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 النشر في املجلة:

مجلة مقاربات فلسفية، مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بالدراسات 

 واألبحاث الفلسفية، والترجمة، تصدر عن مخبر الفلسفة والعلوم اإلنسانية،

قسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 مستغانم .

يسـر أسرة مجلة "مقاربات فلسفية" دعوتكم لإلسـهام بنشـر أبحاثكم 

ودراساتكم وترجماتكم العلمية األصيلة، التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي 

ربية أو الفرنسية أو وخطواته المتعارف عليها، والمكتوبة بإحدى اللغات الع

 اإلنجليزية والتي لم يسبق نشرها، وفق الشروط التالية: 

  شروط النشر

ترسل المقاالت في شكل ملف مرفق عبر البريد اإللكتروني للمجلة المدون  - 1

 RTF.بنسق  Microsoft Word، ويشترط أن يكون المقال مكتوبا ببرنامج عالهأ

، أما اللغة األجنبية 11، مقاسه: Traditional Arabic)نوع الخط بالعربية: 

(، يراعى في حجم المقال كحد 11، مقاسه )Times New Romanفنوع الخط: 

 صفحة، بما فيها المصادر، الهوامش. 11صفحة، والدراسات  11أقص ى 

ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة الباحث متضمنة اسمه  - 1 

في حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة بالعربية وبالحروف الالتينية؛ و

 في ترتيب األسماء. 
ً
 االسم الذي يجب أن يرد أوال

 مادة النشر تكون موثقة كما يلي:  - 3

بالنسبة للكتب: اسم المؤلف، "عنوان الكتاب"، دار النشر )الناشر(، مكان  -

 النشر وسنة النشر، رقم الصفحة. 

ن المقال"، عنوان املجلة، العدد، بالنسبة للمجلة: اسم المؤلف، "عنوا -

 مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة. 

بالنسبة لمراجع االنترنت: اسم المؤلف، "عنوان المقال"، تاريخ التصفح،  -

 العنوان اإللكتروني كامال )يشمل الملف(. 

 . يرفق النص المترجم بالنص األصليفي حالة الترجمة -
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توضع اإلحاالت والمراجع والمصادر في آخر المقال، وترقم بالتسلسل  -

)مراجع المقال هي فقط تلك المراجع  بشكل غير آليحسب ظهورها في النص 

 والمصادر المقتبس منها فعال(. 

ال يضع كاتب النص مسافة بين حرف الواو والكلمة التي بعده، كما ال يضع  -

 تي تأتي بعدها. مسافة بين الكلمة والفاصلة ال

تخضع األعمال المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها، كما يحق للمجلة  - 4

)إذا رأت ضرورة لذلك( إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة 

للنشر دون المساس بمضمونها ؛ املجلة غير ملزمة برد المقاالت غير المقبولة 

 للنشر. 

 ر، لن يؤخذ به. كل مقال يخالف شروط النش - 1

 اآلراء الواردة باملجلة ال تعبر عن رأي هيئة التحرير. -1
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     كلمة العدد

العديد ،"مجلة "مقاربات فلسفية من املجلد الثانيمن  ألول العدد اضّم 

سيجد القارئ ؛ حيث من الدراسات والمقاالت والترجمات في الحقل الفلسفي 

الصورية غاية المنطق الكريم في ركن دراسات أربع مساهمات: األولى بعنوان 

ثانية الو (، 2، )جامعة الجزائر   مسعود بن سلمي  للباحث القديم و المعاصر 

ف في مواجهة بعنوان  ،) جامعة تونس ( منوبي غّباشدكتور لل
ّ
المثق

 من خالل، عن عوائق التفلسف في املجتمع اإلسالميفهي أما الثالثة ،السلطة

 ـ إبراهيم بورشاشنللباحث المغربي  رسالة "حي بن يقظان" البن طفيل

ر ميشال فوكو للمؤسسة وفي ركن المقاالت: فنجد مقالة بعنوان  تصوُّ

، ،)جامعة سيدي بلعباس( رايس زواوي  للدكتور وبداية تشظي الُسلط.

الفلسفة الروحانية عند هنري برغسون بقلم : طيرش ي والمقالة الثانية عن 

كينونة قراءة في ، بؤس الحرية أخيرا مقال بعنوان:، و  (2،) جامعة الجزائر كمال

 ، ) جامعة تلمسان(.. مونيس بخضرةللدكتور  العبد عند هيجل

حوار بين :العدالة حيال السلطةبينما ضم ركن الترجمة نص بعنوان " 

 .". ترجمة :زينب العسكري،) جامعة وهران (تشومسكي  وفوكو

 إنجاز هذافي األخير نوجه شكرنا إلى كل الباحثين الذين ساهموا معنا في 

 . الفلسفية حاثكم دراساتكم و أبدائما بنرحب  و،من املجلة الجديد  العدد

 

 هيئة التحرير
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 الصورية غاية المنطق القديم و المعاصر

  *مسعود بن سلمي

 مقدمة       

يتفق الجميع على أن مؤسس المنطق كعلم استنتاجي هو أرسطو،       

ب المنطق ووضع له القواعد و الشروط التي جعلت منه علما 
ّ
فهو أول من هذ

استنتاجيا مستقال. لكن ال ينبغي أن نفهم من هذا أن المنطق ولد كامال مع 

نا أرسطو و أنه لم يخط خطوة إلى األمام، كما ذهب إلى ذلك كانط. وإن ك

ل أن المنطق بدأ مع أرسطو كعلم نوافق كانط في شطر المعادلة األول القائ

لكن ليس كممارسة، فإننا نخالفه في الشطر الثاني من المعادلة القائل أنه و 

انتهى عنده، فيمكن أن نعتبر المنطق األرسطي هو بداية للمنطق لكنه ليس 

حتى أيامنا هذه،  هو المنطق. فقد عرف المنطق تطورات كثيرة منذ أرسطو

فه أرسطو في هذا العلم نقله فيما بعد تالميذه و شراحه، وحدثت 
ّ
وما أل

تغيرات وإضافات، عن قصد أو عن غير قصد، أثرت سلبا على فهم طبيعة 

من حصره في مبحثي  -هموخاصة المتأخرين من-المنطق. فهناك من الشّراح 

عيد عن الواقع و ال التصديقات ففهمه البعض على أنه صوري بالتصورات و 

اعتبره ك من ربطه بالفلسفة اليونانيـة و حاجـة و ال جـدوى من دراسته، و هنا

تابعا لميتافيزيقا أرسطو و ال يمكن اعتباره علما مستقال. و هناك من نظر إلى 

قواعد المنطق األرسطي على أنها فطرية وال يحتاج اإلنسان لتعلمها إلى غير 

ربما أهم هذه رج فيما يسمى بما حول المنطق. و دذلك من المشكالت التي ت

المشكالت، هي مشكلة صورية و مادية المنطق. إن وصف المنطق األرسطي 

بالصورية دون غيره ُيوضع موضع جدل، ذلك أن المنطق أيا كان زمانه أو 

نوعه فهو صوري أي ال يتعلق بأمور جزئية. و قد حاولنا في هذا البحث أن 

أراء المناطقة في  -سمح به طبيعة موضوعنا و الهدف منهبقدر ما ت –نتناول 

هذه المسألة، ساعين إلى فهم حقيقة هذه المشكلة وما ينتج عنها من تشويه 



9 
 

و تضليل في فهم طبيعة المنطق. لهذا توزعت دوافع اختيارنا للموضوع بين ما 

 هو موضوعي، و ما هو ذاتي.

افع الموضوعيةأما       إزالة ذلك الغموض حول  فتتمثل في ضرورة الدو

بعض ما ألصق بالمنطق األرسطي من أوصاف ونعوت. إن تدريس تحليالت 

من  -إلى ذلك في البدايةكما أشرنا -أرسطو و ما يتصل بها، رغم ما لحق بها 

ائين و المتشيعين لهم من المدرسيين و تغيرات و 
ّ
إضافات من طرف المش

بطن تشويها لتسميغيرهم، تحت عنوان المنطق الصوري، إن هذه ا
ُ
ة ت

 يمكن تبرير ذلك بمايلي:لطبيعة المنطق، و 

للتمييز بين  -عن قصد أو عن غير قصد-إن هذه التسمية التي تستعمل  -1

المنطق القديم والمنطق المعاصر، المعروف بالمنطق الرياض ي أو 

الرمزي قد توحي بوجود منطقين منفصلين تماما، األول صوري و الثاني 

ا فيه تضليل و تشويه لطبيعة المنطق، ذلك أن غير صوري، و هذ

 المنطق ال يمكن أن يكون إال صوريا.

إن وصف المنطق وحده بأنه صوري، من غير تحديد لمفهوم الصورية في  -1

المنطق أدى إلى تأويالت وصلت حد التناقض في وصف المنطق 

األرسطي خاصة و المنطق القديم عامة. و قد ترتب على هذه التفسيرات 

 اطئة و المغرضة في كثير من الحاالت تشويه خطير لمفهوم المنطق.الخ

من هذه التفسيرات لمفهوم الصورية في المنطق، أنها تعني عدم مراعاة  -3

الواقع؛ ال عالقة للمنطق الصوري بالواقع. و هذا يوحي بأنه عقيم وال 

فائدة من دراسته. هذه من النتائج التي تلزم عن استعمال الصورية 

حديد، ووصف المنطق األرسطي بأنه صوري دون غيره من فروع بدون ت

 المنطق.

افع الذاتيةوأما  فتمثلت في رغبتنا في اإللمام بقواعد تحصيل اليقين، و  الدو

القدرة على تمييز صحيح الفكر من فاسده، و لعل ذلك ليس له من مسلك 
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ول و تأخذ سوى تعلم المنطق و اإللمام بقواعده. و هي غاية ترنو إليها العق

 باأللباب.  

إنه و من خالل مطالعاتنا المتواضعة لما كتب حول مشكلة المنطق بين     

الصورية و المادية، وجدنا أن الذين تناولوا هذه المسألة، تناولوها كعناصر 

جزئية من أبحاثهم، و لم يولوا أهمية كبيرة لها رغم ما تنطوي عليه من 

هدفين . و بذلك نتوخى من هذه الدراسة خطورة، وما يلزم عنها من سلبيات

، و يتمثل في محاولة توضيح معنى الصورية في نظري أحدهما  أساسيين

المنطق. لما يترتب عن عدم فهم المعنى المقصود لهذه الكلمة من تفسيرات 

و  عملي والهدف الثانيأدت في الكثير من الحاالت إلى تشويه مفهوم المنطق. 

المفاهيم السائدة في تدريس المنطق و تجاوز يتمثل في محاولة تصحيح 

التقسيم التقليدي الذي يقسم المنطق إلى صوري تقليدي و رياض ي معاصر، 

 بينما المنطق ال يمكن أن يكون إال صوريا، ألن تلك طبيعته و جوهره.   

 و لدراسة هذا الموضوع فإن اإلشكالية يمكن صياغتها كما يلي: 

تم بصورة الفكر دون مادته، أم أنه صوري و هل المنطق األرسطي صوري اه

مادي في اآلن نفسه؟ تفرعت اإلجابة على هذه اإلشكالية إلى المشكالت 

التالية: هل المنطق ولد كامال مع أرسطو، و ما هي الظروف التي أدت إلى نشأة 

 .المنطق؟ ما هو مفهوم الصورية في المنطق؟ 

وانطالقا من أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة المنهج، كان يلزم أن    

نتبع منهجا تاريخيا  استقرائيا تتبعنا من خالله الظروف التي أدت إلى نشأة 

المنطق، ثم أراء المناطقة من مختلف المراحل التاريخية حول المنطق و 

حليلي المقارن بين هذه ذلك من خالل تعريفاتهم له. باإلضافة إلى المنهج الت

 التعريفات و اآلراء بغية تحديد موقف من اإلشكالية نعتبره مقاربة لها.  
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I- نشأة المنطق تطوره و تعريفه 

 أوال:نشأة المنطق وتطوره 

يعـزى إلى أرسطو الفضل في وضع وتنظيم الفكر بما يسمى بالمنطق، فقد     

لمنطـــق هو الفيلسوف اشتهر بين الدارسين للمنطـــق أن أول من وضع ا

(. وقد اعتقد الكثير 314-304اليونــــاني أرسطو في القرن الرابــــع قبل الميــــــالد )

. (1)من المفكرين و الفالسفة أن مبدع المنطق قد أبلغه الكمال مرة واحدة

( معبرا إال عن رأي مشترك عندما كتب في صيغة 1064-1014"ولم يكن كانط )

ق لم يتمكن من التقدم خطوة واحدة منذ أرسطو. ولقد شهيرة، أن المنط

ساد هذا االعتقاد تقريبا حتى نهاية القرن التاسع عشر و في تلك الحقبة من 

( يتردد في القول "إن المنطق علم جاهز و 1060-1010الزمن لم يكن بروشار)

 . (1)يمكننا التأكيد بدون خوف أن عصر االبتكارات قد انسد في وجه المنطق"

غير أنه ال ينبغي أن نفهم من هذا الكالم أن المنطق لم يكن موجودا من    

حيث االستعمال قبل أرسطو، و أنه لم يسبقه أحد إلى ذلك، و إنما يجب أن 

نفهم من هذا أن أرسطو هو أول من دّون هذا العلم و قّعد له و من ثم صار 

دا من حيث . و مما يوضح أن المنطق كان موجو (3)علما مستقال بذاته.

االستعمال، استدالالت الفالسفة السابقين على أرسطو، كاستخدام الجدل 

عادة في حضور  –"الذي يعني المناقشة المؤسسة على نحو ما، منظمة 

كأنها نوع من المبارزة بين متحاورين يدافعان عن  -جمهور يتابع اللعبة

ها جملة من . إن هذه المناقشة الشك كانت تحكم(4)أطروحتين متناقضتين"

 القواعد و الشروط تقود إلى التغلب على الخصم و إثبات األطروحة. 

و هو الفن نفسه الذي استخدمه السفسطائيون كذلك في محاورة الخصوم 

 و إظهار بطالن أطروحاتهم. 

(:" فمتى 1001-1000و منه فالجدل أتخذ معان مختلفة. يقول روبير بالنش ي)  

و بمن تم التوصل إلى هذا النقاش الذي رفعه إلى مقام الفن؟ إن الجواب عند 
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. ويعلق (1)( مبتكر الجدل"436-406أرسطو أيضا. إنه كان يعتبر زينون اإليلي)

الستعمال الذي أدخله بالنش ي على ذلك بما يلي: "وال شك أنه كان يقصد ا

زينون على ممارسة المناقشات الفلسفية بأسلوب الخفض حتى االمتناع 

الذي كان يستعين به الرياضيون من قبل السيما الفيثاغوريون في برهانهم 

كذلك نجد أن  .(1)الشهير على امتناع مقارنة خط الزاوية مع ضلع المربع"

ضة ووضعوا فيها النظريات الفيثاغوريين قد تكلموا بشكل كلي في الريا

كالحساب والهندسة، وأقاموا عليها األدلة العقلية، وال شك أن طريقة 

االستدالل واالستنتاج الرياضية هي من الطرق المنطقية؛ عبارة عن مقدمات 

 .(0)تلزم عنها نتائج

و في هذا الصدد يذكر أحمد موساوي ما ذهبت إليه الباحثة الفرنسية        

ند أنطوانيت" مايلي:" إن المنطق الكالسيكي هو نتيجة لقرون من "فيريو ريمو 

التفكير حول مشكلة المنطق الذي بدأ في فجر تاريخ الفلسفة عند المفكرين 

( اإليلي هو أول 446-136السابقين على عهد سقراط، و إن كان بارمينيدس)

ثر ق.م( قد لعب دورا أك 436-406من صاغ مبدأ الهوية فإن زينون اإليلي)

أهمية من وجهة نظر تاريخ المنطق، إذ أن حججه مع الفيتاغوريين قد قدمت 

النموذج األول للبرهان بالخلف، كما أنه، من ناحية أخرى أول من الحظ 

استحالة الترجمة الدقيقة للواقع المتصل بواسطة لغة غير متصلة وترجمة 

 .(0)الواقع المتحرك بواسطة اللغة الساكنة"

فهمي زيدان جدل زينون على شكل صورتين الصورة األولى  وقد أورد محمود

ويسميها الرد إلى املحال، و الصورة الثانية و هي على شكل برهان بالخلف. و 

 على سبيل المثال نذكر الصيغة الثانية )البرهان بالخلف(.

 مقدمة كبرى: إذا كان )أ( هو )ب( فإن )ح( هو )د(.

 مقدمة صغرى: لكن )ح( ليس )د(.

 .(0))أ( ليس )د( إذن 
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المورد الثاني للجدلي )املجادل( حسب بالنش ي، هو ما كان يمارسه    

السفسطائيون في تعليم فن الخطابة و إيقاع الخصم في األغاليط." و لقد 

أشتهر السفسطائيون بمهارتهم في هذا الفن و ذهبوا إلى حد االعتزاز بذلك، و 

" على أن يجعل الحجة األسوأ  يقال أن " بروتاغوراس" كان يتبجح بقدرته،

تبدو وكأنها هي األحسن". من هنا جاء اسم )السفسطائية( الذي أطلق على 

. و إن كان قد خالفه في هذه التسمية الكثير (16)تلك المماحكات الزائفة عمدا"

من المفكرين إال أن الذي يهمنا هو ممارسة السفسطائيون للجدل ألغراض 

ة، و هذا يّبين أنهم انحرفوا عن الهدف األسمى أخرى غير البحث عن الحقيق

للعلم، و هو الوصول إلى حقائق األشياء. لقد ادعوا أنه ال حق و ال باطل في 

الواقع بل رأوا أن الحق ما يراه الشخص حقا، و الباطل ما يراه الشخص 

باطال، انطالقا من اعتبارهم أن الفرد هو مقياس الحقيقة و أن اإلحساس هو 

الوحيد للمعرفة. ومن هنا ينبغي أن نميز بين الجدل عند زينون المصدر 

والسفسطائيين، رغم أن بالنش ي ال يشير إلى ذلك صراحة، إال أن عبد الرحمن 

بدوي يرى أن جدل األول هو الدفاع عن مذهب أستاذه فيما الجدل 

السفسطائي الهدف منه كان  الوصول إلى نتائج سلبية...تتمثل في إثبات عدم 

 .(11)ود حقيقة ثابتة مطلقةوج

يذكر الدكتور يوسف محمود ما قاله ألكسندر ماكوفلسكي في كتابه تاريخ   

ق.م( أتخذ موقفا عدائيا من 306-416علم المنطق:" أن ديمقريطس)

السفسطائيين... وتذكر الكتب التاريخية للمنطق أن ديمقربطس" هو 

كتب رسالة خاصة في  المؤسس ألول نسق منطقي في اليونان القديمة، فقد

المنطق أو القانون تقع في ثالثة كتب. وكان ديمقريطس كما يقول أرسطو هو 

من بين جميع الفالسفة الطبيعيين أول من أقام فلسفته بواسطة التصورات 

والتعريفات المنطقية". ويرتكز البحث عن الحقيقة عند ديمقريطس على 

. نالحظ من هذا النص أن (11)ثالثة معايير هي اإلحساس والفكر والممارسة

بداية التحول والبحث عن قواعد تضبط البحث عن الحقيقة بدأ من خالل 

الرد على السفسطائيين."الذين جعلوا هدفهم تعليم المواطنين فن اإلقناع 
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بغض النظر عن الصدق والكذب، وكان الغموض اللغوي هو سالحهم في 

سالح السفسطائيين هو عدم الدقة  . و بما أن(13)اإلقناع و النفي و اإلثبات"

إليقاع بالخصم في لفي استعمال األلفاظ والعبارات و تعمد الغموض 

التناقض فكان يلزم " لدحض حججهم ال بد من تحليل طرق البرهنة التي 

يعتمدون عليها من أجل اكتشاف ما تنطوي عليه من مغالطات و قد كانت 

ا الموضوع تتمثل في موقف نقطة التحول من الناحية التاريخية في هذ

. دافع سقراط عن الحقيقة (14)ق.م("  300-406الفيلسوف اليوناني سقراط )

المطلقة و األخالق المطلقة، ووقف مثلما وقف ديمقريطس ضد النزعة 

النسبية ونزعة الشك، وذلك من خالل تحليل لغة السفسطائيين باستخدام 

صورات المنطقية. والطريق تحليل المفاهيم وهو موضوع له صلة بقسم الت

المؤدي إلى تحديد الحقيقة هو االستقراء والتعريف أي الذهاب من األشياء 

الفردية إلى المفهوم الكلي أو التصور الثابت الذي ال يلحقه التغير، ومنه 

فاالستقراء السقراطي هو عملية تكوين التصورات. وبذلك يمكن التمييز بين 

 مطروح للمناقشة  وبين ما ال يرجع إليها. ما يرجع إلى ماهية الش يء ال

 .(11)وبهذه الطريقة تتشكل التصورات ابتداء من المتماثالت

يقول جول تريكو:" ال يمكن التقليل من أهمية سقراط بالنسبة إلى تاريخ 

-410. "وتظهر الطريقة السقراطية في محاورات أفالطون )(11)المنطق نفسه"

سقراط. في هذا املجال تشكل القسمة ق.م( التي تجري على لسان 340

الثنائية عند أفالطون خطوة إلى األمام نحو التفكير الذي يخضع لقواعد 

. يعترف بالنش ي بما أسهم به أفالطون من خالل اعترافه بالمهارة (10)صريحة"

الفائقة التي تدار وتكتب بها املحاورات ولكن بمبادئ ضمنية. فإذا كان يذكر 

ود أخطاء منطقية في محاورات أفالطون إال أنه ال يذهب بعض القائلين بوج

معهم إلى حد اتهامه بعدم الدراية بالمنطق. مثال الخطأ الذي تضمنته 

محاضرة جورجياس والذي يقول فيه بأنه "إذا كانت نفس عاقلة نفسا طيبة 

فإن التي تكون في وضع معاكس لوضع النفس العاقلة هي نفس سيئة". ويعلق 
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هذا بأنه يمكن أن يكون استنتاجا حسنا ويمكن أن يكون  بالنش ي على

 Bهي Aاستنتاجا سيئا وحتى يوضح هذا الخطأ فقد عبر عنه رمزيا إذا كانت 

. وبالتالي فاالستنتاج المشروع Non Bإلى Non Aفإنه يمكن االستنتاج من 

 Nonإلى Non B  منطقيا والذي يقننه تضاد الوضع يسير باتجاه معاكس من 

A تفطن أفالطون أنه من الخطأ التحول من القضية كل  وقدA هيB  إلى كلB 

بدليل أنه حاول أن يبرهن على استحالة ذلك، بل كتب صفحة بكاملها  Aهي

ليبين أن الشجعان إذا كانوا حذرين فال يلزم من ذلك أن الحذرين هم 

 . (10)شجعان

كد دوره في التحضير رغم هذه األخطاء التي تنسب ألفالطون إال أن بالنش ي يؤ    

ن. 
ّ
 لظهور المنطق المقن

ر في موضوع المنطق وذلك 
ّ
و يستشهد على هذا أن أفالطون في آخر حياته فك

من خالل مقارنته بين علم الفلك و علم المنطق، بما أن حركة األفالك 

تحكمها قوانين فإنه استنتج وجود قوانين تخضع لها األحكام العقلية، استنتج 

حيث  Timéeلمالحظة باالعتماد على نص اقتبسه من كتاب بالنش ي هذه ا

صاغ أفالطون هذه األطروحة بقوله:" إذا كان إله ما قد اقترح ألجلنا حضورية 

النظر، فذلك لكي نطبقها، و نحن نتأمل دورات العقل] اإللهي[ على الدورات 

و التي تجتاز فينا عمليات الفكر؛ وهذه الدورات هي من نفس تلك الدورات، 

لكن تلك ثابتة و هذه متبدلة دائما؛ وبفضل هذه الدراسة نساهم في 

الحسابات الطبيعية الصحيحة.و بتقليدينا الحركات اإللهية الخالصة من كل 

خطأ على اإلطالق، يمكننا أن نقدم وجبة لضالل أولئك الذين هم في داخلنا". 

هي موضوع ويعلق بالنش ي على هذا النص بقوله:" و الحال فهذه الدراسة 

. وهذا يبّين أهمية أعمال أفالطون في نشأة المنطق كعلم (10)المنطق بالذات"

فيما بعد وبالضبط مع تلميذه أرسطو. لذا يذهب بالنش ي إلى أن تأثير مفكر ما 

ال يقف عند حدود العمل الذي يمارسه مباشرة وإنما أيضا الردود التي 

عده و هو ما اعتبره بالنش ي  . من طرف معاصريه أو من يأتي ب(16)يستثيرها
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دليال ثانيا على تحضير أفالطون للمنطق. ويتضح هذا من خالل الصعوبات 

التي يثيرها الجدل األفالطوني القائم على القسمة الثنائية. وهو ما الحظه 

 أرسطو من خالل انتقاده لهذا األسلوب في االستدالل.

ر هابط أو نازل وهنا ينبغي ينقسم الجدل األفالطوني، إلى جدل صاعد و آخ    

أن نوضح حركتا هذا الجدل وما هي العيوب التي تضمنها؟ و كيف تجاوزها 

 أرسطو مؤسسا ما يسمى بعلم المنطق ؟

الجدل الصاعد كما يسميه أغلب الفالسفة و المناطقة و تكون حركة    

يها العقل فيه االنتقال من الجزئيات املحسوسة إلى الكليات املجردة، يطلق عل

.   يعرفه تريكو:"الجدل الصاعد أو التجميع (11)بالنش ي اسم )الفكرة العليا( 

غايته المعرفة الحدسية للمثل لمسيرة منظمة حتى الجنس األعلى الذي هو 

 . وهذا يشبه إلى حد ما االستقراء األرسطي.(11)الواحد أو الموجود"

سام النوع إلى أنواع و الجدل الهابط ) النازل( أو القسمة الثنائية بمعنى انق

يعني بيان أعم األجناس التي يندرج فيها الش يء، ثم تمييز الجنس بذكر 

الفصل، و من مجموع الجنس والفصل نحصل على تعريف الش يء الذي يحد 

. و كما الحظ بالنش ي أن (13)المعنى ) أي يضع له حدود( لذلك سمي الحد"

واع ثم إلى األجناس، ببيان الصفات الجدل األفالطوني يرتفع من األفراد إلى األن

الجوهرية ليصل بها العقل في النهاية إلى صفة ثابتة أزلية تعم جميع الصفات." 

و هكذا تتحول فلسفة المفهوم السقراطية، لتصبح فلسفة الفكرة 

األفالطونية، وهي فلسفة تنظر، كما نعرف، إلى األفكار وكأنها نوع من 

ن األشياء المفردة التي تلعب بالنسبة إليها الموجودات، الموجودات بمعزل ع

 .(14)دور األصول"

إن هذه القسمة التصنيفية هي التي انتقدها أرسطو بالنظر إلى الصعوبات 

التي تنتج عنها، منها مثال أنه من الصعوبة تفسير المقدمة الوصفية التي من 

جدل ، هذا النقص دفع أرسطو إلى إصالح sهي جزء من  pأو  pهي sالشكل 
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أستاذه فأوصله ذلك إلى اكتشاف المنطق. فمن القسمة أو الفصل نصل إلى 

التعريف الشامل انطالقا من الفكرة، و يشرح بالنش ي هذا األسلوب بلغة 

يتوجب االنطالق  sرمزية لما يريد أن يقوله أفالطون. مثال لكي نوضح مفهوم 

وهما حدان  Non Bأو  Bإلى مفهومين  A، ثم نقسم Aمن مفهوم أوسع هو 

في أحدهما البد أن ننفيه من  sمتناقضان وشامالن ، فإذا وضعنا المفهوم 

القسم الثاني حتى يمكن تحديد معناه بشكل أفضل، ثم نقسم القسم المعين 

 تقسيما ثنائيا وهكذا حتى نصل إلى ما نريد توضيحه. 

لكن  sو يورد بالنش ي هنا مثال الصيد حيث يعتبر الصيد بالصنارة )فن(   

يمكن أن نقسم الفن إلى فنون اإلنتاج و فنون االمتالك ومن بين هذه األخيرة 

بعضها يتم بالتبادل وبعضها اآلخر بالحيازة، وفي هذه األخيرة بعضها صراع 

. هذه القسمة رآها أرسطو بأنها"ليست منهجا (11)وبعضها طراد...إلخ

ى موافقة املحاور استنتاجيا، ألنها تتطلب في كل خطوة حوارية الحصول عل

قبل االنتقال إلى الخطوة التي تليها فهي تفتقر إلى الحد األوسط الذي يربط 

 .(11)بين الحدين األصغر و األكبر و يجعل النتيجة تصدر بالضرورة"

فكيف  Non Bو  Bإلى مرتبتين ثانويتين هما  Aذلك أنه عندما قسم المرتبة    

. إن هذا Non Bو ليس إلى  Bيمكن أن تنتمي إلى  Bالتي هي جزء من  Sنثبت أن 

المطلب يقتض ي أن يكون الطرف املحاور موافقا على ذلك، و هذه الموافقة 

تتطلبها كل مرحلة من مراحل التقسيم وهذا النقص هو الذي اقتض ى وجود 

حد أوسط،" وعن طريق اكتشاف الحد األوسط يعتبر أرسطو المؤسس 

صل إلى إقامة نظام استنتاجي يعتمد على قواعد الحقيقي للمنطق إذ أنه تو 

معبر عنها بصورة صريحة تمكن من استخراج صور االستدالالت المنطقية 

. وبتعبير بالنش ي" (10)التي كانت متضمنة في المعرفة السائدة في عصره"

نتمكن  Aهي  Sوالحال فمن  Bو Aالمطلوب هو قلب العالقة الشمولية بين 

أو  Bهي  Sأو غير داخلة، من االستنتاج بالضرورة أن  Bيداخلة ف Aوفقا لكون 
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. ولتوضيح هذه الفكرة مثل  بالنش ي لها برسمين األول للقسمة Bأنها ليست 

 األفالطونية و الثاني للقياس األرسطي.

و اخترنا عرض هذين الرسمين التوضيحيين بالرموز المستعملة من طرف   

 بالنش ي؛ لم نعربها.

 القياس األرسطي                                     فالطونيةالقسمة األ     

                   A 

             B  Non           B             B      A                                             B  

S   |   هيA                                                       S              A 

A  تقسم إلىB  وNon B              A هيB          A    هيNon B 

    .   Non B(10)هي    Sإذن        Bهي Sإذن      هي ؟                      Sإذن 

من خالل نظرية القياس، يهدف إلى تصنيف الموضوعات  أرسطولقد كان  

الطبيعية و البحث عن العلل، ومن هنا كان المنطق األرسطي تحليال للفكر 

ضوعا ومنهجا، والغرض الذي قام على العلمي الذي كان سائدا في عصره مو 

تحقيقه المنطق عند أرسطو هو أن غاية العلم معرفة العلل معرفة يقينية. 

لذلك رفض كل أنواع االستدالالت التي ال تحقق غرضه وفضل القياس 

لكن التحليل األرسطي الذي انحصر في الصورة  .(10)الحملي ألن نتيجته يقينية

توعب كل صور العالقات بين الموضوعات؛ و الحملية وحدها، لم يكن ليس

هي صور ال حصر لها كما سيتّبين مع المنطق المعاصر. فلم يعد مفهوم  

المنطق محصورا في نظرية القياس األرسطية أو في نظرية األقيسة الشرطية 

إن تطور المنطق منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أيامنا هذه  .(36)الرواقية

ة العلوم الدقيقة. ولم يعد الفاصل بينه و بين الرياضيات جعله يصعد إلى قم

 . (31)واضحا كما كان في العصور التاريخية القديمة والوسيطية والحديثة

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1210&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1210&vid=25


19 
 

و كانت املحاولة البارزة في موضوع تطوير المنطق في االتجاه الصوري 

للوصول إلى القوانين التي تصلح للتطبيق في كل مجاالت الفكر، هي املحاولة 

( و تبعه في ذلك بعض الذين أتوا من بعده 1630-006لتي قام بها ابن سينا ا

ثم توقفت تلك املحاولة بسبب ما آلت إليه الحضارة اإلسالمية من انحطاط. 

وكانت املحاولة الثانية الجديرة بالذكر في هذا الموضوع هي تلك التي قام بها 

تحديد منطق للفكر  ( و التي حاول من خاللهاLeibniz 1141-1011ليبنتز 

اإلنساني في مجاالته املختلفة. حيث يرى راسل و أتباعه أن ليبنتز هو األب 

المؤسس للمنطق الرياض ي. و لم تسجل بعد ليبنتز أي محاولة جادة في هذا 

 Augustus Deحيث قام أ. دي مورغان  10الموضوع حتى القرن التاسع عشر 

Morgan (1061-1001 ) لمنطق العالقات في كتابه بوضع األسس األولى

و . 1040 المنطق الشكلي أو إحصاء االستدالل الضروري والشكلي سنة

، Venn، فينJevonsجفونزتطورت هذه األعمال فيما بعد عند كل من 

و في نهاية القرن التاسع عشر ظهرت في ألمانيا أعمال   .Schroderوشرودر

تحت مرحلة جديدة في (. التي ف1040-1011) Gottlob Fregeغوتلوب فريجه

تطور المنطق الرياض ي، صورنة الرياضيات، وتأسيس المذهب المنطقاني 

القائل بان كل الرياضيات ترد إلى المنطق. وفي الفترة نفسها تقريبا ظهرت في 

( التي أسست Giuseppe Peano 1010-1031إيطاليا أعمال جيوسيب بيانو

 Formulaire deللغة مصورنة المعروضة في كتابه المترجم 

mathemetiques أما المساهمة األساسية التي أعطت دفعة قوية لظهور .

المنطق الرياض ي في شكله المعاصر فجاءت من خالل كتاب كل من برتراند 

 Alfred North( و ألفرد نورث وايتهد 1001-1006)Bertrand Russellراسل 

Whitehead (1013-1061 مبادئ الرياضيات )Principia mathematica 

(. إن ظهور المنطق الرياض ي بشكله المعاصر كان نتيجة أعمال 1016-1013)

استغرقت قرونا كما هو واضح من خالل العرض التاريخي الموجز السابق. 

انطلقت من النقص الذي تميز به المنطق التقليدي، و بعد محاوالت عديدة 

صورة التي من أجل إنشاء منطق يصلح لكل مجاالت الفكر انتهت إلى ال
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إذن فالمنطق الرياض ي ليس سوى  .استقرت عليها عند كل من راسل ووايتهد

تسمية للمنطق المصورن؛ أي أن المنطق الرياض ي ليس منطقا خاصا 

بالرياضيات دون سواها من العلوم و المعارف، بل إن قوانينه تشمل كل 

في بنائها مجاالت الفكر ألنها صيغ فارغة من أي محتوى تخضع لقواعد معينة 

و اشتقاقاتها و تحويالتها. و يمكن أن تمأل بأي محتوى علمي أو معرفي. إن 

المنطق الرياض ي ال يتميز عن المنطق القديم بثوبه الرياض ي أي استخدام 

لغة الرموز فالرموز كانت موجودة في الرياضيات و في المنطق قبل ظهور 

ات الصورية التي أدت المنطق الرياض ي، بل ألنه أستطاع أن يقدم للرياضي

 بها، إلى تدقيق لغتها، و قيامها على أسس منطقية خالصة.

و بهذا تحققت الغاية التي قصد إليها أرسطو وكل المناطقة من بعده،  

والمتمثلة في الوصول إلى القوانين الكلية التي يخضع لها الفكر، بالمفهوم 

 .(31)المنطقي، مهما يكن موضوعه)الصورية الخالصة(

 ثانيا: تعريف المنطق 

 إن علم المنطق اتخذ طول تاريخه أسماء متعددة نذكر منها:

الديالكتيك: عند أفالطون وكان موضوعه هو تحليل التصورات و  -1

تركيبها )محاورة السفسطائي(، واستخدم االسم نفسه شيشرون للداللة 

 على كل المنطق. منطق البرهان، ومنطق االحتمال و بقي هذا االستعمال

 حتى القرن السابع عشر.

األورغانون: وهو العنوان الذي أعطي ملجموع مؤلفات أرسطو في  -1

المنطق، وترجع هذه التسمية إلى القرون الثالثة األخيرة قبل الميالد. وكلمة 

حسب -أورغانون معناها )آلة( و يكون أرسطو قد أشار إلى هذه التسمية

تستعمل بالتحديد للداللة  في مؤلفه الطوبيقا لكن لم -عبد الرحمن بدوي 

على علم المنطق إال مع األسكندر األفروديس ي في شرحه للتحليالت 
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. كما ينبغي اإلشارة هنا إلى أن الفالسفة المسلمين قد تأثروا بهذه (33)األولى

 التسمية عندما سموا المنطق باآللة أو الصناعة.

ذلك عند القانون: سمي كذلك المنطق بالقانون ) قاعدة، ونموذج( و  -3

 األبيقوريين ألنه يتضمن قواعد المعرفة و الحقيقة.

طب العقل: وهي تسمية أطلقها شيشرون وذلك ألن هدف المنطق  -4

عنده هو عالج أنواع الضعف الطبيعية في الذهن البشري بواسطة قواعد 

 .(34)صورية للوصول إلى المعرفة الصحيحة

، (31)اباته المنطقيةالتحليالت: وهو االسم الذي استعمله أرسطو في كت -1

وكان يقصد بذلك تحليل الفكر إلى عناصره) التحليالت األولى و التحليالت 

 الثانية(. 

علم المنطق)لوجيكية(: و هو االسم الذي عرف به هذا العلم بوجه  -1

عام، فال نجده بالمعنى االصطالحي للداللة على هذا العلم إال في مؤلفات 

ك عند شيشرون، و ذلك جنبا إلى جنب مع من القرن األول قبل الميالد وذل

كلمة ديالكتيك الموجودة عند أفالطون. إذن ابتداء من القرن األول قبل 

الميالد استعملت الكلمتان علم المنطق وديالكتيك معا للداللة على نفس 

 موسوعة. (31)العلم، و هو علم المنطق

العلم بوجه عام، إذن تسمية علم المنطق بهذا االسم هو الذي عرف به هذا 

و هو االسم المتداول دون اختالف. لكن االختالف استمر حول تعريف علم 

المنطق. فماذا تعني كلمة منطق؟ و هل المنطق علم أم فن؟ و إذا كان علما 

 فهل هو علم نظري أم معياري؟

ينبغي أن ننبه هنا وكما ذكرنا سابقا أن أرسطو لم يطلق على هذا العلم اسم  

وجيكا( وإنما استعمل كلمة التحليالت. وفي هذا الصدد يقول عبد المنطق )ل

الرحمن بدوي:"إننا ال نعرف على وجه الدقة من هو أول من استعمل كلمة 

 ( هذه للداللة على علم المنطق. Logikeمنطق)
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( في كتابه "تاريخ المنطق في الغرب" استنادا إلى Prantlو يفترض برانتيل )

( أن من الممكن أن تكون من وضع شّراح أرسطو و Boëtiusإشارة بوثتيوس)

ضعوها اصطالحا من أجل أن يقابلوا بين األورغانون ألرسطو وبين الديالكتيك 

)الجدل( عند الرواقيين و لعل ذلك كان في عهد " أندرونيقوس الرودس ي" في 

)القرن األول قبل الميالد(، ويدل استعمالها عند شيشرون )القرن األول قبل 

يالد(، و عند األسكندر األفروديس ي )القرن الثاني بعد الميالد(، وجالينوس الم

)القرن الثاني بعد الميالد(، على أنها قد أصبحت شائعة االستعمال في )القرن 

 .(30)الثاني بعد الميالد(

تشيـر كلمــة المنطــق من ناحية االشتقاق اللغوي إلى الكالم أو النطق، كما   

إذا ابتعدنا عن األصل اللغوي و اقتربنا من الكلمــة  -خرى تشير من ناحية أ

 .(30)إلى العقل أو الفكر أو البـرهان Logos)لوغوس(  اليونانية

لكن الفالسفة العرب و المسلمين لكــي يقتربــوا من المعنى الثـــاني ميزوا بين 

و نوعين من النطق: نطق ظاهري و آخر باطني، األول يشير إلى الكـــالم أ

التحــدث،  الثاني يشير إلى المعقـــوالت ومحاولة إدراكـها. يقـــول الجــرجاني في 

هذا التمييز:" النطق يطلق على الظاهري و هو التكلم، و على الباطني و هو 

إدراك المعقــوالت، و هذا الفن)المنطــق( يقــوي األول و يسـلك بالثاني مسلك 

ظهر كال المعنى  النطق للنفس اإلنسانية الســـداد، فبهذا الفن يتقوى و ي

 . (30)المسماة بالناطقة، فاشتق له اسم المنطق"

لكن ينبغي االبتعاد عن االشتقاق اللغوي للتمييز بين الحدود و التصورات    

والقضايا والعبارات، للوصول إلى المعنى االصطالحي لكلمة منطق و هو أنه 

، مهما (46)حديد القوانين العامة للتفكيرعلم الفكر أو العلم الذي يهدف إلى ت

كانت اللغة التي يستخدمها المنطقي. هذا فيما يتعلق بالتسمية و االشتقاق 

 اللغوي، لكن هل هناك اتفاق حول تعريف المنطق من الناحية االصطالحية؟
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)منطق( في اللغة االنجليزية أو ما يناظرها في اللغات األوروبية  Logicإن كلمة    

(، التي Logosالحديثة فهي مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة )لوغوس( ) 

تعني العقل أو الكالم. و ترد هذه الكلمة كجزء من أسماء كثيرة، مثل علم 

 ، وعلم النفس Biology، و علم البيولوجيا Geologyالجيولوجيا 

Psychology وغير ذلك من العلوم، ليدل على البحث المنظم و عن القوانين .

والمبادئ العامة التي يتوصل إليها هذا العلم أو ذلك طبقا لبعض المعايير 

 .(41)العقلية و اإلجراءات التجريبية

يقول علي عبد المعطي:"لقد تعددت تعريفات المنطق،و ال يمكن تحديد 

 تعريف واحد له".

 ر أربع اتجاهات في تعريف المنطق هي:و يذك

االتجاه األول يعتبر المنطق آلة أو صناعة و يقصد منه تلك الفائدة العملية  -

التي تستفاد من تطبيق قواعد المنطق على الحكام و االستدالالت في العلوم 

األخرى ويصنف ضمن هذا االتجاه تعريفي ابن سينا و بورت روايال.لكنه ال 

التعريف ألنه حسبه اعتبار أي علم من العلوم و منها المنطق يوافق على هذا 

فنا يعني ربطه بالجانب العملي التطبيقي، بينما العلم في أساسه نظري، ثم 

 يأتي التطبيق بعد ذلك أو قد ال يأتي.

و االتجاه الثاني يذهب في رأيه إلى اعتبار المنطق علم صناعة و علم نظري في  -

( فيلسوف و 1031 -1010رفي كل من غوبلو )الوقت نفسه ويعرض هنا تع

-Richard WHATELY( )1000منطقي فرنس ي. وريتشارد هويتلي )باإلنجليزية: 

م( هو كاتب وأسقف إنجليزي. غير أنه يعتبر أن اجتماع صناعة و علم 1013

يعتبر تناقضا ألن العلم النظري هدفه الحقيقة بغض النظر عن نفعها و إنما 

 لعلوم التطبيقية.يأتي التطبيق مع ا

أما االتجاه الثالث حسبه فيعرف المنطق بأنه علم معياري و المقصود  -

بذلك هو أن قوانين المنطق تصبح بمثابة المعايير الثابتة التي ينبغي أن 

يستند إليها كل تفكير صحيح. ويصنف ضمن هذا االتجاه أبو حامد الغزالي، و 
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لم النظري والعلم المعياري هو يضيف أن الذي أثار مسألة التمييز بين الع

( ألماني، يعتبر المؤسس لعلم النفس التجريبي" 1016-1031"ويليام فونت )

الذي اعتبر المنطق والجمال و األخالق علوما معيارية. لكن على عبد المعطي 

يرى أيضا أن هذه الفكرة كذلك تحمل تناقضا معتمدا على موقف عالم 

(، فيلسوف وعالم 1030 – 1010بريل )-ياالجتماع الفرنس ي " لوسيان ليف

اجتماع، وأثنولوجي فرنس ي " و نقده للتصور المعياري لألخالق والنقد نفسه 

 يمكن أن يوجه للمنطق؛ أي ال يوجد علم معياري.

و ينتهي إلى اتجاه أخير يعّرف المنطق بأنه علم نظري، حيث يعتبر هذا  -

لمنطق الرمزي على حد التعريف من أنسب التعريفات للمنطق الصوري و ا

سواء. و يورد هنا تعريفات الكثير من المناطقة نذكر منهم جيفونز، كينز،، 

.  بالرغم  من أن علي (41)هاملتون، هيجل، سوزان استبنغ، جورج بول، ...إلخ

عبد المعطي يتبنى تعـريف هذا االتجاه القائل بأن المنطق علم، إال أننا 

فات المناطقة والفالسفة للمنطق أنها غير نالحظ على هذه التصنيفات لتعري

دقيقة فمثال ابن سينا يعرف المنطق بأنه علم نظري وصناعة. كذلك فهو ال 

يورد تعريف واضع المنطق أرسطو، يضاف إلى هذا أيضا تصنيفه لتعريف 

كينز ضمن االتجاه األخير يتعارض مع مضمون هذا التعريف للمنطق، بأنـه 

 .(43)كـده علي سامي النشار في شرحـــه لتعريف كينزعلم معيـاري و هو ما يؤ 

من هذه المالحظات ينبغي أن نتجه اتجاها آخر في تعريف المنطق و ذلك      

ير نماذج من التعريفات 
ّ
بالرجوع إلى السياق التاريخي لنشأة هذا العلم، ونتخ

 تخص تطور المنطق عبر التاريخ. 

"آلة العلم، و موضوعه  تعريف أرسطو: يعرف أرسطو المنطق بأنه: -1

. ينبغي أن نشير هنا أن (44)الحقيقي هو العلم نفسه، أو هو صورة العلم"

أرسطو عندما وضع تصنيفه للعلوم ميز بين ما كان منها علما نظريا غايته 

المعرفة كالفيزيقا و الرياضيات والفلسفة األولى، و ما كان منها عمليا غايته 

ة، و ما كان منها إنتاجيا غايته أنتاج ش يء السلوك مثل األخالق و السياس
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. و (41)جميل أو مفيد مثل فن الشعر.أما المنطق فلم يذكره ضمن هذه العلوم

لعل السبب في عدم اعتباره المنطق علما من العلوم أي جزء من الفلسفة 

إلى أن المنطق علم قوانين الفكر بصرف النظر عن  -في نظره –فيعود 

لذلك فهو يعده علما ومدخال لجميع العلوم و آلة لها موضوع ذلك الفكر. و 

على اختالف أنواعها. إذ أن المنطق نوع من المعرفة البد من اكتسابه و 

.لذلك أطلق عليه شراح أرسطو (41)إتقانه قبل الدخول في تعلم أي علم آخر

 اسم اآللة أو األورغانـــون*.

ر السليم، ولم يطلق أرسطو باعتبار أنه مقدمة لكل العلوم تساعد على التفكي

أبحاثه وإنما استخدم كلمة التحليالت؛ أي تحليل التفكير  اسم المنطق على

 .(40)إلى استدالالت، واالستدالالت إلى أقيسة،  واألقيسة إلى عبارات وحدود

تعريف ابن سينا: يجعل ابن سينا من المنطق مدخال لكل العلوم  -1

تحت هذا الكتاب ابتدأت بالمنطق و الفلسفية عند أرسطو يقول:" و لما افت

. و يذكر علي سامي (40)تحريت أن أحاذى به ترتيب كتب صاحب المنطق.." 

 النشار تعريف ابن سينا للمنطق :" المنطق 

هو الصناعة التي تعرفنا من أي الصور و المواد يكون الحد الصحيح الذي 

و يرى أن يسمى بالحقيقة حدا، و القياس الصحيح الذي يسمى برهانا" 

تعريف ابن سينا يقرر أن المنطق آلة نظرية صورية نتوصل بها إلى الحد 

. و (40)الصحيح و القياس البرهاني، و بهذا لم يضف جديدا للتعريف األرسطي

يورد ابن سينا تعريفا آخر للمنطق فيقول:" والعلم الذي يطلب ليكون آلة، 

منطق(، و لعل له عند قوم فقد جرت العادة في هذه البلدان أن يسمى علم )ال

 .(16)آخرين اسم آخر، لكننا نؤثر أن نسميه اآلن بهذا االسم المشهور"

و هذا التعريف كما هو واضح يعتبر المنطق فنا لتمييز صحيح األحكام  

 واالستدالالت من فاسدها. كما يقرر ابن سينا أن لهذا الفن أسماء أخرى.
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هو القانون الذي به يميز صحيح  تعريف أبو حامد الغزالي:" فعلم المنطق -3

الحد والقياس عن فاسدهما، فيتميز العلم اليقيني عما ليس يقينيا و كـأنه 

 .(11)الميزان والمعيار للعــلوم كلها"

ار، 
ّ
وهو تعريف ال يختلف في جملته عن تعريف أرسطو على حد تعبير النش

 فهو يصف المنطق بالقانون أي أنه اآللة الصناعية النظرية.

تعريف القديس توما األكويني:" هو الصناعة التي توجه عمل العقل ذاته و  -4

التي بفضلها يسير اإلنسان في عمله العقلي بشكل منظم و سهل و بال 

ار أن أوضح تعريف لتعريفات المسحيين في العصور (11)خطأ"
ّ
. يرى النش

 الوسطى للمنطق، إنما نجده عند القديس توما األكويني. 

  Nicole( ونيكول 1111-1104)Arnauldأرنولد روايال:تعريف بورت  -1

"المنطق هو الصناعة التي يحسن بها اإلنسان قيادة عقله في ( 1111-1110)

. ويصفه تريكو بالتعريف الرشيق. و (13)معرفة األشياء عند التعلم أو التعليم"

يالحظ النشار أن أول تعريف عند املحدثين هو تعريف بورت رويال، باعتباره 

فن اكتشاف و وفن برهنة في الوقت نفسه، حيث نجد خطوة في فهم المنطق 

و تعريفه، قد نجدها مصرحا بها في المنطق األرسطي. وإن كانت متضمنة 

 .(14)فيه

تعريف رابييه:" المنطق هو علم العمليات و الطرق التي يتأسس بواسطتها  -1

منطق الصوري عن العلم". ويقدم رابييه أيضا تعريفا آخر يبرز فيه تميز ال

علم المناهج فيقول:" المنطق هو علم شروط مطابقة الفكر لذاته و شروط 

مطابقة الفكر لموضوعاته، التي متى اجتمعت كانت الشروط الضرورية و 

. و من هذا التعريف يتضح لنا أن المنطق ليس علما (11)الكافية للصدق"

لكثير من المناطقة خالصا و مستقال عن الواقع بصورة مطلقة كما يصوره ا

والفالسفة. إن الصّور الفكرية ليست صورا عقلية خالصة مستقلة عن 

الواقع بمختلف مفاهيمه بل يجب أن تنطبق على األشياء و الوقائع في العالم 

الخارجي.يقول تريكو:" إن المنطق الصوري و خالفا لرأي المدرسيين 

ه بنفسه.و الحاصل ، فإنه ال يكفي نفسHAMILTONاالنحطاطيين وهاملتن 
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أنه يجب أن ينطبق على ش يء، و أن يكون معموال من أجل العلم. و لقد أدرك 

ذلك أرسطو: فنظريته في القياس كما بسطها في )التحليالت األولى( ليست 

سوى عمل تحضيري لنظرية البرهان و العلم الموجودة في التحليالت 

 .(11)األخيرة"

كل هذه التعريفات بأنها لم تخرج عن نطاق  و هذا ما جعل النشار يعلق على   

، وحتى التغيير الذي حدث باكتشاف المنطق الرياض ي (10)التعريف األرسطي

ما هو إال امتداد للمنطق األرسطي والفرق في درجة الصورية. ولكن كيف 

 .يمكن الجمع بين كون المنطق علما و فنا في الوقت نفسه؟

 ثالثا: المنطق أعلم هو أم فن؟

هذه المسألة تتعلق بطبيعة المنطق وغايته، هل هو دراسة نظرية بحتة  إن 

ال عالقة لها بطرق العمل وإجراءاته الفعلية؟ اختلف الناظرون في هذه 

المسألة فمنهم من قرر بأنه علم ال يهتم إال بالكشف عن المبادئ أو القوانين 

رك مع بقية التي تنطوي عليها مفردات موضوعه و من هذه الناحية فهو يشت

العلوم األخرى على اختالف موضوعاتها في محاولة الكشف عن المبادئ التي 

 ينطوي عليها موضوعه الخاص و هو الفكر أو صورة الفكر.

و من الباحثين من يذهب على أن المنطق فن أكثر منه علم، ألنه يرشدنا و     

في آن يوجهنا للتفكير الصحيح. ويرى فريق آخر أن المنطق علم و فن 

. إن تحديد موقف من هذه المسألة يقتض ي تحديد معنى علم ثم  (10)واحد

 معنى فن ثم تحديد العالقة بينهما.

"إن العلم هو مجموعة القواعد العامة النظرية التي في الذهن، عن قسم من  

أقسام المعرفة اإلنسانية، والفن هو تطبيق تلك القواعد في العالم الخارجي: 

. ويحدد محمد مهران معنيين (10)أي إحداث أثر لما هو في الذهن في الخارج"

عمل كما قد تعني المعرفة مختلفين لكلمة فن فقد نعني بها المهارة في إنجاز 

النظرية بالطريقة التي يتم بها إنجاز هذا العمل على أفضل وجه ممكن. و في 

هذا المعنى األخير تكون كلمة فن مرادفة لكلمة علم، أو على األقل أن الفن 

يفترض العلم فإذا كان شخصا مثال ماهرا في قيادة السفن فهذا يفترض أن 
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ة. ثم يواصل في شرح هذه العالقة قائال:" و اآلن يكون على علم بقواعد المالح

فإننا إذا أخذنا كلمة فن بهذا المعنى األخير كان في وسعنا أن نطلق على 

المنطق اسم فن، وبالتالي يكون من الواضح أن المنطق لو كان فّنا لوجب أوال 

أن يكون علما، ألن دراسة طبيعة التفكير الصحيح البد لها أن تسبق إعطاء 

. وينتهي بعد هذا التحليل إلى (16)يمات لكي يفكر اإلنسان بطرقة صحيحة"تعل

أن المنطق بمعناه الدقيق ال يطلق إال على معنى واحد منهما هو المعرفة 

الدقيقة بطبيعة التفكير و صوره، فالمنطق ال يقدم "وصفة" يحصل بها 

ي اإلنسان على معرفة عن جميع الموضوعات بل مهمته أن يصبح على وع

بطبيعة التفكير الذي تم إتباعه في تلك العلوم. و بهذا يقرر أن المنطق علم و 

ليس فنا و لعل السبب الذي جعل البعض ينظر إليه على أنه فن يرجع إلى 

اعتباره في نظرهم بطبيعته "معياري" أي يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه 

 .(11)التفكير الصحيح

ار :"أن المناطقة اخ
ّ
تلفوا حول مسألة طبيعة المنطق اختالفا و يرى النش

كبيرا. فالبعض منهم يرى أنه إذا كان المنطق صوريا، فهو علم قائم في ذاته 

وبذاته، وإذا اعتبرناه ماديا، فهو فن، على أننا يجب أن نلتمس حل المشكلة 

. فيذهب إلى أن أرسطو لم يعط فكرة واضحة عن (11)أوال عند واضع المنطق"

هل هو علم أم فن؟ رغم أنه يطلق على هذا العلم تارة اسم  طبيعة المنطق

اآللة و تارة أخرى يدعوه بالعلم التحليلي*. و ينتهي إلى أن المنطق عند أرسطو 

ليس جزء من الفلسفة أي أنه ليس علما من علومها. وكنا قد أشرنا إلى هذا في 

ف أرسطو تحديدنا لتسميات المنطق عبر التاريخ و كذلك عند شرحنا لتعري

 للمنطق.

أما الشراح األسكندريون فتبنوا نزعة توفيقية حيث اعتبروا المنطق مقدمة 

 .(13)للفلسفة وجزء منها في الوقت نفسه

وانتقلت المشكلة إلى العالم اإلسالمي، فترى اإلسالميين يصورون النزاع    

ي أحد مؤرخي العلم ف-حول طبيعة المنطق تصويرا بارعا. فيذهب الخوارزمي 

إلى أن معنى الفلسفة هو علم حقائق األشياء و العمل بما  -العالم اإلسالمي
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هو أصلح، و يذكر أنها تنقسم قسمين، أحدهما نظريا و اآلخر عمليا، أما 

المنطق فيرى" أن بعض الفالسفة جعله حرفا ثالثا غير هذين، و منهم من 

فلسفة، و منهم جعله جزء من أجزاء العلم النظري، و منهم من جعله آلة لل

.ويرد النشار مصدر هذه اآلراء إلى كتابات (14)من جعله جزء منها وآلة لها"

الشراح المتأخرين ومنهم سمبليقيوس وأمونيوس واألسكندر األفروديس ي 

ويعتمد في هذا القول على قراءة  هامالن لتقسيمات هؤالء الشّراح للكتب 

 األرسطية.

يمات انتقلت إلى العالم اإلسالمي و شغلت و يستطرد قائال أن هذه التقس     

ائيين بحيث كانت كتاباتهم تستهل بهذه المسألة هل 
ّ
فالسفة اإلسالم المش

المنطق جزء من الفلسفة أو هو جزء سابق عليها؟ ويذكر من بين هؤالء أبو 

ائي ألرسطو و الذي حسبه ال يعطي رأيا ثابتا في 
ّ
نصر الفارابي كشارح مش

بره مرة جزء من الفلسفة، و مرة أخرى يعتبره آلة لها. ثم المسألة، فهو يعت

يعلق على هذا الموقف هل كان الفارابي يشعر بهذا التعارض في موقفه من 

. لكن يبدو أن (11)هذه المسألة أم أنه كان مجرد ناقل لما وصل إليه من أراء؟

الشطر األول من المسألة هو الصائب أي أن الفارابي كان يشعر بهذه 

طبيعة المزدوجة للمنطق، و الدليل على ذلك هو ما ذهب إليه ابن سينا في ال

المدخل ولخصه إبراهيم مدكور كما يلي: "لقد بذل جهدا عنيفا)ابن سينا( في 

إثبات أن الدراسات الفلسفية ال يمكن أن تكون إال نظرية و عملية، ألنها إما 

ن النظرية ال يمكن إال أن تنصب على الوجود الذهني أو الوجود الخارجي؛ و أ

أن تكون طبيعية، رياضة محضة، و علما إلهيا؛ و أن العملية ال يمكن إال أن 

تكون سياسية و تدبير منزل، و أخالقا. و مع هذا ينتهي إلى القول بأنه يمكن 

أيضا أن يعتبر كل بحث نظري فلسفة، سواء اتصل بأحد الوجودين السابقين 

 .(11)مهما"أو بهما معا، آو أعان على فه

وعليــه فالمنطـــق صالح أن يكون آلة للفلسفة أو جــزء منها يقول ابن    

سينا:"فمــن تكــون الفلسفة عنده متناولة للبحث عن األشياء، من حيث هي 

موجــودة، منقسمة إلى الوجودين المذكورين، فال يكون هذا العلم )المنطــق( 
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ون عنده آلة في عنده جزء من الفلسفة. ومن حيث هو نافع في ذلك فيك

الفلسفة. ومـن تكون الفلسفة عنـده بحث نظـري، ومن كل وجه، يكون أيضا 

 (.10)هذا عنده جزء من الفلسفة، و آلة لسائر أجزاء الفلسفة"

ومن هنا فابن سينا يذهب إلى أن المنطق له طابع نظري و عملي في آن    

سات نظرية، و آلة واحد، فهو علم لما يشتمل عليه من قوانين و قواعد و درا

تؤدي إلى استخالص املجهول من المعلوم )راجع تعريفنا للمنطق عند ابن 

 سينا. و هذه نظرة أرسطية(.

لكن المتأخرين من المناطقة المسلمين نظروا إلى المنطق نظرة رواقية     

بحتة واعتبروه جزء من الفلسفة. و في العصور الوسطى المسيحية نجد 

ك من تبنى النظرة األرسطية كما عبر عنها ابن سينا والتي االختالف نفسه فهنا

. (10)تعتبر المنطق علما وفنا وهناك من تبنى النظرة الرواقية التي تعتبره علما

 René DESCARTES 1101(أما في العصور الحديثة فقد اعتبر ديكارت 

المنطق فنا ويظهر ذلك من خالل كتابيه "مقال في المنهج" و"قواعد  1650)

 .(10)لهداية العقل". كما كتب مناطقة بورت روايال "فن التفكير"

و في العصور الحديثة و المعاصرة نجد عودة إلى التعريف الرواقي للمنطق 

بأنه علم لكن مع إدراج مناهج البحث في إطار المنطق و هذا تقليد في كتب 

. (06)المنطق في القرن التاسع عشر و النصف األول من القرن العشرين

فيعرفه جيفونز بأنه" علم قوانين الفكر" كما يرى كينز أن المنطق " هو العلم 

الذي يستقص ي المبادئ العامـة للفكــر الصحيـح، و أن موضوعـــه هـو تفسير 

األحكام ال باعتبارها ظواهر سيكولوجية و إنما باعتبارها معبرة عن معارفنا 

نحـو تحديــد الشــروط التي ننتقل ومعتقداتنا. و يتجه المنطـق على وجـه خـاص 

. و هذا (01)بفضلها من أحكام معروفة لنا إلى أحكام أخرى نستنبطها من األولى"

التعـــريف يعطي للمنطق طبيعة معيارية و هو أمر لم يعد مقبــوال أي ال يمكن 

 الجمـــع بين كـون المنطـق علمـا ومعياريـا. 

ة حديثة في المنطق" حاولت أن توفق و جاء في مؤلف سوزان استبنغ " مقدم

فيه بين المنطق الصوري و المنطق الرمزي ، حيث ردت المنطق األخير إلى 
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المنطق الصوري القديم، و ذهبت إلى أن المنطق الحديث )أي ما يسمى 

بالمنطق الرمزي أو الرياض ي( ما هو إال تعديل أو إصالح للمنطق القديم 

 . (01)ن الفكر الضرورية"وعرفت المنطق بأنه " علم قواني

و هناك تعريفات أخرى و أن اختلفت، لكنها تكاد تتفق على أن المنطق علم   

ويظهر لنا من خالل هذا العرض ملختلف المواقف حول طبيعة المنطق أنه 

"ليس علما معياريا يحدد الكيفية التي يجب أن نفكر بها، فالمنطق ال يتناول 

ى على طبيعة الصدق من وجهة نظر مبحث القيم الذي يركز بالدرجة األول

القيم وأصلها و تطورها و عالقاتها بالظروف التاريخية و االجتماعية. 

. فالمنطق علم (03)فالمنطق يتناول الصدق كقيمة بالمعنى اإلخباري فقط"

لكن هل هو علم صوري أم مادي أو صوري ومادي معا؟ هذا ما سنحاول 

 تحليله و مناقشته في الفصل التالي.

II-  و الماديةالمنطق بين الصورية 

 أوال: ضبط المشكلة

إن من أهم المسائل التي تثار حول طبيعة المنطق هي مسألة طبيعته من    

حيث الصورية و المادية. هل المنطق يختص بصورة الفكر و بالتالي فهو 

 صوري، أم يختص باألشياء في ذاتها و مضمونها المادي و بالتالي فهو مادي؟

ن:" إن المنطق يحاول تحليل و نقد الفكر، يقول المنطقي االنجليزي جونسو 

وهذا التحليل قد يتعلق بالفكر نفسه أو بمبادئه و صوره، و قد يتعلق 

. لقد كانت هذه هي المشكلة التي واجهت (04)بمضمون الفكر أو بمحتواه"

الباحثين في المنطق. والتي على أساسها قسم المناطقة المنطق إلى قسمين 

ي. األول يبحث في صورية الفكر فقط، بغض منطق صوري، و منطق ماد

النظر عن الموضوعات التي يبحث فيها، و الثاني يهتم بالناحية الموضوعية 

للفكر أي األشياء. و لهذا كان موضوع المنطق الصوري هو البحث في 

القواعد التي تجعل الفكر متفقا مع ذاته؛ عدم تناقض الفكر مع القواعد 

فقط في القواعد والشروط التي تضمن لنا االنتقال التي وضعها بذاته. يبحث 

من المقدمات إلى النتائج دون تناقض. هذه القواعد والشروط صورية 
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خالصة وال عالقة لها بمضمون الفكر أو الواقع المادي الموضوعي. فقط 

ينبغي أن نميز هنا بين صورة الفكر و الفكر كفعل و هو موضع لعلم النفس، 

بـذلك. و من هنا فعمل المنطق الصوري هو أن يقدم لنا  و ال عالقة للمنطق

 .(01)القواعد التي تجعل استداللنا صحيحا من الناحية المنطقية

أمــا موضوع المنطـــق المـادي فهو وضع القواعـد الـــتي تجعـل الفكـر متطابقـا    

 لخـارج. مع الواقـع )األشياء( أي أن تعبـر في الذهـن علـى مـا هـي عليـه في ا

فإذا قلنا مثال "إذا سقط المطر ابتلت األرض".، ونظرنا إلى القضية من   

الناحية الصورية ال نبحثها إال من حيث لزوم التالي عن المقدم و صحة 

االرتباط، أما إذا كان المقصود هو صحة هذه القضية من حيث الواقع فهذا 

نها. هل تنطبق على ش يء آخر، يستلزم منا البحث في مادة القضية و مضمو 

الواقع أم ال؟ هل هي تنطبق على ش يء خارجي أم هي مجرد افتراض ذهني؟ 

نالحظ أن هناك اختالف واضح أن نبحث القضية من حيث صورتها فقط و 

 أن نبحثها من حيث مضمونها.

اختلف المناطقة حول هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أن المنطق    

الفكر، أي في قوانين عامة تنطبق على التفكير صوري، ال يبحث إال في صورة 

املجرد بصفة مطلقة، و أن البحث في الجانب المادي أو مضمون الفكر ليس 

منطقا وإنما هو بحث يرتبط بفلسفة العلوم أو علم المناهج. فعمل المنطق 

هو البحث في المبادئ العامة للفكر أيا كان موضوعه، و لهذا فالمنطق 

. لم يوافق التجريبيون (01)لمادة الفكر. فهو صوري خالص يستبعد كل اعتبار

على هذا بل ذهبوا إلى أنه ال يمكن الفصل بين الفكر والمادة فهما ش يء واحد 

يكّون المنطق، فالفكر عيني، مادي و ليس هناك فكر مجرد. و على أساس 

هذا التقسيم أصبح المنطق الصوري محصورا في نظرية القياس و بعض 

ويكون المنطق المادي يشمل  االستدالل االستقرائي و غيره من  لواحقها،

صور االستدالل الحديثة. قبل اتخاذ مقاربة من هذه المشكلة ينبغي الرجوع 

 بها إلى واضع المنطق نفسه أرسطو، ثم من جاء بعده حتى العصر المعاصر.

 ثانيا: موقف أرسطو من صورية المنطق و ماديته
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لتصورات على أنها متسلسلة في الذهن بطريقة معينة لقد نظر أرسطو إلى ا  

تخضع لقواعد عامة يسير عليها العقل، وهو يربط بين هذه التصورات بغض 

النظر عما تشير إليه هذه التصورات من واقع خارجي خاضع للتجربة؛ فهذه 

التصورات تترابط لتكون القضايا، و هذه األخيرة تكون حملية أو شرطية، 

 ورته وقواعده العقلية العامة. ولكل منهما ص

وإذا ما انتقلنا إلى ربط هذه القضايا فإننا نجد أنفسنا أمام القياس األرسطي، 

وهو بدوره له شروطه، وقواعده، وصوره التي تشكل منها وقالبه بصفة عامة 

 هو المقدمتين و النتيجة.

ق األرسطي و هذا ما يجعلنا نقرر على حد تعبير علي عبد المعطي أن المنط    

كان منطقا صوريا إلى حد كبير، ال يهتم بتطابق الفكر مع الواقع بقدر ما يهتم 

ببيان القواعد العامة التي يسير بمقتضاها الفكر و هو يربط التصورات في 

قضايا ثم يربط القضايا في أقيسة. و يواصل عبد المعطي بقوله و مع هذا 

رسطو كان صوريا خالصا، و إن فنحن ال نستطيع أن نجزم بأن المنطق عند أ

كانت هذه غاية أرسطو في تحليالته األولى. إال أنه في تحليالته الثانية يتحدث 

عما يسمى اآلن بمناهج البحث في العلوم، أو بمعنى آخر، يتحدث عن 

االستدالل من حيث انطباقه على موضوع العلم. و هذا ما يرجع بنا إلى 

 .(00)ق الفكر مع الواقعالمنطق المادي الذي يهتم بانطبا

و يذهب النشار إلى أنه من المؤكد أن المنطق عند أرسطو لم يكن شكليا   

بحتا، فنحن نستطيع أن نجد عنده نوعين من أنواع المنطق: المنطق 

الصغير وهو دراسة قوانين الفكر خالصة و مجردة من كل مضمون، و هذا ما 

القياس( و هو ما بحثه أرسطو هو متعارف عليه اآلن بالمنطق الضيق)نظرية 

في ما سماه بالتحليالت األولى. والمنطق الكبير، وهو ينطبق على مناهج 

البحث، و هو دراسة عمليات العقل منطبقة على هذا العلم أو ذاك وهو ما 

. أو ما يسمى بالبرهان. وينتهي (00)بحثه أرسطو في ما سماه بالتحليالت الثانية

لى أن المنطق عند أرسطو لم يكن صوريا بحتا وإن النشار من هذا التحليل إ

كان الجزء األكبر منه تغلب فيه الناحية الشكلية. بل أن التحليالت األولى 



34 
 

والتي تعتبر بأنها صورية وشكلية، فيها جانب مادي بدليل أن هناك من يذهب 

إلى أن أرسطو وصل إلى الكثير من قواعد القياس وإلى المقوالت نفسها 

 .(00)حليل ماديبواسطة ت

وكان أرسطو يوصف بأنه ذو نزعة واقعية يقول أبو يعرب المرزوقي:" فرغم 

أن الواقعية الصورية المفارقة للرياض ي تبدو، مغايرة تمام المغايرة للواقعية 

الصورية املحايثة، إال أن مجال تحديد الرياض ي باإلضافة إلى الطبيعي يبقى 

ما يحدده بما ينسبه إليه من حضور في واحدا عند أفالطون و أرسطو. فكاله

الطبيعي؛ ومن ثم فهما يعترفان له بالواقعية، أعني بالوجود و القيام الذاتي.." 
(06). 

وقد سبق و أن بّينا في الفصل األول كيف أن المناطقة المسلمين قد فهموا   

هذا التوجه عند أرسطو، و منهم الشيخ الرئيس ابن سينا: الذي كان يرى أنه 

إذا كان المنطق يمدنا بقواعد تعصمنا من الخطأ، فهو صوري ومادي في 

نه يتجه كذلك الوقت نفسه. فإذا كان هذا الفكر يتجه نحو صورة الفكر، فإ

نحو مادته، وأنه إذا كان أرسطو شكليا في التحليالت األولى، فإنه مادي في 

بحثه عن البرهان، بل يحاول أن يطبق هذه القوانين الصورية في كثير من 

كتبه األخرى، التي اعتبرها مفكرو اإلسالم جزء من المنطق )كالجدل 

ه المؤلفات في صورة الفكر واألغاليط والخطابة والشعر(، فهو ال يبحث في هذ

. غير أن المناطقة المسلمين المتأخرين (01)فقط بل يبحث أيضا في مادته

اعتبروا المنطق صوريا فحسب وحصروه في مبحثين مبحث التصورات و 

مبحث التصديقات. يقول ابن خلدون:" ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطالح 

اس من حيث إنتاجه للمطالب المنطق" و إن من هذا التغيير تكلمهم في القي

 .(01)على العموم ال بحسب مادته و حذفوا النظر فيه بحسب المادة"

أما السبب الذي جعل أرسطو ينظر إلى المنطق على أنه صوري ومادي في   

اآلن نفسه إنما يتضح بالعودة إلى مصادر هذا المنطق والبيئة التي نشأ فيها 

ب النشار أيضا إلى أن هناك أبحاث والتي فصلناها في الفصل األول. ويذه
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كثيرة في عصرنا بحثت الجانب المادي في المنطق األرسطي وأنه مجرد تجريد 

 . (03)ألسس فيزيقية بحثها أرسطو، و انتهى منها إلى وضع منطقه الصوري

لكن تحت تأثير الشراح و خاصة شراح العصور الوسطى) المتأخرين منهم( 

 منطق صوري بحت. فهم المنطق األرسطي على أنه

يقول تريكو في هذا الصدد:" إن العصور الوسطى كانت العهد الذهبي للمنطق 

األرسطي الشكلي بكل معانيه الشكلية و قد عمقت من هذه المنطق وذهبت 

به إلى النهاية في الصورية وأقاموه على النظرة الماصدقية وتركوا النظرة 

ز المنطقيين حسب تريكو في هذا المفهومية التي يقوم عليها القياس" و أبر 

 .Raymond LULL(04)العصر بالذات و أبعدهم عن الواقع هو ريمون لول 

يقول النشار:" عرف المدرسيون المنطق األرسطي معرفة كاملة، ولكن فكرة   

أرسطو عن المنطق لم تؤخذ عندهم أخذا كامال فقد اعتبروا المنطق صوريا 

ذاته منفصال... عن الواقع... وغارقا في بحتا، وعلما متمايزا منبثقا عن 

. و بدأت الثورة على (01)ميكانيكية بحتة ومنتهيا إلى استدالل وبرهنة جوفاء"

هذا المنطق الشكلي العقيم الذي ال يرتبط بالواقع كما وصفوه في عصر 

 النهضة." 

( األورغانون فأفسد نظرية القياس من أصولها، و Ramusفقد هاجم )راموس 

( أورغانونه الجديد الذي يقوم على التجربة و تصور Bacon)بيكون  وضع

منطقا استقرائيا بعيدا عن روح أرسطو". و،أتم ديكارت هزيمة أرسطو. 

. (01)وأسس العلم الحديث فحولت الكيفية إلى الكمية على حد تعبير تريكو

.  وصارت الرياضيات هي المنطق الحقيقي لما تتميز به من دقة  لغة و منهجا

وفي العصر الحديث دأب جل المناطقة على اعتبار المنطق صوري و مادي 

معا. يذهب كينز بعد التساؤل حول صورية المنطق و ماديته هل المنطق 

صوري أم مادي؟ ذاتي أم موضوعي؟ يتعلق بالفكر و تناسقه الذاتي أم يتعلق 

ري يهتم باألشياء؟ فيجيب قائال:" إنه من المعتاد أن نقول أن المنطق صو 

فقط بصورة الفكر أي بطريقتنا في التفكير المبتعدة عن الموضوعات 
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المشخصة التي نفكر فيها، كما أنه من المعتاد أيضا أن نقول أن المنطق 

 مادي من حيث أنــه يشير إلى الموضوعات املختلفة التي نفكـــر فيها. 

وقائع مادية،  و يقرر بعد ذلك أن المنطق صوري من جهة، ذلك أنه ال يتناول 

كما أن االستدالل فيه يكون له نمط معين أو صورة محددة، كما أن 

الموضوعات الرئيسية في المنطق ليست إال محاولة للكشف عن أكثر 

و ينتهي إلى أن  -األنماط أو الصور دقة و التي يمكن رد كل استدالالتنا إليها

الصور المنطقية المنطق مادي من حيث أنه يشبع فضولنا بواسطة مأل هذه 

بمادة موضوعية مستمدة من العالم الخارجي. و من هنا فالمنطق عند كينز 

 .(00)صوري و مادي في اآلن عينه

و يرى التا و ماكبث، أن الفكر يرتبط دائما بموضوع، و أنه يكون متصال  

باستمرار بموضوعاته، وأنه ال يوجد فكر مجرد تماما، فالفكر ليس منفصال 

ت أو إطارا مستقال عنها، رغم أننا نستطيع أن نميز بين الفكر و عن الموضوعا

بين موضوعاته، ففي الطبيعيات نحن نفكر في المادة و الطاقة، وفي 

البيولوجيا نفكر في الحيات، و في علم النفس نفكر في العمليات العقلية و 

النفسية الداخلية، وفكرنا يختلف من علم إلى آخر منهجا و إطارا بحسب 

ختالف موضوعات هذه العلوم. األمر نفسه ينطبق على المنطق، فهو يبحث ا

. و هذا ما عبر عنه كينز في قوله:" (00)في الصور الفكرية المالئمة لموضوعاته

إن العلوم كلها صورية من حيث أنها تجرد الصور من الموضوعات... وأن 

ونفهم من هذا  .(00)المنطق هو أكثر هذه العلوم تجريدا و تعميما و صورية"

أن العلوم ال تختلف عن بعضها البعض إال في درجة الصورية أي أن بعضها 

 أكثر صورية من اآلخر.

و لعل هذا ما عبر عنه بوزنكيت حين ذهب إلى أن المادة ال توجد بدون   

صورة، وأن العلوم تتجه بأكملها إلى البحث عن تلك الصورة التي قلنا أنها 

ص بوزنكيت إلى أن كل العلوم صورية، وأن المنطق علم ترتبط بالمادة، و يخل

صوري وأن الهندسة علم صوري وحتى الفيزيقا علوم صورية، فكل العلوم 

 .(06)صورية ألنها تتعقب الخصائص والصور الكلية لألشياء
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إال أن العلوم عند بوزنكيت تختلف في درجة الصورية، فكل علم يعالج نوعا 

مثابة صوره، و لكن صور هذه العلوم تكون مادة من الكيفيات التي تكون ب

بالنسبة إلى المنطق، و من ثم يجوز لنا أن نقرر " بأن المنطق أعلى العلوم 

 صورية". 

و ما نالحظه على هذه المواقف املختلفة وإن كانت ال تختلف عن الموقف   

األرسطي كما حددناه سابقا، فإنها تثير مشكلة هي المشكلة نفسها التي 

رحها الموقف األرسطي. هل يمكن اعتبار المنطق ومناهج البحث شيئا يط

واحدا؟ فإذا كان الموقف األرسطي واضحا في التحليالت األولى وهو أن 

المنطق علم صوري بحت، فإنه يعود في التحليالت الثانية إلى الواقع المادي 

مناهج  وهذا يجعلنا نفترض أنه كان يميز بين المنطق و لبرهنة تلك الصور. 

البحث. فالصورية كانت بغية أرسطو وأن البرهان يأتي كمرحلة ثانية، و إن 

كان ال يصرح بذلك، نحن نستند في هذا االستنتاج إلى طبيعة العلوم في تلك 

لم يكن هناك انفصال بين  -و حتى في البيئة اإلسالمية فيما بعد-البيئة 

. لكن ما نالحظه على مالعلوم والفلسفة. بل كانت الفلسفة تضم كل العلو 

هي أنها  -التي تعرف المنطق بأنه صوري و مادي معا -هذه المواقف الحديثة

ال تفصل بين المنطق و مناهج البحث وهذا على حد تعبير عبد الرحمن بدوي 

هو تقليد في كتب المنطق في القرن التاسع عشر و النصف األول من القرن 

ستوارت مل نظام المنطق،  العشرين كما تشهد على ذلك كتب: جون 

سيغوارث المنطق، و .ف. برادلي المنطق، ج.ن. كينز دراسات و تدريب في 

المنطق الصوري. هـ .و.ب جوزيف مقدمة للمنطق. و.أ.س ستبينغ مقدمة 

حديثة للمنطق. و جونسون المنطق. و عشرات الكتب األخرى، لكن ال يجد 

رعا مستقال عن المنطق رغم ما يمنع من اعتبار مناهج البحث في العلوم ف

 .(01)الصلة الوثيقة بينهما

نخلص من خالل هذا التحليل الموجز إلى أن المنطق علم صوري، ألن    

طبيعة المنطق تقتض ي بأنه ال يكون إال صوريا. لكن ما هو مفهوم الصورية في 
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االنفصال عن الواقع، و أن  –كما هو شائع –المنطق؟ و هل الصورية تعني 

 فهو عقيم؟  اكون المنطق صوري

 قثالثا: مفهوم الصورية في المنط

يذهب موساوي إلى أن المنطق سواء في صورته القديمة أو في صورته     

المعاصرة ال يمكن أن يكون إال صوريا بمعنى أنه يتعلق بصورة الفكر، أي 

بالطريقة التي نفكر بها دون أن ننظر إلى محتوى الموضوعات المعينة التي 

 . (01)نفكر فيها

ولى أنها مأخوذة من كتاب المنطق و يذكر لوكاشيفيتش عبارتين يقول عن األ   

لكينز يقول فيها:" يقال عادة إن المنطق صوري، من حيث أنه ال يتعلق إال 

بصورة الفكر، أي بالنحو الذي نفكر عليه دون نظر إلى الموضوعات المعينة 

التي نفكر فيها". و الثانية يقول أنها مأخوذة من كتاب تاريخ الفلسفة لألب 

ا يوصف المنطق األرسطي بأنه منطق صوري. وهذا ويكلستون: "كثيرا م

الوصف ينطبق على منطق أرسطو من حث هو تحليل لصورة الفكر". ثم 

 . (03)يقول :" في هذين االقتباسين عبارة ال أفهمها هي صورة الفكر"

فينفي أن يكون المنطق علم قوانين الفكر كما يفهمه المتأثرون بالنزعة    

عة التي تعد عالمة على تدهور المنطق في الفلسفة السيكولوجية. هذه النز 

الحديثة على حد تعبيره، وحسبه ال نجد لهذا المفهوم أثرا في كتاب 

)التحليالت األولى(. و هو الكتاب الذي عرض فيه أرسطو نظرية القياس. و 

يقرر كذلك أن المنطق ال يبحث في كيف يجب أن نفكر فهذه مهمة يختص 

ة الذاكرة. فعالقة المنطق بالفكر ال تختلف عن عالقة بها فن يشبه فن تقوي

 . و نفهم من هذا أن المنطق ليس علما معياريا.(04)الرياضيات به

فإذا كانت قواعد و قوانين المنطق تصاغ، عادة بصيغة الفعل "يجب"، فقد 

 نفهم معان كثيرة من هذا الفعل:

رور و مخالفتها تعرضه : مثال يجب أن يحترم السائق إشارات الممعنى اإللزام 

 للعقوبة.
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: مثال: "يجب أن يكون الطالب مجتهدا إذا أراد النجاح". المعنى الشرطي

 فالوجوب هنا مشروط بإرادة النجاح و ليس أمرا مطلقا.

: مثال:"يجب أن يكون التالي صادقا في حالة صدق المقدم المعنى الصوري

في عالقة اللزوم المادي" فالوجوب هنا يتعلق بصورة العالقة ال بمضمونها 

 ألنه يخص قاعدة اللزوم فقط.  

إن هذا المعنى األخير لفعل "يجب" هو المقصود في المنطق و كما هو واضح 

ال يتناول الصدق من وجهة نظر  ال يفهم منه المعنى المعياري. كذلك المنطق

مبحث القيم الذي يهتم بطبيعة القيم وأصلها و تطورها و عالقاتها بالظروف 

االجتماعية و التاريخية. فالمنطق يهتم بالصدق كقيمة بالمعنى اإلخباري 

فقط؛ من حيث مطابقة األقوال الخبرية )القضايا البسيطة( للوقائع التي 

قضايا المركبة فصدقها صوري بحت يتحدد بداللة تعبر عنها. أما بالنسبة لل

.  إذن (01)القضايا البسيطة من خالل الرابط المنطقي الذي يربط بينها

فصورة الفكر هي البحث عن العالقات القائمة بين أجزاء الفكر بغض النظر 

 عن محتوى األجزاء. 

عن  بغض النظر تتكون صورة الش يء من العالقات الكائنة بين أجزائه،    

فنقول عن الشكل المعين إنه على صورة الهرم،إذا كانت  مادة تلك األجزاء،

إذ  العالقات بين أجزائه مما يجعله على تلك الصورة الهرمية،مهما تكن مادته،

قد يصنع الهرم من حجر أو خشب أو ورق أو غير ذلك من المواد. ولو فككنا 

أو نقص، لما بقيت ساعة أجزاء الساعة وكّومناها على المنضدة دون زيادة 

كما هي، ألنها فقدت صورتها حين تغيرت العالقات التي كانت تربط بين 

 أجزائها.  

و المادة التي تعنينا في بحثنا هي الكلمات وما إليها من رموز، وهنا كذلك     

تكون صورة الكالم هي العالقات الكائنة بين األجزاء، بغض النظر عن تلك 

ذا فقد تكون الصورة واحدة في عبارتين مع اختالف األجزاء نفسها، و ل

 العبارتين في اللفظ و المعنى، مثال ذلك:
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 ) مسألة صعبة( و )مدينة كبيرة(.  

فالعالقات التي تربط جزئي كل من العبارتين، هي عالقة صفة     

بموصوف،ولو رمزنا في كلتا العبارتين بالرمز )س( للش يء الموصوف كائنا ما 

)ص( للصفة كائنة ما كانت استطعنا أن نرمز لكل من العبارتين  كان بالرمز

السابقتين بالصورة الرمزية ص )س( ]ومعناها ص تصف س[ ومن ثم يتبين 

كيف يّتحدان في الصورة رغم اختالفهما في اللفظ و المعنى. و بلغة المنطق 

هناك موضوع نحمل عليه محموال معينا دون تحديد لمادة كل من هذا 

 -ع و املحمول. فهناك صورة واحدة يمكن أن نسميها في هذه الحاالتالموضو 

 )الصورة الحملية(.  -مهما كان عددها و مهما كانت مادتها

 خذ مثاال آخر هاتين العبارتين:

 الجزائر بين تونس و المغرب. -1

 الكتاب بين الدواة و القلم.     -1

فهما مختلفان في اللفظ و المعنى، ولكنهما متحدان في الصورة التحادهما في     

العالقات الكائنة بين أجزائها، ولو استبدلنا بأسماء األشياء رموزا في العبارة 

األولى ، مع احتفاظنا بالعالقة، وجدنا الصورة متمثلة في الصورة الرمزية:)س 

 .(01)للعبارة الثانية كذلكبين ص وط( وهي صيغة رمزية تصلح صورة 

 وخذ مثاال ثالثا عبارتين أخريين مختلفتين مادة و متحدتين في الصورة:

 الحكم إما صادق أو كاذب. -1

 الحكومة إما دستورية أو مستبدة. -1

 فالصورة في كلتي العبارتين هي: )س إما ص أو ط(. -3

راج الصورة و من المالحظ في هذه األمثلة التي أسلفناها. أننا كلما أردنا استخ

 من عبارة معينة، 
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ف الصورة، 
ّ
استبعدنا ألفاظا و استبقينا أخرى، و من هذه التي نستبقيها تتأل

استبعدنا كلمات )الجزائر(  –مثال  -ففي عبارة )الجزائر بين تونس و المغرب(

و )تونس( و )المغرب( و استبقينا كلمتي )بين( و )و( فلما وضعنا رموزا بدل 

 نتجت لنا الصورة اآلتية:الكلمات المبعدة 

 )س( بين)ص( و )ط(.

والفرق بين هذين النوعين من األلفاظ هو هذا: فأما الكلمات المستبعدة     

فأسماء ألشياء في عالم الواقع، و لذلك فهي تسمى بالكلمات الشيئية، و أما 

الكلمات األخرى التي منها تتكون صورة العبارة فهي ال تسمى شيئا في عام 

، إذ ليس في عالم األشياء ش يء اسمه )و(؛ و إنما نضيف أمثال هذه الواقع

الكلمات لنربط بها السماء الشيئية في بناء واحد، و لذلك جاز لنا أن نسميها 

بالكلمات البنائية، أو بالكلمات المنطقية، إذ على الرغم من أنها ال تدل على 

بغيرها؛  و لئن كانت  ش يء في عالم الواقع، إال أنه يستحيل علينا بناء فكرة

األلفاظ الشيئية من شأن العلوم األخرى، فالكلمـات البنائية على وجه 

التحديد موضوع المنطق، فهو وحده الذي يحلل أمثال هذه الكلمات )إذا( 

و)إما... أو...( و )كل( و ) بعض( و )ليس( ...إلخ. و هي كلها كلمات ال يمكن 

مع أنها بذاتها ال تدل على  -تكوين أفكارنا–االستغناء عنها في صياغـة كالمنـا 

 . (00)مسميات بعينها في عالم األشياء

إن الصورة المنطقية تتعدد بتعدد الطرق التي ترتبط بها األلفاظ و الجمل    

أو القضايا، و تكون دراسة المنطق منصبة على الشروط التي ترتبط بها هذه 

 .(00)ء وصفه بالصوريةالصور دون المكونات الفعلية، و من هنا جا

يعـرض بالنش ي بعض األمثلة، يحاول أن يوضح من خاللها المقصود         

 بصورة الفكر والصدق الصوري:

 كل مثلث ذو ثالثة أضالع، إذن كل ذي ثالثة أضالع مثلث. -1

 كل مثلث ذي أربعة أضالع، إذن فبعض ذي أربعة أضالع مثلث. -1
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صحيح رغم صدق مقدمتيه، و أن نالحظ هنا أن االستنباط األول غير 

االستنباط الثاني صحيح رغم كذب مقدمتيه. إن هذا التمييز بين االستنباطين 

ناتج عن مقابلتنا  للصدق المادي بالصدق الصوري، فنقول عن استدالل 

.  (00)صحيح إنه صادق بصورته، بصرف النظر عن صدق مادته، أي مضمونه

 ال بهذه الصورة.ويسمى المنطق صوريا ألنه ال يهتم إ

و يواصل بالنش ي قائال: و لننظر مرة أخرى في  هذا القياس الذي ينسب 

ائين.
ّ
 ألرسطو، رغم أن هناك من يعتبره من وضع المش

 كل إنسان فان 

 و سقراط إنسان

 إذن فسقراط فان

إن صحة هذا االستدالل ليست مرتبطة بالشخص الذي وقع عليه: فإذا صح 

ط فهو يصح على كل إنسان آخر في كل زمان وفي أي هذا االستدالل على سقرا

مكان، و من هنا يمكننا أن نستبدل اسم سقراط بحرف )س( و هو متغير 

شخص ي، يقوم بدور المتغير غير المعين ويمكن أن نضع مكانه أي إنسان أيا 

 كان. و يمكننا أن نكتب االستدالل مرة أخرى في هذه الصورة.

 كل إنسـان فان

 )س( إنســان

 إذن )س( إنسان

ولنقم بخطو ثانية. ألن صحة االستدالل ال تتوقف على التصورين   

-الموجودين فيه: و هما إنسان وفان. فيمكن استبدالهما بالحرفين الرمزيين 

)هـ( و)و(. ونكتب االستدالل على هذا  -دون أن يفقد االستدالل شيئا من قوته

 الشكل:

 و -كل  هـ 

 هـ –س      

 و –إذن  س 
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و بهذا نكون قد استخلصنا الهيكل المنطقي لالستدالل و ذلك بتعريته      

تدريجيا من محتواه األول، ويبقى هذا االستدالل صحيحا أيا كانت مادته، ألن 

 .(166)صحته ال تتوقف إال على صورة القالب الذي يظل ثابتا

خلص فإذا قلنا أن المنطق يبحث في صورة الفكر، نفهم من ذلك أنه يست    

العالقات التي تربط أجزاء الكالم، ثم يصنف تلك العالقات ليميز بين 

المتشابه و المتباين، و من ثم قيل عن المنطق أنه علم صوري، أي أنه يعنى 

 .(161)بصورة الكالم دون مادته و معناه

و الصورة ال تقتصر على المنطق وحده، و إنما تشمل كل العلوم، و لكن      

انون علمي هو تجريد لعالقة لوحظت بين وقائع الطبيعة، بدرجات؛ فكل ق

بعد طرح الوقائع الجزئية ذاتها التي تمت مالحظتها و استخالص القانون منها، 

 . (161)بواسطة االستقراء و التعميم

ووصف المنطق بالصورية يرجع إلى أنه ال يتعلق بمادة دون غيرها، بل شأنه    

للفكر أيا كان موضوعه، لهذا البد للمنطق أن دائما أن يضع المبادئ العامة 

يكون عاما عمومية مطلقة، و ال يمكن الوصول على هذه الدرجة من التعميم 

 باالعتماد على مادة التفكير املحـــــــــددة. 

فكلما ابتعد أي علم من العلوم عن المادة ازدادت درجة عموميته و لهذا     

لفكر، فكانت مبادئه على قدر كبير من استبعد المنطق كل اعتبار لمادة ا

التعميم، و أصبح موقعه في أعلى سلم التعميم بين العلوم كلها، فهو علم 

 . (163)صوري خالص

 خاتمة 

المنطق األرسطي رغم ما لحقه من تشويه لطبيعته من طرف الشراح     

والمتشيعين لهم من المدرسيين يبقى علما صوريا. فبالرغم من أن المنطق 

المعاصر هو أكثر صورية و تجريدا، فإن هذا ليس حجة على أنه يختلف عن 
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وريا، المنطق األرسطي. فالمنطق القديم أو المعاصر ال يمكن أن يكون إال ص

بل كل العلوم تنطوي على جانب صوري، إال أن هذه الصورية التي تكون 

مرادفة للتعميم أو التجريد، تكون نسبتها أعلى في المنطق، ثم تأتي الرياضيات 

بعد المنطق في درجة صوريتها أو عموميتها، ثم العلوم الطبيعية، ثم العلوم 

 اإلنسانية.

إن وصف المنطق كونه صوريا بالعقيم يلزم عنه وصف كل العلوم بالعقم،    

و هي نظرة ال يقبلها أي عقل سليم. فكون المنطق يتناول قضايا أكثر تعميما 

أو تجريدا، ال يعني أنه منفصل عن الواقع بقدر ما يعني أن درجة الصورية 

 فيه أعلى من العلوم األخرى.

لوم تقترن بدرجة التجريد أو الصورية. إن التجريد إن الموضوعية في الع     

أصبح أمرا ضروريا في كل العلوم المعاصرة، فكلما أزداد العلم تعميما في 

قوانينه ازداد صورية، وكلما أزداد صورية أزداد موضوعية. و هو ما تثبته 

العلوم الفيزيائية من خالل النظريات الفيزيائية، فقد مرت النظرية العلمية 

راحل: نذكر منها مرحلة االرتباط بالحس والمعطيات الحسية، حيث كانت بم

تكاد تخلو من اللمحات العقلية التفسيرية إال في أضيق نطاق. و بالرغم من 

أن هذه المرحلة قد طالت لفترة بعيدة في حياة اإلنسان، إال أن اإلنسان 

الوصفية ال استطاع أن ينتقل إلى مرحلة ثانية، عندما أكتشف أن المعرفة 

َت صوت 
َ
ف
َ
تكفي لفهم الطبيعة. أما في المرحلتين الثالثة و الرابعة فقد خ

المعرفة الوصفية وقل المضمون التجريبي، فاسحا املجال أمام اتساع أفق 

النظر العقلي، وبذلك صارت تفسيرات النظرية شديدة العمومية وأكثر دقة و 

تجريد والتفكير الصوري في قدرة على التنبؤ. ومن هذا تتضح لنا أهمية ال

تطور العلوم و دقتها وهو ما يسعى إليه علم المنطق، باعتباره أعلى العلوم 

 صورية.   

     .    بوزريــــعة  61 الجزائر جامعة، باحث *
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ف في مواجهة السلطة
ّ
 المثق

 *منوبي غّباش    

وتاريخ األفكار، على ما بينهما من تالزم ، أن يكشف التاريخ السياس ي 

الت الجماعية 
ّ
الثقافة بمعناها العام الذي يشمل القيم والمعايير والتمث

والفنون والمعتقدات الدينية وكل األشكال الرمزية، كانت على عالقة وثيقة 

لت الثقافة األداة 
ّ
بالسلطة وفي أحيان كثيرة ُمستوعبة من ِقبلها. مث

لتي استعملتها الدولة لتكريس المشروعية، ذلك انها ال تستطيع األساسية ا

بواسطة القّوة المادّية وحدها خلق مفاعيل الخضوع والطاعة والوالء. إّنها 



51 
 

 بواسطة 
ّ
ى لها إال

ّ
بحاجة الى تبرير سلطتها إيديولوجّيا وهو ما ال يتأت

الدولة ف ٬اإلنتاجات الرمزية بما هي تعبيرات متنوعة للمخيال اإلجتماعي

 بقواه ورموزه 
ّ
ن من السيطرة على املجتمع إال

ّ
كجهاز شامل للهيمنة ال تتمك

عّرف أيضا كمعرفة وكخطاب ومضاِميِنها 
ُ
الته الخاصة ولكن الثقافة ت

ّ
وتمث

ل في 
ّ
رة وُمتداَولة، تتجّسُد أو تتشك

ّ
الرمزية والفكرية والروحية، كي تكون مؤث

وغها ويعّبر عنها من هو مؤهل لذلك خطابات أي أنها تنتظم في بنى لغوية يص

من بين أفراد املجتمع. هذا الوسيط بين املجتمع والسلطة هو ما سماه 

الفكر المعاصر بالمثّقف.  يبدو خطاب المثّقف، بالنظر الى ارتباط الثقافة 

بالسلطة وتعبيرها عن املجتمع، مشدودا الى سلطتين متناقضتين، سلطة 

تنازعه ِوجهتان متعارضتان، ِوجهة تبرير النظام الدولة وسلطة املجتمع كما ت

 القائم وِوجهة تحرير الفرد واملجتمع.

عالقة الثقافة بالسلطة هي عالقة ملتبسة ألنها قابلة ألن تتحّدد من 

أكثر من جهة وال يمكن بالتالي اختزالها في جانب معّين. يمكننا أن نقول 

اء التي تعتبر معادلة في ببساطة إن المثقفين بغّض النظر عن تنوع االسم

داللتها السم المثّقف مثل فيلسوف، كاهن، عالم، واعظ...إلخ، هم حاملوا 

إيديولوجيا السلطة المهيمنة والمدافعين عن رهاناتها بتقديمها في شكل 

يوحي وُيوِهم بأنها رهانات املجموعة ككل أو األمة أو الشعب أو حتى مرتبطة 

في اإليديولوجيا الدينية. قد يكون المثّقف بالغيب والمطلق كما هو الحال 

خادما وتابعا للسلطة أي جزءا منها وقد يكون أيضا مضاّدا لها ومناقضا 

م باسمه الخاص 
ّ
لِقيِمها وللتأويل الذي به تبّرر نفوذها. إن المثقف ال يتكل

وال يقّدم رؤية ذاتّية خالصة للواقع وللممكن بل إنه يعّبر عن حركة 

قيم تتبّناها ذاٌت جماعية قد تكون طبقة او  فئات اجتماعية وعن 

يجب أن نقول منذ اآلن أننا ال نقصد فقط بالمثّقف . اجتماعية أو شعبا

، ذاتا متعّينة يمكن أن يواجه وهو في عزلته الفكرية فقط  فردا بعينه

والمادية الدولة بأجهزتها المادية واإليديولوجية، بل نعني نموذجا نظرّيا 

روحّي وفكرّي ممكن، قد يأخذ شكل المقاومة، مع سلطة تنزع لتعاُمٍل 
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بطبيعتها الى اإلكراه والهيمنة. ال شّك في أن العالقة بين المثقف والسلطة 

تحيل الى تعارض بين مرجعّيتين قيمّيتين، بين تأويلين أو بين رؤيتين 

متعارضتين لكيفّية تنظيم املجتمع وتصريف قواه وتوزيع الخيرات بين 

ّبت السلطة نفسها فإنها تحتاج الى تبرير نفسها أفر 
َ
ث
ُ
اده وجماعاته. لكي ت

وتسويغ اختياراتها وتوّجهاتها أمام املجموعة التي تحكمها والتي تريد من 

افرادها القبول بها وإظهار طاعتها. انها تحتاج الى ثقافة تكون إيديولوجيا 

وتوّجه الممارسة السلطوية تبريرّية تعمل على إبراز القيم التي تحّرك األجهزة 

بحيث ُتهرها في مظهر يجعلها جديرة باإلحترام والطاعة من قبل املحكومين 

الذين ينبغي أن يشعروا ويقتنعوا، على األقل من منظور السلطة، أنهم 

مدينون للدولة وأحيانا ألشخاص بعينهم يختزلون الدولة )الزعيم ذو 

تفكير هذه تقود الى القول بأّن ّن ِوجهة الأالسلطة الكاريزمية(. يبدو 

السلطة، كّل سلطة تصنع ثقافتها أو تصنع مثّقفيها لكي يتكّفلوا بدور التبرير 

ف عمومي والسلطة 
ّ
اإليديولوجي. المثّقف في هذه الحالة سيكون مجّرد موظ

الرمزية التي يحملها ويختّص بها هي في حقيقة األمر سلطة رديفة لسلطة 

ه مثّقف السلطة. ولكن هذا ال ينفي إمكانية النظر الى الدولة. سنقول عنه إن

العالقة من زاوية المواجهة. إذ يمكن أن يحمل المثّقف مشروعا آخر 

مضاّدا لمشروع السلطة القائمة يلتزم بالدفاع عنه باعتباره بديال. هذا 

المثّقف المقاوم يمكن أن نسميه بعبارة غرامش ي مثّقفا عضوّيا. ولكن 

المثّقف السلطة وما هي أشكال المواَجهة؟ إن العالقة بين  كيف سُيواِجه

المثقف والسلطة غير محّددة بصورة نهائية وقطعية بمعنى أنه ال توجد 

قائمة على مفاهيم محّددة Théorie صورة نموذجّية لهذه العالقة أو نظرّية 

وتصور واضح يمكن اعتمادها لتفسير الظاهرة اإليديولوجية أو 

كظاهرة اجتماعية، وذلك ألّن طرفي العالقة )الثقافة  اإليديولوجيا

والسلطة( يحيالن الى قوى وحركات اجتماعية وقيم وتأويالت موضوعية 

شكال 
َ
لة تحملها تلك الحركات في مجتمع معّين وفي عصر معّين. إن األ يَّ

َ
وُمتخ

التي يمكن أن تأخذها العالقة بين المثّقف والسلطة متنّوعة ومختلفة بتنّوع 
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والرمزية  واختالف القوى والحركات اإلجتماعية ذات المصالح المادية

 المتناقضة.

ما قلناه يبّين صعوبة المشكل الذي نحن بصدده، ومع ذلك سنوجه  

عالقة المثقف بالسلطة من جهة تفكيرنا في مسارين اثنيِن: أّوال، تحديد 

نقد مزدوج . وأيضا محاولة القيام بالتبعّية ومن جهة المقاومة ِتباًعا

محاولة نقـد "ثقافة السلـطة" و"سلـطة للسلطة والمثقف، بمعنى 

ف
ّ
" باعتبار أن المثّقف يمارس سلطة )سلطة الفكر، سلطة المثق

الخطاب( يسعى بواسطتها الى إسقاط السلطة القائمة أو إزاحتها والحلول 

ها. وثانيا، سنحاول اختبار 
ّ
قف الكـوني"محل

ّ
ه الذي ال تُح  مفـهوم "المث دُّ

مقولة السلطة، ذلك انه ال يبّرر سلطة وال يسعى الى الحصول على سلطة أو 

المشاركة فيها بل تحقيق بديل نظري لنمط آخر للوجود وللعيش المشتـرك 

 .La vie bonneوفق قيم الحرية والعـدالة و"الحياة الجّيدة" 

ألنه يرتبط في نفس  Intellectualمن الصعب تحديد مفهوم المثقف  

الوقت بداللة قدحية وبداللة إيجابية تتمثل في التمجيد والتفخيم. وإذا 

كانت كلمة "ثقافة" في اللغات الالتينية تعني في األصل الفالحة و الزراعة وما 

ارتبط بها من أنشطة فان كلمة "مثّقف" )اسم فاعل( ستعني الصقل 

ا ان الثقافة والتهذيب والتشذيب في مجال تربية اإلنسان فردا وجماعة. وبم

الت الرموزية واإلنتاجات الروحية 
ّ
في معناها العام تدّل على مجموعة التمث

فإن داللة المثّقف لن إلخ، من قيم ومثل وفنون وآداب وعلوم وقوانين...

تخرج عن اطار هذه الداللة العامة لُيعّرف بأنه الشخص الذي يشتغل في 

 
ّ
مادّي. ولكن هذا التحديد العام مجاالت اإلنتاج الرمزي والفكري والفني والال

ال يوّضح لنا تماما حقيقة المثّقف وبالتالي علينا أن نأخذ في اإلعتبار سمة 

أخرى للمثّقف وهي كونه يتوّجه بخطابه وأفكاره وأقواله الى جمهوٍر، سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف تثقيفه أو تعليمه أو توجيهه وجهة 

ة من خالل حمله على اإلقتناع بقيم معّينة. ولقد معينة على صعيد الممارس
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ارتبط مفهوم المثقف بالنزعة المثالية والتصورّية التي ترّد الوقائع في اطارها 

في اللغة  intellectualالى ظواهر ذهنية. والمعروف أن كلمة مثّقف 

ر 
ّ
  Man ofوتعني أيضا رجل الثقافة  thinckerاإلنجليزية تعني المفك

culture1:كان هناك تقريبا دائما معنى » ..يقول اللند محّددا معنى المثّقف

مرتبط باإلستعمال غير المالئم لكلمة مثّقف   un sens péjoratifقدحّي 

Intellectuel وهذا المفهوم كما مفهوم التعقلّية  في النقاشات السياسية(

Intellectualisme :شياء بطريقة إنكار أن يتّم التفكير في األ  1̊( يتضمن عادة

طر اصطناعية وصارمة على الواقع بادعاء 
ُ
لغوية وسطحية وذلك بفرض أ

إنكار التضحية بالحياة أي إنكار الحصافة)الحكمة( الطبيعية  1̊تمثيله. 

 وخصوبة الغريزة لفائدة الفكر النقدي الذي هو قّوة حجز وتحطيم

ر" ح1«وكبت
ّ
تى ان . ومفهوم "المثّقف" قريب جّدا من مفهوم "المفك

ر 
ّ
المفهومين قد يتماهيان لدى كثير من الباحثين. وهناك من يرى ان المفك

يرى ان جميع « كّراسات السجن»هو نوع من المثّقف. غرامش ي مثال في 

ر أو المثّقف ال يقوم بها كل الناس. 
ّ
رون ولكن وظيفة المفك

ّ
الناس مفك

ّقف العضوي والتمييز الذي قام به غرامش ي بين المثّقف التقليدي والمث

معروف الى حّد انه أصبح فكرة مرجعية ينطلق منها كل من مسألة الثقافة 

والمثّقفين بالدرس. الصنف األول أي المثّقف التقليدي يشمل مجموعة ما 

مين ورجال الدين واإلداريين وكل 
ّ
الذين أصحاب المهن والوظائف مثل المعل

ت المتفّسخة أو التي هي يساهمون بالعمل الذهني في استمرار هيمنة الطبقا

في طريقها الى اإلندثار. وأّما المثّقف العضوّي فهو الذي يرتبط عضوّيا  

عاتها. ولكن مفهوم 
ّ
بالطبقة اإلجتماعية الصاعدة ويعّبر أن أوضاعها وتطل

المثّقف العضوي على أهمّيته من شأنه أن يثير إحراجات وصعوبات 

ثّقفيها العضوّيين؟ ما هي الطبقة فباإلمكان السؤال مثال: هل لكّل طبقة م

عاتها يمكُن تعريف 
ّ
التي بالنظر الى االرتباط بها والدفاع عنها وتبرير تطل

 المثّقف العضوي؟ 
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يذهب كثير من الباحثين الى أن مفهوم المثّقف نشأ في فرنسا في نهاية 

سيظهر امل بيان في تاريخ  الفكر »القرن التاسع عشر مع قضية درايفوس.

سّمي نفسها جماعة  الغربي
ُ
عه جماعة من رجال األدب والفكر ت

ّ
وق

ُ
ت

. جاء في بيان المثّقفين هذا المنشور بجريدة  les intellectuels المثّقفين

عين أسفاه يحتّجون ضّد : »1000الفجر بتاريخ كانون الثاني )يناير( 
ّ
إّن الموق

ات ويحتّجون على التعتيم 1000خرق األشكال القانونية ملحضر سنة 

املحيطة بقضّية سترازي )وهو العقل المدّبر للمحاكمة( ويلّحون على 

. ورّبما باستعادة مالبسات قضية 3«مراجعة الحكم الصادر في حّق درايفوس

رين والفالسفة والسياسيين الفرنسيين في أواخر 
ّ
درايفوس التي جعلت المفك

مّسا »يفوس القرن التاسع عشر منقسمين الى شّقين، شّق يرى في قضية درا

بشرف الجيش الفرنس ي و"محاولة يهودية فاشلة" للنيل من كيان فرنسا 

رون وطنّيون من امثال موريس باّراس 
ّ
ل هذه الجماعة مفك

ّ
الوطني. ولقد مث

Maurice Barres ت   وأعضاء األكاديمية الفرنسة
ّ
واغلب الصحف واملجال

ما الجماعة الثانية فقد كانت ترى في هذه
ّ
القضية تهديدا  اليمينّية. أ

للديمقراطية وتكريسا للعنصرية ومّدا للعسكراتية. مثل هذه الجماعة الى 

جانب اليسار السياس ي الفرنس ي، ليون بلوم وجون جوريس، بعض األدباء 

الشباب الملتّفين حول جماعة الرمزّيين من امثال أندري جيد ومارسال 

قول اللند  . من خالل استعادة تلك المالبسات يمكن فهم4«بروست

Lalande  بأن كلمة "مثّقف" عند استعمالها في النقاشات السياسية ارتبطت

بمعنى قدحّي. والقدح يحيل الى موقف اإلدانة والتحقير أحيانا الذي اتخذه 

أصحاب النزعة املحافظة من املجّددين والداعين إلى مجتمع بديل تتحّقق 

طية الممّيزة للنظام فيه قيم جديدة مختلفة عن قيم القيم األرستقرا

بتبرئة الضابط   1061القديم. من المعروف أن قضية درايفوس انتهت سنة 

الفرنس ي من تهمة الخيانة العظمي بعد أن كشفت حقيقة المؤامرة التي 

دّبرتها مجموعة من العسكريين. وتلك النهاية تعني انتصار صنف من 

باعتبارها صراعا  لقد سّجلت قضية درايفوس،»المثّقفين على صنف آخر. 
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َيا أو انتصار "صغار 
ْ
َيا على األنتلجنِسيا العل

ْ
ثقافّيا، انتصار األنتلجنِسيا الدن

يبدو أنه ال يمكن تعريف المثّقف أو  1«المثّقفين" على "كبار المثّقفين"

تحديد وظيفته في املجتمع دون أن نأخذ في اإلعتبار مسألة السياسة 

كرناها كما قضايا أخرى كثيرة غيرها مثل والسلطة. وقضية درايفوس التي ذ

ر( ال ينفصل عن المشكالت    Calas 1قضية كاالس
ّ
تبّين أن المثّقف )المفك

السياسية لعصره. ال يمكن أن تكتمل صورة المثّقف إذن دون أن نضعها 

 في اإلطار السياس ي الذي يمّيزها أي أن نحّدد عالقته بالسلطة. 

ف التابع:
ّ
 المثق

العمل في إطار التشكيالت اإلجتماعية األولى الى ظهور أّدى تقسيم 

الت عامة 
ّ
طبقة من الكهنة والسحرة ورجال الدين وظيفتهم إنتاج تمث

ومجّردة من شأنها أن تتضّمن أجوبة عن األسئلة والمشكالت املختلفة التي 

طرحها الناس والمتعلقة بوجودهم الخاص وبظواهر العالم من حولهم. 

ويالت التي تذهب الى أن ظهور تلك الطبقة ارتبط بتراكم معروفة هي التأ

اإلنتاج الماّدي وزيادته على الحاجة، فمع الوفرة وتطور اآلالت المستخدمة 

في العمل وجدت فئة من املجتمع الفرصة لإلنشغال بأمور الرأي والمعرفة. 

يمكنا أن نعتبر ان ظهور مهن الفكر والمعرفة قديم قدم تقسيم العمل الى 

صنفين مادي وذهني. ولئن من الصعب تحديد البداية التاريخية لهذا 

الظهور فباإلمكان افتراض أن الوظائف الفكرية ارتبطت بابتكار الكتابة 

وبالسلطة السياسية. انقسام املجتمع الى فئات وطبقات يعني والدة السلطة 

ن ال بّد وانفصالها عن املجتمع. ولتبرير السلطة وتكرسيها كقّوة مهيمنة كا

لة في العنف 
ّ
من اإلعتماد على وسيلة أخرى غير القّوة المادّية العارية ممث

لت في السحر واألسطورة والكهانة والدين أي األشكال 
ّ
رُض أنها تمث

َ
ُيفت

الرمزية التي تكفل أفراد معّينين بابتكارها وتشكيلها وصياغتها والتعبير عنها. 

قة الوطيدة بين أصحاب السلطة من جهة كتُب التاريخ القديم تبّين لنا العال

والسحرة والكهنة ورجال الدين والفالسفة من جهة ثانية. هل السلطة 
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السياسية هي التي أنتجت الثقافة كوظيفة إيديولوجية أم أّن الثقافة أي كل 

مادّي هي التي أفرزت فئة الحكام؟ ال نستطيع أن 
ّ
أصناف العمل الذهني الال

رضية "تبعية" ما نسميه اليوم بالمثّقف لسلطة نحسم المسألة ولكن ف

 الدولة تبدو فرضية وجيهة جدا. 

بما أن المثّقفين هم أساسا أفراد ال يقومون بأعمال يدوية وال 

الت من شأنها 
ّ
يمارسون حرفا ذات إنتاج ماّدي ولكنهم "ينتجون" أفكارا وتمث

ر على الناس وتوّجههم، فقد وجدوا ان ما ينتجونه ي
ّ
ر لهم أن تؤث

ّ
مكن أن يوف

الضروري مّما يحتاجون اليه من خالل القرابين والهبات والعطايا. وال شّك 

في ان السلطة السياسية هي األخرى وجدت في الذين يستطيعون انتاج 

الت وسيلة للحفاظ على كيانها ولترسيخ هيمنتها على املجتمع. 
ّ
األفكار والتمث

ل أد
ّ
اة الهيمنة السياسية للطبقات فإذا كانت الدولة، حسب ماركس، تمث

ب تبريرا إيديولوجيا. تسعى 
ّ
المهيمنة اقتصاديا، فان الهيمنة السياسية تتطل

ة الى تقديم مصالحها الخاصة على أنها مصالح 
ّ
الطبقة المهيمنة والمستِغل

عامة وكونّية. يحتاج هذا الرهان الى اإليديولوجيا التي تظطلع بوظيفة ثالثية 

اإليديولوجيا هي العملية العامة »، ذلك ان «تشويه الواقع»الهي: أوّ  0األبعاد

الت الخيالية لإلنسان على تشويه حياته الواقعية 
ّ
التي بواسطتها تعمل التمث

كل نظام »ثانيا، تبرير النظام السياس ي القائم ذلك أّن «. وممارساته الفعلية

اإلندماج  . ثالثا، تحقيق0«سلطة يعمل على تبرير ذاته وإثبات شرعّيتها

اإلجتماعي من خالل التنشيط المستمّر للذاكرة الجماعية وتخليد الحدث 

المؤّسس للجماعة. إن هذه المهّمات األساسية لإليديولوجيا يناط أمر 

تحقيقها بفئة مؤّهلة لذلك. ال يمكن إذن تصّور سلطة سياسية قديمة أو 

 حديثة بال "مثّقفين" وال دولة من دون مهنة الثقافة. 

ّن العالقة بين السلطة والثقافة ليست وليدة األزمنة الحديثة بل هي إ

قديمة قدم التعارض بين الحكام واملحكومين وأبرز دليل على هذا الترابط 

هو استناد السلطة السياسية لدى اليونان والرومان الى فّن الخطابة 
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مواجهة  القديم. ال شّك أّن كل سلطة تحتاج الي أن تبّرر ذاتها ليس فقط في

خصومها بل ايضا للحفاظ على اعتراف املحكومين وضمان طاعتهم 

والوسيلة الى ذلك هي اللغة. وبالفعل تسمح اللغة بإنتاج المقوالت والمعاني 

الضرورية للتعبير عن مشروعية السلطة ولتذكير املحكومين بها. كما ان 

األفضل  السياسية حول السلطة وطبيعة الحكومة Délibérationالمداولة 

ب استعماال معّينا للغة 
ّ
خاصة في إطار األنظمة الديمقراطية المعاصرة يتطل

لقد كانت العالقة بين السيطرة السياسية وبين فّن . »0الخطابة السياسّية

الخطابة معروفة منذ القديم. وليس هناك من شّك في أّن أفالطون كان أّول 

ورة الى رجل ُيتقن فّن من أبرز ان وجود اإلستبداد السياس ي يحتاج ضر 

ن أبدا من النجاح دون اللجوء 16«الخطابة
ّ
، ذلك أّن القّوة المادّية ال تتمك

 الى إقناع األفراد بواسطة خطباء املجالس العمومية. 

أن يكون المثّقف تابعا للسلطة يعني أن يكون الناطق باسمها 

نظام الحكم والمعّبر من خالل فكره أو فّنه أو ادبه او خطابه عن برامج 

القائم وعن القيم التي توّجه ممارساته السلطوية. ان الوظيفة التي يقوم بها 

تؤّهله ال ألن يكون فقط مجّرد تابع للسلطة بل ألن يكون جزءا منها. إّن 

المثّقفين يقومون بدور الوسيط بين الحكام واملحكومين، بين الدولة 

لون سلطة رمزيّ 
ّ
ة ال تقّل خطورة عن السلطة واملجتمع. انهم بمعنى ما يمث

التشريعية أو التنفيذية. إّنهم حّراس مشروعية النظام القائم وهم اذ 

يدافعون عن مصالح وامتيازات الطبقات المهيمنة يدافعون عن مصالحهم 

وامتيازاتهم الخاصة. ولكن يجب التأكيد على ان هذا الدور ال يقوم به كل 

الدولة دون أن ينفي ذلك أّن مثّقفا  المثّقفين الوظيفيين أو العاملين في

فا من قبل الدولة وخادما للنظام 
ّ
يمكن ان يكون في نفس الوقت موظ

السياس ي القائم. إّن وظيفة الخداع والتبرير اإليديولوجي التي يمارسها 

"المثّقف" ليست مرتبطة فقط بالدولة المعاصرة بل هي وظيفة يحتاجها 

 كل نظام سلطة. 
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في كتابه "اإلقتصاد واملجتمع"  Max Veber بر لقد بين ماكس في

 »أن
ً
كل فئة اجتماعية متطّورة تصل ضرورة الى المرحلة التي يظهر فيها أّوال

رين والتي تعمل فيها  رين وبين املحكومين المسيَّ تمايز ما بين الحاكمين المسّيِ

هذه العالقة غير المتكافئة بالضرورة على صناعة بالغة خطابية خاّصة 

 للحّدِ من استعمال القّوة المادّية في فرض باإل
ّ
قناع والتأثير ال لش يء إال

. ال يمكن ألي سلطة مهما كان 11«النظام القائم والعمل على استمرارّيته

ى عن وظيفة التبرير اإليديولوجي هذه أي أن 
ّ
أساس مشروعّيتها أن تتخل

ى مهنة "المثّقف". الوظيفة األساسّية لمثّقف السلطة 
ّ
هي أن يجعل تتخل

ل في 
ّ
املحكومين يقبلون بالسلطة باعتبارها سلطة مشروعة. إن مهّمته تتمث

ام و أن يجعلهم يعتقدون في مشروعية 
ّ
أن ُيزّين للمحكومين طاعة الحك

السلطة القائمة. في التراث العربي نجد نموذجا للمثّقف السائر في ركاب 

بّيُن كتب التراث طبي
ُ
عة العالقة بين األمراء السلطة هو واعظ السلطان. ت

والخلفاء المسلمين والوّعاظ، عالقــة تقوم على توظيف السلطة الزمنّية 

كان من عادة الكثيرين من الكبراء أن :» Metzللسلطة الروحّية. يقول ميتـز 

ني وكثيرا ما كانوا 
ْ
ف ِني وخّوِ

ْ
يستدعي أحدهم واعظا مشهورا ويقول له: ِعظ

عون من غليظ القول  يسمعون منهم ما ال ُيِحّبون 
ّ
. يذهب علي 11«وال يتوق

اظ السالطين" في العصر االسالمي الوسيط لم يكونوا أقّل  الوردي الى أّن "ُوعَّ

بمبدأ درء المفاسد مقّدم ». لقد اعتصم الفقهاء 13ظلما للناس من الطغاة

ة
ّ
ولو كانوا ظلمة فسقة  -على جلب المصالح ليقولوا أن الخروج على الوال

ة  -فجرة
ّ
يؤّدي الى فتن ومفاسد أخطر من تلك الناتجة عن ظلم الوال

. وال شّك أن التحالف بين الحكام والوّعاظ ليس خاصا بعصر 14«وفسقهم

دون عصر بل هو شرط كل سلطة تسعى الى تكريس مشروعيتها. ان ما ورد 

سابقا ال يعني أن طبقة المثّقفين كانت دائما في تبعية تاّمة للسلطة 

ي ال يهادن السلطة وال  السياسية.
ّ
ثّمة نموذج آخر للمثّقف هو ذاك الذ

 يسعى الى أن يكون جزءا من األجهزة اإليديولوجية للنظام القائم.

ف المقاِوم:
ّ
 المثق
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ر الذي يتبّنى قيما ومبادئ تتجاوز انتماءه الديني   المثّقف
ّ
هو المفك

رها الحياة والعرقي والثقافي أي قيما ذات طابع كوني وشمولي، قيم مدا

واإلنسان. وهذا التعريف كما يبدو يحيل الى مفهوم اإللتزام. االلتزام هو 

خاصّية الفكر والممارسة عندما يكونان موّجهين بقيم معينة في إطار 

مشروع عام يتجاوز حياة الفرد الشخصية. ويتمّيز اإللتزام كما يرى اللند 

Lalande  :الطابع االول انه استشرافي »بطابعينProspectif  ومعياري 

Normatif   والثاني انه استيعاديRétrospectif وحَدثي Factuel ».  استنادا

الى هذا الترابط نستطيع أن نتحّدث عن  "مثّقف ملتزم" وعن "فكر ملتزم". 

يتعامل بجدّية مع التبعات األخالقية واإلجتماعية »الفكر الملتزم هو الذي 

أخرى يعترف بلزوم الوفاء لمشروع تبّنى  التي يتضّمنها من جهة،  ومن جهة

والمثّقف الملتزم هو المفكر الذي   .11«مبادئه وهو غالبا ما يكون جماعّيا

ينخرط في الممارسة الجماعية انطالقا من اإلعتقاد في إمكانية تحقيق القيم 

والمبادئ التي يتبّناها كما انه يكون على استعداد لتحّمل نتائج انخراطه 

د المثّقف أنه صاحب رسالة وأّن الّتفاني في آدائها واإلخالص ذاك. يعتق

يعّرف بول ريكور فئة المثّقفين لمبادئها هو الذي يعطي لفكره معنى وقيمة. 

أدرج تحت هذه الفئة الواسعة جّدا كّل الذين يشعرون أنهم »فيقول:

 مسؤولون عن التغيير أو التطّور أو الثورة في بلدانهم بواسطة فعل الفكر

والقول والكتابة. هؤالء الناس يوجدون في النقابات كما في األحزاب 

.  تكمن اهمية هذا التعريف في الربط 11«والجمعّيات الفكرية وفي الكنائس

ق االمر بالتفكير أو 
ّ
بين مسؤولية المثّقف والنشاط الذي يمارسه سواء تعل

س الوقت موقف يمكن القول اذن ان اإللتزام هو في نف بالقول أو بالكتابة.

 في 
ّ
فكرّي وأخالقي وسياس ي ألّن األفكار والقيم الشمولية ال يمكن تحقيقها إال

 إطار الوجود السياس ي باعتباره مجاال لتجربة الحرية وللعيش المشترك.

ل الواقع ويرسم مالمح 
ّ
لق المثّقف هو الفكر النظري الذي يحل

َ
ُمنط

تهام المثّقفين بأنهم طوباوّيون البدائل ويحّدد ما ينبغي أن يكون )ومن هنا ا

وحالمون ومنقطعوا الصلة بالواقع(. وإذ يعتقد المثّقف في صحة أفكاره 
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ووجاهة القيم التي يتبّناها، يعتبر أنه يتوّجب تغيير الواقع على ضوء تلك 

األفكار وتلك القيم. ولعل هذا التنافر بين الواقعي والفكري، بين ما هو كائن 

قف. انه يريُد أن وما يجب أن يكون ي
ّ
دّل على الطابع التراجيدي لتجربة المث

ر على الوسائل الضرورّية للتغيير 
ّ
يغّير واقعا ما نحو األفضل من دون التوف

قف
ّ
 10والتي ُيفترض أن تكون من جنِس الواقع نفسه. الوضع التراجيدي للمث

سببه التنافر والتعارض بين نظام الغايات )الفكر( ونظام الوسائل )الواقع(. 

ولعّل وعي بعض المثّقفين بأهمّية الوسائل وبأن ال قيمة للغايات في حّد 

ذاتها، على نبلها، هو الذي جعلهم يختزلون اإللتزام في اإللتزام والنضال 

ل على الوسائل السياس ي. ولئن كان الرأي الذي يقول بضرورة  الحصو 

الالزمة لتغيير املجتمع وأهّمها السلطة السياسية وأجهزة الدولة ال يخلو من 

وجاهة فإنه ال ينفصل عن محاذير السّيما وأن التجارب التاريخية تبّين أن 

دت عن مشاريع فكرية كبرى قامت على مبادئ سامية 
ّ
يانّية تول

ّ
األنظمة الكل

 والتقّدم . وقيم عليا مثل العدالة والمساواة 

ليس هدفنا هنا تحليل عالقة المثّقف بالسلطة في الحالة التي يكون 

ما في دواليبها أي الحالة التي يكون فيها المثّقف 
ّ
فيها ممسكا بها ومتحك

ر حاكما. يبّين التاريخ السياس ي أنه في حالة التماهي بين المثّقف 
ّ
المفك

لمملكة السلطة الى  والسياس ي ينزع المثّقف أو صاحب الفكر بانتمائه

ب منطق السلطة، في تلك التجربة، على منطق 
ّ
ط أو بعبارة أخرى يتغل

ّ
التسل

الفكر. ما يعنينا هنا هو النظر في عالقة المثّقف بالسلطة من منظار فكرة 

 المقاومة، مقاومة السلطة اإلستبدادية.

السلطة بالعودة الى هوبز وتحديدا الى اللوفياتان Alain يحّدد أالْن 

Léviathan   وهو ال يعني بها فقط النظام السياس ي بل يقصد كل قّوة

اللوفياتان  -مهيمنة وغير مراقبة من قبل العقل. فهو يقول معّرفا السلطة

هو الجمعّية، هو     Leviathanإنه ليس جميال وال حكيما. لوفياتان:»

هو الرأي المشترك الذي  ليس رأي شخص بعينه والذي  المكتب والرئيس،
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هو ال شيئ. انه اإلحصاء، انه المعّدل، إنه النظام، إنه اإلنضباط، إنه تقليد 

الكّل للكّل، إنه روح القيادة والطاعة العمياء،إنه العالقة الخارجية التي 

التعريف . ان هذا 10«تحّول الناس الى أشياء، لوفياتان هو الرقيب األعلى

يتطابق تقريبا مع التعريف الذي يعطيه فوكو للسلطة. يعتبر فوكو أن 

ولكن «. عالقة سلطة»وان كل عالقة قوى هي « عالقة قوى »السلطة 

السؤال عن ماهية السلطة ومصدرها أو أصلها قد ال يكون مهما بل المهم 

تظهر أن نتساءل عن الكيفّية التي تتحّقق بها أو كيف تمارس نفسها و »هو 

تتحّدد السلطة اذن كعالقة صراع مستمر بين قوى مختلفة « 10الى الفعل؟

مارس. األحرى أن نسأل من يمارس السلطة؟ 
ُ
متلُك ولكنها ت

ُ
وهي لذلك ال ت

وأين يمارسها؟  ال شّك أن مقاومة المثّقف للسلطة تضعف ورّبما تصبح 

ر تح
ّ
ديدها في المكان مستحيلة إزاء هذه السلطة الميكروفيزيائّية التي يتعذ

 .16والزمان

مقاومة السلطة تقتض ي قبل كل ش يء التمييز بين السلطات وتحديد 

قاَرن 
ُ
السلطة المطلقة ما هي. في هذا السياق يرى أالن أن سلطة المال ال ت

َتماهى مع جوهر السلطة: 
َ
إن السلطة في معناها »بالسلطة العسكرية التي ت

 الحقيقي هي سلطة عسكرية وهي ال تظه
ّ
حة حيث  ر إال

ّ
في املجتمعات المسل

يسود الخوف والضغينة، تلك املجتمعات التي تخضع تماما لقادة وتنتظر 

. تقتض ي مقاومة السلطة في نظر أالن أن نحطم 11«منهم الخالص والنصر

اوهامنا عن السلطة وكذلك أوهام السلطة عن نفسها. انه يدعو الى إيطيقا 

دئ ثالثة: الحرية والفرد والديمقراطية. المقاومة. إيطيقا تقوم على مبا

 11«الحرية أمر ليس وليد المؤّسسة بل يجب أن نصنع حريتنا كل يوم»

يجب أن يظّل دائما فردا أينما حّل وارتحل، سواء كان في المقام »والفرد 

ر وكل جمعّية هي 
ّ
 الفرد الذي يفك

ّ
األول أو األخير، إذ انه ليس هناك إال

 
ّ
ستصبح جهدا مستمّرا »والديمقراطية   13«دةبطبعها بليدة ومتبل

ى المواطن 14«للمحكومين ضّد السلطة
ّ
. لمقاومة السلطة يجب أن يحل

بالطاعة يؤّمن النظام وبالمقاومة يؤّمن »بفضيلتين: الطاعة والمقاومة،
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إّن المقاومة التي يدعو اليها أالن هي مقاومة سلبّية ذلك أنها تنكر  .11«الحرية

ي للنضال ضّد السلطة وتهمل البعد اإلجتماعي والتاريخي لكل الطابع الجماع

تنتهي على صعيد الممارسة »حركة مقاومة. ولذلك فإنها بالضرورة 

بّرر فلسفّيا ولكن 
ُ
السياسية الواقعّية الى نزعة سلمّية فردانّية يمكن أن ت

. ال شّك أن هذه الصورة التي 11«يصعب الدفاع عنها تاريخّيا واجتماعّيا

مها أالن للمثّقف المدافع عن الحرية الفردية ضّد هيمنة املجتمع رس

وسلطة الدولة ال تعّبر عن كل اإلمكانّيات المتاحة أمام المثّقف للمقاومة 

والدفاع عن البدائل كما انها ال تتطابق مع صورة المثّقف الحارس للنظام 

ة جدا من ولكنها قريب 10«كالب الحراسة»الذي وصفه بول نيزان في كتابه 

 . 10مفهوم "المثّقف الزائف" لدى جون بول سارتر

الكاتب دائما في »يقول سارتر في العدد األّول من "األزمنة الحديثة":

وضعّية في العصر الذي يعيش فيه: كل قول له استتباعاته وكذلك كّل 

مسؤولْين عن القمع  Goncourtوغونكور  Flaubertصمٍت. أعتبر أن فلوبير 

ألنهما لم يكتبا سطرا واحدا لمنعه. قد  La communeالذي أعقب الكمونة 

شأن  Calasيقال إن ذلك لم يكن شأنهما. ولكن هل كانت محاكمة كاالس 

؟ وهل كانت  Zolaهل كانت شأن زوال  Dreyfus فولتير؟ وإدانة درايفوس 

ٍد من هؤالء الكّتاب وفي ؟ كل واح Gideإدارة الكونغو شأنا خاصا بجـيد 

لقد عّبر سارتر في كتبه «. 10وضعية خاّصة من حياته قاس مسؤولّيته ككاتب

وفي حياته عن المفهوم الذي تبّناه بخصوص المثّقف. المثّقف في نظره 

 موقف، انتماء، تحّمل تام للمسؤولّية ال تجاه أولئك الذين يكونون في

كّل. المثّقف المطلق ال وجود له في وضعية بائسة فقط بل تجاه اإلنسانية ك

نهم وَجاهُتُهم 
ّ
ل فيها أفراد محّددون تمك

ّ
نظر سارتر، بل توجد وضعّيات  يتدخ

من التأثير في مجرى وضعّية معّينة. والمثّقف بما له من قدرات 

واستعدادات ومن حيث هو مفكر أو كاتب أو فنان مدعّو الى اإللتزام 

إللتزام عند سارتر؟ إنه حالة واقعّية بقضايا مجتمعه وعصره. ما هو ا

يفرضها اندراج المثّقف ضمن وضعّية ما. أن يكون اإلنسان حّرا يعني أن 
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يكون مسؤوال عن حّريته، عن اختياره. عندما يختار فإنه ال يختار لنفسه 

فقط بل يختار لإلنسانية، يختار اإلنسانّية. الحرية إذن تتطابق مع اإللتزام. 

اإللتزام بصورة مسّبقة بدال عن عدم اإللتزام ألّن المثّقف  ال يتّم اختيار

ق األمر بالتزام وجودّي 
ّ
باعتباره إنسانا يوجد في وضعّية، في وضع التزام. يتعل

اإللتزام السارترّي »ال يراد منه اختزال الوضعّية اإلنسانّية في حتمّية بسيطة. 

نسان انعكاسا لوضعّية يتعارض، بهذا المعنى، مع المادّية التي ترى في اإل

ذات قاعدة اقتصادّية اجتماعّية ولكنها تتعارض أيضا مع المثالّية التي 

 كّل وضعية بالنظر الى أبدّية الطبيعة اإلنسانّية
ُ
ة
َ
. اإللتزام 36«تفترض ُمحاَيث

السارتري هو، بمعنى ما، "إلزام أخالقي" بالنسبة للمثّقف الذي يرفض 

ز تصّور سارتر كما تجربته في اإللتزام هو الموقف التأّملّي. إن ما يميّ 

معارضته وإدانته لما يسّميه "المثّقف الزائف" والذي يمكن أن يكون رجل 

. Technicien du savoir pratiqueأو "تقنّي المعرفة العملّية"  Clercدين 

هذا المثّقف، باعتباره عنصرا للسيطرة، يلعب دور املحافظة وإعادة إنتاج 

أنه منحاز الى الطبقة التي ينتمي اليها  وذلك يعني قيم الموروثةالمعرفة وال

ومنخرط في الدفاع عن مصالحها. المثّقف الحق عند سارتر هو "مثّقف 

داللة كل من مفهومي "المثّقف  نكونّي" وبالتالي فإن داللته أوسع م

التقليدي" و"المثّقف العضوي" لدى غرامش ي. يرى سارتر أن المثّقف 

ل في ما ال يعنيه»هو التقليدي 
ّ
وهو ال يستطيع أن يكون  31«شخص يتدخ

المثّقف العضوي للبورجوازية مثلما كان حال الفيلسوف في القرن الثامن 

. وأما المثّقف الحقيقي فهو ال يتبّنى إيديولوجيا 31عشر عن حسن نّية

ه يتمّيز بوعي كونّي وكل
ّ
 معينة يدافع بواسطتها عن مصالح طبقة معينة بل إن

إن العدّو المباشر للمثّقف هو ما أسّميه »ش يء في عالم البشر يعنيه. 

َق عليه بول نيزان اسم "كلب الحراسة"، وهو ذاك 
َ
المثّقف الزائف الذي أطل

ُر الُم 
ّ
من ِقَبل الطبقة المسيطرة للدفاع عن إيديولوجيا مصالحها  َسخ

 .33«الخاصة بحجج تّدعي الصرامة وتظهر وكأنها نتائج مناهج دقيقة
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يجب التمييز بصورة قطعية، وهذا ما يفعله سارتر، بين "المثّقف  

على غرار المثّقف « ال»الحقيقي" و"المثّقف الزائف"، ذاك الذي ال يقول:

ُم جّيدا ولكن...»أو « ال ولكن...»الحقيقي ولكنه يقول: 
َ
. إذا كان األّول 34«أعل

ال تعنيه فإن مهارة يفصل بين النظرية والواقع ويرى أن شؤون الممارسة 

يتكامالن بالنسبة  Faire-penserوالقدرة على التفكير  Savoir-faireالعمل 

 
ّ
الفكر ليس فكر إنسان ال يفعل ما »له سارتر . للمثّقف الحقيقي الذي يمث

ه ما يفعلونه دون أن يقوم هو به. إنه فكر كل  يفعله اآلخرون ولكنه ُيوّجِ

العملّي وهو يسير، وهو يتحّدد ويتغّير أولئك الذين يفعلون. إنه الفكر 

  .31«تدريجّيا باستمرار الفعل ونجاحه أو انتهائه. ذاك هو الفعل الحّق 

إذ »المثّقف السارتري هو الذي ينحاز الى الشعب بل الى اإلنسانية ككل:

اختار مثّقف ما الشعب فعليه أن يعلم أّن زمن التوقيعات على البيانات 

هادئة أو المقاالت المنشورة في الصحف اإلصالحية وتجّمعات اإلحتجاج ال

م بل عليه أن يحاول بالوسائل المتاحة له أن يعطي 
ّ
ى. ليس له أن يتكل

ّ
قد ول

قف الجديد، 31«الكلمة للشعب
ّ
. هذا قريب مما قاله غرامش ي من أن المث

المثّقف العضوي المرتبط بالبروليتاريا ال يتمّيز بالبالغة. ولكن عندما 

شعب قادرا على الكالم وعلى تحديد مصيره بنفسه هل تبقى بعد يصبح ال

 ذلك حاجة الى المثّقف؟

ف:
ّ
 فكرة اختفاء المثق

لقد افترض سارتر اختفاء المثّقف بانتفاء الحاجة الى الوظيفة 

التنويرية والقيادية والتوجيهية التي يقوم بها، فعندما يصبح املجتمع 

س الوقت الكافي للتفكير والتأّمل مجتمعا ديمقراطيا وعندما يصبح للنا

ق فقط بتغّير 
ّ
والبحث لن يكون عندئذ للمثقف ما يفعلُه.  ولكن األمر يتعل

 المثّقف عن كتابة روايات وقصائد أو محاوالت. ان العمل 
ّ
الدور ال بأن يكف

ال شّك  30األدبي واإلبداعي لن يمنعه من أن يمارس مهنة عملّية مثل اآلخري 

المثّقف" هي واحدة من األفكار التي انتشرت في النصف  أن فكرة "اختفاء
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ق بموت 
ّ
الثاني من القرن العشرين ضمن موجة اإلحتفاء بكل ما يتعل

التصّورات الشمولية ونهاية السردّيات الكبرى: موت اإلنسان، نهاية 

را 
ّ
السياسة، نهاية التاريخ، نهاية اإللتزام، نهاية الفن...إلخ. غير أن مفك

خطر اختفاء صورة المثّقف أو »دوارد سعيد يذهب الى القول بمعاصرا كإ

احتجاب مكانته...أي خطر النظر اليه باعتباره أحد المهنّيين وحسب أو 

. ال يعني ذلك 30«مجّرد رقم نحسبه في حساب تّيار من التّيارات اإلجتماعية

أن سعيد يرفض فكرة اإللتزام التي اقترنت بصورة المثّقف والتي رسمها 

ارتر خاصة ولكنه يرفض إنكار خصوصية الدور الذي يلعبه. إن للمثّقف س

رسالة يضطلع بها في املجتمع وفي العالم. يرى سعيد أن المثّقفين كانوا دائما 

 . 30وراء كل الثورات في التاريخ الحديث

إن مفهوم المثّقف العضوي، في نظرنا، رغم تقادم العهد على ظهوره 

ل راهنّيا أي صالحا لتحديد رسالة المثّقف ودوره في وانتشاره الواسع، مازا

املجتمع  المعاصر بشرط أن نجري بعض التعديل في مستوى داللته وأن 

نعيد النظر في العالقة التي حّددها غرامش ي بين المثّقف العضوي 

والبروليتاريا. المثّقف ال يمكن اليوم أن يكون مرتبطا عضوّيا بطبقة بعينها 

يا تحديدا، ذلك أن المثّقفين حسب غرامش ي نفسه يتمّتعون هي البروليتار 

إذا كان المثّقفون هم عضوّيا »باستقاللية ما عن الطبقات اإلجتماعية.

ة نسبّيا 
ّ
لون شرائح مستقل

ّ
مرتبطين بطبقات اجتماعية فهم مع ذلك يشك

عن الطبقات اإلجتماعية. فالمثّقف ليس عضوا في طبقة على غرار األفراد 

. relié»46إنه ليس منغمسا في طبقة اجتماعية، إنه مرتبط  اآلخرين.

ى
ّ
من خصوصية وظائف التنظيم والتربية والعلم وتنسيق  استقالليته تتأت

. 41الوعي الطبقي في المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسّية

الخاصّية الضرورية لوظيفة المثّقف تقتض ي اذن استقالال معّينا وهذه 

مات التي يعمل في إطارها وهي 
ّ
د خاّصة عن طبيعة المنظ

ّ
اإلستقاللية تتول

)المنظمات  Hégémonie منظمات تماَرُس في إطارها وظيفة الهيمنة 

في إطار )الوظيفة الممارسة  Coercitionالثقافية واألحزاب( وظيفة اإلكراه 
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األجهزة اإلدارية والعسكرية والسياسية(. إّن المكانة التي يحتلها المثّقف في 

التنظيمات الطبقية التابعة للمجتمع المدني )منظمات الهيمنة والمنظمات 

اإلقتصادية التعاونية أو تلك التابعة للمجتمع السياس ي )أجهزة الدولة( 

ستقالليته النسبية إزاء تدل في نفس الوقت على طابعه العضوي وعلى ا

 انتمائه الطبقي.

لكّل سلطة ولكل طبقة مثّقفيها، كما يقول غرامش ي، الذين تصنعهم 

أو تستوعبهم رغم انتمائهم الى طبقات أخرى كما هو األمر بالنسبة 

الستيعاب البورجوازية لمثّقفين ينتمون الى البروليتاريا أو الى طبقة 

تحتاج الى مثّقفين ألنها تدرك جّيدا أن الفالحين. ان السلطة، كل سلطة، 

لون سلطة روحية، فكرية المثّق 
ّ
رمزّية ال بّد من اإلستحواذ عليها و فين يشك

من أجل الهيمنة على املجتمع ككل. سلطة المثّقف هي باألساس سلطة 

معرفّية ذات مفاعيل خاصة ال يمكن أن تنتجها القّوة المادية العارية 

سية وبأجهزة الدولة. إّن المثّقف، وِإْن عمل في ظّل المرتبطة بالسلطة السيا

سلطة استبدادية، قد يعي أهمية الدور الذي يلعبه من خالل فائض القيمة 

السلطوي الذي ينتجه والذي تحتاج اليه السلطة السياسية لتكريس 

 مشروعيتها وإعادة إنتاج نفسها. 

للوعي  إن فكرة تمثيل المثّقف لطبقة أو لتحالف طبقي وتشكيله

ر »الجماعي  هو ما يرفضه دولوز وفوكو. فبالنسبة لألّول 
ّ
 المثّقف الُمنظ

ّ
كف

 
ّ
ال أو تمثيلّيا...ليس ثمة أبدا تمثيل، ليس ثمة إال ِ

ّ
عن أن يكون ذاتا، وعيا ُمَمث

الفعل، فعل النظرية، فعل الممارسة داخل عالقات إبدال أو داخل 

هو الوحيد الحائز على  وبالنسبة للثاني لم يعد المثّقف .41«شبكات

الحقيقة والذي يستطيع أن يصدع بالحق كأن يقول "إن الملك كان عاريا". 

 La pousséeما اكتشفه المثّقفون منذ الهّبة الجديدة »يقول فوكو:

récente  هو أن الجماهير ال تحتاج إليهم لكي تعرف، فهي تعرف جّيدا

ك جّيدا. ولكن يوجد وبوضوح أفضل منهم بكثير وهي تستطيع أن تقول ذل
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ل هذا الخطاب وهذه المعرفة. هذه السلطة قنظام سلطة يعي
ّ
، يمنع، ويعط

ال توجد فقط داخل الهيئات العليا للرقابة بل تتغلغل عميقا في نسيج 

لون جزءا من نسق السلطة هذا. وفكرة 
ّ
املجتمع. والمثّقفون أنفسهم يمث

ذا النسق. ليس دور كونهم صانعي الوعي والخطاب هي ذاتها جزء من ه

المثّقف أن يتموقع في الصدارة أو في الجانب كي يقول حقيقة املجتمع 

الصامتة وإنما في أن يناضل ضّد كّل أشكال السلطة حيث يكون في نفس 

الوقت الموضوع واألداة في نظام "المعرفة"  أو "الحقيقة" أو "الوعي" أو 

ف تغّيرا جذرّيا إذ لم يعد . حسب تصور فوكو تغّير دور المثّق 43«"الخطاب" 

ل وأن يعّبر عن وعي الطبقة التي ينتمي إليها فقد
ّ
أصبح »مطالبا بأن يشك

الوعي بما هو معرفة مكتسبا من قبل الجماهير، منذ وقت طويل، والوعي 

 من قبل البورجوازية
ّ
ليس للمثّقف إذن «. بما هو ذات مستولى عليه ومحتال

أن يناضل من أجل تقويض السلطة أن يناضل من أجل الوعي بل عليه 

واإلستيالء عليها. هل من الصائب ان نفهم موقف فوكو من اختفاء المثّقف 

 .على أنه إقرار بنهايته الحقيقّية بالنظر الى انتفاء مبّررات وجوده؟ 

نحن نعرف ان فوكو في سياق تفكيره في السلطة اكد على ضرورة 

اط في مقاومة حيوّية للسلطة فإن المقاومة. فإذا كان الفرد مؤهال لإلنخر 

المثّقف والمفكر أولى من غيره بالمقاومة وذلك بحكم اختصاصه النظري. 

ضّد السلطة، فما ان تتغلغل نظرية في هذه النقطة »ان النظرية تعّرف بأنها 

او تلك حتى تصطدم باستحالة ان يكون لها أقل نتيجة عملية من دون أن 

مقاومة  ٬. النظرية إذن أداة للمقاومة44«يحصل انفجار في نقطة أخرى 

داخل شبكات السلطة ذاتها. هذا يعني انه حتى المثّقف الذي تستثمره 

حيث تقوم ». يقول فوكو:41السلطة يستطيع توجيه السلطة ضّد ذاتها

السلطة تكون مقاومة...ونقط المقاومة هذه حاضرة في كل مكان من شبكة 

لطة لمكان وحيد هو مكان الرفض السلطة. فال وجود اذن بالنسبة للس

المطلق وروح الثورة وبؤرة جميع الترّددات والقانون الخالص للثورّي. بل 

هناك مقاومات وهي حاالت تنتمي الى أنواع كثيرة: فهناك المقاومات الممكنة 
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والضرورّية وغير املحتملة والتلقائّية والمتوحشة والمنعزلة والمبتسرة 

لمّيالة الى الصلح والهادفة الى مصلحة، وتلك التي ال والعنيفة والمتضاربة وا

 في حقل 
ّ
ى هدفا بعينه وهذه المقاومات ال يمكن أن توجد تحديدا إال

ّ
تتوخ

 . 41«استراتيجي لعالقات القوى 

ر تمييزا قد 
ّ
يذهب بعض الباحثين الى التمييز بين المثّقف والمفك

على إسقاط األفكار  ينتهي الى المفاضلة بين من يهتم بالشعارات والعمل

والمقوالت المبرى على الواقع دون أن يأخذ في اإلعتبار البون الشاسع بين ما 

ر فهو أبعد ما يكون عن وهم تغيير 
ّ
هو كائن وما يجب ان يكون. أما المفك

الواقع عبر األفكار والنظرّيات ذلك أنه يكتفي باإلشتغال على المفاهيم 

يتعامل مع »يره من الفاعلين. المثّقف والتصّورات ويترك أمر التغيير لغ

ر أو المرّوِج ِ
ّ
ر « افكاره تعامل المبش

ّ
فهو صانع أفكار أو مبتكر »وأما المفك

. ومهما يكن من اإلجحاف في هذا 40«مفاهيم أو خالق بيئات مفهومّية

لون في إالموقف المتجّني الى حّد كبير على المثّقف ف
ّ
ّن المثّقفين ال يمث

بعون نفس املجتمع الواحد 
ّ
فئة متجانسة يتبّنْون نفس األفكار ويت

استراتيجّيات النضال اإلجتماعي والسياس ي أو العمل الثقافي. المثّقف في كل 

الحاالت هو الوسيط بين عالم المعرفة وعالم الناس، بين مجال الفكر 

ومجال الممارسة اإلجتماعية. إنه يسعى انطالقا من نظرية اجتماعية قد ال 

 ملة أو من تصّور للمجتمع والتاريخ قد يكون طوباوّيا، الى تحقيقتكون مكت

تلك األفكار والتصّورات وتحويلها الى واقٍع حّي وهذا أمر بديهّي فالفكر ال 

ل قاّرة خارج الواقع أو فوقه. قد يكون من المشروع نقُد المثّقف وكشف 
ّ
يمث

. ولكن النقد ال أوهامه واختالل عالقة أفكاره بالواقع وحتى اضطراب رؤيته

يجب أن يتحّول الى إدانة مّجانية تفض ي الى ادعاء "موت المثّقف" أو 

 . 40نهايته

 المثقف الكوني:
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رت الثورة التكنولوجية في ميدان   
ّ
في عصر العولمة الرأسمالية وف

اإلتصال إمكانّيات هائلة لنشر الثقافة والمعرفة. في ظل هذا الوضع الجديد 

ل الوسيط األساس ي بين السلطة السياسية واملجتمع ولم لم يُعد المثّقف يم
ّ
ث

الت التي من خاللها تدرك جماعة نفسها 
ّ
يعد الحامل الوحيد للقيم والتمث

ل وعي الجمهور.  ِ
ّ
وعالمها. واألهم هو أّن النموذج القديم للمثّقف لم يعد يشك

 فقد أصبحت شركات اإلعالم واإلتصال هي التي تتكّفل بذلك اعتمادا على

الوسائل التكنولوجية وعلى إمكانيات بشرية من المتخّصصين في صناعة 

الصورة ومهندس ي الصوت وتقنيّي اإلشهار وكذلك الفنانين واألدباء وعلماء 

النفس واإلجتماع والفالسفة. ومن البديهي القول ان تلك الشركات تهدف 

ي من عائدات اإلشهار والدعاية
ّ
ولكن لها أيضا  أساسا الى الربح الماّدي المتأت

ل في تشكيل الوعي وتنميط األذواق وتبرير السياسات 
ّ
أهدافا أخرى تتمث

ل 
ّ
وخدمة مصالح سياسية واقتصادية. إن وسائل اإلتصال الحديثة تشك

اليوم جهازا إيديولوجيا رهيبا قادرا على تقديم األوهام على أنها وقائع 

نفعاالت واألوهام "تصنع" واألكاذيب على أنها حقائق. لقد أصبحت األفكار واإل 

بحسب الحاجة وبحسب الطلب وطبعا ال بّد من مثّقفين للقيام بتلك المهمة. 

وهنا أهمية مفهوم المثّقف العضوي الذي نحته غرامش ي. يمكن أن نمّيز بين 

صنفين من المثّقفين:  األّول انخرط في التّيار الجديد بعد أن اعتقد في حقيقة 

يديولوجيا ونهاية السردّيات الكبرى وأصبح مشاركا فاعال "النهايات" كنهاية اإل 

في السوق الكبير للسلع والمقتنيات الثقافّية. والثاني يجوز أن نسميه 

"المثّقف التراجيدّي" المتمّسك بالقيم والمثل العليا والذي يرى أنه بدون روح 

ته طوباوية ال يمكن إنجاز ش يء هام لصالح املجتمع واإلنسانية رغم معرف

 بالتناقض الجذري بين ما يصبو اليه وما هو كائن. 

يمكن الحديث عن "دمقرطة" الثقافة والمعرفة دون أن يعني ذلك   

القول باختفاء المثّقف. فهو بغّض النظر عن موقعه في الميكانيزمات 

مازال يلعب دورا  ٬بعبارة فوكو٬اإليديولوجية للهيمنة وفي "شبكات السلطة" 

من حيث إنه ينتج الخطاب أو يبتكر معرفة أو يبني داللة. ما، دور سلطوي 



71 
 

المثّقفين إلى فّك إرتباطهم بالسياسة  Julien Benda لقد دعى جوليان بندا 

الى اإلنفصال عن الماركسية وأما ريجيس R. Aron ودعاهم ريمون أرون 

بَرُهم".   R. Debrayدوبري 
َ
د لدينا اإلرتياب لقد»فقد "ق

ّ
من   méfianceول

ألنبياء المزّيفين ودمقرطة المعرفة اإلنطباع بأننا لم نعد بحاجة الى المثّقفين ا

سمح بإعالن نهاية  كما في السابق. كل ذلك، وعلى خلفية العصر اإلعالمي، 

 . 40«المثّقفين

 بانعدام مبّررات وجود 
ّ
إّن فكرة "اختفاء المثّقفين" ال يمكن أن تصّح إال

فحتى دوبري نفسه الذي ترجم التزامه في  ٬مهالمثّقف ذاته ناهيك عن التزا

تجربته النضالية الواقعية يقّر بالدور األساس ي للمثّقف في نموذج الهيمنة 

  Médiaباإلمكان المقابلة بين األنتلجنسيا والدولة ووضع الميديا » الجديد. 

لين: على اليسار 
َ
بينهما وجعل نموذج الهيمنة القديم يعمل وكأنه لوحة بمدخ

سطة المثّقف وعلى اليمين بواسطة الدولة. أضف إلى ذلك، في الوسط، بوا

األداة المشتركة التي يجب تقاسمها ألّن الكاتب والسّيد اإلقطاعي، المثّقف 

. هذه األداة هي الوسيط أو 16«والمسؤول القائد بحاجة الى وظيفّية لها

م االصنام الذي ففي نظا»الوسائط املختلفة التي تطّورت اشكالها عبر التاريخ.

يتطابق مع التيوقراطيا كان بإمكان المرء ان ينكر المظاهر املحسوسة لكنه 

لم يكن قادرا على انكار وجود ما وراء المرئّي وضرورة توجيه البصيرة إليه. أّما 

في نظام الفن الذي اعلن عن والدة اإليديوقراطّيات غدا بإمكان المرء الشّك 

لم يكن قادرا على الشّك في الحقيقة وفي ضرورة في اآللهة واألصنام، لكنه 

الكشف عنها في كتاب العالم المفتوح وذلك بإرجاع الظواهر املحسوسة الى 

القوانين الغيبّية. وفي نظام الفيديوقراطية صار بإمكان المرء تجاهل 

ل ولكن لم يعد بإمكانه إنكار 
ُ
خطابات الحقيقة والخالص وإنكار الكلّيات والُمث

لصور، ففرضّيته الثابتة غدت املجال المشترك لعصر بكامله. إنه قيمة ا

نظام يمارس قيادة صارمة للعقول الى درجة ال يتّم التفكير فيه باعتباره 

هي أن الثقافة المعاصرة لم تعد تحتاج  Dubray. أطروحة دوبري 11«كذلك

نة
َ
اشات، إلى الصور الُمْتق

ّ
 ٬إلى الخطابات وال إلى األشكال بل هي تحتاج إلى الش
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قِف في 
ّ
مرئّي مرئّيا. هل من دور للمث

ّ
تلك الجديرة بالثقة ألنها وحدها تجعل الال

 ؟ دوره أساس ي ألنه ُهَو من ُينتج الصور. «عصر الشاشة»

ف الصورة باعتبارها حامال أساسيا للرموز إذا كانت ال   
ّ
سلطة توظ

وتعمل على احتكار إنتاجها وبّثها وتأويلها فهي من دون شّك تستخدم مثّقفيها. 

ولكن في المقابل ثّمة مثّقف آخر يقاوم بنفس األداة أي بوسائل اإلتصال 

الجديدة، يقاوم السلطة في كّل أشكالها. ولعل الجديد هو أن السلطة 

عارية وقابلة لإلستهداف أكثر مما كانت عليه من قبل. إنها ال تستطيع  أصبحت

اإلكتفاء بالقسر ولكنها بحاجة مستمّرة إلى تأكيد مشروعّيتها بواسطة كل 

ِتح أمام المثّقف المقاِوم أشكاال جديدة لنزال نأشكال اإلنتاج الرمزي. هنا ت
َ
ف

 على مواِقعها. السلطة المستبّدة ويكون صراعه معها في مواِقعها و 

ر عن دوره 
ّ
ي المثّقف والمفك

ّ
ال يوجد اليوم ما يدعو إلى القول بتخل

مباالة
ّ
ي الال

ّ
الواقع يقول إن الحكومات ال تزال »وذلك ألّن   ٬األساس ي وتوخ

ب، وإن 
َ
ك
َ
رت
ُ
تظلم الشعوب، وإّن اإلنتهاكات الجسيمة للعدالة ما زالت ت

هم تحت ج ناحها ما زاال قادرين فعلّيا على استقطاب السلطة للمثّقفين وضّمِ

رين عن آداء رسالتهم ال يزال 
ّ
إضعاف أصواِتهم، وانحراف المثّقفين أو المفك

ال وجاهة إذن للقول باختفاء المثّقف باعتباره «. يجرى في حاالت كثيرة

حامال لتصّورات كبرى وداعية إلى الحرية والعدل والخير. إن المثّقف الحّق 

ى 
ّ
عن اإللتزام بدعوى تّفكك العالقة بين الثقافة واملجتمع أو ال يمكن أن يخل

بدعوى تعّدد اإلختصاصات المعرفّية والثقافّية التي تحّوَل المثّقف في 

إطارها إلى مجّرد تقنّي وطيفته إنتاج المعاني أو تشكيل الرموز خدمة 

ينهض بدور محّدد في الحياة العامة في مجتمعه، وال يمكن »لسلطة ما. إنه 

اختزال صورته بحيث تصبح صورة منهّي مجهول الُهوّية أي مجّرد فرد كفء 

أن الحقيقة  -يقول سعيد-ينتمي إلى طبقة ما ويمارس عمله وحسب. وأعتقد

نه من حمل 
ّ
األساسية هنا هي أن المثّقف فرد يتمّتع بموهبة خاّصة تمك

ما، رسالة ما أو تمثيل وجهة نظر ما أو موقف ما أو فلسفة ما أو رأي 
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. إن وعي 11«وتجسيد ذلك واإلفصاح عنه )...( وتمثيل ذلك باسم املجتمع

المثّقف بطبيعة الرسالة التي يحملها وبخطورتها هو الذي يحّدد موقفه من 

 السلطات القائمة سياسّية كانت أو اجتماعّية أو دينّية.

إّن المثقف وخاصة المفكر ال يمكن أن يتجاهل الظلم والقهر الذي 

له مجموعات بشرية كثيرة بل شعوب ال تزال ترزح تحت اإلحتالل  تتعّرض

وأخرى تتعّرض للنهب ولإلبادة. إن عدم إدانة المثقف النتهاكات حقوق 

اإلنسان، لكّل أشكال الظلم والهيمنة يجعل فكره أو إنتاجه النظري والعلمي 

بال قيمة. نرى مثّقفين يدافعون باستماتة عن حقوق اإلنسان في ظروف 

رتكب في حّق م
ُ
عّينة ويغّضون الطْرف عن انتهاك أخرى بل عن جرائم ت

األبرياء وكأن اإلنسانّية قابلة للتصنيف إلى بشر يستحّقون الحقوق 

والحرّيات بسبب كونهم بيضا أو أوروبّيين أو أغنياء أو ينتمون الى دين معّين، 

مثقف وآخرون أقل من مرتبة البشر. هنا تطرح مسألة عالقة انتماء ال

بالتزامه. هل اإلنتماء الديني أو العرقي أو الثقافي أو الطبقي أو كل هذه 

اإلنتماءات جميعا هي التي ترسم حدود اإللتزام وتضبط شروطه ورهاناته؟ 

 ٬بحكم انتمائه العرقي والوطني والقومي ٬يرى إدوارد سعيد أّن على المثّقف

ض لها أبناء شعبه وأن يربط أن يكون معّبرا عن المعاناة الجماعية التي يتعرّ 

بين تلك التجربة الخصوصّية وبين تجربة المعاناة اإلنسانّية. وهو يضرب 

المهّمة المنوطة .» Frantz Fanonمثال على ذلك موقف فرانتز فانون 

بالمثّقف في رأي)سعيد( هي أن يضفي على األزمة طابعا عالمّيا صريحا أي أن 

ية على ما عاناه جنٌس معّين أو ما عانته أمة يضفي المزيد من األبعاد اإلنسان

. إن خصوصّية اإلنتماء ال تتعارض مع كونّية اإللتزام. واإللتزام 13«معّينة

الحقيقي ال يمكن أن ينحصر أو ُيحَصَر في إطار الدفاع عن قضايا ذات 

ي أو خصوص ي. 
ّ
 طابع محل

مثلما كان قد يصح القول إّن المثّقفين اليوم ال يقودون الجماهير 

عندما كان "المثّقف العضوي" أو  ٬الحال منذ بضع عشرات من السنين
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ن الطبقة الصاعدة من الوعي 
ّ
الحزب باعتباره "المثّقف الكلي"  هو الذي يمك

ص من الهيمنة 
ّ
بذاتها وبعالمها ويقودها في مستوى النضال السياس ي للتخل

ات أخرى...إلخ. ولكن وفرض رؤيتها للمجتمع ككل عبر نسج التحالفات مع طبق

ذلك ال يعني أن المثّقفين كّفوا اليوم عن القيام بذلك الدور. إّن وسائل 

اإلعالم الجماهيرية )التلفزيون والراديو والصحف واألنترنيت( هي اإلطار الذي 

يصَنع فيه المثّقفين تصّورات ورؤى وتأويالت مختلفة للفرد وللمجتمع، للعالم 

إنهم يقومون بالدور األساس ي في عملية الهيمنة ضمن  الواقعي وللميتافيزيقا.

ر األجهزة اإليديولوجية الهادفة للحفاظ على النظام القائم. غير أنه بإمكان 
ُ
ط
ُ
أ

المثّقف والمفكر أن يقوم بوظيفة نقدّية ليست أقّل أهمّية من وظيفة التبرير 

جماهيرّية المثّقفون ينتمون إلى عصرهم وتسوقهم السياسة ال»اإليديولوجي. 

عالم، وهم ال يستطيعون مقاومة القائمة على الصور الفكرية التي يجّسدها اإل 

هذه الصور إال بالطعن فيها والتشكيك في ما يسمى بالروايات الرسمّية 

ومبّررات السلطة التي ترّوجها أجهزة إعالمية ذات قّوة متزايدة. بل ال يقتصر 

كّرِس استمرار األوضاع األمر على أجهزة اإلعالم إذ يتضّمن اتج
ُ
اهات فكرية ت

نزع األقنعة وتقديم صور  Mill  14الراهنة. كما أنهم يقومون بما يسميه ميلز

ف فيها أن يكون صادقا ما وسعه الصدق . نزع األقنعة، 11«بديلة يحاول الُمثقَّ

ط، فضح كل أشكال الهيمنة وخاصة تلك 
ّ
كشف نزوعات السلطة نحو التسل

هذا هو  ُحُجِب المقّدس وهاالت اإلعالم واألزمات المصطنعة، التي تتخّفى وراء

. على المثّقف أن يلعب دور كاشف األقنعة وذلك دور المثّقف الحقيقي

يقتض ي اإلستناد إلى مرجعّية قيم كونية على ضوئها يكون اإللتزام بالقضايا 

ام ال الجزئّية متوافقا مع اإللتزام بمعناه الكوني. إن خصوصية تجربة اإللتز 

 التجسيد الحقيقي 
ّ
ر ليس إال

ّ
تتناقض مع كونية التفكير بل إّن التزام المفك

 للطابع الكلّي للفكر.  

 جامعة تونسباحث  *
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«. الدالالت سائدة حتى منتصف القرن العشرين والواضح أ نها ال تزال قائمةمن قدرها. وقد ظلّت هذه 
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Oxford University Press. 
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بول ريكور، الخيال اال جتماعي ومسأ لة اال يديـولوجيا واليـوطوبيا، ترجمة منصف عبد الحق، مجلة  7

 Du texte ) :. نشر هذا المقال في كتاب97-89، ص ص.1989، 67-66الفكر العربيي المعاصر،عـدد 

à l’action : Essais d’herméneutique II, Seuil, Paris, 1986) 
 نفس المرجع. 8

9 Ricœur, « Langage politique et rhétorique » (1990), dans Lectures I : 

Autour du politique, éd. du Seuil, Paris, 1991. 

 بول ريكور، الخيال اإلجتماعي ومسألة اإليديـولوجيا واليـوطوبيا. 10



76 
 

 المرجع.نفس 11

)أ ورده علي الوردي، وعّاظ  81، ص.3أ دام ميتز، الحضارة اال سالمية في القرن الرابع، ج  13

 (.28، ص.1992السالطين، دار كوفان،  الطبعة الثانية، لندن، 

الّ الى حفظ بعض الآايت وال حاديث ثّم »لقد كان الوعّاظ يمارسون مهنتهم وهي 12 مهنة سهلة ال تحتاج ا 

سة الفضفاضة التي تمل  النظر وتخلبه ويُس تحَسن في الواعظ أ ن يكون ذا لحية كبيرة كثّة ارتداء ال لب 

عالن الويل والثبور على الناس فيبكي ويَْستبكي ويخُرُج الناس من  وَعَمامة قوراء ثّم يأ خذ بعد ذلك اب 

ويأ تي الُمتَرفون  عنده وُهم واثقون بأ ن الله قد رضي عنهم وبنى لهم القصور الباذخة في جنّة الفردوس.

علي الوردي، انظر:«. وال غنياء والحكّام فُيغدقون على هذا الواعظ المؤمن ما يجعله مثلهم ُمتَرفًا سعيدا

 17وعّاظ السالطين، ص.

 
 16. ص ٬1992 ٬الدار البيضاء ٬المركز الثقافي العربيي ٬النص السلطة الحقيقة ٬نصر حامد أ بو زيد 11

51  Lalande, Vocabulaires techniques et critiques de la philosophie. 

61 P. Ricœur, « Tâches de l’éducateur politique »(1965) , Lectures I :Autour 

du politique, Paris, Édition du Seuil, 1991, p.241 

ين أ ربعة يميز ال س تاذ طاهر لبيب في ا طار تأ مله لمكانة الثقافة والمثقّف في المجتمعات العربية ب  17

االول نمط المثقّف الملحمي الذي دفعته الحركات االجتماعية والفكرية خالل »أ نماط من المثقّفين: 

لى  نجازها... لقد سعى ا  الس تينات بوجه خاص الي صياغة مشاريع دافع عنها على أ ساس أ ن التاريخ يحتّم ا 

المعرفة بمصير مجتمعه. انتهت  أ ن يكون "عضواّي" من خالل البحث عن الجماعة وكان يعتقد انه يجّسد

الملحمة ولكن أ برز بقاايها اتخذوا منها مسافتين مختلفتين: المثقّف البدائلي وهو النمط الثاني بقي ملحميّا 

بدون ملحمة فتابع البحث عن البدائل وعن جيوب المقاومة. وهو يبدو الآن معلّقا في الداللة المعلّقة، 

نزالها الى ال رض...و  أ ما المثقّف التراجيدي، وهو النمط الثالث، فهو ال يزال يعتقد بعمق أ نه يسعى الى ا 

على حّق ويعلم بعمق أ يضا أ ن حقيقته ليست الحقيقة التي يفرضها الواقع وهو يعلم أ ن مشاريعه لم 

نجاز، =ومع ذلك يتمّسك بها. هو نوع من مثقّف  تعد_ولربما لم تكن يوما_قابلة لال 

ع هو( المثقّف المقاول الذي صنعته الورشة الليبرالية. هذا التكنوقراطي الخبير المس تحيل...)والصنف الراب

وجد نفسه صدفة على حق. كل الحجج عن صوابه جاءته من بعد. وهو يرمز الى تحّول الفكر من ثقافة 

-36، ص ص. 3001 ،119-118انظر، مجلة الفكر العربيي المعاصر، عدد «. المبدأ  الى ثقافة الرهان...

39 
18Cité par Georges Burdeau in « Alain », Encyclopédia Universalis vol.I 

( )أ ورده محمد الش يخ ، مرجع مذكور 1968,  

جيل دولوز، المعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربيي، الدار  19

 78، ص.1987البيضاء،

 81ص.جيل دولوز، المعرفة والسلطة،  30
12  Alain, Mars ou la guerre jugée, Paris, Gallimard, 1936, p.179 

22  Alain, Éléments d’une doctrine radicale, nrf, Gallimard, Paris, 1925 ,160  

32  Ibid. 
24 Ibid. )أ ورده محمد الش يخ، مرجع سابق(  

52  Alain, Le citoyen contre les pouvoirs, éditions du sagittaire, 1926, p.151 



77 
 

23محمد الش يخ، مرجع سابق، ص.36  

27 Paul Nizan, Les chiens de garde, Paris, Maspero, p .30 
28 J.P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, p.54 
29 Les temps modernes, n̊1, cité par Patrick Wagner, « La notion 

d’intellectuel engagé chez Sartre », Le portique [en ligne], Archives des 

cahiers de la recherche, cahier 1, 2003, (mise rn ligne le 17 mars 2003). 
30 Ibid. 
31Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Idées Gallimard, Paris, 1972, p.12 
32 Ibid. 
33 Plaidoyer pour les intellectuels, p.53 
34 Ibid., p.54 

35« L’intellectuel doit disparaître au fur et à mesure que la société sera plus 

démocratique, que les gens auront plus de temps pour penser ; l’intellectuel 

n’aura plus rien à faire en tant qu’intellectuel. Ce n’est pas qu’on n’écrira 

plus de romans, de poèmes ou d’essais, mais ceux qui les écriront le feront 

comme un travail supplémentaire gratuit ; et autrement ils auront un métier 

pratique comme les autres » (« Entretien de J.P. Sartre avec les intellectuels 

brésiliens le 12 juin 1978 », cité par Patrick Wagner, « La notion 

d’intellectuel engagé chez Sartre ».).  

36 Sartre, Situations, p.56 

37« Entretien de J.P. Sartre avec les intellectuels brésiliens le 12 juin 1978 ». 

38Edward W. Said, Representations of Intellectual, Vintage Books, 1996. 

، 3006عناني، در رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الترجمة العربية لهذا الكتاب: المثقّف والسلطة، محمد

 12ص.

 13ادوارد سعيد، المثقّف والسلطة، ص.  29
40Jean Marc Piotte, La pensée politique de Gramsci, Les éditions parti pris, 

Ottawa, 1970 (Les classiques des sciences sociales : http : 

//www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques des sciences sociales/index.html), 

p.24 

41 Ibid., p.34 

42 « Les Intellectuels et le pouvoir » in L’arc, n°49, 1972, pp.3-10 

43 Ibid. 

44 Ibid. 

عبد العزيز العيادي، ميش يل فوكو: المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 12

 67، ص. 1991بيروت،
64  Foucault, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p.122  

 67، ص.1991فوكو: المعرفة والسلطة،أ ورده عبد العزيز العيادي، ميش يل  

على حرب، أ وهام النخبة أ و نقد المثقّف، المركز الثقافي العربيي، بيروت الدار البيضاء، الطبعة  17 

 88، ص.1988الثانية،

من بين الذين أ دانوا المثّقفين في العالم العربيي نجد علي حرب في كتابه "أ وهام النخبة أ و نقد المثقّف"  18

ان المثقّف يقّدم نفسه »يس تعيد أ طروحة ريجيس دوبري حول نهاية وظيفة المثقّف حيث يقول:( 1998)
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 عبر التقليل من شأ ن وظيفة المثقّف وخاصة ووظيفة النقد. 
94  Patick Vagner, « La notion d’intellectuel engagé chez Sartre », in 

Archives des cahiers de la recherche, cahier I-2003 (Revue de philosophie et 
de sciences humaines, www.revues.org). 

  300، ص.1996ريجيس دوبري، علم الميديولوجيا، ترجمة فؤاد شاهين، دار الطليعة، بيروت،  20

، 3003ريجيس دوبري، حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي،افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 21

  390ص.

 12نفس المرجع، ص. 23

 88سعيد، المثقّف والسلطة، ص.ادوارد  22
45  C.Wright Mills, Power, Politics and People : The Collected writings of C. 

Wright Mills, ed. Irving Louis Horowitz, New York, Ballontine,1963, p.299 

,(cité  par E. Said, p.57)  

 27سعيد، مرجع مذكور، ص.  22

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

                                        التفلسف في املجتمع اإلسالمي عن عوائق 

 رسالة "حي بن يقظان" البن طفيل من خالل   

 *إبراهيم بورشاشن

يشكل البحث في العوائق التي تحول دون المسلمين وفعل التفلسف 

إحدى أهم الظواهر السوسيو ثقافية التي لما تحظى بعد بالدراسة 

المتأنية، فما السبب الذي يجعل المسلمين في كل فترة من الموضوعية 

فترات تاريخهم يصبون جام غضبهم على الفلسفة وأهلها؟ لم يتكرر األمر في 

التاريخ، وكأن األمر يتعلق بظاهرة مطردة، نحتاج فقط إلى معرفة أسبابها من 

 أجل السيطرة عليها ومنع تكرارها؟.

عن هدا السؤال، لكنها تريد،  ال تطمح هده الدراسة إلى اإلجابة

فقط، أن تنبه أْن على الدراسات المونوغرافية أن تنطلق في هدا الباب، 

فتفحص تراثنا، وتتلمس داخله وخارجه جملة هده العوائق الداخلية 

والخارجية التي تجعل الفلسفة وأهلها دوما في قفص اإلتهام، فإن الوعي 

وقد يكون الداء عسيرا واقتالعه  بالداء أهم مرحلة من مراحل الحسم معه،

 أشد عسرا.
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ا القول، هو تقديم مساهمة متواضعة في هدا ذوالغرض من ه

املجال، تنطلق من فحص إحدى الرسائل الفلسفية الهامة التي ُحق للفكر 

الفلسفي اإلسالمي أن يفخر بها، وهي رسالة ترجمت إلى لغات عالمية كثيرة 

قصد قصة حي بن يقظان البن طفيل، وهي حتى كادت أن تصبح نصا عالميا، أ

ه اإلشكالية وقول علمي فيها، ما أمكن هدا ذرسالة تقدم إمكانية كبرى لتأمل ه

 القول.

انطالقا من قراءتنا لنص ابن طفيل الفلسفي "حي بن يقظان"، يمكن 

القول إن أبا بكر بن طفيل كان يشعر أنه يوجد أمام فعل التفلسف عائقان 

قل، يقفان دونه والتمكن في املجتمع اإلسالمي؛ العائق األول أساسيان على األ

الفقهي"، والعائق الثاني يمكن أن نسميه بنوع -يمكن أن نسميه "العائق الملي 

من التجوز "العائق الفلسفي". وانطالقا من التأمل في هذين العائقين سيقدم 

 ابن طفيل إجابة متميزة لذلك اإلشكال المفترض.

نا لهده القضية من خالل فحص بعض المواطن في تقوم معالجت  

رسالة ابن طفيل نفسها والتي تسمح لنا باالنفتاح على الشروط السوسيو 

ثقافية التي حكمت املجتمع اإلسالمي في نظرته إلى الفلسفة. نقف عند النص 

 الفلسفي، نستنطقه ثم نخرج منه إلى ما وراءه.

 الفقهي  -العائق الملي

ل : "والغرض الثاني من الغرضين  اللذين قلنا إن سؤالك لن يقول ابن طفي  -

يتعدى أحدهما، هو أن  تبتغي التعريف بهذا األمر على طريقة  أهل النظر. 

وهذا أكرمك الله بواليته ش يء يحتمل أن يوضع في الكتب وتتصرف به 

العبارات، ولكنه أعدم من الكبريت األحمر والسيما في هذا الصقع الذي نحن 

، ألنه من الغرابة في حد ال يظفر  باليسير منه إال الفرد بعد الفرد. ومن فيه

فإن الملة الحنفية والشريعة  ظفر بش يء منه لم يكلم الناس إال رمزا،

 . 1املحمدية قد منعت من الخوض فيه وحذرت  عنه"
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يكشف هدا النص عن وعي ابن طفيل  بحدود  الممارسة  الفلسفية     

ملة  -كما سجل هو نفسه-المي، وهي حدود تفرضها عليه في  املجتمع اإلس

اإلسالم نفسها، وبخاصة إذا تناولت هذه الممارسة بعض الموضوعات 

"الملتهبة"؛ كموضوع المشاهدة، أو موضوع العلم اإللهي، وغيرها من 

 الموضوعات التي كان يجد بعض فالسفة اإلسالم حرجا في طرقها. 

و، أن نجد عند ابن رشد نفسه هذا وليس من الغرابة، على ما يبد

الوعي ذاته، وهو وعي قد يساعد على فهم موقف ابن طفيل هذا، فنحن هاهنا 

داخل بنية فكرية واحدة حكمت الفيلسوفين معا في ممارستهما للنظر 

الفلسفي؛ وهكذا يؤكد ابن رشد أن "الكالم في علم  الباري سبحانه بذاته 

دل  في حال  المناظرة فضال عن أن يثبت في وبغيره  مما يحرم على طريق  الج

ويعلل هذا الموقف قائال : " فإنه ال تنتهي أفهام الجمهور إلى مثل هذه  كتاب"،

الدقائق، وإذا خيض معهم في هذا بطل معنى اإللهية عندهم، فلذلك كان 

. وفي سياق حديثه عن مقالة "رؤساء 1الخوض في هذا العلم محرما عليهم"

ابن رشد يرفع صوته قائال : "ولكن هذا كله من علم الراسخين الصوفية" نجد 

في العلم، وال يجب أن يكتب هذا، وال أن يكلف الناس اعتقاد هذا، ولذلك 

 .3ليس هو من التعليم الشرعي ومن أثبته في غير موضعه فقد ظلم..."

فهل كان يشعر فالسفتنا أن هناك منطقة محرمة ال يجب أن 

؟ يبدو أن األمر كان كذلك خاصة وأنهم كانوا يقتحمها فعل التفلسف

ا الفعل أضرارا اجتماعية ونفسية كبرى، مع حرصهم ذيتوجسون أن يخلف ه

 على وحدة الجماعة ورفع الخالف.. 

لقد أبان ابن طفيل بأسلوبه السردي كيف يؤدى الخوض في ذلك إلى 

ي بن نتائج سلبية وذلك من خالل وصفه للعالقة المتوترة التي جمعت "ح

يقظان" بجمهور "ساالمان"، فبمجرد ما شرع حي يصرح بحقائقه الفلسفية 

لجمهور ساالمان إال وتفرقوا عنه وعادوه، بعد أن كانوا يكرمونه ويجلونه. من 
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هنا اضطر "حي" إلى مغادرة الجزيرة نهائيا كرمز على فصل الممارسة 

 الفلسفية عن الممارسة الشرعية.

في ذلك في "فصل المقال" و"مناهج أما ابن رشد ففصل القول 

األدلة" حين دعا صراحة إلى فصل الحكمة عن الشريعة من حيث التلقي ومن 

حيث التأويل، بعد أن عمل جهده في بيان أهمية الفعل الفلسفي وضرورته 

 المعرفية.

فهدا التوجس من الفلسفة ال ينبغي أن يذهب بعيدا في تحريم فعل  

 التفلسف أو "تجريمه" كما 
َ
صنع البعض، بل إنه إذا اضطر الفيلسوف

ه المعرفي إلى تأمل هذه الموضوعات، للكشف عن الحق والبرهنة 
ُ
فضول

عليه، فليكن األمر بينه وبين نفسه، أما إذا ألح عليه داعي الكتابة في ذلك، 

فلتكن الكتابة بلغة الرمز واإلشارة حسب ابن طفيل، أو لتكن في موضعها من 

 تعجز أفهام الجمهور عن الوصول إليها حسب ابن رشد.كتب البرهان حيث 

ولعله لهدا السبب يشير ابن طفيل في رسالته الفلسفية اليتيمة إلى 

 حقائق ثالث على األقل :

، أن التحريم في الخوض في هذه الموضوعات الحقيقة األولى

لك في ذالملتهبة كان تقليدا أندلسيا معروفا، وكأن العمل كان جاريا على 

ندلس، لذلك كان طالب هده الفلسفة ال يكاد يجد شيئا يذكر. وابن طفيل األ 

ينبهنا إلى أن األمر المذكور ال ينسحب على الكتابات الفلسفية المشائية التي 

كانت نافقة في األندلس سواء كتابات أرسطو والفارابي أو ابن سينا، فهذه 

ا يعني أن ذ. فهل ه، عنده4كتب "ال تفى بالغرض" وال " توصل إلى الكمال"

التقليد الفلسفي في األندلس، في جانبه العقالني، كان أصيال، غير ما هو عليه 

التقليد الفلسفي المشرقي، القائم على "الحكمة المشرقية السينوية 

والغزالية" وهو التقليد الذي كان ابن طفيل يرفع لواءه ويدعو إليه. وبالتالي 

 ة، وتحريم دون تحريم؟؟؟فنحن هاهنا أمام فلسفة دون فلسف
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: أن مجال القول في هذه المعارف هو مجال الرمز  الحقيقة الثانية   

والتلميح وليس مجال اإلفصاح والتصريح، فطبيعة المعارف الفلسفية التي 

يريدها ويرى الحق الذي ال مجمجة فيه فيها، ذات طبيعة فردية تنتقل آحادا 

 ماعة منها. ال جموعا. وبالتالي فال خوف على الج

وهي علة األولين : أن الملة جعلت هذه المعارف من قبل  الحقيقة الثالثة 

 المسكوت عنه والالمفكر فيه، بل إنها أحاطتها بسياج من الزواجر والمنهيات .

كان ابن طفيل يعي إذن حدود الخطاب الفلسفي في املجتمع اإلسالمي 

ا صعوبة ذة خطابه، وكاألندلس ي، ولعله بذلك إنما يمهد إلدراك خصوصي

ممارسته الفلسفية التي تمس موضوعات حرص  السلف، حسب ابن طفيل، 

ولم يجرؤ على كتابتها وال تداول الكالم فيها  1على " الضنانة بها والشح عليها"

أحد. ومن هنا يجعلنا ابن طفيل ندرك خطورة اإلفصاح عن تجربة فلسفية 

جل تحميه مظلة الخالفة من قول لكن لم يتوجس ر  !تقتحم المنطقة املحرمة

 ما يراه حقا وسببا للسعادة دنيا وأخرى؟ 

ا السؤال من نص ذنستطيع أن نستشف عناصر الجواب على ه 

يعتذر فيه فيلسوفنا عن ممارسة هذا الفعل الفلسفي واإلفصاح عنه، يقول 

 ابن طفيل :"وأنا أسأل إخواني الواقفين على هذا الكالم أن يقبلوا عذري فيما

تساهلت في تبيينه وتسامحت في تثبيته، فلم أفعل ذلك إال ألني تسنمت 

 .1شواهق يزل الطرف عن مرآها"

النص أن يسعفنا في اإلجابة عن هذا السؤال، حيث يقدم  ذايمكن له

لنا ابن طفيل في مقام االعتذار. والسؤال الذي يبدهنا هو : لم يعتذر ابن 

 .طفيل ؟ ولمن يعتذر؟ 

يبدو من حيثيات اعتذار ابن طفيل أن الفيلسوف يعتذر ألنه خرق   

تقليدا في الكتابة الفلسفة غير مألوف في األندلس، إذ إن رسالته اشتملت 

"على حظ من الكالم ال يوجد في كتاب وال يسمع في معتاد خطاب وهو من 
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لك، أن هذا ذالعلم المكنون ..." حسب تصريحه. لكن ابن طفيل يؤكد، مع 

لعلم من العلوم التي تواضع عليها السلف وإن كانوا أحجموا عن إذاعته بين ا

. وإذا كان ابن طفيل قد أنشأ في رسالته شخصية استطاعت أن تصل 0الناس

بأدوات معرفية مختلفة إلى حقيقة متعالية تستجيب في عمومها لمقتضيات 

معروفة من قبل التداول اإلسالمي، فإنه يبدو أنه أخرج إلى الفعل فكرة كانت 

عند السلف كما يترجم ذلك القاض ي عياض في نص طريف ورد عنده في كتابه 

"الشفا". يقول عياض: "اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في 

قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون 

وذكره بعض أهل  وساطة لو شاء كما حكى عن سنته في بعض األنبياء.

التفسير في قوله :" وما كان لبشر أن يكلمه الله إال وحيا )...( وال مانع لهذا من 

 .0دليل العقل..."

إن فكرة االستغناء عن الوساطة من أجل الوصول إلى المعرفة هي 

فكرة مقبولة، إذن، في التداول اإلسالمي، وابن طفيل لم يصنع سوى أن أخرج 

خصية عجيبة تمش ي على األرض. لكن يبدو، مع هذه الفكرة وجسدها ش

ذلك، أن ابن طفيل كان يعي أن الطريقة المبتكرة التي أخرجها بها، واألفكار 

الفلسفية التي نسجها بها، ليست من قبيل المعارف التي ترى إليها بعين 

الرض ى الحاشية الفقهية التي كانت تحيط بجهاز الدولة، والتي كان ابن طفيل 

من أعضائها. وقد عبر ابن طفيل عن ذلك نفسه بشكل سردي في  أيضا عضوا

آخر القصة. فقد آثر "حي"، بعدما لم يسمع جمهور الجزيرة قوله، إال أن 

يعتذر عن ما سبق أن قاله لهم وأخبرهم به من عالم المكاشفة. ونحن ال نرى 

صره في اعتذار "حي بن يقظان" إال الوجه اآلخر العتذار ابن طفيل  لفقهاء ع

 عما كشف عنه في هده الرسالة الفلسفية وعبر عنه.

قد يقول قائل كيف يعتذر ابن طفيل والحاشية التي تحيط به قد 

تغذت بفكر ابن تومرت، وهو الفكر المنفتح على العقل، على األقل في املجال 

لك صحيحا ألن العالم الثقافي السابق على ابن ذالعقدي. مع األسف لم يكن 
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يمن على مثقفي العصر، فكان المناخ العام السائد وسط هده تومرت ظل يه

الحاشية هو مجافاة الممارسات النظرية التي تعول كثيرا على العقل النظري 

وأدواته. ولكي ندرك طبيعة هذا المناخ العام الذي كان يتنفس فيه ابن طفيل 

 سنقف عند بعض فقهاء  المرحلة وما أنشأوه من كتابة تزهد في الفلسفة

 وأهلها وتقف عائقا دون ذيوع وتطور الفكر الفلسفي.

أما عينة الفقهاء الذين سنعرض لها فتتكون من ابن حبوس"شاعر الخالفة   

، مستئنسين 11، والفازازي 11، وابن جبير16،   وأبوحفص األغماتي0المهدية"

، وبوصية من وصايا ابن الخطيب ألحد 13بنونية محمد بن عمار  الكالعي

، 11، وبشهادة من شهادات ابن حيان األندلس ي صاحب البحر املحيط14أبنائه

وهي الرسالة التي كتبت عقب   مستأنسين أيضا برسالة الخليفة المنصور،

 .11نكبة ابن رشد

وسنحاول انطالقا من نصوص لهذه العينة من مثقفي العصر أن   

وقف نستجلي بعضا من الدواعي المعرفية واإليديولوجية التي تقف خلف م

 فقهاء المرحلة من الفلسفة.

إن فحصنا لهذه النصوص، بادئ الرأي، جعلنا نخرج بانطباع عام 

فحواه أن كثيرا من الدواعي التي تكمن وراء انتصاب العائق في وجه الفلسفة 

ترجع إلى تأثير أبي حامد الغزالي في مثقفي العصر، فإذا كان "حجة اإلسالم" 

كبيرين؛ أولهما موقف الفالسفة من الدين يرجع رفضه للفلسفة إلى سببين 

والمتجلي في رفضهم له واحتقار شعائره، وثانيهما اعتمادهم كتابة فلسفية 

، لينتهي إلى تبديعهم 10تقوم على "التهويل" وتستند إلى "التخاييل واألباطيل"

من خالل فحصه القضايا العشرون في تهافته، فإن هؤالء الفقهاء ال يكاد 

عام عن هذه الدواعي، وإن كان البعض قد استخلص منها  يخرجون بشكل

 مواقف صارمة سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي.
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وهكذا، وعلى مستوى تقييم الفقهاء للكتابة الفلسفية نجد بعضهم 

، "وأن أكثرها ال يفيد إال تشكيكا ورأيا 10يحذر منها باعتبارها "جهاالت" ليس إال

ولذلك أكثر الفقهاء تحذيراتهم من هذه الكتابة الفلسفية ولم ،  10ركيكا"

، مرجعين سبب إقبال البعض على قراءة 16يتأخروا عن الدعوة إلى طرحها

الفلسفة إلى خداع ألفاظها ليس غير. إن الفلسفة ليست سوى كتابة عارية 

. أما نتائج هذه 11عن الحقيقة وتقوم على معجم لغوي خادع بـ" لطف رائق"

، وال تؤدي إال إلى الكفر ورفض 11كتابة الفلسفية فليست سوى ضالل وزور ال

 . 13الشرائع

أما سبب هذه النتائج التي تصل إليها الفلسفة و"يتورط" فيها 

الفالسفة، فترجع، حسب هؤالء الفقهاء، إلى اعتماد الفالسفة العقل 

 والمنطق والخيال ؛

بعدم إمكانية استقالل أما اعتمادهم العقل فسببه جهل الفالسفة    

العقل عن الشرع، لذلك فاالعتماد عليه كأداة معرفية وحيدة ال يؤدى إال إلى 

باطل، ويحدد الفقيه العالقة الممكنة بين العقل والشرع ليحذر ممن "حدث 

. وكدا ممن 11، وكدا ممن اشتغل بالمنطق ألنه سبب البالء كله14عن عقله"

 .  11لجأ إلى الخيال ألنه سبب الضالل

إن الكتابة الفلسفية إذن ال تقوم على أساس علمى ال من حيث 

ها وال من حيث مضموُنها وال من حيث أدواُتها وال من حيث غاياتُها. وقد 
ُ
شكل

نتج عن هذا الموقف موقف آخر يعتبر الجهل بالعلوم القديمة من األمور 

،  10لكتاب العزيز، ألن العلم كله والحكمة كلها في ا10التي ال تضر المرء شيئا

، 10لذلك دعا الفقهاء إلى االستمساك بالشريعة واالقتصار عليها دون غيرها

باعتبار أن الشريعة هي وحدها التي تقول الكلمة  الفصل في كل معرفة 

ممكنة، وبدلك حرموا أنفسهم، واملجتمع، من االستفادة من المعرفة العلمية 

عزيز نفسه إلى ضرورة االستفادة المتاحة في عصرهم، والتي نبه الكتاب ال

 منها.
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أما بالنسبة لتقييم الفقهاء لشخصية الفيلسوف، فالفيلسوف   

"غبي" "ومغرور"  ،36عندهم ليس سوى شخص "مبتدع كافر وملحد"

. بل إن "الفالسفة بالجملة ليسوا سوى "عصابة  من الحمقى 31و"كاذب

، 31هم يحتقرون الشرعوالسفهاء"، "والمنافقين"، "والمرائين"؛ ديدنهم أن

 . 34، وبفعل التفلسف ذهلوا الكتاب والسنة33وتثقل عليهم أحكام الشريعة

واألدهى من هدا كله أن قد بلغ موقف بعض الفقهاء حدته بدعوته 

. وإذا وقعت بأحد الفالسفة نكبة فإن 31إلى قتل الفالسفة وسفك دمائهم

، وستصبح نكبة ابن 13بعضهم يجدها متنفسا كبيرا لمشاعر العداء والبغض

رشد في عهد المنصور من الحجج القوية على فساد الفلسفة حيث سيتم 

 .30توظيف هذه النكبة من أجل تحذير  الجمهور من كتابة  الفالسفة

وهكذا تشكلت النواة األساسية لمواقف الفقهاء النظرية والعلمية  

 ن كبيرين : من الفلسفة وأهلها والتي يمكن النظر إليها من خالل موقفي

دعوة الفقهاء إلى القضاء على الفلسفة والفالسفة وإلحاحهم  أوال :

، أو 30على إحراق كتبهم وتحذير الجمهور منهم كما نجد في رسالة المنصور 

، 30تغريبهم وإذاللهم إذا تعذر قتلهم، كما يفصح عن ذلك موقف ابن جبير

 .46وكما مورس فعال على فيلسوف قرطبة ومراكش ابن رشد

حرص الفقهاء على وضع خط فاصل بين ما يسمى  "العلوم  ثانيا :

املحمودة"  و"العلوم المذمومة" كما نجد ذلك واضحا في نونية الكالعي 

ووصية ابن الخطيب. أما األول فنظم قصيدا يحض فيه على العناية بالقرآن 

، وأصول الدين وعلوم الفرائض واالهتمام بالتاريخ والمغازي 41والحديث

، وأصول الدين على طريقة 41الحرص على دراسة الفقه على المذهب المالكيو 

، لينتهي إلى 44، منبها إلى أهمية االشتغال بالطب43أبي الحسن األشعري 

، والتحذير من علم 41التحذير من الفلسفة ألن طريقها هو طريق "الكفر"

 .41النجوم ألن طريقه طريق الجنون والزندقة والتخليط
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قصيدة في بيان ما يجب ما معرفته وما ال يجب، وهو ما وتمض ي ال 

أجمله ابن الخطيب في قوله: " ... فليرو الحديث بعد تجويد الكتاب وأحكامه، 

وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه، وإياكم والعلوم القديمة والفنون 

ال تخلطوا ركيكا ...      المهجورة الذميمة فأكثرها ال يفيد إال تشكيكا ورأيا 

جامكم بجامها إال ما كان من حساب ومساحة وما يعود بجدوى  فالحة وعالج 

يرجع على النفس براحة، وما سوى ذلك فمحجوز وضرم مسجور وممقوت  

 .40ومهجور"

ننظر إلى هذا الموقف الفقهي العام الذي بسطنا بعض خطوطه   

دون التمكين لفعل العريضة  هاهنا باعتباره عائقا حال قديما ويحول حديثا 

التفلسف في املجتمع  اإلسالمي، خاصة وأن  الفقهاء  يعبرون عن مواقفهم 

إما شعرا وإما خطبة وإما على شكل رسائل تجوب اآلفاق، وهي من  الوسائل 

اإلعالمية التي تذيع  الخبر وتؤثر في النفوس بتقنيات معينة في التعبير تمتح 

اإلقناع العاطفي والتأثير الوجداني من حقل البالغة  والصورة من أجل  

ومخاطبة الخيال، فتخلق بدلك رأيا عاما له رد فعل واحد تجاه الفلسفة. وقد 

أنتج هذا الموقف الفقهي عائقا آخر في وجه الفلسفة يمكن أن نسميه 

"العائق السياس ي"، وهو عائق أفصح عن نفسه من خالل مواقف بعض 

التي ذهبت بعيدا في القضاء على فعل حكام المسلمين المعادية للفلسفة و 

، وفي المغرب 40التفلسف  كما نجد في األندلس قديما مع الحاجب المنصور 

مع المرابطين وموقفهم من اإلحياء، ومع الموحدين وموقف خليفتهم الرابع 

من ابن رشد، وهي كلها مواقف سياسية متسرعة غذتها فتاوى فقهية صارمة، 

بتفصيل كبير، لوال أن نص ابن طفيل الذي التزمنا  وحري أن يفرد هدا العائق

 بالوقوف عنده ال يشير إلى دلك.

إن الحظوة التي تمتع بها الفقهاء داخل جهاز الدولة الموحدي، 

والمناخ الذي أشيع مع الزمن ضد الفلسفة من لدنهم، كل أولئك يبين لنا لم 

قفون على كتابته أقدم ابن طفيل على االعتذار بأدب جم  إلخوانه الذين سي
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الفلسفية، وقد يرون فيها موضوعات غير مألوفة، ويقفون فيها على منهج في 

 العرض غير مطروق، وينتهون منها إلى نتائج جريئة غير مستساغة. 

وتجدر اإلشارة هاهنا إلى أن العينة التي قدمناها من قبل تنتظم 

ر بالشعر فقهاء عرف عن كل واحد منهم اختصاص بارز حيث نجد المشته

ونجد المشتهر بالتصوف ونجد المشتهر بالتفسير ونجد المشتهر بالرحلة 

ونجد المشتهر بالكتابة األدبية المتنوعة ونجد الفقيه املختص. فالحراب 

كانت موجهة إلى الفلسفة من كل جانب، ومن هنا نفهم لم لجأ ابن طفيل إلى 

قظان" تصورا مختلفا االعتذار، وكيف سيقدم في رسالته الفلسفية "حي بن ي

عن الكتابة الفلسفية أوال، وعن شخصية الفيلسوف ثانيا، وعن العالقة 

الممكنة بين الحكمة والشريعة، عله يساهم بذلك في رفع هذا اللبس الحاصل 

 .40في إدراك القول الفلسفي

 العائق الفلسفي 

عندما نتحدث عن "العائق الفلسفي" فنحن نقصد بذلك ما أنتجه بعض    

الفالسفة من نظريات، وما وقفه بعض "متفلسفتهم" من مواقف أساءت 

كثيرا للفكر الفلسفي. ونحن عندما نشير إلى هذا العائق فإننا ننطلق من ابن 

طفيل نفسه، ثم من صاحبه ابن رشد، فكما عانى الفيلسوفان من مواقف 

د بعض الفقهاء والحكام كذلك عانيا من مواقف بعض الفالسفة وتصديا للر 

عليهم، فكان رد ابن طفيل مجمال في حين كان رد ابن رشد مفصال، ولكنهما 

معا، كل بأسلوبه، حاوال تصحيح النظر الفلسفي، ورفع العوائق التي تعكر 

على الفلسفة صفوها. ومن أجل فهم موقف ابن طفيل فهما أفضل نستأنس 

نفس بموقف ابن رشد، لشعورنا بأن ابن رشد وصاحبه ابن الطفيل عاشا 

 اإلشكالية الفلسفية واالجتماعية ـ الثقافية.

قام ابن رشد بمسح لتاريخ الفلسفة في اإلسالم من أجل أن يضع يده 

على العوائق التي أنتجتها الفلسفة عبر تاريخها وينبه عليها، وهكذا نجده ينحي 
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بالالئمة من جهة على فالسفة اإلسالم الفارابي وابن سينا والغزالي فيتهمهم 

؛ فالفارابي تخرص على الفالسفة وكذلك 16ة تحصيلهم لمذهب القدماءبقل

، حتى صارت العلوم اإللهية عندهم ظنية أكثر من صناعة 11صنع ابن سينا

، والغزالي لحقه القصور في الفلسفة ألنه لم يتعرف عليها من 11الفقه

د ، كما ينحى ابن رشد بالالئمة على قوم "من أهل زماننا، فإنا ق13أصولها

شاهدنا منهم أقواما ظنوا أنهم تفلسفوا وأنهم قد أدركوا بحكمتهم العجيبة 

أشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه )...( وإن الواجب هو التصريح بهذه 

األشياء للجمهور فصاروا بتصريحهم للجمهور بتلك االعتقادات الفاسدة سببا 

هادة ابن طفيل . وتكاد شهادة ابن رشد هذه تطابق ش14لهالك الجمهور"

السابقة التي يتحدث فيها عن "آراء فاسدة نبغت بها متفلسفة العصر 

وصرحت بها حتى انتشرت في البلدان وعم ضررها ....". وإذا كان ابن رشد قد 

اعتبر هؤالء الناس أصدقاء ينسبون أنفسهم إلى الحكمة، فإنه أكد إذايتهم 

. لكن ابن رشد ال 11العدو" للفلسفة "واألذية من الصديق أشد من األذية من

يقف عند هذا الحد، بل يسعى إلى تحديد األسباب النفسية والمعرفية 

، منبها إلى بعض  11واإليديولوجية التي تفسد على المتفلسف تفلسفه

، وعندما تخطئ كثير من هذه الشروط 10الشروط التي تنجح فعل التفلسف

الفلسفة، إال أن ابن رشد يؤكد أن المتفلسف فإن الضرر ال محالة يدخل في 

هذا الضرر الذي يلحق الفلسفة هو ضرر بالعرض ال بالذات، لذلك ال ينبغي 

"منع كتب الحكمة على من هو أهل لها، من أجل أن قوما من أراذل الناس 

. هكذا يسمي ابن رشد هؤالء المتفلسفة 10ضلوا من قبل نظرهم فيها"

، ويسميهم 10يل اسم "السفهاء" واألغبياء""باألراذل"، وسيطلق عليهم ابن طف

 .16في موضع من متنه الفلسفي "بالخفافيش"

يمتص الفيلسوفان نقمة الفقهاء ليؤسسا لفعل فلسفي جديد يتميز 

بجرأة على المستوى النظري، ولكنه فعل يعي حدوده على المستوى العملي. 

"عمليا"  وستكون رسالة ابن طفيل تجليا لهذا الفعل الفلسفي وتجسيدا
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لحدود الممارسة الفلسفية، وإن كان ابن طفيل في رسالته يكشف عن هموم 

 بقضايا الفلسفة العامة وإشكاالتها الكبرى.

وأخيرا، فإنه بين ِفعٍل يؤسس للنظر وثقافٍة تحتفي بالعمل وتشعر  ــــ

بالكمال المعرفي، توجد هوة تفصل بين الفلسفة وبين منطق الشريعة، وهي 

ألسف، حاول أبو إسحاق الشاطبي، رغم ما عرف عنه من فكر هوة، مع ا

فقهي منفتح، تعميقها. والدعوة اليوم، أن يعمل مفكرو اإلسالم ومثقفوه على 

تجسير هده الهوة من خالل النظر في الشريعة فلسفيا كما فعل كثير من 

. وقد وعى ابن رشد قديما أهمية المنطق العملي للشريعة 11فالسفتنا

الفضيلة العملية، ولم يجد ذلك غريبا عن االهتمام الفلسفي في  واقتضائه

منطقه العملي كما يترجمه التقليد الفلسفي القديم في شقيه؛  السياسية 

. لقد ترك لنا القدماء تقليدا فلسفيا قمين بأن يؤهلنا لفعل 11واألخالق

التفلسف ويقذف بنا إلى العصر من خالل ضرب من االستمرارية العلمية 

لقائمة على التراكم المعرفي الذي عرفه التاريخ الفلسفي العام، والذي ترك ا

فيه المسلمون بصماتهم التي ال تخطئ الدارس الموضوعي الحصيف.  فهل 

نرفع التحدي اليوم بمتابعة هدا التقليد الفلسفي األصيل في ثقافتنا يحتفي 

ل إلى العصر من بالعقلين النظري والعملي، ويقدم لنا إمكانية كبرى للدخو 

بابه الطبيعي الواسع، أم أننا سنخلف موعدنا مع العصر ويصبح دوننا 

 .وحكمة الخلف والسلف خرط القتاد؟  

 والتكوين التربية لمهن الجهوي  المركز، مساعد العالي التعليم أستاذ*

 المغرب ـ القنيطرة
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 :مصادر الدراسة 
 ، ابو بكر، قصة حي بن يقظان، وأآسال وساالمان، ابن طفيلـ  

 122ـ مخطوطة البودليان بأ كسفورد لقصة حي بن يقظان رقم 

  3113ـ مخطوطة المكتبة الوطنية ابلجزائر رقم 

 ن رشد، أ بو الوليد،با

 1967ـ تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق موريس بويج، بيروت الطبعة الثانية 

الحكمة    فيما بين  1972ـ فصل المقال، قدم له أ لبير نصري اندر، دار المشرق، الطبعة الثالثة، بيروت 

 والشريعة من االتصال

ـ الكشف عن مناهج ال دلة في عقائد الملة، تحقيق محمود قاسم، مكتبة االنجلو مصرية الطبعة 

 1961الثانية

 الغزالي، أ بو حامد

 1987ريس بويج دار المشرق بيروت الطبعة الثانية ـ  تهافت التهافت تحقيق مو 

ـ عياض، القاضي، الشفا الجزء ال ول دار الوفاء للطباعة والنشر تحقيق جماعة من ال ساتذة دار الوفاء  

 للطباعة والنشر دمشق 

ـ المراكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أ خبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العراين دار الكتاب 

  1978ضاء الطبعة السابعة، البي

  1989ـ المنوني، محمد، حضارة الموحدين، دار توبقال الطبعة ال ولىن 

 2ـ  1العدد  1911ـ الفاسي، محمد  مجلة الثقافة  المغربية نونبر 

ـ المراكشي، محمد بن عبد الملك، الذيل  والتكملة  السفر الثامن تحقيق محمد بنشريفة، مطبوعات 

  1981ية، المملكة المغرب 
لمراكشي، الذيل والتكملة  السفر السادس تحقيق ا حسان عباس، دار الثقافة بيروت، الطبعة ال ولى، ا

1926  

براهيم س بوخ دمشق   1963ـ الرعيني،  برانمج الرعيني تحقيق ا 

 162ـ الكالعي، نونية الكالعي في الوصااي وال دب ضمن مجموع في مخطوط الخزانة العامة تطوان  رقم 

 وهو من أ بناء القرن الخامس.

ـ المقري، أ حمد، نفح الطيب من غصن ال ندلس الرطيب، تحقيق ا حسان عباس المجلد السابع دار 

   1968صادر بيروت بيروت الجزء ال ول 

ـ ابن حزم وابن سعيد، رسالة في فضائل ال ندلس وأ هلها، نشرها وقدم لها صالح المنجد دار الكتاب 

  1968الجديد 

  1982عد، ال ندلسي، طبقات ال مم تحقيق حياة العيد بوعلوان دار الطليعة  بيروت الطبعة ال ولى ـ  صا

ـ ابن الخطيب، اال حاطة في أ خبار غرانطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي ابلقاهرة، 

 .1971الشركة المصرية للطباعة والنشر، المجلد الثاني، الطبعة ال ولى 

براهيم،   3010بورشاشن : مع ابن طفيل في تجربته الفلسفية، دار الثقافة، الدار البيضاء ـ ا 
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براهيم، بورشاشن الوحي والفلسفة عند ابن رشد، مجلة أ لباب التي تصدرها مؤسسة مؤمنون بال  ـ ا 

 3011حدود العدد الثالث 

براهيم، بورشاشن : الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي، دار المدار اال سالم  3010ي، بيروت ـ ا 

 الهوامش :

 ظ  39ورقة  122ـ نعتمد هنا على الخصوص مخطوطة البودليان بأ كسفورد لقصة حي بن يقظان رقم  1

 226.ص 1987ـ  تهافت التهافت تحقيق موريس بويج دار المشرق بيروت الطبعة الثانية  3

 162ـ المصدر نفسه، ص  2

 ـ مقدمة حي بن يقظان، المصدر نفسه،   1

 و67المصدر نفسه، ورقة ـ  2

 ـ المصدر نفسه، والورقة نفسها  6

 ـ المصدر ذاته والورقة. 7

ـ الشفا الجزء ال ول دار الوفاء للطباعة والنشر تحقيق جماعة من ال ساتذة دار الوفاء للطباعة والنشر  8

 186دمشق ص 

ن نضطر فعل دلك كل مرة. وقد ـ نعرض هاهنا المصادر التي اس تقينا منها استشهاداتنا  بتمامها، دون أ   9

 111وحضارة الموحدين للمنوني ص:  211اعتمدان في عرض مواقف ابن حبوس على :  المعجب ص 

وكذلك الذيل  والتكملة  السفر الثامن  2ـ  1العدد  1911ومحمد الفاسي  مجلة الثقافة  المغربية نونبر 

 ـ 392تحقيق محمد بنشريفة ص: 

 .323ـ  331ف ال غماتي على : الذيل والتكملة  السفر الثامن ص: ـ ـاعتمدان في عرض موق 10

ـ ـ اعتمدان ف عرض موقف ابن جبير على الذيل والتكملة  السفر السادس تحقيق ا حسان عباس  11

 .21ِّـ  20ص: 

براهيم س بوخ ص:  13   102ـ  101ـ اعتمدان في عرض موقف الفازازي على برانمج الرعيني تحقيق ا 

 1963دمشق 

ـ اعتمدان فب بيان مواقف الكالعي على نونية الكالعي في الوصااي وال دب ضمن مجموع في  12

 وهو من أ بناء القرن الخامس. 162مخطوط الخزانة العامة تطوان  رقم 

الجزء ال ول   1968ـ نفح الطيب تحقيق ا حسان عباس المجلد السابع دار صادر بيروت بيروت  11

 . 326ـ  322ص: 

ي فضائل ال ندلس وأ هلها البن حزم، وابن سعيد، نشرها صالح المنجد دار الكتاب الجديد ـ توجد ف 12

 ا 186ـ 182وانظر نفح الطيب المجلد الثالث  1968

 38ـ 36ــ الذيل والتكملة السفر السادس المصدر نفسه، ص 16

 .27ـ تهافت الفالسفة تحقيق موريس بويج  الطبعة الثالثة دار المشرق ص 17

يقول أ بو حيان " ولما حللت بداير مصر رأ يت كثيرا من أ هلها يش تغلون بجهاالت الفالسفة ظاهرا ـ  18

 من غير أ ن ينكر ذلك أ حد تعجبت من ذلك".

 ـ كما يقول ابن الخطيب، ويقول في نفس المعنى ابن حبوس :  19
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 تنفذ بعد اليقين بهــــــا ولمــــا  **سالت علينــــا للشكــــوك جــــــداول   

 ـ يقول الفازازي :  30

 وذويهمــــا تسلـــــك طريقــــا ال حبـــــــا **فاقــــــذف بأ فـــالطــون ورسطــــالــــــــس 

 ومقالهم تحت ال حــــق الواجبـــــــــــــا  **ودع الفالسفة الذميم جميعهم    

 ئبـــــــــــــــاأ عزز علي بأ ن تعمـــــر ان  **اي طالب البرهان في أ وضاعهم 

 ـ يقول ابن حبوس :  31

ذا طلبــــــت حقيقـــــة لـــم توجد.  **خدعت بأ لفاظ تروق لطافة    فا 

 ويقول الفازاري : ـ  33

 وغدا ل رابب الصواب مجانبـــــــــــــــا  **عجبا لمن ترك الحقيقة جاان 

 غائبـــــــــــــــاما شاع للزور المعلل    **وابتاع ابلحق المصحح حاضرا    

مام قد أ ضر بفهمـه   كتب تبث الضالل كتائبــــــــــــــــــا. *ولكم ا 

 يقول الكالعي :   168ـ  32

 ورد للشرائع أ جمعينــــــــــــــــــا.   **متابعة الفلسفة كفـر 

 يقول ال غماتي :  ـ  31

ليه أ يها السامـــــع **هذا كالم للهدي جامــــــع        فاصغ ا 

 بينهما برهان قاطـــــــــــع **الشرع للعقل هدى من يضل     

 كالشمس للعين س نى ساطع **الشرع للعقل بال مريــــــــة     

 من ضل  والعقل هو التابع  **الشرع متبوع به يهتـــدي     

نهم عن عقولهم حد  ثوا.ويقول : فا ايكم  والقدماء وما أ حدثوا  فا 

 يقول ابن جبير :ـ  32

 ا ن البالء موكل  ابلمنطـــــق   **ابلمنطق اش تغلوا فقيل حقيقـــــة   

 ويقول أ يضـــــــا :  

 بمنطقهم كان البالء موكـــــل. **تدارك دين الله في أ خذ فرقـــــة  

 يقول الفازازي :   ـ 36
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 دون الصواب هوى وأ صبح غالبا.  **فلر بما اش تد الخيال فعاقــــــه 

ـ ـ يقول ال غماتي : "  فما ضر  تلك النفوس الكريمة  والقلوب السليمة وال لباب  العظيمة ما زوي  37

 عنها من العلوم القديمة".

ـ  يقول أ بو حفص ال غماتي : "فالعلم كتاب الله وس نة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضر من وقف  38

ليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، عندها ما جهل بع دهما ". ويقول أ يضا: " أ نزل الكتاب ا 

 هو الشفاء والرحمة وفيه العلم كله والحكمة.

 يقول ابن حبوس : ـ  39

ذا شئت غير مصــــرد  **اقصر ظماءك في شريعة أ حمـــــد    تسقى ا 

 تدنيك من حوض النبيي محمد  **وتوخ أ عطان الداينة علهــــــــــا   

 واسلك على نهج الهداية تهتد. يقول ابن حبوس : **لذ ابلنبوة واقتبس من نورهــــا     

 تدع ولم يحفل بضلة ملحــــــــــد **الدين دين الله لم يعبأ  بمـــــــب  

 ويقول أ يضا : 

 ـــــــد.ال يفقد التضليل من لم تفقـــ  **وتبعقت  ابلكفر فينا أ لســــــن 

 يقول ابن حبوس :ـ  20

 تدع ولم يحفل بضلة ملحــــــــــد **الدين دين الله لم يعبأ  بمـــــــب  

 ويقول أ يضا : 

 ال يفقد التضليل من لم تفقــــــــــد.  **وتبعقت  ابلكفر فينا أ لســــــن 

 يقول ال غماتي :  ـ 21

نهم عن عقولهم حدثوا ، أ توا  من اال فتراء بكل أ عجوبة ... ال نبياء  فا ايكم والقدماء وما أ حدثــــــوا ... فا 

 ونورهم ال ال غبياء وغرورهم".

 جاءت من الدعوى ] بما لم يعهد [  **ـ يقول ابن حبوس : قالوا الفالسفة قلت تلك عصابة   23

 ويقول ابن جبير مخاطبا ابن رشد :

 لما عال في الزمان جدك ** لم تلزم الرشد اي ابن رشد  

 ما هكذا كان فيه جــدك **   وكنت في الدين ذا رايء 

 ويقول مخاطبا  الخليفة المنصور بعد نكبة ابن رشد :
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 شقوا العصا ابلنفاق شقــــا **أ طلعك الله ســــر قوم          

 صاحبها في المعاد يشقــــــى **تفلسفوا وادعوا علوما           

 سفاهة منهم وحمقــــــــــا. ** واحتقروا الشرع وازدروه        

 يقول ال غماتي : ـ  22

 فارتد مسلواب ويحسب سالبا ** أ عيته أ عباء الشريعة شقوة        

 يقول ابن حبوس :   ـ 21

 .وجميع مس نون النبيي ** يلغى كتاب الله بين ظهورهم       

 ـ ـ  يقول ابن حبوس مهددا :  22

 ا ن تغلهم غولها فكأ ن قـــــد  **ستنالهم منا  الغداة قوارع    

 تلك التي جلبت منية أ ربد  **وتصوب فيهم سحبنا بصواعق   

 فأ ان أ ضارب ]    [ كذا  **من كان يضربهم بس يف واحد   

 ا ن الحمام لجمعهم ابلمرصد **ولعمر غيرهم وتلك أ ليـــــــــــــة   

 ويقول أ يضا : 

 لثلمت في المهجات كل مهنـــد **أ سفي لو أ ني نصرت عليهم   

 ـ  يقول ابن جبير متشفيا في ابن رشد : 26

 لفرقة الحق وأ ش ياعه  **الحمد للــــــه على نصره   

 قد وضع الدين بأ وضاعه   **كان ابن رشد في مدى غيه

 وأ خذ من كان من أ تباعه **فالحمد لله على أ خـــــذه  

 ليفه توالف أ ن توا **ويقول : الآن قد أ يقن ابن رشد 

 هل تجد اليوم من يوالف . **ايظالما نفسه تأ مــــــــــل           

 ـ  فالفازازي يعرض اببن رشد قائال :  27

 كتب تبث من الضالل كتائبا **ولكم أ مام قد أ ضر بفهمه  
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" ذى ل نهاربة فاشلة لحقه منها ال  أ ما ابن الخطيب فيقدم ل بنائه تجربة ابن رشد مع الفلسفة على أ نها تج

مام الشريعة ،عادت عليه ابل  لى اقتحامها  والتورط في سخطة الشنيعة وهو ا  ذن [ ا      فال سبيل ] ا 

 ازدحامها ".

ـ مما جاء في هذه الرسالة : فاحذروا ـ وفقكم الله ـ هذه الشرذمة على اال يمان حذركم من السموم  28

ليها يكون السارية في ال بدان، ومن عثر له على كتاب من كتبهم  فجزاؤه النار التي بها يعذب أ راببه ، وا 

آبه".  مأ ل مؤلفه وقارئه ومأ

ليهم   29  ولكن مقام الخزي  للنفس أ قتل. **ـ يقول : وقد كان للس يف اشتياق ا 

ـ مما جاء في رسالة المنصور " فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين، ونكتة سوداء في  10

بذانهم في الله نبذ النواة وأ قصيناهم حيث يقصى  السفهاء من الغواة " وهي ا شارة صفحة النور المبين، ن 

لى أ ليسانة . الذيل والتكملة  السفر السادس ص:  لى نفي ابن رشد ا   . 36ا 

 .72نونية الكالعي  ورقة ـ  11

  76ـ يقول: ـ وكن في المذهب مالكيا ...... ورقة  13

 وقد سلك  الطريق المتينا  **يه ومالك الرضى ال نشك ف   ويقول أ يضا :

 كمذهب مالك للناظرينا. **نظران المذاهب ما رأ ينـــــــــا                  

 صحيح  من كالم ال شعرينا ـ **ـ وعول في ال صول على اعتقاد   12

 ففيه تجربة المجربينـــــا.  **ـ  وعلمه الطب طالعه ودعنى   11

 ورد للشرائع أ جمعينا . **ـ  متابعة الفلسفة كفر   12

ايك  والنجوم  فــــــال تردهــــا   16  قضاايها يورثك الجنانــــــا **ـ وا 

 حساب ما يصح للحاس بينا ** وزندقة ونحسا مس تمـــــــــــــــــــرا 

 وفي تخليطهم رجما  الظنوان. **وبينهم اختالف في كثيـــــــــــــــر   

 326ـ  322ص  1ـ  نفح الطيب ج ص  17

 1982ـ  طبقات ال مم لصاعد ال ندلسي تحقيق حياة العيد بوعلوان دار الطليعة  بيروت الطبعة ال ولى  18

 161ـ  162ص

 3010ـ انظر عملنا الموسوم : مع ابن طفيل في تجربته الفلسفية، دار الثقافة، الدار البيضاء  19

 67تهافت التهافت، المصدر نفسه، ص ـ  20

 181فسه، ـ المصدر ن  21

 301ـ المصدر نفسه ص  23

 321ـ المصدر نفسه ص  22

 60ـ  29ـ فصل المقال، ص  21

 66ـ المصدر نفسه، ص  22

وتفسير بعد  121والكشف عن مناهج ال دلة، ص:   38ـ  عرض ابن رشد في فصل المقال ص:  26

 عوائق تحول دون التفلسف. 21ـ  13الطبيعة ص
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 309ـ  307وص:  211وص    263ـ  261تهافت التهافت ص: ـ  27

 20وص  9ـ فصل المقال ص  28

و ويزيد مخطوط المكتبة الوطنية ابلجزائر 67ـ يقول ابن طفيل : .."وأ رادوا تقليد السفهاء..." ورقة  29

 ، وال غبياء .3113رقم 

 و 29ـ المصدر نفسه، ورقة  60

التي تصدرها مؤسسة مؤمنون بال حدود  ـ انظر دراستنا "الوحي والفلسفة عند ابن رشد" مجلة الباب 61

 3011العدد الثالث 

ـ انظر تفصيل دلك في دراستنا : الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي، دار المدار اال سالمي، بيروت  63

3010. 
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ر ميشال فوكو للمؤسسة وبداية تشظي   الُسلط.تصوُّ

  *رايس زواوي د. 

 مقدمة.

بداية إدراك فعل التفلسف كان من اللحظة التي وعى فيها اإلنسان 

ده على المؤسسة  له من الفرد إلى اإلنسان الكائن من خالل تمرُّ الغربي تحوُّ

االجتماعية التي اختزلته خالل قرنين من الزمن، حيث تفكير اللحظة كان 

 من أحداث ماي امتدادا لفهم المكان المفتوح 
ً
التي خلقت ارتجاجا  1010بدءا

 االجتماعية منها الجامعة والوعي المنفتحة على اآلخر. -في البنية المؤسساتية

عن المبادئ الفلسفية التي ناضل  -اإلنسانية الجديدة -لقد دافعت النزعة 

من أجلها المثقف الغربي وباألخص الفرنس ي النتزاع الحق في التغيير وتكريس 

 من الم
ً
 1010بادئ الفلسفية الكبرى بدءا

 .المؤسسة وفن التصحيح

،  ظهر 1040بعد المنتصف األول من القرن التاسع عشر وبالضبط 

مكسب في فضاء اإلنسانيات هو التخفيف من حّدة إلحاق الموت ولو مؤقتا، 

طط إللحاق الموت باآلخر، 
ُ
لكن لهذا التراجع أهداف هي تغيير اآلليات والخ

ما  باإلنسان
ّ
الشاذ كما تنظر إليه العدالة بطرق أخرى، ال نراها مغايرة، وإن

 آخر ُيمارسه كل من له الحق في السلطة على الفاعل، 
ً
فنن في إحداث عنفا

ُ
ت

ن المعرفي يجعل من فعل العقاب فن  لكن مثل هذا السلوك المنتج والُمكّوِ

 إL’orthopédieالتصحيح والتقويم)
ً
بتا

َ
 نساني.( ولكن بالمثل يخلق ك

لم تتوان السلطة أن تجعل من اإلنسان الشاذ مجرد جسد فارغ 

ه:" 
ّ
الشعور والفكر، ويلقى نفس ما يلقاه الحيوان من ترّويض واحتقار ألن

 حتى 
ً
 سبب انتقام الملك كان دوما

ّ
بالنسبة للشعب الموجود هنا الحظ أن

  .0في أقصاه األخذ بالنار"
ً
في تحليل وبالمقابل الزال موت اإلنسان واردا



101 
 

الخطاب تحت مطّية البحث عن الحقيقة من خالل المعالجة المكثفة 

عن الواقع العالجي لحقيقة المريض وللمرض الذي  للمريض بهدف الكشف

ُيعانيه الفرد جّراء تقنيات الموت تحت غطاء إدماجه اجتماعيا، والتكفل به 

 عندما نأخذ العالج في صيرورته كلقوله:" بموجب الطب العقلي،
ّ
كله نرى أن

( منذ البداية حاول القضاء على لذة المرض وهذا من Leuretلوري )

محاولة بيع مريضه فمنذ البداية، كذلك استخدم هذا القميص، ومنع 

ألّن ، 2الطعام وكل هذه الموانع لتعليل ثنائية عالقة الجسم والفعل"

 تحصيل الحقيقة الذاتية من المريض كان لها جانبين هما:

 التعسف ك( نتاج عن الحرمانPrivation من إعطاء الوجبات )

 للطعام.

  التمييز هؤالء الشواذ عن غيرهم من األسوياء بلباس

 (.Camisoleقصير)

، المنادية بحقوق اإلنسان، وتبني خطاب 1010إذا عدنا إلى مظاهرات         

 معادي للسلطة وليس للنظام، هو كذلك ضحية الكالم، كيف؟

ه وْضٌع إلنسانية  0691الفكر الثوري لـ  
ّ
نراه في قراءاتنا لـ:/ فوكو/ بأن

بقلب كل الخطابات اليسارية التي كانت إيجابية  (Néo-humanismeجديدة )

ت بفكرها السلطوي إلى إعادة التفكير في فكر الستينيات 
ّ
من جهة أّنها حث

شارك فيه نخبة من الفالسفة والطلبة، هي فلسفة جديدة  10لنشوء فكر 

 فكرة الحداثة، ولرفض النزعة اإلنسانية )اإليديولوجيا.لرفض 

لقد كانت الماركسية التي ولع بها جيل الخمسينيات والستينيات قد 

 مع أحداث 
ً
، ونفسه الذي كان 10مثلت نفسها سلطة، بات سقوطها حتميا

قد حرّر جيله من سلطة الماركسية، قد هوى بالتفكير في سلطة غير معروفة 

شكّل الالمف
ُ
 كر كلما اقتربنا من تفكيرها.ت
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العصر  - ضد اإلنسانية -الذي تأسس من خالل فكرة  10إّن فكر  

 1030-1031آنذاك خلقت فضاءا فلسفيا يحتاج إلى التفكير حوله، فخالل 

( لتحطيم La grande purgeعن التطهير الكبير) (Staline)ستالين  أعلن

من خالل الحركة النازية في ألمانيا اإلنسانية بتزايد المّد البرجوازي المتصاعد 

هو بداية جديدة  91ماي ( أّن:" Castoriadisبحيث يذكر كاستورياديس )

، حيث بداية التاريخ  لحقوق اإلنسان قد بدأت من 3" لفترة التاريخ الكوني

فهي بمثابة ثورة  هذه، تاريخ تجديدي ُمؤسٌس على الوعي وعلى قراءة الالمفكر،

، إشارة إلى حكم البرجوازية اليسارية وهدم لفكرة الذات الذات على القواعد

،  حيث استرداد للتراث  4(lipoveteskyالكالسيكية في قراءة لـ: ليبوفتسكي )

كان ألجل تشريح الذات بقدوم الفردانية وليس التغني بفكرة الحنين إلى 

. la Nostalgieالقديم)
ً
 ( إطالقا

فراغه من كل مركزية، عن تمييع األنا وإ 10لقد كشفت أحداث 

 ال يهم اآلن أن نتحدث بإسم " األنا" : "اآلخر" هو je" األنافأضحى أّن 
ّ
بحيث أن

 "Jeنا لم نعد كما كنا
ّ
قد  10،  لهذا نرى بأّن أعالم ماي 1"" أو بإنعدامية ألن

هو مزيج من  -l’Anti- Oedipe -خلقوا من جديد  تاريخ آخر، ليكون كتاب:

وأخيرا النيتشوية، لذا الُفصام  (freudo-marxismeوالماركسية)الفرويدية 

(Schizophrénie."هو بمثابة معاناة من "داء العصر ) 

ل تقنية العزل 
ُّ
 .تشك

ُيرجع/فوكو/ البدايات األولى لإلقصاء بتزامن تقنية العزل مع سنة 

 هذا1111
َ
 ، تزامن هذا بجعل املجنون يختفي من الفضاء االجتماعي حدث

( للذات والنظر إليها كفكر. فكانت أحداث Descartesنتيجة تهميش ديكارت)

( الذي Expulsionهي خلخلة إليديولوجيا السلطة جراء الطرد) 10ماي 

ه ال يشغل سوى ظالم الزنزانة، فالقرن 
ّ
مارسته المؤسسة اجتماعيا، بأن

 قدوم سياس ي للبرجوازية من خالل مؤسسات الملجأ
ْ
، التاسع عشر هو حدث

لملمستشفى، الطب العقلي، بحيث السجن، الثكنة، ا
َّ
العصر الكالسيكي  ث
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ه اهتم 
ّ
ل بين اإلقطاعية والرأسمالية، لهذا كان نقده للتاريخ ألن مرحلة التحوُّ

بكبريات القضايا واألحداث، ولم يُولي اهتمامه ال للتفاصيل وال ملحاولة 

  لذا، جاءت فترة التصحيح من خالل دراسة أركيولوجية 
ً
امتالكها إطالقا

ه:" للمؤسسة فبات مستقبل العلوم اإل
ّ
 إعادة رسم نسانية أن

ً
قد يكون ممكنا

تاريخ العلوم اإلنسانية كله، منذ القرن التاسع عشر انطالقا من هذه 

. غير أّن تبنيه دراسات للحجز واالعتقال كمؤسسات 1"النماذج الثالثة 

(،  ما M.Gauchet et Gl.Swainغوشيه وسّوان) سلطة هي بالنسبة النتقادات

 فرضيات منها أ
ّ
 ّن:هي إال

  خالل 
ّ
 .1066الملجأ كمؤسسة لم يظهر إال

  الحجز الكبير الذي تحدث عنه الفيلسوف لم يكن خالل

ه  .0(1111العصر الكالسيكي )تاريخ الجنون كان بتاريخ 
ّ
غير أن

استطاع بامتياز خلق االرتجاج في توهم العلوم اإلنسانية وفي 

 سلطتها واألهم  في التاريخ. 

 Derrida) نصوص دريدا        
ً
التي ألقاها  -Les fins de l’homme-( خصوصا

 آلفاق تاريخية وسياسية انعكست على مجريات  10سنة 
ً
كانت توضيحا

 أّن الشعارات حول اإلنسان والعلوم 
ً
األحداث الحياتية، ما بّين حتما

 حان اإلقالع عنها، لهذا كانت:" 
ً
ظهور أحداث الستينيات اإلنسانية باتت وهما

 .1مناهضة" ضرورة كان الُبد منها كحركة إرتجاجيةوالسبعينيات 

ال لتجاوز مرحلة كانت فيها الفلسفة  -الالإنسانية -جاء التفكير في       

طروحة
ُ
 الميتافيزيقية حول مركزية اإلنسان في المعرفة، بل لتصحيح نفس األ

قد بين فشل مشروع الحداثة بكليته بما فيه  10وإعادة  تفكيرها. لذا، ماي 

 الديمقراطية واألنوار، فظهر على منواله أعالم ما بعد اإلنسانية بالتساؤل:

كيف أمكن للمعرفة أن تظهر بصفة غير ُمنتظرة ضمن طرح ديمقراطي       

 وإنساني؟
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عد سنوات         
ُ
بمثابة كشف عن الماورائيات ضمن زقاق ضيقة  1001ت

س يصعب منها تحليل الماحدث، ومع ذلك أتاحت هذه الفت رة تفتيت الُمقدَّ

بفتح نقاش حول أهم األحداث. لذا، كان ظهوره بفلسفته هو لتحليل 

من المعرفة داخل  -غير الُمنتظر -الخطاب، فعندما تساءل/هيدجر/ عن

الديمقراطية، فقد طرح فينومينولوجيا الظاهرة وما يكمن خلفها من 

تتشكل  وهنا ..انعكاسات حتى يتحدد الوجود الحقيقي للظاهرة اإلنسانية

المقاربة الفوكوية مع/هيدجر/ في البحث في النقطة التي ال يتم التفكير فيها ما 

 ُيحدد بحق الالمنطوق..

 Georges) تمثيل لفكر/هيدجر/ في فرنسا كان مع: جورج كونجليام         

Canguilhem(وميشال سيرس )Michel serres في وقت متأخر مع 
ً
( والحقا

حيث استطاعت أحداث  ، 0(d AronRaymon()1061- 1003ريموند أرون)

  لالعتراف بالتفكير في الماحدث 10ماي 
ً
وبناء خطاب  (16)أن تكون دافعا

المايحدث على طريقة مخالفة لإلرث الماركس ي، وبالتالي بداية تفكير ُمتمّيز 

فول النزعة اإلنسانية )كإيديولوجيا(.
ُ
 هو أ

عن قوة الجهاز اإليديولوجي البرجوازي إلى  َمْعلٌم آخر هو تساؤل/ألتوسير/       

 وال يقبل الُمساومة، إلى أن جاءت أحداث
ً
 10حّد أّن االعتراف به أضحى ُممكنا

ستمدت من الماركسية، ليكشف/ألتوسير/
ُ
رّسخ أّن قوة البرجوازية قد أ

ُ
عن  لت

الجانب الُمتحرك للسلطة على طريقة تحليله للجهاز من خالل تعريته 

 للتعتيم، للمّرة الثانية تكون للدواليب ا
ً
لتي تجُد فيها السلطة البرجوازية مكانا

هي بداية االهتمام  10هل ( وعليه، Stéthoscopeالماركسية أداة للتسميع )

أم تمثيل لإلنسانية الجديدة على الطريقة ؟ بالذات ضد البرجوازي الفاش ي

 ؟.الفردانية

  -اإلنسانية الجديدة -يل لعصرليفي ستروس/ و/فوكو/ في تحل / يشترك       

د معالم  لتعويضها للنزعة اإلنسانية من أساسها، وهو مشروع ضخم، حدَّ

في أوروبا  برّمتها وفي فرنسا  10الحداثة وما بعد الحداثة  لفترة ما بعد 
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، فهو من جهٍة 
ً
بالخصوص، فعهد إنبجاس اإلنسان لم يكن ليدوم كثيرا

 محدود وغير محدود:

ه تشكّل من التجارب السابقة عليه. كونه محدو   - 
ّ
 د ألن

ة اتسم بالالتناهي باعتبار أّن األشياء السابقة عليه ال معنى  - 
ّ
وغير محدود ألن

لها سواء كانت حقيقية أم وهمية، فوجوده األنطولوجي كان عندما رّد االعتبار 

ته من الخارج، فهو ُمشكٌل منها، ووجودها الُمه
ّ
يمن لهذه المضامين التي شكل

ه تفكّر فيها.
ّ
 عليه كان، ألن

لهذا ال نشك بأّن نشوء لعلوم اإلنسان كان بموجب خلل في املجال       

المعرفي بنشوء لتناهيه، وبالتالي هذا التعاقب في فترات ظهور اإلنسان 

وتناهيه خالل أقص ى فتراته في القرن التاسع عشر كان بانحسار يقين 

ن الرياضيات وانفصالها عن سطوحه الثالث )اللغة، الحياة والعمل( ما 
ّ
مك

اإلنسان من استعادة عرشه لوقت قصير ألّن كل نضالته وثوراته لم تكن 

ْرِكس، ومع 
ُ
مة ولم يستشعر قيمة الخطر ولم يستفد من األخطاء، لهذا أ

ّ
ُمنظ

ذلك علوم اإلنسان منذ القرن التاسع عشر لم تكف من االقتراب من منطقة 

مقوالت الكبرى ، وهذا بمعية ال10الالوعي )الالمفكر( وبالخصوص أحداث 

م حقل العلوم اإلنسانية
ّ
نظ

ُ
، فما جعلها تتراجع هو اهتمامها 11التي باتت ت

المتزايد بما ليس لها وهو إدعائها بالجوهرية وإهمالها لممارسة تقدمها كلما 

سنحت لها الفرصة بابتكار لمناهج، كل هذا جعلها تهتم بفضح أوهامها 

 باستمرار.

ر هو بداية لعصر حداثة هذا املخلوق، كائن بداية القرن التاسع عش      

أي  -بالهزة العميقة -األنساق المعرفية، هنا ظهرت ما وصفه الفيلسوف 

 القطيعة اإلبستمولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر..

 ؟ (: من هو اإلنسان؟ أو من هو المتكلمNietzscheعندما تساءل نيتشه)       
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 أراد أن ُيحدد بأّن موته ك        
ً
ان بموت اإلله، ليكون اإلنسان القوي أخالقيا

سميه
ُ
أو اإلنسانية  -ما بعد النزعة اإلنسانية -هو أساس المعرفة. لذا، ما ن

مع/ليفي ستروس/ أّن العلوم اإلنسانية اهتمت بما هو ذاتي بدافع  -الجديدة

 تب
ً
حث سلطة األنا أو التمركز على الذات، أما / الكان/ فيرى فيها بأّنها علوما

 بذلك عن الكالم كرغبة بحيث لقد 
ً
عما ينقص، أو أّنها تهتم بالحرمان ُمعبرا

 ربط هذا األخير علوم اإلنسان بأهم سمة وهي مقولة اللغة.

  La Pensée 68( كما يذكر كتاب :Jacques Lacanلقد تحدث جاك الكان)       

داث كانت بمثابة أّن استقاللية الذات هو وهٌم بالمركزية، ألّن تمثيل هذه األح

ه 11"إعادة تقيّيم كرامة اإلنسان"
ّ
، في تقيّيمه للتحليل النفس ي الفرويدي بأن

كبداية  10ُمجرد نزعة إنسانية بتحويله لالشعور إلى لسانيات بالنظر إلى 

 الثنية.
ً
 لتاريخ ُمتجّدد ألّنها أتاحت الوقوف على الخارج والداخل ما شكّل فعليا

 أخرى  10 ال شك أّن مشاهير      
ً
 بالسلب ومّرة

ً
قد نظروا إلى هذه األحداث مّرة

 للدخول إلى كونية ثقافية كما فعل بورديو)
ً
رصة

ُ
( لبداية Bourdieuبأّنها ف

تقيّيم وتقويم اإلنسان، أما الجانب السلبي هو لـ:/ دريدا/ الذي جعل كل 

 على نهاية الفلسفة بتفكيك ن 10األعمال التي تمخّضت عن 
ً
 داال

ً
هاية عمال

اإلنسان بمركزيته في المعرفة، أما /فوكو/ لم يتوان أن يجعل منها شكٌل من 

ليس   13أشكال متاهات العقل الذي آمن به الفكر الغربي ليكون/ألتوسير/

بأّنها تواطؤ لقوى برجوازية جعلت من أّول وال آخر من اعتبر هذه األحداث:"

ق اإلنسان بأّنهم قد المثقفين المناهضين للسلطة وللقمع والنتهاك حقو 

 طيّيعة داخل كثافة 
ً
سقطوا ضحية األوهام بالتغيير فكانوا أجساما

معه هو كل ما خالف لطبيعته  اإليديولوجيا ليكون مفهوم ،14"ُمفبركة

نا
ّ
ه إيديولوجي، لهذا نرى أن

ّ
سميه األصلية، فيوصف بأن

ُ
-Méta -نحتاج إلى ما ن

Idéologie-  اإليديولوجيا، ما يجعل من تحديد أي تكوين نظرية عدمية في

 ألّن كل هذه املجاالت
ً
تنضوي تحت  التقارب مع السياسة، االقتصاد واردا

هو لبيان  -اإلنسانية الجديدة - كان مفهوم  لذا،  مصطلح النزعة اإلنسانية.
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أّن فكرة التفُوق الفلسفي لإلنسان صار كله وهٌم، ما وجب إعادة قراءة الوعي 

 بتحديد شروط ُممكنة لمعرفة عالم اإلنسان والوعي الزائف و 
ً
هذا طبعا

-Foucauألتوسير) -وتحوالته الفعلية. ما جعل من فوكو

Althussérienne )  وجمٌع من البنيويين ُيحددون نقاط االشتراك  لتحليل

 .-ما بعد النزعة اإلنسانية-وإدراك

ها، ففي كثير يرتبط مصطلح اإليديولوجيا كمفهوم رهيب بالدولة وبأجهزت       

من نصوص/فوكو/ وأثناء تعرضه للعلوم اإلنسانية أشار إلى اعتبار سلطة 

الدولة بمثابة جهاز تعسفي وقسري منها: أشكال الحكم، السجون، اإلدارات، 

الشرطة، القضاء ليتحدث /ألتوسير/ أّن لهذا الترتيب األولي ترتيٌب ثاني يتجلى 

الدين، املجتمع، التربية، التواصل، في األجهزة اإليديولوجية للدولة وهي: 

الثقافة، النظام السياس ي لتكون الدولة ذات منحيين هما: قمعي و 

 .11إيديولوجي

أثار  - -L’idéologie et L’utopieبالفرنسية (Ricœurفي كتاب لـ: ريكور)     

في الماركسية إشارة إلى طابع القداسة الذي ُيحافظ  -إعادة إنتاجه -مصطلح

واإليديولوجيا كمنهج وطريقة إلنتاج التعسف على األفراد،  مفهوم القمععليه 

حيث الدولة ضرورة أولية  لتغطية كل االنتهاكات بحق األفراد إلعادة ممارسة 

 وإنتاج:

 

 : األفراد بحيث يكونون خاضعين للنظام.أوال    

     
ً
لشأن في : إنتاج لنظام آخر يكون فيه األفراد محتواة فيه، كما هو اثانيا

 المؤسسات التعليمية.

إّن الش يء الُملفت لالنتباه هو كيفية التعامل مع المفاهيم وطريقة        

، اقتصاديا وربما 
ً
، سياسيا

ً
 معرفيا

ً
توظيفها في إطار تموُضع خاص يأخذ ُبعدا
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، فتجد /ألتوسير/ يتعامل مع معنى الجهاز)
ً
الُمقابل  ( فيAppareilإيديولوجيا

 حين يعني مع ريكور  في (L’institutionلمعنى المؤسسة)ُيؤسس/فوكو/ 

(Ricœur ":ه
ّ
هو  –ُيكّون قرابة مفاهيمية مع البنيات وإعادة اإلنتاج، و( أن

ن   11"عمل ميكانيكي -يعني بقوة  تأتي من الخارج وهو نفس الخارج الذي كوَّ

 العلوم اإلنسانية واستبعدتها المؤسسة.

َدد/ألتوسير/ في تحلي      
َ
وهي الحقل " له لفكر/ماركس/على ما ُيشكل أهمها:ش

ُيشكل منهج هام لتجنب إشكالية اإليديولوجيا من أن  األولىوالقطيعة، 

تطرح بجدية فعالية النظر إلى المسائل  الثانيةتقع في فخ التاريخ، أما 

وهنا نجد/فوكو/ بالخصوص يستدعي تحليل العلوم ، 10"الفلسفية 

أحداث الحروب، اإلخفاقات، األعراف، الهزات بأّنها قد اإلنسانية بالرجوع إلى 

ما يجعل من مختلف أوجدت ضرورة التفكير في املجتمع كحتمية :"

على محك تحليل   10"المستويات ومختلف اللحظات لتكوينات املجتمع 

 املجتمع و تطوره.

 Les Margesعندما تحدث/دريدا/ عن نهاية اإلنسان في كتابه:        

Philosophiques  تعرض إلى مسألة تقّويض كرامة اإلنسان أو حتى الطعن في

الذات بعد اختزالها إلى األنا، تأتى هذا بعد تفكيك الميتافيزيقا ما أتاح إمكانية 

وهٌم عندما بات تعرضها  النزعة اإلنسانية بأّنها مجرد اعتبار "اإلنسانيات" أو

الهوية إلى مجرد موضوع إلى ذات في إلى االرتجاج  ما مكّن من اختزال الذات من 

لَب عليه التمثيل
َ
 .10عالم غ

فكر      
ُ
مع/ هيدجر/ هو –Antihumanisme- بـ: في نهاية العلوم اإلنسانية ن

لتفكير مرحلة أخرى من تاريخ تكملة المشروع من الثقافة الغربية، هو ربط 

زمنية ( بالحاضر ثم المستقبل في صيغة تواصلية D’ores déjàالماض ي )

حدَد فيها الكائن بوجوده ما أمكن للميتافيزيقا المعاصرة بتنبؤها بنهاية 
َ
ت

( ظرفي تشكّل Essenceالنزعة اإلنسانية عندما اعتبر الكائن مجرد جوهر)

 (. Da-Seinضمن هذه السلسلة الزمنية )
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      ( 
ً
مثل المقاربات للفلسفة الفرنسية لمناهضتها  (،Incidemmentعرضا

ُ
ت

هو أّن/ ماركس/ انتقد النزعة اإلنسانية باعتبارها  10اإلنسانية لـ: ماي للنزعة 

إيديولوجيا وراثية عندما تحدث عن الرأسمال، عالقات اإلنتاج، عالقات 

 للتاريخ، ما جعل الفلسفة الفرنسية لـ:  القوى 
ً
تأخذ  10واألكثر خصوصا

يتفطن  جعل/ فوكو/ تفكير/ماركس/ لنقد إقطاعية البرجوازية للسلطة،

 إلى الميتافيزيقا وإلى النزعة اإلنسانية لذا، كان توظيفه 
ٌ
ه عودة

ّ
للتاريخ عنده بأن

للتاريخ لنقد التاريخ نفسه ولنقد إيديولوجيا التفكير البرجوازي هي بداية 

 تفكيك الذات اإلنسانية.

ناضل ضد البرجوازية  10تعترف الفلسفة الفرنسية لـ:       
ُ
أّنها سقطت وهي ت

في فخ هو  مالية من خالل الدعوة إلى حقوق اإلنسان عند /ماركس/الرأس

الدعوة إلى ترسيخ العمل إلرث هو بمثابة إيديولوجيا وهو رهان صعب 

في  بعين االعتبار، في حين تعرض/ألتوسير/ 10وإشكالي ستأخذه أحداث 

تفسيره لنفس األحداث بأّن الثورة الفلسفية لـ:/ ماركس/ هو في معاداته 

صالية لألنثروبولوجيا، ففي فلسفته يرى أّن نضال الطبقات هو أساس االنف

المساواة االجتماعية ومحرك التطور فتفكيره لم يرتكز على مركزية اإلنسان، 

عتبر فيها اإلنسان منتوج
ُ
 ولكن على البنية االقتصادية واالجتماعية كحتمية أ

 نظرة ماركس بمثا" متى انتهى صار بال فائدة لقوله:
ّ
 إنسانية جديدة بةبأن

ليكون التفكير حول اإلنسان  21جاءت كقطيعة أمام سذاجة األنثربولوجيا"

 مجرد إيديولوجيا، هذا األخير أشار إليه /فوكو/ بمصطلح التبعثر.

تاريخ -و -حفريات المعرفة-و -الكلمات واألشياء -كـ: أعماله الكبرى         

ت فهم مرحلة   -الجنون 
ّ
ت التفكير الغربي بدراسة عدمية كلها كتابات بين

ّ
شكل

 من ماي 
ً
، هي بداية للتاريخ حددتها هذه المرحلة بالتقاطع مع/ 10للتاريخ  بدءا

/هيدجر/،/فرويد/،/ماركس/و/الكان/ في اشتراك هؤالء في مفهوم  نيتشه/،

Vulgate 11 ( أوAntihumanisme Théorique.) 
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أّن الثاني يقترب من الحقيقة في  تأويالت/ فوكو/ بخالف/ ليفي ستروس/        

 
ً
 عندما تحدث أنثروبولوجيا

ً
دركه بعد، خصوصا

ُ
تحديده لعالم نراه ُجزئي لم ن

عن القرابة بين الرجل والمرأة في عالقة تبادلية هي أقرب إلى المعامالت 

االقتصادية، أما / فوكو/ حلّل إرادة الحقيقة على طريقة/ نيتشه/ باالعتماد 

لطة، بحيث أّن حديثه عن السلطة قد حدد ُمنعرج ال يبقى على تقنيات الس

 فيه للعلوم اإلنسانية من مكان..

 بـ:         
ً
على نحو طارئ، تحليالته اتسمت في دراستها للخطاب أركيولوجيا

لكن هو توقف لدراسة تجزيئية  11(Epochèالتوقف أو كما ُيسميه اليونان )

 يتقارب مع/ هوسرل/  ُمفصلة للحدث، للخطاب ولإلنسان.. هنا
ً
نجده عرضا

في إشارة هذا األخير إلى حالة التوقف عند الفلسفة الديكارتية 

(Descartienne" :حتى ُيفسر نهاية لبداية فلسفية حول ) التاريخ الكوني

ة ألن تكون الفلسفة صارمة كالعلوم الوضعية
ّ
 . 13"كشروط ُممكن

 ولتحليل الخطاب وممارسته؟لكن ماذا يقترح الفيلسوف لحل هذه العقد 

لقد كان الفيلسوف، باستمرار على نقيٍض بالسلطة الستعمالها 

اإلقصاء لرفض اآلخر، مهما كان هذا األخر فهو عدوٌّ للسلطة يجب إزاحته، 

فالدفاع عن املجتمع من التمزق يكون باسترجاع  للفلسفة  فعاليتها، حدث 

سلطة سوى دروس للسلطة، هذا لعدم عثورها على سياسة واضحة اتجاه ال

وفي السلطة، في األكاديميات ومجالس العلم، مّما جعلها تعيش فجوات ركبت 

النزعة اإلنسانية هي جملة الخطابات التي السلطة عليها، حيث مفهوم:" 

تمارس سلطتها العليا اإلكراهية من خالل جعل الممارس عليه الفعل، 

لذا، وجب على الفكر التقدمي مهيأ للطاعة منها، الروح، الوعي، الفرد، 

 
ّ
اليقظ معاكسة هذه القوى اإلكراهية، كآمرة وناهية وهذا ال يتأتى إال

بممارسة السلطة السياسية ثم خلق القطيعة مع النزعة اإلنسانية 

  ،  22بالثقافة.."
ً
بهذا الشكل فهي اإليديولوجيا التي صنعت من اإلنسان كائنا

 يأتمر وينتهي بداخلها . 
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ُيحدد/ فوكو/ معاينة النزعة اإلنسانية من خالل الوقوف أكثر على اآلداب        

والتي يصفها بأّنها ضرٌب من اإليديولوجيا التي بقيت تعمل داخل مجموعة من 

المفاهيم جعلت منها القوة التي ال تقهر، بالعكس أهانت اإلنسان داخل 

د وتفتح حظيرته الفكرية والثقافية،  باالعتقاد بأّنها حاملة لأل  مل، أمل التمدُّ

 أّن أحداث ماي)
ّ
ت المنعرج  11(1010الفكر، لتتمكن من خداعنا، إال

ّ
شكل

لزحزحة الفكر الوثوقي بكشف الستار التوهمي واإليديولوجي لمعرفة النزعة 

اإلنسانية من خالل البحث في المؤسسات العلمية بوجود الفراغ بين المثقف 

، نعايش  تيار الالوعي والمثقف املخدر بقواعد ا
ً
للعبة المؤسساتية، إذا

  يجرفنا كليا في إيديولوجية إنسانية.

 .والتاريخانية اإلنسان       

 دوافع  لها  هابرماس/ لـ:/  بالنسبة  اإلنسانية العلوم بأّن   لنرى   نعود          

 تأويلية تاريخية معارف مجرد سوى  ليست وأّنها بالَمكر، مشحونة إيديولوجية

 بالسطوح/ فوكو يربطها/ل الرياضية المقاييس تطبيق عن عاجزة لكونها

 بل التجريبيات وهو العلمي لبحثا ميدان بعد تقتحم لم أّنها فيها فيرى  الثالث

حدث هذا بإعادة قراءة  للتجريب.  مظهرا أصبح اإلنسان أّن  هنالك ما كل

الخطاب حول اإلنسان وعلومه، والسّيما أكثر بتجاوز للُسبات األنثروبولوجي 

بدًءا مع/كانط/ ثم/ نيتشه/، فكان الفراغ الناتج عن االستحواذ لهوس الفكرة 

طة )
ّ
 على العودة، عودة الكائن المهزوم Monomanieالواحدة المتسل

ٌ
( مبعث

ل بالترسبات البرجوازية لقول/ فوكو/؛ 
َ
ق
ْ
"ُرّبما َوَجَب اإلطالع على الجهد والُمث

األولي لهذا االستئصال لألنثروبولوجيا، والذي منه بدون شك، تكريس 

للفكر المعاصر، لتجربة نيتشه، انطالقا من النقد الفيلولوجي، ومن 

األشكال البيولوجية، فنيتشه قد عثر على نقطة أين يكون اإلنسان بعض 

واإلله قد تحررا الواحد على اآلخر، أين يكون موت اإلله هو مرادف 

الختفاء األول، وأين الوعد باإلنسان األعلى يعني أوال وقبل كل ش يء موت 

 Retourإذا كان اكتشاف الرجوع ) ［...］اإلنسان على وشك الحدوث
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هو نهاية للفلسفة، نهاية لإلنسان، هو عودة لبداية الفلسفة، في أيامنا  29(

 في فراغ اختفاء اإلنسان"
ّ
ر إال

ّ
فك

ُ
، فالتقهقر وعودة  22هذه. ال نستطيع أن ن

فهو  األصل يرتبط أكثر بالتاريخانية التي تحكم اإلنسان من خالل سطوحه،

الخارج. لذا، لم يتوان  التي حكمته من -من لغة وحياة وعمل -رهُن الترسبات 

الفيلسوف بقراءته المتأنية لرسم مخططا أولّيا لتحديد أصل اإلنسان من 

 داخل سطوحه ذات الصلة باالزدواجيات.

منظور التاريخانية أو التاريخ، هو تحليل املجال وتحديده طبًعا 

بقراءته من خالل الداخل، وما يحتويه من آليات تعاملت مع خطاب حول 

كيف تحّول هذا األخير إلى كائن، فارتباط التاريخ كان بالتمثيل من اإلنسان و 

شكل آخر هو إضعاف اإلنسان بعزله عن تاريخه، ألّن داخل هذا األخير كان 

الرجوع الذي فيه إصابته باالنتقاص لكونه أفرغ من خصائصه، فكان منشؤه 

ا سهل البلوغ "انطالقا من ميالده لم يكن أبًد ال يتحدد بمكان وال بتاريخ، فـ: 

ا
ً
ه لم يكن له يوًما مكان

ّ
لهذا كان منفصل عن أصله)التاريخ( ［...］ألن

، 21كان منفصل عن كّل أصل"［...］جعل منه معاصًرا لوجوده الخاص

ه يقع ضمن 
ّ
فتصنيف اإلنسان يكون بعد تصنيف األشياء وتحديد أصلها، وأن

راجع األشياء حلقة مفتوحة غير مبّينة المنشأ، فظهر نكوصه بارتباطه بت

ليأخذ مفهوم األصل أو المنشأ داللة تأصيلية تحمل معنى ميتافيزيقيا، وكأنه 

 ال مرجع ألي ش يء.

لقد حاول دوما أن يركب صورته على االنقسام الجاري في اللغة بأن 

 ُوسمت في لحظة من الزمن، 
ٌ
ُيكّون ذاته في فجوات الكلمة فهو ليس سوى ندبة

 ألّن ال الزمان وال حيث بدا تراجع اإلنسان، أ
ً
و عالم األشياء أمام تاريخه واردا

الفكر كانا قادرين على اإلبقاء على تناهيه، فأصله ليس سوى ثنّية ضمن 

 صنف الكائنات المتتابعة.

ه لم يتبّن 
ّ
لقد سبق أن تبنى التاريخ هذا الكائن، لكن األهم هو أن

ه لم يقرأ ولم أصله، تبناه  كظرف في التاريخ، اختفى باختفاء أصله 
ّ
فقط ألن
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 /( يقترح لتجاوز نظرة / فوكوDeweyُيؤسس لذاته الالتاريخية، فنجد دّوي)

حول الشيئية اإلنسان بأن نقف على مفاهيم مثل: الحقيقة، الواقعية، 

التطّور، الحرية، الثقافة، الفن، الديمقراطية بدون ربطها بالعصر 

لكن برأينا ، 26اإلنسان والزدواجياته"" لنفي الكالسيكي حتى نتجاوز كل مآل:

لقراءة/ دّوي/ نراها عدمية لتجديد تأهيلي للخطاب من  /معنى شيئية /فوكو

خالل اإلنسان وبالتالي البد لقراءة اإلنسان من ربط مفاهيمه كالحرية، 

   الديمقراطية بالعصر التي وجدت فيه.  

حَدد بمفهوم الخداع ال
َ
تُر فاإلنسان في الثنائية، قد ت

ْ
ذي أصبحنا نغ

لم ُيدرْج  /" فنعثر لدى/ دّوي/ أّن / فوكو L’espoirبه جّراء مفهوم األمل "

، األمل 
ً
مفهوم األمل في مفكراته ألّنها خدعة من خدع النظام والخطاب، إذا

نا الزلنا نعيش داخل الغرين ونقتنع بسهولة  Fallacieuxخّداع )
ّ
( إلى حّد أن

والنظام.فالنظام والسلطة وخطاباته هي خطاب اآلخر،  خطاب السلطة 

بحسب قراءاتنا لهذا التنّوع في إنتاج الخطاب،  /اإلنسان األعلى عند/ نيتشه

ألّنهما استطاعا خلق التمييز والعنصرية والتعصب على أساس األصل والدم  

 بدعوى التمّيز واإلنتاج، فكان األمل مجرد أحبولة فلسفية.

/ هو مصّحح للقراءات حول/ فوكو هناك طرح آخر ُمغاير، رّبما

ق بأّنهما لم يذكرا  Hackingأّن هاكينغ)/ و/نيتشه
ّ
(، أظهر فكرة جديدة تتعل

ل فقط الش يء الكثير، 
ّ
شك

ُ
ما ال ن

ّ
نا أي اإلنسان واآلخر يساوي ال ش يء، وإن

ّ
بأن

ثم نتحدث عن العلوم اإلنسانية من خالل موضوعها الالمركز في المعرفة؛ 

 "هل العلوم 
ً
فاإلنسان الذي ［...］علوم اإلنسان؟-اإلنسانية هي فعال

للمعرفة لم يكن هنا موجوًدا مسبقا  لموضوعه، في  -يؤخذ موضوًعا

، فخارجانية اإلنسان وانفصاله عن موضوع معرفته 01انتظار إلدراك علمي"

كان لعجزه عن االستحواذ  لصرح خطاب العلوم اإلنسانية، علوٌم إنسانية بال 

ه تحدد معرفيا من قبل إنسان البرجوازية من خالل تاريخ موضوع ُمح
ّ
د، ألن دَّ

األفكار، استطاعت بناء نظام شمولي كله تخويف وتجويع وإقصاء واستبعاد، 
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 استقر زمانًيا على 
ً
استبعاد مصطنع  كان على حسابه لهذا، ظهوره كان خطأ

ف قرنين من الزمن، لكنه عاد ُيعايش خاللها التخويف وأساليب العن

ه اقتنع بضرورة حتفه.
ّ
 المعنوي أكثر بآليات أخرى ساهم فيها هو نفسه ألن

 :خاتمة

تعدُّ بمثابة دفاع  1010مهما يكن من فعٍل للفلسفة، فإّن أحداث ماي 

مستميت عن اإلنسانية الجديدة التي أعادت لإلنسان حّقه في الكرامة وفي 

ر جديد للمؤسسة  العلمية والفكرية التغيير ولاللتزام السياس ي بتصوُّ

واالجتماعية التي بنت أسسها على المبادئ األولى للحداثة ولما بعد الحداثة 

ي بمحّوِ  ف والتعّدِ لت لنفسها حق التعسُّ بتقويض للسلطة السياسية التي خوَّ

لإلنسان واختزاله إلى فرد، باستعاضة لسلطة رآها فوكو مبثوثة في كل مكان 

ز في نضاله ضد البرجوازية تراعي حق اآلخر أو حتى الغير  غير المتمّيِ

م امتالك أدوات  واإلقطاعية والرأسمالية ، فالوقوف في وجه الرأسمالية يحّتِ

د معنى االلتزام الفلسف  ي للمبادئ. للمجابهة وهذا الفعل الفلسفي يحّدِ

قسم  العلوم االجتماعية.جامعة الجياللي ليابس.  ،ر ضأستاذ محا  *
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 الفلسفة الروحانية عند هنري برغسون 

 *بقلم : طيرش ي كمال

 توطئة :

إّن حضور فلسفة هنري برغسون الروحانية جاءت كرد فعل ضد حداثة 

العقل األداتي للعلم و التقنية , و كذا استغفال اإلنسان المعاصر لألبعاد 

ت الروحانية لإلنسانية جّراء تعالقه بالصيغ المادية المقّيدة بالرمزيا

 المسطحة التي تحجب البصيرة عن الحقيقة الروحانية .

إن اإلنسان المعاصر إذا استقرأ خبايا جوانيته و أناه القابعة في باطن نفسه , 

يستكنه قيم روحانية و يتبصر بحصافة شخصيته الحقيقية التي تمتاز 
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منا بالحرية و التجدد و الخلق و الديمومة , و هي المنبع الرقراق و الصافي لقي

الروحانية التي تشفي غليلنا القيمي الحياتي , لذلك عّبر برغسون عن هذا 

 .''الديمومة''النهل الفياض و المعين الذي ال ينضب ب

ز ف-
ّ
ماهي مكانة الديمومة في فلسفة هنري برغسون الروحانية ؟ , و لماذا رك

برغسون على الروح في مقابل الجسد الطبيعي ؟ و ماهو المنهل الفياض 

لقيم الروحانية البرغسونية ؟ و كيف دحض برغسون تصورات الحداثة ل

 .المرتكزة على العقل األداتي و قيم التشيؤ ؟

 أوال/ مفهوم الديمومة :

إّن لفلسفة الديمومة عند هنري برغسون منزلة مركزية مهيبة , تمتاز بأهم 

خاصية هي ''الدوام'' بحكم تعالقيتها بالزمانية الكيفية , و هذا ما أكده 

)) كل شعور هو استباق بقوله :  ''الطاقة الروحية ''برغسون في كتابه المثير 

إنه يهتم بما هو موجود ,  للمستقبل , انظروا إلى اتجاه فكركم في أيه لحظة ,

كما أن للشعور ,  0و لكنه يهتم به في سبيل ما سيكون بالدرجة األولى ((

الجواني الكامن في بواطن روحنا منزلة مهمة تجعله يكتس ي طابعا ذاتويا , 

سيكولوجيا في شعورنا الخالص , مؤسسا و بصورة مذهلة ألنطولوجيا ذاتية 

نه خبايا التجربة البشرية األولى , التي روحانية , و ذلك فقط حينما نستك

تجبلها الصيرورة التغّيرية و الحركة الديناميكية المتطورة , اذ يقول هنري 

)) ليس ثمة ريب في أن وجودنا :   ''التطور الخالق ''برغسون في كتابه 

اتوي هو الوجود الذي نراه أكيدا إلى أكبر حد ممكن , و الذي نعرفه على 
ّ
الذ

, و ذلك ألنه من الممكن أن نحكم على جميع األشياء األخرى أكمل وجه 

التي نكّونها ألنفسنا بأنها معان خارجية وسطحية , و حين ندرك أنفسنا 

''المادة و كما اثبت هنري برغسون في كتابه ,  2إدراكا داخليا و عميقا ((

'األنا أهمية انطولوجيا الذات , معتبرا إّياها ترتكز أساسا على 'الذاكرة '' 

القديم'' الذي يرتهن وجوده بالتجذر نحو ماضيه القريب أو البعيد , حيث 

يسير زمانه الخاص بطريقة تراكمية تقّدمية بمنحى المستقبل , ومن خالل 
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هذا الطرح اقتدر برغسون أن يصل إلى نتيجة روحانية محضة مفادها أن 

 3الروح خالدة و سرمدية بحكم استقالليتها عن البدن .

يثبت برغسون أهمية الديمومة في فلسفته الروحانية معتقدا أنها نقلة  كما

جوهرية من حال إلى حال دون اإلرتكان إلى التكرار و الرتابة الباعث على الملل 

, ففي لحظة روحية ديمومية هي حقيقة األمر ابداع تجددي و انبجاس و 

ق متدفق بإستمرارية , ومع هذا التغاير المثير
ّ
في صيرورة  انبعاث خال

الديمومة ال نفهم منها البتة القطيعة مع األحوال الجوانية القابعة في ملكوت 

أرواحنا , بل هي سيل عرم متصل و متالزم باإلرتباط و متسلسل بلحظات 

الزمان الثالث )الماض ي و الحاضر و المستقبل( , و بصورة كيفية , و كل 

أو التي ستأتي في المستقبل  لحظة فيه مغايرة تماما للحظة السابقة عنها ,

القريب أو البعيد , ال تعرف النهاية أبدا , لهذا ال يمكن للواحد مّنا أن يحذق 

الغيب و يتنبأـ بالمستقبل , ألن الحاالت الروحانية ال تتكرر بل تتجدد دوما , و 

متفردة كل الفرادة , تتسم باإلتساقية , و الروح وحدها هي صاحبة القرار 

''بحث في الق , و تأكيدا على ذلك يقول هنري برغسون في كتابه الحر و الخ

المعطيات المباشرة للشعور ''  : )) من الروح بكليانتها ينبجس و يفيض 

 .2القرار الحر ((

كما أن بلوغ ماهية الديمومة الحقانية و نشوتها و شغفها العامر , ال يدان 

إلى كوامن األنا الروحاني الباطني ألحد لبلوغه اللهم إال عن طريق )قوة النفاذ ( 

, و بجهد قوي وعميق , ال يصل إليه إال صفوة من البشر , فقد يحيا المرء و ال 

 يبلغ أبدا الحرية الحقيقية بعمقها السحيق.

و بذلك يمكن أن نستنتج أن الديمومة خبرة حياتية نستحضر فيها واقعنا 

لتجربة هي الدوام , و المعيش كمعطى مباشر , كما أن أهم خاصية لهذه ا

الميزة األكثر فرادة في فلسفة الديمومة البرغسونية هو صيغتها الروحانية 

الخالقة التي تدعمها الصيغة الحيوية و اإلتيقية لتجعل منها حقيقة زمانية 
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سيكولوجية معيشة , ومن خالل الصيغ الثالثة للديمومة تنبجس فلسفة 

 1جديدة عند برغسون هي فلسفة الروح .

 ثانيا/ ماهية الطاقة الروحانية عند هنري برغسون :

عرفنا في مبحث سالف أن الديمومة هي فلسفة امتالء نؤكد من خاللها 

القيومية األنطولوجية للزمان الروحاني المتواصل و الخالق , كما أنها فلسفة 

روحانية تبعث على الطمأنينة و الثقة , أما في مبحثنا هذا المعنون بماهية 

اقة الروحية فنعمد إلى تكنه خبايا هذه الطاقة و دافعيتها و منبعها و الط

أصولها , و هذا من خالل استقراءنا لكتاب الطاقة الروحية للفيلسوف هنري 

برغسون , نجده يعتقد أن تحديد ماهية الوعي يمتاز بالتحديد الضيق , و 

بط الوعي بمثل هكذا حضور دائم أمام خبرة كل واحد مّنا , فيعمد إلى ر 

بالذاكرة , و أّن هذه األخيرة تكون موجودة إال مع موجودية الوعي فيها , بحكم 

أن الوعي الذي ال يحفظ شيئا من أرشيف ماضيه و الذي يتناس ى ذاته 

بإستمرار يهترئ ثم يولد في كل لحظة , و لنا في تعريق ليبنتز خير دليل , اذ يقول 

 .9)) المادة هي روح آنية ((هذا األخير 

و يعتقد برغسون أن الوعي الروحي هو دوما استشراف على ماهية المستقبل , 

فأنت دوما توجه تفكيرك في لحظة حياتية آنية نحو ما سوف يكون , فيجرنا 

و يبحث هنري  0الزمن الروحي إلى التحرك باستمرار للتطاول على المستقبل .

و يسرد لنا بعض  برغسون في كتابه "الطاقة الروحية" عن طبيعة الروح ,

التصورات التي تحاول تحديدها , فمثال هناك من يقول أن الروح في الفضاء 

كما في الزمن تتجاوز الجسد الذي تقترن به , فلنعالج األمر بالنسبة إلى 

الفضاء , و الروح ال تتجاوز الجسد ال في الزمان و ال في الفضاء . لكن السؤال 

 .روح مختلفة عن البدن ؟ الذي يؤرق برغسون , هل توجد حقا

يقترح برغسون على الفيلسوف أن يهتم بدراسة حياة الروح في كل مظاهرها , 

اقبة الذاتية الداخلية , يجب عليه اذ يقول  ))فالفيلسوف المتمرس بالمر
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أن ينزل إلى داخل ذاته , ثم يعود إلى الّسطح , متتبعا الحركة التدريجية التي 

 .1يتهيأ لكي ينمو في الفضاء (( يمتد بها الوعي و ينتشر و 

ومن خالل هاته الممارسة يقتدر الفيلسوف على تكنه هذا التحول التدريجي 

و يعمد إلى تبصر التصرفات التي بها يتجلى الوعي في الخارج , و يعقب برغسون 

: )) يحصل على األقل على الهام غامض بما يمكن أن يكون على ذلك قائال 

المادة , و ما يمكن أن تكون عليه عالقة الجسد عليه ولوج النفس إلى 

 .6بالروح ((

و يهيب برغسون في محاضرة ألقاها في جمعية البحث النفساني في 

)) أشباح األحياء و البحث , و التي تحمل عنوان  1013أيار  10لندن بتاريخ 

بأبحاث الجمعية المنصبة حول وضوح الرؤية و التخاطر و   النفساني ((

خبايا الظواهر السيكولوجية و المثابرة الكبيرة لإلعالء من شأن استكشاف 

الدراسات الروحانية , مؤكدا على أهمية الماض ي في صيرورة طاقتنا الروحية 

:)) ذلك أن ماضينا بأكمله موجود هنا , و باستمرار , و أنه ليس إذ يقول 

ن نلتفت إلى علينا إال أن نلتفت لكي نراه , إال أننا ال نستطيع و ال يجب أ

الوراء , و ال يجب ذلك علينا ألن مصيرنا أن نعيش , و أن الحياة و العمل 

 .01يتطلعان إلى األمام.((

 الرؤية الشاملة البانورامية للماض ي تعود إذن إلى و يضيف قائال : 
ّ
)) إن

تخّل مفاجئ عن كل اهتمام بالحياة , تخّلٍّ ناش ئ عن القناعة المفاجئة 

 .00(( بأننا سنموت للتو

 (:الدين و األخالق و الجمال)ة الروح و عالقتها بالقيم الثالثثالثا/ فلسف

 فلسفة الروح و عالقتها بالقيم األخالقية :-1

تعالق أفهوم الخلقي في مناحي الديمومة التي حّدثنا عنها برغسون , فسّجل لنا 

حضورها اإلتيقي القيمي في كتابه منبعا األخالق و الدين , بحيث تكون العملية 
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الخلقية صورة باعثة على األخالق , ومن المفاهيم المركزية التي يتبلور حولها 

نّداء '' حيث تكون الخبرة اإلنّية منبعا مفهوم الخلق , كقيمة ديمومة ''مفهوم ال

أصيال لألخالقية و منطلق فياضا للقيم الجديدة ينفتح املجتمع بفضلها , و 

هنا تكون الهّزة التغييرية , إذ يقول برغسون واصفا اياها في كتابه منبعا 

)) الهّزة , إنما يحدثها فرد , ومن العبث القول بأن هذه األخالق و الدين 

 . 02 نفترض من وراهها أي جهد خالق ((الوثبة ال 

كما أنه في األخالق يحصل اإلنجذاب , حيث ينجذب املجتمع بمنحى 

التجربة الباطنية لكل فرد من أفراد املجتمع , لذلك فالوثبة من المغلق إلى 

 إذا عزم املجتمع 
ّ
المفتوح , إنما هي وثبة نحو األمام و ال يدان لها بالتحقق , إال

جربة و يقتنع بها , و هذه القفزة البرغسونية إنما هي في حقانية األمر أن يعاني ت

بحث عن مفهوم الله , و تكّون العملية األخالقية ابداعا مستمرا و يستنجد 

برغسون ههنا بالطاقة الروحية الصاعدة ) المصدر الحقيقي للقيم الخلقية ( 

صيات األخالقية و , و يتأكد ذلك أكثر لما يكون المسيح هو أعظم هذه الشخ

ل المبدأ األعلى لألخالق , ينصهر معها الزمني بالروحاني بفضل 
ّ
افضل من مث

الحدس و العاطفة الخالقة املحايثة له سيتمكن اإلنسان الصانع أن يكون 

 فعاال في مجتمع مفتوح .

 و تطرح القيم البرغسونية براديغما مهيبا يقر بمستويين ايتيقيين أولهما :

ص بمنحى الوراثة وفق عادات األجداد و أعرافهم و يكون للبعد نمط النكو -

السوسيولوجي يده الطولى و التوجيه األكبري باعتباره حافظ القيم و بؤرة 

صيانتها , كما أنه يضمن تناقلية أكسيولوجية من جيل آلخر , و هذا األنموذج 

 األخالقي يتسم بالسكونية و الرتابة و اإلنغالق ) نمط متقوقع( 

و نمط يؤمن بصورة جازمة بقيم اإلبداع و اإلنفتاح و التجديد و ينادي بحياة -

ملؤها التطور و الّسمو الّسؤددي , و الصيرورة الدائمة التي تخلق الحياة خلقا 
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متجّددا , يقّوض معه قيم التقليد و اإلنغالق و الجمود , و تمتاز هاته 

 األخالقيات بالديناميكية و الحركية .

علينا أن نعترف حقيقة بأن هنري برغسون عمد هو اآلخر  ومع ذلك

إلى قراءة أمهات األعمال املحسوبة على المدرج السوسيولوجي , و نستحضر 

في مخيالنا ههنا كتابات عالم اإلجتماع الفرنس ي ايميل دوركهايم و كذلك ليفي 

برويل , ألن هذان األخيران عمدا إلى وضع ضوابط ايتيقية سوسيولوجية 

رمة تحتكم إليها النواميس السوسيولوجية و فّسروا الظاهرة اإلجتماعية صا

بمنأى عن السلوك الفردي الذاتوي , لذلك يكون أفهوم القسر و القهر , 

مالزمان للظاهرة اإلجتماعية و دليلها المواضعاتي الدقيق على وجود هذا 

لقسر بإلزام القسر , و يستشهد عالم اإلجتماع ايميل دوركهايم على حقانية ا

و ضبط القواعد السوسيولوجية بالقواعد اإليتيقية الصرفة فمثال شعور '' 

اللحمة الجماعية '' يكون بمثابة الحيلولة دون أن يقتدر أي تصرف فردي 

يسعى لمهاجمة هاته القواعد الضبطية اإلجتماعية , بحكم أن ''شعور 

داخل املجتمع , و  الجماعة '' يعتمد على رقابة صارمة تسلط على األشخاص

يستعان إلحقاقها ببعض الزاوجر و العقوبات التي تكون السلطة اإلجتماعية 

 13خرة في تصرفها .

و األدهى من ذلك يعلق ليفي برويل أن ما يشعر به الفرد مّنا , من قيم املحبة و 

وء بأنها متجذرة في كوامنه أو أنها تنبجس  التعاطف و المودة , يظن ظن السَّ

اء نفسها و بالخصوص في املجتمعات التي تشهد تطورا في المنحى من تلق

الحضاري , لكن هذه المشاعر الفردية هي في الحقيقة سليلة تراكمات عرفية 

 14تحكمها التقاليد اإلجتماعية التي حفظها املجتمع منذ األزل .

 فلسفة الروح و عالقتها بالّدين :-1

ن , نجد بأنه يوثق الصلة بين حينما ننفتح على الدين عند هنري برغسو 

األخالق و الدين , فنداءهما واحد في األهداف و المبتغيات , ففي صورة 
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المسيح تنكشف األخالق المفتوحة التي تفيض على اإلنسانية حيا , و كذلك 

األمر بالنسبة إلى الدين , إذ يصعب وضع حدود لهما , إّن الدين الذي يحثنا 

و ذلك الذي يتعالق باإلله األعظم , و يتحد به على أن نسلكه في حياتنا ه

فتنكشف معه حجب اإلشراق , و تض يء بفضله النفوس الممتازة , و تجبلها 

 11افياض الحرارة و يغمرها الوجد بطيب غمراته.

و ال يتأتى لإلنسان أن يتعالق باإلله و ينجذب بمنحاه و تفيض عليه 

يعة التي قبعته في دين سكوني القيم فيضا إال بعد أن ينأى بنفسه عن الطب

ستاتيكي , كما يجب عليه أن يتملص من العقل , و يصعد في ملكوته نحو 

اإلندماج بالله الذي هو الماهية الحقة للدين المتحرك الديناميكي , و نفهم 

من ذلك أن الدين السكوني هو دين فيزيقي خاضع للطبيعة , أما الدين 

 المتحرك فهو مفارق للطبيعة .

يعرج بنا برغسون إلى التجربة الصوفية الزهدية , و عالقتها المتينة بالدين و 

الديناميكي , باعتباره دين حق , ألنهم ينهلون عرفانهم من إله عظيم , و 

نكتشف معه قيم صوفية متفردة في بساطتها و سمّوها ., و عطفها و محبتها 

, إن المتصوف  على اإلنسانية المنفتحة , المنجذبة إلى الدين الحركي

شخصية سامية ينجذب نحوها كل البشر , و يسعون للنهل من قبس نوره 

متخطيا لحدود الزماني و المكاني , إنها سلوك مجاهدة جوانية , و خلق 

 11مستمر يسري في ديمومة روحانية صرفة .

لهذا نجد إن الديانة المسيحية انبثق فيها التصوف في ابهى حلة , أما 

على وجود اإلله فهو مستمد من برهان االتحادية و الحلولية برهان برغسون 

الذي يشرق في قلب المتصوف و يؤكد له حضور اإلله في قلبه من دون برهان 

عقلي فلسفي , إن الدين الساكن دين طقوس ي شعائري , جامد , أما الدين 

الديناميكي الحركي فهو يتجدد في كل زمان معيش كروحانية محضة . و 

ذا اإلنفتاح المهيب للدين الحركي في الشخصيات الدينية العظيمة , تتجسد ه

و يعتبر هنري برغسون هؤالء المتفوقون العظماء إمتياز نادر للتفرد , و 
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للتوحد , للعزلة , لكن نداءهم من أجل حياة روحانية و متناغمة , النه يدعو 

يعرج فيه  الى الحب , نداء يأتي من السماء , بخالف االرض ي النيتشوي ,

االنسان الى االلوهية , بعاطفة جياشية , قوية مطلقة , تنم عن المطلق 

المرادف للكمالية,إن القيم عند برغسون أخالقية و دينية , ليست عالمات 

ضعف بل صورة صدوقة عن نداء البطولة , و بذلك استطاعت قيم االخالق 

, لتتماهى االنسانية  المفتوحة , ان تحل معاناة االنسان المعاصر , و محنته

بكليتها في عاطفة الحب و التعاطف , دون أي إكراه , أو ضغط أو وصايا أو 

زواجر أو روادع , او أي الزام .للسلوك الفردي , و يعتقد برغسون بصورة 

جلية أن االنموذج الحي , للمحبة نتجاله في املحبة المسيحية المتسامحة التي 

كما نفى –و المسيح رسول لالخالق و الدين  هي صميمها دين اخالقي مفتوح ,

برغسون أن يكون للعقل أي قيمة في معرفة االخالق , النه يقع في مطبات 

الزلل , إن فكرة الدين المفتوح ال تعترف بحدود   عقدية ضيقة تؤمن بها 

طائفة على حساب أخرى أو مذهب ديني , او فرقة معينة.أن برغسون وثب بنا 

المنغلق الى المنفتح , حيث امتزجت االخالق بالدين , ,إنه  في نقلة نوعية من

نداء ظرفي تنجذب بمنحاه االنسانية تحت شعار الحرية تتجاوز الموقف 

 10الحداثي الذي يفصل بين األخالق و الدين .

 فلسفة الروح و عالقتها بالجمال :-3

إّن الجمال عند هنري برغسون انتماء تدركه الذات بروحانيتها البحتة , و ال 

'' الفكر و يدان لنا بالعثور عليه في واقعنا المادي اإلمبريقي , و في كتابه 

اقع المتحرك ''  يؤكد هنري برغسون على الطبيعة الحدسانية إلدراك الو

نظرون إلى ش يء , فإنهم )) لما يالفنان , فالفنانين كما يقول هنري برغسون 

يتبصرونه لذاته , و ليس لذواتهم , إذ أنهم يدركونه برؤية موجهة ألجل 

الفعل ., فهم يدركون من أجل اإلدراك , و ال لش يء إال ألجل اإلدراك الفني , 

فهم يولدون منفصلين عن منافع الحياة , ألن الفنان يقلل من استعمال 

 .01األشياء ((   يدرك قدرا كبيرا من ادراكه في األحوال السطحية , فإنه
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و حينما نقرأ كتاب الضحك لهنري برغسون نجده يرفض عملية 

الضحك ألنها آلية صرفة تحد من عفوية جوانيتنا الباطنية و تجعل من 

الشعور الحدساني قوالب رمزية ثابتة , و بذلك يمتاز الضحك بخصائص 

مناقضة للديمومة الروحانية , فمن خصائصه أنه يمتلك خصوصية إناسية و 

خطاب من العقل إلى العقل , لذلك يتوافق الضحك مع سوسيولوجية و 

)) أن السبب الذي يجعلنا ماهومعقول إذ يقول برغسون في كتابه الضحك 

مضحكين هو أن نضع ذواتنا و أرواحنا في قوالب جاهزة , فهو يلزمنا 

 .06بالصالبة عوضا أن يأخذ منا ليونتنا ((

العميقة , و بذلك فإن  كما أن الضحك يقض ي بتاتا على العواطف الجياشة

الضحك الذي يتحّدث عنه برغسون في كتابه لم يكن ضحكا حقانيا , و إنما 

 16هو ضحك استهزاء و استهتار.

لذلك يكون الجمال الحقيقي بالمعنى البرغسوني هو حقيقة ذاتية , 

نعثر فيه على عفوية الديمومة الحرة , نسمع من خالله أرواحنا تهتز بإستمرار 

توحد مع الطبيعة , و نسمع في غياهب أرواحنا غناء الموسيقى ذات اتجاه ال

لحن غير منقطع لحياتنا الجوانية , و بذلك نفهم أن الجمال الحقيقي الذي 

تحّدث عنه برغسون في كتابيه '' المعطيات المباشرة للشعور'' و "الضحك" 

و يمثل  هو حدس باطني , و يكون اإلدراك الجمالي عبارة عن  ذاتوية كذلك ,

 الفن حقيقة حدسانية روحانية محضة .

 إذا تجلت 
ّ
إن الفن الحقيقي ال تبرز عظمته كأثر مهيب , اللهم إال

عظمته كفكر خالق , و يهب القيمة المثلى للجهد الذي يعمل على خلق اآلثار 

الفنية , و لنا أن نعترف بأن هنري برغسون لم يقّدم نظرية استطيقية قائمة 

أثناء انهماكه التأسيس ي للميتافيزيقا أنتج بنهج غير مباشر ,  بذاتها , لكنه

مذهبا و تصورا في اإلستطيقا لكي يحدد مفهوما للديمومة و الحدسانية , 

فكان للجمال قيوميته في التصور البرغسوني , كما أن برغسون لم يكن هدفه 

ياء تفصيل قواعد العمل الجمالي , إنما كان هدفه الجوهري تأسيس ميتافيز 
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تعتمد الوعي الجواني المباشر , محاوال تحديد تطابقية كليانية بين الوعي 

اإلستطيقي ووعينا الكيفي للمفاهيم التصورية , لهذا يكون الفن حقيقة 

حدسية ترتهن بتالحمية الحدس مع الفن , و تتجلى هذه العالقة التالحمية من 

يعة و حياة الفنان خلق خالل : أنه يوطد العالقة بين الفن و الحدس في الطب

و ابداع تجبله الديمومة , كما يعبر الفنان عن حقيقة الحرية القابعة في 

ملكوت الذات و نتكنه تحقق الفعل الحر كمظهر خارجي في األثر الفني , 

فالعملية الفنية تجلي للحرية الباطنية , و الصفة األساسية التي يمتاز بها 

 حالة التوقع بها سيحصل مستقبال .العمل الفني األصيل إنما هي است

يتالزم الفن بالخبرة الحدسانية بالمعنى الميتافيزيقي ال بالمعنى 

اإلستيطيقي , و يعقب الباحث )) نبيل صادق(( في كتابه عالقة الفن 

 غرض الفن عند برغسون هو استبعاد بالفلسفة عند برغسون قائال 
ّ
)) إن

اقع من أجل وضعنا أ اقع العميق نفسه , أي كل ما يحجب عنا الو مام الو

اقع متجردة من أي منفعة أو ضرورات حياتية ((  .20رؤية مباشرة للو

رابعا/ الفلسفة الروحانية البرغسونية و عالقتها بقيم التعاطف و 

 الحميمية و الحرية : 

إن المنحى الروحاني الذي تدثر به سياق فلسفة برغسون المهووس 

في حقيقة األمر تالحم عميق مع التعاطف بقيم الديمومة املحضة , هو 

 إلى اعتبار الحدس 
ّ
الذاتوي , و ال يدعوا القول بالتعاطفية و الحميمية إال

عاطفة جياشة , و تلك هي الركيزة الجوهرية للبرغسونية , بحكم أنها عاطفة 

تلج إلى غياهب الباطن و حميميته الصميمية , و التي تكشف عنها نظرية 

أو األنا الروحاني الخالص , وفق منطوق األنا الدائم  حدس الديمومة ,

السريان المعادل للتغيرية و الصيرورة , هذا األنا الحميمي الديناميكي الفعال , 

يتملص من كل عالئق خارجية , ليحصل على أناه المتفرد المستعد لكل 

المواقف التي تقتض ي الحرية , فحينما نستقرئ الخبرة الحدسانية مثال في 

كتاب برغسون ''منبعا األخالق و الدين '' نجدها يضرب مثال بمبلغ الحدس 



127 
 

الشعوري الذي يبلغ قوته و شّدته التعاطفية عند أشخاص لترقيتهم في 

درجات سؤددية من الروحانية , و تمكنهم من الذوبان في المطلق , فالتعاطف 

رفاني ,. الحقاني و الحرية المثلى نتجالها بجالء في تجربة الصوفي الع

فتعاطفية الصوفي وفق المنظور البرغسوني دائمة الوجد و الشوق و الحنين 

و الهيجان و اإلنفعال , تئز و تئن في نفسه عاطفة املحبة و الحميمية , إنه 

شخص يختلف عن البشر العاديين , إنه نموذج عن أخالق منفتحة ال تعرف 

نسلك طريقنا يإتجاه نداء لألحقاد سبيال , و يدعونا برغسون إلى ضرورة أن 

الحب , إلى حيث دين املحية و العاطفة , و إلى مناجاة حب اإلله العظيم , 

حينها تنطفئ ذات البشري في اإللهي , و يتعانق الّناسوت بالالهوت , و تحصل 

 11النقاوة و الطهارة .

و من المفاهيم الجليلة لتالحمية الحرية مع التعاطف الحميمي 

لتراتبية القيمية للفلسفة الروحانية لبرغسون في مفهوم النداء , نتجاله داخل ا

أو باألحرى "نداء البطل'' الذي يمفصل بين المغلق و المنفتح في األخالق , و 

الساكن و الحركي في الدين , إنه نداء وجيه من البطل إلى اإلنسانية برمتها , إنه 

تتنوع به القيم , لتجد  الهادي إلى الطريق القويم , هذا النداء الصيروري 

اشراقتها في مبدأ الخالق و تتحرر حينها من الدين القسري القهري , و 

تستيقظ معه الحرية و يتجاذب معها اإلبداع حينها يتفوق اإلنسان و يتدثر 

 13البطولة .    بدثار

كما أن مطلب الحرية يستوجب لزوما حضور القيم في الفلسفة 

ك أن الحرية مدخل لزومي لفهم ديناميكية القيم , الروحانية البرغسونية , ذل

و اكتساب الحرية يوجه واقعنا نحو القيم , و تأكيدا على ذلك يقول الباحث 

)) إذا قلنا أن مهمة القيمة تنحصر زكريا ابراهيم في كتابه '' مشكلة الحرية '' 

افق أو التطابق بين الوجود كما هو , و الوجود كم ا في إقامة ضرب من التو

ينبغي أن يكون , فسيكون علينا أن نقول إن الحرية هي التي تتكفل 

 .22بتحقيق هذا التطابق ((
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و نفهم من كالمه هذا أن القيم عند برغسون تعد في أحد جوانبها 

تأكيدا على الحرية اإلنسانية  , ألنه من دون الحرية ال تقتدر األنا أن تتجاوز 

لقيم , و لن تستطيع الذات الروحانية أن حدودها الطبيعية الضّيقة إلى عالم ا

تستكنه حقانيتها إال في حالة امتالكها للحرية , و يكون لها بعدا فعاال للكشف 

عن القيم , و تنجلي الحرية من معقلها في ممارسة الخبرة القيمية حيث 

تتجاوز الذات حدودها البيولوجية , و يصبح لمعنى القيمة فهم حقيقي 

 11للحرية .

حرية وفق المنظور البرغسوني مطلب ركيز , و لن نصبح في سؤدد إن ال

اإلنسانية إال إذا سعينا للتحرر و اكتساب الحرية , و ال وجود البتة لحرية إال 

على مستوى اإلنسان , ألن الكائن األوحد القادر على اإلنعتاق من القيدية , 

 ألن الحيوان يفتقر إلى القدرة على التحرر.

 لروحانية البرغسونية لقيم العدمية و التشيؤ و اآللية :خامسا/ دحض ا

اتخذ الفيلسوف هنري برغسون موقفا دحضانيا اتجاه النسقية الكانطية 

األكثر تأثير في ذهنية األزمنة الحديثة , بحكم أن كانط اعطانا صورة قطائعية 

مناهضة تماما للتصور الروحاني الذي امتازت به الديمومة البرغسونية 

نسجمة وفق تواصلية اتصالية تراكمية , فصورة اإلنفصال الكانطي الم

فارقت بين األنا النوميني و األنا الفينوميني , كما أن كانط يدثر المصدر 

 اإلمبريقي بسمة النسبية في حين نجد برغسون يسمها بسمة المطلقية .

كما نقض هنري برغسون الزمن بالمفهوم الكانطي , ألن هذين 

يلتقيان في فكرتي الزمان و المكان , بحكم أنهما نقطة انطالقهما  الفيلسوفين

و كالهما عمد إلى التفكير في مفاهيم عصره العلمية , كونت له نظرة ذات 

تفردية بمنحى تناوله لطبيعة المعرفة و مشروعية الميتافيزياء , و في جوهر 

ن أال وهي هاته األخيرة نتلمس قضية جوهرية مرتبطة مباشرة بمفهوم الزما

 11قضية الحرية و منها تنبجس مفاهيم األخالق و الدين .
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و بذلك يكون انهمامهما بالزمانية مدخال صريحا للميتافيزيقا عند 

كليهما , و بالتالي سيسعيان بجهد ايمانهما أن يجدا حال لمشكل الحرية بحكم 

ز الزمن أن هذه األخيرة تعد مبدأ أوالنيا في كل ممارسة أكسيولوجية و يمتا

الكانطي كمفهوم خالص و لزومي لكل المفاهيم الحدسانية اإلمبريقية و 

سياق فارغا منسقا لها , و نفهمه كإطار قبلي أو باالحرى كشكول قبلية مارقة 

عن المادة الملموسة , و يبقى صورة جوفاء ضرورية لكل معرفة منظمة , و 

 10لمنفصلة عنه .يكون التتالي التراتبي الماثل للحوادث في صورته ا

و بذلك يفصل كانط بين الزمن كإطار اجوف يؤدي مفهوما موحدا , و بين 

الديمومة كمحصلة تجريبية من محتوى الوقائع و من ثمة فهي نسبية .كما 

دحض برغسون النظرية النقدية عندما اكتشف حقانية العقل , فبوساطة 

و مكان فمعرفته  هذا العقل سعى كانط إلى تقديم معرفة موزعة عبر زمان

مستحيلة في عالم الظواهر , ليترك كانط الضرورة هي المسيطرة على الواقع و 

 تنتفي الحرية و يزول تصور المطلق بما أن المعرفة نسبية في مضمار الحرية .

كما فند برغسون فكرة الواجب لذات الواجب األخالقية الكانطية 

صنع مجتمعا مغلقا , كما فند معتبرا اياها سليلة األخالق المغلقة التي ت

برغسون الوضعية التجريبية بحكم أنه أراد أن يعيد أمجاد الشرعية 

الميتافيزيقية التي فندتها الوضعانية , و حول نقد المعرفة العلمية 

 اإلبستيمية التي اعتبرتها الوضعانية شرعية و كافية بذاتها لكل مشروع بناء.

اآللية و الغائية معتبرا أنه كما قوض برغسون تفسيرات التطورية 

سواء عمد هؤالء إلى تفسير الحياة بالعلية الميكانيكية أو الغائية فإنهم في 

حقانية األمر لم يفعلو شيئا سوى أنهم اتبعوا أوهام العقل , و ذلك حسب 

 10العادات اآللية التي تدرب عليها العقل في الحياة دون فهم حقيقي لطبيعتها.

ذلك ابطل هنري برغسون المواقف اآللية الترابطية باإلضافة إلى كل 

الفلسفية و العلمية في مجال علم النفس الفيزيقي و ذلك كتمهيد لتوكيد 
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قضية مهمة تتمثل في أن العواطف الجوانية كاإلحساسات الجمالية و اإلرادة 

 , هي موطن للكيف و ليس للكم.

 

 خاتمة :

زعمها الفيلسوف الفرنس ي هنري تعتبر الفلسفة الروحانية الحيوية التي ت

برغسون من بين الفلسفات التي اقتدرت على القطيعة و االنفصالية عن 

الفكر السائد في الفلسفة االوروبية الحديثة , خصوصا و ان هذا النسق 

الفلسفي نبذ وراءه كل نزوع ميكانيكي أو مثالي , و نهج سبيله بغية تفسير 

ا ايمانا قطعيا بالحركية و الصيرورة , و الوقائعيات تفسيرا حياتيا , مؤمن

مصورا الواقع تصويرا عضويا , سائرا على وفاق مع البيولوجيا , و نائيا  بنفسه 

عن النمط العقالني في تصوراته و احكامه القبلية , الصورية و كذا المنطقية 

, معتبرا الحدس و الديمومة و النشاطية الحركية و الفهم الحيوي الوثبوي 

و ديدنه في تتبع صيرورة التاريخ , كما أن فلسفته ترانسندانتالية تشيد  دأبه

بالحقيقة الموضوعية المفارقة للذات العارفة , دون أن تتنكر للمذهب 

التعددي و الشخصاني .و يمكن ان نجمل نزوعه الفلسفي في جوهره على أنه 

من اهم  ردة فعل قوية ضد التيار الميكانيكي عموما , و اذا كان برغسون 

ممثلي هذه الفلسفة الحياتية الجديدة و اكثرهم اصالة فحري بنا أن نتقص ى 

في فلسفات هذا االخير نزعته الروحانية المتجذرة من المدرسات الفلسفية 

و  -مين دوبيران–الفرنسية الروحانية و الشخصانية بدءا بالفيلسوف 

طورية و البراغماتية رافيسون و الشلييه , و اميل بوترو.مرورا بالنزعات الت

االنجليزية , وصوال إلى فلسفة هاربرت سبنسر , التي فندها برغسون جملة و 

 تفصيال.

إن الفلسفة الجمالية االخاذة التي منيت بها البرغسونية من خالل ما        

خطته انامل هذا الفيلسوف الحيوي تجلت حقيقة االمر في براعة الكاتب 
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ت افكاره في لغة سلسة , مرنة يطرب لسماعها و الذي اقتدر على صب مكنونا

يتلذذ بقراءتها أي انسان , فما بالك بممتهن الفلسفة , و يمكن ان نشير 

باقتضاب الى المنحى الفلسفي الذي سلكته اعمال برغسون الفلسفية من 

خالل اهم كتاباته على االطالق و نستهلها ب كتابه االول ** بحث في 

شعور, و يحتوي على نظرية في المعرفة , ليليه كتاب  المعطيات المباشرة لل

المادة و الذاكرة  تنجلي من خالله نظرته الفلسفية في علم النفس ,  أما في 

كتابه  التطور الخالق فيعرض ميتافيزيقاه المبنية على المعتقد البيولوجي , 

ه في أما في مؤلفه االخير  منبعا االخالق و الدينفتنبجس من مكامنه اعتقاد

 االخالق و فلسفته في الدين .

فهناك في الصيرورة أكثر مما هناك في الوجود  ., و ليسهل علينا تكنه فحوى 

هاته الجملة البرغسونية , علينا أن نلج و بعمق نظرية برغسون في الديمومة و 

 الحدس .و نستهلها بنظرة هذا االخير لتصور علم الفيزيقا ))الطبيعة((.

أن علم الفيزيقا يزعم أنه يعنى بدراسة  الحركة و القوى  ,   إذ يعتقد برغسون 

و لكنه في حقيقة األمر ليس كذلك مطلقا , إذ هو عندما يدرس الحركة ال 

, و إنما يدرس تموضعها المتتابع  -كديناميكية حية  –في حد ذاتها  يدرسها

سام و ضمن حيز معين موقع , أو بعبارة اخرى يدرس علم الفيزياء مواقع األج

 تتابع تموقعها في المكان .

كما أن الفيزيقا ال تدرس  القوى في كنهها و جوهرها , بل تتقص ى نتائجها و 

تسعى لقياسها و دراسة االسباب الفاعلة التي تحدثها , و ليس  القوى في حد 

ذاتها كديناميكية حيوية دافعة , أما ما يزعمه الفيزيائيون في كونهم يدرسون 

سونه بصورة الية ميكانيكية , فهو محض اهتراء ليس اال , ألن الزمان و يقي

الزمان الحقيقي غير قابل للتشيؤ و القياس فيزيقيا , و الذي يزعمون انهم 

 يقيسونه انما هو  المكان .
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أما الحقيقة الجوهرية التي يحيلنا اليها الفيلسوف برغسون فهي تلك 

لنا باستجالئها إال عن طريق جهد  القابعة في جوانية نفوسنا , و التي ال يدان

جهيد , و شعور عميق , و عمل مضني و مستمر و دائم و مرهق جدا , الن 

تكنه هاته الحقيقة التي يدلنا عليها برغسون يمتاز بالفرادة و القوة , و من 

سمات هاته الحقيقة = الكيفية , الالتجانس , التداخل مع صعوبة الفصل 

االرادة , الشعور , كما أنها ال تشغل حيزا من المكانية , بين اجزاءها , الحرية , 

وال قدرة الي كان بتقديرها حسابيا , فهي سيكولوجية باطنية , أما الخاصية 

االكثر تفرد و التي  تجبلها فإنها الديمومة املحضة, انها تصير باستمرار , فهي 

الستمرارية التي ال الدفعة والوثبة الحيوية و الصيرورة , و ديمومة الجريان و ا

تعرف االنقطاع ابدا , لهذا يفصل برغسون بين ميدانين من ميادين الحياة 

 االنسانية =

فهناك ميدان فيزيقي يعنى بالمادة المكانية , و الذي يقابله العقل   -1

 المتجه نحو العمل.

هناك ميدان الحياة الواعية الذي يسير وفقا للديمومة , و يقابله   -1    

 الحدس.

و بذلك يمكن أن  نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الفلسفة الروحانية 

البرغسونية تعبير تعاطفي حميمي عميق , على الشعور المتعاظم بالماهية 

الحقيقية للحياة البشرية في صعودها الملكوتي , المتبلورة على قيم اإلنفتاح و 

جعية مطلقة , الصيرورة و التغير و النمو و النجاح , هذه القيم ترتهن بمر 

نسانية كمحبة و حميمية , فكانت 
ّ

جاعلة من الذات , انجذاب نحو القيم اإل

بحق فلسفة للطمأنينة إذ تتبوأ معها اإلنسانية أعلى مراتب الوجود و تدعوا 

إلى املحبة و اإليمان , و هكذا تتمظهر لنا البرغسونية كفلسفة للحضور و 

الروح البشرية لتجعل من اإلنسان  الفعالية الروحانية أعادت اإلهتمام إلى

مركزا للكونية و بوصفه انطالقة ووثبة روحانية و أخالقية و جمالية و دينية , 
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و هي عينها الخبرة الباطنية اإلنسانية يحايث من خاللها الكائن البشري ايقاعه 

 القلبي و قفزته الروحانية الواثبة نحو اإلبداع و التطور الخالق .

اشر هو القيمة العليا في الفلسفة البرغسونية المتبلورة في لذلك يكون المب

لب المعرفة الحدسانية , ألن معايشة المباشر و الشعور به هو انتصار مهيب 

يقول الباحث مراد وهبة )) و للحدس في تراتبية المعرفة ., و تعقيبا على ذلك 

عمق و  المباشر هنا يعني أن ننفذ إلى الباطن حتى ندرك مافيه من جدة و 

أصالة , و ننفذ إليه بروح الصداقة و التعاطف و المودة , و تلك هي طريقة 

 26برغسون ((
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 بؤس الحرية

 قراءة في كينونة العبد عند هيجل

 

 د. مونيس بخضرة

 

يتفق الباحثون في شؤون نظريـات المعرفـة بتبـاين مجاالتهـا، أن  

موضـــوع الحريـــة وإشـــكالياته العميقـــة، هـــو أحـــد أبـــرز المواضـــيع، الـــذي 

أخـذ حيـزا واسـعا مـن البحـث والتأمـل فـي تـاريخ الفكـر البشـري منـذ عهـود 

ل الحضــــارات اإلنســــانية األولــــى، 
ّ
ضـــاربة فــــي القــــدم، وبالتحديــــد مـــع تشــــك

التـــي  Les civilisations anciennesضـــارات  العتيقـــة خاصـــة منهـــا الح

كّرســــت لمفهــــوم الحريـــــة أبعــــادا جديــــدة عبـــــر الفــــن والتعلــــيم والنظـــــام، 

 بهدف بناء مجتمع يتوافق مع قيم العدالة اإلنسانية.

ولكـن مـع ظهــور البحـث المــنظم والممـنهج فــي المرحلـة اليونانيــة، 

الفالســـفة واألدبـــاء  هـــاجس libérationصــارت إشـــكالية الحريـــة والتحـــرر 

وســوفوكليس  Aristoteوأرســطو Platonوأفالطــون  Socrateمــع ســقراط 

Sophocle  وغيــرهم، الــذين رفعوهــا إلــى مســتوى التنظيــر تحــت إشــكالية

عامــة وهــي: كيــف يمكــن للحريــة أن تكــون ممكنــة ومتاحــة للجميــع؟. رغــم 

أنهـــــــــم ـكــــــــانوا يـــــــــدركون جيـــــــــدا مـــــــــدى صـــــــــعوبة حلحلتهـــــــــا فـــــــــي ظـــــــــل وجـــــــــود 

واألهـــــــــــواء الداخليـــــــــــة واألعـــــــــــراف االجتماعيـــــــــــة والعوائـــــــــــق  المؤسســـــــــــات

الطبيعيــــة، وبالتــــالي اختلفــــت تنظيــــراتهم بــــاختالف مرجعيــــاتهم الثقافيــــة 

 والفكرية.
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اســــتمر البحــــث فــــي موضـــــوع الحريــــة فــــي التـــــراث الغربــــي إلــــى غايـــــة 

ـــــف مفهـــــوم الحريـــــة فـــــي بنـــــاء نســـــقه Hegel مجـــــيء هيجـــــل 
ّ
، الـــــذي وظ

عـــن مثيالتهـــا فـــي الماضـــ ي، وهـــذا عنـــدما الفلســـفي بصـــورة مغـــايرة تمامـــا 

أحـد مبـادئ تقـدم التـاريخ  le principe de la libertéاعتبـر مبـدأ الحريـة 

بمــــا أنــــه مطلــــب حضــــاري ضــــروري، وكحاجــــة إنســــانية بــــالفطرة. وعليــــه 

نجــــــــده قــــــــد خّصــــــــص لموضــــــــوع الحريــــــــة مباحــــــــث كثيــــــــرة فــــــــي نصوصــــــــه 

نولوجيـــــا المتعـــــددة، ونخـــــص بالـــــذكر منهـــــا مـــــا تناولـــــه فـــــي نصـــــه" فينومي

 Dialectique du maître et de الـروح" فـي قسـم جدليـة العبـد والسـيد 

l'esclave  وفـي فلسـفة الحـق philosophie du droit  عنـدما جعـل مـن ،

القــــوة الباطنيــــة لتحقيــــق الحريــــة علــــى غــــرار مــــا فعلــــه  travaillerالعمــــل 

العبد عندما حقق حريتـه بعملـه المسـتمر، فـي مقابـل السـيد الـذي فقـد 

 حريته بابتعاده عن العمل.

تحـــــت ضـــــغط أهميـــــة هـــــذا الموضـــــوع، ومســـــؤولية ســـــبر أغـــــواره، 

ســـنأخذ علـــى عاتقنـــا فـــي فيـــه، البحـــث عـــن طبيعـــة الحريـــة داخـــل الـــنص 

عن القدرة التي جمع بها بين العمل و مطلـب الحريـة الهيجلي، متسائلين 

 Utiliser la و شقاء تحققها و كما يقال طريق الحرية محفوفة بالـدماء 

liberté se heurte à sang وعلـى أن يكـون ضـمن شـرطية الزمـة بينهمـا ،

لتحققهمــا بالفعــل، األمــر الــذي جعــل مــن مفهــوم الحريــة مــن المفــاهيم 

دما زّج بــــــــه فــــــــي الحــــــــراك االجتمــــــــاعي اليــــــــومي. اإلجرائيــــــــة والعمليــــــــة، عنــــــــ

معتمدين  في ذلك على المـنهج الجـدلي فـي بنـاء نـص هـذا البحـث، بمـا أنـه 

مـنهج هيجلـي صـرف، وعلــى المـنهج التحليلـي التركيبــي الـذي يناسـب مثــل 

 هكذا دراسات.

 question de la liberté يتحــدث هيجــل عــن مســألة الحريــة 

ت كثيـــــــرة ضـــــــمن نســـــــقه الفلســـــــفي وعالقتهـــــــا بالعمـــــــل كفعـــــــل فـــــــي مجـــــــاال 

الشـــــامل، بمـــــا فيهـــــا فلســـــفة الـــــروح و فـــــي فلســـــفة التـــــاريخ وعلـــــم المنطـــــق 

 وفلسفة الحق في عدة مطالب.
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 liberté et d'Histoire الحرية والتاريخ 

لقـــــد تســـــاءل هيجـــــل عـــــن طبيعـــــة الـــــروح وعـــــن ماهيـــــة العقـــــل. فيـــــرى أن 

طبيعــة الــروح هــي عكــس طبيعــة المــادة تمامــا. فــإذا كانــت ماهيــة المــادة 

الثقــل، فــإن ماهيــة العقــل هــي الحريــة. وبمــا أن  المــادة تميــل إلــى المركــز 

فخاصـــــــيتها األساســـــــية الثقـــــــل أو الجاذبيـــــــة بمـــــــا أنهـــــــا مؤلفـــــــة مـــــــن ذرات 

لي وحــدتها خارجيــة. أمــا الــروح فكــل صــفاتها ال توجــد إال منفصــلة، وبالتــا

بواســـطة الحريـــة، ولـــيس لـــديها وحـــدة خـــارج ذاتهـــا، وإنمـــا وحـــدتها توجـــد 

بــــــداخلها. والواقــــــع أن هيجــــــل يقصـــــــد بالحريــــــة هنــــــا، التعــــــين الـــــــذاتي أو 

التحديــــــد الــــــذاتي واالســــــتقالل. فأنــــــت حــــــر بمقــــــدار مــــــا تكــــــون مســــــتقال 

لى ش يء خارج ذاتك على غرار ما يؤمن به وفاعال، ال تعتمد في وجودك ع

، وهـذا يعنـي أن السـيد يجعـل  choses السيد اتجاه العبد وباقي األشـياء 

 من كثرة األشياء الخارجية وسيطا لنمو الذات وتطورها. 

الــروح ولكــي تكــون حــرة حريــة أصــيلة عليهــا أن تعتمــد علــى نفســها فقــط، 

 ,Sujet et l'objet فـي آن معـاأي أنها ال بد أن تكون هي الذات والموضـوع 

en même temps  وأن تكـون العـارف والمعـروف فـي وقـت واحـد، وهـو ،

مــا يســميه هيجــل بــالوعي الــذاتي، أو الــوعي الــذي يعــي نفســه حــين يــدرك 

، حــين يصــبح اإلنســان معقــوال  le monde extérieur العــالم الخــارجي

العــــــالم  فيتحقـــــق العقـــــل فـــــي الخـــــارج بطريقـــــة موضـــــوعية. ولـــــيس تـــــاريخ

histoire du monde  في نظره سوى صراعconflit  من جانـب الـروح لكـي

تصــل إلــى هــذه المرحلــة، مرحلــة الــوعي الــذاتي، وهــي المرحلــة التــي تكــون 

فيهـــــا حـــــرا عنـــــدما تســـــتحوذ علـــــى العـــــالم وتتعـــــرف عليـــــه علـــــى أنـــــه ملـــــك 

 (.**لك)

تـــاريخ العـــالم، إذن هـــو مســـار تكـــافح فيـــه الـــروح لكـــي تصـــل إلـــى 

ذاتها ولكـــي تكـــون حـــرة، ومـــن هنـــا فـــإن التـــاريخ لـــيس هـــو إال تقـــدم وعـــي بـــ

، وكــل مرحلــة مــن مراحــل  conscience de la liberté الــوعي بالحريــة

حركتـــــه تمثـــــل مســـــتوى مـــــن مســـــتويات الحريـــــة. وأول مرحلـــــة يبـــــدأ منهـــــا 
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التاريخ هـي الحضـارات الشـرقية القديمـة) الهنديـة والفارسـية والصـينية 

الحضــارات كلهــا تتميــز بخاصــية أساســية، وهــي أنهــا والفرعونيــة(، وهــذه 

. فجميـــع أفرادهـــا ـكــانوا عبيـــدا servage تشـــكلت وفـــق نظـــام العبوديـــة 

للحـــاكم، وهـــم جمـــيعهم يعتمـــدون علـــى اإلمبراطـــور، وينفـــذون مشـــيئته، 

مما جعل منه الكائن الوحيد الذي يتمتع بالحرية، رغم أن حريتـه حريـة 

ئــز واالنفعــاالت الشخصــية، وبالتــالي هــي ســلبية تقــوم علــى األهــواء والغرا

حريــة مــن أجــل بنــاء الــذات، ومــن ثــم ـكـان هــذا الحــاكم عبــدا لطغيانيتــه 

 .  (1)وليس بكائن حر

أمـــا فـــي الحضـــارة اليونانيـــة والرومانيـــة، حيـــث نجـــد أن نطـــاق الحريـــة قـــد 

اتسع عما كان عليه عنـد األمـم الشـرقية. فاليونـانيون قـد عـرف الـبعض 

 Citoyen وهـذا الــبعض هـو المـواطن اليونــاني والرومـانيمـنهم الحريـة، 

grec et romain. 

أمـــا بــــاقي الشــــعوب األخــــرى فقـــد ـكـــانوا يعتبــــرونهم برابــــرة همــــج،  

ولهــذا اتخــذوا مــن أســرى الحــروب عبيــدا لهــم. وهــذا مــا أقــره كبــار الفكــر 

الفلسفي اليوناني على غرار أفالطون وأرسطو علـى وجـود نظـام العبيـد، 

 يعرفوا أن اإلنسان بما هو إنسان كائن حر.ألنهم لم 

، فقـد كانـت أولـى األمـم فـي Nations germaniques أمـا األمـم الجرمانيـة 

نظر هيجل التي وصلت إلى الوعي بأن اإلنسان كإنسـان حـر، وأن الحريـة 

تؤلـــــــف ماهيـــــــة اإلنســـــــان، ممـــــــا جعلهـــــــم يعتمـــــــدون علـــــــى مبـــــــدأ" الحريـــــــة 

وظفونـه فـي بنـاء مختلـف العالقـات " وي La liberté humaine اإلنسـانية

 .(1)االجتماعية وإلى عملية ثقافية وتربوية كبيرة

فــي فلســفة الحــق يتنــاول هيجــل مواضــيع اجتماعيــة جــد هامــة، 

أهمهــا األســرة واملجتمــع المــدني واألســرة والدولــة. فعــالم الحــق هــو عــالم 

، ألن الـــــذات المفكـــــرة هـــــي الموجـــــود الحـــــر. فالحريـــــة هنـــــا هـــــي  (3)الحريـــــة

هـــي التـــي تكـــون حـــرة، بحيـــث أن الحريـــة volontéفة إلرادتهـــا، واإلرادة صـــ

هــي جوهرهـــا وماهيتهـــا. وقـــد ســـبق لهيجــل فـــي علـــم المنطـــق وأن اعتبـــر أن 
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الفكر هو املجال الوحيد للحريـة. وذلـك ألن اإلرادة هـي طريقـة خاصـة فـي 

التفكيـــر الحـــر، وبلغـــة هربـــرت مـــاركيوز، هـــي التفكيـــر وقـــد تـــرجم إلـــى لغـــة 

ع وأصـــبح عمـــال. وعـــن طريـــق اإلرادة يســـتطيع الفـــرد أن يـــتحكم فــــي الواقـــ

أفعاله وفقا لعقله الحر. فمجال الحق بأكمله يسـتمد مـن اإلرادة الحـرة 

 للفرد الذي ينبغي أن يكون مطابقا لها.

إن إرادة الفـــرد تجمـــع بـــين لحظتـــين مختلفتـــين، األولـــى هـــي قـــدرة 

ى التحــــــرر األنــــــا الفــــــرد علــــــى التجــــــرد مــــــن أي شــــــرط أو وضــــــع محــــــدد، إلــــــ

الخـــالص. والثانيــــة هــــي الفعــــل الــــذي يختــــار فيــــه الفــــرد بحريــــة شــــرطا أو 

. ويطلــــق هيجــــل علــــى اللحظــــة األولــــى اســــم الوجــــه الكلــــي (4)وضــــعا عينيــــا

لـإلرادة، ألن األنــا فيهـا بتجــرده الــدائم مـن كــل وضــع متعـين وســلبه الــدائم 

أن األنـا الفـردي له، يؤكد فيها هويتـه فـي مقابـل تنـوع حاالتـه الجزئيـة. أي 

 هو كلي حقيقي، بمعنى أنه يستطيع أن يتجرد من كل وضع جزئي.

إن صـــــاحب اإلرادة الحـــــرة فـــــي نظـــــر هيجـــــل، هـــــو مـــــن يؤكـــــد بهـــــا 

مصـــلحته الخاصـــة، ومـــن ثـــم فهـــو ال يســـتطيع أبـــدا بـــذاتها، أن يرغـــب فـــي 

الصـــــالح العـــــام أو المشـــــترك. فهيجــــــل يوضـــــح مـــــثال أن الشـــــخص الحــــــر 

الوصـف ضـد المـالك اآلخـرين. فإرادتـه بطبيعتهـا  يصبح مالكـا يقـف بهـذا

متعينــــة بدوافعــــه ورغباتــــه وميولــــه المباشــــرة وهــــي موجهــــة إلــــى إشــــباعها 

فحسب. إذا اإلرادة الحرة في بعدها الطبيعي هي االنطـالق الـذي يسـتبيح 

كــــــــل شــــــــ يء، والــــــــذي يظــــــــل مرتبطــــــــا علــــــــى الــــــــدوام بعمليــــــــات االســــــــتحواذ 

 .(1)التعسفية

هــذا النحــو، فــإن المســاواة املجــردة لألنــا وإذا ـكـان الوضــع علــى 

الفــردي تصــبح هــي المــالذ الوحيــد للحريــة، والحريــة التــي يرغــب فيهــا هــذا 

، أي هي سلب للكل. أما الوصـول liberté négative األنا هي حرية سلبية

، فيقتض ي األمر أن يخـرج الفـرد عـن  liberté positive إلى حرية إيجابية

ذي هــــو أشـــــبه بمجــــال الـــــذرة الروحيـــــة مجــــال مصـــــلحته الشخصــــية، الـــــ

، ويسـتقر فـي مجـال  Marquez المقفلة علـى ذاتهـا علـى حـد تعبيـر مـاركيز
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ماهيــــــة اإلرادة، التــــــي ال تهــــــدف إلــــــى غايــــــة خاصــــــة معينــــــة، بــــــل تســــــتهدف 

الحرية بما هي كذلك. فال بد أن تصبح إرادة الفـرد إرادة للحريـة العامـة، 

إذا ـكـان قـــد أصــبح حــرا بالفعـــل  غيــر أنهــا ال تســتطيع أن تكـــون كــذلك إال

الذي ال يكون إال بالعمل. فإرادة اإلنسان الذي هو حر، هـي وحـدها التـي 

تســـــتهدف الحريـــــة اإليجابيــــــة، ويضـــــع هيجــــــل هـــــذه الفكــــــرة فـــــي الصــــــيغة 

. وهـذه الصـيغة voulons la liberté Liberté"(1)التاليـة" الحريـة تريـد الحريـة 

ه. فالحريـة ليسـت ألي كـان، بـل تعكس اإلطار الفلسفي املجرد الخاص ب

للفــــرد العامــــل والمريــــد لهــــا، والمــــرء ال يســــتطيع معرفــــة الحريــــة إال بعــــد 

امتالكهــا. فــال بــد أن يعمــل لكــي يكــون حــرا، وليســت الحريــة مجــرد مركــز 

يتمتــع بــه، بــل هــي ســلوك يقــوم بــه بوصــفه ذاتــا واعيــة بــذاتها، وطالمــا لــم 

ار عبوديتـــه ويرضـــ ى بهـــا يكـــن يعـــرف الحريـــة، قـــد يصـــل إلـــى حـــد أنـــه يختـــ

طوعــا. وفــي هــذه الحالــة ال يكــون لديــه اهتمــام بالحريــة، وينبغــي أن يظهــر 

تحـــرره ضـــد إرادتـــه، وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن فعـــل التحـــرر يؤخـــذ مـــن أيـــدي 

األفــراد الــذين ال يســتطيعون أن يحققــوه بســبب األغــالل التــي تقيــدهم، 

 أن يختاروه بوصفه طريقهم الخاص.

فلســــفة الحــــق، الــــذي يعــــالج فيــــه هيجــــل  إن مفهــــوم الحريــــة فــــي

 Relation dialectique entre laالعالقـة الجدليـة بـين الفكـر والحريـة 

pensée et la liberté  أرجعه في نصـه هـذا إلـى طبيعـة البنـاء االجتمـاعي ،

 التاريخي.

إن عمليـــــة بنـــــاء الـــــذات للحريـــــة التـــــي تـــــتم بـــــاإلرادة، هـــــي عمليـــــة 

ائسـة فـي نظـر هيجــل، بمـا أنهـا عمليــة صـعبة و شـاقة محمولـة بلحظــات ب

تكوين تتم في التاريخ، وعملية التكوين هي األخـرى تنشـأ مـن حريـة الفكـر 

والســعي إلــى معرفــة الحقيقــة، والفـــرد ال يمكنــه أن يكــون حــرا إال عنـــدما 

يعرف إمكانياتـه الخاصـة. فالعبـد مـثال لـيس حـرا لسـببين: أولهمـا ألنـه فـي 

أنــه لــم يجــرب الحريــة ولــم  يســبق لــه وأن  حالــة عبوديــة فعليــة، وثانيهمــا

 عرفها. 
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إن المعرفــة أو الــوعي الــذاتي بالحريــة  فــي خطــاب هيجــل، هــي مبــدأ الحــق 

والعنصـــر األخالقـــي وكـــل صـــور األخـــالق االجتماعيـــة. فـــاإلرادة ولكـــي تكـــون 

حرة يجب أن تعتمد على ذاتهـا ال علـى شـ يء خارجهـا، حيـث ينتهـي هيجـل 

ة هــي التــي تــرفض االعتــراف باألشــياء علــى نحــو مــا هنــا إلــى أن اإلرادة الحــر 

هي عليه، وأن تكون مكتملة بـذاتها. وهنـا يمكـن أن نفسـر الطـابع المثـالي 

لهذه المواقف، الـذي يعتبـر أن الوجـود الموضـوعي يتوقـف علـى الفكـر، 

على أنه أساس طابع التملك الـذي تتسـم بـه األشـياء بـالقوة، وفـي الوقـت 

الوجــود حقيقــة هــو الــذهن، الــذي يحقــق فكــرة ذاتــه، فــإن أكثــر أشــكال 

 التملك في بعدها المثالي.

فــــــي البدايــــــة تكــــــون اإلرادة الحــــــرة هــــــي اإلرادة المنفــــــردة للــــــذات، 

وتكـــــون حافلـــــة باألهـــــداف الموجهـــــة نحـــــو عديـــــد مـــــن موضـــــوعات عـــــالم 

تــرتبط بــه الـــذات بوصــفها فـــردا مســتحوذا ومتفــردا، ويصـــبح الفــرد حـــرا 

إلرادتــــــه عــــــن طريــــــق اســــــتبعاد اآلخــــــرين مــــــن  بالفعــــــل فــــــي عمليــــــة اختيــــــار

موضـــــوعات إرادتـــــه، وجعـــــل هـــــذه الموضـــــوعات خاصـــــة بـــــه وحـــــده دون 

    غيــره. وبفضــل اإلرادة المتفــردة المســتحوذة للــذات، تصــبح هــذه الــذات

) شخصـا( أي أن الشخصــية تبــدأ حــين تكــون للمــرء قــدرة بــذاتها علــى أن 

 .(0)يجعل من موضوعات إرادته موضوعات يملكها

لقــد أكــد هيجــل مــرارا، أن الفــرد ال يكــون حــرا إال عنــدما يعتــرف 

بـــه حـــرا، وأن هـــذا االعتـــراف ال يمـــنح لـــه إال عنـــدما يكـــون قـــد بـــرهن علـــى 

حريتـــه، وفـــي وســـع الفـــرد أن يقـــدم هـــذا البرهـــان بـــأن يوضـــح مـــا لديـــه مـــن 

قـدرة علــى موضـوعات إرادتــه، وذلـك بــأن يتملكهـا، ويكتمــل فعـل التملــك 

 فراد اآلخرون أو يعترفون به <.عندما يقره األ 

وهكــــذا فــــإن مبــــدأ الحريــــة الــــذي ـكـــان مــــن مفــــروض أنــــه دليــــل الســــيادة 

المطلقـــة للشـــخص علـــى األشـــياء جميعـــا، لـــم يـــؤد فقـــط إلـــى تحويـــل هـــذا 

الشخص إلى ش يء، بل إنه أيضا قد جعل منه شيئا متوقفا علـى الزمـان. 

فيما  Marx وبذلك توّصل هيجل إلى نفس الحقيقة التي دفعت ماركس 
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بعــد إلــى المطالبــة بتقصــير يــوم العمــل، بوصــفه شــرطا النتقــال إلــى عــالم 

الحريــة. كــذلك فــإن أفكــار هيجــل فــي هــذا الصــدد تمتــد إلــى حــد التوصــل 

إلــــى القــــوة الخفيــــة لوقــــت العمــــل، واكتشــــاف أن الفــــارق بــــين العبيــــد فــــي 

ة العصور القديمة وبين العامل الحر، يمكن التعبير عنه من خالل كمي

 التي يكتسبها منه السيد. la quantité de travail العمل 

يـــرى هيجـــل أن الحريـــة الباطنيـــة ليســـت إال مرحلـــة انتقاليـــة فـــي 

عمليــــة تحقيــــق الحريــــة الخارجيــــة، ويمكــــن القــــول أن االتجــــاه إلــــى إلغــــاء 

عــالم الحريــة البــاطن هــو اســتباق لتلــك المرحلــة فــي تطــور املجتمــع، التــي 

تحويـــــل القـــــيم إلـــــى العـــــالم البـــــاطن كافيـــــة بوصـــــفها ال تعــــود فيهـــــا عمليـــــة 

وسيلة للحد من مطالب األفراد. إن الحرية الباطنيـة تحـافظ للفـرد علـى 

األقل بمجال من الخصوصية غير المشروطة ال تستطيع أيـة سـلطة أن 

 تتدخل فيه.

 Système a besoin de travail نظام الحاجات والعمل 

الجزئيـة فـي المقـام األول بمعارضـتها تتسـم <في هـذا الشـأن يقـول هيجـل: 

بصفة عامة للمبدأ الكلي لإلرادة، وهي بـذلك تعبـر عـن حاجـة ذاتيـة وهـي 

 تبلغ موضوعيتها، أعني إشباعها بواسطة:

األشــــــياء الخارجيــــــة التــــــي هــــــي حتــــــى هــــــذه المرحلــــــة، الملكيــــــة وإنتــــــاج  -أ

 الحاجات، أو إرادات اآلخرين على حد سواء.

لحـــد األوســـط بـــين الـــذاتي والموضـــوعي، العمـــل أو الجهـــد الـــذي هـــو ا -ب

فغايــــة الحاجــــة هنــــا هــــي إشــــباع الجزئيــــة الذاتيــــة. لكــــن الكلــــي هنــــا يؤكــــد 

نفســـه، ويتثبـــت بمـــا يحملـــه هـــذا اإلشـــباع مـــن عالقـــة بحاجـــات اآلخـــرين 

 وإراداتهم الحرة، ومظهر المعقولية في هذه الدوائر المتناهية هو الفهم

compréhension لــه أهميــة بالغــة فــي دراســـتنا . وهــذا هــو الجانــب الــذي

لهــــذه الــــدوائر، والــــذي يشــــكل هــــو نفســــه عنصــــر التوفيــــق والمصــــالحة 

 .(0)بداخلها
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االقتصاد السياس ي هو العلم الذي يبدأ مـن هـذه النظريـة إلـى الحاجـات 

وإلى العمل، ثم عليه بعد ذلك مهمة تفسـير حركـة الجمـاهير، وسـلوكها، 

من طابع كمي وكيفي. وهـذا العلـم  وعالقاتها في تعقدها وتشابكها وما لها

هــو أحــد العلــوم التــي ظهــرت مــن الظــروف التــي اكتنفــت العلــم الحــديث، 

ويقــــــدم لنــــــا تطــــــوره مشــــــهدا مثيرا)كمــــــا هــــــو الحــــــال عنــــــد ســــــميث وســــــاي 

 .(0)وريكاردو....(

الفكــر يعمــل فــي عــدد ال نهايــة لــه مــن التفاصــيل التــي تواجهــه فــي 

بســـيطة لمـــادة العلـــم، وعنصـــر البدايـــة، ثـــم  يســـتخلص منهـــا المبـــادئ ال

الفهـــــــــــــم الــــــــــــــذي يـــــــــــــؤثر فــــــــــــــي المبــــــــــــــادئ، وعلينـــــــــــــا أن نجــــــــــــــد المصــــــــــــــالحة 

réconciliation  هنــا، وأن نكتشــف فــي دائــرة الحاجــات هــذا المظهــر مــن

المعقوليـــة الكـــامن فـــي المـــادة والمـــؤثر فيهـــا. ولكـــن إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن 

ن الـذي يعبـر وجهة النظر المضادة، لوجدنا أن هذا الميدان هـو الميـدا

بمـــــا لــــــه مــــــن أهـــــداف ذاتيــــــة وآراء أخالقيـــــة عــــــن ســــــخطه و  -فيـــــه الفهــــــم

 إحباطه األخالقي.

 Type de besoin نوع الحاجات "الصور النمطية للمجتمع المـدني"

"stéréotypes de la société civile" 

هــي متعــددة، حاجــات الحيــوان واألشــياء، وطــرق إشــباعها ووســائلها، هــي 

محــــدود، وعلــــى الــــرغم مــــن أن اإلنســــان يخضــــع كــــذلك كلهـــا ذات مجــــال 

لهذا التحديد، فإنـه يثبـت فـي الوقـت ذاتـه، مـع ذلـك تجـاوزه لهـذا النطـاق 

 املحدود ويبرهن على كليته الذي يتم:

 أوال: عن طريق مضاعفة الحاجات ووسائل إشباعها.

ثانيـــا: عــــن طريـــق تنويــــع الحاجــــة العينيـــة وتقســــيمها إلـــى أجــــزاء وجوانــــب 

تتحــــــــول بــــــــدورها إلــــــــى حاجــــــــات مختلفــــــــة تتجــــــــزأ وتصــــــــبح أكثــــــــر منفــــــــردة 

 .(16)تجريدا

الحاجــات والوســائل بوصــفها أشــياء موجــودة وواقعيــة، تصــبح شــيئا لــه -

وجـــــود مـــــن أجـــــل اآلخـــــرين والـــــذي يصـــــبح إشـــــباع الكـــــل علـــــى حـــــد ســـــواء 
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مشروطا بحاجاتهم وعملهم، وعندما تصبح الحاجات والوسـائل مجـردة 

د يصــبح بـــدوره ســـمة للعالقـــة المتبادلـــة مــن حيـــث الكيـــف، فـــإن التجريـــ

بــــين األفــــراد بعضــــهم بــــبعض، وهــــذه الســــمة املجــــردة الكليــــة، هــــي ســــمة 

يعتـــرف بهـــا بعضـــنا لـــبعض، وهـــي اللحظـــة التـــي تجعـــل الحاجـــات ووســـائل 

 إشباعها عينية، أي اجتماعية بعد أن كانت مجردة ومعزولة.

 وهكــذا فــإن اللحظــة االجتماعيــة، تصــبح عاديــة جزئيــة محــددة

بالنســـبة للوســـائل فـــي ذاتهـــا وبالنســـبة الكتســـاب هـــذه الوســـائل، وتصـــبح 

كــــذلك أيضــــا بالنســــبة للطريقــــة التــــي تشــــبع بهــــا الحاجــــات. وفضــــال عــــن 

ذلــك، فإنهــا تتضــمن فــي الحــال المطالبــة بالمســاواة مــع اآلخــرين، وتصــب 

الحاجة إلى هذه المساواة وكذلك املحاكاة التي هـي مسـاواة المـرء نفسـه 

ذلك الحاجة األخرى الموجودة هنـا،  هـي حاجـة الجزئـي لتأكيـد بغيره. وك

مصـــــدرا خصـــــبا  -هـــــذه الحاجـــــات كلهـــــا -تصـــــبح -نفســـــه بطريقـــــة متميـــــزة

 لمضاعفة الحاجات و امتدادها و تعددها.

فمـــــا دامـــــت الحاجـــــات االجتماعيـــــة تمثـــــل همـــــزة الوصـــــل بـــــين الحاجـــــات 

فـإن  -أفكارنـاالطبيعية أو مباشرة، وبين الحاجات الذهنيـة التـي تظهرهـا 

هــي التــي تكــون لهــا الغلبــة بســبب كليتهــا، وعلــى  -الحاجــات مــن نــوع اآلخــر

ذلـــك، فـــإن هـــذه اللحظـــة االجتماعيـــة تحمـــل فـــي جوفهـــا مظهـــر التحـــرر، 

أعنـــي أن الضـــرورة الطبيعيـــة الدفينـــة للحاجـــة تتـــوارى، ويهـــتم اإلنســـان 

تم برأيــــه الخــــاص، وإن ـكـــان فــــي الواقــــع يهــــتم بــــرأي كلــــي، بــــدال مــــن أن يهــــ

 بضرورة خارجية وعرضية داخلية.

و هــــو هنــــا يقصــــد أطروحــــات روســــو  -لقــــد ظهــــرت فكــــرة تقــــول 

ـــان -حــــول حالــــة الطبيعــــة : إنــــه فيمــــا يتعلــــق بحاجــــات اإلنســــان، فقــــد ـك

" التـي  état naturel يعيش في حرية فيما يسمى باسـم" الحالـة الطبيعيـة

يفتـــــــرض أن حاجاتـــــــه كانـــــــت فيهـــــــا قاصـــــــرة علـــــــى مـــــــا يعـــــــرف بالضـــــــرورات 

الطبيعيـــــة البســـــيطة، بحيـــــث لـــــم يكـــــن يحتـــــاج إلشـــــباعها إال إلـــــى وســـــائل 

تقـــدمها لـــه أحـــداث الطبيعـــة طواعيـــة، وعلـــى نحـــو مباشـــر، غيـــر أن مثـــل 
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هـــــذه الفكـــــرة ال تضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا لحظـــــة التحـــــرر الكامنـــــة فـــــي العمـــــل، 

وفضــــــال عــــــن ذلــــــك فهــــــي فكــــــرة خاطئــــــة، ألن االقتصــــــار علــــــى الحاجــــــات 

باعها المباشــر ال بــد أن تكــون ببســاطة هـــي الماديــة بمــا هــي كــذلك، وإشـــ

تلــك الحالــة التــي يــنغمس فيهــا الروحــي داخــل مــا هــو طبيعــي، وبالتــالي هــي 

حالــــــة الوحشــــــية والنخريــــــة، فــــــي حــــــين أن الحريــــــة ذاتهــــــا ال توجــــــد إال فــــــي 

انعكـاس الـروح علــى نفسـها، وفــي تمايزهـا عــن الطبيعـة، وفــي انعكاسـها فــي 

 .(11)الطبيعة

الغايــــات هـــي مضــــمونها األساســـ ي، فســــوف  عنـــدما تظــــل جزئيـــة

يكــــــون هــــــذا  التحــــــرر مجــــــردا، وعنــــــدما تتجــــــه الظــــــروف االجتماعيــــــة إلــــــى 

التعــــدد وتتجــــه الحاجــــات إلــــى أن تتفــــرع وتتشــــعب علــــى نحــــو ال حــــد لــــه، 

وكذلك الوسائل واالستمتاع عندئذ يظهـر التـرف، وتلـك عمليـة لـيس لهـا 

طبيعيــــة والحاجــــات حــــدود كيفيــــة مثلهــــا مثــــل التفرقــــة بــــين الحاجــــات ال

والتبعيـة إلـى مـا ال  misèreالمهذبة. وفي هذه العملية ذاتهـا يـزداد البـؤس 

نهاية. والمادة المطلوبة لمواجهة هذا االزدياد فـي البـؤس تقـاوم اإلنسـان 

املحتــاج علــى الــدوام، ألنهــا تتــألف مــن موضــوعات خارجيــة تحمــل طابعــا 

تجســــيد لهــــا، ومــــن هــــذه خاصــــا هــــو أنهــــا مملوكــــة إلرادة اآلخــــرين الحــــرة و 

 الوجهة من النظر يصبح عنادها صلبا ومطلقا.

 Type de travail نوع العمل 

طريــق الحصــول علــى الوســيلة الجزئيــة المناســبة لحاجاتنــا المماثلــة هــي 

العمل، فعن طريق العمل تتكيف المادة الخام التـي تزودنـا بهـا الطبيعـة 

تناســب هــذه األعـــداد علــى نحــو مباشــر، تتكيـــف بطريقــة نوعيــة خاصـــة 

وهذا التغيـر فـي الشـكل هـو الـذي  -الهائلة من غايات العمليات المتنوعة

يخلع على الوسائل قيمتها ويضفي عليها فائدتها، ومن هنا، فإن اإلنسان 

في كل ما يستهلكه أيا ما كان نوعه، يهتم أساسا بما ينتجه البشر، ولهـذا 

 تي يستهلكها اإلنسان.ترانا نقول إن منتجات الجهد البشري هي ال
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ومــن ناحيــة أخــرى يكمــن العنصــر الموضــوعي والكلــي فــي العمــل 

فـــي عمليـــة التجريـــد، التـــي تســـبب تقســـيم الحاجـــات والوســـائل وتفرعهـــا، 

كمــا تســبب أيضــا تقســيم اإلنتــاج الــذي يــؤدي إلــى ظهــور تقســيم العمــل. 

وعــــن طريــــق هــــذا التقســــيم يصــــبح العمــــل الفــــرد أقــــل تعقيــــدا، ومــــن ثــــم 

مهارتــــه فــــي الجانــــب المتعلــــق بوظيفتــــه مثلمــــا يــــزداد إنتاجــــه، وفــــي تــــزداد 

الوقت ذاته تكتمل عملية تجريد مهارة أحد األفراد ووسـائل اإلنتـاج عـن 

مهــــارة فــــرد آخــــر، وتجعــــل اعتمــــاد النــــاس بعضــــهم علــــى بعــــض، وكــــذلك 

وفضــال  -عالقـاتهم المتبادلـة فـي إشـباع حاجــاتهم األخـرى عمليـة ضـرورية

إنتاج شخص ما يجعل العمل آليـا أكثـر فـأكثر حتـى  عن ذلك فإن تجريد

 .(11)يتوارى اإلنسان في النهاية لتحل محله اآللة

الــــــوعي الـــــــذاتي المعرفـــــــي: صـــــــراع الحيـــــــاة والمـــــــوت أو جدليـــــــة الســـــــيد 

 والعبد

 Cognitive la conscience de soi: lutte à mort ou 

dialectique du maître et de l'esclave 

إشــــــكالية العبــــــد والســــــيد أثنــــــاء تحليلــــــه لموضــــــوع الــــــوعي يعــــــالج هيجــــــل 

الـــذاتي، واســـتئنافه تفكيـــك العالقـــة الحاصـــلة بـــين الفـــرد وعالمـــه، وهـــو 

. فاإلنســان فــي نظــر (13)التحليــل الــذي بــدأه فــي فلســفة الــروح فــي فتــرة يينــا

 هيجــــــل قــــــد تعلــــــم أن وعيــــــه الــــــذاتي يكمــــــن مــــــن وراء مظهــــــر األشــــــياء 

l'apparence des choses  وهــو يشــرع اآلن فــي تحقيــق هــذه التجربــة ،

وإثبـــات أنـــه ســــيد عالمـــه، وهكـــذا يجــــد نفســـه أمـــام رغبــــة مـــا، يرغـــب فــــي 

الموضـــــوعات املحيطـــــة بـــــه، ويتملكهـــــا ويســـــتخدمها. ولكنـــــه خـــــالل ذلـــــك 

يشــــعر بــــأن الموضــــوعات ليســــت هــــي الغايــــة النهائيــــة،  بــــل أن حاجتــــه ال 

إن <، ويقـــــول هيجـــــل: يمكـــــن تحقيقهـــــا إال بـــــالتجمع مـــــع األفـــــراد اآلخـــــرين

، وهــو يفســر  (14)>الـوعي الــذاتي ال يبلــغ حالـة الرضــا إال فــي وعــي ذاتـي آخــر

معنــــى هــــذه العبــــارة التــــي تبــــدو غريبــــة إلــــى حــــد مــــا، التــــي يؤســــس بهــــا إلــــى 

مناقشـــة عالقـــة الســـيد بالعبـــد، ويقـــوم مفهـــوم العمـــل بـــدور أساســـ ي فـــي 
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ليست أشـياء  هذه المناقشة التي يبين فيها هيجل أن موضوعات العمل

جامدة كما يبدو، بل هي تجسيدات حيـة لماهيـة اإلنسـان فـي تعاملـه مـع 

 هذه الموضوعات، إنما يتعامل في واقع األمر مع اإلنسان.

إن الفرد ال يستطيع وأن يكون ما يكون إال من خالل فـرد آخـر، ووجـوده 

ذاتــه ينحصــر فــي وجــوده ينحصــر مــن أجــل آخــر. غيــر أن العالقــة ليســت 

عاون متآلف بين أفـراد أحـرار بمقـدار متسـاو، يعملـون مـن أجـل عالقة ت

الصالح العام في نفس الوقت الذي يسعون فيه إلى تحقيق مصالحهم ، 

بل على األصح " صراع حياة أو موت"، وال سبيل إلى وصول اإلنسان إلـى 

الـــوعي الــــذاتي، أي معرفـــة إمكانياتــــه و تحقيقهـــا بحريــــة، إال بالمضـــ ي فــــي 

 النهاية.المعركة إلى 

بتعميـــق 1044فـــي بيانـــه عـــام   Marx وهنـــا يمكـــن أن نعـــود إلـــى مـــاركس

المفــاهيم األساســية لنظريتــه الخاصــة عــن طريــق القيــام بتحليــل نقــدي 

العمـــل فـــي  aliénationلفينومينولوجيـــا الـــروح لهيجـــل، فوصـــف اغتـــراب 

ضــــوء مناقشــــة هيجــــل لجدليــــة الســــيد و العبــــد، ورأى مــــاركس فيــــه، أن 

مل تكمن في أن هيجل تصور الخلق الـذاتي لإلنسـان، أي عظمة هذا الع

خلــــق نظــــام اجتمــــاعي معقــــول عــــن طريــــق ســــلوك إنســــان حــــر، علــــى أنــــه 

عمليــــة ) التشــــيؤ( وســــلبها، أو بتحليــــل أقــــرب هــــو تصــــور طبيعــــة العمــــل 

. وهنا يشير ماركس إلـى بصـيرة (11)ونظر إلى اإلنسان على أنه نتيجة عمله

ن أن الســـــــيادة والعبوديـــــــة تنـــــــتج هيجـــــــل القويـــــــة، التـــــــي كشـــــــفت لـــــــه عـــــــ

بالضــرورة مــن عالقــات معينــة، هــي بــدورها تنــتج فــي عــالم متشــيئ. وهكــذا 

فإن عالقة السيد بالعبد ليست أزلية وال طبيعية، بل ترجع جـذورها إلـى 

 شكل محدد من أشكال العمل، وإلى عالقة اإلنسان بنتائج عمله.

ن العــالم الــذي يتعــين والواقــع هنــا أن تحليــل هيجــل، يبــدأ بتجربــة هــي: أ

علـــــــــى الـــــــــوعي الـــــــــذاتي أن يثبـــــــــت بنفســـــــــه فيـــــــــه، مشـــــــــطور إلـــــــــى مجـــــــــالين 

متصــــارعين، فــــي أحــــدهما يكــــون اإلنســــان مقيــــدا بعملــــه، بحيــــث يــــتحكم 

هــذا العمــل فــي حياتــه بأســرها، وفــي اآلخــر يتملــك اإلنســان عمــل شــخص 
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آخــــر ويســــتحوذ عليـــــه، ويصــــبح ســــيدا بفضـــــل نفــــس حقيقــــة التملـــــك و 

ويصــــف هيجــــل هــــذا األخيــــر بأنــــه الســــيد، واألول بأنــــه  االســــتحواذ هــــذه.

العبـد. فالعبــد لـيس إنســان بتصـرف بالعمــل، بـل هــو ذاتـه عمــل، وعملــه 

 هو وجوده كله. 

هـــو يعمــــل بأشــــياء ال تنتمــــي إليــــه، بــــل إلــــى غيــــره، وال يســــتطيع أن يفصــــل 

حياتـــه عـــن هـــذه األشـــياء، حيـــث أنهـــا تكـــون" القيـــد الـــذي ال يســـتطيع أن 

و واقــــع وقوعــــا تامــــا تحــــت رحمــــة ذلــــك الــــذي يملــــك هــــذه يفلــــت منــــه. وهــــ

األشــياء. وينبغــي هنــا، أن يالحــظ أن اعتمــاد اإلنســان علــى اإلنســان تبعــا 

لهـــــــذا الغـــــــرض، لـــــــيس حالـــــــة شخصـــــــية، وال ترجـــــــع جـــــــذوره إلـــــــى أحـــــــوال 

شخصــية أو طبيعيــة، أي إلــى انحطــاط الشــخص أو إلــى ضــعفه، بــل هــو 

 أمر تتوسط فيه األشياء. 

عامــل بالموضــوعات علــى نحــو يجعــل وعيــه ذاتــه ال يوجــد العمــل يقيــد ال

إال علــى شــكل أشــياء وهيئتهــا. فهــو يصــبح شــيئا ينحصــر وجــوده ذاتــه فــي 

 .(11)كونه مستخدما، أي أن وجود العامل هو وجود من أجل آخر

العمــــل وفــــق هــــذا الطــــرح هــــو أداة التــــي تغيــــر مــــن هــــذه العالقــــة. ففعــــل 

ل يحـتفظ بـه فيهـا، واألشـياء التـي العامل ال يختف حـين تظهـر نواتجـه، بـ

يشـــكلها العمـــل ويضـــفي عليهـــا صـــورتها تمـــأل العـــالم االجتمـــاعي لإلنســـان، 

وتقــــوم فيــــه بوظيفــــة موضــــوعات العمــــل، ويــــتعلم العامــــل أن عملــــه هــــو 

الذي يبقى في العالم، وهو يرى نفسه ويتعـرف عليهـا فـي األشـياء املحيطـة 

نتقـل بـه إلـى حالـة الـدوام. به، وعندئـذ يصـبح وعيـه متخرجـا فـي عملـه، وي

وهكــذا فــإن الوجــود المســتقل يصــبح فــي نظــر اإلنســان الــذي يعمــل هــو 

هــــذا اإلنســــان ذاتــــه، وال تعــــود موضــــوعات عملــــه أشــــياء جامــــدة تجعلــــه 

مقيـــدا بـــأغالل أنـــاس آخـــرين، بـــل هـــي نـــواتج عملـــه الخـــاص، وتغـــدو بهـــذا 

لـه قـد الوصف جزءا ال يتجزأ مـن وجـوده الخـاص. وإذا كـان مـن نـاتج عم

تموضــــع ، فــــإن ذلــــك ال يجعــــل مــــن هــــذا النــــاتج" شــــيئا غيــــر الــــوعي الــــذي 
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يشكل الشـ يء عـن طريـق العمـل، ذلـك ألن هـذه الصـورة ذاتهـا هـي وجـوده 

 الذاتي الخالص الذي يصبح متحققا بالفعل فيها.

وال تــــؤدي عمليــــة العمــــل إلــــى خلــــق الــــوعي الــــذاتي فــــي العامــــل وحــــده، بــــل 

ألن تعريـف السـيادة هـو أن السـيد يـتحكم تخلقه في السيد بـدوره، ذلـك 

فـــي األشـــياء التـــي يريـــدها بكـــل حريـــة، دون أن يشـــتغل علـــى إيجادهـــا علـــى 

غـرار العبـد. وهـو يشـبع هـذا النــوع مـن الحاجـة عـن طريـق جعـل شــخص 

آخــــر غيــــره هــــو ذاتــــه يعمــــل، ومتعتــــه تتوقــــف علــــى تحــــرره هــــو ذاتــــه مــــن 

الموضـــوعات التـــي العمـــل. فالعامـــل الـــذي يـــتحكم هـــو فيـــه، يقـــدم إليـــه 

يريـــدها فـــي صـــورة مكتملـــة وجـــاهزة لكـــي يســـتمتع بهـــا، وعلـــى هـــذا النحـــو ، 

فــــإن العامــــل يحمــــي الســــيد مــــن االضــــطرار إلــــى مواجهــــة الوجــــه الســـــلبي 

لألشياء، أي ذلك الوجه الذي تصـبح فيـه أغـالال تقيـد اإلنسـان، ويتلقـى 

 ت جامدة السيد كل األشياء على أنها نواتج للعمل، ال على أنها موضوعا

sujets rigides  بــل علــى أنهــا أشــياء تحمــل طــابع الــذات التــي اشــتغلت ،

من أجل إنتاجها. وعندما يتعامل السـيد مـع هـذه األشـياء علـى أنهـا ملكـه 

الخــاص، فهــو فــي الواقــع يتعامــل مــع وعــي ذاتــي آخــر هــو وعــي العامــل، أي 

 الموجـــود الـــذي يصـــل مـــن خاللـــه إلـــى إشـــباع حاجتـــه، وعلـــى هـــذا النحـــو

يجد السيد أنه ليس موجودا من أجل ذاته يتصف باالسـتقالل، بـل هـو 

 أساسا يعتمد على وجود آخر، أي على جهد ذلك الذي يعمل من أجله.

يصــــف هيجــــل هــــذا النــــوع مــــن التفكيــــر علــــى أنــــه نــــوع محــــدد مــــن أنــــواع 

الوجــــود، فعبــــر التفكيــــر نكــــون أحــــرارا بمــــا أننــــا لســــنا اآلخــــرين، بــــل نظــــل 

دائم بذواتنا فحسب، وتكون عملية الفهـم التـي أقـوم ببساطة في اتصال 

بها عملية تـدور داخـل ذاتـي. هـذا التفسـير للحريـة، يبـين أن هيجـل يـربط 

هـــذا المفهـــوم األساســـ ي بالمبـــدأ الســـائد فـــي شـــكل معـــين للمجتمـــع. فهـــو 

يقـــول أن الحـــر هـــو مـــن يظـــل فـــي عالقتـــه مـــع اآلخـــرين بقـــدر مـــا يظـــل مـــع 

عــن كــل مــا هــو indépendanceواســتقالل نفســه. فالحريــة اكتفــاء ذاتــي 

 خارجي.
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والحق أنه إذا لم تكن الحرية تنحصـر إال فـي االكتفـاء الـذاتي التـام، وإذا 

ـكــان كـــل شـــ يء لـــيس ملكـــي كليـــة، أو لـــيس ذاتـــي يقيـــد حريتـــي، فعندئـــذ ال 

يمكـــــن أن تتحقـــــق الحريـــــة إال فـــــي التفكيـــــر، ومـــــن هنـــــا ينظـــــر هيجـــــل إلـــــى 

، علــى أنهـــا الشــكل التــاريخي للحريـــة الواعيــة بـــذاتها.  stoïcismeالرواقيــة 

قــد تغلبــت علــى كــل القيــود التــي تنشــأ فــي  إذ أن طريقــة الحيــاة الرواقيــة

إن ماهيـــة هـــذا الـــوعي هـــي أن يكـــون <املجتمـــع  والطبيعـــة، يقـــول هيجـــل: 

حـرا علـى العـرش وكـذلك فـي األصـفاد، مـن خـالل كـل ألـوان االعتمـاد التــي 

 .( 10)>تلحق بوجوده الفردي

، علــى  désir إذن، ال يــزال الــوعي ينظــر إلــى الموضــوع فــي مرحلــة الرغبــة 

أنه ش يء طبيعي ال حياة لـه كالطعـام مـثال. فاألنـا لـم يصـل بعـد إلـى وجـود 

 الذوات األخرى في العالم.

فموضـوعه منــذ بدايـة تطــوره حتــى هـذه اللحظــة هـو أشــياء ال أشــخاص، 

احديــة إن صــح التعبيــر، فــال شــ يء وبالتــالي فــإن موقفــه هــو موقــف األنــا و 

يوجد فـي العـالم سـواه، فقـط هـو واألشـياء الطبيعيـة التـي تـدور فـي فلكـه. 

ولقــــد أدركــــت الــــذات هــــذه األشــــياء علــــى أنهــــا ليســــت مــــن حيــــث األســــاس 

ســوى ذاتهــا، و ســعت فــي مرحلــة الرغبــة إلــى تــدمير أي مظهــر مــن مظــاهر 

نا إليهـــا مــن مراحـــل االســتقالل، وتتعــرف فـــي المرحلــة الجديـــدة التــي وصــل

الروح أخيرا، علـى وجـود الـذوات األخـرى فـي العـالم. فموضـوعها اآلن ذات 

أخــرى، والـــروح تـــرى نفســـها اآلن، ال فـــي موضـــوع فريـــد، بـــل فـــي ذات أخـــرى 

تشــبهها. ولمــا كانــت الــذات األخــرى هــي صــورة لنفســها، ومــا دامــت فــي هــذه 

ألـــــوان الــــــوعي الـــــذات األخـــــرى ال تـــــزال تــــــرى نفســـــها، فهـــــي اآلن لــــــون مـــــن 

الذاتي، وما دامت اآلن تعرف ما لم تعرفه مـن قبـل، أعنـي وجـود الـذوات 

. وهكــــــذا يكــــــون (10)األخــــــرى، فهــــــي لــــــذلك تســــــمى الــــــوعي الــــــذاتي المعرفــــــي

اإلنســان دومــا حــرا ألنــه ينســحب دوامــا مــن حركــة الوجــود، ومــن الفعــل 

فضــــال عــــن االنفعــــال إلــــى الماهويــــة املجــــردة للفكــــر. وهيجــــل ينتقــــل إلــــى 

القــــــول أن هـــــــذه ليســـــــت هـــــــي الحريــــــة الحقيقيـــــــة ، ومـــــــا هـــــــي إال المقابـــــــل 



151 
 

 l'esclavage والعبوديــة الشــاملة  peur العكســ ي لعصــر مــن الخــوف 

complet.وبذلك ينبذ هذا الشكل الزائف للحرية ، 

الـــوعي بالـــذات يواجـــه وعـــي آخـــر بالـــذات. وأنـــه ليمثـــل لـــه  <يقـــول هيجـــل:

 وافد من خارج، ولهذا معنيان:

لـوعي بالــذات قـد فقــد نفســه، ألنـه يــرى نفســه كماهيـة، بهــذا ألغــى أن ا-1

اآلخـــر ال يـــراه كأنـــه أيضـــا ماهيـــة، وإنمـــا يـــرى نفســـه هـــو فيـــه، ومنـــه ينـــتج 

عليــه أن يشــرع فــي محــو الماهيــة األخــرى المســتقلة  -معنــى مــزدوج ثــان، أ

 )المكتفية بذاتها(، حتى يكتسب يقينه بنفسه كماهية.

و نفسـه، فمـا هـذا اآلخـر إال إيـاه، هـذا املحـو وأنه يشـرع بـذلك فـي محـ -ب

 المزدوج آلخر ويته المزدوجة المعنى، يعود إلى نفسه مزدوج المعنى.

يسترجع نفسه بهذا املحو أو يصير مسـاويا لنفسـه مـن جديـد بعـد أن  -1

 . >(10)ألغى آخر ويته

فـالوعي بالــذات ال يواجــه الموضـوع فــي صــورته األولـى، كموضــوع مجعــول 

 وحسب، بل الموضوع اآلن، موضوع مستقل قائم بذاته.للرغبة 

ومـــا يســـتطيع الـــوعي بالـــذات حيالـــه شـــيئا، إال أن ينطـــاع لـــه مـــن تلقائـــه، 

وعليــه تقــوم الحركــة فقــط فــي الحركــة المزدوجــة الصــادرة عــن الــوعيين 

بالــــذات، كالهمــــا يــــرى اآلخــــر يصــــنع مــــا يصــــنع كالهمــــا يأتيــــه مــــا يريــــد أن 

 .(16)يأتيه اآلخر

 تم استنباط هذه المرحلة من مراحل الروح؟. لكن كيف

لمــــا ـكـــان كــــل تغيــــر يظهــــر فــــي دائــــرة الفينومينولوجيــــا علــــى أنــــه، تغيــــر فــــي 

الموضـــــوع ال فــــــي الــــــذات باالنتقــــــال، ســــــوف يكــــــون انتقــــــاال مــــــن موضــــــوع 

الرغبـــة إلـــى الموضـــوع الجديـــد، وهـــو الـــذات أو الـــذوات األخـــرى. وســـوف 

تحـّول إلـى ذات واعيـة وقـد يبـدو  نجد أن الموضوع الفيزيـائي للرغبـة، قـد

ذلـــك خياليـــا، ولكـــن إذا أدركنـــا طبيعـــة العمليـــة التـــي يســـير عليهـــا هيجـــل 

هنــا، فســوف يــزول هــذا المظهــر الخيــالي الغريــب، ذلــك ألننــا عرضــة ألن 

ننســـــ ى دائمـــــا أن التحـــــول هنـــــا، تحـــــول منطقـــــي فحســـــب، ولـــــيس تحـــــوال 
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ى موجــــــودة زمانيــــــا. والمقصــــــود بهــــــذا التحــــــول، هــــــو أن فكــــــرة ذات أخــــــر 

ضـــــــــمنيا فـــــــــي فكـــــــــرة الموضـــــــــوع المرغـــــــــوب، و يمكـــــــــن أن تســـــــــتنبط منهـــــــــا 

 استنباطا منطقيا.

إن وجود الرغبة أمر مـألوف، لكـن لكـل إنسـان بوصـفه واقعـة حقيقيـة، 

ومــــــا يحــــــاول هيجــــــل أن يفعلــــــه هنــــــا هــــــو أن يكشــــــف عــــــن الطــــــابع الكلــــــي 

للرغبـــــة، أعنـــــي عـــــن ماهيتهـــــا وطبيعتهـــــا املختفيـــــة، فهـــــو يحـــــاول اآلن، أن 

يبــرهن علــى أننــا ســوف نجــد، إذا مــا فهمنــا الطبيعــة الداخليــة الجوهريــة 

للرغبــة أنهــا تتضــمن وجــود فكــرة أبعــد، هــي وجــود وعــي آخــر، وعــي الــذات 

 التي ترغب.

وهــذه الخطــوة فــي البرهــان التــي يصــعب تتبعهــا، ال ســيما فكــرة "مــا ينفــي 

  Laنفســه يصــبح وعيــا" . فــالفكرة هــي أن الــوعي هــو مــا يخــرج مــن نفســه

conscience est ce qui sort de la même  بحيـث يصـبح موضـوعا ،

لنفســه و لذاتــه، وهــو بالتــالي يحــدث تميــزا داخــل ذاتــه، بحيــث يظهــر مــن 

 ذاته آخر، أي موضوعا.

فالموضـــوع عندئـــذ هنـــاك خـــارج الـــروح، لكنـــه ال يـــزال مـــن الضـــروري أن 

تــرده  يصــبح معروفــا، لكــن الــذات بــنفس الفعــل الــذي تقــوم بــه لمعرفتــه

 مرة أخرى إلى ذاتها، وبالتالي تلغي التمييز الذي صنعته.

وهــي حــين تلغــي التمييــز، تلغــي فيــه آخريــة اآلخــر، أي أنهــا تنفــي اآلخــر هــو 

أيضا ذاتها، فإنها بالتالي تنفي ذاتها، وحين يصل موضـوع الرغبـة إلـى نفـي 

ذاتـــه، فإنـــه يصـــبح بهـــذه الطريقـــة وعيـــا، وهكـــذا يتحـــول الرغبـــة إلـــى ذات 

 أخرى واعية، ويكون لدينا عندئذ: الوعي الذاتي المعرفي.

ولكــــــن علــــــى الــــــرغم مــــــن أن الــــــذات مضــــــطرة اآلن إلــــــى االعتــــــراف بوجــــــود 

 الذوات األخرى، فإننا ينبغي أال نفترض أنها تقبلهم في الحال في عالمها.

إن هدف الذات في الوقت الحاضر، أن ترى في نفسها الوجود المسـتقل 

ر أي اســــتقالل يزاحمهــــا، والــــذات األخــــرى ملجــــرد أنــــه الوحيــــد، و أن تــــدم

ذات، تــزعم لنفســـها اســتقالال ممـــاثال للــذات األولـــى، وبالتــالي تحـــاول كـــل 
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منهمـــا أن تـــدمر األخـــرى، حتـــى تحـــتفظ لنفســـها بالشـــعور بأنهـــا الحقيقـــة 

 Conflit entre الواقعية كلها، ويؤدي ذلك إلى صراع بين الحياة والموت

la vie et la mort. 

لكــن الصــراع بــين املجتمعــات بحســب هيجــل لــيس هــو العنصــر الوحيــد 

 فـــــــي الوجـــــــود، فبعـــــــده مباشـــــــرة يـــــــأتي الهـــــــدوء والتوافـــــــق والتصـــــــالح

réconciliation  كعنصـر نقــيض للعنصـر األول وكمكّمــل لـه فــي الوقــت ،

ذاتـــه، وهنـــا يتصـــالح األفـــراد ويتبـــادلون االعتـــراف يبعضـــهم بعضـــا. ومـــن 

تنشــأ العالقـات االجتماعيــة وتخلـق املجتمعــات هـذا االعتــراف والتـداخل 

ومـــن ثـــم تنشـــأ الحيـــاة ذاتهــــا بوصـــفها تتويجـــا ديالكتيكـــا، لوجـــود األفــــراد 

المســــتقلين ذاتيــــا والمتكــــاملين انطولوجيــــا، وهــــذا هــــو بذاتــــه مــــا يســــميه 

 et  Dialectique du maître(11)هيجـــل بجدلّيـــة الســــيد والعبـــد 

l'esclave:بالـــذات لذاتـــه مـــن جهـــة مـــا  –أمـــا بيـــان الـــوعي  <. يقـــول هيجـــل

هـــــو التجريـــــد الخـــــالص، فإنمـــــا يقـــــوم علـــــى بـــــروزه كنفـــــي محـــــض لوجهـــــة 

الموضـــوعي، فكـــل طـــرف إنمـــا ينـــزع إلـــى مـــوت الطـــرف اآلخـــر. لكـــن بـــذلك 

يمثل أيضا الفعل الثاني، أي الفن الذي تأتيه الـذات بنفسـها، ألن األول 

اصة التي له. وعليه، فالعالقـة بـين إنما ينطوي على املجازفة بالحياة الخ

بالـــــــذات، إنمــــــا تتعـــــــين علــــــى نحـــــــو أنهمــــــا يمتحنـــــــان نفســـــــيهما،  -الــــــوعيين

فيمــتحن كــل منهمــا اآلخــر، عبــر الصــراع الحيــاة مــن أجــل المــوت، وال بــد 

أن يمضـــــــيا فـــــــي هـــــــذا الصـــــــراع، ألنـــــــه ال بـــــــد لهمـــــــا أن يرفعـــــــا إلـــــــى مصـــــــاف 

 La liberté تحن الحرية الحقيقة، وإنه لعبر املجازفة بالحياة وحدها تم

examinée est <  (11). 

ـكــائن يجـــازف بحياتـــه حتـــى يظهـــر علـــى أنـــه لـــيس مجـــرد ـكــائن حـــي فقـــط، 

وإنما هو وعي بالذات، كائن معترف به ومقر له بكينونته. يلزم الغير بـأن 

يعتــرف لــه بهــذه الصــفة، ذلــك لمــا ثبــت منــه أنــه بغيــر املجازفــة بالحيــاة ال 

. وهكــذا، فكمــا أن الحيــاة هــي الوضــع (13)الحريــةســبيل إلــى الحفــاظ علــى 

الطبيعي للوعي، فكـذلك المـوت أيضـا هـو النفـي الطبيعـي للـوعي وبالتـالي 
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للحيــــاة، نفــــي يحــــرم الــــوعي مــــن الطــــرف اآلخــــر الضــــروري لالعتــــراف بــــه. 

لــذلك فــالوعي األول، وإن هــو كتبــت لــه الغلبــة فــي هــذا الصــراع، ال يعمــد 

أن يفعـــل ذلـــك وهـــو شـــرط وعيـــه؟. والغيـــر إلـــى قتـــل غيـــره. إذا فكيـــف لـــه 

، أي  la mort de la liberté يفضـل حيــاة العبوديـة علــى مـوت الحريــة

بفضل الحياة وإن عدمت الحرية وإنه ليهـاب المـوت هيبـة شـديدة، وإنـه 

 ليخاف الموت حتى يوقفه هو من الموت على الموت.

ل.  أمـــا الســــيد فشـــأنه أن يقــــول: إن المـــّوت فــــي عـــز خيــــر مـــن الحيــــاة
ّ
فــــي ذ

فــاألول وعــي عبــد خــادم وثــاني وعــي ســيد حــر، هــذا وعــي بالــذات مــن أجــل 

 الذات وبواسطة الغير، وذاك وعي من أجل الغير بواسطة الذات.

إن الفـــرد الـــذي يخـــاطر بحياتـــه ويغـــامر بهـــا، ال يقـــوم بـــأكثر ممـــا قـــام بـــه 

األخــر، فهــو يســعى إلــى مــوت اآلخــر تمامــا مثلمــا أن اآلخــر يريــد لــه المثــل. 

إن ماهيـة الفــرد تمثــل لــه باعتبارهــا آخـر وبالتــالي فهــو مطالــب بــأن يبطــل 

وجـــــوده هـــــذا خـــــارج ذاتـــــه. وهنـــــا نالحـــــظ وـكــــأن تصـــــرف الـــــوعيين بالـــــذات 

مرســـوم لهمـــا مســـبقا، حيـــث يثبـــت كـــل وجـــوده عـــن طريـــق صـــراع الحيـــاة 

 .(14)والموت

إن وعـــي الســـيد، ســـيجد إذا نفســـه أمـــام الشـــ يء الطبيعـــي مـــن حيـــث هـــو 

غّبـــة، كمـــا يجـــد نفســـه أمـــام وعـــي العبـــد مـــن حيـــث هـــو وعـــي، موضـــوع للر 

تعد الشيئية سـمته األساسـية، لكـن وجـود السـيد أمـام الشـ يء الطبيعـي 

مســــــلكا نافيــــــا ويبطلــــــه. لكــــــن الشــــــ يء فــــــي الوقــــــت نفســــــه، شــــــ يء مســــــتقل 

بالنسـبة إليــه فهــو أعجــز مــن أن يتوصــل إلــى القضــاء عليــه وإعدامــه، وال 

 .(11)يملك سوى تغييره بفضل عمله

بالــــذات، فــــي بــــادئ آمــــره كونــــه لذاتــــه بســــيط،  -إن الــــوعي <يقــــول هيجــــل:

ومساو لذاته عبر صد كل مغاير عن ذاته، فماهيته وموضـوعه المطلـق 

إنما هما األنا)السيد(. أما ما هو مغـاير بالنسـبة إليـه موضـوعا جـوهري، 

بالـــــذات  -وموســـــوما بطـــــابع الســـــلبي)العبد(. لكـــــن اآلخـــــر هـــــو أيضـــــا وعـــــي

غمسة في الكينونة التي للحياة، ألن الموضوع الكـائن قـد تعـين وعيات من
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هــا هنــا كحيــاة، لكنهــا وعيــات لــم يســتكمل بعــد الواحــد منهــا حيــال اآلخــر 

 .(11)>الحركة التي للتجريد المطلق

لكــن هــذا االمتحـــان بواســطة المــوت، إنمــا ينســخ كـــذلك  <ويقــول أيضــا:

الحقيقــة التـــي ـكـان ينبغـــي أن تنبثـــق منــه، ألنـــه كمـــا تكــون الحيـــاة الوضـــع 

الطبيعــي للــوعي، والقيمومــة الذاتيــة مــن دون الســالبة المطلقــة، كــذلك 

يكــــون المــــوت النفــــي الطبيعــــي لعــــين الــــوعي، وال ريــــب أن مــــا يتصــــّير عبــــر 

ن مـن أجـل الطـرفين، قـد جازفـا بحياتهمـا، يتضـح الموت، إنما هـو اإليقـا

بالــــذات مــــن هــــذه التجربــــة، أن الحيــــاة تكــــون عنــــده جوهريــــة،  –للــــوعي 

بالــــــذات الــــــذي بــــــال  -بالــــــذات الخالصــــــة و عنــــــد الــــــوعي -جوهريــــــة الــــــوعي

توســــيط يكــــون األنــــا البســــيط، الموضــــوع المطلــــق الــــذي هــــو التوســــيط 

 .(10).>المطلق

وال يســتمتع بهــا،  changer les chosesء فــوعي العبــد، وعــي يغيــر األشــيا

أي ينفيها مطلقا على نحو مـا يفعلـه السـيد الـذي يسـتهلك مـا هيـأه العبـد 

 وجهده.

فعمل العبد، هو عنوان وعيه الذاتي، والذي يعمـل علـى بعـث الحيـاة فـي 

األشـــياء، يحقـــق فـــي النهايـــة رغبـــات الســـيد األوليـــة، كمـــا أن األشـــياء التـــي 

الخاصــــة تــــتملص مــــن ســــيطرته إلــــى ســــيطرة اآلخــــر يفعــــل فيهــــا بقدراتــــه 

. ولكـــن إذا مـــا نحـــن نظرنـــا إلـــى العبـــد وجـــدناه مـــر بتجربـــة (10)المواجـــه لـــه

مــــــن نقــــــد الحيــــــاة والرغبــــــة فــــــي  crainteوجوديــــــة مريــــــرة، تجربــــــة الرهبــــــة 

الحفاظ عليها، أي تجربة الجزع من الموت، ال اإلقدام عليها. وفي النهايـة 

اع حفاظا على الحياة، ورضـ ي أن بـأن يكـون فإن العبد الذي خسر الصر 

عبدا الرتباطه الشديد بالطبيعة من أجل تـوفير األشـياء التـي يرغـب فيهـا 

الســيد وتكريســها لالعتــراف بــه، هــذا العبــد هــو الــذي سيصــبح اإلنســان 

، أنـه قـد أخضـع Kojève التاريخي واإلنسان الحقيقـي، وبعبـارة كوجيـف 

لحيـــاة. أمـــا الســـيد الـــذي عـــّرض حياتـــه العـــالم الطبيعـــي لـــه، ألنـــه فّضـــل ا
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للخطــر، فقــد انتصــر علــى العــالم الطبيعــي وبالتــالي علــى العبــد. فالســيد 

 .(10)قد قبل الموت عن وعي، والعبد فقد رفضه هو اآلخر عن وعي

ــــان هـــــو القـــــدرة  الســـــيد هـــــو القـــــدرة التـــــي تغلـــــب تلـــــك الكينونـــــة، فلمـــــا ـك

هرة لنخـر، فــإن الغلبـة فــي القـاهرة للكينونــة، وكانـت الكينونــة القـوة القــا

هــــــذا القيـــــــاس تكـــــــون للســـــــيد علـــــــى هـــــــذا اآلخـــــــر، كـــــــذلك يتصـــــــل الســـــــيد 

بتوسيط بالش يء عن طريق العبد، أمـا العبـد فيتصـل أيضـا مـن جهـة مـا 

هــو بالجملــة وعــي بالــذات، بالشــ يء علــى نحــو ســلبي فينســخه، إنمــا يكــون 

لـيس بوسـع  بالنسبة إليه وفي الحين ذاته قائما برأسه، ولهذه العلة فإنه

 العبد أن يأتي من خالل النفي الذي له على الش يء.

أمـــا الســـيد، فيصـــير عنـــده علـــى العكـــس، هـــذا االتصـــال الـــذي فـــي الحـــال 

بمعية التوسيط، كأنه صـرف للشـ يء عينـه، أو يصـير اسـتمتاعا، فالـذي 

لم تكن الرغبة قد بلغته، يبلغـه السـيد. أمـا السـيد الـذي يتوسـط العبـد 

، فـــال يقتـــرن مـــن خـــالل ذلـــك، إال بالقيمومـــة الشـــ يء، بينـــه و بـــين الشـــ يء

 .(36)فيتمتع به محض استمتاع

ولكن سرعان ما يتضح، أنه إذا ما دمرت إحدى الزوايا األخرى بالموت، 

فســـوف تلغـــي موضـــوعها الخـــاص وتـــؤدي إلـــى تنـــاقض جديـــد، ألن الـــوعي 

الــذاتي هــو وعــي ذاتــي لســبب واحــد، هــو أنــه حــين يتأمــل الــذات األخــرى، 

نــــه يتأمــــل نفســــه، ومــــن هنــــا فــــإن تــــدمير الــــذات األخــــرى ســــوف يكــــون فإ

تــدميرا لذاتــه فــي اآلخــر، وهــو حــين يفعــل ذلــك، فــإن الــوعي الــذاتي يحطــم 

نفسـه وينـاقض بــذلك، بـل ويحــبط مسـعاه الخـالص، فــي أن يكـون الــوعي 

الـــذاتي الوحيــــد. ولهــــذا تـــراه بــــدال مــــن أن يـــدمر الــــذات األخــــرى بــــالموت، 

م فحسب كيانها المستقل، عن طريق جعله يعتمـد يحاول اآلن أن يحط

 عليه اعتمادا مطلقا.

 de  Systèmeإذ تظهــــر هــــذه النتيجــــة عبــــر التــــاريخ فــــي نظــــام الــــرق 

l'esclavage  حيـــــــــث نجـــــــــد الســـــــــّيد كمـــــــــا رأينـــــــــا هـــــــــو صـــــــــاحب الوجـــــــــود ،

 المستقل ، بينما يهبط العبد إلى مستوى الش يء.
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ة، تنبثـــق البـــدايات األولـــى يالحـــظ هيجـــل أنـــه فـــي نظـــام الســـيادة والعبوديـــ

للحيـــــــاة االجتماعيـــــــة لإلنســـــــان، فهـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى القـــــــوة، ولهـــــــذا تبـــــــدأ 

المنظمــــــات االجتماعيــــــة مــــــن القــــــوة، وهــــــذا ال يعنــــــي علــــــى كــــــل حــــــال أن 

املجتمـــع يقـــوم علـــى القـــوة، وأنـــه يتخـــذ الفلســـفة المثاليـــة بصـــفة عامـــة. 

طني فليســـــــت القــــــــوة ســــــــوى البدايــــــــة الخارجيـــــــة للــــــــدول ال مبــــــــدأها البــــــــا

 الجوهري.

 

 

 

 أستاذ فلسفة بجامعة تلمسان الجزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع:ال
بهذا التحليل، ال يقصد هيجل أ بدا تشييد الحرية وممارس تها فوق المجتمع وبعيد عن ( **)

الروابط االجتماعية، أ و أ ن المثل ال على للحرية هو الهروب من المجتمع والتقوقع داخل الذات 

الذي اعتقد أ ن السعادة يمكن أ ن تتحقق بقطعة خبز وجرعة ماء، فالحرية مثل الحكيم الرواقي 

الرواقية كما يرى هيجل هي حرية سلبية تقتصر على معارضة الناس و الفرار من العالم المعيش، 

حينها يتوهم المرء أ نه حر في جميع الظروف سواء كان متزعما على العرش أ و مكبال في 

ليها في صورة ال ان ، بل في صورة نحن كما تتحقق ابلفعل ال صفاد. أ ما الحرية الحقيقي ة ال نصل ا 

 في حياة ال مة.

مام، 3هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ ج  (1) مام عبد الفتاح ا  ، العقل في التاريخ، ترجمة ا 

 .19دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزيع )دط( ص 

 . 19المصدر نفسه ص ( 3)
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العقل والثورة، هيجل ونشأ ة النظرية االجتماعية، ترجمة فواد زكراي، المؤسسة ماركيوز، ( هرابرت 2)

 .188العربية للدراسات والنشر، بيروت ص 

 .189( المرجع نفسه ص 1)

 .190المرجع نفسه ص ( 2)

 .191المرجع نفسه ص( 6)

 . 192المرجع نفسه ص ( 7) 

مام عبد الفتاح 8) مام، مكتبة مدبولي القاهرة ( هيجل، أ صول فلسفة الحق، ترجمة ا    .129ص  1996ا 

  . و الثاني ح.ب ساي.1776( الذي نشر كتابه " ثروة ال مم" عام 9)

 .110( هيجل: فلسفة الحق، المصدر السابق ص10)

( القائلة: بأ ن 1778-1713( من الواضح هنا، أ ن هيجل يقصد نظرية جان جاك روسو)11)

ه، و ال صناعة وال لى كان متوحدا في الغاب ال يعرف أ هلاال نسان في هذه الحالة الطبيعية ال و 

ش باع حاجات الطبيعية.  فضيلة وال رذيلة و كان يحصل بسهولة على وسائل ا 

  . 111( هيجل، أ صول فلسفة الحق، المصدر السابق 13)

 .136( هربرت ماركيوز، العقل و الثورة ، المرجع السابق، ص 12)

 300، 1ترجمة انجي العونلي المنظمة العربية للترجمة، ط (هيجل، فينومينولوجيا الروح،11)

 .127بيروت  ص

 137( هربرت ماركيوز، العقل و الثورة ، المرجع السابق، ص 12)

 .138المرجع نفسه،  ص( 16)

 .192( هيجل، فنومينولوجيا الروح، المصدر السابق ص 17)

مام عبد الفتا18) مام، دار التنوير للطباعة والنشر ( ولتر س تيس، هيجل، فلسفة الروح، ترجمة ا  ح ا 

 .10بيروت ص 3002 2ط-والتوزيع

( هيجل، فينومينولوجيا الفكر، ترجمة مصطفى صفوان، المكتبة الوطنية للنشر 19)

 .127ص1981والتوزيع 

 .128( المصدر نفسه ص 30)

لى الذات، الدار العربية للعلوم 31)  .312ص  3007 1انشرونط–( عمر مهيبل، من النسق ا 

 .371( هيجل، فنومينولوجيا الروح، المصر السابق ص33)

(13)  Hegel , La Phénoménologie de L’esprit, traduit 

de l’allemand par Jean Hyppolite 01vols paris, 

Aubier Montaigne 1939 p142 . 

(24) Alexandre Kojéve : Alexandre Kojéve : 

Introduction à La Lecture de Hegel, Leçons sur 

L’Esprit professées de 1933 à 1939 à L’Ecole des 
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Hautes études Réunies et publiées par Raymond 

Queneau , éditions Gallimard 1947 p17 

 (25)  Hegel : La Phénoménologie de L’esprit. p 146. 
 .370( هيجل: فنومينولوجيا الروح، المصرالسابق ص36)

  .373المصدر نفسه ص (37)

لى الذات، المرجع السابق ص38)  .323( عمر مهيبل: من النسق ا 

(10 ) lexandre Kojéve : Introduction à La Lecture de Hegel 

p54. 
 .371( هيجل. المصدرالسابق ص20)
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 ة ـــــــــــــــــــترجم
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 العدالة حيال السلطة

 *بين تشومسكي  وفوكوحوار 

  **زينب العسكري 

:_ في البداية دعني أرجع إلى موضوع سبق وأن ناقشناه إذا كان تشومسكي   

صحيحا؛ وأنا أؤمن بأنه كذلك، مفاده أن العنصر األساس ي للطبيعة 

اإلنسانية هو الحاجة  إلى العمل اإلبداعي،والبحث اإلبداعي،اإلبداع الخالي 

من دمار المؤسسات القسرية؛ هذا بالطبع يتبع  من كل تعسف، والذي يحد

بضرورة زيادة اإلمكانيات لتحقيق هذه الميزة اإلنسانية األساسية وهذا ما 

 يتطلبه كل مجتمع الئق .

هذا يعني القضاء على كل عناصر الزجر، القمع،  التدمير،والضغط    

ام  إن النظ، الموجودة في كل مجتمع،كمجتمعنا مثال، كرواسب تاريخية

الفيدرالي الالمركزي للجمعيات والتعاونيات االقتصادية والمؤسسات 

االجتماعية كان راجعا إلى العمل النقابي_الفوضوي، ويبدو لي أن هذا هو 

الشكل المناسب للتنظيم االجتماعي ملجتمع متقدم تكنولوجيا، أين ال يتم 

بر على أن تحويل البشر إلى عناصر آلية، ال توجد أي حاجة  اجتماعية تج

يعامل البشر كحلقات في سلسلة اإلنتاج، حيث أن الغريزة اإلبداعية كما 

أتصور تعود إلى الطبيعة اإلنسانية القادرة على تحقيق نفسها بنفسها بشكل 

 كلي وبالطريقة التي ستقررها، وال أعرف كل الطرق التي تؤدي إليها.

مما يذهب إليه السيد موقفي أقل تقدما،فانا أذهب إلى أقل بكثير -فوكو:  

تشومسكي . بمعنى أنا أعترف أنني غير قادر على شرح وال عن اقتراح نموذجا 

مثاليا للعمل االجتماعي ملجتمعنا العلمي أو التكنولوجي. بالمقابل من بين 

المهمات التي أراها مستعجلة ومباشرة قبل كل ش يء آخر هي التالية؛ لقد 

وروبي، إلى النظر على أن السلطة محصورة في تعودنا على األقل في مجتمعنا األ 

يد الحكومة والتي تمارس من خالل عدد من المؤسسات املختصة بشكل جّيد 
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والمتمثلة في اإلدارة، الشرطة، الجيش. ونعلم أن هذه المؤسسات وجدت من 

أجل فرض األوامر، والعمل على تطبيقها ومعاقبة األشخاص الذين ال 

لطة السياسية تمارس دائما، تمارس باإلضافة، يطيعون. لكن أظن أن الس

وباألكثر بواسطة عدد من المؤسسات التي تظهر بذلك الشكل والتي ال تشترك 

مع السلطة السياسية في أي ش يء، وتظهر بأنها مستقلة عنها ولكنها ليست 

كذلك ؟ نعلم جّيدا أن الجامعة وبصفة عامة كل النظام المدرس ي والذي 

من أجل تحقيق المعرفة بكل بساطة، نعلم بأن هذا الجهاز يتظاهر بأنه وجد 

المدرس ي وجد من أجل إبقاء طبقة اجتماعية معينة في السلطة وإقصاء 

طبقة اجتماعية أخرى عن طريق وسائل تستخدمها السلطة. ش يء مثل الطب 

العقلي الذي هو اآلخر يتظاهر بأنه متجه لخير اإلنسانية فقط في حين يرى 

 وسيلة أكيدة لفرض األطباء الع
ّ
قليين أن هذا الطب العقلي ما هو بالنتيجة إال

سلطة سياسية على فئة اجتماعية. واألمر ذاته بالنسبة للعدالة، إذن... يبدو 

لي أن المهمة السياسية الحالية في مجتمع كمجتمعنا تتمثل في نقد لعبة 

ا بطريقة المؤسسات التي تظهر أكثر حيادية واستقاللية، نقدها ومهاجمته

تظهر العنف السياس ي الذي كانت )المؤسسات( تمارسه في السابق بغموض 

لكي نستطيع محاربتها. وإن لم نقم بنقد كل أشكال العنف السياس ي جّيدا التي 

تمارس في مجتمعنا فإننا نخش ى أن تتركب من جديد حتى وإن ظهرت في أشكال 

 الفوضوية.-نبيلة وظاهريا نزيهة كشكل النقابة

نعم، أنا بالتأكيد أوافق على هذا، ليس فقط نظريا، وإنما  -"تشومسكي   

فعليا كذلك. هناك مهمتان فكريتان، إحداهما هو ما أناقشه والتي تكمن في 

محاولة خلق رؤية ملجتمع مستقبلي عادل. والثانية تكمن بوضوح في فهم 

ا بالتأكيد طبيعة القوة، القمع، الرعب والتدمير في مجتمعنا في حد ذاته.وهذ

يتضمن المؤسسات المذكورة، مثل المؤسسات المركزية لكل مجتمع 

صناعي، أعني المؤسسات االقتصادية، المالية والتجارية.  خاصة في الفترة 

المقبلة، أين تكون الشراكة الكبرى المتعددة الجنسيات والتي ليست بعيدة 

والحكم عنا اليوم. هذه هي المؤسسات األساسية للقمع، واإلكراه 
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األوتوقراطي )االحتكاري( التي تظهر وكأنها حيادية، بعد هذا كل ما تقوله:"  

 نحن تابعون لديمقراطية األسواق".   

أظن أنه عيب كبير أن نستبعد المفهوم األكثر تجريدا وفلسفة لرسم العالقة 

بين تصور الطبيعة اإلنسانية المفعمة بالحرية، الكرامة واإلبداع مع 

اإلنسانية األساسية،و ربط هذا التصور بفكرة التركيبة المميزات 

االجتماعية، حيث يمكن تحقيق هذه الخصائص وحيث يصبح لحياة اإلنسان 

معنى. في الحقيقة، إذا فكرنا في التغيير أو الثورة االجتماعيين حتى وإن كنا نرى 

ليه، أنه من العبث أنه بإمكاننا الشرح التفصيلي للهدف الذي نريد الوصول إ

يجب علينا على األقل أن نعرف  أين نعتقد أننا ذاهبون، وهذا النوع من 

 النظرية يمكن أن يخبرنا بذلك.     

نعم، ولكن هنا أال توجد مجازفة؟ إذا قلنا بأن هناك نوع من الطبيعة  -:فوكو

اإلنسانية، وبأن هذه الطبيعة اإلنسانية لم تتحصل  في املجتمع الحالي على 

ى اإلمكانيات التي تستطيع من خاللها أن تتحقق،إذا سلمنا بهذا الحقوق وعل

أال نجازف بتعريف الطبيعة اإلنسانية بأنها مثالية وواقعية في الوقت ذاته، 

مخبأة ومقموعة لحد اآلن،أال نجازف بتعريفها بمصطلحات نستعيرها من 

مجتمعنا،من حضارتنا،من ثقافتنا؟ مفهوم الطبيعة اإلنسانية من هذا 

لمنطلق وكما سبق وان إعترفت في البداية أنك تجهله أال ترى بأن هذا ا

التعريف يجرنا إلى الخطأ؟أنت تعرف أن ماوتس ي تونغ تحدث عن طبيعة 

إنسانية بورجوازية وطبيعة إنسانية بروليتارية ؟ وفي تقديره أنهما ليس شيئا 

 واحدا. 

رسة السياسية أين حسن، أنا أرى بأنه في املجال الفكري للمما -:تشومسكي

نحاول تشكيل رؤية ملجتمع عادل وحر إنطالقا من مجموعة  مفاهيم للطبيعة 

اإلنسانية، نصطدم بنفس المشكل الذي نصادفه في الممارسة السياسية 

المباشرة.مثال، وبشكل ملموس فإنني كرست الكثير من نشاطي في حرب 

ني.نجد في الواليات الفيتنام وإستنزفت الكثير من طاقتي في العصيان المد
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األمريكية المتحدة أن العصيان المدني يمثل  فعل ذو أثار معتبرة تحمل في 

طياتها الكثير من الشكوك. مثال،فهو فعل يهدد النظام االجتماعي بطريقة 

يمكن أن تؤدي إلى الفاشية وهذا سيكون أمر س ئ بالنسبة ألمريكا، الفيتنام، 

ن األخرى. إذن هناك خطر في هذه الدول األسكوندونافية وكل البلدا

الممارسة.من جهة أخرى، إن لم نقم بهذه املجازفة فإن مجتمع الهند 

الصينية تتم تجزئته إلى قطع من طرف القوة األمريكية. وملجابهة هذه 

الشكوك يجب اختيار نموذجا للفعل، ونفس الش ئ بالنسبة للمجال الفكري 

لطبيعة اإلنسانية بالتأكيد محدود؛ أين نجد الكثير من الريب. إن تصورنا ل

فهو من جهة مشروط اجتماعيا، من خالل أخطائنا في التعامل، وحدود 

الثقافة الفكرية التي نعيش فيها.وفي نفس الوقت ومن األهمية بمكان أن 

نتعرف على األهداف المستحيلة التي نريد الوصول إليها، إذا كنا نأمل 

هذا يعني أنه يجب علينا أن نتحلى  الوصول إلى بعض األهداف الممكنة.

بالجرأة الكافية إلعطاء الفرضيات واختراع النظريات االجتماعية انطالقا من 

معرفة جزئية، مع البقاء منفتحين على اإلمكانية الكبرى، وفي الحقيقة على 

             االحتمالية الساحقة للفشل الذي يتربص بنا على األقل في بعض املجاالت.                 

يبدو لي في كل األحوال أن حتى مفهوم العدل يعمل من خالل طبقات  -:فوكو

املجتمع يظهر ذلك في مطالب الطبقة المستغلة وفي تبريرات الطبقة 

  المستغلة.

 يقاطعه، أنا ال أتفق مع هذا...    -:تشومسكي

في مجتمع بدون طبقات لست متأكدا من أننا نستطيع استخدام   -:فوكو

 مصطلح العدل.              

إذا  -حسن، هنا أنا ال أوافق، أنا أرى أنه توجد قاعدة مطلقة -:تشومسكي

كنت تصر،سأجد نفس ي في موقف صعب ألنني ال أستطيع أن أتوسع فيها 

نية األساسية والتي عليها هذه القاعدة ترتكز على  الخصائص اإلنسا -بوضوح
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يبنى المفهوم الحقيقي للعدل. وأحكم أن هناك تسرع في تقويم نظمنا 

القضائية الحالية على أنها مجرد وسائل للقمع الطبقي وأنا أظن أنها ليست 

كذلك. أرى أن هذه النظم تجّسد أشكال أخرى من القمع ولكنها تمثل كذلك 

للشرف، للحب، للطيبة والتعاطف، البحث عن المفاهيم الحقيقية للعدل، 

 التي تعد واقعية حسب وجهة نظري. 

ال أستطيع أن أمنع نفس ي من التفكير في عكس ما تراه حول الطبيعة -:فوكو

اإلنسانية، مفهوم الطيبة، العدل،ماهية اإلنسان، وتحقق الماهية 

اإلنسانية... كل هذا عبارة عن مفاهيم ومصطلحات تكونت داخل حضارتنا، 

نوع معرفتنا، في نسق فلسفتنا،وبالنتيجة هذا ينتمي كذلك إلى نظام  في

الطبقات عندنا ،ولألسف ال نستطيع إضفاء قيمة لهاته المفاهيم من اجل 

وصف أو تبرير ثورة والتي من المفروض أن تقلب كل األسس الموجودة في 

 مجتمعنا. وهنا يوجد تعميم ال أجد له تفسيرا تاريخيا. 

 سم الفلسفة ، جامعة وهران باحثة من ق**
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