهري  الُمَرق  م الموقف هذا إن. لها الغيرة وتربية البشرية للحياة
 السماح يرفض والذي السريرية، المسؤولية قبول إلى يؤدي والذي الطبية، الممارسة

 وهذا. مرضاه ورفاه االقتصادية العوامل أو الشخصية مصالحه بين بالموازنة للمرء
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 قرارات حيال االطباء به يشعر الذي االخالقي الصراع حدة ذييغ ؛المنتشر الهاجس
 الطب لنا سل مها التي والتقنيات األدوات على السيطرة نمتلك إننا. والموت الحياة

 صممنا وقد ،(الحاضر الوقت في) كحكم ليس ولكن البشرية للحياة كخدم ؛الحديث
 الضغوط فوق  دائما   ضنامري نضع أن وعلى أبدا ، نؤذي وأال نشفى أن على جماعيا  

 أكثر نتيجة إلى تؤدي قد التي واالقتصادية االجتماعية االعتبارات أو علينا المفروضة
 االطباء به يشعر خصوصي اشمئزاز اي عن النظر بغض:  فوت فيليبا تذكر. تحليلية

 دون  يحول نفسي حاجز على الحفاظ جدا المهم من يكون  قد القاتلة، الحقنة فكرة تجاه
 الذي األخالقي الموقف من أولية خطوة اتخاذ هو الطبي القتل على المعاقبة.  لالقت
 .لك سلم

 الملفوف الموقف عن روس- كوبلر إليزابيث تتحدث بالفعل األرض فقدنا ربما
 لم كشيء يعامل بدأ بثبات ولكن ببطء إنه. الحديثة الطبية الممارسة في بالمريض عادة
 طلبات عن يبلغون  ال المستشفيات في العالج يتلقون  لذينا أن المفيد ومن  إنسانا   يعد

 يموتون  الذين المرضى من كبيرا عددا يرون  أنهم من الرغم على الرحيم بالقتل متكررة
 المروع اإلنزالق من جعلوا آخر شخص أي من أكثر إنهم. مؤلمة بأمراض مصابين

 .الماضي من شيئا   الموت نحو لأللم

 الصمت فيالمستغرق  المريض مع للجلوس والحب القوة لديهم الذين أولئك
.... مؤلمة وال مخيفة ليست ؛اللحظة هذه ان اعرف سوف الجميلة الكلمات يذهب الذي

 الشاسع البحر هذا في اإلنسان تفرد ندرك يجعلنا يحتضر لمريض معالجين نكون  أن
 ذلك في ذلك ومع سنوات، وعشر سنوات ثالث بعد منا القليل يعيش.... البشرية من

 في أنفسهم وينسجون  نوعها من فريدة سيرة ويعيشون  معظمنا يخلق الوجيز، الوقت
 .البشري  التاريخ نسيج

 خامسا   سببا   أطرح وأن الرحيم للقتل قبولي على أخيرا   أعترض وأن فالبد لذا،
 لحظة وحتى الدوام، على لنا معروف غير والمستقبل. بذلك للقيام مغفال   يكون  ما كثيرا  
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 يعرف أن يستطيع أحد وال. تكتمل لم ما إنسان يخلقها التي الذاتية السيرة فإن ؛موتال
 بعض عن األخيرة األحداث تلك تسفر وربما. اللحظة تلك تسبق قد التي األحداث

 إلى الذاتية بالسيرة يصل الذي التحقيق أو التأكيد إعادة أو المصالحة مثل العميق الخير
 إلى الذهاب في الرغبة بعدم يشعر منا العديد أن من يقين ىعل وأنا. الصحيحة نهايتها

 من إليها ينظر أن يمكن التي والكيفية الوقت على تدوس أن المالئكة تخشى حيث
 .المعنيين جميع مصلحة في' أنها على المقل د منظورنا

 منطقية غير تحفظاته تكن ولم نفسه يخدم ال( بروين) الدكتور أن أعتقد لذا
 من الرغم على عقالنية، فهي ؛ أخالقية" صيغ" إلى بسهولة تستند ال أنها لمجرد

 الشخصي بالمحتوى  نصنعها التي األخرى  األحكام من العديد عن الجودة في اختالفها
(. ومكدويل ويليامز الحظ كما) المعرفة على الرسمي الطابع إضفاء يمكن ال حيث أو

 تصاغ لم ولكنها معلومات تعطي التي ؛األخالقية الحساسية هذه على تنطوي  وهي
 حدودها لها الفلسفة أن إلى تشير فإنها وبالتالي األخالقية، المبادئ حيث من بالكامل

 في يهم ما" و الحدود هذه عموما األخالقيات في الحال هو كما) الطب أخالقيات في
 لمح تحل لن األخالقيةالتحليالت  أن تعني" ما كشيء والشخصية االجتماعية الحياة

 مثل الوقف، إن. الرعاية مهن في أولئك على والحكم المستنيرة األخالقية المشاركة
 فلسفي هدف لدينا يكون  عندما جمعها يجب التي التذكيرات أحد هو الفلسفة، في الكثير

  .أيدينا في

 وشخصية خاصة أهمية ذات ستكون  والطبيب المريض بين االتفاقات فبعض
 أعتقد وأنا. األساسية الديناميكيات تشويه دون  يتدخل أن ن للقانو  يمكن ال بحيث للغاية

 ما وهو تموت، وتركك القتل بين فرقا   هناك وأن األنواع هذه بين من الرحيم القتل أن
. االيجابي الرحيم القتل عليه ينطوي  لما مفصل تحليل خالل من أخرجه أن حاولت
 عن التعبير ويعطي يعكس ما ألنها األهمية من األول المقام في هي النوايا مسألة

 الفهم يكون  عندما حتى االلم، نهدئ ان الصواب من. أخالقيا حساسين كأطباء دستورنا
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 يضعف االقل على او بالموت يعجل قد ذلك ان هو ؛والمريض الطبيب بين الضمني
 مثل الطبي، العالج نوقف أن أيضا   الحق ومن. الحياة مدى البيولوجية المرء صالبة
 ولكن. معنى ذات حياة استعادة من يتمكن لن لشخص للحياة، الداعمة المركزة العناية

 أن ينبغي ما مع جوهريا   تعارضا   يتعارض ؛القتل بنية مريض مع التعامل أن يبدو
 بأهمية يتسم المعني الفعل بأن أشعر ألنني ؛الموقف ذلك أشغل فأنا عليه، نعاقب
 يوفر أن للقانون  يمكن ال بحيث ؛يةللغا وشخصية واسع نطاق على ومتشعبة عميقة
 .لذلك سياقا  

 هي ما بقدر ؛الراسخة األساسية نظمنا في المكرسة الرسمية، األخالق إن
 تضفيها أن يمكن التي الجسامة بكل عنها المعلن ثم ومن شخصيتنا، في منقوشة
 اةالحي أن أنها، على إليها ينظر أن ويجب بل يجب، أخالقية، قناعة أي على العدالة
 هذه بمخالفته يلزمه ضميره بأن يشعر طبيب أي أن وأعتقد. منتهكة غير البشرية
 به يقوم أن يمكن تمحيص ألعمق عمله إلخضاع مستعدا يكون  أن يجب العقوبة

 لهذا أمناء سنبقى فقط الطريقة بهذه. وحده لعمله الغامرة اإلنسانية وتبرئه المجتمع
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 الموت الرحيم
 / محمد محفوظ زين الدين تر.ل. هيربرت 

 المقدمة
إنه ذلك المصطلح الذي ظهر في اآلونة األخيرة في التجمعات الثقافية في 

إال ألن هناك ثم تقدم علمي مذهل قد حدث، لم يساعد  ءالغرب ، والكتة األلسن ال لشي
 رضى .فقط على إقامة حقوق لألطباء بل أيضا على إبراز حقوق الم

لقد كان ذلك المصطلح ذي تعريف متأصل،ليس ذلك فقط ، بل كان له جذور 
بل عبارة  ؛تعنى الموت ، والموت هنا ليس موت عاديا  Thanasiaيونانية ، فكلمة 

عن قتل عمد ،والقاتل هنا هو الطبيب الذي يخدر المريض حتى يرتاح ذلك الطبيب 
سوف يتخلص من آالم المرض وكآبته من وخز الضمير ، أما المريض فقد توهم انه 

 بضغطة زر!!
ومن ثم يجدو الطريق ممهد للهروب من الحياة بالمساعدة الرسمية ، باإلضافة 

 ،جابي ومنه السلبي ومنه االختياري منه اإلي إلى أن هناك األلوان من القتل الرحيم هذا ،
 وهناك قتل االجنة بسبب التشوه ؛ أو بسبب عدم اإلزعاج... إلخ .

ذلك النوع من بة شخصية؛ عن هذا يحدثنا متر لينك عن تجر مقالنا فى و 
الممارسة، وال ننسي إنه هو ومن يحيطون به عبارة عن كوكبة من العلماء العلمانيين 
المؤمنين بفكرة الطبيعة ألقصى حد ويرفضون اللجوء لألسلوب الميتافيزيقي والدين 

القتل الرحيم وسببا من أسباب عدم  ،ومن ثم فإنهم يتهمون الدين بأنه معوق لفكرة
 تطبيقة كقانون عالمي.

ولكن لو نظرنا إلى اختالف الثقافات ، نجد بينها أيضا اختالف األجناس 
الذين سوف  ؛والبيئات ومن ثم ال يستقيم األمر له كعلم لينجو من أيادي واذهان البشر

ذلك الن هناك قدسية يجد لنفسه صدى في بلدان العالم الكثيرة  ته ،ثم اليمجون فكر 
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التي يكثر فيها االنتحار أمثال الدول  ؛للحياة ، وال تصلح أفكاره تلك اال لبعض البلدان
االسكندنافية وبالد الغال في الشمال الغربي األوربي، والذي يكثر به استقاء المتع من 
كل حدب وصوب ومن ثم الوصول إلى المحطات النهائية حيث اإلكتئاب ومن بعده 

تحار ، في تلك البلدان نجد هناك صندوقا في كل مكان بجوار المرأب السيارات أو االن
امام محطات البنزين والسينمات...إلخ وذلك الصندوق به حبة ذهبية لمن يريد أن 

فمن  ؛يتخلص من الحياة ،تلك هي البيئة التي يعود منها مترلينك رابحا أما باقي العالم
د وهو خالي الوفاض فلن يكن له صدى يرد على الصعب أن يعد وهو رابح بل يعو 

صوته المبحوح في ذلك الطرح ،وكم هو يذكرني بدون كيشوت الذى كان يحارب 
طواحين الهواء وال يجني من أفكاره سوى قبض الرياح ، وعلى المستوى الفكاهي لم 

 موليير ادري لماذا تذكرت مسرحية 
L'imagenaire de malade "Moliere" لوهم ، انه ذلك الثري المريض با

الذي كم عانى من الوسواس القهري على انه مريض ، وأخير يهتدي إلى فكرة دراسة 
الطب كي يصبح هو طبيب نفسه ، بعد عدة فصول من الكوميديا الفرنسية الراقية ، انه 

أن يرتد البشري عن الفكر األخالقي في التمسك بالحياة ،  ءليس من الحكمة في شي
المسألة اختيارية بالنسبة للمريض ، وبالفعل هي كذلك ، وال إجبار ولكن ومهما كانت 

كان ال ينبغي أن نساعد وندفع المريض إلى التخلص من الحياة بل ندفعه إلى التمسك 
بها آلخر ثانية في حياتنا ؛ ألن الحياة جديرة بان نحياها وليست العدمية اال حرمان من 

 تنشقه كل الكائنات .نور الحياة ونسيم الدنيا الذى يس
كد مترلينك على فكرة العدمية  في كلمات مجردة بالمقال منها مثال كلمة ويذ

 سواد وكلمة صمت  وذلك أطلقه بدون إثبات علمي فهو كالم مرسل ال برهان عليه.
وبدل أن يدفع البحث العلمي إلى ثورات كوبرنيقية  تساعد المريض على 

ث في إزالة اآلالم العضوية منها واآلالم الروحية التخلص من أمراض الشيخوخة والبح
من أجساد وعقول المسنين ، نجده يهوي في متاهة  متجه نحو المورفين واالفيون 
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لعالج اآلالم، وكأن البحث العلمي قد توقف وجمد على ذلك الثبات ، وكأن ليس هناك 
هدة اال بالتخدير ، فتوحات علمية جديدة في ازالة وعثاء الطريق أثر رحلة الحياة المج

فبدال من أن يدفع في اتجاه التطور العلمي والتطور التقني ما فتئ يدفع في اتجاه 
التخلص من االجنة ، وكأننا في صورة اخرى من الرغبة للوصول إلى المليار الذهبي 

 بطريقة عكسية مباشرة .
 فبدال من أن يقف من البحث العلمي موقف العالم الحاذق وبخاصة انه قد
أصبح هناك تخصصات طبية في  أقسام العناية المركزة ، والمسألة  كلها في طريقها 
إلى التخلص النهائي من بعض األمراض المستعصية أمثال السرطان وااليدز وخبل 
الشيخوخة  الزهايمر فهناك ابحاث واعدة للقضاء على تلك اآلالم المبرحة التي  تساق 

ور متر لينك ونحن ال نضحك منه إال ألنه قد ابتعد إلى انظارنا وبعد كل ذلك نقرأ سط
 Iعم الوقوف معتدال كباحث علمي له شأفة عظيمة ، فكان من الواجب أن يقول 

prefer to stand up right  
اال انه كان ُمعّوجا وابتعد عن الرسالة التي درس الطب من أجلها وجاءنا يزف 

أن األطباء الذين يستنفذون كل األساليب  إلينا البشرى عن القتل الرحيم يقرر متر لينك
من شفائهم ، بانهم  يدفعون البشر  سالعلمية لمحاولة إطالة حياة بعض المرضى الميؤو 

 إلى وفاتهم وهم يشعرون باآلالم!! .
ويعود ليتساءل عن تعاطى االفيون على نحو مستمر لتخفيف اآلالم عن 

اء المورفين كمسكن يتسبب في بعض المرضى أليس من عدم الحكمة ان يعطى االطب
االسراع في  نهاية الحياة ، حتى لو اعطى بكميات امنة في  كثير من االحيان ؛ ذلك 
بسبب تلك المخاوف الدينية المتبقية التي يخجل الممارس العلمي من االعتراف بها ؛ 
الن تلك المعتقدات قد اختفت ،  ولكنها تعتبر مثل العديد من االثار االخرى من 

لعادات العقلية العتيقة ، ويمكن ان تغري السلوك لفترة طويلة ذلك بعد ان توقفت ا
العقيدة ان تكون شكال من االشكال ، ويبدو ان بعض رجال الطب مازالوا على قدر 
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ما بعد  ءكبير من الخوف وهم في  ذلك يشبهون هاملت في استشعار أن هناك " شي
ضخمة بعد الموت تبرر تأجيل  الموت " ، ويتصرفون على ان هناك معضالت

المساعدة على الوفاة بأي ثمن النهم بين شرين ؛ الشر االول هو التعجيل بالوفاة والشر 
االخر هو تأجيل الوفاة ، رغم ان اآلالم الرئيسية تكمن في  توقع الموت وانتظاره ، اال 

ذاته ، فلقد ان فظاعة التصورات والتخيالت لما بعد الموت ال ينبغي ان ترهب في  حد 
اصبحت ذريعة لتحديد الظروف التي تجعل الغاية االخيرة لشخص وحده مروعة حقا 
بمزيد من اآلالم ، ويري متر لينك انه سوف يكون هناك من يتبرأ من ذلك الجبن 
ويسهل االمر ، وسوف يواجه المشكلة بغض النظر عن الدوافع والمحظورات المستمدة 

عن لموقف ذبهذا الحد ليس على االقل الن الكاتب يمن الدين ، وسوف يتم التقيد 
اجل القليل من الوضوح ، وضمان النظر في من علماني محض ، لكن ببساطة  

مسألة واحدة في كل مرة القضية الكاملة التي يطرحها ناقدنا الحذق قد توحي بانه من 
وء انتشار المفيد ان ينظر اليها من جديد ، وان يسأل عما اذا كان من الممكن في ض

الذي يتسم بتسهيل المخاوف الدينية ، ان يقال اكثر مما سمح  ؛الشعور في هذا العصر
به هو نفسه ، وإذا كانت الحجة شديدة الصالبة علي الصعيد الداخلي كما تبدو للوهلة 

بحيث ال تدعو الحاجة   ؛األولي ، أفال يكون هناك شك في وجود افتراضي خفي بديهي
حتي الى ذكره في اللحظة التي ننظر فيها الي المسألة علي هذا النحو الي اثباته ، أو 

، ونالحظ ان متر لينك يفترض ان االعتبار الوحيد المهم هو موازنة بين الملذات 
فهذا سيثير احتجاج شديد من ِقلٍَّة من أقل  ؛واآلالم واذا اخذنا ذلك كأمر مفروغ منه

التفكير العام يفرض نفسه ، ويعتقد المتشائم االخالقيين عقيدة في عصرنا ، وال شك ان 
أن قضيته ضد الحياة ،  قد تم توضيحها الي االبد في سطور بايرون " عدد ساعات 
الفرح وأيام االلم " ، ان هذا النوم عديم االحالم يجعلني اال أندم فقد تالشي كل شيء 

يمكن فيها من خالل هذا االضمحالل الطويل "الموت" فتلك هي خطوة قصيرة جدا 
 التعجيل باألفراج بصورة اصطناعية "الموت الرحيم " .
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أنه اذا لم يكن هناك في  ؛االن حفليس غير الخوف من الهاوية ، ومن الواض
اذهاننا سوي فكرة اللذة وااللم فإننا سنشعر بالحرج من مشاكل أخري غير القتل الرحيم ، 

االطباء المولدين " ، وهنا هذه ليست سوي واحدة من ذلك المجموع " ويقصد بها 
عن انهاء حياة االجنة عند الوالدة حينما تكون محفوفة بالمخاطر  ؛يتحدث ميتر لينك

ومرهقة الي حد غير عادي ، حيث يتكلم عن أولئك األطباء المناط بهم القيام بعملية 
 اجهاد االجنة .

ثم  . ويعود متر لينك ويتساءل هل من الصواب تربية طفل مشوه َخْلقيًا ؟
الذي يرتبط بجرعة االجهاد عندما ال يكون  ؛يتساءل مرة أخري عن درجة الذنب ومقداره

هناك خوف من خطر خارجي اي من كل مما سبق، ويكون االجهاد لمجرد االفالت 
التي ال يجوز المساس بها في  ؛وإذا استبعدنا القناعة العامة من العفة من االزعاج ؟ .

جحاف فإن االجابة علي هذه األلغاز سوف تصبح اكثر الحياة باعتبارها مجرد ا
الذي يحكم ، مع درجة من  ؛مزاج كانت عليه حتي االن ، وتختلف عن صعوبة مما

حساسية الشخصية لأللم ، ومع تقديره للمصادر التي قد يصبح االنسان قادرًا من 
أي  ؛النتيجة خاللها استقاء المتعة ، ويعود مرة أخرى ليتساءل عمن يدري ما إذا كانت

نتيجة متعة ستكون ايجابية أم سلبية إذا ما اخترنا الحفاظ علي حياة أم سليمة بدل من 
أم مريضة وطفل طبيعي ؟ ، فمن يستطيع ان يعرف ما إذا كانت الوالدة التي منعت 

 بداية سعادة أو بؤس ؟ . ن ستكو 
ل قدرة ، ويبدو فمن يستطيع ان يقرر ما اذا كان الطفل الُمشوَّه سيتمتع بحياة اق

ان من المستحيل وضع حدود للحياة بحيث ال يستخدم اال عند الذين يوصلهم مرضهم 
الحاد الي شفير الموت ، وكذلك ينطبق هذا علي الذين يمنعهم مرضهم المزمن األمل 
في الشفاء الدائم والذين هم في عجز مستمر وعقم لفترة طويلة ، ولكن يجب ان يقتصر 

ي مصطلح شلل الشيخوخة وليس مصطلح ضحية شابة لداء متأصل القتل الرحيم  عل
فيها ، وغالبًا ما تنجو االيدي التي تدين القتل الرحيم من وخز المشكلة ، وذلك بتشويه 
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تلك المشكلة بدهاء ، علي سبيل المثال يميزون بوضوح بين المتسبب الفعلي في الوفاة 
لذي قد يؤجل ويؤخر الوفاة  وايضا لم وبين االمتناع عن العالج الطبي ، أو الجراح ا

يعطوا جرعة من االفيون كانوا يدركون انها تكون قاتلة، ولكنهم سوف يرفضون  تنفيذ 
عملية  لن تكون قيمتها مؤقتة ، وفي بعض االحيان يبدو االمر وكأنهم يستشعرون 

النية  ،  الحجة العشوائية القديمة  والتي سخر  منها بلسيال الى حد كبير بشأن تحييد 
 ؛يقول الراهب في الرسائل اإلقليمية ، قد يطلب من الرجل العسكري  عالج جندي العدو

الذي قام هو بجرحه في ميدان القتال ، وذلك مقابل الحفاظ على شرفه العسكري ،لذلك 
يقترح ان يعطي لعدوه الدواء ، ومن المؤكد ان كل انسان مسؤول عن تصرفاته ، 

عادة لم يكن مذنب ، وقد  ةالة الزائدة الدودية في حالة حرجفالجراح الذي يرفض از 
  عض الوفيات للتي ينبغي عدم منعها.تكون هناك ب

يكون  ؛ونستطيع ان نقول ان  الطبيب الذي  يقتل المريض وهو غير متعمد
اقل مسؤولية  عمن يقوم بذلك الفعل وهو متعمد، ويذكر مترلينك  هذا في حالة شيكاتو 

ذ سنتين عندما رفض جراح ان  ينقذ طفال عن طريق اجراء عملية له فان المشهورة  من
لتأخذ مقررها  كانوا سيدينون بشدة  ةالعديد من االشخاص الذين وافقوا على ترك الطبيع

مؤخرا فان األفكار  ؛وكما ذكر اللورد مورلي ققتل االطفال المتعمد ، ومع كل ما سب
وال يجب اذن ان نهون من وال تنبع من القلب ، الفعلية العظيمة تدور في الرأس اوال 

لتي نحن بصددها االن ، ونظن اننا قد قمنا بحلها في الوقت الذي لم نستخدم مشكلتنا ا
فيه  سوى وسائل إلخفاء المشكلة  لفظيا ، هو الوقت الذي نكون خلطنا فيه بين 

حكم على تلك مشكلتنا ومشكلة اخرى ، وكما قلنا بحق انها ال تخلو من عيوب ، فال
المشكلة ال يكون اال بالتناسب وايضا  نجد البدائل جادة واضحة ، فينبغي علينا ان 
نتصور الطبيب بجانب المريض في سريره من ان  ال يستطيع ان ينقذه على المستوى 
االخالقي ، ولكنه قادر على يقين من قدرته على بقائه على قيد الحياة لبعض الوقت ، 

ص ان العذاب االخير قد يكون مختصرا ، حتى لو فكروا في ويرى  بعض االشخا
االمر بعد الموت كانوا ليكرهون ان يطرحوا ذلك في شكل مبدأ عالمي ، وربما لم 
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عدم هم عزلوا انفسهم بنوع من الشعور بيشعروا بأي قدر من عدم االرياح العام ، لكن
بأنه في االجمالي كان ذلك لألفضل ومن المفيد بكل تأكيد ان يواجه العقل  ؛االستقرار

الحقائق العارية ، وان يحدد قاعدة ال ينبغي للضمائر ان تخجل منها ، ويقول المؤيدون 
الثوريون ان النهايات القريبة من االلم تحظى بتعاطف اذا كان هناك رأيا للخبراء 

وة من التحسن سوف تذهب سدى وال فائدة مرجالطيبين بأن كل األفكار التي في 
 .الشفاء

لماذا ال يقوم المريض باستدعاء طبيبه ليعلن رغبته المنطقية ويضمن موافقة 
     غير متحيزة من جانب عائلته ، ويعطي موافقته الخطية لتلك المصلحة المتبقية له ؟                                                  

لينك بأننا نشيد بالرجل  الذي يضحي بنفسه في ساحة القتال ، وكذلك ويضيف متر 
واثناء واجبه الشرفي وايضا في جناح المشفى الموبوء بالعدوى حيث يفيد االخرين 
بمجهوده وتضحيته يتعرض لألخطار ما الذي يميز هذا عن تلك ؟ اال يجوز ان نضع 

يضحي رجل بحياته من اجل  ذلك تحت الئحة القانون المهيب " ال حب اعظم من ان
 اصدقائه " !! . 

ومن الجدير بنا دوما ونحن في خضم لغز اخالقي ، ان ننظر ال تاريخ 
االفكار االنسانية في هذا الموضوع ، ان مذهب تحسين النفع الحديث للذي يعني ان 
الغطرسة التي تتسم دوما بقدر من الوعي الذاتي في فكرها معتادا على طرح مقترحاته  

ة محضة لبصيرته العلمية اي االنسان " ألكثر تنوعا كما لو كانت ذات نتيج "
، وبنفس الطريقة  ، وكما اكد لنا علماء  االنتروبولوجيا مؤخرا ان االنتقاء المتقدمة

المنهجي للرضع الذين سيتم تربيتهم ، والمقصود هنا هم اطفال االسبرطيين فقد كان يتم 
ذات عزيمة واصرار اجتماعي ، ذلك بهدف تحسين ذلك من قبائل وحشية بدائية  

النسل .               كذلك فان قتل كبار السن والمرضى هي قاعدة قديمة لدي 
 .                                                               كالهوهن توتس فقد كانوا على نفس منوال ميتر لن
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كان حين مرضه الميالتيري حينما   وفي رواية اخرى نقرأ عن ذلك الرئيس
يتوسل للناس ان يخرجوه من بؤس المرض حين اصبح غير قادر  على االحتفاظ 

للطبيعة .                        ءببراعته القديمة ، وقد رأى اقاربه انه من العار ان يتركوه لالنحطاط البطي
يوناني والروماني بتساهيل لقد كان قدما ينظر الى قتل الرضع ولإلجهاض في العالم ال

 لكن المشكلة التي نوقشت كانت لغزا.                                                                       ،وفي كثير من االحيان  بالموافقة
ان االنتحار الذي شغل أذهان الرواقيين  الرومان دي كوينس في فقرة مذهلة  

لذي كتب على االطالق هو كتاب بياثانانوس ، ونحن النترك يخبرنا ان الكتاب الوحيد ل
التي غاش فيها المجتمع للروماني  ؛اي شك في وجهة النظر خالل تلك الفترة الكئيبة

الذي  ؛تحت حكم القياصرة الباكرين، حين اصاب المرض العضال تيتوس اريستو
نا انه سيكافح من استدعى مجلس االطباء ، لنجد ما اذا كان مرضه ميؤوسا منه ، معل

اجل الحياة طالما كانت لديه فرصة للقتال ، ولكن اذا لم تكن له فرصة فال يجب منعه 
بأنه مسرح لجدل قائم  ؛من الموت ، وكذلك يوصف فراش للموت لتوليسيوس مارسيلينو

طبيعي الوحيد ،  ويعد  سينيكا  ي قرار بأن االنتحار هو المسار مماثل ، وتم التوصل لل
 ؛هناك واحدة من الحاالت القليلة التي قد ينبع فيها كل واحد من مواقفه الفردية غبى ان

على االقل هي خاصة به  وله حق االختيار ، اختيار السفينة التي اإلنسان الن حياة 
سيبحر فيها ، المنزل الذي يسكنه ، هو خاص به شخصيا وليس الحد أخر ، حتي 

التعزية لعديد من النبالء في ظل االرهاب ،  لم يستطيع ان يحرم ضحاياه من ×نيرون 
وكذلك اولئك الذين فضلوا االقتباس من ابيدوس بدال من رينو ، فكل رجل يمكن له ان 
يختار ما اذا كان سينتظر الموت يأتي اليه أو اذا  كان سيذهب هو لمقابلة الموت ، 

 حيم .بمعني اخر لإلنسان الحرية ان يختار الموت الطبيعي ام الموت الر 
ان الباب مفتوح ، وأنه كالصبية  الذين  ءفقد كان عجز بيكتيتوس سيذكره  قبل كل شي

يلعبون فاذا ما تعبوا من الرياضة يمكنهم ان يقرروا انهاءها ، وانه في حين هذا البديل 
ال يزال قائما فال ينبغي ان يواصلون ويتذمرون في نفس الوقت ، لقد كانت الرواية 
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ما يحدث ، ولقد نظروا الي المرض بشكل اقل من طابع األلم منه الى القديمة بعيدة ع
التدهور ، باختصار فلقد كانوا يحافظون على االخالق الرومانية المحملة  بكل 

لقد اتخذ ديكوينس موقفا مماثال ورأى ان االختيار مسموح به ولكنه  الفضائل الرومانية .
الختيار الخاطئ له درجات مختلفة من ليس ضارا ،ومتقلبا وأن الذنب المتمثل في ا

 الغباء .
عندما جاءت المسيحية اصبح هناك نوعا من الشعور بالحصانة الجديدة ، 

الذي تم  ؛فهناك العديد من الحاالت التي تم الحفاظ فيها غلى المستوي االخالقي
 التوصل اليه في البداية من خالل الطاعة لعقيدة ما ؛ لألسباب جوهرية لم تتضمنها
العقيدة المسيحية على الجانب االخر ، والجدير بالذكر ان اول حركة كبيرة للكنيسة 
كانت ضد العبودية ، والتي ادت الي مفارقات متعددة ، فأصل االعتقاد ان كل البشر 
لديهم طبيعة خالدة يتم فداءهم ، وقد نشأت احتجاجات ضد الحروب وضد القتل 

 ينهي حياة انسان اخر فهو ال يملك روحه . والتعذيب ، فليس من حق أي انسان ان
ان دافع المحبة قد انحدر من العقيدة المسيحية فأعطيت الصدقات للفقراء 
واتصلت النزعة االنسانية واصبحت متأصلة  بل وظلت  قائمة لفترة طويلة بعد ان بدأ 

تغيرت تلك وبعد فترة طويلة  الرجال في تفسير المساواة علي انها قاعدة في هذا العالم .
النظرة علي نحو اناني ،اال انه قد اصبح بالطريقة نفسها ايمانا بقدسية الحياة قد استقل 
عن االعتبارات الالهوتية التي تولدت عنها ، والسؤال هنا هو : ما قيمة الشعور الذي 

 نحس به وال يجوز انتهاك حرمته للبشر اليوم ؟ .
بة عن هذا السؤال يتلخص في ثقة الواقع ان ثقة متر لينك الشريرة في االجا

شخص يفتقر الي القدر الكافي من المهارة في التفسير االخالقي للماضي فيما يتعلق 
 مترلينك باالعتبارات التالية : يتقدم بمشكلتنا ، 
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اذا بلغ ضيق المريض في حالة ميؤوس منها الي اقصي درجة واقصي حد واذا لم  -أ 
لدواء سوف يستمر لفترة طويلة ، واذا كان يتوفر دواء مهدئ فعال ، فذلك ا

  المريض على وعي تام بمشكلته ، ويلتمس االفراج عنه لتخلص من اآلمه.
ان االفكار  ويرى مترلينك ان ال احد يوافق علي ذلك اال ان يكون تحت إكراه .

الدينية تفتقر بأبعادها عن تحقيق هذا ، وقد يحكم على الطبيب الذي اعاق الموت ، 
فهم  ؛ان مشاعرنا االنسانية تدين ذلك الطبيب ، اما االشخاص الذين ال يدينونهكما 

خاضعين عن وعي لقيود دينية ويسعون الي اخفاءها تحت اسم اخر ، ولكن الحجة 
دائما ما تكون في مواجهاتها بالحجة من الطرف االخر ، ويستطيع الشاب بروثر في 

ف استطاع ان يعبر الحقل مع وجود ثور كتابه الذي تكلم فيه عن الشجاع بنهام وكي
هائج ، ويسال بروثر الي اي مدى قد يصل هذا التهور لنفترض انه كان فيال هائجا ؟ 
أو قطيع من الذئاب الجائعة ؟ ، فيجيب بنهام متهكما : حسنا فلنفترض في حاالتكم 

 هذه انه كان قطا بريا؟!!.
لذا فحين يسألنا متر لينك  ؛اذن المسالة هنا مفادها عدم الخوف من المجهول

عن اطالق سراح مريض أين يقف في طريق التخفيف من حالة الجمود؟ فهل يتغاضى 
وي ؟ ، هل يجوز ان يقتل الن العالج مؤلم ؟ أو مشكوك في نجاحه االلتهاب الرء

كعالج ناجز  ، هل يمكن ان يستسلم الفرد المتوتر والذي يقع ضحية للملل في انتظار 
 ن القتل الرحيم ؟!.الموت خوفا م

ال تكون النتيجة محددة اكثر اذا اخذنا بعين االعتبار اذا ما كانت الحياة قد فقدت  –ب 
الذين يرون نهايتهم بكل  ؛فائدتها أو كرامتها ؟ ال يحتاج المرء ان يري المسنين

هدوء ، أو في الشباب الذين يتحملون االلم دون ان يتخلصوا من االنحالل 
 مثال ذلك تحمل  الصبر  . مالسابق ال دائ

الذي اقدم على الموت  ؛وهاهنا يقدم ميتر لينك صورة ومثاال بسقراط وشجاعته
في ثبات لتنفيذ القانون ، فالشجاعة االخالقية ال ينبغي لهذا العالم البائس ان يخسرها ، 
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واذا وصف ذلك شخص متشائم بائس فان ذلك تجسيد غير حقيقي لما هو فوق الواقع 
فأي طبيب ريفي ال يضع مثل هذا التشكيك الذي  يعرف  ي فهو اذا يكون دنئ .العمل

الذي علم منه هؤالء االبطال اثناء موتهم اعظم من كل ما  ؛تجربته ، فربما كان الدرس
 قد يعلمه اشد المؤمنين باألخالق من تحديات الحياة .

الكثير من المبالغة  يبدو انه ال يوجد شك في ان دعاة القتل الرحيم ينغمسون في –ج 
بشان العجز الطبي  في المراحل االخيرة من المرض المؤلم ، انني اتحدث 
كشخص عادي ان يتم تصحيح ان كتنت على خطأ ولكن من المؤكد انه سوف 
يقدم العالج على يد طبيب، اننا عندما ال يمكن توقع الشفاء تتحقق المعاناة ، 

كنات خطيرة جدا ، وان المخاطر الكبرى بالرغم من كفء العالج ، فقد كنت المس
قد تواجهنا بالتناسب مع شدة المحنة في جميع المواقف تكون المخاطر مشروعة 

الى المنفعة التي يمكن تحقيقها ، لكن هناك فرق كبير بين قبول فرصة  ةبالنسب
ضئيلة اذا كانت فرصة حقيقية ، وبين اتخاذ التدابير ، تحت ذريعة الفرصة 

م الفرص على االطالق ، وهو ما يبدو موجود في معظم الحاالت، حينما تنعد
ومن المؤكد ان الحاالت المؤلمة التي كثيرا ما تعرض علينا "يقصد نفسه كطبيب 

 " لو كانت اعتيادية هي في الحقيقة من اندر االستثناءات في الممارسة الطبية .
سوف يكون من الضروري حتى لو بشأن المبدأ، فان تطبيقه سيواجه مشاكل جمة و  –د 

بطبيعة الحال ان نحدد اكبر قدر من الدقة ، وان يجد في شكل قانون الشروط 
 التي قد يستطيع رجال الطب ان يمارسوا سلطاتهم الجديدة واالكثر ازعاجا .

ابعد من دائرة اولئك الذين لديهم الرغبة في  ووسيمتد اثر هذا االعالن الى ما ه
االشخاص الذين يظنون انهم يقدمون للعالم حاالت مناسبة  ناستغالله بفزع العديد م

مبدئيا لمثل هذه المعاملة وسوف يستمرو في التفكير في هذه المسألة بالمثابرة االكثر 
رعبا يعد ان اصبحوا اكثر ضعفا واقل قدرة على ادراك الحدود التي يتم بها تحصين 
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ب والمريض ستتدهور ، ان ثقة السلطة المهلكة بالنسبة لهم فان العالقة بين الطبي
 العاجزين  بالمحبة اتجاه الذين يعتنون بهم هي لساس الشفاء التام.

ال ينظرون الى طبيعتهم بثقة بل بعدم ثقة وتعب ،  ؛كم من االشخاص العجزة
يهم بسبب اخر ، غير للشفاء ، طالما يفهمون انه ربما هم يتقربون الما يدركون اندعن

 ينبغي له عموما ان يقترح ان يقتلوا بهدوء ، او رحمة ، وال يفكر في اذا ما كان ال
يمكن تحت اي ظرف من الظروف النظر في اتخاذ اي خطوة من هذا القبيل دون 

موافقة المريض ، بل وبمبادرة المريض ، وما ينتظر منه ان يتطلع الى االسباب  
واجه معضلة الحياة االخيرة من جانب فكرة مفادها ان العالم يتوقع منه كرجل ذكي ي

المقيدة ، او عديمة الفائدة ، فهل يختار على اال يكون فيهم وال محاكاة الشخص التعب 
يجب ان يشعر ان هذا الخيار يقع على عاتقه ، وانه يجب ان يفكر  ؛المنهك لألعصاب

في اولئك الذين ينتقدون بصمت ويحكمون عليه مثل شارل الثالث ، لكونه مثل هذا 
المعقول في الموت فينبغي له ان يغترف في كل زيارة جديدة لمستشاره الوقت غير 

الطبي بمناسبة اخرى يتم فيها استعراض حيويته العنيدة وشجبه لكل ذلك يشكل صوري 
لمعرفة ما اذا  ؛قد يأس العالم منها فقد كان على المرء ان يستمر في فحص ضميره

من شأن ازمة جديدة تحدث مع المريض كانت ارادة الحياة ليست من االنانية الطائشة و 
في غرفته ، اذا كان هناك من االسباب ما يدعو الي الشك ان هناك رعبا جديدا يحيط 
بفراش الموت ، لو كان هناك مرض عضال مثل السرطان، وفي كثير من المشاكل 
االخالقية ال يكفي ان نسأل انفسنا كيف تتوازن الحجج في حالة نادرة استثنائية ، 

ب ان نسأل اذا كان العالج مناسبا لحاجة المريض أو انه غير مناسب على ويج
االطالق ، ان التقليد االنسانية المتأصلة تعتبر قاعدة هامة ، فقد تبدو حجة االنتحار 
مكتملة جدليا ، ومع ذلك فنحن ال نشعر بهذا مع " بيلي الكافر"  الذي يرى ان االنتحار 

حد ، وربما كانت نتيجة دراستنا تجعلنا اقل ثقة في غير الئق وغير بطولي في آن وا
المنطق الذي سيبدد المقاومة البطيئة للضمير المشترك ، ان ذلك يعد اكثر احتراما 

 لتقليد يتكون منه المنطق لكنه فؤ نهاية المطاف كان مدهشا للغاية .
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 الرحيم حول القتل ومناقشة ليفيناس
 تر./ باسم كمال )*(ايه تي. نوين

 
 مقدمة :

 عن المسؤولية أو الحق حيث من الرحيم القتل وصف إلى الفالسفة ميل إن
 .إشكالية ، النواحي بعض من هو الموت

 على المترتبة اآلثار ويستخلص ، التحليلي اإلطار خارج المؤلف يخطو
 بها يختلف التي الطريقة متتبًعا ، الرحيم القتل نقاش في فيناسلي إيمانويل أخالقيات

  .الالهوتي الموقف عن أيًضا ولكن الفلسفي اإلجماع عن فقط ليس ليفيناس موقف
 .الموت الرحيم أو لالنتحار أخالقية قضية توجد ال ، لفيناس وفًقا ، أنه المقال يوضح

 وميتافيزيقًيا منطقًيا متناقض فهومم االنتحار ألن فقط ليس اختيارالموت , يمكن ال
 ومع. مسؤولية عدم إلى األخالقية المسؤولية تتحول الموت اختيار في ألنه أيًضا ولكن
 فيمكن ،(1)الكفارة حد إلى مسؤوالً  المرء يكون  أن يجب أنه يرى  ليفيناس أن بما ، ذلك

 .الموت تسريع نتيجة لها يكون  قد التي اإلجراءات بعض على يوافق إنه القول
معضلة  على الحديثة الفلسفيةبمراجعة الكتابات  يهتم شخص أي يسع ال

 عام بشكل االنتحار ضد الفلسفية القضية بأن انطباًعا يكتسب أن إال ؛الموت الرحيم
 الخالفية القضية أن يبدو. تقريًبا انهارت قد خاص بشكل الطبيب بمساعدة واالنتحار

 .الرحيم القتل على المؤسسي الطابع إضفاء إلى أى مدى يجب هي الوحيدة

                                                           

 131-111( ، ص 8222)ربيع ،  1، ع  82ينية ، المجلد. المصدر: مجلة األخالق الد )*(
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 الرحيم القتل سيما وال ، الرحيم القتل عن الدفاع في الفلسفية الحجج إن
 المرء يعيش أن في بالحق وتربطه ، الموت في الحق تستدعي ما عادة ، الطوعي

 أو به يتعلق فيما للفرد المطلقة االستقاللية في كالهما ويرسخ ، مناسبا يراه  كما حياته
 . ودهوج

 -الكتابات  في صادمة الناس من كثير يجدها فكرة ظهرت ، األخيرة اآلونة في
 حياة إلنهاء ، التزام أو ، مسؤولية أو ، واجب هناك يكون  الظروف بعض في أنه فكرة

 هذا عن المسؤولون  باإلنجليزية الناطقون  الفالسفة جاء لقد(. Hardwig 1997) المرء
 اإلطار من الخروج أود ، المقالة هذه في  .التحليلي ليدالتق من كبير حد إلى الموقف

 يلقي أن شأنه من االوروبية الفلسفة في شيء أي هناك كان إذا ما لمعرفة التحليلي
 الرحيم . القتل حول النقاش على مختلًفا ضوًءا

 ، الموت عن ليقوله الكثير هايدجر مارتن لدى فإن ، جيًدا معروف هو كما
 (.Nuyen 1990) الرحيم القتل يدعم أنه على تفسيره يمكن يقوله أن يجب وما

 للقتل نظر داعمة وجهات يتبنون  ؛اآلخرين الوجوديين بأن القول أيًضا يمكن و
 الحديثة األعمال في الموقف فإن ، ذلك ومع(. 8811 وكولينسون  كامبل) الرحيم

 الموت عن ليقوله الكثير لديه الذي فالشخص. بكثير وضوًحا أقل االوروبيين للمفكرين
 .ليفيناس إيمانويل هو

 ، عمله فحص األسباب التى أدت إلى أحد هو للموضوع دراسته عمق قد كان
 أحد" ووتر رين ومارا كيرني ريتشارد فيعتبره القيادية ,  مكانته هو اآلخر لكن السبب

 ، Kearney and Rainwater 1996" )العشرين القرن  في األخالقيين المفكرين أهم
(. بومان" )القرن  هذا في أخالقي فيلسوف أعظم" بأنه بومان زيجمونت ويصفه ،( 122

 إذا. للنظر الفت بشكل هو موقف جذري  الموت من ليفيناس موقف(. 18 ، 8881
 وراء ما إلى النظر على يحثنا أنه على ليفيناس قراءة فيمكن ، تفسيري  في محًقا كنت
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 نعيش أن يمكننا كيف معرفة أجل من لرحيما القتل نقاش محور كانت التي ؛القضايا
 . الموت عملية خالل من مباشرة ، النهاية حتى أخالقًيا صحيح بشكل

 واالنتحار لالنتحار المؤيدة المعاصرة الحجج تميل لماذا أوالً  سأوضح يلي فيما
 ،" أكون  ال أو أكون " ، بهاملت شبيه تردد إلى ، الفعلية المواقف في اخر، بمساعدة
 إعادة خالل من أوضح أخالقًيا عمل ليفيناس توجيًها ينتج كيف ذلك بعد حوسأوض
 ، أخيًرا. المسؤولية أخالقيات ضمن الحياة نهاية في األخالقية المشكالت صياغة
 والمعارضة موقفه بين التشابه فإن ، حًقا ديني ليفيناس موقف أن حين في أنه سأجادل
 سطحية. فقط هي الالهوتيةالكتابات  في المرء يجدها التي الرحيم للقتل الواسعة

  االنتحار مبررات - 1
 الحقوق  مجموعة من كجزء طويلة لفترة ضمنًيا الموت في الحق قبول تم لقد

 في صراحة عنها الدفاع يتم. مبرر بشكل بها المطالبة مستقل شخص ألي يمكن التي
 ديفيد مقال من قوى أ دفاع على العثور النادر من أنه من الرغم على ، األحيان بعض
 أو الله تجاه للعيش واجب وجود فيه ينكر والذي ، 8418 لعام" االنتحار عن" هيوم
 .اآلخرين تجاه

 العبثية المزايا بعض بسبب ، البائس الوجود أمد إطالة" علي   لماذا: يسألني
 بدفاع شوبنهاور آرثر أشاد(. 184 ، 8894 هيوم" )مني؟ الجمهور يجنيها قد التي
 يتمتع العالم في شيء يوجد ال أنه الواضح من" قال حيث ، الموت في حقه عن هيوم

 ،Schopenhauer 1974" )وحياته شخصه مثل فيه جدال ال بحق إنسان كل فيه
 وجود احتمال أيًضا هيوم يستكشف ، الحياة عن المسؤولية إنكار إلى باإلضافة(. 306

 على صافية تكلفة وجوده فيها فرضي ظروًفا هناك أن إلى ويشير. الموت عن مسؤولية
 بريئة الحياة من استقالتي تكون  أن يجب ال" ،" الحاالت هذه مثل في" وكتب ، المجتمع
 إنه القول يمكن ، هيوم عن نيابة(. 184 ، 8894 هيوم" )الثناء تستحق بل ، فحسب
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 إعفاء على اقادرً  دائًما كان وإذا بالثناء جدير هو ما بفعل أخالقي التزام هناك كان إذا
 من االستقالة" بـ" الحاالت هذه مثل في" التزام فهناك ، التكاليف هذه مثل من المجتمع

الدولة ,  أسرار إفشاء على عدوه يجبره قد الذي ؛األسير الجندي قضية يناقش." الحياة
 يتم. التعذيب تحت األسرار يفشي ال حتى االنتحار مسؤولية عليه أن مبرر بشكل يعتقد

 معارًضا ، لذلك خالًفا ، كانط إيمانويل أظهره الذي بالتعاطف هنا المرء تذكير
 ، كانط تعبير حد على. قيصر عليه يقبض ال حتى انتحر الذي ، كاتو تجاه لالنتحار،

 من ، ذلك ومع(. 818 ، 8849 كانط" )يموت أن الضروري  من" أنه يعتقد كاتو كان
 إن ، ينشأ إنه. المرء حياة إنهاء عن سؤوليةالم فكرة بشأن متردًدا يظل هيوم أن الواضح

 فإن ، هناك حتى. األسير الجندي حالة مثل ، للغاية محددة ظروف في فقط ، وجد
. فقط األخير المالذ هو النفس وقتل الدولة أسرار إفشاء عدم هي األساسية المسؤولية

 بالثناء ديًراج أمًرا النفس قتل فيها يكون  التي الحاالت هذه وصف في ، نظره فوجهة
 المزايا حيث من االنتحار مناقشة عادة أن ببساطة هو ،( اجتماعًيا مفيد ألنه) اجتماعًيا

 .االتجاهين كال قطع يمكنها شفرة فى المجتمع يخلق المساوئ  أو
 الخيالي األدب زخري ، الموت مسؤولية فكرة بشأن متردد هيوم أن حين في

 وحتى ، المسؤولية أو بالواجب حساساإل من بدافع حياتهم هون ين أبطال بقصص
 هذا على تفسيره يمكن ، الفلسفي البطل ، سقراط موت أن والواقع. النبالء بإلزام الشعور
 هناك أن لفكرة كبير فلسفي وزن  هناك يكون  أن فيه المشكوك فمن ، ذلك ومع. المنوال

 أحشاء نزع أو فينةبالس ينزل القبطان) والثقافة التقاليد على ترتكز الموت عن مسؤولية
 هيوم خطوط طول على النفعية الحالة ستكون . (2)بالتزام النبل أو( الياباني الساموراي

 النفعية هيوم اعتبارات توظيف تم ، حال أي على. الفلسفية الناحية من أكثر منطقية
 ، حديث جهد في. الموت عن المسؤولية لفكرة الواضح دعمهم في اآلخرين قبل من

 بحياة واحدة حياة صالت فإن ، متشابكة البشر حياة ألن نظًرا أنه ؛هارد جون  يجادل
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 إلى يؤدي الحياة في االستمرار إن حيث ، بالموت التزامات تولد أن يمكن" أخرى 
 (.Hardwig 1997 ، 57) بهم المرتبطين األشخاص حياة في فادحة خسائر

 يعترف ، الموت لواجب خاضًعا المرء يصبح عندما بالضبط يتعلق فيما
 ذلك، مع ، يقترح إنه(. 81 ، 8884" )نقول أن نستطيع ال" أننا معقول بشكل هاردويج

من " انه ، المثال سبيل على - االعتبار في تؤخذ أن يمكن النفعية العوامل بعض أن
 عائلتك على...  أكبر أعباء فرض إلى حياتك أمد إطالة يؤدي عندما أن تموت الواجب
 لمرضك ايجابى تعديل إجراء" الممكن من عندما" أن ال تموت واجبومن ال" ،" وأحبائك

 (.88-81 ،8884" )المعوقة حالتك أو
 السياق في الموت في للحق هيوم حجة وضع أيًضا يمكن ، نفسها بالطريقة

 االعتراض فإن ، مسؤولية مسألة أو حق مسألة كانت سواء ، ذلك ومع. النفعي
 الحاالت وفي ، بها القيام يصعب النفعية الحسابات أن هو النفعي النهج على القياسي

 جلوفر جوناثان حذر ، وهكذا. الصعوبات تتضاعف ، الموت مقابل الحياة تزن  التي
 به القيام يجب الذي ؛الصحيح الشيء أنه على إليه ُينظر أن يمكن ال" االنتحار أن من

 Glover" )عاطفًيا نالمتورطي جميع على التأثيرات حول حرًصا األكثر التفكير دون 

1977 ، 175.) 
 للفعل يمكن" ، جلوفر تعبير حد على. توقعها أو حسابها يصعب اآلثار هذه

 الشخص فيها يشك ال قد درجة إلى( الوالدين ربما) اآلخرين حياة يحطم أن االنتحاري 
 المجتمع إلى الشخص يقدمها قد عامة مساهمة أي فقدان مسألة أيًضا هناك...  أبًدا

 مالحظة إلى ، األحوال أحسن في ، المتشددون  النفعيون  ينظر قد(. 848 ، 8844")
 على جاد اعتراض أنها على يقبلوها أن المرجح غير من لكن ، أيًضا التحذيرية جلوفر
 الشخص أن حقيقة إبراز على تعمل جلوفر نقطة فإن ، األمر كان مهما. النفعية الحالة
. التردد إلى النفعية الحجة تؤدي أن المرجح من ، هاحيات أو حياته إنهاء في يفكر الذي
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 بشكل تضمينها تم قد الصلة ذات التأثيرات جميع أن من يتأكد أن للمرء يمكن كيف
 النفعي؟ الحساب في صحيح بشكل ورجحها صحيح

 منها التعلم أو األخطاء تصحيح للفرد يمكن ، القرارات من أخرى  أنواع في
 محددة لحظة هناك أن يبدو ال. المرء حياة إنهاء قرار مع كذلك ليس األمر. الحًقا
 هو ما نسأل قد ، ذلك على عالوة. بوضوح شكسبير سؤال على اإلجابة فيها تظهر
 الدقيق غير التحليل بهذا التذرع لقصر نفعية أسس على إعطاؤه يمكن الذي السبب

 ألم من عانيي أو عضال بمرض مصاًبا بالفعل الشخص فيها يكون  التي الحاالت على
 من الرحيم القتل عن Hardwig هاردويج دفاع في ، المثال سبيل على مستعٍص؟

 وبالتالي ، والفوائد التكاليف بين الفرق  ببساطة هو العبء فإن ، الموت مسؤولية حيث
 تنشأ أن يمكن ، إذن ، بالتأكيد. المرء حياة مراحل من مرحلة أي في ينشأ أن يمكن

 المرء يكون  عندما فقط ليس ، الحياة مراحل من مرحلة أي في أيًضا الموت مسؤولية
 .يحتضر أو مريًضا

 ؛ المسؤولية هذه مثل منتجة حياة في يمتلك أمل ال الذي الشاب يتحمل قد
 عبًئا( أقربائه قبل من المحبوب غير المتقاعد سيما ال) السليم المتقاعد يشكل أن يمكن

. منتجة غير حياة دعم من أفضل بشكل اعديالتق معاشه استخدام الممكن من كان إذا
 هناك بأن هاردوينج  ادعاء مع يتماشى أنه يبدو ، ذلك ومع. حًقا صادمة الفكرة هذه

 عشت قد كنت" وإذا" فقيرة أو صعبة بالفعل أحبائك حياة كانت إذا للموت أكبر واجب"
 نفعية قضية هناك تكون  قد(.  Hardwig 1997، 58" )وغنية كاملة حياة بالفعل
 مقبوالً  قرأته شيء أي لي يبدو ال ، ذلك ومع ؛ بمساعدة اخر واالنتحار لالنتحار عملية

 . واحدة إنشاء هنا مهمتي وليست ، للغاية مقنًعا أو
 أو العواقب عن النظر بغض ، الموت في الحق على البسيط اإلصرار

 ؛ النفعية حجةال بها ابتليت التي الجوهرية الصعوبات نفس من يعاني ال ، الظروف
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 أعتقد ، الترابط إلى بالنظر. الحياة تشابك في محق أن هاردوينج لي يبدو ، ذلك ومع
 حان. الموت في الحق ممارسة على لإلصرار أخالقية حجة تقديم الصعب من أنه

 للنظر أخرى  طريقة هناك كانت إذا ما لمعرفة التحليلية الفلسفة إطار من للخروج الوقت
 سيكون . ليفيناس أخالقيات إلى أنتقل ، االعتبار في هذا وضع مع .الموت مسألة في
 األخالقيين المفكرين أكثر من واحد" كتابات من االستفادة من نتمكن لم إذا المدهش من

 بعض ،" القرن  هذا في أخالقي فيلسوف أعظم" يكن لم إن ،" العشرين القرن  في أهمية
 .الصلة ذات األفكار

 سيكون  ولكن ، المختلفة األعمال من العديد في خالقيةاأل آرائه ليفيناس يشرح
 من ذلك و"خالف والالنهاية" بعض اعماله ومنها "الكلية على التركيز الكافي من

 المسؤولية حول مقاالته من العديد مع جنب إلى جنًبا ، الجوهر" وراء "ما أو ، الوجود"
 . والموت

 
 لفيناس األخالقية الفلسفة. 2

/"  اآلخر" أنه على ُيترجم ما وغالًبا ، l'Autrui مصطلح سليفينا يستخدم
 ، واألرامل ، والغرباء ، المحددين غير الجيران - البشر من زمالئه إلى لإلشارة

 إلى لإلشارة" ، اآلخر"  أنه على ُيترجم ما وغالًبا ، l'autre مصطلح ويستخدم واأليتام؛
 إليه ينتمي عالم ، المرء جوهر يشكل ما وراء ، المرء وجود مجمل وراء يكمن ما

 األشياء كل ألن" المذكور او الذى قيل" اسم المرء يعرفه الذي العالم على ُيطلق. اآلخر
 المفاهيمي وضعنا خالل من ، عنهم يقال ما خالل من معروفون  العالم ذلك في

 لخال من فقط ندركه ألننا" القول" اآلخر عالم على ُيطلق. لهم تصورهم أو بهم الخاص
 .له تخصيصنا خالل من وليس لنا يقوله ما
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 ، تخصيصه يمكن جوهر ولدي ، المذكور عالم إلى أنتمي فبشكل عام أنا
 وراء يوجد ما ، وجودي الجانب االخر من على ، فى مواجهتي. تصوره يمكن كائن

 يمكن ال والذى تخصيصه يمكن ال والذى ، عالم القول ، اآلخر عالم هو ، الجوهر
 ، جاري  ينتمي اآلخر لهذا. جوهري  من جزًءا يصبح أن أو وجودي مجمل في استيعابه
 لكل مقاوم - عني تماًما غريب" اآلخر فإن ، وهكذا. اآلخر ، اليتيم ، األرملة ، الغريب

 فإن ، ذلك ومع(. 44 ، 8898" )تصنيف ولكل ، صفة ولكل ، جنس ولكل ، تصنيف
 من رفاقي مع ، اآلخر مع تجارتي لخال من فقط. اآلخر قول لي يكشف اآلخر وجه

 .لي اآلخر عن الكشف يتم ، البشر
 ، ذاتية لكوني نظًرا لي؟ بالنسبة مهم( 44 ، 8898" )اآلخر وحي" لماذا

 ،" الوجود من ذلك غير" هو بما مشروط فأنا ، الميتافيزيقي بالمعنى كاملة" أنا" بصفتي
 ليفيناس يضعها كما. كليتي جانبي على الواقعة بالالنهاية ، الجوهر من أبعد هو بما
 أو" أنا" كينونة بواسطة استنفادها يتم ال" األنا" ذاتية فإن ،" الوجود من ذلك غير" في

 ، الكينونة من أكثر والخالف للوجود" وخاتمة عقدة" أنها على تشكيلها يتم بل ، جوهرها
 فإن ، والالنهاية الكلي ة في يقول وكما(. 89 ، 8818") والجوهر الجوهر من اآلخر" 

 يجعل ال بالتأكيد" ، المذكور عالم في لنفسه خالصة متعة باعتباره ، كياني وصف
 أو ، كاملة" أنا" أو ،" ملموًسا رجاًل " أكون  لكي(. 848 ، 8898" )الملموس اإلنسان

 التي ؛"العقدة" في نفسي وأضع ، اآلخر قول إلى أستمع أن يجب ،" االميتافيزيق أنجز"
 ولغيره لوجودي" خاتمة" أنه على أتصرف أن ، ذلك نهاية ال بما الجوهر يةكل تربط

 لم األنا في نفسه الشيء تحديد" أن حقيقة في ذلك على الدليل يكمن(. 198 ، 8898)
 والعالم أنا بين ملموسة عالقة" هو بل ،" أنا أنا:" رتيب حشو أنه على إنتاجه يتم
 من: طرق  ثالث خالل من هذا تأكيد يتم. يأجنب وآخر" أنا" بين ،(  44 ، 8898")

 من تنشأ" أنا" "وحدة" أن يوضح والذي ، للذات كالسيكي فينومينولوجيتحليل  خالل
 انكشاف خالل من ؛( 19-884 ، 8898) جذرًيا اآلخر عن الذات فصل خالل
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 خالل ومن ؛( 44 ، 8898" )تماًما اآلخر نحو...  تميل ميتافيزيقية كرغبة" الرغبة،
 ، الراديكالي واالنفصال ، التعالي تعني اللغة عالقة" أن يوضح الذي ، اللغةليل تح

 (.44 ، 8898" )لي بالنسبة اآلخر وكشف
 األول، المقام في ، إال نفسي وتعريف نفسي على الحفاظ يمكنني ال ، وبالتالي

 مجمل في امتصاصه عدم خالل من ، ومطلق جذري  كآخر العالم على بالحفاظ
 إلى أذهب أن أيًضا علي يجب ، ذلك غير مع" خاتمة" لتشكيل ، ذلك ومع. وجودي

" المطلق اآلخر. "المطلق اآلخر أجل من ، للتجاوز الفوقية الرغبة تحقيق في العالم
 ، الكاملة ذاتيتها في" أنا" أكون  لكي ، أخرى  بعبارة(. 48 ، 8898" )اآلخر هو" بدوره
 حريته...  غرابته في" عليه وأحافظ ، جاري  ، خراآل أؤكد أن ، األول المقام في ، علي  
 يمكن ال أنه له يقول أن فقط ليكن ،...  تجانسه عدم في" ،( 44 ، 8898" )ذاتها
 ، 8898" )اإلعدام حكم له ليعلن ، مريض أنه على لتصنيفه ، معه التحدث ألحد
 ال ولكن الجذري  بديله إلى للوصول ،" اآلخر" إلى أذهب أن أيًضا علي   يجب(. 98

 في به وأرحب( 49 ، 8898" )واالنفرادية األنانية المتعة" من أتخلص أن يجب. أفهمه
 في" أنا" كـ الوجود إن(. 49 ، 8898" )تخصني التي األشياء" عليه وأعرض ، بيتي

 من" الوجود يعني ذلك بخالف والوجود ،" أخرى  بطريقة الوجود" يعني الكاملة ذاتيتها
 ، وجاري  ، اآلخر مسؤولية أتحمل أن يعني هذا(. 198 ، 8898" )اآلخر أجل

 وهذا. وعفويتي وجودي في أشكك ، بذلك القيام أثناء. واليتيم ، واألرملة ، والغريب
...  تساؤل موضع االستدعاء هذا سمي"] أجل من ، أخالقيا توجد أن ، بدوره ، يعني

 فإن ، أخالقيا وجودال هو الوجود أن بما(. 14 ، 8898" )األخرى  األخالق بحضور
 لكي أنه ليفيناس يؤكد ،" أولى كفلسفة األخالق" مقال في. األولى الفلسفة هي األخالق

 يكن لم إذا ، مبرًرا كياني كان إذا نفسي أسأل أن يجب ، الكاملة ذاتيتها في" أنا" أكون 
 نعيش أن يجب(. 844 ، 8889") آخر مكان ما شخص اغتصاب بالفعل هو وجودى
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 وأن ،( 844 ، 8889" )يؤكده ما على نكون  أن يبرر ما نفضل أن" ولخج بضمير
 .لوجودي واألمان والراحة الرفاهية على اآلخر مسئولية تحمل نفضل

اى أن . اآلخر عن مسؤوالً  نفسي أرى  أن يجب ، إذن ، الذاتية تأكيد يتم لكي
 يتعلق فيما مميزة مكانة امتالك يعني...  لالختزال القابل غير التفرد على نؤكد

 منها يحررني أن ألحد يمكن وال محلها يحل أن ألحد يمكن ال التي بالمسؤوليات
 لما حساًسا أكون  أن مسألة هو اآلخر عن مسؤوالً  نفسي اعتبار إن(. 118 ، 8898")

. اختيار مسألة ليست انها". بالمسؤوليات يتعلق فيما مميزة مكانة" - بالفعل أمتلكه
 هي بل. تتحملها أن الكاملة ذاتيتها في" أنا" تختار شيًئا يستل اآلخر عن المسؤولية
 ، وبالتالي(. 118 ، 8898" )أنا" الـ" ذاتية تؤكد" و" أنا" الـ ظهور قبل تنشأ مسؤولية

 نظرة في عليه التعرف يمكنني ذلك ومع - الحرية قبل - أتخذه خيار أي قبل فهو
 ،8898" )كوجه الوجه ظهور لتحديدا وجه على هي نظرته" و ، وجه له اآلخر. اآلخر
 من بالصمت التهرب يمكنني ال. "اآلخر نظرة تجنب يمكنني ال ، الواقع في(. 48

 أختر ال أنا(. 198 ، 8898" )كوجه يحدث ما أي - المصباح يفتحه الذي الخطاب
 هذه من التنصل يمكنني ال ، مختار بكوني. مختار أنا. اآلخر مسؤولية أتحمل أن

 (.118 ، 8898" )أنا هذا: التهرب على قادر غير أكون  أن: "المسؤولية
 في التفصيل من بمزيد توضيحها تم قد اآلخر عن األولية المسؤولية طبيعة إن

تجاهى,  اآلخر من كأمر المسؤولية عن التعبير يتم ، هنا". الوجود من ذلك خالف"
 ، منه أقترب لنيويجع ،" ويرسمني يأمرني" اآلخر فيكون كأنى رهينة عنده, وكأن

في  ، الحرية قبل تنشأ مسؤولية هذه ، أخرى  مرة(. 88 ،( 8818" )جاره ويجعلني
"passivity more passive than all passivity "(3) (8818 ، 88 )، مسؤولية 

" المسؤولية من الهروب استحالة من تأتي" ذاتها هويتي. منها التنصل" أنا" لـ يمكن ال
" تصرفهم وسوء اآلخرين أخطاء" أجل من مسؤول؟ أنا ذاما عن(. 81 ، 8818)
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 مسؤول؟ أنا مدى أي إلى(. 88 ، 8818" )وجرحهم غضبهم" عن ،( 89 ، 8818)
 حد إلى ،( 88 ، 8818" )باآلخرين نفسه يستبدل رهينة" باعتباره االستبدال حد إلى

 اآلخرين طاءإع نقطة إلى ،( 81 ، 8818" )الذات تقدمة في المعاناة أو الذات عرض"
 كما ، القول حد إلى ،( 88 ، 8818" )الكتفين من والغطاء المرء فم من الخبز حتى"

 في التبعية هي هذه(. 819 ، 8818( ) باطل أنا" )هنا أنا" ، 81 إشعياء في الله يفعل
 (.881 ، 8818" )شخص ولكل شيء كل عن أجيب ، هنا أنا تعني/  الكلمة: "األنا

 هناك" ،( 818 ، 8818") بآخر كفارة ، بآخر استبدال ناكه" األنا" ذاتية في
 (.891 ، 8818") السخيفة الضربات[ تلك]
 الموت مواجهة في أخالقي بشكل العيش. 3

 على ، أولى كفلسفة األخالق عن ليفيناس لمفهوم الوصف هذا يكون  أن آمل
 مناقشة في فكره لىع المترتبة اآلثار باستكشاف لنا للسماح كافياً  ، موجز أنه من الرغم
 .الرحيم القتل

 بشكل الوجود يعني الوجود أن فكرة هي أولى كفلسفة األخالق أن رأينا لقد
 الوجود ، هايدجر تعبير حد أوعلى الموت هو الوجود ، المرء حياة نهاية قرب .أخالقي

 . الموت نحو
 يعنيه، الذي ما. أخالقياً  الموت يعني أخالقياً  الوجود ، األخيرة المراحل في

 يعني أخالقًيا الموت إن القول يمكن هل أخالقيا؟ تموت أن ، ليفيناس إلى بالنسبة إذن،
 ، كذلك األمر كان إذا ليفيناس؟ أخالقيات مع يتفق بما ، اآلخر أجل من الموت
 يفكر ، أخالقيا كاتو يمت ألم. اآلخر أجل من يتم أنه طالما أخالقًيا االنتحار فسيبدو

 أوتس الكابتن يمت ألم الحرية؟ أجل من المناضلين زمالئه يلهم قد موته أن كيف
 إلى االستكشافية سكوت بعثة من آخرين أعضاء أجل من بنفسه مضحيا ، أخالقيا
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 على - ليفيناس مفهوم نفسه هو ليس للمسؤولية هاردويج مفهوم هل الجنوبي؟ القطب
 بسبب بالضيق يشعرون  ذينال أولئك تجاه المسؤولية عن هاردويج يتحدث ما بقدر األقل
 يجب متى: والنية التوقيت مسائل هي الوحيدة األسئلة أن يبدو المطول؟ المرء وجود

 أن من أكثر تكون  ال أن األخالقي من يكون  ظروف أي تحت مناسبة؟ الظروف اعتبار
 يرفض ، ذلك ومع لآلخرين؟ حًقا هو الموت أن من يتأكد أن للفرد يمكن كيف تستمر؟
 أن فيه لبس ال بشكل" واآلخر الزمن" مقالته في أعلن. قاطًعا رفًضا هذا لك ليفيناس

 ال أو أكون " أن" والحتمي السيء الضمير" كتابه في يوضح. متناقض أمر االنتحار
 .اإلطالق على السؤال هو ليس" أكون 
  ليفيناس حسب متناقض كمفهوم االنتحار 3.1

 أو المرء حق كان لو كما ، وقيتهت وتحديد ، المرء موت على السيطرة فكرة فإن
 . منطقية غير وأخالقية منطقية ميتافيزيقية فكرة هي ، األصالة عن تعبيًرا

 على يرتكز للموت هايدجر تحليل أن إلى ليفيناس يشير ، هايدجر ضد مجاداًل 
 بالنسبة(. 19 ، 8818" )للوجود إمكانية أقصى" فيها يفترض للوجود ميتافيزيقا
 ذلك في بما ،" ممكنة األخرى  االحتماالت كل يجعل" االفتراض ذاه فإن لهايدجر،

 ومع(. 18-19 ، 8818) المرء موت وهو" االحتمالية إدراك في المتمثل الفذ العمل"
واإلمكانية المنطقية ,  الميتافيزيقيا من كل مع يتعارض هذا فإن ، لفيناس وفًقا ، ذلك
 على نستولي ال نحن. المعاناة بل وتالم فالذى يمكن ادراكه ليس ؛"الممكن حد" اى

 ألن ؛حاضًرا شيًئا الموت اعتبار يمكننا ال". أسرى  أنفسنا نحن" الموت في. الموت
" أبًدا اآلن ليس" والموت ، الحاضر هو إدراكه يمكن ما". هدية أبًدا ليس الموت"
 لنوروا المعرفة تعني دائًما الخبرة" ألن ؛الموت اختبار يمكننا ال(. 18 ، 8818)

 (.18 ، 19 ، 8818" )تماًما معروف غير" الموت بينما ،" والمبادرة
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 على الوقوف على قادرين نكون  أن يجب ، كحدث الموت استيعاب لتجربة
 ، ممكن غير هذا. بالفعل استوعبناه قد كنا إذا ما لنرى  الوراء إلى والنظر اآلخر جانبه
 األدب مقابل في(. 11 ، 8818" )متناقض مفهوم االنتحار: "خيااًل  كان لو حتى

 يشير ، بالموت يمسك الذي الشخص هو فيه البطل يكون  ما غالًبا الذي ؛الخيالي
 الذات رجولية نهاية إلى يشير...  إدراكه يمكن ال الموت أن حقيقة" أن إلى ليفيناس

 ماكبث كان ، البداية في. (4)ماكبث هو البطل ، له بالنسبة(. 18 ، 8818" )وبطوالتها
 الفور على رأيه يغير لكنه!"( دمر ، تعال! الرياح عاصفة)" الموت لقبول ستعًدام

 نقال ، 11 ، 8818" )أخر الجميع سأحاول" و" ظهورنا على بحزام سنموت" ويعلن،
 (.851544 ، 81-858588 ماكبث عن

 بسكين بل ظهره على بحزام ليس مات الذي ، كاتو بطولة ليفيناس سيرفض
 هو البطل. األخير يحاول لم الذي ؛كاتو ؛ يديه من هناك ووضعه ، صدره في

 عندما يأتي الموت ويترك ، النهاية حتى ويستمر ، التقدم في يستمر الذي الشخص
 ، لالستمرار مختلفة طرًقا هناك أن المؤكد من يكون . الليل في اللص مثل ، يحين

 بطريقة العيش ياراخت إن. الموت وصول يؤخر وبعضها ، يسرع وبعضها ، واالستمرار
 .الموت اختيار يعني ال هذا لكن ، بالموت يسرع أن يمكن" النهاية حتى" أخالقية

 فإن ،" متناقض مفهوم" االنتحار أن حين في أنه على االعتراض يتم قد
 لشخص متروك ، واالستيعاب ، التوقيت ألن ، كذلك ليست االنتحار على المساعدة

 ، ومهم لالهتمام مثير أمر هو يساعد الذي للشخص األخالقي الوضع مسألة إن. آخر
 الرحيم القتل بأن االدعاء هذا أن على أيًضا يعترض قد. 454 القسم في أتناوله وسوف

 الناحية من ؛ من وجهه نظر الفيلسوف , هو منطقي ميتافيزيقي منطقي غير الطوعي
 ويقتلون  الموت ويقررون  االنتحار خيار في منطقًيا ، الواقع في ، الناس يفكر ، العملية
 للقوة اإلنكار هذا قبول إلى نميل كنا لو حتى لكن. يختارونه الذي الوقت في أنفسهم



216 

 

 ادعاء سيترك ذلك فإن منطقيًا، متماسك غير مفهوم االنتحار بأن إلثباته العملية
 الجوهر هو وهذا ، األخالقية الناحية من منطقي غير هو الموت اختيار بأن ليفيناس

 عن المسؤولية تحمل خالل من شخصيتها تتأكد التي" أنا" لـ بالنسبة. لألمر قيالحقي
 .جوهره إلى والعودة ، المرء كيان مجمل إلى التراجع اختيار هو الموت اختيار. اآلخر

 عن تراجًعا ليس الموت اختيار إن بالقول هذا ضد المجادلة من جدوى  ال
 القول ألن مجدي غير هذا. الوجود قيضن هو ، العدم باعتباره ، الموت ألن الوجود

 على معروف غير أنه ليفيناس يعتقد ما بمعرفة ادعاء بالفعل هو شيء ال الموت بأن
 باعتباره بالموت التفكير يمكن ال ، والالنهاية الكلي ة في ليفيناس يضعها كما. اإلطالق

 ألن مجدٍ  غير أنه ، ذلك من واألهم(. 141 ، 8898" )والعدم الوجود بديل ضمن"
 يحفز الذي ؛المنطق ؛ االختيار عكس مجرد هو ، الوجود عدم أو ، الموت اختيار
 .الوجود قلب في متجذر الموت اختيار

 ، الموت اختيار من والمعاناة الجسدي األلم يعجل عندما الحال هو هذا
 الناجمين والمعاناة األلم ؛هي المسببة العوامل تكون  عندما خاص بشكل هذا ويحدث

 شيء يوجد ال ، ليفيناس نظر وجهة من.  النبيل اإللزام أو التقاليد أو الثقافة نع
 فإن ، أخالقياً  المسؤول" أنا" إلى بالنسبة. أخالقًيا يكون  أن يمكن ذكر ما في متأصل
" أنا" جعلت التي ذاتها المسؤولية من للتهرب اختيار ألنه ؛متناقض الموت اختيار

 عدم إلى للعودة ، أخرى  مرة" أنا" بـ النطق عدم خيار إنه ؛ األول المقام في أخالقية
 .المسؤولية

 بعض في بأنه ؛القائلة هاردويج حجة ذهنه في يدور كان لو كما يكتب
 الموت تحمل" أنا" يختار عندما أنه ليفيناس يدعي ، للموت عليا مسؤولية توجد المواقف

 في ، مطلقة مسؤولية عدم إلى المتطرف االفتراض لهذا العليا المسؤولية تتحول" ،
 خالل وبالتحديد من ، البكاء هو هذا: "قائالً  ويتابع(. 18 ، 8818") الطفولة مرحلة
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كالطفل الذى يبكى  ، هذه المسؤولية عدم حالة إلى العودة هو والموت. الموت يعلن هذا
 (.18 ، 8818" ) مرتعشاً 
 األمل هو التنفس 3.2

 اخالقه تسمح كانت إذا لألخالق معارضة تقف أخالقه أن جيًدا ليفيناس يدرك
 ، الموت عن مسؤولية هناك كانت إذا. كحق أو كمسؤولية إما الموت باختيار تأمر أو

. ضميره الصالح على للحفاظ الموت اختيار الشخص على يجب يدعي هاردوينج، كما
 عيو  سلطة لتأكيد ممارسته من بد فال ، شوبنهاور يصر كما ، حق هناك كان وإذا

 ما دائًما األخالقية" أنا" أن أولى كفلسفة األخالق ُتظهر ، ذلك ومع. المتعمد الفاعل
 تصبح باإلضافة إلى أنه لن ، غير صالح وقت اتخاذ قرار االنتحار ضمير في تكون 

 من ، اآلخر مواجهة في تساؤل موضع وجودها أو وجوده وضع خالل من إال" أنا"
 ذلك افتراض من بدالً  أكون  أن في" أنا" حق على الرد إلى دائًما االضطرار خالل

 ، موتي فإن - كذلك األخالق كانت إذا - المتعارضة لألخالق بالنسبة. طيب بضمير
 األخالق وال ، للوجود الصالح الضمير يزعج ال" ، فضيحة أو ألوانه سابًقا كان لو حتى

(. 41 ، 8198" )للتصرف القابل غير (5)( كوناتوسconatus) حق على القائمة
 ، بالموت يتعلق فيما والمسؤولية الحق تأكيد الممكن من كان إذا ، ليفيناس إلى بالنسبة
 حق من. حالتها في الغريب تجاه ومسؤوليتي وفاته لحظة في ضدي جاري  حق فإنهما
 و ،"( باطلة" }"هنا أنا" للرد" يستدعي الذي الطلب" يصدر أن الموت يواجه الذي اآلخر

 أي هناك كان إذا(. 41 ، 8819". )وحده الموت يواجه اآلخر الرجل أترك أال واجبي"
 إنه(. 48 ، 8819" )الجار موت على ، اآلخر على" الخوف فهو ، الموت من خوف
 Dasein (6)" ،" أولى كفلسفة األخالق" في ليفيناس قال كما ، الخوف عن ناجم خوف

 (.844 ، 8889" )آخر شخص مكان اغتصاب...  هو
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 بأنطولوجيا يفيض إنه. موتي على القلق إلى يعود ال" اآلخر موت من فالخو 
 يلغي ال مسئولية أو حًقا الموت اختيار أن رأينا لقد(. 48 ، 8819" )الهايدجري  الوجود

 الحق يمارس متى متأكد غير دائًما المرء ستجعل العملية الظروف أن رأينا لقد. القلق
 في الشكسبيري  السؤال دائًما سيطرحون  وأنهم ، بالمسؤولية يضطلع أن يجب متى أو

 هو هذا ليس ربما - أكون  ال أو أكون " ، كتابته سبب هو ، إذن ، هذا. المرء مواجهة
 على السؤال ليس هذا. للغاية حذر هنا" ربما(. "19 ، 8819" )بامتياز السؤال

 والعدم، الوجود بين اختيار أنه يبدو ، ومنطقًيا ميتافيزيقًيا. فقط أخالقيا وليس اإلطالق،
 أن نريد" االختيار هذا مثل وفي ، الوجود قلب من العدم اختيار يأتي ، رأينا كما ولكن

 أن سوى  خيار يوجد ال ، األخالقية الناحية من(. 18 ، 8818" )مًعا ونكون  نموت
 ليكون  - واليتيم ، واألرملة ، للغريب رهينة دائًما يكون  وأن ، النهاية حتى لآلخر نكون 

 بل ،" نكون  أن" وال" نكون  أن" ليس السؤال. ومعاناتهم آالمهم عن النهاية حتى مسؤوالً 
 وبالتالي ، الرهينة قتل اختيار هو ؛ مسؤول غير أمر الموت اختيار. أخالقياً  نكون  أن

 عن الكفارة" اختيار أن المؤكد من(. 88 ، 8818" )والجرح للغضب" اآلخر تعريض
 هو. للموت اختياًرا ليس هذا ولكن ، بالموت تنتهي عملية هو ،( 818 ، 8818" )آخر

 ، أخالقي بشكل العيش اختيار
 ، ذلك غير من أقرب وقت في بالموت األمر به ينتهي ، ذلك المرء اختار وإذا

 ،8898" )الليل في للقتل ، المطلق للعنف أتعرض" ، أخالقًيا أكون  أن باختياري  .فليكن
 الوقت" في ليفيناس قال كما. أمل دائما هناك ، الموت يأتي حتى ، ذلك ومع(. 144

" الموت وليس ، األبطال ينتهزه ما هذا" و" ، فرصة دائًما هناك" ، الموت قبل ،" واآلخر
 spiro" (7).الموت يسرعون  فإنهم ، الفرصة هذه انتهزوا لو حتى -( 11 ، 8818)

spero "(. 11 ، 8818" )األمل هو التنفس" ؛ 
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الذى سيقبل على  ؛إرادة الشخص فصحيح ان ، الموت اإلرادة ون فيمكن ان تخ
 سيكون في بهذا القرار ولكن هذا القرار بالموت الموت إلى طريقها االنتحار في

 على المعنى الستعادة وبالتالي ، لآلخر وقت اذن يوجد ، الفور على ليس و المستقبل
 (.149 ، 8898" )الموت من الرغم

...  ، أخيرة بفرصة دائًما يلوح" الذي البطل مثل تكون  أن هو أخالقًيا تكون  أن
 كل" أن ويدرك" العنف يؤجل" األخالقي الكائن(.. 11 ، 8818" )بعناد فرًصا يجد الذي

 ، 8898" )بالحائط ضرب برأس يائسة ضربات في تنحصر ال الخطاب احتماالت
149 .) 

 له يتبق لم أو ، لفراشا طريح األلم كان إذا لآلخر المرء فائدة ما: ُيسأل قد
 قدرة فوق  األخالقي الوجود مطلب أليس معنى؟ ذي مشروع ألي الوقت من القليل سوى 

 المسؤوليات أن هي اإلجابة المزمنة؟ األمراض من األخيرة المراحل في األشخاص
 بها، يقوم أن يتنفس زال ما شخص ألي يمكن بسيطة بإيماءات تنفَّذ أن يمكن األخالقية

 تكون  أن يمكن ؛ واليتيم األرملة مع الطعام وتقاسم ، منزله في بالغريب يبالترح مثل
 أصغر" ، كيرني ريتشارد مع مقابلة في نفسه ليفيناس قال كما ، المطلوبة اإليماءات
 ،Levinas and Kearney 1986") بعدك" قول مثل ، شيوًعا وأكثرها اإليماءات

32.) 
 بالسخاء تتسم التي اليومية أفعالنا ثماراست" ببساطة يعني قد مسؤوالً  تكون  أن

 مرة ذات التقيت أنني أتذكر :ليفيناس يتابع(. 41 ، 8819" )اآلخر تجاه النية حسن أو
 الماركسي التحرر بمصطلحات جيدة دراية على ، الالتينية أمريكا طالب من بمجموعة
 إذا ما صبر فادبن سألوني لقد. األرجنتين في شعبهم وتعاسة بمعاناة للغاية ومهتمون 

 فلسفتي عنها تتحدث التي اآلخر مع الطوباوية العالقة بالفعل شاهدت قد كنت
 ومن[. 41 ، 8819" ]الغرفة هذه في هنا - الواقع في ، نعم" ، أجبته. األخالقية
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 عن مدافعنا ، هيوم أذكر قد ،" اآلخر مع ليفيناس عالقة" على آخر كمثال ، المفارقات
 األيام في ، باألحرى  ؛ ببالغة عنه دافع الذي الموت حق هيوم يمارس لم. االنتحار

 كرم في كلماته واستثمر ، بمرح أصدقاءه استقبل ، األمعاء بسرطان وفاته من األخيرة
 بهذه التصرف يتطلب قد(. 994-818 ، 8819 موسنر) النهاية حتى نية وحسن

 تعجل قد التي واألدوية والجهد - يةاألدو  من كبيًرا وقدًرا ، الجهد من كبيًرا قدًرا الطريقة
 أن فيجب ، األعباء يتحملون " وأحباء عائلة" هناك كان إذا ، ذلك على عالوة. بالموت

. بكثير أقرب اآلخر عن المرء كفارة نهاية تكون  أن ويمكن ، بكثير أكبر الجهد يكون 
 يعني ال ، راألم لزم إذا المناسب الدواء مع ، الجهد هذا بذل اختيار فإن ، ذلك ومع

 ألن ذلك يأتي ال(. 11 ، 8818 ليفيناس" )يأتي الموت فإن وبالتالي. "الموت اختيار
 ؛ذلك يحدث عندما يأتي ؛ يفعل هاردوينج كما ، الموت مسؤولية إخالء يختار المرء
 دائًما هناك ، يأتي أن قبل. اآلخر أجل من أخالقي بشكل يعيش أن يختار المرء ألن

 .ينتهزها الذي هو بطلوال ، أخيرة فرصة
  يتألم الذي الجار 3.3

 أنا هل المساعدة؟ مني طلب ماذا لو جارى  ، االنتحار في اآلخر فكر لو ماذا
. مباشرة ليفيناس إجابة توجد ال ، الحظ لسوء للمساعدة؟ األخالقية بالمسؤولية ملزم

 مطلوب هو ما أن أساس على الرفض يمكنني أنه ُيعتقد قد ، قيل ما إلى بالنظر
 أمًرا الموت اختيار كان إذا. الجميع من أخالقياً  مطلوًبا يكون  أن يجب مني أخالقياً 

. أيًضا جاري  تجاه مسؤول غير تصرًفا هذا يكون  أن بد فال ، لي بالنسبة مسؤول غير
 ، نفسي أفهم كما لفهمه ، جاري  تخصيص يعني الطريقة بهذه التفكير فإن ، ذلك ومع

 - عني تماًما غريب" اآلخر فإن ، رأينا كما. أفعله أن يجب ال شيء هذا. مثلي وجعله
(. 44 ، 8898" )تصنيف ولكل ، صفة ولكل ، جنس ولكل ، تصنيف لكل مقاوم

 ، مسؤوليتها أو مسؤوليته من التنصل يمكنه ال ، ملموس كآخر ، اآلخر أن صحيح
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 من سطر عن نقالً . ن قانو  في المسؤولية تعميم يمكن ال. أبًدا اإلصرار يمكنني ال لكن
 بأن حوارهم في كيرني ليفيناس يذكر ، دوستويفسكي لفيودور كارامازوف األخوة كتاب

" اآلخرين كل من مسؤولية أكثر لكنني - آخر شخص أي عن مسؤولون  كلنا"
(Levinas and Kearney 1986، 31.) 

 أن يجب ببساطة فأنا ، جاري  من للمساعدة طلًبا صرخة هناك كان إذا
 مسؤوليته خالل من صراخه إسكات يجب كان أنه أخبره أن دون  ، لها جيبأست

 .الخاصة
 ،8818 ليفيناس" )الساحة على األول[ بصفتي] ويرتبني يأمرني" ببساطة جاري 

 إنهاء محاولته في لمساعدته أمره أطيع أن علي يجب أنه إذن هذا يعني فهل(. 88
 حياته؟

 مفهوم االنتحار" أن رأينا لقد. هأطع أن أستطيع ال أمر هذا ، اتضح كما
 متناقض أمر هو انتحاره في ما شخص بمساعدة األمر أن ذلك على ويترتب". متناقض

 الشخص يكون  أن يجب ، أمًرا الشيء يكون  لكي. إطاعته يمكن ال وبالتالي ، أيًضا
 أو تنفيذه تم قد األمر أن إلظهار إما ، يصدره من أمام مسؤوالً  لألمر يخضع الذي

 .تنفيذه عدم سبب يشرحل
 عن إال مسؤوالً  أكون  أن يمكن ال ، االنتحار على بالمساعدة األمر حالة في

 طلًبا جاري  صرخة تجاهل يمكنني أنه ؛بالتأكيد هذا يعني ال. طاعته عدم طريق
 ؛يلزم ما كل أفعل أن ويجب ، ومعاناته ألمه معالجة عن مسؤوالً  زلت ما. للمساعدة

 أفعله أن يجب ما. بذلك قيامي أثناء الموت أتى لو حتى ، المعاناةو  األلم هذا إلنهاء
 في". وحده الموت يواجه ال" اآلخر أن أرى  أن هو واجبي ؛" هنا أنا" ، أقول أن هو

 يجب ولكن االنتحار في للمساعدة األمر أعصي أن يجب ، كرب وفي ، سيئ ضمير
 تعجل نفسها االستجابة كانت لو حتى ، األمر عنه ينشأ الذي لأللم أستجيب أن
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 تدابير أي اتخاذ خالل من واالستجابة االنتحار على المساعدة بين الفرق . الموت
 وبالتالي ، الموت افتراض يتم ال األخيرة الحالة في أنه هو المعاناة إلنهاء ضرورية

 .أخيرة فرصة عن لمحة دائما هناك ؛ الموت يأتي أن قبل أمل دائًما هناك
 : ملخص 3.3

 أو) بدائي ديني نظام في الموت إدخال" إمكانية الحالي الوقت في جانباً  علنض
 االنتحار مسألة الفلسفيةالكتابات  في ،( 141 ، 8898 ليفيناس" )يفسره( متطور

 المعاناة إلقاء يتم ما غالًبا الجسدي االنتحار مواجهة في( مساعدة بدون  أو بمساعدة)
 تظهر. كواجب مطلوب أو كحق به سموًحام كان إذا ما حيث من الجوهري  والموت

 من. المشكلة إلى للنظر أخرى  طريقة هناك أن األخالقية ليفيناس لفلسفة الدراسة هذه
 أجل من أي ، التعالي في للرغبة وإطفاء ، عنف دائًما هو الموت ، ليفيناس نظر وجهة
 بألم عنها عالناإل يتم عندما سيما ال ، الموت قبل. لآلخر يكون  أن إرادة قتل - الخير
 اإلرادة تظل. "تستسلم أن يمكن أو مصونة تظل أن إما لإلرادة يمكن ، ومعاناة شديد
 هو الموت قبول(. 144 ، 8898" )واالنحطاط الحرمة بين المتحرك الحد هذا على

 ، 8898" )حراً  يكن لم الموت قبل من" ، وهكذا ؛ العنف إلى تصل لإلرادة خدمة
 لتأجيل فرصة كل اإلرادة تنتهز أن يجب ، لالنتهاك بلةقا غير تظل لكي(. 118

 ، تكون  أن فرصة توسيع أجل من ليس ، الوجود وقت إطالة أجل من ليس ، الموت
 بعد إال يزداد ال الذي ؛الخير أجل من الرغبة إلشباع ، لآلخر تكون  أن أجل من ولكن

 من والقتل العنف خراجبإ العنف من تفلت أن الفانية لإلرادة يمكن. "إلشباعه جهد كل
(. 111 ، 8898" )الزوال لساعات دائًما تأخير إلى وقت من باالستفادة أي ، العالم
 ، 8898) عليها" قصوى  سيطرة" الموت قبل لإلرادة" القصوى  السلبية" تصبح ، وبذلك
 يمكن ال ولكن للموت خاضعة ، حرة البشرية اإلرادة تكون  ، بذلك القيام عند(. 148

 العرش عن المرء تنازل إلحباط الوقت لديك يكون  أن هو حراً  تكون  أن. "هاب المساس
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" التنازل إلحباط" المبذولة الجهود أن المؤكد من(. 144 ، 8898" )العنف تهديد تحت
 ذلك إطالة عدم هو الهدف ألن ؛يهم ال هذا لكن ، المتبقي الوقت تقصر أن يمكن
 ال قد. الخير أجل من اإلمكان قدر اآلخر وقت تمديد هو الهدف. لمصلحته الوقت
 ، 8818" )بعناد فرًصا نجد" أن يجب ، البطل مثل ولكن ، الوقت هذا من الكثير يتبقى
11.) 
 الله إلى األخالق من. 3

 بأنه بوقاحة الرحيم القتل بشأن ليفيناس موقف يوصف أن من مفر ال ربما
 المواقف عن اختالفه مدى ولح منه مفر ال سؤال ذلك وسيتبع ،" الرحيم للقتل مناهض"

 لفيناس الديني التوجه ألن نظًرا ، الخصوص وجه على. الرحيم للقتل المناهضة األخرى 
 فسوف ، بالموت المتعلقة ادعاءاته وخاصة ، األخالقية ادعاءاته في حاسًما دوًرا يلعب
 للقتل الواسعة المعارضة من جزء مجرد هو الرحيم القتل من موقفه كان إذا عما ُيسأل

 الموقف لفحص المقالة هذه نطاق خارج إنه. الدينيين األخالقيين بين الموجودة الرحيم
 للوجود الالهوتي الفهم مع يتفق الموقف هذا إن نقول أن يكفي. القياسي الالهوتي

 الالهوتي الموقف يختلف ، النحو هذا على. اإللهية لألوامر وخاضع إلهي لكيان كخلق
 من. واإلله اإلنسان بين العالقة جانبي بكال يتعلق فيما يناسليف موقف عن القياسي

 بالقتل يتعلق فيما األخالقي موقفه ثم ومن ، ليفيناس أخالق فإن ، اإلنسان ناحية
 الجانب على. جوهره الوجود تجاوز في بل ، جوهره أو الوجود على يرتكز ال ، الرحيم
 ، األخير في. لإلله القياسي هوتيالال الفهم مع واضحة قطيعة هناك ، أيًضا اإللهي
. األخرى  األخالقية والقضايا الرحيم القتل عن نقوله أن يجب ما لأللوهية فهمنا يفرض
 العكس ، ليفيناس إلى بالنسبة. األخالق إلى الله عن الحديث من هي القياسية الرحلة

 هو هذا لفهم. األول الالهوت علم أيًضا إنه. األولى الفلسفة هي األخالق. الصحيح هو
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 عن جذرًيا ومختلف واحد آن في دينًيا الرحيم القتل من ليفيناس موقف كون  سبب معرفة
 الدينية. األخالق في االفتراضي اإلجماع

 داللة" هناك وألن المسؤولية أخالقيات من ، رأينا كما ، ينشأ ألنه ديني إنه
 الخطاب خالل من ال لنا معروف الله(. 891 ، 8818" )الالنهائية المسؤولية على

 الله ، باألحرى . الصوفية التجارب خالل من وال ، كانط خطاب مثل ، العقالني
" المسؤولية...  في يمجد الالمحدود مجد: "فقط المسؤولية خالل من لنا معروف

 ، 8818) مسؤوليتنا إدراك" ، اإلدراك في أثراً  تترك...  الله قداسة(. "811 ، 8818)
 ، لآلخر قولها وفي ،( 819 ، 8818" )الالنهائي شاهد" هو" هنا أنا" قول إن(. 891
 فإن ، وهكذا(. 8: 81(. .عيسى) يبكي لمن" هنا أنا سيقول" الذي الرب مع واحد نحن

 مع التناقض حدة لزيادة(. 818 ، 8818") الله اسم على داخلي في تدل" أنا هنا"
 نبذ على يحثنا ، الواقع في ، ناسليفي أن إلى أيًضا اإلشارة يمكن ، التقليدي الالهوت

 نرى  أن يمكننا بذلك القيام خالل من فقط. الديني الخطاب في الموضوعة اآللهة
 بعد: ]ليفيناس يكتب. اليتيم ، األرملة ، الغريب ، الجار وجوه في الالنهائي أثر بوضوح

 والنقش ، األثر الرهينة استبدال يكتشف ، الكواليس خلف العالم يسكن معين إله موت
 ، دائًما مضى لما ، نطقه يمكن ال الذي

 على تدل التي األسماء ناسبي ال ذيال ، حاضر أي في يدخل ال" هو" دائًما
 شيري ، ضميًرا بصفته ،ذلك الذي ولكن جوهره، فيها يتردد التي األفعال أو ، الكائنات

 [.818 ، 8818] االسم ينقله أن يمكن ما كل إلى بختمها
 حالة في فقط أنه ؛ليفيناس يخبرنا ،" الذهن إلى يأتي الذي الله" كتاب في

 أصبح(. 88 ، 8881") الله" كلمة لفهم... ...  إمكانية" توجد اآلخر عن المسؤولية
 هو أخالقي بشكل العيش. اآلن واضًحا الرحيم القتل من ليفيناس لموقف الديني الطابع
 مجد لرؤية فرصة مع ،" الله" كلمة مفه...  إمكانية" مع ، وبالتالي ، بمسؤولية العيش
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 اختيار يعني الموت اختيار فإن ، ذلك من النقيض على. اآلخر مواجهة في الالمتناهي
 فهم" وجود عدم مع يتفق خيار وهو ،( 18 ، 8818" )العليا الالمسؤولية" إلى العودة

 لآلخر" ذا اأن ها" قول عدم اختيار يعني الموت اختيار(. 88 ، 8881") الله" كلمة[ ل]
 يبكون  لمن" ذا أنا ها" أيًضا يقول الذي الشخص بجانب البقاء عدم اختيار وبالتالي ،

 عادةً  نجده ما مع بشدة يتناقض الموقف هذا أن إال ، دينًيا كونه من الرغم على. منا
" يفسره أن شأنه من ديني نظام...  في الموت إدخال" أي ، الالهوتية األخالق في

(8898 ، 141) . 
 في. للموت الفرد اختيار ويحظر الله صالحيات من حق أنه على ذلك يشرح

 فقط ديني وهو ، الوجود قلب في يتم اختياًرا الرحيم القتل رفض يعتبر ، الحالة هذه
 فإن ، ذلك من النقيض على. معين ديني نظام ضمن المعني الكائن ُيفهم ما بقدر

 ُيفهم من ، أي - أخالقياً  مفهومة كائن اراختي هو الرحيم القتل ضد ليفيناس اختيار
 هذا. اآلخر مواجهة في تساؤل موضع جوهرها أو جوهره يضع شخص أنه على

 ". الله" كلمة لفهم...  إمكانية" ونستوعب الالنهائي ديمجت نجعله ما بقدر ديني االختيار
 القداسة في متأصل شخصي التزام. 5

 بدالً  ليفيناس أخالقيات إلى تستند نةمعي ادعاءات فقط قدمت إنني القول يمكن
 في محًقا كنت لو حتى أنه أيًضا القول يمكن. الرحيم القتل ضد للقضية حجة تقديم من

 الموجودين أولئك أو السياسة صانعي يقنع أن يمكن شيء يوجد فال ، لفيناس قراءتي
 هذه ضد. المستشفيات ومديري  والممرضات األطباء مثل ،" الفحم وجه" في
 للكلمة، الدقيق بالمعنى ، هناك ليس ، أوالً . األشياء من عدد قول يمكن ، عتراضاتاال

 المؤيد الموقف ضد ليفيناس قضية توجد ال كما. القتل الرحيم  ضد ليفيناس قضية
 إلى يرقى ما ، أو المرء أجل من الموت اختيار ضد قضية سوى  يوجد ال. الرحيم للقتل
 حقيقة االعتبار في األخذ مع) اآلخرين أجل من يشالع الختيار قضية ، الشيء نفس
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 الشخص تسريع ، الواقع في ، شأنها من أفعااًل  يتضمن أن يمكن االختيار هذا مثل أن
 للسياسة مخطط مثل شيء أي إلى يرقى ال قيل ما أن صحيح ، ثانًيا(. لموتل

 تبني أن شفىللمست يمكن حجة يقدم ال أنه حتى. الرحيم بالقتل المتعلقة االجتماعية
 هو هنا لدينا ما إن القول يمكن ، ذلك ومع. الموت بتعجيل يتعلق فيما سياستها عليها

 أو موقفه يؤسس أن التأملي للشخص خاللها من يمكن متماسكة شخصية أخالقيات
 .الرحيم القتل على موقفها

 ، سليفينا طريقة الختيار سبًبا توفر ليفيناس أخالقيات إن القول يمكن ، أخيًرا
 اختيارات بقيمة يتعلق السبب. الحقوق  على والقائمة النفعية المقاربات لرفض سبًبا أو

 االختيارات بأن االدعاء يستطيعون  ، ليفيناس من أقل ليسوا ، وغيرهم النفعيون . المرء
 بأن االدعاء يمكنه( كانط وربما) فقط ليفيناس لكن ، قيمة لها عنها يدافعون  التي

 الرحيم القتل من موقفه ، رأينا كما ، ألنه هذا. نفسها القداسة هو طريقه قيمة مصدر
 الالهوتي التفسير عن جذرًيا اختالًفا يختلف كان وإن ، ديني موقف النهاية في هو

 .القياسي
 المراجع

 جامعة مطبعة: كاليفورنيا ، ستانفورد. األخرى  الحياة واستراتيجيات والخلود الوفيات 8881 زيجمونت ، بومان
 .ستانفورد

 .بالكويل: أكسفورد. الحياة إنهاء 8811 كولينسون  وديان وروبرت كامبل

 .نيويورك والية جامعة مطبعة: نيويورك ، ألباني. ليفيناس مع لوجه وجها 8819. أد ، أ ريتشارد ، كوهين

 .البطريق :إنجلترا ، ميدلسكس ، هارموندسورث. األرواح وإنقاذ الموت في التسبب 8844 جوناثان ، غلوفر

Hardwig، John 1997 "في تأمالت: المناسب الوقت في الموت (Un )األخالق في." االنتحار بمساعدة 
 .بالكويل: أكسفورد. 98-84 ، الفوليت هيو حرره ، مختارات: الممارسة في
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 تحريرها تم ، هيوم ديفيد بقلم وأدبية وسياسية أخالقية مقاالت في. 8418". االنتحار" 8894 ديفيد ، هيوم
 .Longmans ، Green ، and Co: لندن. T.H Green and T.H Grose، 406-14 بواسطة

: لندن. إنفيلد لويس ترجمه. 8499-8498 في التسليم تم. األخالق عن محاضرات 8849 عمانوئيل ، كانط
 .ميثوين

 .روتليدج: نيويوركو  لندن. القارية الفلسفة قارئ  8889. محرران ، ووتر رين ومارا ، ريتشارد ، كيرني

 ألفونسو ترجمه. 8898 عام الفرنسي األصل. الخارج عن مقال: والالنهاية الكلية 8898 إيمانويل ، ليفيناس
 .دوكين جامعة مطبعة: بنسلفانيا ، بيتسبرغ. لينجيس

 ألفونسو ترجمه. 8841. إد 1d ؛ 8841 الفرنسي األصل. الجوهر وراء ما أو ، الوجود خالف على 8818
 .نيجهوف مارتينوس: الهاي. جيسلين

 كوهين انظر. كوهين. أ ريتشارد بواسطة ترجم. 8818 الفرنسي األصل. والحتمي السيئ الضمير" 8819
8819 ، 48-19. 

 مطبعة: بنسلفانيا ، بيتسبرغ. كوهين. أ ريتشارد ترجمه. 8848 عام الفرنسي األصل. واآلخر الوقت 8818
. 81-41 ، هاند شون  تحرير ، The Levinas Reader في مقتطفات. 8814 ، دوكين جامعة

 .The Levinas Reader من مأخوذة الصفحة من االقتباسات. بالكويل: أكسفورد

 انظر. تمبل ومايكل هاند شون  ترجمه. 8811 عام الفرنسي األصل". أولى كفلسفة األخالق" 8889
Kearney and Rainwater 1996، 124-35. 

: كاليفورنيا ، ستانفورد. بيرغو بيتينا ترجمه. 8819 عام الفرنسي األصل. الذهن إلى يأتي الذي الله 8881
 .ستانفورد جامعة مطبعة

. Cohen 1986، 13-33 انظر". ليفيناس إيمانويل مع حوار" 8819  كيرني وريتشارد وإيمانويل ليفيناس
 إيرنيست ، موسنر
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 .كالرندون  مطبعة: أكسفورد. هيوم ديفيد حياة 8819

 .19-844: 18 الفلسفة." الرحيم القتل حول هايدجر تأمالت بعض" 8889. أ ، وينن 

 ترجم ، 1. المجلد ، Paralipomena و Parerga في. 8189". االنتحار في" 8841  آرثر ، شوبنهاور
 .أكسفورد جامعة مطبعة: أكسفورد. 88-499 ، باين. E.F.J بواسطة

 الهوامش:
                                                           

 فعل التعديل أو التعويض عن الذنب أو المخالفة . 1
هو تعبير فرنسي ُيترجم إلى "التزام النيل ". إنه يشير إلى فكرة أن لقب النبل وامتيازاته يحمل معه مسؤوليات  2

 ة ، عادة تجاه رعاياك وعامة الناس.اجتماعي
 فكرة أننا ال نريد شيًئا ألنفسنا وأن هذا هو ما يمكننا من أن نكرس أنفسنا لآلخر. 3
ماكبث ، مسرحية شكسبير عن نبيل اسكتلندي وزوجته يقتالن ملكهما من أجل عرشه ، ترسم أقصى درجات  4

 الطموح والشعور بالذنب.
النفس والميتافيزيقيا ، كوناتوس هو ميل فطري للشيء لالستمرار في الوجود في الفلسفات المبكرة لعلم  5

 وتعزيز نفسه.
 Ich bin mitفي األلمانية ، دا سين هو المصطلح العامي لـ "الوجود" ، كما في "أنا سعيد بوجودي" ) 6

meinem Dasein zufrieden.) 
7 Dum spiro spero نى" ، هي عبارة التينية من أصل غير محدد. ، التي ُتترجم إلى "بينما أتنفس ، أتم

 إنه شعار العديد من األماكن والمنظمات ، بما في ذلك والية ساوث كارولينا األمريكية.
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 القتل الرحيم من منظور بوذي
 تر./ نهى العليمي ليسكوفيليب أ

 
 المقدمة:

حيث أن  ؛تتناول هذه الورقة مفهوم القتل الرحيم من وجهة النظر البوذية
تؤكد البوذية على  ضد ممارسة القتل الرحيم واالنتحار بمساعدة الغير.  التعاليم البوذية

لتأجيل الموت، و ترفض أخالقًيا المشاركة  فكرة الحفاظ على الحياة بفعل كل ما يلزم
فإن نقل شخص مريض مرًضا ال  ؛عمًدا بمسألة الموت مهما كانت الحالة المطروحة

شفاء منه إلى دور رعاية يساعده في التخفيف من األلم الجسدي بمسكنات لأللم ال 
أو معاناة، هو بديل عن الموت  ألم يقصد منها إنهاء حياته، وتسمح له باالحتضار دون 

 الرحيم
 الملخص: 
يقدم هذا البحث علم الكونيات البوذي األساسي والتعاليم األخالقية ، ويؤكد  

على حجم مفاهيم إعادة الميالد والكارما. يلي ذلك مناقشة للرؤية البوذية للمرض 
باستخدام هذه المفاهيم التمهيدية ، يتم استكشاف وجهة النظر البوذية حول و وأسبابه. 

، أحد أبرز مؤيدي القتل الرحيم. من الواضح  مارفن كولالقتل الرحيم ومقارنتها بآراء 
أن البوذية تحظر القتل الرحيم كخيار للمرضى الميؤوس من شفائهم ، ولكنها تدعو إلى 

تم تقديم الورقة لتوسيع الحوار الحالي حول أخالقيات علم  .رعاية المسنين بداًل من ذلك
األحياء وتتجاوز المنظور اليهودي المسيحي.لقد كتب الكثير عن األدب من الثقافة 

ربية تاريخًيا هي أكبر مستمدة اليهودية المسيحية الغربية تاريخًيا حيث أن الثقافة الغ
بالديانات والفلسفة الشرقية.واقترن ذلك . في اآلونة األخيرة كان هناك اهتمام متزايد من

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
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بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين اآلسيويين إلى الواليات المتحدة. تقدم هذه الورقة أفكاًرا 
ثالثة مجاالت:علم الكونيات والمفاهيم البوذية  من التقليد البوذي. سوف تغطي

دام المفاهيم الدخيلة. األساسية ، المنظور البوذي للمرض ،ومناقشة القتل الرحيم باستخ
غنية ومتنوعة في  هيعام و  0022يعود تاريخ التقاليد البوذية إلى ما يقرب من 

فلسفتهاوالتي آمل أن تحفز المزيد من االهتمام والمناقشة.ال توجد ثقافة أو دين واحد له 
سيطرة حصرية على الطبيعة الحقيقية لـألشياء. فقط من خالل مقارنة وجهات النظر 

طرحها تلفة لنفس الحقيقة األساسية نقترب من طبيعتها الحقيقية. األسئلة التي المخت
المتطلبات األخالقيةتقع خارج نطاق المنهج العلمي إلجاباتهم. أيًضا ، نظًرا ألن العلم 
ال يقدم أي مساعدة في كيفية أو تنفيذ اكتشافاته ، فمن المفيد فحص حكمة تقاليد 

ث عن طرق لحل معضالتنا األخالقية. الهدف النهائي الماضي )والحاضر( بينما نبح
للبوذية هو الوصول للتنوير ، لذا يخضع البوذي لتدريب ثالثي: األخالق والتأمل 

األرض هي  والحكمة. كما صرح قداسته ، الداالي الما الرابع عشر ، "لمجرد أن
لكل األفعال  لذا فإن الفضيلة هي االساس والجذور األساس لكل األشياء في العالم ،

القاعدة األساسية  الماهرة "هناك ادب بوذي يتعامل مع االمور االخالقية بعدة مدارس
 للمبادىء البوذية هي المبادئ العشرة وهي كما يلي:

 االمتناع عن تدمير الحياة-١
 االمتناع عن أخد ما لم يعطى-٢
 االمتناع عن التعامل الخاطىء مع الرغبات الجنسية -٣
  عن الفول الكاذباالمتناع -٤
 االمتناع عن القول  القول المشين -٥
 االمتناع عنالكالمالقاسي -٦
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  االمتناع عن الثرثرة الحمقاء -٧
  االمتناع عن الطمع -٨
 االمتناع عن سوء النية -٩

 االمتناع عن وجهات النظر الخاطئة -١١
ي حيث اعادة الميالد والكارما. على عكس الدين المسيح :هناك مفهومان هما

حيوات  متعددة. في هذا  مفهوم عمر واحد في الوجود المادي ، تتمسك البوذية بفكرة
الرأي ، كان للمرء عدد ال يحصى من األعمار الماضية ويواجه الوجود في المستقبل ال 
حصر له حتى تنتهي العملية . لن تتم مناقشة الحجج المنطقية للوالدة الجديدة هنا ، 

الوجود للكائنات الحية. هؤالء هم: عالم  ارئ إلى مصادر أخرى.عوالمولكن تتم إحالة الق
الجحيم ، شبح جائع ، عالم حيواني ، عالم بشري ، عالم الله الواحد ينتقل أو يتجول 

العوالم موجودة ليس فقط و عبر العوالم المختلفة حسب الكرمة )ستتم مناقشتها الحًقا(. 
مة العالم األخرى في جميع أنحاء الكون.من على الكرة األرضية ولكن أيًضا في أنظ

األصدقاء ، جسد و بين جميع عوالم الوجود ، الشكل األكثر فائدة هو الكائن البشري.
اإلنسان الثمين ، كونها مناسبة فريدة ومنظومة صحيحة ، من الصعب جًدا العثور 

على كنز  أعمى عثر إنسانمسروًرا ك نسانفيكون اإلعليها ضمن أشكال الحياة الستة ،
يجد  الذي نساناستخدم هذا الجسد من أجل الرخاء والنعيم.ايضا:يجب على اإل وثمين ،

كتلة صلبة من الذهب أن يدرك أواًل أنه ذهب خالص ، وعندها فقط سيدرك قيمتها 
العظيمة. بعد ذلك ، سوف يتضح له أنه من غير المحتمل أن يجد شخًصا آخر ، 

ادة منه. هذه القطعة من الذهب تشبه إعادة الميالد وبالتالي سوف يدرك أهميةاالستف
البشري المثالي. عوالم الوجود الدنيا الثالثة؟ "الجحيم" ، األشباح الجائعة ، 

 والحيوانات؟تترافق مع معاناة شديدة وانخفاض القدرات العقلية. العوالم اإللهية؟ ، ..
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ير ذهبي من الرياح الذي يتحرك فيه الن ؛المثال الكالسيكي هو المحيط الشاسع
 والتيارات. مرة واحدة كل مائة عام ، تظهر سلحفاة عمياء ل

لحظة ، ثم يغرق مرة أخرى. فرص ظهور السلحفاة برأسها داخل التيار يشبه 
الحصول على جسم بشري كامل الهبات وبالتالي ، فإن الوجود البشري له قيمة عالية 

دت طريقها إلى الثقافة الغربية هو مفهوم أحد المفاهيم الشرقية التي وج.ويجب حمايته.
ُيقال إن سبب المعاناة  الكرما. توضح الفقرتان التاليتان تعاليم الكرما البوذية الرئيسية

هو الكارما السلبية والوهم. في هذه الحالة،تشير الكارما إلى اإلجراءات التي تترك 
السلبي ببساطة على أنه  بصمة ذات طبيعة متوافقة على تيار العقل  يتم تعريف الفعل

 أي فعل يعاني
نتيجة لذلك ، وبالعكس عمل إيجابي مثل أي عمل له السعادة كنتيجة لها. كل 

 من اإلجراءات اإليجابية والسلبية تترك غرائز الكرما على
العقل ، الغرائز التي تكمن في داخلنا حتى يوم ما ..الشرط المناسب لتنشيطها 

 إيجابية ، فإن المرء إذا كانت الغريزة الناضجة 
و للكارما أربع خصائص  يعزز السعادة ،إذا كانت سلبية ، فإن المرء يعاني

رئيسية. األول هو تأثيره المتزايد: جيد يبشر بمزيد من الخير والشر ينذر بمزيد من 
بالتأكيد على المدى الطويل ، فإن الخير دائًما ينتج الفرح  الشر. ثانًيا ، الكارما هي

 ية دائًما المعاناة،والسلب
ثالًثا ، ال يشعر المرء أبًدا بفرح أو حزن ال يحدث معاناة لها سبب كارمي وفقا. 
وأخيًرا ، بذور الكارما التي توضع على العقل في وقت العمل لن يفقد قوته أبًدا حتى 
في المائة مليون عام ، لكنها ستبقى كامنة داخل العقل حتى يوم واحد عندما تظهر 

 التي تنشطها .الظروف 
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جانب آخر مهم للكارما هو المساءلة. يجب على المرء أن يختبرالكارما 
الخاصة. ال يمكن للمرء أن يلتمس قوى خارقة أو حتى البراعم حتى بوذا نفسه لتسوية  

 الكرما لدى شخص آخر.
اآلن لنناقش بإيجاز وجهة النظر البوذية للمرض. من النبالء األربعة الموثوق 

ل كالم بوذا:الحقائق التي قالها بوذا ، األولى هي حقيقة المعاناة. هذه الحقيقة فيهم لنق
تواجه جميع  تشير إلى أن الوالدة والمرض والشيخوخة والموت حقائق ال مفر منها

الكائنات في عوالم الوجود الستة. في البوذية  المرض و الكرما ترتبطان بشكل حتمي. 
 المقطعين التاليين يعزى إلى

وصف  الريبا ، القديس ويوغي البوذي التبتي العظيم. المقطع األول هو لهمي
لمرض التابع والثاني مقتطف من استجابته لسؤال عن معاناة المرض:"كان جسدك 
ممزق من األلم المؤلم ،وكان عقلك مليئا بالمظالم!أنفاسك كانت تفشل مثل رذاذ خفيف 

 بسبب خطاياك الماضية،وكانت حياتك على وشك االنتهاء.كل هذا كان 
السادة األعزاء ، أنتم الذين تعلمون الحزن ..انتقام مرير للكرما الناضجة

واألسىاستمع إلى مآسي المرض.هذا الجسم الضعيف عرضة للمرض.بحيث يعاني 
المرء من آالم مبرحة.أمراض البرانا والعقل والمرارة والبلغم. تغزو باستمرار هذا الجسم 

المريض ال يشعر بالراحة ،بل يتقلب  نسانير آمن وسهل اإلالبشري الهش. في سر 
ويقذف ، يتأوه في رثاء  وإن كان أفضل ما تطعمه من طعام ،يتقيأ كل ما يستطيع أن 
يأخذه.. على الرغم من أن األصدقاء وأقاربه يجتمعون ، ال أحد يستطيع أن يخفف 

اء بارعون ،ال يمكنهم آالمه أو يشاركها ،مستدير،على الرغم من أن السحرة واألطب
 مساعدة الحاالت التي تسببها نضج الكارما".
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تم تطوير نظام طبي قائم على تعاليم البوذية في التبت. يقدم الدكتور يشي 
دوندن ، وهو طبيب تبتي مشهور ، ما يلي شرح أسباب المرض على أساس هذا النظام 

 التبتي.
ا يتعلق بالبعد ، من أسباب ]المرض[ نوعان مختلفان: بعيد وقريب. فيم

المستحيل حقًا تعداد أسباب المسافة لكل اضطراب ألنه ُيعتقد بشكل أساسي أن جميع 
 االضطرابات لها أصلها في البيئة العقلية للماضي ]الكرما[ وهذه هي العوامل العقلية
 التي يقال إنها مسؤولة في النهاية عن جميع أنواع االضطرابات التي يعاني منها الكائن
و يسمى االضطراب النفسي العام الذي يصاحب جميع الحاالت، هذه الحالة الذهنية 

ردود الفعل التي تنتج حاالت ذهنية سلبية أخرى  السلبية ، ينتج مجموعات من السالسل
والتي تظهر في النهاية في أنواع االضطرابات الجسدية والنفسية األخرى )األسباب 

 السلوكية والبيئية المناسبة(.المباشرة هي:العوامل الغذائية و 
مع هذه الخلفية الموجزة ، يمكننا اآلن مناقشة بعض جوانب البوذية:تركز 

 األخالقيات الطبية على القتل الرحيم.
 أوال بعض المبادئ العامة: 

يجب أن يكون للطبيب الجيد معرفة بالعلوم الخمسة باإلضافة إلى المعرفة 
 بالعلوم الروحية

ادًرا على تشخيص المرض وإجراء الجراحة ، ويجب أن ؛ يجب أن يكون ق
المعلمين ويجب أن يكون  يعرف كيف يتعامل مع المرضى ؛ يجب أن يحذو حذوه
مكاسب مادية ويجب أن  لديهم أيًضا خبرة عملية. ال ينبغي أن يبحث الطبيب عن

يعالج جميع المرضى على حد سواء دون تمييز ؛ وهو يجب أن يعتني بمرضاه بكل 
 عاية ممكنة ؛ يجب أن يكون الدواء الذي يعده يكون من أفضل جودة ايضا،ر 
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يجب على الشخص الذي يرغب في أن يصبح طبيبًا جيدًا أن يفكر دائمًا في 
أن يكون مفيدًا لجميع الكائنات. يجب أن يكون لديه عقل متعاطف ويجب أال يكون 

السعادة للجميع وأن يكون  متحيًزا ، بل يعامل الجميع على حد سواء. يجب أن يتمنى
لديه الرغبة في الحصول على التنوير .الشخص الذي يتمتع بمثل هذا العقل الجيد لن 
يواجه مشكلة في ممارسته الطبية..كتب الكثيرين عن موضوع القتل الرحيم في الثقافة 

 هو أنه الغربية. واحد من أبرز المؤيدين هو مارفن كول ،حجته الرئيسية للقتل الرحيم
بما أن األشخاص المصابين بأمراض مميتة ال يمكن شفاؤهم من مرضهم وألن موتهم 

 أمر ال مفر منه ، فمن اللطف التدخل في سياق
المرض ، إذا كان األلم أو المعاناة أكبر من الالزم. ودعا في نداء من أجل 

 القتل الرحيم إلى "إعطاء جرعات متزايدة من األدوية
المعاناة حتى تصل الجرعة ، بالضرورة ، إلى المرحلة )مثل المورفين( لتخفيف 

 المميتة. "
االعتراف بأن الضرر المقصود هو المساعدة ليس مفيًدا وال لطيًفا و هذا 
اللطف ينتج فقط من الجمع بين عواقب مفيدة ". لن يشكك البوذيون في مصلحته 

لعواقب المفيدة للقتل الواضحةالنوايا. ومع ذلك ، قد يصرحون بأنه مخطئ فيما يتعلق با
الرحيم ، وبالتالي قد يجادلون بأن القتل الرحيم ليس فعاًل لطًفا بل ضرًرا مقصوًدا منه 
 المساعدة. االعتراضات على القتل الرحيم ستكون لسببين ، الكارما وطريقة الموت. في
بـ البوذية مرض عضال ال تعتبر حدثا صدفة. نقال عن د.يشي دوندن)اعادة(فيما يتعلق 

نوًعا من االضطرابات الناجمة عن أفعال سابقة ، يؤمن البوذيون بالوالدة الجديدة  121
، أي أننا نعتقد أن هناك حياة سابقة ، وتنسب هذه األنواع من االضطرابات إلى أفعال 

تظهر في الحياة الحالية في شكل أنواع مختلفة من  سلبية ارتكبت في حياة سابقة. هؤالء
ي يعتقد عموًما أنها قاتلة. نادًرا ما ينجو الشخص إذا كان يعاني هذا االضطرابات الت
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النوع من االضطراب..وبالتالي ، فإن المرض العضال يمثل تم تعطيل حساب الكارما 
من خالل تدخل نشط من جانب الطبيب ، ثم يجب مواجهتها مرة أخرى في وجود 

سيواجه المرء بعد ذلك مستقبلي. مع الشعور بصعوبة الحصول على وجود بشري ، 
نفس الكارما الناضجة في عالم غير مالئم من الوجود. سيكون من األفضل مواجهة 
نتائج أفعال المرء السابقة في هذا  االمر في وجود مدرسيه الروحانيين واصدقائه واسرته  
والمتخصصين االكفاء لمساعدته وال نستبعد التدخل  المتعاطف لتخفيف  األلم الجسدي 

 المسكنات أو لتهدئة الضائقة العقلية وللرعاية وليس القتل الرحيم.مع 
التالي في الجدل القائم على طريقة الموت في معظم المناقشات حول طريقة 
القتل الرحيم  ، وخاصة بالنسبة للفرد الواعي ، يتم تقديم جرعات كبيرة من المخدرات 

فون بشدة مع هذا النموذج المثالي البوذيون يختل على أنها طريقة رحمة ومثالية للموت
للموت في حالة غيبوبة. يعتبر فعل االحتضار وعملية االحتضار رابًطا حيوًيا بين هذا 

 والوجود. حالة الوعي ومستوى اليقظة ذات أهمية حاسمة. لنقتبس من الداالي الما:
، "نظًرا ألن العقل في وقت الوفاة هو سبب مباشر لالستمرار في العمر التالي 

 فمن المهم استخدام العقل بالقرب من وقت الوفاة في
الممارسة. مهما حدث من حيث الخير و الشر في هذه الحياة.ايضا:بشكل عام 
، عندما يحتضر الشخص ، من المهم جًدا أن يغادر بطريقة سلمية. ال ينبغي للمرء أن 

بطريقة تثير يولد اإلثارة أو العصبية في شخص يحتضر. ال ينبغي للمرء أن يتصرف 
فيه الشخص ؛ وكذلك من وجهة نظر الشخص المحتضر ال بد من تفكير صريح من 
الواضح أن هذه األهداف غير ممكنة إذا كان الشخص المحتضر في غيبوبة ناتجة عن 
المخدرات. من الصعب معرفة كيف ينظر *كول  إلى الموت ضمن السياق من رؤية 

ل الرحيم الرحيم يبدو أنه يتطابق مع "اإلنسانيين متماسكة للوجود. في نداء من أجل القت
األخالقيين". ومع ذلك ، لم يذكر بوضوح علم الكونيات المفترض في حججه. إذا تم 
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المنظور المادي الحديث ، حيث الموت هو اإلنهاء النهائي للفرد ،  عرض الموت في
معاناة قرب وقت الموت ال وبالتالي يمكن اعتبار القتل الرحيم فعاًل لطيًفا حًقا ، مثل أي 

 معنى له تماما. 
 عند الموت وبال هدف وال ال لزوم لها.

و دور عملية االحتضار في مهدها هنا في الغرب. هذا هو ، في عمل 
إليزابيث كبلر ** روس وآخرين. جانبا ، فكرة مرور غيبوبة إلى الموت ، مع االفتقار 

يبدو  م والموت وأي معنى الموت والموتالتام للوعي كما هو معلن في أدب القتل الرحي
 انه أوسع تجاه قضية الوجود البشري . 

في الختام ، تعلمنا البوذية أن نقبل جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك الموت ، 
والتعامل مع هذه األمور بأسلوب متواضع ومنفتح ورعاية. إنها فريدة من نوعها في 

جهة نظر الترابط المتبادل بين كل األشياء. منظورها الواسع للحياة والموت وفيهاو 
يكتسب المرء االحترام ويتعلم أال يتدخل دون داع في األحداث التي تنطوي على جوانب 
على نطاق أكبر بكثير مما تقبله المادية العلمية الحديثة. لم يتم تناول العديد من قضايا 

ها من قبل العلماء البوذيين األخالقيات الحيوية هنا. معظم هذه القضايا لم يتم تناول
سنة من تاريخ البوذية. في الواقع ، لقد نشأت معظم هذه القضاياخالل ال   0022داخل
سنة الماضية. أيضا معظم الدول البوذية باستثناءاليابان داخل العالم الثالث ، وهي  00

 على هذا النحو عادة ال تنطبق قضايا الغوث على أنظمة الرعاية الصحية الخاصة
  سوف تحفز على مزيد من المناقشة. بهم. آمل هذه الورقة

أخيًرا ، أود أن أعرب عن امتناني لقداسته ، الداالي الما الخامس عشر من 
  التبت ، الذي كان مصدر إلهام لهذه الورقة.
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 الهوامش
 

( 0222أغسطس  02 - 1201يوليو  8) إليزابيث كوبلر روس كانت **
كتاب ومؤلفة لل دراسات االقتراب من الموت رية ورائدة فيطبيبة نفسية أمريكية سويس

(، حيث ناقشت أواًل نظريتها 1212األكثر مبيًعا دولًيا الذي يتحدث عن الموت وكيفيته )
 ."نموذج كوبلر روسحول مراحل الحزن الخمس والمعروفة أيًضا باسم "

الخاتمة:ترفض البوذية مبدأ القتل الرحيم ألنها تؤمن بان االنسان يعيش أكثر 
من حياة ،وان مرضه في إحدى هذه الحيوات هو تكفير عن اخطائه)الكارما( في هذه 

ده الكارما في الحياة الحياة ،وال يجوز التدخل بإنهاء ألمه ، بإنهاء حياته ،واال ستطار 
التالية،وتدعو البوذية للمحافظة على الوعي قبل الموت وعدم إعطاء المخدرات ألن 
الوعي أساسي في عملية االنتقال من حياة ألخرى،ومع هذا فهي ال ترفض التدخل من 
األصدقاء والعائلة واألطباء في التخفيف عن المربض وحفظ كرامته والترويح عنه 

نه شرط أساسي للطبيب أن يخفف عن مريضه وال يفرق في معاملة ومساندته بل إ
المرضى ويبتغي راحتهم ويعمل على ذلك،كما تشجع البوذية على االعتناء بكبار السن 
في دور رعاية لحمايتهم وخدمتهم والتأكيد على حصولهم على أعلى عناية وخدمة.. 

لتعاطف ليس بإنهاء عذابه أو المه فتهام البوذية بالحياة وبكرامة االنسان ولكن ترى ان ا
بانهاء حياته ،وذلك ألنه تكفير عن الكارما السيئة ليصل في حيواته المقبله على 

ومع أني أتعارض مع الرأي البوذي ولكن قد يكون ذلك الوصول للتنوير.. )النيرفانا (او 
يعتي من تمسكى بوجوب رفع األلم عن المريض و،إراحته بما يختاره قد يكون ألن شر 

 الحيوات.. التنص على تعدد

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3
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