
مجلة أفكار بال حدود العدد الرابع

المقال األول
دیكارت وثنائیة العقل والجسد

ُشرفتي،أسفلالسیاراتأصواتوأسمعالمعتاد،منّبھيرنینعلىصباًحا،استیقظتبأننيمًعالنفترض
سطوًعااإلضاءةتزدادبینماوجھي،ألغسلالحّمامنحووأتجھالمظلمة،شبھغرفتيمحیطفينظريأنّقل
بقیةانعكاسسوىفیھاشیًئاأرىالبالغرابة؛األمورتبدأالمرآةإلىنظريیقعوعندماأكثر،تقّدمتكلّما

الحمام، كیف یمكن لھذا أن یحدث؟ عادة ما یكون ھذا الجزء غیر مرئي عندما أقف أمامھ.

ألتفقداألسفلنحوأنظرجدوى؛دونلكنجسدي،وبقیةرأسيلمسوأحاولالموقفھذامنبالذعرأشعر
ذراعّي، ال أراھما أیًضا، وازداد ذعًرا...

امتلكنالقدسواء،حدعلىوالجسدالعقلوانعداموجودتخّیلمنتمكنناأنناھواالفتراض،ھذافيفعلناهما
باإلضافةبرأسي-،اإلحساسأستطیعاللماذاالمرآة،فيجسديأرىال-لماذااألسئلةطرحعلىالقدرة

للشعور بالھلع، لقد استطعنا في ھذه القصة ممارسة الوعي أو التفكیر.

لكن ماذا یعني ھذا؟

René(دیكارترینیھالفرنسيالریاضیاتوعالمالفیلسوففكرمنوالجسدالعقلبینالعالقةانبثقت
Descartes(فيینقسمالعالمأنعلىترتكزالتيأطروحاتھأشھرمنواحدًةفيعشر،السابعالقرنفي

جوھره إلى نوعین اثنین:

-األول ھو الجوھر الذھني، الذي یمّثل الوعي أو التفكیر:

أنشطةفيیشاركُممتد،وغیرمادي،غیربكونھالذھنيالجوھرلیمّیزالعقلنظریةدیكارتطورفقد
مختلفة أو یخضع لحاالت مختلفة مثل التفكیر العقالني، والتخیل، والشعور (اإلحساس)، والرغبة.

-الثاني ھو الجوھر الفیزیائي أو المادي، ویتمّثل بامتداده المكاني في األبعاد الثالث:

وجودمعمیكانیكیة،بطریقةالفیزیائیةالقوانینمعتتوافقالممتدة،المادةأوالمادة،بأندیكارتاقترحإذ
األحداثبعضُینتجلكونھالبشري،بالعقلسببًیایتأثربأنھدیكارتیعتقدوالذياإلنسان،لجسممھماستثناء

العقلیة بشكل سببّي.

شیئانأنھماحتًمایعنيفھذاوالجسد)،العقل(كـاآلخروجوددونشيء،وجودتخّیلاستطعنالوأنناأي
بعضھماعنومنفكانمتمایزان،مستقالن،كیانانوالجسدالعقلفإندیكارت--حسبوبالتاليمختلفان،
المادیةبالخواصالتمتعبإمكانھلیسللتفكیر،أداةھوفالعقلواحًدا.كیاًنایكوناأنیمكنھماوالالبعض،



منحّیًزایشغلكونھالفیزیائیةبالخواصیتمتعالذيالدماغ،عكسعلىوصالبة،وشكلحجممنلألشیاء
الفراغ.

تربطمتبادلةعالقةھناكلكنالجوھرین،بینالتمایزھذاوبرغمبأنھالمذھبھذاأنصاربعضیفّسر
لوالمثال،سبیلفعلىببعضھما،یؤثراأنوالجسدللعقلیمكنإذالتعبیر-؛صحإنتفاعل-أوبینھما،
األلم،تجربةعنھالینتجعقلك،إلىیدكمنالحّسیةالمعلوماتجسمكسینقلیدك،إلىالناروصلت
تشعرأنبعدأيالجسد.بھاویتأثرالجسمانیةالظواھرفيتؤثرالذھنیةالظواھرأنأيصحیح،والعكس

باأللم یمكنك إطاعة عضالتك، وتحریك یدك بعیًدا عن النار.

كل ذلك من وجھة النظر الدیكارتیة، لكن ماذا عن المنتقدین؟

كثیًرا،1642و1641عامبنسختیھاتأمالتھنشرمنذأفكارهضدنقدیةومواجھاتبتحدیاتدیكارت،مّر
القضایامنوغیرھاالجسد،عنالنفسوتمایزالبشریة،النفسخلودحولبآرائھالمواجھاتتلكتعلّقتما

منوُنفيآنذاكالدینیةالسلطةتدخلّتاإللھ،طبیعةفيوتفكیرهخوضھولكثرةالكتب،صفحاتفيالقابعة
فرنسا.

عالمفيكانتلوالتيبوھیمیا،أمیرة«إلیزابیث»معكانتدیكارتواجھھاالتيالتحدیاتأبرزولعل
الفلك.وعلموالھندسة،األجنبیة،اللغاتتتقنكانتإذعظیمة،فیلسوفةستكونعالمنا،عنبقلیلمختلف

دیكارتبینجمعتفیلسوفة.لتصبحالفرصةتلكتملكولمعشر،السابعالقرنفيامرأةالنھایةفيلكنھا
لحرببوھیمیاملكأبیھاخسارةبعدبدورھامنّفّیةكانتحیثالشيء،بعضتنافسیةصداقةوإلیزابیث

عاًما.30دامت

متسائلةكتابھ،قراءةأعادتأنبعد،1643عاملدیكارتتبعثھاكانترسائلفيآراءھاإلیزابیثصاغت
منأساسًیاجزًءتفھملمألنھاوالجسد،العقلعنالحدیثفيسّنھاالتيالجدیدةالطریقةجدوىعنفیھ

تبدوبطریقةالرسائلبإحدىفخاطبتھخاطئة،كانتفلسفتھبأنالیزابیثاعتقدتلقدبھ.تقتنعلمأوفلسفتھ،
فیھا تتالعب بفكرة أن الروح یمكن أن تكون متمّیزة عن الجسد فیما یتعلّق بفعل التفكیر قائلة:

حركةتحددأنمفكًرا)،كیاًناكونھاعنتزیدال(التياإلنسان،لروحیمكنكیففضلك،منلي«قل
ھوماللحركةتحدیدكلأنليیبدوكماألنھإرادیة،حركاتحصولإلىبذلكوتؤديالجسدیة،األرواح

عاملِقبلمندفعھیتمأنوالثانيبذاتھ،المتحركالشيءاندفاعطریقعناألولثالث؛ظروفنتاجإال
األولالعامالنیستلزمالُمحرك.العاملھذاوسطحلشكلالخاصةالصفاتخاللمنوالثالثُمحّرك،
عنتماًمااالمتداداستثنیتإنكالمكانیة.األبعادفياالمتدادیستلزمالثالثالعاملأماجسدًیا،اتصاًالوالثاني

یزیدالذيھووھذامادي.غیرشیًئاكونھامعیتالءمالھناالجسدياالتصالأنليوُیخّیلللنفس،تصورك
بك،الخاصةالماورائیاتفيذكرهعلىأتیتمماللنفسدقةأكثرتفسیًراأطلبأنعلىویحّثنيإلحاحي،

وھو تفسیر لجوھر النفس عندما یكون متوقًفا عن فعل التفكیر».



ھومانملكھ،ماكلبأنمفاده،رأيإلىفیھاستندوالجسد،العقلثنائیةعنبھمدافًعاجواًبادیكارتفصاغ
واقترحعنھا.تكشفالتيالظواھرتفسیرفيوالنجاحإلیھااللجوءیمكنالتيالمفاھیممنمحصورعددإال
تفكر،النفسأنإحداھماالتفسیر:تتطلبانالنفسبھماتتمیزمختلفتینخاصیتینھناكأنكتبھارسالةفي

والثانیة أن اتحادھا بالجسد یجعلھا تؤثر فیھ وتتأثر بھ.

والجسد،العقلثنائیةمذھبتعتنقبأنكشكوكھاصوغتعیدنجدھالذلكدیكارت؛بجوابإلیزابیثتقتنعلم
الجسدلكنالنفس)،(أوالروحوھوالجسدعنالمنفصلالمادّيغیرالعقلوبوجودالجسد،بوجودوتعتقد
المادّیة،غیرالروحأوالعقلھذایقومكیفإًذاالفیزیاء-،قوانینھذایومنافيُنسمیھا-التيلقوانین،یخضع

بالتأثیر على الجسد، كیف للعقل أن ُیخاطب أو یؤثر سببًیا على الجسد؟

إلىواالمتدادالمادةأنسبأنعلّيالسھل«منقائلة:)1643یونیو20(فيخطتھارسالةفيلھتقول
النفس، على أن أنسب القدرة على تحریك الجسد والتحرك بسببھ إلى موجود غیر مادي».

وتصّورالجد،محملعلىانتقاداتھاأخذلكونھلذلكمحاولتھرغمالسؤال،لھذاشافیةإجابةدیكارتیجدلم
بواسطتھاتأتيقدالمفّضل-،مثالھكانت–التيالصنوبریةكالغدةالعصبي،الجھازفيمعّینةغددوجود

اإلشارات من الروح غیر المادیة، وتعطیك األوامر.

خالصة القول

أصبحإذعشر،السابعالقرنمنتصفخاللالفكريتوجھنافيطرأتقدمھمةتغییراتبأنالواضحمن
نفسربَمجواب:دونسؤاًالتركتالتفسیراتھذهلكنالمیكانیكیة،بالتفسیراتمنحصرآنذاكالسائدالنظام

العقل البشري والوعي البشري من وجھة النظر المادیة والمیكانیكیة؟

العقلیة،الظواھربأندیكارترینیھفلسفةمعتوافقتالتيوالجسدالعقلبینالثنائیةتعتبرالعقل،فلسفةفي
منمجموعةتشملفإنھاوبالتالي،الجسد،یواءمأنیمكنھالالعقلأنأومادیة،غیرالنواحيبعضفي

فيالمادیةمثلأخرى،مواقفمعوتتناقضالمادة)،(أووالجسدالعقلبینالعالقةحولالنظروجھات
موضعبأنھالدماغعنومّیزهالذاتي،والوعياإلدراكبأنھالعقلدیكارتعّرفوقدوالجسد.العقلمسألة

طریقةإلىاحتاجلقدالیوم،المعروفةصیغتھافيوالجسدالعقلمسألةصاغمنأولكانفقدلذا،الذكاء.
إلیزابیثاألمیرةاعتراضاتأتتكیفورأیناطریقتھ،تنجحلملكنالجسد،معالتخاطبمنالعقلتمّكن
فيالوعيأوالعقلتضعالتيالفرضیاتتلكأيھذه،أیامنافياعتراضاتنامنھنستوحيمتیًناأساًسالتكون

فئة أو صندوق منفصل عن العالم المادي.

منفصًاللیسالوعي،أوالعقلبأنلنعتقدأسباًباأعطاناالماضیة،الثالثةالقرونفيالعلمفيفعلناهماكل
المواد،تلكجمیعلتفاعلنتیجةكونھالتعبیر،جازإنمنبثقةظاھرةوالعقلمنھا،تكوّناالتيالموادعن

وأعتقد بأننا لم نقترب من فھم كل ھذا، فھناك الكثیر من األبحاث الواجب إجراؤھا.

قبل الختام یراودني سؤال فیما لو كان دیكارت في عالمنا المعاصر:



ھل كان سیعارض فكرة الذكاء االصطناعي؟، ھل كان لیعتقد أن اآلالت بإمكانھا أن تفّكر؟

ال أعتقد ذلك.. أو لنقل ال أدري…



المقال الثاني

الموسیقى في العصر العباسي

حالةوسادتوالیوناني،الغربيبالفكرالغربيالفكروامتزجالعباسي،العصرفيالخالفةدولةرقعةاتسعت
عامبشكلالفنونعلىمباشربشكلالظروفھذهأثرتالسیاسي.واالستقراراالقتصاديالرخاءمن

غیرنھضةالعباسيالعصرفيالموسیقیةالفنونشھدتإذالعباسیة،الدولةفيخاصبشكلوالموسیقى
حكًراكانتأنبعدالعامةبینالموسیقیةالذائقةوانتشرتالغناءفنونالعصرھذاخاللوازدھرتمسبوقة،

العصرفيذروتھابلغتقدالعربعندوالغنائیةالموسیقیةالنھضةكانتوإنالعلیا.المجتمعطبقاتعلى
معوالتمایلوالطرببالموسیقىفاالستمتاعذلك،قبلإلىیعودعندھموالغناءالموسیقىتاریخأنإالالعباسي

إیقاع سمة بشریة رافقت اإلنسان منذ لحظة ظھوره على وجھ األرض.

الموسیقى العربیة ما قبل العصر العباسي
العصر الجاھلي:

النھضةھذهجذورأنإالواألندلسي،العباسيالعصرینخاللازدھارھاأوجالعربیةالموسیقیةالنھضةبلغت
أيقینة)،(جمعالقیانیدعلىسیماالوالموسیقى،الغناءفيرقًیاشھدالذيالجاھليالعصرإلىتعود

الجافیة،الخیاموفيالمترفةالقصورفيالعربیةالجزیرةشبھفيالقیانغنتالغناء،أتقّنالالتيالجواري
وكّن یمتلكن مكانة خاصة ومتمیزة في حیاة عرب الجاھلیة عامة والشعراء خاصة.

العصر األموي:

بنالولیدالشاعرالخلیفةوكانوالموسیقى،الغناءمعبالتعاملمرونتھمبدرجةاألمویةالدولةخلفاءتفاوت
واألغانيالشعرنسجأھدافتنوعتاالزدھار.مراحلأوجعھدهفيالغناءووصلمعھا،تسامًحااألكثریزید
كتابأولاالمويالعصرخاللصدروالرثاء.الغزلإلىاألمویینللخلفاءمدحمنیزیدبنالولیدعصرفي

سبقالذيالكاتب،یونسللمؤلفالنغم»«كتابعنوانحملوالغناءاألصواتموضوعاتعنیتحدثعربي
بنهللاعبدمولىبدیحومسجح،إبنالعصرھذاموسیقیيأشھرومناألصفھاني.الفرجألبياألغانيكتاب
بدورهكانالذيالملك،عبداألمويالخلیفةمنودعمبتشجیعحظیااللذانالملیح)بدیحباسم(المعروفجعفر

ملحًنا جیًدا حسبما یذكر المؤرخون.

والتلحینالغناءأئمةأحدخائرسائبذكرمنبدالاألمويالحكمفترةبدایةفيالمغنینأبرزعنالتحدثعند
قضباناستبدلمنوأولالفارسي،الغناءعلىالعربیةالروحأضفىمنأولكانبأنھُیعتقدوالذيالعربعند
ومعبدسریجابنأمثالمنیده،علىتتملذمنجمیعنھجھعلىوسارالغناء،فيالعودبأداةاألرضعلىالدق



منالعدیدوانتشارظھوررغماألمويالعصرفيالسائدةالموسیقیةاألداةالعودوبقيوجمیلة،المیالءوعزة
اآلالت األخرى بما في ذلك الدف والقیثارة.

عھدخاللخصوًصاالخشبي،العودعلىبالغزفالمصحوبةالفردیةاألغانيبظھوراألمويالعصراتسم
الموسیقى(أبيسریجابنإلىواألداءوالتلحینالعزفقواعدوضعفيالفضلُیرجعاألول.یزیدالخلیفة

أمافارس.وبالدسوریافيجوالتھخاللالموسیقىمجالفياكتسبھاالتيخبراتھمناستفادالذيالعربیة)
فیما یتعلق بتطور اآلالت الموسیقیة فقد بقي العود سید اآلالت خالل العصر األموي رغم بروز آالت أخرى.

الموسیقى في العصر العباسي

واجتذبواللغناءكبیرةدوًراالعباسیینالخلفاءأسسلدولتھم،العباسیینوإقامةاألمویة،الدولةانھیارمع
المطربین والمطربات من كل حدب وصوب، وأغدقوا علیھم باألموال والجوائز والھدایة.

عالقة الخلفاء العباسیین بالموسیقى

وعشقھوالموسیقیین،للمغنیینودعمھللموسیقىبتشجیعھالسفاح،العباسأبوالعباسیین،الخلفاءأولاشتھر
أخیھنھجنفسبابتاعالمنصور،المنصورجعفرأبوالثاني،الخلیفةأخوهواستمرأنواعھا،بمختلفللفنون
الموسیقىثقافةنشرفيكبیًرادوًرایحیىوابنھوالفضلالجعفرلحفیدیھوكانوالموسیقیین،الموسیقىبدعم

بالموسیقى،مغرًماكانالذيالمھدي،هللاعبدأبوالثالث،الخلیفةعھدفيالحالھذااستمرالعباسیة.الدولةفي
حوراءویزیدالواديوحكمسیاطأھمھم،منوكانبالموسیقیین،دائمبشكلقصرهازدحامعنھعرفوالذي

وابراھیم الموصلي وغیرھم.

شیخطریقةطریقتین،علىعصرهفيالغناءوكانالرسید،ھارونالخلیفةعھدفيأیًضاالموسیقىازدھرت
باألداءوااللتزامُرویت،كماالقدماءأصواتعلىبالمحافظةمدرستھواتسمتالموصلي،إبراھیمالصناعة

المدرسةلسماتمناقضةسماتھاكانتالتيجامع،إبنطریقةفكانتالثانیةالطریقةأمانقصان.أوزیادةدونما
یخضعأویّطوعبحیثمدىأقصىإلىبصوتھواالنطالقبالتصرفالحقنفسھجامعإبنأعطىإذاألولى،

ملكاتامتلكوامنإالبھااإلتیانعلىیقدرالالتيالطریقةلھذهالسامعیناستحسانمتوخیاًلصوتھالنغم
وموھبة مقومات التنغیم والقدرة على التصرف في مقامات الطرب.

المأمون،عموكانعام،بشكلالفنونورعىاإلغریقیةالموسیقیةالثقافةمنالنھلعلىالمأمونالحلیفةشجع
معبالتعاملسلفھنھجالمعتصمالخلیفةتابعالمأمون،بعدعصره.موسیقیيأھممنالمھدي،ابراھیم

حتىُتدرسأبحاثھتزالالالذيالكندي،الشھیرالموسیقيوالعالمالفیلسوفالمعتصموصادقالموسیقى،
یومنا ھذا.

الخلفاءأعلمبأنھالموصليإسحاقبنحمادووصفھبالموسیقى،ولًعاالعباسیینالخلفاءأكثرالواثقكان



منكلالواثقعھدفيالموسیقیینأشھربینمنوكانالعود،آلةعلىبالعزفبارًعاكانوبأنھبالموسیقى،
وعمرووعلویةومخارقالعباسي)العصرموسیقیيوأشھرزمانھعبقريبأنھوصف(الذيالموصليإسحاق

بن بانة ومحمد بن الحارث.

الواثقالخلیفةبعدانتھىفارمر،ھنريالبریطاني،الموسیقىمجالفيوالباحثالمستشرقألبحاثوفًقا
العصر الذھبي لموسیقى العصر العباسي وبدأت بعده مرحلة التراجع واالنحطاط والسقوط.

تأثیر العباسیین على الموسیقى
المتعلقةالبحوثمعظمترجمةمنالمیالدي،التاسعالقرنمنوابتداًءالعباسي،العصرفيالعربتمكن

والنظریاتالیونانيالموسیقيبالسلمالمرتبطةالبحوثذلكفيبماالعربیة،اللغةإلىاإلغریقیةبالموسیقى
علىالعزفطریقةأنحتىالیونانیة،الموسیقیةالنظریاتمنالكثیرالعرباقتبسوقدعام.بشكلالموسیقیة

العود تغیرت بناء على ما أحدثھ ھذا اإلقتباس من تغییر جذري في األداء.

قواعدالعربأضافأنبعداإلغریقیةالموسیقىعلىالتفوقمنالعباسيالعصرفيالعربیةالموسیقىتمكنت
جدیدة وأسالیب جدیدة في العزف والتلحین واألداء.

مئتيحواليوضعمنعشروالثالثالتاسعالقرنینبینالعرببتمكنالغربیةالموسیقیةالدوائرالیومتعترف
أربعةبھاتتمتعالتيوالخاصةالبالغةباألھمیةاعترفواكماالموسیقیة،والعلومالفنونسائرفيمتفرعمصنف

من ھذه المصنفات التي كان لھا أثر كبیر على الموسیقى الغربیة، وھي:

أولعلىویشتملالبریطاني،المتحففياآلنالمخطوطھذاویوجدللكندي:األلحانتألیفخبرفيرسالة
بحوث في نظریة الموسیقى العربیة.

كتاب الموسیقى الكبیر للفارابي: الذي یعد أحد أعظم الكتب الموسیقیة على اإلطالق.

الجزء الخاص في كتاب الشفاء للرئیس ابن سینا وفیھ جزء ھام للغایة عن النظریة الموسیقیة العربیة.

كتاب األدوار لصفي الدین البغدادي.

فضائل الفارابي والكندي وإبن سینا الموسیقیة
مجالفيالعربالمجددینالمنظرینأھممنالكنديإسحاقابنیعقوبیوسفأبووالفیلسوفالطبیبكان

معالیونانیة،بالمصادرإلمامھضوءفيالموسیقيالسلمدراساتھفيتناولوقدالعباسي،العصرفيالموسیقى
أن عرضھ الموسیقي اعتمد على المصطلحات المستعملة في المقطوعات الموسیقیة الخاصة بالعود العربي.



وخصوصیاتھامقاییسھاوذكروصفھافيالتدقیقخاللمنالعودآللةدراساتھمنكبیراًجانباًالكنديخصص
بالعود،الخاصةالصناعةالكنديتناولوالنغم»اللحونفي«رسالةبعنوانالمنشورةرسالتھففيالنغمیة.
الذيفھوالرسالةفياألھمالجزءأماالعود،دساتینمنانطالقاًاألوتاروصناعةالنغماتاستخراجوكیفیة

نّظر فیھ لقواعد ومنھج تدریس العود.

رئیسیین،جزأینمنالمكّونالكبیر»الموسیقى«كتابالضخمالموسوعيالعملصاحبفكانالفارابيأما
للكتاباألصليالمخطوطبأنعلماًمفقوداً،مازالالموسیقىنظریةتاریخلتحلیلالمخصصالثانيجزءهلكن

مجلدیندیرالنجيرودولفالبارونالفرنسيالعالمخصصوقدلیدن،جامعةمكتبةمخطوطاتضمنمحفوظ
اثنین من موسوعتھ «موسیقى العرب»، المكونة من ستة أجزاء، لدراسة كتاب الموسیقى الكبیر للفارابي.

ھیئاتھا،واختالفالموسیقى،وأصلاللحن،تعریفالكبیرالموسیقىكتابمناألولالجزءفيالفارابيتناول
المعرفةومبادئالموسیقیة،اآلالتونشأةوغایاتھا،األلحان،أصنافوتعدداإلنسانفيوالنظریةالعملیة

كماالطبیعیة.األصواتوطبقاتاأللحان،فيالمتجانسةالنغموعددواتفاقاتھا،النغمومناسباتالنغم،بصناعة
وأضافاألربعة،األوتارذوالعودوأھمھاعصرهفيالبغدادیةالموسیقیةاآلالتدقیقبإسھابالفارابيتناول

لھم وتًرا خامًسا، ووثق ھذه اإلضافة في كتابھ «الموسیقى الكبیر» نفسھ.

العالج.فيالموسیقىأثرحول«الشفاء»كتابھفيمھماًفصالًخصصسینا،إبنالحدیث،الطبأبوخصص
الریاضیاتعلىاألنغامقواعدبثمنفھمریاضیة،بأسسالموسیقىتفسیرفيالصفاألخوانالفضلویرجع

ثالثةعلىالغناءقوانینووضعواالسماویة.األجراممنالمنبعثة(الذبذبات)الصوتیةالنغماتعنوتحدثوا
أصول: السبب، والوتد، والفاصلة.

زیلة،إبنبعدمھمموسیقيمنّظرأولالعباسیةالدولةانھیارعصرفيعاشالذياألرمويالدینصفيوكان
التألیفیةالنسبعلمفيالشرفیةو«الرسالةواألدوار»النغممعرفةفياألدوار«كتابمؤلفاتھأشھرمنوكان

العربيالموسیقيالسلمبّدلأنھوقیلالعود،علىالعازفینأمھرمناألرمويكانكمااإلیقاعیة».واألوزان
الذي كان معموالً بھ قبلھ.

االقتباس األول

الشعوب المقھورة َتُسوء أخالقھا



ابن خلدون

المقال الثالث

ھل تؤثر اللغة على طریقة تفكیر الفرد



أدىقصیًرامقاًالالشھیرةالعلمیةالمجالتإحدىنشرت،1940عامفي،عاًماسبعینقبل
إلى إطالق واحدة من أكثر البدع الفكریة حداثة في القرن العشرین. للوھلة األولى، بدا القلیل

عن المقال ینذر بشھرتھ الالحقة. لم یكن العنوان، وال المجلة من ساھم بشھرة المقال، بل أفكار
معظم الناس عن البھجة. وكان المؤلف، وھو مھندس كیمیائي عمل في شركة تأمین وعمل

كمحاضر لألنثروبولوجیا في جامعة ییل، مرشًحا غیر محتمل للنجومیة العالمیة. ومع ذلك، فقد
أطلق بنیامین لي وورف فكرة مغریة عن قوة اللغة على العقل، وأدت كتابتھ المثیرة إلى إغراء

جیل كامل باالعتقاد بأن لغتنا األم تقید ما یمكننا التفكیر فیھ.
فرضیة وورف عن اللغة

أعلن وورف، على وجھ الخصوص، أن اللغات األمریكیة األصلیة تفرض على المتحدثین بھا
صورة للواقع تختلف تماًما عن صورتنا، لذلك لن یتمكن المتحدثون بھا ببساطة من فھم بعض

مفاھیمنا األساسیة، مثل تدفق الوقت أو التمییز بین األشیاء (مثل الحجر) واألفعال (مثل
السقوط). لعقود من الزمان، أبھرت نظریة وورف كالً من األكادیمیین وعامة الناس على حٍد

سواء. من خاللھ، قدم آخرون مجموعة كاملة من االدعاءات الخیالیة حول القوة المفترضة
للغة، من التأكید على أن لغات األمریكیین األصلیین تغرس في المتحدثین بھا فھًما بدیھًیا

لمفھوم أینشتاین للوقت كبعد رابع إلى النظریة القائلة بأنھ یمكن تحدید طبیعة الدین الیھودي من
خالل النظام المتوتر للغة العبریة القدیمة.

في النھایة، تحطمت نظریة وورف على الحقائق الثابتة والفطرة السلیمة، عندما تبین أنھ لم
یكن ھناك في الواقع أي دلیل یدعم مزاعمھ الرائعة. كان رد الفعل قاسیاً لدرجة أن أي

محاوالت الستكشاف تأثیر اللغة األم على أفكارنا كانت على مدى عقود من الزمن محط
صدمةلتركبالتأكیدالوقتحانعاًما،70مروربعدلكنالسمعة.سوءھامشإلىأنظارنا

وورف وراءنا. وفي السنوات القلیلة الماضیة، كشف بحث جدید أنھ عندما نتعلم لغتنا األم،
فإننا نكتسب بعد كل شيء عادات فكریة معینة تشكل تجربتنا بطرق مھمة وغالًبا ما تكون

مفاجئة.

نقد فرضیة وورف عن اللغة
نعلم اآلن أن وورف ارتكب العدید من األخطاء. كان أخطرھا ھو افتراض أن لغتنا األم تقید
عقولنا وتمنعنا من القدرة على التفكیر في أفكار معینة. كان الھیكل العام لحججھ ھو االدعاء
بأنھ إذا كانت اللغة ال تحتوي على كلمة لمفھوم معین ، فلن یتمكن المتحدثون بھا من فھم ھذا

المفھوم. إذا لم یكن للغة زمن المستقبل ، على سبیل المثال ، فلن یتمكن المتحدثون بھا ببساطة
من فھم مفھومنا عن الزمن المستقبلي. یبدو أنھ من غیر المفھوم أن ھذا الخط من الجدل كان



یمكن أن یحقق مثل ھذا النجاح ، نظًرا ألن الكثیر من األدلة المتناقضة تواجھك أینما نظرت.
عندما تسأل ، بلغة إنجلیزیة عادیة وفي زمن المضارع ، "ھل ستأتي غًدا؟" ھل تشعر بقبضتك

على فكرة االستحقاق المستقبلي تتالشى؟ ھل المتحدثون باللغة اإلنجلیزیة الذین لم یسمعوا
بسوءاالستمتاعمفھومفھمفيصعوبةیجدونSchadenfreudeاأللمانیةبالكلمةمطلًقا

حظ شخص آخر؟ أو فكر في األمر بھذه الطریقة: إذا كان جرد الكلمات الجاھزة في لغتك یحدد
المفاھیم التي كنت قادًرا على فھمھا ، فكیف ستتعلم أي شيء جدید؟

ھل تمنع اللغة المتحدثین بھا من التفكیر بأي شيء
نظًرا لعدم وجود دلیل على أن أي لغة تمنع المتحدثین بھا من التفكیر في أي شيء ، یجب أن

ننظر في اتجاه مختلف تماًما الكتشاف كیف تشكل لغتنا األم حًقا تجربتنا في العالم. منذ حوالي
بیناالختالفاتحولحاسمةحقیقةإلىجاكوبسونرومانالشھیراللغويأشار،عاًما50

اللغات في مبدأ بلیغ: "تختلف اللغات أساًسا فیما یجب أن تنقلھ ولیس فیما قد تنقلھ". یقدم لنا ھذا
المبدأ المفتاح لفتح القوة الحقیقیة للغة األم: إذا كانت اللغات المختلفة تؤثر على أذھاننا بطرق
مختلفة ، فھذا لیس بسبب ما تسمح لنا لغتنا بالتفكیر فیھ بل بسبب ما یلزمنا عادة بالتفكیر فیھ.
تأمل في ھذا المثال. لنفترض أني أقول لك باإلنجلیزیة "قضیت مساء أمس مع أحد الجیران."

قد تتساءل جیًدا عما إذا كان رفیقي ذكًرا أم أنثى ، لكن لدي الحق في إخبارك بأدب أن ھذا
لیس من شأنك. لكن إذا كنا نتحدث الفرنسیة أو األلمانیة ، فلن یكون لدي امتیاز المراوغة بھذه
الطریقة. تجبرني ھذه اللغات على إبالغك بجنس رفیقي سواء شعرت أنھ من دواعي قلقك عن

بعد أم ال. ھذا ال یعني، بالطبع، أن المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة غیر قادرین على فھم
االختالفات بین األمسیات التي یقضونھا مع الجیران من الذكور أو اإلناث، ولكن ھذا یعني أنھ
ال یتعین علیھم التفكیر في جنس الجیران واألصدقاء والمعلمین ومجموعة أخرى. األشخاص

في كل مرة یأتون فیھا في محادثة ، في حین أن المتحدثین ببعض اللغات ملزمون بذلك.
عندما ُتلزمك لغتك بشكل روتیني بتحدید أنواع معینة من المعلومات ، فإنھا تجبرك على

االنتباه إلى تفاصیل معینة في العالم ولجوانب معینة من الخبرة قد ال ُیطلب من المتحدثین
باللغات األخرى التفكیر فیھا طوال الوقت. ونظًرا ألن عادات الكالم ھذه قد نشأت منذ سن

مبكرة ، فمن الطبیعي أن تستقر في عادات ذھنیة تتجاوز اللغة نفسھا ، مما یؤثر على تجاربك،
وتصوراتك، وارتباطاتك، ومشاعرك، وذكریاتك وتوجھك في العالم.

الذكر واألثنى في اللغات الھندوأوروبیة



لنأخذ الجنسین مرة أخرى. ال ُتلزمك لغات مثل اإلسبانیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة
بالتفكیر في جنس األصدقاء والجیران فحسب ، بل ُتعیِّن أیًضا جنًسا ذكًرا أو أنثى لمجموعة

كاملة من األشیاء الجامدة على ھواھا. ما ھو الشيء األنثوي، على سبیل المثال، في لحیة
الرجل الفرنسي (ال بارب)؟ لماذا تعتبر المیاه الروسیة ھي، ولماذا تصبح ھي بمجرد أن

تغمس كیس شاي فیھا؟ اشتھر مارك توین باألسف لمثل ھذه األجناس غیر المنتظمة مثل أنثى
اللفت والعذارى المحایدة في حدیثھ الصاخب اللغة األلمانیة الفظیعة. لكن بینما ادعى أن ھناك
شیًئا منحرًفا بشكل خاص حول نظام الجنس األلماني، فإن اللغة اإلنجلیزیة ھي في الواقع أمر
غیر معتاد ، على األقل بین اللغات األوروبیة، في عدم التعامل مع اللفت وأكواب الشاي على
أنھا ذكوریة أو أنثویة. اللغات التي تتعامل مع الجماد على أنھ شخص أو ھي تجبر المتحدثین

بھا على التحدث عن شيء كھذا كما لو كان رجالً أو امرأة. وكما سیخبرك أي شخص لدیھ
نظام جنساني في لغتھ األم ، بمجرد أن تترسخ ھذه العادة ، یصبح من المستحیل التخلص منھا.

عندما أتحدث اإلنجلیزیة ، قد أقول عن السریر أنھ ناعم جًدا ، لكن بصفتي متحدًثا باللغة
العبریة، أشعر في الواقع بأنھا ناعمة جًدا. تظل ھي أنثویة على طول الطریق من الرئتین حتى

المزمار وال یتم تحییدھا إال عندما تصل إلى طرف اللسان.

خالصة
في السنوات األخیرة، أظھرت تجارب مختلفة أن األجناس النحویة یمكن أن تشكل مشاعر
وارتباطات المتحدثین تجاه األشیاء من حولھم. في التسعینیات ، على سبیل المثال ، قارن

علماء النفس االرتباطات بین المتحدثین باأللمانیة واإلسبانیة. ھناك العدید من األسماء الجامدة
die(أنثويھواأللمانيالجسراللغتین.فياألجناسعكسیتمالتي Brücke،(سبیلعلى

elلكن،المثال puenteالساعاتعلىینطبقالشيءونفس؛اإلسبانیةفيمذكرھو
والشقق والشوك والصحف والجیوب واألكتاف والطوابع والتذاكر والكمان والشمس والعالم

والحب. من ناحیة أخرى ، تعتبر التفاحة ذكوریة لأللمان ولكنھا مؤنثة باللغة اإلسبانیة ، وكذلك
الكراسي والمكانس والفراشات والمفاتیح والجبال والنجوم والطاوالت والحروب والمطر

والقمامة. عندما ُطلب من المتحدثین تصنیف أشیاء مختلفة بناًء على مجموعة من الخصائص ،
اعتبر المتحدثون باللغة اإلسبانیة أن الجسور والساعات والكمان لھا "خصائص رجولیة" مثل
القوة ، لكن األلمان كانوا یمیلون إلى التفكیر فیھا على أنھا أكثر رشاقة أو أناقة. مع أشیاء مثل

الجبال أو الكراسي ، والتي تعني ھو باأللمانیة ولكن ھي باإلسبانیة ، انعكس التأثیر.



المقال الرابع

نظرة تحلیلیة في عدوانیة اإلنسان ومیلھ للنزعة التدمیریة



بالطیبةیتّسمصدیقلدیكیكونكأنحیاتھ؟فيمّرواممناألشخاصبعضحالةفيتقلّباتیشھدلممنّامن
والنزعة السلمیّة، ما یلبث حتّى ینقلب بھ الحال لیصبح في حالة وحشیة، وعدوانیة وذو نزعة قتالیة.

تعددتوبالتاليوالدوافع،المتغیراتمنالكثیرمعوتشابكتوأشكالھا،اإلنسانعدوانیةصورتعددتلقد
حتىدقیقًاتفسیًرایجدوالماإلنسانعلماءأنوبرغمالعدواني؛السلوكھذالتفسیرتسعىالتيالنظریاتمعھا
وُمقّررةالبشریة،النفسفيمتأصلةصفةھياإلنسانعدوانیةبأنلیقولالبعضیذھبالتحّول،لھذااآلن

فیرىاآلخرالبعضیتجھحینفيأدمغتنا،فيالمكافأةمراكزعلىوتؤثرجیناتنا،فيوموجودةبیولوجیًا
كیفیةأوالحرمانیة،أوالظروف،مرارةبفعلحیاتھفياكتسبھاطارئة،ظاھرةأنھاعلىاإلنسانعدوانیة

معاملة وسطھ المحیط، كأن یكون ُمعنّفًا وبالتالي یصبح العنف ُمكتسبًا بالتقلید.

لكن حتى ھذه النظریات قد ال تكون ُمبَررة بحد ذاتھا..
العیش،ورغدبالرفاھیةتتمتعاجتماعیةشرائحمنیتحّدروناألشخاصأولئكمنبعًضاإیجادیمكنأال

دون مصاعب وال حرمان؟

(الشمبانزي).أقربائناأقربأدمغةمنبكثیرتعقیًداأكثرأدمغتناأنحقیقةعنناتجذكاءناإنالبشر،حالةفي
الغریزة.بدافعالشمبانزيیتصرفبینمابھا،سیتصرفونالتيالطریقةاختیارعلىالقدرةالبشریمتلكإذ

تفنيأوتخدمھمالتيبالطریقةللتصرفالبشراختیارإمكانیةھواالختیارعلىبالقدرةھناالمقصدوإن
دمارأسلحةاخترعواحینفيالحیاة،قیدعلىالناسإلبقاءالطبالبشراخترعكیفمثًالنرىإذوجودھم!

شامل التي من شأنھا أن تفني وجودھم كتدمیر ذاتي.
وراءأیًضاالسببوھوالسيء.السلوكلمعاقبةوقوانینحضاراتلدیھمفقطالبشرأنفيالسببھووھذا

اختیار البشر لوسیلة االنتحار (سلوك التدمیر الذاتي النھائي).

غریزةاإلنسانعدوانیةفعًالوھلالتدمیریة؟نزعتھوانطالقاإلنسانعدوانیةوراءالكامناللغزماإًذا،
فطریة، أم قد تكون رد فعل اكتسبناه؟

لتحلیل ھذا األمر اتجھ الباحثون في عدة اتجاھات  بیولوجیة، ونفسیة، واجتماعیة.

بیولوجیًا: ُصنّف البشر من بین أكثر األنواع عنفًا●

الطعامأوالجنسمعیفعلونكماتماًماالعنفإلىیتوقونالبشرأنإلى2008عامفيأجریتدراسةخلصت
تقفالفئران،فيأنھ،Psychopharmacologyمجلةفينشرتالتيالدراسة،ووجدتالمخدرات.أو

مجموعات من خالیا الدماغ المشاركة في مكافآت أخرى أیًضا وراء شغفھا بالعنف.
وھوتقریبًاالفقاریاتجمیعبینالعدوانیحدثإذالبشر،أدمغةعلىینطبقاالكتشافھذاأنالباحثونیعتقد

ضروري للحصول على موارد مھمة والحفاظ علیھا، مثل الحصول على زمالء أو أراٍض، أوطعام.

فيمنخرطًایصبحالدماغفيالمكافأةمساربأنوجدوافقدالدراسة؛فيالمشاركینالباحثینأراءوبحسب
األنواعفيالعدوانيالسلوكتطّورعنفضًالأیًضا،باألمرعالقةللدوبامینوأنعدواني،لحدثاالستجابة



واالجتماعیةالبیئیةالظروفعلىیعتمدذاتھالوقتفيلكنھتكاثره،أوالفردبقاءمنفیھایزیدالتي
واإلنجابیة والتاریخیة المحددة لألنواع.

نحوتتزایدذاتھالوقتفيلكنھاللخارج،موجھةتكونقداإلنسانعدوانیةنفسیًا:●
الداخل لتتناھى عند أقصى حد بالموت!

حوادثعنفضًالھذا،یومناوحتىالعصورأقدممنذوالحروبباألحداثملیئةالتاریخیةالسجالتإن
تُجّسدالتيالممارساتإلیھاأضفناماوإذاإحصاءھا.یمكنالالتيوالجماعاتاألفرادوتعنیفاإلعتداءات

اإلیذاءتستھدفالتيوأخرىالشعوب،لسالمةواستھدافھأقرانھممتلكاتاستھدافھفياإلنسانعدوانیة
المالزمةالسلوكیةالظواھرأكثرھيوالعدوانالعنفظاھرةبأنبوضوحلنایتبینأنواعھ،بكلالنفسي

لإلنسان على مّر العصور.
المنالسويالشخصوحدهلكنعدوانیة،نزعةأودافعلدیھماألفرادجمیعأن«فروید»النفسعالمیرى
منشأذاتبأنھااإلنسانعدوانیةفرویدواعتبرنفسھ.تجاهحتىأواآلخرین،تجاهالعدوانّيدافعھعنیُعبّر

ھذهتفریغأنالحاالتبعضفينجدقدلكنناتفریغھا،یتطلّبالذيالحدإلىضغطھافيوتستمرداخلي،
یُطرحوھناتلقائیًا،العدوانیُطلقوبالتاليتكبحھا،ماعادةالتيالدفاعیةالضوابطعلىیتغلّبقدالضغوطات
سؤال آخر:

ماذا سیحدث إن كتمنا دافعنا العدوانّي؟
وصولھامنخوفًاوذلككبتھا،منبدًالبآخر،أوبشكلالعدوانیةالشخصطاقةتُفّرغأنیجبفروید،بحسب

إزاحةیمكنإذما،عدواٍنتنفیذباتجاهالطاقةھذهتُطلقأنبالضرورةلیسلكناالنتحار،أوالقتللحد
عدوانیة اإلنسان عن مسارھا الخطیر، والقیام بنشاطات اجتماعیة مثًال كالریاضة والفن، وغیرھا.

لموإذاالفرد،داخلویضغطیزدادغریزّيودافعطاقةأنھاإلىاإلنسانلعدوانیةفرویدتفسیرمنیتّضح
Catharsisالذاتتطھیرطریقعنالطاقة،تلكتُفّرغ Dactriveسلوكخاللمنالعدوانعنبالتعبیر

مقبولبدیلھدفنحو،DisplacementاإلزاحةأوSublimationsبالتعلیةیُعرفاجتماعیًا،مقبول
اجتماعي مسّخر للحیاة، ستتضخم وتُسّخرللموت بدًال من ذلك.

كانحینفيیجب،مماأكثرالفطریةللغریزةوزنًاأعطىكونھفروید،رؤیةمعالنفسيالتحلیلنقّادیختلف
أنوطالماالشخصیة،تشكیلفيھاًمادوًراتلعبالتيواالجتماعیةالسیكولوجیةالمتغیّراتإبرازعلیھیجب

یشتركإذوالعطش،كالجوعفزیولوجیةحاجةوالغریزةلیسفإنھاعاًما،سلوًكالیستاإلنسانعدوانیة
جمیع البشر في حاجاتھم الفیزیولوجیة لألكسجین والطعام والشراب، لكنھم یختلفون في السلوك العدوانّي.

عدوانیة اإلنسان وارتباطھا باإلحباط-
أُصیبذلك،تحقیقفيمرةفشلمافإذاأھدافھ،تحقیقعلىوإصرارهالطموحة،بطبیعتھاإلنسانیمتاز
بالنزعةوثیقًاارتباطًایرتبطأنشأنھمنالذيالتحّديدافعلدیھالشعورھذایعززاإلحباط،منبحالة

العدوانیة والتدمیریة.



تأكیدأوللكنجدیًدا،افتراًضااعتبارھایمكناللذاوالمربّین،الحكماءبینالنظریةتلكنوقشتماكثیًرا
,Dollardقِبلمنكانما،ھدفتحقیقفشلعنداإلحباطعنناتجةالعدوانیةالحالةأنعلى J., Miller،
للتمّرد.یؤديأنشأنھمناإلحباطأنأي،1939عاموالتعّدي)(اإلحباطالُمسّماةالنطریةفي

الضغوطات،مثلأخرى،دوافعلتشملآفاقھافيوتوسعواالمسألة،ھذهإلىالباحثونمنكثیرتطّرق
إلىاإلحباطیؤديكأنثابتًا،لیسباإلحباطاإلنسانعدوانیةارتباطبأنأفادتاألبحاثأحدثلكنوالخذالن،

والعنیفة،المحبطةاألموركلفلیستلإلحباط،كنتیجةدوًمایأتيالالعدوانوأندوًما،العنفممارسة
العنف محبطًا.

اجتماعیًا:●
فيالسائدةالثقافةونوعطبیعةإلىاإلنسان،بعدوانیةالمرتبطالسلوكاالجتماعيالمجالفيالباحثونیعزو

العواملبعضبأنویرونالفرد،یعیشھالذيوالمجتمعاألسرةثقافةمنعنھایتفّرعلماباإلضافةالمجتمع،
المفاجئةاالجتماعیةالتغییراتأوكالصراعات،واكتسابھ،العدوانشیوععلىتساعدالسائدة،االجتماعیة
تلكبفعلالسلوكیتعززوھنامشاكل.منعنھایترتبومااالقتصادیةوالتغییراتمثًال-،الداخلیة–كالھجرة

العوامل، نتیجة للتعرض لمثلھا، والتعلّم من نماذجھا.
الحیاةفيبالعدوانیةالتحكمإلىیؤديأنیمكنإذخاصة،أھمیةالمكتسبالسلوكلھذاأنالمقابل،فينرى

االجتماعیة، عن طریق الحّد من العوامل التي تساعد على اكتساب العنف وإثارتھ.
العدوانیةارتباطلفكرةیُعیدناماوھذاوالعدوانالعنفعلىالسیطرةامكانیةأمامالطریقالرؤیةھذهتمھّد

بالمكافأة.

عدوانیة اإلنسان وارتباطھا بمركز المكافأة في الدماغ-
المكافأة،منینشأكممارسة،العدوان،أنبالضرورةیعنيالذلكلكنوالمكافأة،العدوانبینیُربطماكثیًرا
یترتبفیماتبحثالتيللنطریاتوتبًعانتائجھ.طریقعنللعدوانالمحفّزعلىالتأثیریمكنبأنھیفیدوإنما
المكافأةوطبیعةبدرجةتتأثروأنلھابدالاإلنسانعدوانیةفإنوسلبیات،إیجابیاتمنالمكافأةأسلوبعلى
السیطرة،وتمنحھالمكافأةلھستوفّرالعدوانیةبأنالشخصیوقنكأنعدوانھ،نتیجةعلیھایحصلالتي

وتخّولھ الوصول أرقى المراكز االجتماعیة.

االقتباس الثاني



إن اإلنسان ال یعجُز عن احتمال الشَّقاء الدائم، لكنھ یعجُز عن احتمال السَّعادة المتقطِّعة!
مصطفى لطفي المنفلوطي



المقال الخامس

كیف ساھم الخوارزمي في وضع أسس علم الجبر

اشتھر الخوارزمي بإحداث ثورة في علم الجبر والحساب. لم یخترع الجبر، لكنھ طور التقنیات
التي نستخدمھا لحل المسائل الجبریة. كتابھ المختار في الجبر والمقال، ھو المكان الذي نحصل

فیھ على كلمة الجبر. قدم ھذا الكتاب تعلیمات مفصلة لحل المعادالت الخطیة والتربیعیة التي
أكسبتھ لقب أبو الجبر.

قد ال تكون متحمًسا جًدا بشأن الجبر ، لذلك ُیغفر لك عدم التسرع في شكر الخوارزمي. لكن
ضع في اعتبارك أن: الجبر یبدو معقًدا، ولكنھ یمكن أن یساعدك أیًضا في حل بعض مشاكل
الحیاة األكثر تعقیًدا بطریقة بسیطة. في أبسط صوره، یسمح لنا الجبر باستخدام الرموز (مثل

xوy(المعادلةمثلبسیًطااألمریكونقدمعروفة.غیرأرقامعلىللعثورالمعادالتفي
xالخطیة + 1 = یكونأنیمكنأو.1یساويxأنبسرعةنكتشفأنیمكنناحیث،2

معقًدا مثل معادالت آینشتاین المعقدة، تعتبر المعادالت التربیعیة ضروریة إذا كنت ترید القیام
.2الجبراجتیازأوالمریخإلىمساررسمأوبالطائرةالطیرانمثلبأشیاء

على عكس أینشتاین، ربما ال تحتاج إلى حل المشكالت المتعلقة بسرعة الضوء. لحسن الحظ،
قدم كتاب الخوارزمي أیًضا حلوًال لألشخاص الذین یحتاجون إلى اكتشاف المشكالت الیومیة

الشائعة. على سبیل المثال، شرح كتابھ كیفیة استخدام المعادالت لتقسیم المیراث، وتقسیم قطعة
أرض، وإیجاد قیاسات للقنوات والمباني. في حین أن الخوارزمي لم یكن أول شخص یفھم ھذه

المعادالت ، إال أنھ كان أول من قدم خوارزمیات لحلھا. الخوارزمیات ھي مجموعات من
القواعد لحل مشكلة ما. إنھا أساس آالت الحوسبة، وھذا یعني أننا لن نمتلك أجھزة كمبیوتر أو
ھواتف بدون خوارزمیات أو الخوارزمي. في الواقع ، تأتي الكلمة اإلنجلیزیة خوارزمیة من

الشكر؟بعضالخوارزميیستحقأالاآلن.Algorismiالسمھ،الالتینیةالتھجئة
بدالً من استخدام األرقام والرموز في كتابھ عن الجبر، أوضح الخوارزمي كیفیة حل

المعادالت بالكلمات. وھذا مثیر للدھشة، ألن كتابھ الثاني األكثر شھرة شجع علماء الریاضیات
رت ھذه األرقام في الھند القدیمة ، وتسمى الیوم باألرقام على تبني نظام الترقیم الھندوسي. ُطوِّ

الھندوسیة العربیة. قام الخوارزمي بتعمیم نظام العد الھندوسي العربي في العالم اإلسالمي ،
وكتابھ مسؤول عن اعتمادھا في أوروبا بعد خمسة قرون.

جعل نظام الترقیم ھذا الریاضیات أسھل كثیًرا ألنھ قدم الرقم صفر ومفھوم التدوین الموضعي،
وھو في األساس فكرة أن موضع األرقام یحدد قیمتھا. على سبیل المثال، ضع في اعتبارك

فيمئة.منوحدةإلىیرمزأنھیعنيماالیسار،علىالثالثالمركزفيالخمسة.503الرقم



ھذا العدد ، نعلم أن ھناك خمسة مئات وثالثة آحاد. لماذا جعل ھذا الریاضیات أسھل؟ حسًنا ،
دعونا نجرب التجربة. اجمع تكلفة لعبة فیدیو وبیتزا وزوًجا من الجینز. ولكن ھنا تكمن

المشكلة: ال یمكنك استخدام األرقام التي اعتدت علیھا ، فقط األرقام الرومانیة.

مساھمة الخوارزمي في المعرفة البشریة
أحدث عمل الخوارزمي في الریاضیات ثورة أو أتاح مجاالت أخرى ممكنة ، بما في ذلك

المالیة والبصریات والھندسة والكیمیاء وعلم الفلك والجغرافیا والحوسبة. قام الخوارزمي بنفسھ
ببعض ھذه االبتكارات. قام بتحسین خریطة العالم الشھیرة لبطلیموس ، حیث سجل خطوط

العرض وخطوط الطول آلالف المدن. أنتج تقویًما جدیًدا وأنظمة حسابیة لتتبع حركة الكواكب
عالمقدم-لكتبھالخوارزميتألیفمنعامأربعمائةبعد-م1202عامفيوالقمر.والشمس

الریاضیات اإلیطالي فیبوناتشي نظام الترقیم الھندوسي إلى إیطالیا. في غضون قرنین من
الزمان ، كانت ھذه األرقام ھي المعیار في جمیع أنحاء أوروبا.



ادعى إسحاق نیوتن أنھ رأى بعیًدا ألنھ وقف على أكتاف العمالقة. لكننا غالًبا ما ننسى أنھ كان
قادًرا فقط على الوقوف على تلك األكتاف ألنھ كان یستطیع قراءة كلماتھم. العلماء المسلمون
العظماء الذین عاشوا خالل العصر الذھبي لإلسالم ھم األشخاص الذین كان على نیوتن أن

یشكرھم لترجمة وتحسین األعمال القدیمة لعلماء الیونان والھندوس والبابلیین والرومان.
انتشرت أعمالھم في جمیع أنحاء العالم اإلسالمي ، وانبثقت من مراكز تعلیمیة مثل بغداد

والقاھرة وقرطبة وفاس والبصرة. تم نقل ھذه األعمال من قبل علماء من جمیع أنحاء
األفرو-أوراسیا ، من طالب إلى مدرس وترجمتھا إلى لغات جدیدة. جلب الخلفاء اإلسالمیون
األوائل علماء من أماكن بعیدة مثل الصین وغرب إفریقیا إلى بغداد ، حیث انتشرت األفكار

الجدیدة مًعا وأضفت إلى تعلمنا الجماعي.
تجاوزت األعمال التي قام بھا الخوارزمي الریاضیات. قدم مساھمات مھمة في علم الفلك ،

حیث طور الربع األول لتحدید الوقت من خالل مراقبة الشمس أو النجوم. قام بتجمیع مجموعة
من الجداول الفلكیة، بناًء على العدید من المصادر الھندوسیة والیونانیة ، وتغطي الجوانب بما

في ذلك حساب مواقع الشمس والقمر والكواكب ، ومتى سیحدث الكسوف.
حّسن الخوارزمي أیًضا بتحسین نظریة وبناء الساعات الشمسیة، وبسبب عملھ، تم وضع

الساعات الشمسیة بشكل متكرر على المساجد إلظھار وقت الصالة. قاده عملھ في ھذا المجال
إلى كتابة العدید من األعمال األخرى بما في ذلك وصف القواعد الخاصة بأحداث معینة یجب

أن تكون في التقویم العبري.
المنطقة الرئیسیة األخرى التي أنتج الخوارزمي أعمال مھمة فیھا كانت الجغرافیا. غطى كتابھ
كتاب صورة األرض (صورة األرض ؛ وغالًبا ما ُیترجم باسم الجغرافیا) العالم بشكل أساسي

أعمالوتوسیعبمراجعةوقام،جغرافًیا70حواليعلىأشرفآنذاك.ُیعرفكانكما
جمیعفيمكان2400حواليإحداثیاتلتغطیةالجغرافیاحولالسابقةالمصریةبطلیموس

أنحاء العالم ، ال سیما حول البحر األبیض المتوسط ومدن في إفریقیا وآسیا ، بما في ذلك قوائم
بخطوط العرض وخطوط الطول والمدن والبحار والجبال والجزر واألنھار.

كما ساعد في بناء خریطة للعالم لراعیھ ، الخلیفة المأمون ، وكان جزًءا من مشروع لتحدید
محیط األرض بأدق مقیاس لھا حتى اآلن.

إلىاألمربھاسینتھيبأعمالقامأنبعد،المیالدبعد850عامحواليفيالخوارزميتوفي
تشكیل مستقبل العالم. لقد أثر على علماء الریاضیات في العصور الوسطى فیبوناتشي وألبرد
وروجر بیكون ، ولكن من خالل صیاغتھ للجبر ، أثر بشكل أساسي على كل عالم ریاضیات

منذ ذلك الحین.



المقال السادس
كیف تؤثر المشاعر على صنع القرار



وفًقا لھربرت سیمون ، العالم األمریكي الحائز على جائزة نوبل، من أجل الحصول على أي
شيء مثل نظریة كاملة للعقالنیة البشریة ، علینا أن نفھم الدور الذي تلعبھ العاطفة فیھا.

كما أشار الدكتور سایمون وآخرون ، فإن العواطف تؤثر على نتائج عدد كبیر من القرارات
التي نواجھھا في یوم واحد أو تحرفھا أو تحددھا تماًما في بعض األحیان. لذلك ، یتعین علینا

جمیًعا الذین یرغبون في اتخاذ أفضل القرارات وأكثرھا موضوعیة أن نعرف كل ما في وسعنا
عن العواطف وتأثیرھا على صنع القرار لدینا.

ولكن ، فقط في حالة عدم بیعك لما قلتھ أنا والدكتور سایمون ، وما زلت تعتقد أنھ یمكنك اتخاذ
قرارات خالیة من التحیز العاطفي ، فلنلِق نظرة على كیفیة تكوین العواطف وكیف تتحول إلى

مشاعر قابلة للتنفیذ.
أوالً ، یبدأ كل شعور بحافز خارجي ، سواء كان ذلك ما قالھ شخص ما أو حدًثا جسدًیا. یولد
ھذا المنبھ عاطفة صلبة في الدماغ ، مما یدفع الجسم إلى إنتاج ھرمونات سریعة االستجابة.
تدخل ھذه الھرمونات إلى مجرى الدم وتخلق مشاعر سلبیة في بعض األحیان وإیجابیة في

بعض األحیان.
لذا، للمراجعة، إنھا المحفزات، ثم العواطف، ثم الھرمونات ، وأخیًرا المشاعر. بمعنى آخر ،

تؤثر عواطفك على عملیة اتخاذ القرار من خالل خلق مشاعر معینة.
وفًقا لخبیر آخر في ھذا المجال ، عالم األعصاب األمریكي البرتغالي الدكتور أنطونیو داماسیو

، یحتاج الدماغ باستمرار إلى تحدیث معلوماتھ عن حالة الجسم من أجل تنظیم العدید من
العملیات التي تبقیھ على قید الحیاة. ویحتاج إلى ترجمة تلك المشاعر إلى مشاعر قابلة للتنفیذ.

في بیئة دائمة التغیر ، ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن للكائن الحي أن یعیش بھا.
على سبیل المثال ، عندما نشعر بالتھدید من شيء ما ، فإن المشاعر األولیة تسمى "الخوف".

ینتج عن ھذا الخوف ، عن طریق الھرمونات ، إنتاج مشاعر تستجیب للقتال أو الھروب ، مما
یسمح لجسمنا بالتفاعل بسرعة وبشكل مناسب. الحفاظ على الذات. یحدث ھذا التفاعل العاطفي

بشكل مفاجئ وبال وعي. وبعد ذلك عادة ، بعد فترة زمنیة قصیرة للغایة ، ندرك ھذه
التغییرات. ال ندركھا إال بعد دخول الھرمونات المتجاوبة إلى مجرى الدم لدینا ونشعر بھا على

أنھا الشعور بالخوف أو ربما الدونیة.
إن الوعي بوجود رقصة مستمرة ومعقدة بین المشاعر والمشاعر یمكن أن تحسن بشكل كبیر

من ذكائك العاطفي ، بما في ذلك قدرتك على اتخاذ القرار. ومع ذلك ، للمساعدة في فھمك
للمسألة ، اسمحوا لي أن أقدم لكم عجلة العاطفة لبول إیكمان.

لمواصلة خوفنا من المثال الخائف / األدنى أعاله ، یمكننا أن ننظر إلى عجلة العاطفة لنتخیل
بشكل أوضح أن "الخوف" في الدائرة الداخلیة یختلف عن "الخوف" في الخارج. أو ، لتحویل



تركیزنا إلى اإلیجابي ، یمكننا استخدام عجلة العاطفة لنرى أن مشاعر "السعادة" في الدائرة
الداخلیة یمكن أن تؤدي إلى الشعور "بالبھجة" أو "القوة" أو حتى "الفخر" من الخارج دائرة.

ربما تقول كل شيء حسًنا وجیًدا ، ولكن كیف یساعدنا فھم ھذا على اتخاذ خیارات مفیدة بالفعل
على المدى الطویل ، وربما ال ُینظر إلیھا على أنھا مفیدة على المدى القصیر؟ نقوم بذلك من

خالل التركیز على الشعور الناتج. بعبارة أخرى ، نحتاج إلى التفكیر في كیفیة ترجمة أي
عاطفة معینة (الدائرة الداخلیة) إلى شعور (الدائرة الخارجیة).

یكمن المردود في فھم أن العواطف الست لیست سوى فئات عامة مع القلیل من التحدید ، في
حین أن المشاعر أقرب إلى كیفیة وصفنا فعلًیا وعلى وجھ التحدید لما یحدث في أدمغتنا

وأجسادنا. على سبیل المثال ، یمكننا أن نرى بسھولة أن مشاعر االشمئزاز ھي مجرد اشمئزاز
عام. بدون عجلة العاطفة ، من المستحیل أن ترى كیف تترجم إلى تفاصیل ، أي مشاعر.

فقط عندما نرى ھذه النتیجة النھائیة ، یمكننا االستفادة بشكل فعال من معرفة العواطف
والمشاعر في عملیة صنع القرار. بدالً من ذلك ، إذا حاولنا أن نفھم أن أي عاطفة معینة ، على
سبیل المثال ، االشمئزاز ، ستؤدي إلى الشعور ، على سبیل المثال ، "باالشمئزاز" أو "الحكم"

أو "المقیت" ، عندئٍذ یمكننا تقییم األمر بشكل أفضل واتخاذ اإلجراء األفضل.
للتدرب ، دعنا نتخذ موقًفا ترید التعامل معھ واتخاذ قرار بشأنھ. ما عدا ، ھذه المرة سنفعل ذلك

من الخاص إلى العام ، بدالً من العام (الدائرة الداخلیة) إلى المحدد (الدوائر األخرى). بعد
تحدید واختیار عنصر من الدائرة الخارجیة ، تتبع ھذا الشعور إلى الداخل من خالل الحلقتین

حتى تصل إلى العاطفة األساسیة (الدائرة الداخلیة).
باستخدام ھذه العملیة ، یمكنك أن ترى أنھ بینما تعتقد أنك تختبر شعوًرا ، فإنك حًقا تتعامل مع

عاطفة. في بعض األحیان ، أفكر في مشاعرنا كأعراض لمشاعرنا. لذلك ، مثل التعامل مع
معظم األمراض ، تحتاج إلى الوصول إلى السبب الجذري (المشاعر) بدالً من الوصول إلى

األعراض (الشعور).
إذن ، كیف یمكنك تطویر وعي عملي بھذه العملیة للمساعدة في اتخاذ القرار؟ فیما یلي بعض

األشیاء التي أجدھا مفیدة:
اسم ما تقرره. لست بحاجة إلى عجلة العاطفة من أجل ذلك ، لكنك تحتاج إلى التفكیر●

بالضبط في ماھیة المشكلة وتداعیات الحل المقترح.
تعرف على كل المشاعر التي تشعر بھا فیما یتعلق بالقرار وقم بتسمیتھا. ستظھر ھذه●

المشاعر بال شك في مكان ما على الدائرة الخارجیة لعجلة العاطفة.
اجلب مشاعرك إلى الداخل من خالل الدائرة الوسطى لتحدید سببھا الجذري (عاطفة).●
عالج تلك المشاعر ، ولیس أحد أعراضھا (شعور).●



كن على درایة بما إذا كنت ترید اتخاذ قرار من ھذه المشاعر المحددة أو إذا كنت ترید●
تعدیل المسار.

بالطبع ، تحتاج أیًضا إلى القیام بكل األشیاء المعتادة التي تسمع عنھا كثیًرا على أنھا●
تؤدي إلى اتخاذ قرارات موضوعیة ، مثل تجنب اتخاذ القرارات عندما تكون متعًبا أو

متوتًرا أو تتأثر بجھات فاعلة غیر موضوعیة. ومع ذلك ، فإن تحدید الجذور أو
األساس العاطفي لمشاعرك سیقطع شوًطا طویالً نحو تحسین عملیة اتخاذ القرار.

االقتباس الثالث

أحق الناس بالسلطان أھل المعرفة، وأحقھم بالتدبیر العلماء
ابن المقفع



المقال السابع
التطرف .. أسبابھ، وطرق القضاء علیھ



یحاولونمادائًماتبیشیرًیامشروًعایملكونبأنھمویتصورونالحقیقة،بامتالكشعوًراالمتطرفونیمتلك
االختالفلمفاھیمالمجتمعاتمنالكثیرتقبلفیھیتزایدالذيالوقتوفيبالقوة.ولواآلخرینعلىفرضھ
أشخاصعلىاعتداءحوادثالعالم،أنحاءمختلفوفيیومي،بشكلنشھدالفردیة،والحریاتاآلخروتقبل

التطرفلـالناسیدفعالذيفماالشخصیة.واألفكارباآلراءالمعتديمعالختالفھمسوالشيءالمعینین،
برفض اآلخر والتمسك بأرائھم ومحاولة فرضھا على كل من یخالفھم؟

التطرف
فیھا،الحسمیمكنالخالفیةمسائلفيوالحسمواالعتدالالوسطیةعناالبتعادعنالتطرفمفھومیعبر

حق،علىوحدھمبأنھماالعتقادإلىأصحابھاتقودمنضبطةغیرتفكیرطریقةبأنھیعرفأنأیًضاویمكن
بمختلفأفكارهعنیعبرأنللمتطرفیمكنحولھم.منجمیعلھمویذعنیطاوعھمأنبضرورةواإلیمان

الطرق، تصل أحیاًنا الستعمال العنف.

فيأوضحبشكلتظھرسماتھبأنشكاللكن،بعینھ،معیندینأوثقافةأتباععلىحكًرایوًماالتطرفیكنلم
التطرفمنمتنوعةأشكاًالالعصورمرعلىالتاریخشھدزمنیة.حقبةكلفيمعینمجتمعفيأومعینةفئة

السیاسي والدیني واألیدیولوجي كثیًرا ما تصل حد إلغاء اآلخر وإشعال الحروب في محاولة القضاء علیھ.

وعاملفیزیولوجيذاتيعاملأساسیین،لعاملیننتیجةھوللتطرفالشباب،وخصوًصااألفراد،انجذابإن
بیئي مجتمعي.

العوامل الفیزیولوجیة

دوریةفينشرتالمستقلةوبرشلونةكولیدجلندنجامعتيمنالباحثینمنفریقأجراھادراسةخلصت
والمیولالسفليالجبھيالتلفیفیسمىالمخمنجزءنشاطبینعالقةوجودإلىسایكولوجي)إن(فرونتیرز
لعلىساعدلإلقصاءالعصبيالتأثیرأنعلىالدراسةنتائجوشددتاألشخاص،بعضعندالمتطرفة تحوُّ

قدماأجلھا،منالقتالتستحقمقدسةقضایاإلىسابق،وقتفيلالنتھاكقابلًةیعتبرھاالفردیكنلمقضایا
یدفع الشخص لالنخراط في تنظیمات إرھابیة.

منالتيالعصبیةالناقالتتحدیدمناألعصابعلماءتمكنعنألیرتساینسموقععلىمقالتحدثكما
اإلیمانعالقةتحدیدأنماكري،مایكالمقال،كاتبوأوضحالدیني.التطرفعنمسؤولةتكونأنلھاالممكن

الدینيالتطرفبینسابقةدراساتربطتأنبعداألعصاب،لعلماءالشاغلالشغلتبدوالشائكةبالمسائل
الدماغمنجزءأيوتحدیدالسیروتونین،مثلالعصبیةوالناقالتالروحانیةالتجارببعضوبینواإلدمان،

المسئول عن اإلیمان بالخرافات.

أقلتصبحالدماغفيبالتخطیطالمرتبطةالتالفةالعصبیةالناقالتأنكشفتجدیدةدراسةأنإلىمایكوأشار
انفتاًحا على األفكار الجدیدة، مما یوضح سبب جنوح بعض األشخاص نحو التطرف في معتقداتھم الدینیة.

واسُتخدمتإلینوي،فيوسترننورثجامعةمنجرافمانجورداناألعصابطبیبقادھاأخرىدراسةفي
119سجالتفُحصتفیتنام»،حربفيالرأسإصابات«دراسةاسمتحملأخرىدراسةبیاناتقاعدةفیھا



منیعانونالجندّیًا30سجالتمعوقارنوھاالدماغ،فيإصاباتمنوعانوافیتنام،فيحاربواجندّیًا
إصابات في الدماغ.

بطاقاتبتوزیعیقومونجعلھمطریقعنالمعرفیةومرونتھمالجنود،ذكاءلمستوىقیاًساأیًضااالختبارشمل
الدراسةعلىالقائمالفریقاستخدمذلك،بعدالقواعد.منمختلفةلمجموعةوفًقاوذلكمختلفة،تصنیفاتعلى

األشعة المقطعیة لمراقبة موقع وحجم الناقالت العصبیة الباقیة لدى المحاربین المصابین.

Dorsolateralفيبتلفالمصابینالجنودعلىالبحثركز prefrontal cortex،الجبھيالفصقشرةأو
حلفيبدورقیامھاعنفضالًالروحانیة،التجاربفيمعرفيبدورقیامھاعنھاالمعروفومنالظھرانیة،

المشكالت والتخطیط وإدارة المھام.

إلىیشیرماعندھم،المعرفیةالمرونةوانخفاضالمناطقتلكفيتلفوجودبینمباشرةعالقًةالباحثونوجد
علىالحفاظعلىالمساعدةفيمحوريدورلھاالظھرانیة،الجبھيالفصكقشرةالدماغ،مناطقبعضأّن

انفتاحنا على اآلخر عبر استلھامنا للتجارب الدینیة.

Ventromedialأوالبطنیة،الجبھيالفصقشرةمنطقةفيتلفأيأّنمماثلةدراساتوأثبتت prefrontal
cortexعلیھاأطلقوافكرةاقتراحإلىآخرینبباحثینحدامماالمضللة،بالدعایةالتأثرسریعيالناسیجعل

اسم «نظریة العالمات الكاذبة» لتوضیح دور تلك األجزاء من الدماغ في إثارة الشكوك لدى اإلنسان.

العوامل المجتمعیة

الطفولة التعیسة●

الظلمواقعمنالھروبأشكالمنكشكلاألفرادعلىنفسھاتطرحأنوالعنیفةالمتطرفةلآلیدیولوجیاتیمكن
فيالتطرفإلى«رحلةعنوانحملتاإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجأجراھادراسةأكدتوالیأس.والحرمان

ومعاناتھماألفرادتطرفبینقويارتباطوجودعلىللتجنید»التحولونقطةوالحوافزالعواملأفریقیا..
بسببمعاناتھمأوالطفولة،مرحلةفيلھماالفاعلالتأثیرغیابأوكالھماأواألبوینأحدفقدانبسبب

تعرضھم لعقوبات جسدیة قاسیة في العائلة.

فقدان الثقة بالدولة واإلحساس بالتھمیش االجتماعي●

أولھالضروریةالخدماتتأمینھافيبدولتھمثقتھمفقدواالذیناألشخاصانجذابالسابقةالدراسةنفستربط
فیفقدونالدولة،قبلمنالسلطةاستخدامبإساءةإحساسھممعخصوًصاللتطرفوانجذابھمحقوقھماحترام

بأنالمتطرفةالتنظیماتفيتجنیدھمتمممن%83یؤمنالدراسة،لنتائجوفًقاالدولة.بشرعیةاإلحساس
للدولة.األمنيبالجھازوالبالسیاسیینیثقونال%75منوأكثرقلیلة،فئةبمصالحإالتھتمالالحكومة

فعدمالتطرف،إلىمنھم،الشبابوخصوًصااألشخاص،یدفعأناالجتماعيبالتھمیشلإلحساسالممكنمن
المتطرفةالجماعاتإلىینساقونالشبابتجعلحقیقیة،بشریةتنمیةعلىقائمةشاملةمجتمعیةخطةوجود

التي یجدون عندھا البدیل عن نبذ المجتمع.



إقناعھمعلىوتعملالفاضلة،المدینةبناءبأملوتغذیھاالشبابعقولالمتطرفةالتنظیماتتغريماعادة
الشبابیصطدمأنوبمجردالمدینة،تلكفيبالعیشالشبابأحالمتحققالتيواألدواتالوسائلبامتالكھا

موجودونأنھملذواتھمیثبتواولكيللمجتمع،عقاًبالھذاالجماعاتلالنضمامتجنیدھمیسھلالمریر،بالواقع
ولیسوا مجرد نكرات.

البطالة●

بشكلوالشبابعامبشكلالمجتمعأفرادعلىخطورةوأكثرھاللتطرفالمؤدیةاألسبابأھممنالبطالةُتعد
التيالرفضحالةعلىالتمردبغیةوالتھمیشبالظلموالشعورللبطالةنتیجةللتطرفالشبابیلجأخاص.

انعداممعمستقبلھموضوحوعدموتطلعاتھمطموحاتھمبینبالتناقضإحساسھمبعدمجتمعاتھم،فيعاشوھا
توافر فرص العمل المناسبة لھم.

التقاریر،منمجموعةعلىاالستنادتمماإذاجًدامنطقًیایبدوقدتفسیرھووالبطالةالتطّرفبینالربطإن
اإلسالمیةالدولةتنظیمصفوففيمجندآالف3منأكثرتخصبیاناتعلىاعتمدالذيالدوليالبنككتقریر

في العراق والشام، مصدرھا ذاكرة حاسوب مسربة لسجالت األفراد بالتنظیم.

المسربةالمجندینمن%69أن،2014أواخرإلى2013أوائلمنالفترةتغطيالتيالبیاناتھذهوأظھرت
الجامعات.خریجيمنداعشعناصرمن%25منأكثروأناألقل،علىالثانویةالمرحلةأنھوامعلوماتھم

فالاألمییننسبةأما%،15التنظیمصفوففيالثانویةالمرحلةإلىیصلوالممننسبةتتعدىالالمقابل،في
وفياالقتصادي»،«الشمولأواالقتصادي»«االحتواءمؤشراتغیابأنالتقریرووجد%.2تتجاوز

مقدمتھا البطالة، أكثر أھمیة من الفقر وضعف التعلیم في دفع األشخاص نحو االنضمام إلى ھذا التنظیم.

خاتمة.

مواجھةوحلولالعربیة،المجتمعاتمنالعدیدفيبكثرةمنتشرمنھاوالعدیدعدیدةالتطرفأسبابإن
تعلیمیةمناھجفرضعلىقادرةقویةدولةوجودعلىتعتمدفھيوضحاھا،لیلةفيتطبیقھایمكنالالتطرف

لألشیاءالمطلقةوالنظرةالحرفیةعنوتبتعدالعنفوتنبذاآلخرتقبلوتعلماالجتماعوعلومالفلسفةتدرس
خططوضعإلىإضافةواإلبداع،الجمالوتقدیسوالموسیقىبالفنونوتھتماآلخرینعلىاألحكاموإصدار

بعیدة المدى لتأمین فرص عمل مناسبة للجمیع والعمل على تخفیض مستویات البطالة ألدنى مستویات ممكنة.



المقال الثامن

الفردانیة ھل نعیش في عصر یتفوق فیھ الفرد على الجماعة

أسطورة الخلق للفردانیة ھي أنھ في عصر التنویر في أوروبا في القرن الثامن عشر، كسر عدد قلیل
من أبطال العقل الشجعان أغالل القمع الدیني وأطلقوا حریة الفرد في العثور على الذات الحقیقیة

والتعبیر عنھا وتحقیقھا. لكن تطور الفردیة بدأ قبل ذلك بكثیر، وكان أكثر تدریجًیا وتعقیًدا. ساھمت
العدید من العوامل الدینیة والمادیة وكذلك الفكریة. إلى جانب الطلب الفكري لعصر التنویر على



الحریة، أدى نمو التجارة إلى خلق طبقة وسطى من التجار والمزارعین األثریاء والحرفیین
الحضریین الذین آمنوا بالملكیة الخاصة وتراكم الثروة الفردیة دون عوائق. لذا كانت الفردیة عبارة

عن شراكة لألفكار واألعمال مثل الجامعات المعاصرة التي تحلم بھا. ولكن كان السبب الكامن وراء
كال العاملین في ھذا التطور الثوري ھو فكرة المسیحیة األكثر ثوریة -وھي حداثة مروعة في العالم

الكالسیكي- مفادھا أن جمیع البشر متساوون في القیمة. لم یحدث ھذا أبًدا للفالسفة، وبالنظر إلى
جوع اإلنسان العاقل للتسلسل الھرمي والتمییز، ربما لم یكن من الضروري أن یحدث أبًدا ألي

شخص.
متى ظھرت الفردانیة

في القرن التاسع عشر، انفصلت الخیوط التجاریة والفكریة للفردانیة إلى ریادة أعمال رأسمالیة
وفردانیة رومانسیة، وكانت األخیرة رفًضا للقطیع المادي لصالح التواصل المنفرد مع الطبیعة

السامیة على السواحل الوعرة وقمم الجبال. في نھایة القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن
العشرین ، تحولت الرومانسیة إلى الفردانیة البوھیمیة، التي أعادت استعمار المدینة -أو منطقة

محدودة منھا- كمالذ من أخالق واتفاقیات وتوافق المجتمع البرجوازي.
ظلت كل ھذه التطورات المتداخلة والمتداخلة نخبویة، إذ أثرت في الغالب على الفنانین والمثقفین

والرادیكالیین السیاسیین، حتى نھایة الستینیات، اندمجت في ثقافة جماھیریة شبابیة انتشرت في جمیع
أنحاء العالم إلنتاج فردیة معبرة، ما زاد من رفض السلطة والتوافق الحاجة إلى «اكتشاف ذاتك

الحقیقیة» و«افعل ما یخصك».
النظریات المؤثرة في الفردانیة

كان ھذا ھو المزاج السائد في اآلونة األخیرة: ربما كانت ذروة الفردیة ھي السبعینیات والثمانینیات.
عادة ما تعكس النظریات العلمیة والسیاسیة، بینما تؤكد نفسھا على أنھا حقائق موضوعیة خالدة،

روح العصر. على ھذا النحو، في أوجھا، تأكدت على الفردیة من خالل نظریتین مؤثرتین. األولى
كانت الداروینیة الجدیدة في علم األحیاء، والتي فسرت التطور على أنھ منافسة للبقاء یفوز بھا أقوى
و/ أو أكثر األفراد دھاء. والثانیة، اللیبرالیة الجدیدة في االقتصاد، والتي استندت إلى أول من یجادل

بأن األسواق یجب أن تكون حرة في التطور، مثل الطبیعة، في منافسة بین األفراد دون عوائق.
إحساسنا بالذات ھو عنصر أساسي لنجاحنا كجنس. یعني الحفاظ على الھویة الذاتیة أنھ یمكننا ربط

مجموعة متماسكة من الذكریات مًعا، ما یساعدنا على األداء بشكل أفضل بناًء على التجارب السابقة.
على سبیل المثال، سمح ألسالفنا بتذكر تقنیات جدیدة للعثور على الطعام والمأوى. إن استحضار

ذكرى الحفر في األرض باستخدام أداة للعثور على جذور صالحة لألكل، على سبیل المثال، من شأنھ
أن یسمح لنا بتكرار الحیلة الجدیدة وإظھارھا لآلخرین.

المیزة الثانیة ھي القدرة على تتبع التفاعالت االجتماعیة المعقدة في المجموعات البشریة، ما یسمح
لألفراد بتحقیق مكانة اجتماعیة أعلى، وإقناع اآلخرین بالعمل لمساعدتھم، والحصول على رفقاء.

وجدت الدراسات الحدیثة في علم األعصاب أنھ خالل معظم أوقات الفراغ من الدماغ، عندما ال یقوم



بالمھام اإلدراكیة المستقلة، فإنھ ال یستریح ولكنھ نشط للغایة. عندما نمارس أحالم الیقظة أو ننام،
یكون الدماغ في الواقع نشًطا بشكل مكثف، ویتضح أن النشاط في نفس مناطق الدماغ التي تتحكم في

التفاعالت االجتماعیة.
نقد الفردانیة

في مسار مختلف قلیالً، یقترح الفیلسوف النظري األلماني توماس میتزینجر أن اإلحساس بالذات
ضروري للوظائف المھمة مثل التنبؤ بالمكافأة، ویبرز كیف یكون التخطیط للنجاح في المستقبل أمًرا
منطقًیا فقط عندما یكون لدیك شعور قوي بأنھ سیكون ھو نفسھ الكیان الذي سیحصل على المكافأة في

المستقبل.
یتكھن میتزنغر أن النشاط المكثف للدماغ أثناء أحالم الیقظة والنوم ھو توفیر صیانة للنموذج الذاتي،

مما یعني أن الدماغ یعمل بجد للحفاظ على اإلحساس بالھویة الشخصیة المستمرة عبر الزمن.
على الرغم من أن اإلحساس المنفصل بالھویة الذاتیة قد تطور لتحسین نجاحنا الفردي، إال أنھ كان

من الممكن أن تكون ھناك ضوابط على درجة سلوك الخدمة الذاتیة التي یمكن أن نظھرھا داخل
المجموعات. كان أعضاء المجموعة یراقبون بعضھم البعض عن كثب، وإذا سرق أحدھم الطعام أو

أفسد معسكر المنزل، فسُیعاقبون من خالل الضرب الجسدي، أو فقدان الوصول إلى الطعام أو
األصدقاء، أو األسوأ من ذلك كلھ، استبعادھم من المجموعة.

Translation is too long to be saved

لكن روح العصر قد تغیرت وتم تحدي ھاتین النظریتین اآلن. یجادل العدید من أصحاب النظریات

التطوریة بأن التعاون مھم للبقاء مثل المنافسة، إن لم یكن أكثر من ذلك؛ والعدید من المنظرین

السیاسیین یجادلون بأن السوق الحرة أنتجت عدم مساواة آخذ في االتساع مما یضر بالفائزین وكذلك

الخاسرین. كما تم تقویض الفردیة في مصدرھا من قبل علماء األعصاب الذین یزعمون أن إحساس

الفرد بذات الوحدة ھو وھم خلقھ الدماغ لتوفیر الراحة من االستقرار واالستمراریة. لذا فإن ادعاء

مارجریت تاتشر الشھیر بأنھ ال یوجد شيء مثل المجتمع یقابلھ االدعاء المعاكس بأنھ ال یوجد شيء

اسمھ الفرد. الذات لیست جوھًرا یجب اكتشافھ ولكنھا عملیة مستمرة من التفاعل مع البیئة، ووفًقا

لنظریة "العقل الممتد" تكون الذات جزئًیا على األقل في البیئة. یدعم الفالسفة مثل تشارلز تیلور ھذه

الفكرة من خالل القول بأن التأثیر البیئي األكثر أھمیة ھو األشخاص اآلخرون، وأن الھویة الشخصیة

ال یتم تطویرھا من خالل النظر إلى الداخل للعثور على الذات الحقیقیة، كما ھو الحال في قبول أو

مقاومة الھویات التي یحاول اآلخرون. من المتوقع أن نطور آرائنا وتوقعاتنا ومواقفنا تجاه األشیاء،

إلى حد كبیر من خالل التفكیر االنفرادي. لكن ھذه لیست الطریقة التي تعمل بھا األشیاء مع القضایا



المھمة ، مثل تعریف ھویتنا. نحدد ھذا دائًما من خالل الحوار، أحیاًنا في النضال ضد الھویات التي

یرغب اآلخرون المھمون لدینا في التعرف علیھا. وحتى عندما نتجاوز بعًضا من ھؤالء - آباؤنا ،

على سبیل المثال - ویختفون من حیاتنا ، فإن المحادثة معھم تستمر في داخلنا ما دمنا نعیش.

المقال التاسع

الكندي .. و فلسفة األعداد

إلىمستندیناألولالعرببفیلسوفالكندياسحاقابنیعقوبیوسفأبيوصفعلىالمؤرخینأغلبُیجمع
الجددواألفالطونیینأرسطوأعمالنقلفيالمھمةومشاركتھالفلسفيللمصطلحوصیاغتھالفلسفیةمنھجیتھ

علیھا.وتعلیقھلنظریاتھم،وتفسیرهالھند،علماءلفلسفةودراستھالعربیة،اللغةإلىوالریاضیاتالعلومفي



كتبھقراءةعلىعصرهفالسفةفأقبللمعاصریھ،بالنسبةومفھومواضحبأسلوبأسالفھنظریاتالكنديصاغ
فيعدةأعماالالكنديكتبجملھا.صیاغةفيوفصاحتھترجمھاالتيللكتباختیارهلحسننظیره،قلإقباالً

وتفردالفلك،علممجالفيبكتاباتھالكندياشتھركماوالكونیاتالنفسعلمفيخاصةشتى،مواضیع
بنظریاتھ المتعلقة بـ فلسفة األعداد .

كتاببینتقریباًمؤلًفا265الفھرستصاحبالندیمابنلھأوردوقدمتنوعة،حقولفيمؤلفاتالكنديوضع
32والحساب،في14والفلكعلمفي16والفلسفة،في22الطب،في22والھندسة،في32منھاورسالة،

الموسیقى.في9والنفس،علمفي7والطبیعیات،في12والھندسة،في

رحلة تنقل الكندي بین العلوم والفنون
الیونانيالمنطقوبعلمعام،بشكلالیونانیةبالفلسفةدرایةعلىوالعباسياألمويالعصرینفيالفالسفةكان

بشكل خاص، لكن الكندي، یعد أول فیلسوف حقیقي في العصر العباسي.

علىسھلماوھوالرشید،ھارونالخامس،العباسيالخلیفةدیوانفيمرموًقامنصًبایشغلالكنديوالدكان
بعدإلیھا.الوصولالعامةبإمكانیكنلمالتيالمخطوطاتعلىواالطالعالمعلوماتعلىالحصولالكندي

مؤھًالأصبحبالبالط،الخاصةوالفلسفیةالعلمیةوالمخطوطاتالكتبعلىالتعرففيالكنديقضاھافترة
لالرتقاءوساعًیاوالعلومالفلسفةلدراسةبحماسھمدفوًعاالمستویات،أعلىعلىللتعلمبغدادإلىلالنتقال

وكسب احترام المثقفین ومریدي العلم في بغداد، حتى وصل صیتھ إلى الخلیفة المأمون.

ببیتیعرفماوسعقدالفترةتلكفيوكانالعلمي،التحصیلعلىبالتشجیعبولعھالمأمونالخلیفةاتسم
الیونانیةالفلسفةذلكفيبماالمختلفةالعلمیةاألعماللترجمةفكريمركزإلىتحویلھبھدفالحكمة

وجھدهوقتھجلتكریسمناألخیرتمكنحیثالمعرفةبیتفيالكنديالمأمونعینمقابلتھ،بعدوالبیزنطیة.
على ترجمة األعمال الفلسفیة الیونانیة والبیزنطیة، وأصبح الفیلسوف، أرسطو، مصدر اإللھام األكبر لھ.

العلمیةالمشاریعمنالعدیدفيشاركبلفقط،الحكمة»«بیتعلىالكنديمساھماتتقتصرلمبالتأكید،
النجومالكنديخاللھامندرسالتيالكبرىالمراصدذلكفيبماالمأمون،الخلیفةأطلقھاالتياألخرى

والكواكب، وقارنھا مع ما ورد في المخطوطات الفلكیة الیونانیة والبیزنطیة.

منیأتياإلیقاعأنإلىوتوصلالصوت،ترتیبمیزاتشرحفيالكنديساھموالموسیقى،الفنونمجالفي
تلكبزیادةاإلیقاعإلىالوصولتعذروإلىدقیقةدرجةتحملنغمةكلأنوإلىمعینة،موسیقیةنغماتترتیب
أیًضاالكنديتحدثالنغمة.علىالحصولكیفیةلشرحمخطوطةوضعیتوجبولذلك،إنقاصھا،أوالدرجة

ھوعصرهفيالموسیقىمجالفيللكندياكتشافأعظمولعلالموسیقیة،للنغماتتكراراًاإلیقاعكونعن
توضیحھ لسبب سماعنا األصوات من خالل توالد الموجات الصوتیة التي تحفز غشاء الطبل في األذن.

لم تقتصر مشاركة الكندي على ما سبق، بل أسھم مساھمة كبیرة في مجال الطب، وإلیھ یعزى الفضل في
تطویر ذلك العلم من خالل اكتشافھ التصنیف التنظیمي للجرعات الواجب إعطائھا للمریض، ولقد حدد بشكل



مفصل في إحدى كتبھ الجرعة الصحیحة لكل دواء كان یستخدم في عصره، مما ساعد على توحید تحضیر
الوصفات الطبیة.

الكندي والریاضیات
للعالمالھندیةاألرقامإدخالفيكبیردورلھوكانوالحساب،الھندسةمجاالتفيالكنديأبدعالریاضیات،في

كتاببینھا:منأجمع،العالمفيالعلمیةالحركةعلىكبیرتأثیرلھاكانالتيوالرسائلالكتبمنالعدیدوكتب
األعدادفیھاشرحورسالةالھنديالحساباستعمالفيوكتاباألعدادعلمفيومخطوطةالحسابمبادئفي

التي استخدمھا الفیلسوف الیوناني، أفالطون، ورسالة في تناسق األعداد.

العدیدووضعالیونانعلماءمؤلفاتمنالكثیرفترجمالھندسة،لدراسةوقتھمنبھبأسالجزًءاالكنديسخر
الكرویة،الھندسةعلمعنرسالةذلكفيبماالعلم،لھذاالبشریةفھمغیرتالتيالھندسیةالمخطوطاتمن

الكرة،تسطیحفيكتابالمستویة،الھندسةفيرسالةالكرویة،األشكالفيرسالةاألرض،كرویةعنرسالة
صنعةفيرسالةالمناظر،اختالففيكتابالنجومیة،األوضاععللفيرسالةالبرج،دائرةفيرسالة

االسطرالب بالھندسة، رسالة في اختالف مناظر المرآة.

فلسفة األعداد عند الكندي
بالمفاھیممرتبطةلھبالنسبةاألعدادوكانتاألعداد،نظریةفيفیثاغورسالیونانيوالفیلسوفالعالمبحث
بالفكرواالثنانبالعقلمرتبًطالھ،وفًقاالواحد،فكانوالفلسفةالریاضیاتبینبذلكوربطالملموسة،غیر

الكنديومؤلفاتاألعدادبنظریةالمتعلقةفیثاغورسكتاباتبینواضحارتباطیوجدالبالعدالة.واألربعة
أوالواحد،بینفربطفیثاغورسبكتاباتتأثرقداألخیریكونأنالممكنمنلكن،األعدادفلسفةبـالمتعلقة

الوحدة، وبین الرب، أو علة الوجود ومصدر التعددیة.

أووحدة،بأنھووصفھعدد،بصفتھواحدللعددرفضھخاللمنوالتعددیةالِوحدةبینالتمییزعلىالكنديعمل
)Unit،(األعدادفلسفةبـالكندياستعانالنتیجةھذهإلىللوصولمحاوالتھوفيالتعددیة.منھاتنبثق

اآلراءھذهلصیاغةمحاوالتھفيالكنديعانىمتنیة.حجةلبناءوأرسطوأفالطونمنكلعندوالریاضیات
الفلسفیةالمصطلحاتعلىتحتويعصرهفيتكنلمالعربیةاللغةألنوالریاضیاتاألعدادفلسفةفي

المناسبة، مما اضطره إلى صیاغة كلمات جدیدة للتعبیر عن أفكاره الفلسفیة.

ھذهوفيكمیة،جمیعھااألعدادبقیةبینماكمیةیكونأندونعدًداالواحدیكونأنإمكانیةفيالكنديبحث
عدًداالواحدتسمیةللكندي،وفًقایمكنمتساویة.وغیرمتساویةكونھاأيالكمیةخاصیةللوحدیكونلنالحالة
by((بالطبعولیس)equivocally(االسمباشتباه nature،ھيھذهوستكونبالفعل،ولیسفقطبالّتسمیةأي

الطریقة الوحیدة لوصف الواحد بالعدد. قال الكندي:



فالطبیاتواحد:شيءإلىباإلضافةإالاألعدادتقاللیسإذاالسم،باشتباهبلبالطبع،بعددلیسالواحد«فإًذا
الى الطب، والُمبرئات إلى الُبرء».

بعض من حجج الكندي لرفض تصنیف الواحد كعدد:

عنوالكثیرالقلیلمنكلیعبربالتعددیة.تتصفالتياألخرىاألعدادمعمقارنةبالفردیةالواحدتمیز-1
یمكنناالمثال،سبیلفعلىالمقارنة.فيالثانيمنأقلیعتبراألولأنھوالوحیدالفرقلكنالتعددیة،

یمكنناالوقتوبنفسالمثال)،ھذافي(الكثیر100العددمعمقارنتھعندقلیل10العددأناعتبار
القلةھو2العدداعتباریمكننااألساس،ھذاوعلى،1000الرقممعبالمقارنةقلیل100العدداعتبار

المطلقة، أو التعددیة األولى كما أسماھا أرسطو.

الیونانیة،الفالسفةأفكارمنذلكمستلھًماعدًدا،ولیساألعداد،لقیاسوحدةالواحدالكندياعتبر-2
بینالتشابھبتوضیحوقامالواحدات،منمجموعةأنھاعلىاألعدادأرسطوعرفأرسطو.والسیما
ما،طوللقیاسمثًالطوللوحدةتحتاجوكماأنكالكنديیرىالقیاس.وواحداتاألعدادفيالوحدة

ذاتھبحدمسافةلیسالمترأنوبماالواحد.ھيالواحدةوھذهاألعداد،لعدللعدوحدةإلىتحتاجفإنك
عدًدالیسفالواحدللوزن،قیاسوحدةوإنماذاتھ،بحدوزًنالیسوالغرامللطول،قیاسوحدةوإنما

وإنما وحدة قیاس لألعداد.

فيبمحاوالتھالعربالعلماءبینوتفردأخرى،جھةمنوبالفلسفةجھةمنوالھندسةبالریاضیاتالكندياھتم
كأولمطلقةقلة2العددیكونأنالممكنمنأنھالكنديرأى.األعدادفلسفةخاللمنبینھمابینالمزج

احتسابھایتمالتيالواحدةعبرالتفردتحدیدیتمأنالممكنمنأنھرأىألنھعدد،أولفھووبالتاليمجموعة،
كبقیةتقسیمھیمكنالواحدوالعددقیاس،واحدةأيمثلمثلھاللتجزئةقابلةغیرالوحدةأناعتقدكمابالواحد.

األعداد، فھو عدد باشتباه االسم، ولیس بالطبع.

المقال العاشر

األطفال الفالسفة !
كیف للعقول الیافعة أن تكون أكثر استعداًدا لطرح األسئلة الوجودیة ؟



فيطاعنًاشخًصاسیكونماغالبًاستجّسدونھ؟كیففیلسوفًا؛وتتخیّلواأعینكم،تغمضواأنمنكمطلبنالو
تخیّلتموھا،التيالصورةكانتمھمارسمیة.بسترةأكادیمیًارائًداأومثًال،سقراطمثلالحكیم،ھیئةلھالسن
حتىوالالجامعاتفئةمنلیسواالحقیقیونالفالسفةبأنعلمتملوماذالكن،بالًغا.إنسانًاكانتصّوركمفإنكم

البالغین، بل من فئة األطفال!

تجیبونھممرةكلوفيالسؤال،كثیروأنھمستجدونأطفالكم،وبینبینكمجرىحواٍرأيتتذّكرواأنحاولوا
أي شيء، ُسیعاودون إلیكم السؤال ِب (لماذا؟).

الحیاةتعنیھوماوجودھم،معنىفھمخاللھامنلیتمكنواإجاباتإیجادالفضوليبطبعھماألطفالیحاول
بالنسبة لھم، كل ذلك یجعلنا نتساءل بدورنا:

التيالفلسفةنوعمابلعلیھم؟شاقًاأمًراألیسالفلسفة؟معیتعاملواأناألطفالبإمكانھل
یتعلّمھا الطفل؟

Jeanبیاجیھ«جانالفرنسيالنفسعالمتحدث Piaget«یمروكیفاألطفالعندالمعرفيالتطّورفكرةعن
المجّرد،التفكیرعلىالقدرةإلىتقریبًاعشرالثانیةسنفيیصلواحتىالنمو،مراحلمنمجموعةعبر

وكیف أنھم قبل ھذا العمر ال یكونون قادرین على التفكیر الفلسفي أو (التفكیر حول التفكیر).
أفكارھماألطفالفیھایستخدمالتيالطریقةفیھواصفًاالسببي»،قبل«التفكیرأسماهمصطلًحابیاجیھصاغ

الخاصة، مدعومة بمنظورھم الفرید لیجدوا عالقة بین السبب والنتیجة، وصنّفھم بمفاھیم ثالث:
وأنالحركة،علىالجماداتبقدرةباعتقادھماألطفالعندالمفھومھذایتمثّل:Animismالروحیّة-1

كانالرصیفبأنمشیتھأثناءالرصیفعنسقوطھسببالطفلیعزوكأنحیاتھم،فيمؤثردورلھا
ھذاسببفیعزوالمتأللئة،للنجومینظرأنأویسقط،جعلتھالتيھيالمتماوجةوحركتھمسعوًرا،

اللمعان لكون السماء تُعبّر عن سعادتھا.

محیطھمفيمایجريكلبنَسبِھمفیكوناألطفال،عندالثانيالمفھومأما:Artificialismالتصنّعیة-2
منزلھنافذةمنعاصفةالطفلیرىكأنبشري،تدّخلإلىبیئیةتغییراتأووظواھر،أفعالمن

الغیوموأنبقّوة،ینفخماشخصإلىالشدیدبھوائھاالعاصفةفینسببقّوة،األشجارتتمایلوكیف
البیضاء التي ظھرت بعد انقشاع العاصفة بأن ذلك الشخص قد رسمھا بھذا الشكل واللون.

Transductiveاالنتقاليالمنطق-3 Reasoning:عناألطفالقدرةعدمعنداألخیرالمفھومیعبّر
االنتقالياالستداللأوبالمنطقیسمىلمایلجأونوالنتیجة،السبببینتربطالتيالحقیقیةالعالقةفھم

كأناالستدالل،ھذاحدودخارجببعضربطھماأنیمكنالمنفصلینحدثینبینعالقةلیرسموا
السماء،فيیطیربالونًایشاھداألثناءتلكوفيالمنزل،حدیقةفيكلبھنباحصوتفجأةالطفلیسمع

فیستنتج بأن نباح الكلب كان سببًا لظھور البالون.

ھللكنالسن،فيتقّدمواكلّماتنضجالفالسفةاألطفالعقولأنبفكرةالصحةمنشيءھناكبالتأكید
القدرات المعرفیة لألطفال محدودة لھذه الدرجة؟



لدىاإلدراكیةالقدراتمنیُقللأنشأنھمنبیاجیھوصَفأنإلىالنفسیةالبحوثمنقویةمجموعةتٌشیر
مفّكرونإنھمفحسب،المجّردالتفكیرعلىقادرینلیسواالحقیقةفيوإنھمكبیر،بشكلالفالسفةاألطفال

متطورون، إنھم حقًا مبدعون.

األطفال الفالسفة یسألون الكثیر، لكنھم یعلّموننا الكثیر إذا ما أصغینا لھم، وفّكرنا معھم
علىمنفتحونإنھمبلمنھ.مفروًغاأمًراالكباریعتبرھاالتياألشیاءمنالكثیرفيالفالسفةاألطفالیُشكك

Garethماثیوز«غاریثالفیلسوفكانالجدیدة،األفكار Matthews«قطعإذذلك،الحظوامنأوائلمن
بدراستھ،قامطفللكلالفلسفيالتفكیررؤیةعنبیاجیھالفیلسوفعجزكیفوناقشدراستھفيبعیًداشوطًا
علىتستحوذجدیّةعملیةإنھابلبالتقلیدیة،لیستالطفللدىوالسؤالالتشكیكعملیةبأنماثیوزاعتبرحیث

نشاطاتھ، ویجب التوقف عندھا والتأمل فیھا لمعرفة كیف ولماذا یسأل الطفل كثیًرا.

المسألةغلقفيالمحاولةدوناألسئلة،طرحفيلالستمراریمیلونالفالسفةاألطفالبأنماثیوزالحظ
تلكمثلطرحیفّضلونالأنھمإذالكبار،یفعلھماعكسعلىمنھا،یُملالمتعةمنلھالماالمطروحة،

األسئلة ألنھا تتطلّب وقتًا للتأمل والوقوف عندھا، وال یعتبرون وجود وقت لھذا األمر.

حدد ماثیوز المراحل التي یمر بھا األطفال الفالسفة أثناء تحلیلھم ومناقشتھم لألحداث التي یمرون بھا كالتالي:
مرحلة التعجب-1
مرحلة الدھشة-2
مرحلة ألعاب العقل-3

سخیفةأسئلةتبدوقداألسئلة،منمزیدلطرحالفالسفةلألطفالواسًعامجاًالمجتمعةالمراحلھذهتفتح
للبعض، لكن مجّرد طرحھا من قبل الطفل ستقّوي محاكمتھ العقلیة، وتجعلھ أكثر ذكاًء.

اھتمامھعرفوالھأصدقاءمنالرائعةاألمثلةمنالكثیرعلىماثیوزحصلودراستھ،بحثھمعرضفي
بالتفكیر الفلسفي لألطفال، والذي قّدمھا بدوره لیمثل كیف یمر األطفال الفالسفة بتلك المراحل:

الطفل (تیم):●
الطفل (تیم) ذو األعوام الستة، یتسائل عندما یقول ألبیھ بینما كانوا على طاولة الغداء عن حقیقة الحیاة:

«أبي، كیف یمكنني التأكد بأن كل شيء لیس حلًما؟»
الطفل جوردان:●

قصة أخرى لطفل یدعى (جوردان) ذو الخمسة سنوات، أثناء ذھابھ للنوم في فراشھ، تساءل:
«إذا ذھبت ألنام في فراشي عند الثامنة مساًء، واستیقظت عند السابعة صباًحا، كیف لي التأكد من أن

عقرب الساعة الصغیر قد دار مرة واحدة فقط؟ ھل علّي السھر طوال اللیل ألراقبھ؟ ماذا لو نظرت بعیًدا ولو
.لبرھة، ربما یدور مّرتین!»

قدرةفیھاأظھرسنة،)11-8(بینبأعمارأطفالمجموعةمعاجتمععندماأخرىأمثلةماثیوزوجدلكن
قصةعلیھمطرحعندماالجادالفلسفيالتفكیروقدرتھمالمستمّرة،الفلسفیةالمناقشةعلىالفالسفةاألطفال

إیان:
الطفل إیان:●



برنامجھمشاھدةعنأبعدوهالذینوالدیھأصدقاءأطفالمنعلیھمكّدٌروھوأمھ،إلىإیانالطفلذھب
التلفزیوني المفّضل، واحتكروا المشاھدة ألنفسھم، سائًال إیاھا:

«أمي، لماذا یكون وجود ثالثة أطفال أنانیین أفضل من وجود طفل أنانّي واحد؟»

نقاشفيوأظھرواماثیوز،معھماجتمعالتيالفالسفةاألطفالمنالمجموعةتلكحفیظةإیانقصةأثارت
أھمیةوبیّنوامبالین،غیركانواالذینالثالثةاألطفالوبقیةإیانیرضيلحلالتوصلفيالرغبةحیوّي
الحد،ھذاعندماثیوزیتوقفلملكنإیان.مكانكانلوأحدھمیشعرأنیمكنوكیفاآلخرین،حقوقاحترام

واتجھ بالنقاش إلى منحى آخر بقولھ:
بالتالي سنجعل من ثالثة أطفال سعداء بدًال منماذا لو تركنا ھؤالء الثالثة یحصلون على ما یریدون،«

».واحد فقط
حسابعلىثالثةیستمتعأنیجبالوكیفالعدل،حولالفالسفةاألطفالعندآخرنقاًشاالنقاشھذاأشعل
األطفالقدرةمنجزًءاكانتوإجابات،تفسیراتمنتالھاوماالمحاوراتھذهمثلبأنشكالرابعھم.متعة

فھًماقّدمواذلكومعمشابھة،تحّدیاتواجھواقدلكونھمذلكسببیعودوربماالمطّول،النقاشعلىالفالسفة
متطّوًرا جًدا، وھذا ما یجب أن یتوقعھ المرء من األطفال إذا ما أفسح لھم المجال للتأمل في تجاربھم الخاصة.

خالصة القول
إطالقعلىالمحدودةغیرقدراتھمفیھایُظھرونعظیًما،تخیّلیًامساًرا،الفالسفةلألطفالبالنسبةالفلسفةتُعد

اللكونھمالبالغین،منللعیشانفتاًحاأكثرویكونونمختلفة،جوانبمنإلیھاوالنظربھاوالتالعبالحجج،
امتالًكاأقلأصبحناوبالتاليالممكن،نطاقفينعیشولكونناالعالم،عنیلمونھلمامسبقةافتراضاتیضعون

عنبعیًدانتحّركفإنناالطفولة،عنخطوةابتعدناوكلّماإمكانیات.منمتاحھوماتصّورعلىالقادرللخیال
حالة االكتشاف والدھشة، ونصبح أقل انفتاًحا وأكثر تقیًّدا لما یسود من معتقدات.

أوأسئلتھمفيالمباشرةالسلطةممارسةدونأطفالنا،معالفلسفیةالنقاشاتمنالمزیدإتاحةعلیناویجب
فإنھخوف،دونمنالتساؤلعلىالقدرةیملكفمنوبینھم،بینناتفاعلیًاتأثیًرابذلك،لنخلقالمطّولة،األجوبة

یملك القدرة على كل شيء.

إنجازات مشروع بیت الحكمة

ترجمة مقاالت ویكیبیدیا إلى اللغة العربیة

بینماتنوعمھمةبمقاالتاإلنترنتعلىالعربیةالمحتوىمثرًیامقال330قرابةالحكمةبیتمشروعترجم
الطب والفیزیاء والفلسفة والسیر الشخصیة لعدد من األشخاص المؤثرین في مسار التاریخ. حصدت ھذه

سبتمبر.شھرخاللزیارةملیون12منأكثرالمقاالت



ترجمة الكتب

صفحة.160بواقعكوینتایلرللمؤلفعنیدةتعّلقاتكتابسبتمبرشھرفيالحكمةبیتمشروعترجم
(نضع صورة الغالف ھنا)



الفیدیوھات

مشاھدةملیون27منأكثرالفیدیوھاتھذهوحققتسبتمبرشھرفيفیدیوھات18الحكمةبیتمشروعنشر
منصات فیسبوك وانستغرام ویوتیوب.



مشروع أفغانستان

باللغةمقال350قرابةسبتمبرشھرفيالحكمةبیتومشروعحدودباللمنظمةالتابعأفغانستانمشروعترجم
الباشتویة والفارسیة من خالل مترجمین أفغان وظفھم المشروع إلثراء المحتوى الباشتوي على اإلنترنت.

سبتمبر.شھرخاللزیارةألف55قرابةالمقاالتھذهحصدت



الحضور على وسائل التواصل االجتماعي

زاد عدد متابعي مشروع بیت الحكمة على منصات التواصل االجتماعي خالل شھر سبتمبر إذ ارتفع متابعو
علىمتابع500منوأكثرجدیدمتابعآالفثالثةمنبأكثرفیسبوكموقععلىالحكمةبیتمشروعصفحة
یوتیوب.منصةعلىالمشروعقناةعلىجدیدمشترك600منوأكثرانستغراممنصة


