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نظرية المعرفة والفرق بين
مفاهيم العلم و المعرفة واالعتقاد

1

هذه  بني  الجوهرية  الفروق  الكثريون  مييز  وال  واالعتقاد،  املعرفة  و  العلم  مفاهيم  بني  الخلط  يتم  ما  كثريًا 
املصطلحات فلكل منها تعريفها واستدالالتها وطرق اكتسابها الخاصة. وضع الفالسفة نظرية املعرفة للتفريق بني 

هذه املصطلحات ولتوضيح االختالفات بينها وتحديد وسائل الوصول إليها. 

نظرية املعرفة 
نظرية املعرفة أو اإلبستمولوجيا Epistemology كلمة مؤلفة 

من جمع كلمتني يونانيتني: episteme مبعنى علم، و 
logos مبعنى: حديث أو علم أو نقد أو دراسة. 

تهتم نظرية املعرفة إذن بدراسة العلوم 
أحد  املعرفة  نظرية  تعترب  النقدية. 

يختص  الذي  الفلسفة  فروع 
ومنظور  طبيعة  بدراسة 

املعرفة. يُعتقد أّن الفيلسوف 
جيمس  االسكتلندي 
فريدريك فرييرين كان أول 
مصطلح  صاغ  من 
كتابه  يف  اإلبستمولوجيا 
الذي  امليتافيزيقا  مبادئ 

إىل  الفلسفة  فيه  قسم 
أنطولوجيا  قسمني: 

املعنى  أما  وإبستيمولوجيا. 
املعارص ملصطلح إبستيمولوجيا 

والفرنسية  العربية  الفلسفة  يف 
فهو: الدراسة النقدية للمعرفة العلمية. 

الالند  أندريه  الفرنيس  الفيلسوف  يعرف 
نظرية الفلسفة بأنها فلسفة العلوم، ويصفها بأنها 

تدرس  ألنها  (ميثودولوجيا)  العلوم  مناهج  علم  عن  تختلف 
ونتائجها  وفروضها  العلوم  أنواع  كافة  مبادئ  نقدي  بشكل 

لتحديد أصلها املنطقي وبيان قيمتها.
طبيعة  بتحليل  أسايس  بشكل  الفلسفي  الفرع  هذا  يهتم 
يف  مبا  والرتميزات  املصطلحات  مبختلف  وارتباطها  املعرفة 
تدرس  والتربير.  والتعليل  واملعرفة  واالعتقاد  الحقيقة  ذلك 
وتهتم  املعرفة،  إىل  الوصول  وسائل  أيًضا  االبستمولوجيا 
تلخيص  املختلفة. ميكن  املعرفة  بادعاءات  املتعلقة  بالشكوك 
وما  املعرفة؟  (ما  أسئلة  عىل  باإلجابة  املعرفة  نظرية  هدف 
تتم  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  أن  مع  تحصيلها؟).  طرق 
باستخدام نظريات مرتابطة، ميكن عملًيا فحص كل من هذه 

النظريات عىل حدة.
إمكانية  يف  البحث  عملية  املعرفة  نظرية  وتدرس 
يف  الشك  مشكلة  فتواجه  املعرفة،  عىل  الحصول 
«املعرفة  بني  والتفرقة  منها،  التيقن  أو  الحقيقة 
األولية» التي تسبق التجربة وبني املعرفة املكتسبة عن 
أو ما يطلق عليه «املعرفة  التجربة  طريق 
التي  الرشوط  وتدرس  البعدية»، 
والتي  ممكنة  األحكام  تجعل 
الحقيقة  وصف  تسوغ 
بالصدق واملطلق، إن كان هذا 
نظرية  تبحث  كام  ممكًنا، 
التي  األدوات  يف  املعرفة 
باألشياء،  العلم  من  متكّن 
املعرفة  مسالك  وتحدد 

ومنابعها.
طرأ عىل مبحث نظرية املعرفة 
تطور  أثناء  وتعديالت  تغريات 
فهو  الطويل،  تاريخها  عرب  الفلسفة 
فيلسوف معني،  أو  وليد عرص معني  ليس 
بل هو مفهوم متطور بشكل دائم دامئاً، فقد أصبحت 
يف  مركزية  مكانة  ذات  كانط  إميانويل  منذ  املعرفة 
الفلسفة فاقت بها كل جوانب الفلسفة األخرى. ومنذ 
ذلك التاريخ مل تعد الفلسفة معرفة للعامل، بل تفكري 

يف هذه املعرفة بالعلم أو هي معرفة املعرفة.

املعرفة
يعرف قاموس أوكسفورد اإلنكليزي املعرفة بأنها: ١- 
الخربات واملهارات املكتسبة من قبل شخص من خالل 
التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العميل ملوضوع، 
٢- مجموع ما هو معروف يف مجال معني، الحقائق 
واملعلومات، الوعي أو الخربة التي اكتسبتها من الواقع 

أو من القراءة أو املناقشة. 
أما املعرفة يف االصطالح الفلسفي فهي مثرة التقابل 
باقي  عن  وتتميز  مدرك،  وموضوع  مدركة  ذات  بني 
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وهو  العلوم،  من  وغريها  الكيمياء،  وعلم  الفيزياء 
رضب من املعرفة املنظمة التي تستهدف الكشف عن 
تتحكم  التي  القوانني  إىل  بالوصول  الطبيعة  أرسار 
يف مسارها. لذلك فإن مفهوم املعرفة ليس مرادفاً 
العلم، فاملعرفة يشء أوسع حدوداً ومدلوالً  ملفهوم 
يف  واملعرفة  العلم،  من  وامتداداً  شموالً  وأكرث 
علمية،  وغري  علمية  معارف  تتضمن  قد  شمولها 
قواعد  أساس  عىل  النوعني  بني  التفرقة  وتقوم 
يف  تتبع  التي  التفكري  وأساليب  العلمي  املنهج 
املنهج  قواعد  الباحث  اتبع  فإذا  املعارف.  تحصيل 
عن  والكشف  األشياء  عىل  التعرف  يف  العلمي 

الظواهر فإن املعرفة الحاصلة هي معرفة علمية. 
الفرق بني املعرفة واالعتقاد

ما  يشء  كون  من  اإلنسان  موقف  هو  االعتقاد: 
يستخدم  املعرفة،  نظرية  يف  حقيقي�اٍ.  أو  صحيًحا 
الفالسفة مصطلح «االعتقاد» لإلشارة إىل املواقف 
الشخصية املرتبطة باألفكار واملفاهيم الصحيحة أو 
الخاطئة. مع ذلك، ال يتطلب «االعتقاد» االستبطان 

والحيطة. 
املعرفة  مفهومي  بني  اإلبستمولوجي  الفرق 
بشكل  املعرفة  تحصيل  بإمكانية  يكمن  واالعتقاد 
اختبارها.  وإمكانية  املعلومات  خالل  من  مبارش 
بينام ميكن أن نتبنى اعتقاًدا ما بطرق غري مبارشة 

من خالل حكايا وروايات اآلخرين املنقولة.
صحة  إلثبات  بالتجربة  الشخص  يستعني  عندما   
واملعرفة  فاملعتقد  ملعرفة.  املعتقد  يتحول  املعتقد، 
اختالًفا  املصدر  حيث  من  يختلفان  نفسيان  أمران 
ا، إذ أن املعتقد كناية عن إلهام ال شعوري ناشئ  تام�
عن  عبارة  واملعرفة  إرادتنا،  من  بعيدة  علل  عن 

اقتباس شعوري عقيل قائم عىل االختبار والتأمل.

خامتة
إذا كان اإلنسان هو مركز الدراسات اإلنسانية، فإن 
نظرية املعرفة هي أساس هذه الدراسات وجوهرها 
اإلنسانية  الحياة  أشكال  بأهم  دراستها  ترتبط  إذ 
وهي املعرفة البرشية. وإذا كان البرش يسعون إىل 
التي  املعرفة هي  املعرفة بحكم طبيعتهم، فإن هذه 
ولن  الغلط،  من  والسلوك  الوهم  من  العقل  تحرر 
يتمكن اإلنسان من الترصف بحكمة، دون أن يتعرف 
عزلته،  من  ويتخلص  عامله،  ويعرف  ذاته،  عىل 
ويفتح باب التواصل مع اآلخرين عن طريق اكتساب 

املعرفة.

آن واحد  تقوم يف  إنها  الشعور من حيث  معطيات 
الطرفني.  هذين  بني  الوثيق  واالتحاد  التقابل  عىل 
واملعرفة بهذا الشكل هي التي تحصل للذات العارفة 
نظرية  تطلق  كام  املعرفة،  مبوضوع  اتصالها  بعد 
املعرفة عىل البحث يف إمكان املعرفة البرشية، ويف 

مصادر هذه املعرفة أو الطرق املوصلة إليها.

أنواع املعرفة: 
غري  بسيطة  مالحظة  (مجرد  حسية  معرفة   -
وما  األذن  تسمعه  وما  العني  تراه  فيام  مقصودة، 
تلمسه اليد) دون أن تتجه أنظار الشخص العادي إىل 
الظواهر  هذه  بني  القامئة  العالقات  وإدراك  معرفة 

وأسبابها.
أساس  عىل  (تقوم  تجريبية  علمية  معرفة   -
أساس  وعىل  للظواهر  املقصودة  املنظمة  املالحظة 
بالتجربة  منها  والتحقق  املالمئة  الفروض  وضع 
أن  الباحث  ويحاول  وتحليلها)  البيانات  وتجميع 
يصل إىل القوانني والنظريات العامة التي تربط هذه 

املفردات بعضها ببعض.

الفرق بني البيانات واملعلومات واملعرفة
البيانات هي مجموعة من العنارص أو القيم التي ال 
تعطي معنى واضحا ألنها غري معالجة أو مرتبة أو 

منظمة بطريقة تساعد عىل فهمها.
التي  والواضحة  املعالجة  البيانات  هي  املعلومات 
إما  للشخص  املعلوماتية  الحصيلة  زيادة  إىل  تؤدي 
عن طريق إضافة حقائق جديدة، أو التأكيد والتعديل 

عىل حقائق سابقة.
أما املعرفة فتمثل مجموعة من القرارات أو األعامل 
بالسلوك  ترتبط   فهي  املعلومات،  عىل  تعتمد  التي 
الذي  فالشخص  املعلومات.  مع  وتعامله  اإلنساين 
يستخدم  كيف  يعرف  من  هو  املعرفة  من  قدر  لديه 

املعلومات املتوفرة لديه.
الفرق بني العلم واملعرفة

إذا نظرنا إىل كلمة علم من حيث اشتقاقها اللغوي 
 science اإلنجليزية  للكلمة  ترجمة  أنها  فسنجد 
أن  ومعناها   scire الالتينية  الكلمة  من  املشتقة 

يعرف. وكلمة علم يف اللغة العربية تحمل معنيني:
املعرفة،   من  نوع  أي  يرادف  واسع  معنى  األول: 
فيمكن القول مثال: «ال علم يل بهذا املوضوع» أي ال 

أعرف عنه شيئاً أو ليس يل معرفة بِه.
واملعنى الثاين هو معنى ضيق يرادف مصطلح العلم 
علم  يف  يتمثل  ما  نحو  عىل   science التجريبى 
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صعود اليمين المتطرف
في السنوات القليلة الماضية

إىل  املجر  ومن  املتحدة،  الواليات  إىل  الربازيل  من 
نيوزيلندا، تشكل األفكار والجامعات اليمينية املتطرفة 
هذا  يف  الدميقراطية.  للمجتمعات  خطريًا  تهديًدا 
الرئيس  تلقاه  الذي  املستمر  الدعم  فإن  السياق، 
األمرييك دونالد ترامب من أجزاء من قاعدته الشعبية 
الشغب  تأييده وأعامل  أرقام  انخفاض  الرغم من  عىل 
يعكس  يناير   ٦ يف  األمرييك  الكابيتول  مبنى  يف 

أكدت  كام  العاملي.  للتهديد  املستمر  التطور 
جاسيندا  النيوزيلندية  الوزراء  رئيسة 

مييني  إرهايب  قتل  أن  بعد  أردن 
يف  شخًصا   ٥٠ من  أكرث 

ليس  بلدها،  يف  مسجدين 
هناك شك يف أن أفكار ولغة 
والكراهية  االنقسام 
موجودة منذ عقود، ولكن 
أدوات  توزيعها،  شكل 
إذا  جديدة.  إنها  التنظيم؛ 

كان هناك أي أمل يف إصالح 
والنهوض  االنقسامات  هذه 

القانون  وسيادة  باملساواة 
واحرتام  شامل  مدين  ومجتمع 

الواليات املتحدة  ، فإن  حقوق اإلنسان 
بحاجة إىل العمل مع الدول األخرى واملنظامت 

متعددة األطراف لبناء تحالف ملكافحة النمو واالنتشار. 
التطرف اليميني.

العامل ما بعد ١١ سبتمرب
الحادي عرش  بعد ما يقرب من ٢٠ عاًما من هجامت 
من سبتمرب وما تالها من إطالق ملا أطلق عليه القادة 
العامل  يجد  اإلرهاب،  عىل  العاملية  الحرب  األمريكيون 
نفسه يف مواجهة تهديد جديد. خالل العقد األول من 
القرن  من  األول  والعقد  والعرشين  الحادي  القرن 
عىل  الدويل  املجتمع  ركز  حيث  والعرشين،  الحادي 
تتبنى  التي  األخرى  والجامعات  وداعش  القاعدة 
التطرف  منا  إرهابها،  لتربير  لإلسالم  معيًنا  تفسريًا 
اليميني يف جميع أنحاء العامل. توفر منصات وسائل 

مهمة  وسائل  الدردشة  وغرف  االجتامعي  التواصل 
من  والتعلم  والتواصل  األفكار  ملشاركة  لألشخاص 
بعضهم البعض بغض النظر عن املوقع الجغرايف، ما 
لوال  تكوينها  الصعب  من  كان  التي  االتصاالت  يسهل 

ذلك.
ليست  اليمينية  والجامعات  األيديولوجية  أن  يف حني 
جديدة عىل أجزا ء كثرية من أوروبا، فإن منو الهجرة 
األفراد  حركة  وزيادة  اإلسالمية،  الدول  من 
وتعميم  األورويب،  االتحاد  داخل 
من  املتطرفة  اليمينية  األفكار 
كرد  الشعبويني  السياسيني 
يف  االرتفاع  هذا  عىل  فعل 
اليمني  اندفاع  إىل  الهجرة 
سبيل  عىل   .٢٠١٠ يف 
اإلرهايب  نفذ  املثال، 
اليميني  الرنويجي 
بريينغ  أندرس  املتطرف 
الوحيش  هجومه  بريفيك 
وجزيرة  أوسلو  يف  والقاتل 
يف   .٢٠١١ يوليو  يف  أوتويا 
الدفاع  إىل  الحاجة  وصف  بيانه، 
اإلسالمية  الهيمنة  من  أوروبا  عن 
الهجامت، غريت  الثقافية. رداً عىل  والتعددية 
إدانة  متطلبات  تعريف  إلعادة  قوانينها  الرنويج 
بصامت  معلومات  مشاركة  عىل  ووافقت  اإلرهاب، 
األصابع من التحقيقات الجنائية مع الواليات املتحدة 
مراقبة  من  األخرى  الدول  لتمكني  األورويب  واالتحاد 
وأطلقت  الحدود،  يعربون  الذين  األفراد  ترصفات 
اسرتاتيجية وطنية ملكافحة خطاب الكراهية يف عام 
٢٠١٦. تبنت االسرتاتيجية توصيات من األمم املتحدة 
املجتمع  نهج  يضمن  واملحلية.  الدولية  النهج  تتضمن 
املواطنني  أن  التطرف  ملعالجة  الرنويج  يف  ككل 
ملكافحة  البالد  قيم  تعزيز  يف  بنشاط  يشاركون 

التهديدات.
كرايستشريش  يف  وقع  الذي  املميت  الهجوم  أبرز 
بنيوزيلندا يف عام ٢٠١٩ كيف استمر التطرف اليميني 
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يف النمو يف جميع أنحاء العامل. عىل غرار بريفيك، 
مطلق النار يف كرايستشريش، الذي ذكر الرنويجي 
البيض  إىل حامية  أشار  الخاص،  بيانه  باالسم يف 
من أصل أورويب من الهجرة واملسلمني والتهديدات 
إبادة جامعية  األخرى التي وصفها بأنها ترقى إىل 
بعد  برسعة  نيوزيلندا  حكومة  تحركت  للبيض. 
الهجوم للتصدي للتطرف اليميني. لقد غريت قوانني 
اآللية  األسلحة شبه  البالد لحظر نوع  األسلحة يف 
واضًحا  دعاًم  وأظهرت  الهجوم،  يف  املستخدمة 
للمجتمع املسلم يف نيوزيلندا. عملت نيوزيلندا مع 
للقضاء  حلول  إليجاد  التكنولوجيا  ورشكات  فرنسا 
عىل  العنيف  واملتطرف  اإلرهايب  املحتوى  عىل 
القوانني  عىل  بناًء  االجتامعي  التواصل  منصات 
املعمول بها يف الدول الداعمة لنداء كرايستشريش، 
معايري  وكذلك  معروفة،  الخطة  أصبحت  كام 
الصناعة وحقوق اإلنسان الدولية القانون، مبا يف 
إىل  أيًضا  الهجوم  أدى  كام  التعبري.  حرية  ذلك 
ومعاملة  البالد  قيم  حول  وطني  استجواب 
ديسمرب  يف  صدر  تقرير  يف  املتنوعة.  مجتمعاتها 
الهجوم  للتحقيق يف  امللكية  اللجنة  ٢٠٢٠، كشفت 
التهديد  تعقب  يف  البالد  يف  األمن  قوات  فشل 
اليميني املتطرف والكراهية والتمييز وسوء املعاملة 
يف  األخرى  والجامعات  املسلمون  واجهها  التي 
التوصيات مبا  التقرير سلسلة من  نيوزيلندا. يقدم 
وإعادة  املجتمعات  تلك  مع  التواصل  تعزيز  ذلك  يف 
مكافحة  عن  املسؤولة  األمنية  األجهزة  هيكلة 

اإلرهاب.
هو  اليميني  التطرف  مكافحة  مفتاح  سيكون 
التواصل  وسائل  متكّن  املضللة.  املعلومات  معالجة 
اإللكرتونية  واملواقع  الدردشة  وغرف  االجتامعي 
(جنًبا إىل جنب مع الخوارزميات التي تتعقب سلوك 
العامل  أنحاء  الناس يف جميع  اإلنرتنت)  الفرد عىل 
القامئة  من بناء واقعهم الخاص وتعزيز املعتقدات 
املجموعات  مختلف  من  للتأثري  عرضة  جعلهم  مع 
قادرة عىل  للدميقراطية  املناهضة  األفكار  واألفراد. 
الحدود  وإيجاد جامهري عرب  أكرب  االنتشار برسعة 
عندما  لبايدن  الصحيحة  الفكرة  جاءت  الوطنية. 
اقرتح عقد مؤمتر دويل حول الدميقراطية ملناقشة 
التحديات التي يواجهها العامل. ومع ذلك ، لن يحرز 
املعلومات  تكن  مل  إذا  يُذكر  تقدًما  املؤمتر  هذا  مثل 
هو  هذا  العمل.  وخطة  املناقشة  من  جزًءا  املضللة 
املكان الذي ميكن أن تدخل فيه شبكة موجودة مثل 
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ، والتي لديها خربة 

يف تسهيل تبادل األفكار ، وتحسني املعرفة الرقمية 
الدولية ، وتقديم جبهة موحدة.

الرضوري  من   ، العامل  سكان  منو  استمرار  مع 
التي  املتطرفة  تطوير مناهج دولية ملعالجة األفكار 
عرضة  واملؤسسات  واملجتمعات  األفراد  تجعل 
للخطر. بني الصدمات االقتصادية لعام ٢٠٠٨ وتلك 
الشباب  يطالب   ،  COVID19 جائحة  عن  الناتجة 
بالتغيري من تشييل إىل هونج كونج. نتيجة لذلك ، 
يجب أن تعمل إدارة بايدن مع األمم املتحدة ملساعدة 
املايل  الدعم  خالل  من  أفضل  بشكل  األجيال  هذه 
النهوض  عىل  تعمل  التي  للمنظامت  والرصيح 
مبجتمع مدين شامل والدميقراطية واملساواة. يجب 
فريسة  الوقوع  من  حاميتهم  يف  ذلك  يساعد  أن 

للتطرف يف البداية.
لن تكون محاربة التطرف اليميني سهلة ، حيث قام 
بدمج  السياسية  واألحزاب  السياسيني  من  العديد 
عنارص من أفكاره يف برامجهم ، لكن الدميقراطية 
يف  اإلنسان  وحقوق  القانون  وسيادة  واملساواة 

جميع أنحاء العامل تستحق العناء.



أصبحت القيمة

مسألة اجتامعية،

أي أن املجتمع هو

الذي يُنِتج القيمة،

وليست القيمة هي

التي تحكم املجتمع

~ عبد الوهاب المسيري
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التعاطف االنتقائي..
طبيعة بشرية أم تفرقة عنصرية؟
قال الشاعر اإلنجليزي جون دون «إن مقتل أي شخص يف العامل يحط من قيمتي، ألين أؤمن بالجنس البرشي 
كوحدة واحدة»، لكن تعاطف البرش مع بعضهم البعض يف واقع األمر ال ميت ملقولة وقناعات دون بصلة، 
فهناك الرابحون الذين دامئًا ما يحصلون عىل كامل انتباهنا وتعاطفنا إضافة إىل أعىل مستويات التغطية 
اإلعالمية، وهناك الخارسون الذين ال ينالون أي تعاطف، وهناك طبقة وسطى تنال بعض التعاطف فقط يف 

حال تعرضها لكارثة كربى.
مع بدء الحرب الروسية األوكرانية، انترشت العديد من الفيديوهات التي تظهر تعاطف بعض مراسيل وسائل 
اإلعالم مع الالجئني األوكرانيني المتالكهم «عيونًا زرقاء»، و «شعًرا أشقر»، و «برشة بيضاء»، وكأن جميع 
آخر.  بلد إىل  الحروب مهّجرين من  أن ميضوا حياتهم يف  اختاروا  البنية قد  السمراء والعيون  البرشة  ذوي 
تسبب هذا الربط بني حالة التعاطف ولون برشة الضحية بخلق موجات من ردود الفعل الغاضبة حول العامل، 
كام أعاد تسليط الضوء عىل حالة انتقائية التعاطف مع الضحية حسب عرقه ولون برشته وصفات أخرى مل 
له يف  علمية  تفسريات  هناك  االنتقايئ سلوكًا عنرصيًا؟ وهل  التعاطف  عد سلوك  لنا  ميكن  فهل  يخرتها. 

الطبيعة البرشية؟ لإلجابة عىل هذه األسئلة علينا أوًال أن نعرف معنى التعاطف. 

التعاطف
ميكن أن نعرف التعاطف بشكل عام عىل أنه القدرة عىل فهم ما يشعر به اآلخرون ووضع أنفسنا مكانهم. يف 
عام ١٩٠٨، دخل مصطلح التعاطف (empathy) اللغة اإلنجليزية من اللفظ األملاين (Einfühlung) الذي يعني 

(Feeling in) عىل يد عامل النفس الربيطاين األمرييك إدوارد تيتشيرن. 
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يعد عامل النفس األمرييك، باول إيكامن، واحًدا من 
أهم علامء النفس الذين تخصصوا بدراسة املشاعر 
قسم  خصوًصا،  وبالتعاطف  عام  بشكل  اإلنسانية 
إيكامن هذا الشعور لثالثة مستويات بدرجة عمقها، 

وهي:

فهم  عىل  القدرة  اإلدرايك:  أو  السطحي  التعاطف 
مشاعر اآلخرين وتصور آالمهم.

العاطفي  التجاوب  املشاعري:  أو  العميق  التعاطف 
مع اآلخرين والغضب لغضبهم أو الفرح لفرحهم أو 
التمني  مشاعر  تطوير  إىل  إضافة  لحزنهم،  الحزن 

بأن نرى اآلخرين بحال أفضل وأكرث سعادة.

التعاطف التفاعيل: ويتجاوز هذا النوع فهم مشاعر 
التحرك  إىل  عاطفي�ا  معهم  والتجاوب  اآلخرين 
ملساعدتهم، فمستشارك النفيس لن يبيك معك عىل 
كأي  عمله  ليؤدي  ملساعدتك  سيتحرك  بل  آالمك، 

مستشار نفيس جيد.

التعاطف االنتقايئ
ال شك بأن التعاطف جزء أسايس من تكوين البرش 
املمكن  من  لكن،  االجتامعية،  روابطهم  ومن 

ملستوياته أن تختلف تبًعا لعدة عوامل، من بينها:

للمعاناة  استجابة  التعاطف  يكون  ما  غالبا   -
أن  لك  املمكن  فمن  أيضا،  اختيار  لكنه  الجامعية، 
ترفض التعاطف مع جامعات تعاين من مشكلة ما 
من  كبرية  مجموعة  مساعدة  الصعب  من  ألنه 
محنتهم،  من  تخليصهم  عىل  والعمل  األشخاص 

بينام من السهل أن نقدم املساعدة لشخص واحد. 

- يرجع بعض علامء النفس أيًضا انتقائية التعاطف 
إىل أنه هذا الشعور ينشأ يف األساس أساسا لصالح 
بقاء املجموعة، ما يعني أنه من السهل ألي فرد أن 
يرفض التعاطف مع أي شخص من خارج املجموعة 
طاملا أن أزمته بعيدة عنه وعن املجموعة التي ينتمي 
من  مع  نتعاطف  نحن  عليه.  محنته  تؤثر  ولن  لها 
نعرفه، من نراه، من نشعر أنه يتشارك معنا يف أي 
صفة من الصفات اإلنسانية، بالتايل هم مثلنا، هم 
نحن، لكن من ال نعرفه أو نراه أو نظن أننا نفضله 
الطبقة، فال يحصل عىل  أو  الرثوة،  أو  الثقافة،  يف 
«آخر»،  لنا  بالنسبة  بل هو  مّنا،  ليس  ألنه  تعاطفنا 
متاًما  برشيًا  وليس  كامًال،  إنسانًا  ليس  واآلخر 

بالنسبة لنا.

بافتقار شديد  النفسية  تتميز بعض االضطرابات   -
يف التعاطف مام يجعل أصحابها قادرين عىل أذية 
أو  الرنجسية  الشخصية  كاضطراب  اآلخرين 
الحدية  الشخصية  أو  للمجتمع  املضادة  الشخصية 
الذين  األشخاص  يكرب  أن  أيًضا  ميكن  وغريها. 
تعرضوا للصدمات النفسية يف طفولتهم ليصبحوا 
أقل تعاطًفا مع اآلخرين، ألن عقلهم يركز عىل الذات 
أكرث من تركيزهم عىل اآلخر لحامية أنفسهم من أي 

صدمات جديدة. 

العاطفية  للصدمات  املستمر  التعرض  يتسبب   -
يوصف  ما  فكثريًا  التعاطف،  مستويات  برتاجع 
الحضانة  دور  يف  والعاملني  واملمرضني  األطباء 
املثال بأنهم قساة،  ودور رعاية املسنني عىل سبيل 
من  بنوع  إصابتهم  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود 
اإلرهاق العاطفي الذي يدفع العقل لتقليل مستويات 
إيجاد  عىل  الرتكيز  لتوجيه  الضحايا  مع  التعاطف 

طرق ملساعدتهم وإنقاذهم. 

بسبب العوامل السابقة (وغريها) يرى بعض علامء 
عىل  االعتامد  عدم  الرضوري  من  أنه  النفس 
باعتباره  األخالقية  أحكامنا  إطالق  يف  التعاطف 
شعورا مضلال وانفعاليا يكرب ويتضاءل دون معيار 
 the Case" بعنوان  كتابا  بلوم  ألّف  ثابت.  أخالقي 
قضية  التعاطف..  («ضد   "Against Empathy
التعاطف العقالين»)، رشح فيه أسباب إميانه بكون 
التعاطف سيًفا ذي حدين قد يؤدي إىل نتائج سيئة 
أكرث  تجعلنا  إيجابية  نتائج  إىل  يؤدي  كام  متاما 
رعاية وتسامًحا وإيثاًرا، ألنه يعتقد أن التعاطف غري 
محدود،  أو  معدود  وغري  واحد،  تردد  عىل  مضبوط 

وضيق األفق، ومنحاز.
إن الطامة الكربى يف التعاطف االنتقايئ تكمن يف 
العالقة العكسية التي تجمع مستويات تعاطفنا مع 
زيادة  أن  إذ  ضحاياها،  عدد  مع  ما  كارثة  ضحايا 
بأن أعاملك ال  أعداد ضحايا كارثة ما يجعلك تشعر 
ييل  جامعة  يف  النفس  علم  أستاذ  يعد  لها.  قيمة 
الذين  العلامء  أبرز  من  واحًدا  بلوم،  بول  األمريكية، 
مجلة  يف  بلو  كتب  التعاطف.  انتقائية  درسوا 
تحيزا  التعاطف  فيه  عد  مقاًال  األمريكية  نيويوركر 
غري منطقي، ألنه من غري املنطقي التعاطف مع ٧ 
نوع  إىل  وأن هذا سيؤدي  مليارات شخص، خاصة 
من  مينع  الذي  العاطفي»  واإلرهاق  «الشلل  من 

تقديم املساعدة الفعلية.
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باعتباره عاطفة متقلبة وغري عقالنية تروق  أخالقًيا  دليًال  التعاطف  اعتبار  املمكن  أنه من غري  بلوم  يؤمن 
يف  للتفكري  طريقة  العقالنية»  «الرأفة  عنها  بدال  ويقرتح  األخالقي،  حكمنا  وتشوش  الضيقة،  لتحيزاتنا 
القضايا، وذلك من خالل التحليل العقالين للقضية باعتبارها قضية عادلة دون انفعال أو تعاطف لحظي، مع 
التفكري يف الحلول املؤسساتية والحلول طويلة املدى التي تديم املساعدة، لكنه يرى أيضا أنه من املمكن ل 

«قمع التعاطف» أن يخلق شخًصا مريًضا وقاسًيا، ورمبا تقلل من اهتاممه بالقيم واألخالق.
درس األستاذ يف العلوم السياسية يف جامعة واشنطن، ويليام يس أدامز، حالة التعاطف االنتقايئ ، وخلص 
إىل أن درجة االهتامم بالضحية هي التي تحدد مستوى رد الفعل تجاه الكارثة التي تعرض لها وليس شدتها 
فيه  يرون  أو  الخربات،  يف  منهم  األقرب  نحو  التعاطف  إىل  مييلون  عام،  بشكل  البرش،  وأن  خطورتها،  أو 

انعكاًسا لشخصياتهم، دون أن يرتبط ذلك بالجغرافيا بشكل أسايس. 

خامتة
الحيوانات حتى  التعاطف عند  الحيوان» كيفية تراجع  لنا جورج أوريل يف روايته املشهورة «مزرعة  يظهر 
أن «جميع  األمر  بادئ  الحيوانات يف  تعلن  إذ  أخرى،  فئة  فئة معينة ومُينع عن  انتقائًيا ميارس مع  أصبح 
هناك  لكن  متساوية،  الحيوانات  «جميع  إىل  ويتحول  الوقت  مع  املبدأ  هذا  ليتغري  متساوية»،  الحيوانات 

حيوانات أكرث مساواة من غريها». 
مستوى  ربط  أن  إال  الضحية،  مع  قرابته  صلة  زادت  كلام  أكرث  تعاطًفا  اإلنسان  يظهر  أن  الغريب  من  ليس 
املساعدة  تقديم  وجوب  عن  والتحدث  اختياره،  دون  فيها  ولد  التي  البلد  أو  الضحية  برشة  بلون  التعاطف 
هو  أخرى  مجموعات  مبعاناة  واالستخفاف  معينة،  جينات  يحملون  أنهم  ملجرد  األشخاص  من  ملجموعة 

ترصف عنرصي بدون أدىن شك، وال ميكن تربيره بأي شكل من األشكال. 
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9

نتائج األبحاث القائمة على المنهج العلمي..
هل هي جديرة بالثقة؟

كثريًا ما نسمع من يحاجج بتغري وتبدل النظريات العلمية وحلول الجديد منها محل القديم لتربير رفضه 
اتباع املنهج العلمي، وعادة ما يستخدم هؤالء مثال فيزياء نيوتن التي ظلت تعترب حقيقة مطلقة لقرنني من 
الزمن، حتى جاء آينشتاين ووضع نظريات جديدة غريت من فهمنا للكون وأثبتت أن فهم نيوتن لفيزياء 

العلمية نسبية وقابلة  الحقيقة  وإذا كانت  الكون كان محدوًدا. فهل حجج هؤالء منطقية؟ 
للتغيري فكيف يصفها البعض بأنها مطلقة؟ وملاذا علينا إًذا أن نثق باملنهج العلمي؟ 



املنهج العلمي
الكتساب  التجريبي  األسلوب  هو  العلمي  املنهج 
الطبيعية  العلوم  تطور  األسلوب  هذا  ميز  املعرفة. 
املنهج  ويقوم  األقل.  عىل  عرش  السابع  القرن  منذ 

العلمي عىل مجموعة من الخطوات، هي:

١. املالحظة.

٢. السؤال والبحث.

٣. االفرتاض.

٤. التنُبؤ وفًقا لالفرتاض.

٥. االختبار. 

٦. مالحظة النتيجة وإصالح الفرضية لتتوافق مع 
نتائج االختبار. 

إعادة الخطوات من ٤ إىل ٦ عدة مرات حتى 
تتطابَق الفرضيات مع النتائج. 

النظرية  تصبح  العلمي،  املنهج  خطوات  اتباع  بعد 
عدم  يعد  املشاهدات.  خاللها  من  تفرس  عمل  إطار 
أن  لنا  داعي  فال  العلمي،  للنهج  األهم  امليزة  التحيز 
يعيد  أن  شخص  أي  فبإمكان  للباحث،  ثقتنا  مننح 
التجربة والتأكد من صحة نتائجها (يف حال توافرت 

له األدوات الالزمة لذلك). 

اتباع  عن  الناتجة  العلمية  والقوانني  الحقائق  هل 
املنهج العلمي نسبية أم مطلقة؟ 

يف  مطلقة  وإمنا  نسبية،  ليست  العلمية  الحقائق 
وتفرض  الظواهر  عىل  تصدق  الخاص،  إطارها 
مطلقة.  تكون  املعنى  وبهذا  عقل  كل  عىل  نفسها 
فعىل سبيل املثال، حقيقة أن جزيء املاء يتكون من 
ذريت هيدروجني وذرة أوكسيجني واحدة، ال تنطبق 
أي  بل  الدراسة فقط،  أجريت عليها  التي  املياه  عىل 
لجميع  موجهة  الحقيقة  وهذه  اإلطالق،  عىل  مياه 
أجريت  الذين  لألشخاص  فقط  وليس  األشخاص، 
املمكن  من  ذلك  مع  أمامهم.  االختبار)  (أو  التجربة 
الحكم  من  يجعل  أن  مخربيًا  الثقيل  املاء  لصناعة 
العلمي السابق حكاًم نسبًيا، ال مبعنى أنه يتغري من 
إطاره  ىف  يصدق  أنه  مبعنى  بل  آخر  إىل  شخص 
الخاص. والقوانني العلمية ليست مطلقة بل نسبية، 
دامئة. فتعديل  العلمية تكون  املعرفة  أن معظم  مع 
األفكار بدًال من  رفضها هو املعيار األسايس للعلم، 
البقاء والتطور بشكل  القوية إىل  الُبنى  حيث متيل 

أكرث دقة وأكرث قبوًال. عىل سبيل املثال، عندما قام 
مل  النسبية  النظرية  قوانني  بصياغة  آينشتاين 
يتجاهل قوانني الحركة النيوترونية، بل أظهرها عىل 
مفهوم  ضمن  املحدود  للتطبيق  تقريب  مجرد  أنها 

أكرث شمولية.
أو  النظريات  اختبار  يتم   ، العلمي  املنهج  يف 
تحسينها عىل الدوام وبصورة مستمرة، سواًء كانت 
العلامء  ويفرتض  جديدة.  أو  قدمية  النظريات  هذه 
إىل  للوصول  مجال  هناك  يكن  مل  لو  حتى  أنه 
القيام  ميكن  لكن  واملطلقة،  الكاملة  الحقائق 
بتقديرات تقريبية متزايدة الدقة لتفسري ما يحصل 

حولنا وكيف يحصل. 

هل تُخلق الحقائق العلمية 
بالتجربة، أم أنها موجودة بالفعل 

ُمسبقاً؟
مثال: اختالف أشكال املواد يف الطبيعة.

بشكٍل عام هناك ثالث حاالت رئيسية للامدة الصلبة 
والسائلة والغازية. ظهرت يف العقود األخري أشكال 
فائقة  واملواد  البالزما  ذلك  يف  مبا  للامدة،  جديدة 
كانت  فهل  وغريها،  الطبولوجية  واملواد  التوصيل 
هذه املواد موجودة مسبًقا؟ أم أنها وجدت من خالل 

التجربة؟ 
الثالث  املواد  تعريض  نتيجة  املواد  هذه  نشأت 
املثال:  سبيل  فعىل  معينة.  لظروف  الرئيسية 
للتيار  مقاومتها  مواد  هي  الفائقة؛  املوصالت 
الكهربايئ تقرتب من الصفر املطلق عند تربيدها إىل 
تسمح  حيث  للغاية،  منخفضة  حرارة  درجات 
أي  دون  خاللها  الكهرباء  مبرور  الفائقة  املوصالت 
طريقة  نكشتف  مل  فلو  تقريباً.  كهربية  مقاومة 
بالفعل،  ملا كانت موجودة  املطلق،  للصفر  لتربيدها 

وال يعني ذلك أنها غري موجودة. 

هل يقبل العلم الشك؟
العلم ال يقبل إال الشك، وبالرغم من أن هناك املاليني 
واالكتشافات  الثابتة،  والحقائق  املعلومات  من 
الحديثة املدهشة، إال أنها ال ميكن أن تكون مطلقة، 

وميكن أن نلّخص الحكاية مبجموعة من النقاط: 
والفرضيات  النظريات  وضع  عىل  قائم  العلم   -
صحيحة  رياضية  وحسابات  وقوانني  واكتشافات 
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دامئاً، إال أنه ليس ثابتاً مبرور الزمن، فمن املمكن أن 
إىل  الوصول  مع  ما  لحظٍة  يف  املفاهيم  تتغري 

اكتشاف جديد ما.

- يتمتع النهج العلمي مبرونة تعتمد عىل التجارب، 
العثور  يف  تُساهم  التي  الحديثة  القوانني  ووضع 
املهمة  الذي سهل  األمر  إجابات متعددة، وهو  عىل 
من  بدالً  ألبحاثهم  العنان  إطالق  يف  الباحثني  أمام 
تضييق املجال عىل أنفسهم بالتمسك باالكتشافات 

القدمية.

-أو  األشياء  كافة  عىل  العثور  يتم  مل  اآلن  حتى   -
يف  تتواجد  أن  ميكن  التي  منها-  كبري  جزء  حتى 
عاملنا، فهناك املزيد من األرسار التي مل تُكتشف، ومل 
عملية  لنبدأ  حتى  بوادر  أي  لها  يظهر  ومل  تفرس، 
البحث فيها. لذا يجب أخذ وجود نواقص كثرية يف 

أي معلومة نتلقاها بعني االعتبار.

ما الذي يدفع الناس للتشكيك 
بنتائج األبحاث القامئة عىل املنهج 

العلمي؟ 
نرى اليوم العديد من الناس، مبن فيهم السياسيني 
شكوكهم  عن  علًنا  يعربون  البالد  رؤساء  وحتى 
الوقت،  نفس  ويف  العلمية،  النتائج  صحة  حيال 
بشأن  املتزايد  قلقها  عن  العلمية  املؤسسات  تعرب 

تراجع الثقة بالعلم، فام السبب وراء ذلك؟ 
غاوتشات  غوردون  األمرييك  االجتامع  عامل  أجرى 
بحًثا حول ارتباط الشك بالعلوم والتوجه السيايس، 
يف  السياسيني  املحافظني  أن  إىل  البحث  وخلص 
وقد  بالعلم.  ثقة  أقل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التي أجراها  الحديثة  أظهرت مجموعة من األبحاث 
علامء النفس االجتامعي والسيايس أن التشكيك يف 
بني  عادًة  يوجد  الخصوص  وجه  عىل  املناخ  تغري 
الطيف  من  املحافظ  الجانب  عىل  املوجودين  أولئك 

السيايس.
كام عمل مجموعة من الباحثني يف علمي االجتامع 
بنسلفانيا  والية  يف  ميلون  كارنيغي  جامعة  يف 
نتائج  يف  التشكيك  حالة  فهم  عىل  األمريكية 
ييل:  ما  إىل  أبحاثهم  وخلصت  العلمية،  األبحاث 
البحث  من  طبيعًيا  جزًءا  اليقني  عدم  حالة  «متثل 
القائم عىل املنهج العلمي ، لكن، عند إسقاطها عىل 
انتقايئ  بشكل  الشك  حالة  استخدام  ميكن  العامة، 
لرفض وتشويه النتائج غري املرغوب بها أو لتأجيل 

أو  الشخيص  املستوى  عىل  معينة  إجراءات  اتخاذ 
عىل مستويات أعىل يف حال كان املشكك يف موقع 

مسؤولية». 

خامتة
النظر عن  العلمي بغض  النهج  االستنتاج يف  يبنى 
الحالة النفسية أو الذهنية للعامل وبغض النظر عن 
ميكن  ال  وبالتايل،  ومعتقداته،  الشخصية  آرائه 
التجربة  خالل  من  إال  قبولها  أو  ما  نظرية  رفض 
العلمية فهي  املعرفة  أما  النتائج.  التأكد من  وإعادة 
متغرية، ولكن تغريها يتم بشكل تراكمي، أي إضافة 
الجديد إىل ما هو قديم، ومن ثم فإن نطاق املعرفة 
التى تنبعث من العلم يتسع باستمرار كام أن نطاق 

الجهل الذي يبدده العلم ينكمش باستمرار.
العلم اليوم يتطور بوترية أرسع بكثري من ذي قبل، 
سبيل  عىل  الربمجة  علوم  مناحيه،  أحد  أخذنا  فإذا 
املثال، سنجد أن هناك تطورات ونقالت نوعية يومية 
ليس  العلوم،  كافة  ذلك  عىل  وقس  املجال،  هذا  يف 
البيولوجية  أو  الكيميائية  أو  الفيزيائية  العلوم 
فحسب، بل كافة العلوم عىل اإلطالق. ومن هنا مل 
الدوام  عىل  جديدة  مواقع  اىل  العلم  انتقال  يكن 
عالمة من عالمات النقص فيه وإمنا يكمن النقص 
العلم  هو  الصحيح  العلم  أن  ترى  التي  النظرة  ىف 

الثابت واملكتمل. 
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التجارة باألديان

هي التجارة الرائجة

يف املجتمعات التي

ينترش فيها الجهل

~ ابن رشد
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معايير أوستن برادفورد هيل
للفصل بين االرتباط والسببية

كثريًا ما يتخيل الناس وجود عالقة مبارشة بني حدثني معينني ملجرد أنهام وقعا يف نفس الفرتة الزمنية أو 
ملجرد أن وقوع أحدهام تال اآلخر. وكثريًا ما يُستخدم مصطلحي االرتباط والسببية بطريقة متبادلة، حتى أن 
هناك من يعتقد أن االرتباط والسببية مفهومان مرتادفان. يف واقع األمر االختالفات بني مصطلحي االرتباط 
عند  خصوًصا  املنطقية،  املشاكل  من  مجموعة  يخلق  أن  بينهام  للخلط  وميكن  ومتنوعة،  عديدة  والسببية 

دراسة الظواهر الطبيعية، أو عند التعامل مع األوراق البحثية. 

التي  الشهرية  األمثلة  من  التاجي  القلب  مرض  مع  البديلة  الهرمونات  باستخدام  العالج  ارتباط  مثال  يعد 
الدراسات  من  العديد  أظهرت  حيث  والسببية.  االرتباط  مفهومي  بني  الخلط  مسألة  لتوضيح  تستخدم 
اإلحصائية أن النساء الاليئ استخدمن العالج باستخدام الهرمونات البديلة، لديهن معدل أقل من املتوسط من 
باستخدام  العالج  أن  اقرتاح  إىل  األطباء  دفع  مام  النساء،  باقي  عند  التاجية  القلب  بأمراض  اإلصابة  معدل 
ذات  املنضبطة  العشوائية  التجارب  لكن  التاجي.  القلب  مرض  من  الوقاية  عىل  يساعد  البديلة  الهرمونات 
التعوييض  العالج  استخدام  أن  الحًقا  أظهرت    (Randomised Control Trial (باإلنجليزية:  الشواهد 
التاجية. كذلك  الرشايني  بأمراض  اإلصابة  ذات داللة إحصائية يف معدل  زيادة صغرية  أدى إىل  بالهرمونات 

من  املستقاة  البيانات  تحليل  إعادة  الدراسات اإلحصائية أن هؤالء النساء الاليئ كن أظهرت 
التعوييض  العالج  بالهرمونات، كن من طبقة اجتامعية يستخدمن 

لألنظمة اقتصادية عالية تتبع نظاًما غذائًيا  مامرسة  مع  صحًيا 
أكرث  متكرر  بشكل  فإن الرياضية  وبالتايل  غريهن.  من 

التعوييض  العالج  وانخفاض استخدام  بالهرمونات 
بأمراض  اإلصابة  آثاًرا معدل  كانت  التاجية  القلب 
اإلصابة متزامنة لسبب شائع (أي أن  معدالت  قلة 
التاجية  الرشايني  الاليئ بأمراض  النساء  عند 
كان استخدمن العالج باستخدام  البديلة،  الهرمونات 
النظام بسبب وضعهم االجتامعي  إىل  باإلضافة  املرتفع 
كونها الغذايئ املنتظم ومامرسة  من  بدالً  الرياضة) 
املبارشة  األسباب  يف أحد  يعتقد  كان  كام  لآلخر، 

بادئ األمر. 
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عبارة  عىل  الضوء  تسليط  مقالتنا  يف  سنحاول 
ونضع  لنفرسها،  السببية»  يعني  ال  «االرتباط 

خطوطًا عريضًة للتعريف بكل من املصطلحني.

االرتباط والسببية

ما هو االرتباط
من  التي  اإلحصائية  التقنيات  أحد  االرتباط  يُعد 
من  زوج  بني  الرتابط  قوة  مبدى  تخربنا  أن  شأنها 
املتغريات الخطية (أ) و (ب)، وكيفية تغريهام مًعا، 
مثل  أسئلة  عن  باإلجابة  التقنية  لهذه  شأن  ال  إذ 
إنها  بل  ما،  عالقة  وراء  تكمن  التي  وملاذا»  «كيف، 

تحدد بأن العالقة موجودة فقط.

- يف حالة االرتباط يؤدي تغري (أ) إىل 
تغري (ب):

الصدفة.  مبحض  حدثت  قد  الحالة  هذه  تكون  قد 
ملجرد أنك متكنت من تحديد إتصال ما، فهذا ال يعني 
كلام  املثال،  سبيل  فعىل  فعًال،  موجود  االتصال  أن 
زادت مبيعات رشكة «Apple» (املتغري-أ)، -كام هو 
الحال عند طرحها إلصدار جديد؛ تزداد معها معدل 

الوفيات بسبب السقوط عىل الدرج (املتغري-ب).
إن املُعطيات واضحة هنا، ما ِمن اتصال مبارش بني 
املُتغريين (أ و ب)، إذ ال يقوم موظفو املبيعات بدفع 
الناس إىل أسفل الدرج، لكن نظًرا لحالة الجنون التي 
إلصدار  إطالق  كل  مع  الرشكة  هذه  عشاق  تُصيب 
بعضهم  عىل  ويدوسون  يتدافعون،  فإنهم  جديد؛ 
وبالتايل  الجديد،  هاتفهم  عىل  للحصول  البعض 
يكون حادث الوفاة بسبب السقوط عىل الدرج ناتج 

عن البيع، وليس البيع هو الذي أدى للوفاة.

ما هي السببية؟
تأخذ السببية خطوة أبعد من االرتباط، بحيث تقول 
بأن أي تغيري يف قيمة املتغري (أ)، سيؤدي إىل تغيري 
بأن متغريًا واحًدا  املتغري (ب)، مام يعني  يف قيمة 
باسم  التعريف  لهذا  يشار  يحدث.  اآلخر  يجعل 

السببية أو النتيجة.

- يف حالة السببية يؤدي تغري (أ) إىل 
حدوث (ب):

كمثال عىل ذلك، لو حدث خلل بأحد خطوط أنابيب 
مباليني  يقدر  كبري  لترسب  وأدى  النفط،  نقل 
عىل  هنا  الرضر  يقترص  لن  املياه؛  يف  الجالونات 
التداعيات البيئية الهائلة فحسب، بل سرتتفع أسعار 
العرض،  يف  املفاجئ  االنخفاض  بسبب  النفط 
بشكل  (املتغري-أ)  النفط  ترسب  تسبب  وبالتايل 
مبارش يف ارتفاع سعره (املتغري-ب)، أي أن السابق 

تسبب يف حدوث األخري.

من  كٌل  يعني  ماذا  فهمنا  أن  وبعد  اآلن، 
االرتباط والسببية ، حان الوقت لفهم كيف 

أن االرتباط ال يقتيض السببية.

هل يُعقل أن يُسبب استهالك 
املثلجات وفاة الناس؟

هل سمعت يوًما بدراسة حول ارتباط زيادة مبيعات 
املثلجات مبعدل جرائم القتل يف نيويورك؟

أثبتت تلك الدراسة التي أجريت عام ٢٠٠٩ أن مع كل 
يزداد  املثلجات،  مبيعات  يف  انخفاض  أو  ارتفاع 
مامثلة  دراسة  ويف  القتل.  جرائم  معدل  وينخفض 
أخرى، وجد الباحثون أن معدل الوفيات بسبب الغرق 
املثلجات  املعتاد عندما بلغت مبيعات  كان أعىل من 

ذروتها.  
اآلن ونحن عىل أبواب فصل الصيف، هل يجب علينا 
القلق عىل سالمتنا يف ضوء هذه النتائج املُقلقة؟ أو 

أن نحظر بيع املثلجات نهائًيا؟ 
حسًنا رمبا هناك عالقة مختلفة بني هذه املُتغريات 

وال نستطيع رؤيتها، دعونا نحلل املعطيات أكرث.

قبل تحديد نوعية االتصال بني 
املتغريات، ابحث عن العوامل 

املُسببة
من املهم أن نضع يف اعتبارنا العوامل األساسية قبل 
القيام بأي استنتاج، فقد نجد يف كثري من الحاالت، 
بعًضا من العوامل (الخفية) إن صح التعبري، والتي 

ترتبط مع العامل الرئييس يف مستوى ما.



العامل  بأن  سنجد  الغرق،  وحوادث  القتل،  جرائم  معدالت  وزيادة  املثلجات  مبيعات  عن  مثالنا  إىل  بالعودة 
الخفي هنا، والذي يُسبب ِكال األمرين هو حالة الطقس، فإن كان ُمشمًسا كام هو الحال يف فصل الصيف؛ 
تزداد نشاطات الناس فيخرجون للسباحة مثًال، أو للتنزه واالستمتاع بيوم مشمس لطيف، وتهدئة أعصابهم 

بتناول املثلجات. 
أصبح لدينا اآلن زيادة يف مبيعات املثلجات، وزيادة يف تجمعات الناس يف الخارج، وبالتايل زيادة إمكانية 
تعرضهم لحوادث كالقتل أو الغرق -إن حدثا-، أي ال عالقة سببية بني املثلجات ومعدالت الوفاة، وإمنا كًال 

منهم تربطهم عالقة سببية مع الطقس املشمس ،الذي جمع بينهم يف املقام األول.

لتوضيح األمر أكرث، اجلبوا ورقة وقلم، ولرنسم مخططًا للفكرة:
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يوم صيفي مشمس

زيادة نشاط السباحة

التعرض للغرق

زيادة نسبة التنزّه

التعرض للقتل

زيادة مبيعات املثلجات

الطقس املشمس

يؤدي

التعرض للغرق التعرض للقتل



االرتباط  مفهومي  بني  الخلط  معضلة  لحل 
السري  اإلنجليزي،  اإلحصايئ  اقرتح  والسببية، 
أوسنت برادفورد هيل، مجموعة من املعايري قوامها 
تربط  التي  العالقة  يوضح  دليل  لتقديم  تسعة، 
السبب  بني  (أي  الرئة  ورسطان  السجائر  تدخني 

املفرتض والتأثري املرصود)، وهي كالتايل:

معايري أوسنت برادفورد هيل لتمييز 
العالقة السببية بني حدثني

 
١. قوة االرتباط: بالرغم من أنه كلام كان االرتباط 
إن  إال  أكرب، زادت احتاملية كونه سبًبا يف حدوثه، 
له،  تأثري سببي  يعني عدم وجود  االرتباط ال  صغر 
حول  االستفسارات  أظهرت  ذلك،  عىل  كمثال 
لدى  الرئة  برسطان  الوفيات  معدل  أن  التدخني 
أضعاف  عرشة  إىل  تسعة  هو  السجائر،  مدخني 
الناحية  من  لكن  املدخنني،  غري  لدى  ذاته  املعدل 
الرشايني  بتجلط  الوفيات  معدل  يزيد  ال  األخرى، 
الوفيات،  معدل  ضعف  عن  املدخنني،  لدى  التاجية 

ورمبا أقل لدى غري املدخنني. 

التي  املتسقة  النتائج  املرصود:  االرتباط  تناسق   .٢
الحظها أشخاص مختلفون يف أماكن مختلفة مع 
العاملني تقوي احتامل حدوث  عينات مختلفة بني 
نتيجة  العوامل  إنتاج  إعادة  إمكانية  وكذلك  تأثري، 
أخرى  وتجارب  أخرى  أماكن  يف  البعض  لبعضها 

يزيد احتامل كون االرتباط سببي.

٣. الخصوصية: يُرجح أن تكون السببية موجودة إذا 
موقع  يف  السكان،  من  جًدا  محدد  عدد  هناك  كان 
معني مع املرض، دون وجود أي تفسري محتمل آخر. 
أكرث  والتأثري  العامل  بني  االرتباط  كان  كلام  هنا 

تحديًدا، كلام كانت احتامالت العالقة السببية أكرب.

هو  والسببية  االرتباط  أساسيات  من  الزمانية:   .٤
تأخري  حصل  وإن  حتى  السبب،  بعد  التأثري  حدوث 
بني السبب والنتيجة املتوقعة، يجب أن يحدث التأثري 

بعد هذا التأخري.

٥. التدرج البيولوجي (عالقة التعرض باالستجابة): 
أو  ملنبه  ما  حي  كائن  استجابة  مقدار  وصف  عند 
التدرج  يأيت  مثًال،  كيميائية  كامدة  ضغط  عامل 
للمنبه  التعرض  كان  كلام  أنه  ليرشح  البيولوجي 
أكرب، يجب أن يؤدي ذلك إىل حدوث تأثري أكرب، ومع 
إحداث  إىل  فقط  املنبه  وجود  يؤدي  أن  ميكن  ذلك، 

التأثري يف بعض الحاالت.

أو  العلم  ارتباطًا جديًدا يف  املعقولية: قد نالحظ   .٦
لكونه  بتهور  نتجاهله  أال  يجب  وبالتايل  الطب، 
من  معقوًال  السبب  يكون  أن  املفيد  ومن  غريب، 

الناحية البيولوجية.

السبب  تفسري  يتعارض  أال  يجب  التجانس:   .٧
والتأثري بشكل خطري مع الحقائق املعروفة للتاريخ 

الطبيعي، وبيولوجيا املرض.

األدلة  إىل  اللجوء  أحيانًا  املمكن  من  التجربة:   .٨
بعض  تُتخذ  كأن  التجريبية،  شبه  أو  التجريبية 
كأن  ما،  ارتباط  مالحظة  ملجرد  الوقائية  اإلجراءات 
ماذا  نرى  وعندها  التدخني،  عن  الشخص  يتوقف 

ينتج عنه من تأثريات مصاحبة.

٩. التشابه (القياس): يف بعض الظروف، يكون من 
العدل الحكم عن طريق القياس أو أوجه التشابه بني 

االرتباط املرصود وأي ارتباطات أخرى.

خالصة
يقتيض  ال  االرتباط  عبارة  تشري  اإلحصاء  علم  يف 
السببية أو االرتباط ال يعني السببية إىل عدم القدرة 
بني  للعالقة  رشعي  استنتاج  أي  إىل  الوصول  عىل 
سبب ونتيجة معينة بني متغريين فقط عىل أساس 
أخرى،  عبارة  بينهام،  ملحوظة  عالقة  أو  ارتباط 
تشري هذه العبارة إيل أن ارتباط شيئني مع بعض ال 
ما  وهو  اآلخر،  يسبب  أحدهام  أن  بالرضورة  يعني 
مجموعة  وضع  خالل  من  لتوضيحه  هيل  سعى 

معايريه الشهرية.
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هل كان فرويد مخطًئا
طوال القرن العرشين، سعى طبيب األعصاب النمساوي سيغموند فرويد إىل التعمق يف العقل البرشي لفهم 
وجودنا. حفر فرويد بعمق، يف الواقع، لدرجة أنه ادعى أن الفكر البرشي نفسه ال يُعرّف من قبل العقالين أو 
الواقعي فيزيائًيا، ولكن، كام قال عامل النفس املعريف جون إف كيلسرتوم، من خالل قوى غري عقالنية خارج 

وعينا وسيطرتنا الواعية؛ القوى التي ال ميكن فهمها إال من خالل عملية تُعرف بالتحليل النفيس.
يف السنوات الالحقة، فإن نظريات فرويد حول كل يشء من املثلية الجنسية إىل الجندر إىل التنمية البرشية، 
ح علم النفس، ال يوجد يشء حرفًيا ميكن أن  فقدت مصداقيتها إىل حد كبري من قبل علامء النفس. كام يُرصِّ

يقف، علمًيا أو عالجًيا، لصالح النظام الفرويدي بأكمله أو أي من العقائد املكونة له.
باألمر غري  العرشين ليس  القرن  تأثريًا يف  املفكرين  أكرث  أحد  لنظريات  اآلن  الخرباء  ، فإن رفض  ومع ذلك 

هارولد  قال  تاكوشيان أستاذ علم النفس بجامعة فوردهام إن العلم يصحح املعتاد. 
أي  بنفسه.  يُعترب نفسه  لن  عاًما   ١٢٠ قبل  األشياء  هذه  عن  كتب  شخص 

يف  متاًما  الوقت الحايل.صحيًحا 
أن  فرويد  والقضيب افرتض  الفم والرشج  البرشي مير عرب مراحل  التطور 

ء  عضا أل ا املثلية و حول  فرويد  مواقف  تغريت  بينام  التناسلية. 
مبرور  الوقت، كان يعتقد بشكل أسايس أنه إذا فشل الشخص يف الجنسية 

إحدى  مع  هذه املراحل -ال سيام املرحلة القضيبية- فقد يصبح مثلًيا التصالح 
نتيجة لذلك.

مبا  يتعلق  التطور فيام  نظرية  فإن  الجنيس،  التوجه  يف  التباين  يسبب 
صة  لخا بفرويد قد ُرفضت عىل نطاق واسع بني علامء النفس، إذ ال ا

يوجد دليل عىل وجود الهوية أو األنا أو األنا العليا، أو أي دليل 
والقضيب  والرشج  الفم  مراحل  خالل  يتطور  اإلنسان  أن  يؤكد 

واألعضاء التناسلية.
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه بقدر ما يقول الخرباء اليوم     

ن  فإن أ الجنسية،  املثلية  بشأن  أخطأ  فرويد 
يف  تقدمية  الواقع  يف  كانت  آرائه 
عندما   ،١٩٣٥ عام  يف  عرصه. 
املثلية  الغرب  يف  الكثري  صنف 
عقيل  مرض  أنها  عىل  الجنسية 

وجرّموا وجودها، مل يفعل فرويد ذلك.

النفيس  املحلل  تلقى  العام،  ذلك  يف 
رسالة من أحد اآلباء يشعر بالقلق من أن 
ذلك،  عىل  رداً  الجنس.  مثيل  كان  طفله 
ال  يشء  الجنس  مثيل  كونك  إن  فرويد  قال 
يدعو للخجل؛ أنه ال ميكن تصنيفه عىل أنه مرض، 
-مثل  التاريخ  يف  الرجال  أعظم  من  العديد  وأن 
أفالطون ومايكل أنجلو وليوناردو دافنيش- كانوا 

مثليني.
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ميكن القول إن الطب النفيس هو أقل التخصصات 
الطبية استناًدا إىل العلم، وميكن القول إن التحليل 
النفيس الفرويدي هو العالج النفيس األقل استناًدا 
إىل العلم. انُتقدت نظريات فرويد عىل نطاق واسع 
االضطرابات  عالج  وتحول  علمية،  غري  باعتبارها 
النفسية  األدوية  إىل  متزايد  بشكل  العقلية 
والعالجات الفعالة مثل العالج السلويك املعريف. ال 
ميكن إنكار تأثري فرويد عىل فكر القرن العرشين، 
لكنه أخطأ يف كل يشء تقريًبا. مل يكن علمًيا فقط؛ 
فرويد:  بعنوان  كتاب  وهناك  ومحتاًال.  كاذبا  كان 
يضع  قد  كروز،  فريدريك  تأليف  من  الوهم،  صنع 

املسامر األخري يف نعش فكر فرويد.
فرويد  بني  الواسعة  املبكرة  املراسالت  خرجت 
وهي  للعاّمة،  فقط  مؤخًرا  برينايز  مارثا  وخطيبته 
فرويد،  شخصية  عيوب  عن  كبري  بشكل  تكشف 

ومواقفه الجنسية، واستخدامه املنتظم للكوكايني.

تدّرب فرويد كعامل، لكنه ضل طريقه، متتبًعا حدًسا 
والتسرت  الزائفة،  العلوم  إىل  عمًدا  وانحدر  جامًحا، 
استمرت  شخصية  عبادة  وتأسيس  أخطائه،  عىل 

لفرتة طويلة.

إىل  وتفتقر  مبعرثًا  العلوم  يف  املبكر  عمله  كان 
املتابعة. لقد انتقد برباعة االستنتاجات املبكرة التي 
من  أيًا  أبًدا  يخترب  مل  لكنه   ، اآلخرون  إليها  توصل 
يف  مرتدًدا  كسوًال،  كان  حاسم.  بشكل  فرضياته 
النتيجة ليست حالة  جمع أدلة كافية للتأكد من أن 
شاذة؛ لقد عمم من حاالت فردية، حتى أنه استخدم 
أظهر دراسة  نفسه كحالة فردية. يف مقال مبكر، 
ضعيفة ، وحذف املراجع املهمة، واستشهد مبراجع 
من ببليوغرافيا أخرى دون قراءتها، وارتكب أخطاء 
والتواريخ،  الخاطئة،  (األسامء  مبالية  غري 

والعناوين، وأماكن النرش).

دفاعه عن الكوكايني
أراد  لقد  عقالين.  غري  الكوكايني  عن  دفاعه  كانت 
الصداع  لعالج  تناوله  الذي  للدواء،  استخدامه  تربير 
والتعب،  واالكتئاب،  الهضم،  وعرس  النصفي، 
والعديد من املشاكل األخرى؛ وقدمها عىل أنها دواء 

لكل داء. وادعى أنها غري مؤذية، ورفض رؤية دليل 
واضح عىل أنها تسبب اإلدمان. عندما ساء الوضع، 
عالجها بإضافة املزيد من الكوكايني! لقد استخدمه 
ترك  للمورفني ونجح فقط يف  إدمان صديق  لعالج 
املريض مدمًنا عىل كل من املورفني والكوكايني. ثم 
ادعى أن العالج كان ناجًحا! وأشار يف تقاريره إىل 
حاالت أخرى ناجحة مل تكن موجودة عىل اإلطالق. 
أن  فيها  ظهر  التي  الحاالت  من  العديد  هناك  كانت 

تعاطيه للمخدرات أثر عىل حكمه.

الفسيولوجية  التأثريات  عن  علمية  دراسة  نرش 
للكوكايني عىل وقت رد الفعل وقوة العضالت. كان 
موضوعه التجريبي الوحيد هو نفسه! يف كتابته ، 
مواضيع  اختبار  يف  فشله  يرشح  أن  أوالً  حاول 
اختبار  طريق  عن  نتائجه  أكد  أنه  ادعى  ثم  أخرى، 
مليئة  الدراسة  كانت  كذبة.  كانت  والتي  زمالئه، 
أكرث  بني  من  تكون  قد  األخرى،  املنهجية  بالعيوب 

الدراسات البحثية إهامًال عىل اإلطالق املنشورة.
أمىض فرويد عدة أشهر يف مستشفى يف باريس. 
هناك  فقط  أسبوًعا  دلبوف،  آخر،  مراقب  أمىض 
السادي  لإليذاء  يتعرضون  املرىض  أن  وأدرك رسيًعا 
خالل  من  منطي  هستريي  أداء  عىل  وإجبارهم 
والتأثريات  األقارب،  وضغط  املغناطييس،  التنويم 
دليوف،  رآه  الذي  الدليل  نفس  فرويد  رأى  األخرى. 
أعمى  جعلته  مبعلمه  إعجابه  عن  للتعبري  وحاجته 
قد  شاركو  أن  يعتقد  كان  بالفعل.  يحدث  كان  عام 
يأمل كل ساحر يف املرسح  الهسترييا.  فهم وأتقن 

أن يتألف جمهوره من شهود عيان مثل فرويد.

والعصاب،  الهسترييا  عالج  يف  يتخصص  أن  قبل 
مارس  لقد  األعصاب.  وطب  العام  الطب  مارس 
العالج الكهربايئ غري املجدي ملدة عامني عىل األقل 
أنه  أدرك  أن  بعد  حتى  استخدامه  يف  استمر  ورمبا 
كان غري ناجع. لكنه ادعى الحًقا أنه أدرك قريًبا أنه 
الفور.  عىل  استخدامه  عن  وتوقف  وهمي  دواء 
املنتجعات الصحية من أجل عدم  أرسل املرىض إىل 
الحركة وأنظمة التسمني. وصف العالج املايئ. قام 
النساء  عالج  نسايئ  طبيب  إىل  املرىض  بتوجيه 
الهستريية بإجراءات جراحية مثل استئصال الرحم 
واستئصال البظر. إنه يعرض املرىض لخطر ال داعي 
أخطاء  وأحيانًا  اندفاعي،  أساس  له، ويترصف عىل 
أنه  لدرجة  للكوكايني  جًدا  متحمًسا  أصبح  قاتلة. 
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التي  الدفترييا  حالة  يف  حتى  يشء،  كل  يف  جربه 
فرس  الحلق؛  خّناق  أنها  عىل  بالخطأ  وصفها 
أنها عالجات  األعراض عىل  العابرة يف  التحسينات 
وفشل يف القيام بأي متابعة. يف مرحلة ما، اعرتف 

ًرسا أنه ال يزال عليه مساعدة أي مريض.

منشغالً  كان  مامرسته،  من  األوىل  السنوات  يف 
يف  ليتخصص  أىت  لقد  مرضاه.  ومكانة  بدرجة 
مرض األغنياء، الهسترييا، التي ال ميكن عالجها أبًدا 
والتي تدر دخالً مستمراً. عندما تبني الحًقا أن بعض 
عضوية،  أمراض  من  يعانون  الهسترييني  مرضاه 
الصورة  من  جزًءا  كانت  الهسترييا  أن  يؤكد  بقي 
إحدى  بأنه مخطئ، ويف  الرسيرية. مل يعرتف قط 
لقد  صحيًحا.  يكن  مل  تشخيصه  إن  قال  الحاالت 

اختار أن يظل مخدوًعا حتى بعد أن ثبت خطأه.



يف األمة الضعيف

املستعَبدة حرف النفي

ال
قليل االستعامل

~ قاسم أمين
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النظرة االستشراقية للشرق
من أجل فحص ما إذا كان الرشق األوسط اخرتاًعا، من املهم فحص أهمية النفوذ الربيطاين والفرنيس عىل 
املنطقة. كان سقوط اإلمرباطورية العثامنية يف أوائل القرن العرشين مبثابة بداية النفوذ الغريب يف املنطقة 
وبالتايل خلق «الرشق األوسط» الذي نعرفه اليوم. من خالل فحص الدور الذي لعبه الربيطانيون والفرنسيون 
يف تشكيل حدود الدولة وتشكيالتها، جنًبا إىل جنب مع الجوانب االجتامعية والجيوسياسية، ميكن القول أن 
الذي متت  الرشق األوسط بشكل أسايس. حتى االسم  للربيطانيني والفرنسيني اخرتع  الحكم اإلمرباطوري 
أنه اخرتاع. مصطلح الرشق  أن يكون مؤًرشا عىل كيفية فهم الرشق األوسط عىل  للمنطقة ميكن  صياغته 
األوسط هو مصطلح مركزي أورويب وقد صاغه الربيطانيون وفًقا لقرب املنطقة من أوروبا. ونتيجة لذلك، 
موضوًعا  يكون  ما  غالًبا  األوسط  الرشق  تشكل  التي  الدول  هي  وما  مختلفة  بطرق  املنطقة  تفسري  ميكن 
للنقاش، إذ يختار العديد من العلامء اإلشارة إىل املنطقة باسم غرب آسيا. ستجادل هذه املقالة يف أنه ميكن 
استكشاف  األوروبية من خالل  اإلمربيالية  القوى  أنشأته  إمرباطوري،  اخرتاع  أنه  األوسط عىل  الرشق  فهم 
سياسات مثل اتفاقية سايكس بيكو ونظام االنتداب، فضالً عن استجابة املنطقة ملثل هذه السياسات وكيف 
ميكن أن تكون قومية إضافية. مجموعات ساهمت يف هوية املنطقة. ميكن أن يدعم االسترشاق الذي ابتدعه 
إدوارد سعيد العديد من االدعاءات الواردة يف هذا املقال والسياسات التي اسُتكشفت، ما يوضح كيف لعبت 
املواقف االسترشاقية دوًرا مهاًم يف «اخرتاع» الرشق األوسط وكذلك التأثري والتدخل الغريب يف القرن الحادي 

والعرشين يف املنطقة.

هل االسترشاق رضوري
فهم  ويف  األوسط  الرشق  مبنطقة  يتعلق  فيام  والفرنسية  الربيطانية  الترصفات  لفهم  رضوري  االسترشاق 
مرتبطًا  كان  االسترشاق  خطاب  بأن  لوكامن  يجادل  األجنبية.  التأثريات  خالل  من  املنطقة  اخرتاع  كيفية 
باالستعامر األورويب املعارص واستخدمه كشكل من أشكال التربير من قبل الدول األوروبية ملامرسة سلطتها 
توفر نظرة  أن  والتي ميكن  املتداخلة لالسترشاق،  التعريفات  إدوارد سعيد مجموعة من  يقدم  املنطقة.  عىل 
تعريف  إىل  باإلضافة  املنطقة.  عىل  األوروبية  للقوة  اإلمربيايل  للحكم  االسترشاق  دعم  كيفية  حول  ثاقبة 
االسترشاق بأنه منط من الخطاب، فإنه يُعرَّف أيًضا عىل أنه أسلوب فكري قائم عىل متييز وجودي ومعريف 
بأن يقدم  للغرب  األدبيات،  املدعومة مبجموعة من  الرشق والغرب،  الفروق بني  الرشق والغرب. سمحت  بني 
نفسه عىل أنه متفوق عىل أولئك املوجودين يف الرشق األوسط، ما زودهم مبنطق للسيطرة وأن يكون لهم 
صوت قوي يف املنطقة وشؤونها. كام يعرّف سعيد االسترشاق بأنه مؤسسة مؤسسية للتعامل مع الرشق؛ 
من خالل اإلدالء بترصيحات عنه، وإقرار وجهات نظره، ووصفه، من خالل تعليمه، وتسويته، والحكم عليه. 
يف األساس، كان االسترشاق أسلوبًا غربًيا للسيطرة عىل الرشق وإعادة هيكلته وسلطته. مرة أخرى، سمحت 
العديد من الترصيحات أو التصورات املسبقة بشأن الرشق للغرب بتأكيد تفوقه 

تضمنت عىل  املواقف االسترشاقية املنطقة. 
الشائعة االعتقاد
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إىل  ماسة  وبحاجة  متخلف  األوسط  الرشق  بأن 
الحضارة. كان هذا التحيز هو الذي برر قيام القوى 
بتنفيذ  والفرنسية  الربيطانية  االستعامرية 
سياسات االسترشاق، بتكرار التفوق األورويب عىل 

التخلف الرشقي.
األوسط  الرشق  بأن  القائلة  الفكرة  ، فإن  ذلك  ومع 
يزال  وال  املايض،  من  شيًئا  ليست  الحضارة  يتطلب 
بإمكاننا رؤيتها يف القرن الحادي والعرشين، بدًءا 
 ،٢٠٠١ عام  أفغانستان  يف  األمرييك  التدخل  من 
النساء  ستنقذ  أنها  املتحدة  الواليات  زعمت  حيث 
ماكرون  زيارات  إىل  طالبان  حركة  من  األفغانيات 
األخرية إىل لبنان يف أعقاب انفجار بريوت ، والتي 
الكثريون مبثابة دفعة استعامرية جديدة.  اعتربها 
كانت هذه املفاهيم االسترشاقية املسبقة عن الرشق 
من  العديد  دعمت  التي  هي  وشعبه  األوسط 
والفرنسيون  الربيطانيون  وضعها  التي  السياسات 
هذا  سيسمح  النهاية،  يف  العرشين.  القرن  خالل 
للقوى اإلمربيالية بإعادة الهيكلة، كام اقرتح سعيد، 

منطقة ميكن اعتبارها اخرتاًعا أوروبًيا.
تعد اتفاقية سايكس بيكو لعام ١٩١٦، التي وضعها 
عىل  واضًحا  مؤًرشا  والفرنسيون،  الربيطانيون 
انهيار  بعد  اخرتاًعا.  األوسط  الرشق  اعتبار  كيفية 
وفرنسا  بريطانيا  قسمت  العثامنية،  اإلمرباطورية 
القوتني اإلمربياليتني، وخلقتا مناطق  املنطقة بني 
النفوذ  مجال  شمل  املنطقة.  داخل  نفوذهام 
شمل  وفلسطني.  األردن  ورشق  العراق  الربيطاين 
مجال النفوذ الفرنيس لبنان وسوريا. ميكن القول 
أنه من خالل مثال اتفاقية سايكس بيكو أن حدود 
يف  األوروبية  القوى  تقرره  اخرتاع  هي  الدول  هذه 
ظل ظروف الحكم االستعامري. يجب أن يتذكر املرء 
شعوب  عىل  ُفرضت  قد  التعسفية  الحدود  أن  أيًضا 
املنطقة ومل يُؤخذ رأيهم يف إنشاء اتفاقية سايكس 
أنه  عىل  التعسفية  الحدود  رسم  فهم  ميكن  بيكو. 
عمل استرشاقي ألن القوى االستعامرية فشلت يف 
االعرتاف بأن منطقة الرشق األوسط كانت معرضة 
ودينية  ولغوية  عرقية  مجموعات  قبل  من  للخطر 
املختلفة  الهويات  طمسوا  ذلك،  من  وبدالً  مختلفة. 
يناسب  متجانس  واحد  كيان  يف  للمنطقة 
مصالحهم بشكل أفضل. ما يزال من املمكن الشعور 
بآثار اتفاقية سايكس بيكو يف املنطقة اليوم. عىل 
ضحايا  الكردي  الشعب  اعتبار  ميكن  املثال،  سبيل 
التفاقية سايكس بيكو، حيث يرى سعيد أن تشكيل 
دولة كردية يف أوائل القرن العرشين رمبا يكون قد 

أنقذ ماليني األرواح وساعد يف التخفيف من خطر 
العنف املريئ اليوم، يف الدول القومية التي تشكلت 
حالًيا،  بيكو.  سايكس  التفاقية  ثانوية  كمنتجات 
إقليم كردستان مقسم بني تركيا والعراق وسوريا، 
أقليات مضطهدة،  العرقية  حيث أصبحت املجموعة 
الثقافية والسياسية داخل  تكافح من أجل الحقوق 
حدود  أن  إىل  يشري  وهذا  فيها.  تعيش  التي  الدول 
املثال الوحيد لكيفية الرشق األوسط.  الدولة ليست 
ميكن اعتبار الرشق اخرتاًعا ولكن أيًضا أن اتفاقية 
سايكس بيكو مسؤولة عن االنقسامات التي نشأت 
اليوم.  التي تحدث  املنطقة والرصاعات  بني شعوب 
ميكن فهم اتفاقية سايكس بيكو عىل أنها محاولة 
الهوية  متجاهلة  جديدة،  منطقة  إلنشاء  أوروبية 
عن  سعيد  بفكرة  وربطها  للمنطقة،  الحالية 
للرشق  الغرب  هيكلة  إعادة  أنه  عىل  االسترشاق 
اتفاقية  فإن  لذلك،  الخاصة.  مصالحهم  الستكامل 
االسترشاقية،  املواقف  لخصت  التي  بيكو،  سايكس 
الربيطانية  اإلمربيالية  القوى  أن  كيف  توضح 
األوسط  الرشق  حدود  فقط  تخرتع  مل  والفرنسية 
الحديثة ولكن أيًضا العديد من قضاياها االجتامعية 

والسياسية.
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األصولية وارتباطها بالعنف
نرى بشكل شبه يومي يف نرشات األخبار أو يف مواقع التواصل االجتامعي أخباًرا عن إقدام أحد «املتعصبني» 
أو «املتشددين» أو «األصوليني»، يف مختلف أنحاء العامل، عىل االعتداء عىل فرد أو مجموعة أفراد ينتمون 
لثقافة أو دين أو عرق ما، ملجرد انتامئهم لجامعات مختلفة عنه، ونتفاجأ يف كل تحقيق أو محاكمة لهؤالء 
الذي  فام  التبعات.  بلغت  مهام  أخرى  مرة  بها  للقيام  واستعدادهم  بجرميتهم،  فخرهم  مبقدار  األشخاص 
ارتكاب  لالعتداء عىل جامعات مختلفة عنه، ورمبا  تدفعه  التي  السلبية  املشاعر  بكل هذه  اإلنسان  يشحن 
جرائم قتل بحق أفرادها بثقة مطلقة ودون أي إحساس بالذنب، وما عالقة نزعة العنف عند هؤالء األشخاص 

بـ األصولية ؟ 

ما هي األصولية ؟ 
األصولية هي اصطالح سيايس يشري إىل نظرة متكاملة للحياة من كافة جوانبها نابعة عن قناعة متأصلة 
مصطلح  ظهر  دينية.  عقيدة  أو  دينًيا  تصوًرا  األمر  غالب  يف  تكون  قناعات  منظومة  أو  بفكرة  إميان  عن 
األصولية ألول مرة يف سلسلة كتيبات نرشت يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية القرن العرشين. بعد أن 
الحقيقة)  عىل  شهادة  (أصول  عنوان  تحمل  مجلداً  عرش  اثني  طبع  من  الربوتستانت  من  مجموعة  متكن 
للحدث توصيف هربر بركمجيان -  التأويل  األمريكيني. ويؤيد هذا  املسيحيني  انترشت يف وقت وجيز بني 

من  فرقة  إىل  األصولية  أصل  «فريجع   : نيويورك  جامعة  يف  السياسية  العلوم  التي أستاذ  الربوتستانت 
تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة يف الكتاب املقدسة ويدعي أفرادها التلقي املبارش 

عن الله، فضالً عن معاداتهم للتفكري العلمي وميولهم إىل استعامل العنف والقوة؛ 
لغرض فرض معتقداتهم» وبهذا ارتبط املفهوم بضبط تلك املظاهر للسلوكية ثقافياً 

ودينياً من ضمن حدود املجتمع األمرييك.
وهناك من يؤكد أن مصطلح األصولية كمفهوم مل يربز يف املعاجم واملوسوعات 

عام  الكبري  روبري  معجم  يف  ال  املصطلح  هذا  يظهر  مل  إذ  حديثاً،  إال  الغربية 
١٩٦٦، وال يف املوسوعة العاملية يف عام ١٩٦٨ لكنه ظهر يف قاموس الروس 

الذين يرفضون تكيف  أولئك  الذي وصفها بأنها «موقف  الصغري عام ١٩٦٦ 
العقيدة مع الظروف الجديدة».

أكد الفيلسوف الفرنيس، رجاء جارودي، أن مصطلح األصولية قد ظهر ألول مرة يف معجم الروس 
عامٍة  «مواقف  إىل  يشري  املصطلح  وكان  دقيق،  بأسلوب  يعرفه  مل  أنه  إال   ١٩٦٦ عام  الصغري 

ملجموعة الكاثوليك الذين دأبوا عىل التَمسك باملايض، ورفِض كل 
الحياة  ظروف  مع  عقيدتهم  تكييف  عىل  القدرة  وعدم  جديد، 
بثالث سنوات ظهرت  ذلك  بعد  فرنسا».  الجديدة يف  وتطوراتها 
بها  يقصد   ،١٩٦٩ سنة  الجيب»  «الروس  معجم  يف  الكلمُة 
باالستعداد  يتميزون  كانوا  الذين  وبخاصة  وحدهم،  الكاثوليك 

الفكري؛ لرفض التكيف مع ظروف الحياة الحديثة. 
األصولية  الوقت توسع مصطلح  مع 
التي  الحركات  مختلف  كافة  ليشمل 
الظواهر حولها  ترى وتفرس كافة 

من منظور عقائدي.
 

23



بعض من سامت األصولية
التقاليد  عىل  والحفاظ  املحافظة،  النزعة  هيمنة   -
مبا  تعديلها  أو  تجديدها  محاولة  دون  (األصول) 

يتناسب مع املعارص.
التدين  إذ غالًبا ما يكون  الديني:  الخطاب  - طغيان 
املحافظة  التقليدية  للنزعة  املثبت  العنرص  مبثابة 
للدين،  واالقتصاد  واملجتمع  الدولة  تُخضع  التي 
األخالقية  للقيم  لألفراد  الشخصية  الحياة  وتخضع 

الدينية املقدسة. 
كل من هو مختلف خدمًة  بحق  العنيف  الخطاب   -

للمقدس. 

ملاذا تنزع األصوليات إىل فكرة 
التعصب والعصبيات؟

كتابه  يف  حجازي  مصطفى  العريب  املفكر  درس 
والتعصب،  األصولية  بني  العالقة  الثقافة)  (حصار 
وميكن تلخيص األسباب تدفع األصوليني للتعصب، 

وفًقا لحجازي، مبا ييل:
أو املذنب: فكلام تكرس  تعزيز صورة اإلنسان اآلثم 
التحامه  زاد  كلام  بالضعف،  اإلنساين  اإلحساس 
من  باملزيد  باإلحساس  طمعه  وزاد  بالجامعة، 
التعويض النفيس، وهي الحالة نفسها التي يخلقها 
االستبداد عرب منظومة تتجذر يف املجتمع من خالل 

ثالثية (التجريم/ التحريم/ التأثيم).
من  خاصية  هذه  الجامعة:  يف  الفرد  ذوبان 
التي  والجامعات  لألصوليات  املميزة  الخصائص 
تعتمد عىل الحشد والتجميع والتوحيد، ليك تشعر 
الفعل، ال  الجامعة بوحدتها وقوتها. وليتحقق هذا 
بالدرجة  إيديولوجيا تهدف  أو  بد من فكرة جامعة، 

األوىل إىل التجميع والتربير. 
املنقذ رضورة  الزعيم  الزعامات: ألن صورة  تقديس 
عىل  تتغذى  فهي  جامعة،  أية  للجامعة،  حيوية 
دينية  هبة  الكاريزما  يجعل  ثقايف  مخزون 
يتم  الزعيم،  مع  التامهي  خالل  فمن  باألساس. 
الشعور  وينشأ  الجامعة،  أعضاء  مع  التامهي 
باألساس وليدة  ليست  التامهي  باالنتامء. وظاهرة 
يقود  زعيم  أو  بكيانه،  يلتحم  لقائد  يحتاج  جمهور 
مسريته بقدر ما هي نتيجة حتمية لخواء وانكفاء 
العنارص التي يتشكل منها ذلك الجمهور عىل خلفية 
إحساسهم التام بشلل اإلرادة الذاتية، وعطل الرابطة 

االجتامعية، وفشل املقدرة اإلنسانية.
الوالء واالنتامء: إن الحالة التي تعززها الجامعات أو 

الغريب  الشعور  هي  عام،  بشكل  األصوليات 
مع  والتامهي  القوة  بنشوة  واإلحساس  باالنتامء، 
الجامعة  ووقود  املحرك  الفرد  يصري  حيث  اآلخر، 
توظفه متى شاءت وكيفام رغبت. وبالرغم من أن 
االنتامء حالة طبيعية لدى الكائن اإلنساين، وتعترب 
من الدوافع أو املحركات األساسية للسلوك البرشي 
كام تؤكد سوزان كويليام. غري أن الفرد داخل فكرة 
االنتامء يتعلق بأشياء الجامعة وثقافتها، ويحولها 
إىل معبودات ذهنية يصعب االنفكاك عنها وهو ما 

يشعره باالغرتاب دونها أو بعيدا عنها

األصولية والعنف
بروز  وسياقات  ومناهجها  أهدافها  اختالف  عىل 
بأربعة  متر  فإنها  العنيفة،  األصولية  الجامعات 
أطوار متاميزة، أولها مرحلة التبشري وتجنيد األتباع، 
وثالثها  عنه،  واالنفصال  املجتمع  اعتزال  وثانيها 

التحول إىل العنف، ورابعها االنزواء والخفوت. 
رسيع  بشكل  األصولية  الجامعات  تنتقل  ما  وعادًة 
رضورة  فكرة  ملركزية  نظًرا  األربعة  املراحل  بني 
ما  إذا  محققة  كارثة  من  العامل  إنقاذ  يف  اإلرساع 
لإلرادة  (املناهضة  سلوكياتهم  يف  البرش  استمر 
تشعر  أن  فبمجرد  اإلنسانية).  للفطرة  أو  اإللهية 
األتباع  زيادة  عىل  قدرتها  بأن  األصولية  الجامعة 
آخذة يف التضاؤل تُبادر باالنتقال إىل مرحلة اعتزال 
بل  ثقافي�ا،  فقط  ليس  عنه،  واالنفصال  املجتمع 

وجغرافي�ا يف بعض األحيان. 
نزاعات  نشوب  إىل  تلك  العزلة  مجتمعات  تؤدي  قد 
داخل الجامعة األصولية، كأن تنشّق عىل نفسها، أو 
أكرث  أخرى  جامعة  لها  املنتمني  بعض  يؤسس 
األمر  األصلية،  املجتمعات  إىل  يعودون  أو  تطرًفا، 
الذي يهدد بقاءها ذاته. وقد ينتج عن ذلك االنتقال 
املغايرين،  جميع  ضد  العنف  مامرسة  مرحلة  إىل 
مبن يف ذلك من كانوا داخل الجامعة وانشقوا عنها 

أو تخلوا عن أفكارها كلية.
ومربًرا  مسوًغا  األصول  إىل  العودة  فكرة  شكلت 
للعنف ضد أي مختلف، يُعد العنف املُسلح لدى العديد 
الوسائل  أهم  من  بالتشدد  املُتسمة  الحركات  من 
قامت  إذ  تنشدها،  التي  والغايات  األهداف  لتحقيق 
لهذه  واألخالقي  الرشعي  بالتأصيل  الحركات  هذه 
املاُمرسات العنيفة وبناء أيديولوجيات تربيرية من 

أجل تسويغ استخدامها للعنف. 
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25

مثلت فكرة العودة إىل األصول (أو النقطة التي يرى فيها األصوليون أن البرش فيها كانوا أكرث طهارة أو تديًنا) 
إغراء مستمرا للكثريين عىل اختالف الثقافات والديانات التي يعتنقونها. وإذا كان من املمكن فهم ذلك يف 
إطار العالقة النفسية والفلسفية للفرد أو الجامعة بأسئلة لها طابع ميتافيزيقي، إال أنه ال يرتب بالرضورة أي 
ارتباط مع تبني بعض الجامعات املتطرفة العنف كمنهج الستعادة نقاء أو طهارة املجتمعات التي يعيشون 
فيها. لكن هذه الفكرة ظلت دوًما واحدة من املسوغات للتحول نحو العنف وتربيره، سواء من الجامعات التي 
تعترب مامرسة العنف ضد اآلخر املختلف جزًءا ال يتجزأ من أيديولوجيتها، أو تلك التي تبدأ مامرسة العنف يف 

مرحلة متأخرة من تطورها التنظيمي.



 إن اإلنسان ال يعجُز

قاء الدائم، عن احتامل الشَّ

لكنه يعجُز عن احتامل

عادة املتقطِّعة! السَّ

~ مصطفى لطفي المنفلوطي
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كيف دمر كوبرنيكوس وداروين وفرويد
الكبرياء البشري ؟

ألف عام، مل تتوقف  الكرة األرضية ب ٣٠٠  الهوموسيبيان) عىل وجه  أو  العاقل  البرش (اإلنسان  يقدر عمر 
العقل  يتمكن  مل  األمر،  بادئ  يف  ظواهره.  وتفسري  وجوده  ورس  الكون  طالسم  لفهم  محاوالتهم  خاللها 
بالخرافة  ربطها  خالل  من  إال  الكونية  للظواهر  تفسريات  وضع  من  املتواضعة  بخرباته  البدايئ  البرشي 
والشعوذة والغيبيات، ومتحورت جل هذه التفسريات حول فكرة كون البرش السبب األسايس للوجود، وكون 
األرض مركزًا للكون برمته تدور حولها الكواكب والنجوم. ظلت هذه اآلراء هي السائدة ملئات القرون، إىل أن 
عىل  باالعتامد  الكونية  الظواهر  تفسري  والفالسفة  العلامء  فيها  حاول  التي  والعلم  الحضارة  عصور  بدأت 
أدوات العلم والتجربة والربهان ووالدراسات املوضوعية، ومثلت نتائج بعض هذه املحاوالت صدماٍت للوعي 

والكربياء البرشي ال تزال البرشية تحاول التعايف من آثارها حتى يومنا هذا! 

هزت نتائج أبحاث العلامء، يف محاوالتهم لتفسري الكون، الكربياء البرشي يف عدة مناسبات، فبعد عرشات 
القرون التي اعتقد فيها اإلنسان بأن األرض التي يقطنها مركز الكون، جاء كوبرنيكوس لينفي مركزية األرض 
ويؤكد أن الكرة األرضية ما هي إال كوكب صغري يف مجموعة كواكب تدور حول الشمس، وسبب بذلك أول 
صدمة لـ الكربياء البرشي ، أما الصدمة الثانية فكانت مع تدمري داروين وواالس ملكانة البرش املفرتضة بني 
الكائنات الحية، والتي أثبتت انتامءهم ململكة الحيوان، وتطورهم عرب ماليني السنني ليصلوا للشكل الذي هم 
عليه اآلن. أجهز فرويد عىل ما تبقى من الكربياء البرشي عندما أرجع جميع ترصفاتهم إىل رغبات مكبوت 

غري واعية وغرائز الشعورية. 

دعونا نتحدث عن هذه الصدمات بالتفصيل.
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زلزلت  التي  األوىل  والرضبة  االوربية  النهضة 
إىل  وصدعتها  عرصه  يف  القامئة  الجمود  كيانات 

غري رجعة.

اإلنسان ما هو إال حلقة يف سلسلة 
التطور

أنفاسها بعد صدمة  التقاط  البرشية من  مل تتمكن 
 ،١٨٥٩ عام  يف  داروين،  أىت  حتى  كوبرنيكوس 
ليوجه صفعة ثانية لـ الكربياء البرشي بنرشه كتاب 
التميز  هالة  خالله  من  أزاح  الذي  األنواع  أصل 
لبقية  مشابًها  وجعله  اإلنسان،  عن  التكويني 
الكائنات الحية ومتطوًرا من بعضها، وليثبت أن ما 
سوى  الحيوانات  بقية  عن  البرش  مييز  يشء  من 
الذي  بالشكل  الصوتية  وحبالهم  إبهامهم  تطور 
بسهولة  والتواصل  األدوات  باستعامل  لهم  سمح 
ضغط  تحت  االبتكارات.  وتدوين  الخربات  ونقل 
الذين  البرش  العلمية، أجرب داروين  الرباهني واألدلة 
أنفسهم  يف  ورأوا  الساموي  بأصلهم  تباهوا  لطاملا 
مع  باشرتاكهم  االعرتاف  عىل  مقدسة،  مخلوقات 
ضمن  حلقة  إال  ليس  وأنه  واحد،  بسلف  الحيوانات 
الحق  ميلك  وال  تنتهي،  ال  التي  التطور  سلسلة  يف 
مختلف  كائن  بصفته  السلسلة  بختم  باالدعاء 

ومتميز واألكرث تطوًرا ومالمئة خلقية.

الالوعي هو املسؤول عن ترصفات 
البرش

دكت الصفعة الثالثة عىل يد عامل النفس النمساوي، 
الكربياء  و  الغرور  تبقى  ما  فرويد،  سيغموند 
أبحاث  أثبتت  عرش،  التاسع  القرن  يف   . البرشي 
ترصفات  عىل  الالوعي  سيطرة  فرويد  ونظريات 
الرغبة  مع  مبارش  بشكل  وارتباطها  اإلنسان 
أنه  عىل  اإلنسان  أبحاثه  صورت  كام  الجنسية، 
نتيجة  إىل  والغرائز، ووصل  الجنس  مخلوق تسريه 
الالوعي  هو  الحقيقي  اإلنسان  جوهر  أن  مفادها 
ستار  خلف  من  والترصفات  القرارات  بكل  املتحكم 
الثاين  النصف  كان  وإذا  وخادع،  ظاهري  واه  وعي 
بشأن  فكري  برصاع  حفل  قد  التاسع  القرن  من 
من  األول  النصف  فإن  التطور،  ونظرية  داروين 
والالوعي،  فرويد  برصاع  حفل  قد  العرشين  القرن 

األرض ليست مركزًا للكون 
ميكواي  نيكوالس  البولندي  العامل  نرش 
دوران  «عن  كتابه   ١٥٤٣ عام  يف  كوبرنيكوس، 
الثورية  نظريته  تضمن  الذي  الساموية»  األجرام 
حول كروية األرض التي قلبت كل املعادالت وغريت 
حوله،  من  الكون  إىل  اإلنسان  نظرة  جذري  بشكل 
فلم تعد األرض مركزًا الكون، وال محوًرا له، وظهرت 
فلك  يف  يدور  صغري  جرم  مجرد  كونها  حقيقة 
التي  الكواكب  من  العديد  تضم  شمسية  مجموعة 
االكتشاف  هذا  كان  وأهمية.  األرض مساحة  تفوق 
الذي  ولإلنسان  البرشي  الكربياء  لـ  صفعة  مبثابة 
جميع  بأن  ويؤمن  للكون،  سيًدا  نفسه  يرى  كان 
الكواكب والنجوم كانت تدور حول أرضه وبيته، فإذا 
بهذه القناعات تتبخر ليحل محلها حقيقة مناقضة 

متاًما. 

أطاحت نظرية كوبرنيكوس بنظرية بطليموس يف 
وأن  للكون  مركزًا  األرض  اعتربت  التي  الفلك  مجال 
الشمس وجميع الكواكب األخرى تدور حول األرض. 
لنظرية  كامل  بشكل  مؤيدة  الكنيسة  كانت 
لتقديس  استمرارية  فيها  رأت  ألنها  بطليموس 
أن  الكنيسة  وأعلنت  املسيح،  فيها  ولد  التي  األرض 
هو  كوبرنيكوس،  نظرية  فساد  عىل  برهان  أعظم 
دعائم  أن  تثبت  التي  الساموية  الكتب  نصوص 
األرض مثبتة تثبيتاً بحيث لن تتحرك أو تتحول عن 
مكانها، وإن الشمس تجري كل يوم من أحد طريف 
العامل  رصح  وعندما  اآلخر،  الطرف  اىل  السامء 
نظرية  بصحة  برونوعالنية  جيوردانو  الفليك 
محاكم  اىل  أحيل  حقيقة،  وبكونها  كوبرنيكوس 
التفتيش واتهم بالهرطقة وأودع السجن ملدة سبعة 
أعوام ثم أحرق بعدها وهو حي يف احدى ساحات 

روما بعد مصادقة البابا عىل الحكم.

رضبة  مبثابة  لنظريته  كوبرنيكوس  نُرش  كان 
وسياساتها  ملناهجها  ونقد  الكنيسة  ملصالح 
اإلصالح  ثورة  انطالق  النظرية  تبع نرش  ومنطقها. 
الديني عىل يد الراهب األملاين مارتن لوثر الذي نادى 
سلطة  ورفض  الكنيسة  واصالح  الديني  باإلصالح 
واستغالل  املسيحية  لجوهر  وتشويههم  البابوات 
الناس،  عقول  عىل  السيطرة  يف  الدينية  سلطتهم 
أن  البعض  يرى  لذلك  الغفران.  لصكوك  وبيعهم 
النطالق  االوىل  الرشارة  صاحب  هو  كوبرنيكوس 
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داروين  نظرية  أن  ذلك  كبري؛  شبه  الفكرتني  وبني 
أثبتت لنا أن الجسم البرشي هو مثرة التطور، وأنه 
التي  القدمية  األثرية  األعضاء  من  كثريًا  يخفي 
منها.  نشأنا  التي  الحيوانية  األرومة  من  ورثناها 
وكذلك الشأن يف نظرية فرويد الذي أثبت أن النفس 
نأمل  وأننا  قدمية،  وحشية  وظائف  ورثت  البرشية 
ونبتئس ألننا يف رصاع ال ينقطع بني هذه الوظائف 
الطبيعية القدمية، وبني قيود الحضارة التي متنعنا 

من مامرستها. 

الحالة  ذي  الكائن  ذلك  اإلنسان  يعد  مل  فرويد،  بعد 
الشعرية الحارضة عىل الدوام، ومل يعد مميزًا باتخاذ 
فرويد  أذل  كامل.  بوعي  والعملية  اليومية  قراراته 
أفعالها  كل  أرجع  حينام  البرشية  النفس  عنجهية 
وغرائز  واعية  ال  مكبوتة  رغبات  إىل  وترصفاتها 

الشعورية مدفونة.

خامتة
للكون،  املادي  املركز  من  البرش  كوبرنيكوس  أزاح 
بني  الطبيعي  ترتيبهم  يف  البرش  داروين  ووضع 
الكائنات، وزلزل فرويد بنيان الوعي البرشي وحرية 
الثالثة  الصدمات  أعادت  اإلنسان.  عند  اإلرادة 
قلق  حول  التساؤالت  وأعادت   ، البرشي  الكربياء 
البرش الوجودي، وكرست حالة الطأمنينة التي كان 
األيديولوجية  مسلامتهم  بفعل  البرش  يعيشها 
مجابهة  إىل  بهم  ودفعت  القدمية،  والفكرية 
سلبت  أن  بعد  بحياتهم  للنجاة  القاسية  الطبيعة 

منهم سكينتهم النفسية. 

واملعارف  العلوم  تطور  ومع  اليوم،  حتى 
والجيولوجية  الكونية  واالكتشافات  والتكنولوجيا 
العلمية  والكشوفات  االصطناعي،  الذكاء  وبروز 
العامل  حول  البرش  من  العديد  يزال  ما  املختلفة، 
يحاولون رفض القبول بهذه النظريات واإلذعان لها 
ألنهم ال يزالون يحيطون أنفسهم بهالة من القدسية 
جعلتهم يرون أنفسهم أسياًدا لألرض وعلة لوجود 
لراحتهم وخدمتهم.  لرؤيتهم،  املسخر، وفًقا  الكون 

زلزل فرويد بنيان الوعي البرشي وحرية اإلرادة.
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المعري..
الفيلســــــــوف الــذي اتـخــــذ العـقـــــل
إماًما وشـــكك بمســـلـــمات عـصــــره

مل يكن أبو العالء املعري شاعًرا عاديًا يتغزل يف أشعاره بجامل عيني فتاة ما هنا أو بقوامها املمشوق هناك، 
بل كان فيلسوًفا من الطراز الرفيع، وصاحب عقل تنويري عظيم سبق رينيه ديكارت بقرون باتباع منهجية 

الشك ومتسكه مببدأ مركزية العقل. 

من هو أبو العالء املعري؟ 
أحمد بن عبد الله بن سليامن التنوخي، أو أبو العالء املعري، شاعر وفيلسوف ولد يف مدينة معرة النعامن 
التي تتبع اليوم ملحافظة إدلب يف سوريا، وفقد البرص يف الرابعة من عمره بعد إصابته مبرض الجدري، لكن 
املناظرات  يف  أقرانه  وشارك  الشطرنج،  لعب  فاحرتف  طبيعي،  بشكل  حياته  مامرسة  من  مينعه  مل  ذلك 
األدبّية، سواًء كانت جديّة أم هزلّية. نشأ املعري يف مدينة املعرة، مسقط رأسه، وتوىل والده تعليمه، وانتقل 
بعد ذلك إىل حلب، وتابع تعليمه محمد بن عبد الله بن سعد النحوي، ثّم ارتحل إىل بغداد، وقابل هناك عبد 

السالم بن الحسني البرصي وتزّود من علمه.
التقاليد  عىل  انقالبًا  شعره  شكل  أن  بعد  خصوًصا  العريب  األدب  يف  الجدلية  الشخصيات  من  املعري  يعد 
الثقافية التي كانت سائدة يف عرصه، والتي وضعها من قبله شعراء وأدباء العرب، فجاءت أشعاره تعبريًا 
ذاتًيا عن تجارب حياته الخاصة، وعن تأمالته يف الوجود، وكان ألشعاره دور هام يف رفع شأن األدب العريب 

مع تطرقه لخطوط حمراء مل يعتد الشعراء قبله عىل التطرق لها.
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فكر املعري 
مفهوم  سوى  املعري  العالء  أيب  كتابات  يجمع  مل 
أفكاًرا  املعري  قدم  ذلك،  عدا  فيام  أما  الشك،  واحد، 
متنوعة وصل بعضها حد التناقض. ال ميكن لنا عند 
قراءة مؤلفات املعري سوى مالحظة التنوع الشديد 
يف موضوعاته، فكان منهجه شمولياً يف التأليف، 
وكانت فلسفته ونظرته للحياة ظاهرة بقوة يف هذه 
عىل  الفكري  التنوع  هذا  يف  استند  املوضوعات، 
السابعة  بلوغه  عند  ومتنوعة.  واسعة  ثقافة 
كمنهج  العزلة  املعري  اختار  عمره،  من  والثالثني 
مشاركة  يف  رأى  ألنه  الناس  عن  لالبتعاد  لحياته، 
ذهب  له.  وتشويًها  للعقل  إفساًدا  بحياتهم  الناس 
من  أبعد  والوجود  للحياة  املثالّية  نظرته  يف  املعري 
تسكنها  التي  األجساد  هذه  أّن  اعترب  عندما  ذلك 

النفس البرشية سجناً لها. 

وشكل  الشعوب،  أخبار  املعري  العالء  أبو  درس 
أفكاره الخاصة املبنية عىل التحليل العقالين وعىل 
الكون.  ومفردات  الحياة  حيال  العلمي  املنهج  اتباع 
ثالثة  بني  حسني،  طه  لوصف  وفًقا  املعري،  تنقل 
الطبيعة  فرضته  الذي  بالسجن  يكتِف  «مل  سجون: 
عىل  فرض  وإمنا  ناظره،  أفقدته  حني  فرضاً  عليه 
يراه  محّس  ظاهر  أحدهام  آخرين.  سجنني  نفسه 
الناس جميعاً ويشهدون ما ميكن أن يلقى سجينه 
من الحزن الالذع واألمل املمض، وهو هذا البيت الذي 
عىل  وفرض  يرميه،  ال  املعري  العالء  أبو  فيه  أقام 
أهل  إىل  وطلب  الظروف  تكن  مهام  لزومه  نفسه 
عىل  الروم  يغري  حني  حتى  منه  يخرجوه  أال  املعرة 
يتخيل  كام  تخّيله  فلسفي  سجن  واآلخر  املدينة. 
يفعل  كام  األشياء  حقائق  من  واشتقه  الشعراء، 
والفالسفة  الشعراء  يلتقي  ما  أكرث  وما  الفالسفة. 

يف موقف واحد يتفق فيه العقل والخيال جميعاً». 

الدكتور عبد الرحمن دركزليل  الباحث والناقد  يقول 
يف بحث له حكل عنوان «فلسفة املعري»: «ال يجد 
بأن  يعرتف  أن  إال  والتحقيق،  النظر  بعد  أبوالعالء، 
ألن  الدليل،  هو  والعقل  الوجود،  يف  حرية  هنالك 
البحث  عىل  قادر  اإلنسان  أن  يقتيض  العقل  وجود 
واالختيار، ولو كانت الحياة جرباً تاماً لكان وجوده 
رضباً من العبث، ولكان البرش بال عقول أفضل منهم 
دور  أمام  محدود  العقل  دور  أن  بيد  بها،  مزودين 

القدر». 

منهج الشك يف فلسفة أبو 
العالء املعري 

العقل  إعادة  إىل  للدعوة  عزلته  يف  املعري  سعى 
البرشي إىل مساره الفطري وذلك بإعادة املصداقية 
من  اكتسبها  التي  األفكار  من  أيضاً  وتحريره  إليه، 
إفساد  عىل  تعمل  التي  االجتامعية  العالقات 
باطلة  أوهام  عىل  تُبنى  ألنها  العقل  مصداقية 
الناس  الكثري من  يعتربها  كان  متناقضة  وخرافات 

حقائق ومسلامت يف الحياة.

نهج حياة  املعري مبثابة  العالء  أيب  الشك عند  كان 
سار عليه محاوًال الوصول إىل الحقيقة، وال ميكن 
و  كتاباته  يف  الظاهري  التناقض  نفرس  أن  لنا 
أشعاره عىل أنه تناقض يف شخصيته، وإمنا يعكس 
هذا التناقض مراحل تردده بني اليقني والاليقني بني 
بني  والجديد،  عليه  املتعارف  بني  واملعقول،  املنقول 

التقليد والتجديد.

رضيح املعري يف مدينة معرة النعامن 
جنويب محافظة إدلب السورية.
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جاءت أحاديُث إن صــحْت فإن لها

شأنـا ولكن فيها ضعف إسناِد

فشاور العقل واترك غريه هـــدرا

فالعقُل خريُ مشرٍي ضّمه النادي

ويقول: 

يف كل أمرك تقليٌد رضيَت به 

 حتى مقالك ريب واحٌد ، أحُد

وقــد أُمرنا بفكٍر يف بدائعه 

 وإن تفكر فيه معرش لحدوا؟

اإلنكار  من  بيشء  األلوهية  ملسألة  املعري  تطرق 
يف  فيقول  أخرى  تارة  إمياين  وبأسلوب  تارة، 

اللزوميات:

قلتم لنا خالٌق حكيم

قلنا صدقتم كذا نقـوُل

زعمتموه بال مكان

وال زماٍن أال فقولــوا

هذا كالم له خبـٌئ

 معناه ليست لنا عقوُل
و يقول :

أما اإلله فأمٌر لست مدركه

فاحذر لجيلك فوق األرض إسخاطا

ويتعجب املعري ملاذا ال يتأمل الله لعذاب الناس :

لو اين كلب العرتتني حمية

 لجروي أن يلقى كام يلقى اإلنس

ويقول: 

رأيت سجايا الناس فيها تظامل

 وال ريب يف عدل الذي خلق الظلام

ويرى بعض التناقض يف األحكام، فيقول:

أنهيَت عن قتل النفوس تعمدا 

وبعثت أنت لقبضها ملكني؟

وزعمت أن لنا معــادا ثانيا 

 ما كان أغناها عن الحالني

ويصطدم املعري يف منهجية الشك التي يتبعها بكل 
ما هو متوارث، فلم يتعامل مع أي من املعطيات عىل 
واملتوارث  للقديم  التسليم  ورفض  مقدسة،  أنها 
بنفسه  آمن  بل  واملعارف،  الخربات  توارث  بحجة 
بعيًدا عن  الحقيقة  إىل  الوصول  وبقدرة عقله عىل 

النصوص املتناقلة، فقال: 

إين وإن كنُت األخريَ زمانه

آلٍت مبا مل تستطعُه األوائُل

يف  وينادي  نبًيا،  ويتخذه  بالعقل  املعري  يؤمن 
اللزوميات:

يرتجي الناُس أن يقـوَم إمــاٌم

ناطٌق يف الكتيبة الخرســاء

كذب الظنُّ ال إمام سوى العقل

مشريا يف صبحه واملســاء

فإذا ما أطعـتــه جلب الرحمة

عند املسري واإلرســـاء

إمنا هذه املذاهب أسبـــاب

 لجذب الدنيا إىل الرؤسـاء

ويقول:

وال تصدق مبا الربهان يبطله

فتستفيد من التصديق تكذيبا
ويقول: 

أيها الغّر إْن ُخِصْصَت بعقٍل 

فاتّبْعُه فكّل عقٍل نبي

ويؤكد مراًرا وتكراًرا عىل 

إميانه برضورة أن يكون 

الحكم األول واألخري 

يجب أن يكون للعقل، 

فيقول: 
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خامتة 
أبو العالء املعري هو الشاعر الفيلسوف الذي أمىض 

حياته بحثا عن األسباب املنطقية لوجوده، لذا بدت 

نزعته يف الوجود تشاؤمية ساخرة. خلق منه عجزه 

بالتفكر  استغلها  عظیمة  طاقة  ذا  إنسانا  الجسدي 

الذي كانت حصيلته نصوًصا شعرية ونرثية تطرق 

ساعًيا  الحياة  يف  جدلية  املواضيع  ألكرث  فيها 

العقل  إحكام  خالل  من  الحقيقة  إىل  للوصول 

واملنطق والتشكيك بأهم املسلامت. 

ويخاطب الله متسائال، فيقول: 

إن كان ال يحظى برزقك عاقــل

وترزق مجنونا وترزق أحمقا

فال ذنب يارب السامء عىل امرئ

رأى من ما يشتهي فتزندقا

كام أظهر املعري اعرتاضه عىل بعض األحكام الرشعية 
التي رأى أنها منافية للعقل، كعقوبة قطع يد السارق، 

فقال:
تناقٌض ما لنا إال السكوت له

وأن نعوذ مبوالنا من النـار
يد بخمس مئني عسجد ُفديت

ما بالها ُقطعت يف ربع دينار

الشك فإنه عاش حياته تواًقا  وألنه يعيش يف مرحلة 
للوصول إىل حالة اليقني، فيقول: 

أما اليقني فـال يقني وإمنا

أقىص اجتهادي أن أظن وأحدسا

أو قوله : 

وقد عدم التيقن يف زمان

حصلنا من حجاه عىل التظني

يَر  ومل  أنس،  بن  ومالك  الشافعي  مع  املعري  اصطدم 
قادًرا  دام  ما  فتاويهم  يخالف  مبا  االجتهاد  يف  ضريًا 

عىل التفكري والحكم عىل األمور، فيقول: 

وينفر عقيل مغضبا إن تركته

سدى واتبعت الشافعي ومالكا

أنه  ويرى  حوله  من  الناس  تدين  يف  املعري  ويشكك 
تدين متوارث:

وينشأ ناشئ الفتيان منــا           عىل ما كان عّوده أبوه

وما دام الفتى بحجى ولكن           يـعلمه التدين أقربوه

بخالق  إميانه  عىل  تدل  أشعاًرا  املعري  ردد  باملقابل، 
الكون، فقال:

سأعبد الله ال أرجو مثوبته        لكن تعبد إعظام وإجالل
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إنجازات مشروع
بيت الحكمة الثاني

خالل
شهر سبتمبر
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية

35

المحتوى  مثرًيا  مقال   350 قرابة  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
الطب  بين  ما  تنوع  مهمة  بمقاالت  اإلنترنت  على  العربية 
األشخاص  من  لعدد  الشخصية  والسير  والفلسفة  والفيزياء 

المؤثرين في مسار التاريخ. حصدت هذه المقاالت أكثر من
13 مليون زيارة خالل شهر سبتمبر.



ترجمة الكتب

التجارة والعولمة للمؤلف إيمون  ترجم مشروع بيت الحكمة كتاب 
باتلر  بواقع 160 صفحة.

36



الفيديوهات

37

سبتمبر  شهر  في  فيديوهات   6 الحكمة  بيت  مشروع  نشر 
وحققت هذه الفيديوهات أكثر من 13 مليون مشاهدة منصات 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.



مشروع أفغانستان

ترجم مشروع أفغانستان التابع لمنظمة بال حدود ومشروع بيت 
الحكمة قرابة 350 مقال باللغة الباشتوية والفارسية من خالل 
مترجمين أفغان وظفهم المشروع إلثراء المحتوى الباشتوي على 
اإلنترنت. حصدت هذه المقاالت قرابة 50 ألف زيارة خالل شهر 

سبتمبر.
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الحضور على وسائل التواصل االجتماعي

39

التواصل  منصات  على  الحكمة  بيت  مشروع  متابعي  عدد  زاد 
ارتفع متابعو صفحة مشروع بيت  إذ  زيادة ملحوظة  االجتماعي 
الحكمة على موقع فيسبوك بأكثر من  ألفي متابع جديد وأكثر 
من 500 متابع على منصة انستغرام وأكثر من 600 مشترك على 

قناة المشروع على منصة يوتيوب خالل شهر سبتمبر.



نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


