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مقدمة

العرص يف اإلنكليزي باألدب ا ُملمٍّ به نُعرِّف أن من أشهر مرتز» تيودور «جون األستاذ
يف نقول أن فحسبنا واجبًا، أمًرا أوروبي بمؤلٍف القراء تعريف كان إن أنه عىل الحارض،
مؤلفات من ينزل عرش التاسع القرن يف األوروبي الفكر تاريخ يف مؤلفه إن األستاذ: ذلك
مؤلَّف أو الرومانية، الدولة سقوط يف «غيبون» كتاب منزلَة العلمي التأريخ العرصيف هذا
والتأريخ العلمي التأريخ بني ما عىل والقيمة، األثر حيث من روما، تاريخ يف «مومزن»

الحديثة. بالعلوم املشتغلني عن تغيب ال التي الفوارق من العام
األوروبي الفكر تاريخ «مرتز»: كتاب دراسة عىل اإلكباب يف قصرٍي غري وقتًا أنفقت
بمثابة يكون العربية اللغة إىل الكتاب هذا نقل أن يقيني يف فثبت عرش، التاسع القرن يف
والفلسفة، العلم تاريخ يف الحديث والعهد القديم، العهد بني عهدين: بني وصل حلقة
عقول به جادت ما آخر عىل العربية أبناء من الناشئني وقوف أن أخرى، جهٍة من وأيقنت
رضوريٌّ عرشتمهيٌد التاسع القرن ختام حتى والفلسفة العلم ثمرات من أوروبا يف النبغاء

العرشين. القرن يف الفكري النشوء حركة يتابع أن يريد ملن
متحدة ووجهاتها مراميها تباين عىل وهي النطاق، واسعة الحديثة العلم فروع
لكي اإلنسان بأسبابها يتعلق مرقاة فهي اإلنساني، العقل تثقيف منها الغاية فإن الغاية؛
قراءة عىل القراء أقرس ال أن رأيت لهذا االجتماعي؛ الرقي من مستطاع حد أبعد إىل يصل
أن حني يف ضخام، مجلدات أربعة يف يقع وفلسفيٍّا، علميٍّا األوروبي، الفكر تاريخ يف كتاب
عظيمني: شطرين إىل الكتاب قسم قد املؤلف فإن فيه؛ واحد بمقال يُعنى قد منهم كالٍّ
مبحث أو علم من الشطرين كال يف يرتك ولم بالفلسفة، والثاني بالعلم، األول خصالشطر
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يف الكتاب عن مستقلة رسالة ذاته يف يكون أن يصح رائًعا مقاًال فيه يكتب لم فلسفي
شبًها األشياء أقرب هو تلخيًصا ملخصة رسائل يف الكتاب أنرش أن فضلت لهذا مجموعه؛
الفكرة حقيقة عن تعرب التي األلفاظ تحري يف أمانة من تقضيه بما الحرفية، بالرتجمة

والفلسفة. العلم موضوعات يف الخفية
الفلسفية رسائله من رسالة أنرش فقد الكتاب، أبواب برتتيب نفيس ِبُمَقيٍِّد ولست
الرسائل ظهور جهديألجعل أبذل وسوف األدب، يف أخرى أو العلم يف برسالة عليها ألعقب

منها. كل تضاعيف يف املنبثة الفكرة المتصاص تكفي فرتات يف متتاليًا
والفلسفية العلمية الفكرتني لبحث ومرجًعا تاريًخا تكون سوف امللخصات تلك إن
يف أُخرج أن إيلَّ طلبوا الذين األصدقاء من الكثريين تُريضمقرتََح سوف املايض، القرن يف
الفلسفة إليه بلغت وما العلم، إليه وصل ما عىل الناشئني توقف مخترصة رسائل العربية
نكون ما عرصأحوج يف بأننا اقتنعت قد الطويل التفكري بعد أني عىل الحديثة، العصور يف
الفلسفية والفكرات العلمية املبادئ صوغ أن ذلك إىل أضفنا فإذا والنقل، الرتجمة إىل فيه
عىل اإلكباب من والباحثني والطالب الناشئني نفوس عىل أروح أدبي، تاريخي قالب يف
رسائل يف الكتاب هذا نرش يف الفائدة تذهب حد أي إىل عرفنا الرصفة، الفنية املصطلحات
جهة ومن األدب، جهة ومن العلم، جهة من ساطًعا: نوًرا جهات ثالث من تخرج مستقلة

الفلسفة.

املؤلفات عالم يف فإن وحده؛ «مرتز» كتاب بنرش التقيد من نفيس حرَّرُت قد كذلك
فصولها من الكثري أخص قد والفلسفية العلمية املوضوعات مختلف يف قيمة ُكتبًا الحديثة
أني عىل بدء، ذي بادئ «مرتز» كتاب إىل يُرصف سوف نَا َهمِّ أغلب كان وإن بالتلخيص،
والعلم الالهوت بني البقاء تنازع «تاريخ يف وايت» ديكسون «جون مة العالَّ كتاب سأُخصُّ
شباب فإن «مرتز»؛ بكتاب عنايتي إال يضارعه ال العناية من بقسط النرصانية» عصور يف
يف عليه سطت التي األوهام أَْرسِ من العقل تحرير تاريخ عىل وقفوا إن العرصوباحثيه هذا
القرن أواخر حتى والعلم الالهوت بني وقع الذي الِجالد تاريخ وعرفوا الوسطى، القرون
القرن يف والفكر العقل أنتج ما كل يف كامًال تاريًخا أيديهم بني ووجدوا عرش، الثامن
العرشين. القرن يف العقل منتجات عىل نواها بهم يستقر رحلة بذلك أتموا عرش. التاسع
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من أنتقي سوف ومما الكتابنِي، بموضوعات التقيُّد من نفيس حررت إن أنني عىل
أحتفظ أن عىل سأعمل فإني لغريضهذا؛ إتماًما فيها آنس التي الحديثة املؤلفات فصول
ذهن يف تسلسلها ليُحدث الرسائل؛ موضوع من أنتقي ما بني الواقعة العالقة بأوجه

والحديث. القديم بني الفرق مقدار بها يدركون خاصة كفاءة متتبعيها

مظهر إسماعيل
١٩٢٣ سنة أغسطس القاهرة،
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١

لنا يكشف التي والتقلبات الخارجية، الحوادث يف أمامنا تتمثل التي املشاهد وراء هنالك
ومحركات والبواعث، الرغبات عالم الخفي، العالم يقع حواسنا، أمام جلية عنها التاريخ
تصحبها. أو الظاهرات تلك تنتج التي الحياة وقوى النفسية باالنفعاالت متبوًعا الفكر،

— للتاريخ كان وما الفكر، عالم الخفي، العالم نجد الحياة، مظاهر وراء هنالك
يتناول حتى ا حقٍّ تاريًخا يكون أن — الحديثة اللغات يف معناه من اليوم يُفهم ما حسب
لنا فيظهرها الحلقات، مفصومة غري متواصلة متالحقة، متتابعة والحوادث الحقائق
إىل سعيًا املايض إىل بنا فريجع ما، غرض أو قصد إىل عائد جماعها األسباب، مرتابطة
الفكر محركات يف الحال كذلك محدودة، غاية ابتغاء األمام إىل يسوقنا أو جوهرية، علة
لالتصال، تحتاج فإنها الظاهرة؛ الحوادث وراء تقع التي الحياة وقوى والرغبات وبواعثه،
نتقصاها أو بفهم، منها نبلغ أن نستطيع حتى والتتابع النظام من حال عىل تظهر وأن

ووضع. بتأريخ
بني ووصل شتاتها، بني جمع الذي َلُهَو الفكر، عنرص الخفي، العنرص ذلك أن عىل
أن — الحقائق هذه عن للكشف يتصدى إذ — املؤرخ عىل يجب الذي وهو أطرافها،
سواء مشاهده، وتنوعت مظاهره، تعددت مهما وحده، والفكر ووارده. شارده يستوعب
أن مستطاعه يف واالستبصار، التأمل يتلوها واسطة أو الجهد، وبذل للعمل مبدأ أكان
أن استطاعته طوق ويف شتاتها، بني ويجمع فروعها، بني ويربط املبددة، املتفرقات ينظم
متأخر. وال له متقدم ال ثابت، هو ما األمام إىل بالحركة يدفع وأن بمتحرك، ليس ما يحرك
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اطِّراد أن تجد أن تلبث ال فإنك الفكر؛ بعالم الدنيا إىل تذهب أن استطعت إن أنك جرم وال
الطبيعة. نظام يف املبدأ أصبح قد التام والتجانس الوترية، ووحدة النسق،

التطرف من كثري وفيه غريبًا، الناس من األعظم للسواد يَظهر قد القول وهذا
تلك تدبرهم من أكثر العظمى الطبيعة ظاهرة يتدبرون الذين فهم أولئك أما والجرأة.
بضعة أن عىل تبرصه، ودائرة ونشاطه اإلنسان عمل فيها ينحرص التي الضيقة الحدود
يقول فقد ينظرون؛ التي النظر وجهة ينايف ال به أوقن ما أن عىل للداللة لتكفي مالحظات
للنظام وأن تاريًخا، لألرض أن برمته، اإلنساني الفكر عالم عن بعيًدا نجد، إننا البعض:
الذي األوحد املبدأ هو الحديث العلم نظريات عىل النشوء وأن ونشوءًا، تدرًجا الشميس
الكون، يف لهما وجود ال والتجانس السكون وأن الحي، وغري الحي، العامَلان: له يخضع
وأوجه التغري، من رضوب عىل إال تقع ال الطبيعة نواحي يف باحثًا وجهك وليت أينما وأنك

الحركة. من
وتكوينه؟ التاريخ وضع عىل يبعثان ال وحدهما والحركة التغيري أن يعرفون أال ولكن
حكمهما يكون بحيث معني، نمط عىل والثبات االطراد من ليصبحان والحركة التغيري فإن
غري وشكل واحدة، وترية عىل متعاقبًا وقوعهما تكرر إذا التام، السكون حكم الطبيعة يف
عىل الزائد اليشء ذلك يكون بأن ماهيتها، عىل زائًدا شيئًا الحركة تُحدث لم إذا أو متناٍه،
إذ الكالم مصطلحات ولكن االبتداء، نقطة من صفة أحسن أو خطًرا، أكرب الحركة ماهية
التي تلك الصفة»، و«حسن الخطر» «بعظم نخصه الذي اليشء ذلك عىل َلتَُدلُّ نستعملها
لغريه، ليس ما والعظم الخطر من ِليشء يجعل مفكر كائن إىل والقياس املقارنة يف تحتاج
املعاني هذه جماع ألحكامه. قاعدة يتخذها ُعليا أمثال عىل بالقياس األشياء عىل ويحكم
من لها تجد ال إنك بل ذاتها، الطبيعة ظاهرات أو املوجودات تضاعيف يف بكائنة ليست
التغريات من سلسلة مقدور يف يكون أن يصح وقد وحده. املفكر العقل ثنيات يف إال أثر
نهاية ال صوًرا أو لها، نهاية ال أعداًدا تستحدث أن العاقلة، غري — امليكانيكية — اآللية

لتنوعها.
عقل يستطيع عنده ا حدٍّ بلغ إذا إال تاريًخا يصبح أن يمكن ال الطبعي النهج أن غري
أن أو والكثرة، التضاعيف حالة إىل الوحدة حالة من االنتقال طريقة منه يفقه أن مفكر
من كان إذا عما يكشف أن أو الشتى، التنوعية الصور تلك إبراز طريقة منه يستوعب
معينة، بفائدة اتصاًال تنتج أن أو قيمة، ذا ماديٍّا شيئًا تنتج أن الطبعية الظاهرة تلك شأن

كسبًا. يحدث نفًعا أو خسارة، يسبب رضًرا منها يستشف أن أو
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إذ والسيار انتهاء، ذي غري واحد نمط عىل ويرسة يمنة الحركة يميضيف فالرقاصإذ
مرتاوًحا يهتز إذ الفرد والجوهر قصد، وال آخر ال إىل حركته مكرًرا الشمس حول يتحرك
معرفة من ألبعد بها العناية حب من شيئًا فينا تبعث ال األشياء هذه جماع معني؛ مكان يف
نفكر أي عقليٍّا؛ نستوعبها أن عىل دائًما ويحملنا حركاتها، يضبط الذي الريايض القانون

فيها.
به، العناية من شيئًا فينا يبعث ال األولية الحركات هذه من متناٍه غري عدد فاتحاد
فينا ينبه يشء مرئي؛ غري جديد يشءٌ يَنتُُج قد العدد هذا مثل اتحاد من أن نعتقد لم ما
نظر يف غالية قيمة ذو يشء وملكناه، عرفناه إذا الفائدة أو الجمال من بحس الشعور
صغريًا، أم كبريًا املفكر» «العقل اصطالح لنا يؤديه الذي املعنى كان مهما املفكر، العقل

حقريًا. أم عظيًما
الثبات وعدم التغري يف الطبيعة نهج أن فنجد الحي، غري العالم يف ننظر إذ أننا غري
كما معرفته ترجع تاريًخا العالم لذلك أن ونلحظ به، والعناية اللذة من شيئًا فينا يبعث
تلك تتضاعف حد أي فإىل ويقدره، وينميه ويتفهمه يدونه مفكر عقل إىل استكناهه يعود
اإلنسان يصبح حيث اإلنساني؛ العالم أعمال يف نظرنا ما إذا العناية، هذه وتذهب اللذة،
وعنايتنا لذتنا مبلغ ذاك دام ما وينبوعها، املفكرة القوة أنه عن فضًال للعمل، مصدر أول

الحي! غري العالم يف النظر من
ما، تغريًا تُحدث أن وتالحقها، والعصور وتعاقبها، السنني مستطاع يف يكن لم فإذا
واحٍد نمٍط عىل وقوعها يتكرر أن إال الحياة ونظام الوجود سنن مقدور يف يكن لم وإذا
ما اللذة من فينا يبعث أن عنه ويمسك التاريخ، يتعطل هنالك أن جرم فال متناٍه؛ غرِي
يصبح قد تاريخها ولكن تاريًخا، املستوحشة أفريقية لقبائل فإن به؛ العناية إىل يسوقنا
حياتهم نظام أو األقل، عىل السنوية أو اليومية حياتهم نظام عىل وقفنا إذا ِتِه ِبُرمَّ معروًفا

األكثر. عىل جيل خالل
وعدم السكون مظاهر من الصينية الحياة يف ما فإن الصني، بالد يف الحال كذلك
فإن واالختالط؛ التعقيد من فيه مما الرغم عىل ضئيًال مقتضبًا تاريخهم تجعل التقدم
أيام تسده مما أكثر التاريخ فراغ من تسد ال الصني بالد عىل تميض األعوام من ألوًفا

شعًرا: يقولون كما أو الحديث، أوروبا تاريخ يف معدودة

غريها. يف شمسية دورة من خري أوروبا حياة من عاًما خمسون
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إذ فإننا للمؤرخني؛ عظيم وشأٍن كبرية فائدة ذو اثنني طريقني من الفكر أن نرى لذلك
أي نتساءل: اإلنسانية الحياة عالم يف يقع تبديل أو الطبيعة، يف يحدث تغري كل يف ننظر
عقول يف أحدث قد تقدم أو رضر أو فائدة وأية الفكر؟ عالم يف التغري ذلك أحدث أثر
زاد وهل معلوماتنا؟ من ضاعف وهل آثاره؟ ومالحظو خباياه كاشفو هم الذين الناس
صميم إىل التغلغل يف وإمعانًا النظر، يف بعًدا زادنا وهل وآرائنا؟ أفكارنا مجموعة إىل
إىل جديًدا أضاف هل وبالجملة: عواطفنا؟ من وقوَّى آمالنا من أوسَع وهل الحقائق؟
وأقل امتالء أكثر فجعلها الفكر، حياة الداخلية؛ حياتنا من أوسع وهل ولذاتنا؟ مصالحنا

فراًغا؟
كان ماذا نتساءل: فإنا ونتائجها؛ اإلنسانية األعمال يف واقًعا التغري يف نظرنا إذا أما
ينحرص السؤالنيوحدهما هذين ويف التغري؟ ذلك إحداث يف الداخيل، الحياة عالم الفكر، أثر

الخفي. الفكر عالم يف يؤرخ أن أراد ما إذا املؤرخ واجب
— االصطالح هذا عن أُبنيِّ أن املقام هذا يف َعَيلَّ تقيض رضورًة هنالك أن أظن وال
الرضورة، عن ذلك بُعد عن وفضًال أطرافه، كل من بمعناه محيًطا — الفكر اصطالح
بتعريٍف املطالبة إىل الكثريون يساق وقد تجاريبنا. طوق عن خارٌج ذلك أن أعتقد فإني
والحياة الطبيعة بني الواقعة الصلة إظهار يف ة ِدقَّ التعريف من أكثر بياٍن أو للفكر،
هناك بأن َشَعَر ما إذا ذاته، للقارئ تُرتك أن يجب التعاريف هذه أمثال أن عىل والفكر،
نظريات — عليه انطوى وما الكتاب1 هذا تفهمه خالل — يضع بأن عليه تقيض حاجة

مجموعها. يف املسائل هذه من يستخلصها ذاتية
غالبًا التناقض أسباب من بكثري يحوطنا قد الحال هذه مثل يف تعريف أي َفَوْضع
ذاتها «الفكر» كلمة تؤدي ما عىل ذلك يف ألعتمد وإني والفوىض. التهوش إىل بنا تفيض ما
ذاتيٍّا معنى الناس من كل إىل تنقل أنها اعتبار عىل بتعريف، محدودة غري عامة املعنى من
فيها، بالنظر البحث بدأنا التي العامة القضية هذه فهم إىل به ل يَُؤهَّ معنًى بنفسه، يدركه
حتى البارزة، والحقائق الحوادث عالم وراء يقع خفي عالم بوجود االعتقاد إىل يسوقه أو
إىل به يدفع أو الحركة، مستمرة التغري، دائمة طبيعة الخفي العالم لذلك أن من يستيقن
أثًرا نظريه يف يحدث منهما كالٍّ وأن العاملني، هذين بني َوِصَلًة عالقًة هنالك بأن اإليمان

اآلخر. يف أحدهما لفعل عكسية نتيجة هو

عرش. التاسع القرن يف األوروبي الفكر تاريخ كتاب 1
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الخطورة ناحية من أم الزماني، الوجود ناحية من أكان سواء الخفي، والعالم
لحيز والشأن املكانة من ننسب ما أكان وسواءٌ الظاهر، العالم عىل املقدم هو والشأن،
مساويًا والوضوح، الجالء من الحيز ذلك يف ما عىل الفكر، عالم يف واالستنتاج االستدالل
املدَركة، غري االنفعاالت بحيز مشفوًعا والتصور، اإلحساس حيز إىل ننسبه ملا مساٍو غري أو
عليها نجيب أن الرضوري من ليس مسائل ذا فعامة واإلبهام، الغموض من فيه ما عىل
الباحثون بذلك ليعرف والفكر؛ الحياة عامَلي وجود إىل نشري أن يكفي إذ املوطن؛ هذا يف
سلسلٍة يف املنظومة الجلية املحدودة التعاريف ذوات اآلراء تلك الفكر بعالم نعني ال أننا
تؤثر التي تلك والتصور، واإلحساس واالنفعاالت الرغبات بعالم نشفعها بل فحسب، ما

الخارجي. العالم يف تأثريها الخالدة، النفس حياِة الداخلية، حياتنا يف
العجالة هذه يف أُسطِّر سوف ما كل يف املعنى هذا متحديًا البحث أسوق وسوف
عامة، الفكر تاريخ يف وليس عصوره من عرص عىل مقصوًرا الفكر، تاريخ يف الكالم من
بلمحة مشفوًعا فيه، نعيش الذي العرص2 هذا عىل اإلنساني الفكر تاريخ يف سأقرصالبحث
وُقرَّاؤه، الكلمات هذه كاتب فيه يعيش الذي العرص وهو مبارشة، سبقه الذي العرص يف
كان ذلك. غري تكون وقد صحيحة، تكون قد وذكريات مبارش، وعلم إملام به لهم عرص
العرص هذا تاريخ بحث يف جهدي قصارى أفرغ أن عىل حملني سبب أكرب االعتبار هذا
عىل العهد بهذا معرفة أكثر وقرائي بأنني مقتنًعا اإلنساني، الفكر تاريخ من غريه دون
كان وملا املثىل. الطريقة عىل بحثه أميضيف أن يل تسنى إذا آخر، عهد أي من يل يظهر ما
كل أبناء أن الظن عيل يغلب كذلك حياته، تاريخ كتابة عىل الناس أقدر هو شخص كل

فيه. الفكر بتاريخ يحيطون من أثبت هم — ما اعتباٍر عىل — العصور من عرص
الحاالت كل يف مقدارها كان مناهضة النظرية هذه يناهضون الكثريون قام ولقد
كثري يُلحقها التي الحوادث تلك األثر، من الخارجية الحوادث بني واقع هو ما عىل رهنًا
يف يؤرخون إذ الكتاب من املعارصين إن ويقال: وإرساًفا، اعتباًطا بالتاريخ الكتاب من
واحدة، ناحية من فيها ناظرين الحوادث تدوين حد التاريخ من يتخطون ال عصورهم
أكرب استرياد إىل يكون ما أحوج املؤرخ أن والحقيقة برتاء. ناقصًة أيديهم بني من فتخرج
هي الحقيقة إىل وأقربها التاريخية املدونات أصح ألن املتنوعة؛ املدونات من ممكن عدد

عرش. التاسع القرن 2
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ا كمٍّ فيجعلها املدونات، هذه شتات بني الجمع عىل قدرة الناس أكثر فكر من تخرج التي
األبحاث صميم إىل تتغلغل ما كثريًا التي الزلل مواضع يتجنب أن بذلك فيستطيع واحًدا،
ويمكنه الكاتبون، عليها يعكف الفكري النظر نواحي من واحدة ناحية عىل اإلكباب من
عن البعد جهد يبعد وأن االستبصار، نواحي استقصاء يف العماية سبيل بذلك يتنكب أن

والهوى. اللذة بمجرد األشياء عىل والحكم والتخبط، الشخيص الجهل
طوال ظلت قد املعارصين مدونات فإن وأمثالها، النقائص هذه من الرغم عىل
املستقبلة، العصور مؤرخو منه يعتل منهل وأوثق مصدر، أثمن — وستظل — األعرص
فيجمعون أسانيدها، عن والفحص براهينها، تمحيص إىل يصلوا أن الجائز من هم الذين
ثباتًا، أكثر التاريخ من صورة عن فتتمخض فيها، النفع مواضع ويُظهرون شتاتها، بني
قيمتها تكون إذ الالحقني مدونات أن بَيَْد تتقدمها، التي العصور صور من دقة، وأبعد
ما عىل عصورهم، يف وقع ملا الشهادة أهل املعارصين، تاريخ فإن ما، بعرص محدودة
املئات ميض بعد — تبزُّ سوف التناقض، ومن بل واإلطناب، السذاجة من فيها يكون
سيكون ما عىل الالحقني مدونات — والقيمة والثبات البقاء حيث من السنني من واأللوف
وحي فيهم يبعثه ملا نتاًجا تكون سوف مدوناتهم ألن الفتي؛ والجهد الجد آثار من فيها
كما أو أفكارهم، نتاج من ليست العامة األحكام من برضوب واقتناع عرصهم، عرصغري

قال: إذ جوته الحظ

تكون كثرية حقائق ألن ال حني، إىل حني من تدوينه يعاد أن يجب التاريخ إن
البحث أفق يف تظهر قد النظر من أوجًها ألن بل األيام، مرِّ عىل ُعرفت قد
وارتقائها، عصورهم تقدم يف كبري ضلع ذوو هم الذين املعارصين وألن العقيل،
بها يقتدر صبغة ذات تصبح حيث إىل بها ينتهون غايات إىل دائًما يساقون

قبل. من معروفة تكن لم بصورة عليه والحكم املايض تدبر عىل

عديدة قرونًا يظلون سوف العرص، هذا أنبتهم الذين التاريخ، كتاب من كثريًا إن
جديدة أساليب العدم من للعالم أبرزوا كمؤرخني العامة، الجاذبية ومرجع الفائدة موضع
أكثر األدبي والرقي واالجتماع السياسة يف مبتكرة نواحي النظر من وانتحوا البحث، من
النظر طريقة وإن بها، والثقة عليها، االعتماد يمكن وقائع ومدوني حوادث مقرري منهم
ال إليها يُنظر سوف منهم، البعض عليها يعكف التي Objective Method املوضوعي
إكبابهم لدى يشعروا لم كطريقة ولكن والتقليد، التقيد آثار من التحرر بها ابتغوا كطريقة

كله. التحكم فيهم يتحكم الذي ووهمهم تخيلهم قبل من لهم أوحي بما عليها
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تلك وقوع عارصت عقول إىل ونقدها تدوينها يرجع التي التاريخية الحقائق أن غري
الحوادث فإن فيه، وقعت الذي العرص حقائق عن الكشف يف مزدوجة فائدة لها الحوادث
أكثر صورة إخراج يف اآلخر نقائص يكمل كالهما فيها، التأمل إىل تنرصف التي والعقول
التي والوجهة املادة كشأن ذلك يف والعقول الحوادث وشأن رحًما. التمام إىل وأقرب كماًال،

واحد. لزمان تبعيتها يف ناحيتها من املادة إىل يُنظر
عن عبارة و«ماكيافييل» و«تاسيتوس» «ثيوسيديد» أمثال املؤرخني بأن نسلم هنا من
الحديثة العصور سياسيو يخلفها التي املذكرات وأن التاريخ، كتابة فن يف كاملة نماذج
املحبوكة الحوادث، املوصولة القصص تلك من بقاء وأطول فائدة، وأبعد قيمة، أثمن عادًة
يرصفون ما رغم فيه، يؤرخون الذي بالزمان لهم صلة ال مؤرخون يكتبها التي األطراف

والعناء. الجهد من فيها
بها خاصة قيمة ذات للحوادث املعارصين مدونات أن إىل البحث بنا انتهى وقد أما
من أبلغ إال األفكار تدوين يكون أن نخال فال النقص، منازع يف املدونات تلك يف كان مهما
الحياة أنه عىل «الفكر» أخذ إذا سيما ال فائدة، وأعمق نفًعا، وأبعد خطًرا، الحوادث تدوين
عىل يدل الذي الجزء ذلك عىل معناه يقترص ولم العصور، من لعرص الكامنة الداخلية
ألن ذلك األزمان؛ من ما زمان خالل األقالم منتجات عىل الداللة يف القارص املحدود الفكر
معرفة، أو بفهم أحد منه يبلغ أن يمكن ال الكامنة الداخلية الحياة تلك من عظيًما جزءًا

دوًرا. الحياة أوجه من فيها وَمثََّل تكوينها يف اشرتك شخًصا إال
وهم آدم أبناء من املؤلفة اآلالف صدور يف تجيش التي املبهمة الغامضة اآلمال
يف تمر التي والهزائم والسقطات حقيقتها، عن التعبري أو شهوتها، إقناع عن عاجزون
صدور يف تعيش التي والرغبات إنسان، بها يهتم أو أحد، يعرفها أن غري من الحياة عالم
صور من ما بصورة تتشكل أو متناهية، غري والتتابع التواصل من سلسلة يف الناسممتدة
التي العلمية املشكالت حل إىل الوصول ابتغاء الناس بها يتشبث التي واملحاوالت حياتهم،
ينفقها التي الطويلة الساعات وتلك النفوس، يف الحاجة بها تبعث أو عليهم، الطمع يُْمليها
املخبوءة املجهودات هذه جماع — الطبيعة أرسار عىل الوقوف يف طمًعا سًدى؛ العلم محبو
سطح عىل منه يطفو وال األمة»، «فكر نُسميه الذي الهيكل ذلك ن تُكوِّ النسيان نواحي يف
املنتجات أو الفن، أو الشعر، أو العلم، أو األدب، من صورة يف بارز ضئيل جزء إال الحياة

الزمان. فرتات من ما بفرتة الخاصة املادية
للناس؛ ظهوًرا منه أقل كان وإن قدًرا، فيه القول سبق عما يقل ال آخر شيئًا لدينا وإن
مواد استجمع الذي وهو النضج، أتم الذي َلُهَو «الكامن» الفكر من العظيم القدر ذلك فإن
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التأمل يف االنبعاث من رشارة فتيلها أشعل إن اإلضاءة أهبة عىل وجعلها الفكري اإلشعاع
األزمان، تستخزنها التي العظيمة الدافعة القوة عن عبارة الكامن» «الفكر إن والعمل.
الحرية سبيل يف فتنبعث الفردية، والكفاءاُت العبقريُة عقاَلها تفك حتى مستخزنة وتظل

والنشاط.
خربونا اإلرساف، أوجه من العضوية الحياة يف ما مقدار عند الفالسفة عرَّفنا لقد
الحب من ينثر ما مقدار وعن عبثًا، وتتالىش تولد التي الجراثيم من املؤلفة اآلالف عن
حظ عن يقل ال والعبث اإلرساف من حظٍّا واألدبي العقيل للمجهود أن والظاهر سًدى.
بأن يقنعنا اعتقاٌد روعنا يف َهَمَس العقلية الحياة يف تأملنا إذا أننا غري العضوية، الحياة
وليد اإلتقان وأن األقلية، نجاح الرسيف هو الفردية، التضحية مبدأ ال األكثرية، تعاون مبدأ

الغرض. إىل واحد ليصل حياتهم تتبدد أن من بد ال الكثريين وأن املشرتك، الجهد
الذين الشجعان، األمناء أولئك سلوى يصبح أن مكنته يف هذا غري آخر شعور أي
من فيها ما عىل االجتماعية، املشكالت مجموعة حل إىل الوصول ابتغاء أعمارهم أنفقوا
الذين ألولئك هذه غري سلوى أي املشكالت؟ من بها يحف ما وعىل االستعصاء، مظاهر
العظمى؟ املدن يف الحياة بها تفيض التي والتعاسة الرذائل جذور استئصال عىل يعملون
أو املستعبدة؟ الشعوب بحرية منادين املستبدين وجه يف صارخني يقومون للذين أو
أكثر العالم يف يشء أي والعسكرية؟ الحرب روح قتل عىل عاملني بالسالم يبرشون للذين
ميتًا الطباعة آلة من يخرج كتاب تأليف يف عمره نصف ينفق مؤلف نفس عىل ترويًحا
اليوم، فيه أخفق فيما املستقبل يف ينجح قد غريه آخر كاتبًا بأن اعتقاده من أكثر منبوذًا،
يف التعاون بناء يف حجًرا يكون سوف الذي الكامن الجهد من جزءًا إال ليس إخفاقه وأن

نافع؟ غرض إبراز سبيل
الجهد ذلك تاريخ يكتب أن الناس ِمن َمن مستطاع يف نتساءل أن لنا يحق أنه غري
من بقدر ُخصَّ قد الباحثني ِمن َمن األمم؟ من ألمة العام الفكر ثنايا يف املخبوء الكامن
نواحي من ناحية أية يف الخفية، وبصريته بشعوره يدرك أن من يَُمكِّنُُه النفسية الحساسية
أن قبل مًدى، أطول اإلنساني الجهد كان أيها ويف أثًرا، أشد الحوادث ضغط كان الحياة
من يُمكِّنه مبلًغا وتصوره خياله يبلغ قد املفكرين ِمن َمن الجديدة؟ الحياة فجر ينبثق
حال، بعد حاًال الكامنة عقليتها يف تتجمع والتي األمم، عقل يف املشعة الخيوط تلك تتبع

املشرتك؟ الجهد بنتائج الحياة أضواء تسطع أن بعد
واملتاعب، العقبات من يغشاه بما محوطني الضوء إشعاع مرتقبني نعيش الذين نحن
بعد ال املعركة، جوف يف وجهودنا حياتنا املنفقون الحق، سبيل يف املحاربون الجنود نحن
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الجائشة اآلمال منازع من نروي أن قدرتنا يف بأن نفخر أن لنا يحق الذين نحن انتهائها،
تشعب ومن الفكرية، الحياة أبطال من كثري بها قام التي الجهود أوجه ومن الصدور، يف

تأويًال. وأثبت قوًال، وأصدق رحًما، الحق إىل أقرب روايًة الفكر، نواحي
من عرص أي إىل نتساءل قد وخطًرا: لذة بحثها يف نجد أخرى مسألة لدينا أن عىل
التاسع القرن من األخري النصف خالل عشنا الذين — نحن نستطيع املاضية العصور
بما وأعلمهم خباياه، عىل الناس أوقف بأننا نفخر الذي عهدنا بتاريخ نرجع أن — عرش
اإلنسانية الحملة شاهدوا الذين هم األقربني وأجدادنا آباءنا أن نعرف أننا يف مرية ال فيه؟
األجيال رجال هم فيها. اشرتكوا بل العبيد، واقتناء الرقيق تجارة عىل للقضاء قامت التي
الذي املبني االنقالب ذلك عركوا الذين هم الحديث، اإلصالح من قسط بأكرب قاموا الذين
ِه ونَْرشِ التعليم حركة يف بضلع أخذوا الذين من أنهم كما والغاز، البخار استخدام أحدثه

األرض. أنحاء يف
عنفوان يف «جوته» وأدركهم البونابارتي، االستبداد ضد أملانيا ثورة شهدوا الذين هم
الذي االنتقال طور إحداث يف بضلع وأخذوا نفوسهم، أعماق عبقريته فهزت رجولته،
الذوق سالسة إىل القدماء أمثلة واحتذاء األوىل العصور قيود من فأطلقوا األدب، أدرك
قرُّه، يثلجها أو حرُّه، فيصهرها القلوب يمس ما «بريون» شعر من ومسهم الحديث،
من كان ما لنا ورووا الثالثة، الفرنسوية الثورة أنبتتهم الذي الخطباء مُلفوَّهي وأنصتوا

خاضعني. وله معجبني، به مضوا الذين املاليني عىل األول نابوليون سحر
من قالب يف إال اليوم بيننا تعيش ال الشتى الصور تلك من األعظم الشطر إن
لريووا أجلهم بهم وامتد شهدوها الذين صدور يف أو عارصوها، الذين يرويه القصص
أو األوراق، بطون يف بأقالمهم يخلدوا أن منهم لبعض إال يتم ولم أخبارها، بأنفسهم
بسماع نسعد لم القادمة. لألجيال ذخًرا ليرتكوها … ذكرها التصوير، لوحة عىل بريشتهم
عانوها، التي الشدائد آثار من وجوههم مالمح يف استقرأنا بما سعدنا بل فحسب، كلماتهم
ومطاوعات الحمية، موحيات عيونهم تبعثه الذي الربيق يف ورأينا شهدوها، التي والصعاب
الصبا، شهوات من عليه وقعوا ما ذكرى املرتجة أصواتهم ويف نظراتهم يف وشهدنا األمل،

والفتوة. الشباب ومرسات
تراثًا وأورثونا ناطقًة، شهادًة إلينا حملوا قد فإنهم وحده، بهذا نسعد لم أننا عىل
تسلمناه كما الرتاث ذلك أوالدنا نورث أن مستطاعنا طوق عن يخرج أنه غري دائًما، حيٍّا

تغيري. أو بتحوير مدخول غري أيدينا بني من يمر لن فإنه آبائنا؛ يد من
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قد أنهم عىل أطفاًال، املهد يف كنا مذ آباؤنا إياها علمنا التي «اللغة» َلُهَو الرتاث هذا إن
التي والجمل والكلمات اللهجة غريوا والتبديل، بالتغيري منهم، علم غري عىل اللغة، من نالوا
خالل شاعت التي الكالم طرق والجمل الكلمات تلك يف ركزوا إذ سبقهم؛ عمن تلقوها
املمسوسة الجمل وتلك وخيالياته. بفكراته ومزجوها عرصهم، روح فيها وأدمجوا ِسِنيِّهم،
تكوَّنت التي املادة فكانت الطفولة، منذ ورثناها قد بهم الخاصة الكالمية الطرق بأثر
نموذجها، عىل أفكارنا تسبك أن من بد ال األطراف محبوكة صدفة وكأنها عقولنا، منها
الخيال. أو الفكر من أنفسنا يخالج عما للتعبري طرًقا بدونها نعدم التي األداة هي أو

نفرق كيف عرفنا ألسنتهم، عىل الجارية وأمثالهم املركبة، جملهم ومن لغتهم، من
املوضوعات مختلف عقولنا استمدت ومنها حقري، تافه هو ما وبني مفيد، خطري هو ما بني
والوسائل عليها، نعكف التي واملبادئ تجيشيفصدورنا، التي واآلمال أفكارنا، تشغل التي
هم ورثوها قد األشياء هذه مجمل أن يف ريبة وال ومرشًدا. هاديًا الحياة يف نتخذها التي
الدقيقة، العقلية الفوارق رضوب من العاقلة قواهم به أمدتهم ما أن غري غريهم، عن
إنهم إذ اللغة؛ جوهر يف عظيًما تأثريًا أثََّر جماعها آمالهم، وعريض إحساساتهم، ورفاهة
زالوا وما واملرونة، اللني مطاوعات من عنرصاللغة يف ما استغلوا قد لوا، بدَّ وما أضافوا بما

حياتهم. ومقتضيات حاجاتهم، تتطلب ما مع تكافًؤا أكثر جعلوها حتى يعالجونها
تلك املايض؛ الجيل روح معها فورثنا آباؤنا، فيها ر حوَّ بما مدخولة اللغة ورثنا لقد
وتضع نلزمها، أن عىل وترغمنا بعينها، التفكري من مناحي إىل كرًها تسوقنا التي الروح
تنكبها يف تدرجنا إذا إال اللهم متعذًرا، غريها إىل جنوحنا يجعل ما الصعاب من طريقنا يف
كامن يف ننبه أن نستطيع حتى متسللني، ُخفية حواجزها متخطني عنها وابتعدنا تدرًجا،
تَْعتْدها لم وإحساسات نألفها، لم وأذواق َخَلِدنَا، يف لتدر تكن لم فكرات إىل نزعًة نفوسنا

مشاعرنا.
عليها، املفطورين التفكري مناحي وعىل املوروثة، األفكار عىل منا الكثري يعكف
بالهجرة أو األجنبية اللغات البعضبتعلم يستعني وقد الطفولة. منذ أخالقهم يف الرسيسة
أن معها يسهل الرقي من درجة بلوغ عىل موطنهم، عن قاصية ممالك يف العيش ابتغاء
بإبراز يفوزون الذين هم منا القليل أن عىل والتفكري، للبحث جديدة أساليب يستوعبوا
عىل أطرافها املحبوكة اللغة صدفة بذلك فيكرسون املخدرة، املبتكرة الفكرات من يشء
فيها يصوغون ألنفسهم، مستحدثة وتعبريات جديدة كلمات فينحتون املتداولة، التعبريات
ويحددون املرسوم، الفلك يف السيارات اندفاع العقول سماء يف املندفعة أزمانهم فكرات

منحوتًا. تمثاًال أمامك تتخيلها تكاد صورٍة يف ليربزوها زمانهم روح بها
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النظر ترجع ال إنك حتى تذيع، حتى مرة تُستعمل أن تلبث ال اللغوية واملصطلحات
عىل دخل فيما ممثًَّال واألذواق، الفكرات ارتقاء مقدار لَرتى إال واحًدا املايضجيًال إىل كرَّة

البني. التغري من وأساليبها اللغة
أواسط إىل بذاكرتهم يرجعون الذين وقارئيها، السطور هذه كاتب أن نجد هنا من
جيل منذ ذاعت التي الفكرات بتلك وتثقيفهم تعليمهم أمدهم والذين عرش، التاسع القرن
بما العلم من قسط أكرب لهم بأن يفخروا أن طوقهم يف الذين وحدهم هم الزمان، من
لها مهد التي والفكرات أنتجها، التي وباملستحدثات القرن، هذا من األعظم الشطر يف وقع

واالنتشار. الذيوع سبيل
هوة من به أنتشل أن أريد النتيجة؛ هذه إىل الوصول إال هذا كتابي من غريض وما
النور من شعاًعا ألقي وأن الخفي، مرياثنا أنها يل يلوح التي األشياء تلك السحيقة النسيان
الدنيا عصور أزهر من عرص باختتام صفحتها تختتم تكاد التي الفكرية الحياة تلك عىل
وأن الفكرية، الحياة تلك خطى أتعقب أن يف جهدي أبذل سوف له. نرصة وأكثرها بالعلم،
عىل والباحثني الُكتَّاب من غريي مدونات يف عليها أقع التي املعلومات رضوب بكل أستعني
اآلراء من ما رأيًا يتَّبعون الذين تعطي بحيث تكافًؤا، وأشد تالؤًما، أكثر صورة يف إبرازها
عامة فكرًة والحياة، املادة عالم إىل العرص ذلك يف بها نُظر التي النظر بوجهة الخاصة

وروحيٍّا. عقليٍّا تبديلهم يف عرش التاسع القرن أثر كان كيف تريهم
السياسية التغريات بمختلف فيه أُِلمُّ تاريًخا أكتب أن قصدي من يكن لم كذلك
أطوع تصبح فقد الظاهرة السياسية التغريات أما الصناعية. اإلنتاجية تقدم أو الظاهرة،
تندمج وقد تنىس، ما رسعان أشياء فتلك الصناعية اإلنتاجية وأما منا. ألوالدنا قياًدا
يف منها نرى ما يكون فال ووسائل، مخرتعات من املستقبل ينتج سوف فيما وتنمحي

يعقبها. سوف ملا ممهدات إال زماننا
هذه فإن والفن؛ األدب قصة وال والعلم، للمعرفة تاريًخا أكتب أن أريد لست كذلك
نلجأ لن فإنَّا تتضمنها، الحياة تلك كانت إن بل الكامنة، الحياة نتاج بذاتها كانت إن األشياء
أكرب يستغرق سوف ما أما إليها. نصل قد التي النتائج لتمحيص كوسائل إال بحثها إىل
ارتقائية، حركة أية تحدث التي الشاعرة الحية والغايات اآلمال فتلك عنايتي، من قسط
الكالم إىل فأنرصف عليها أقع لم إذا أما عليها. وقعت إن االجتماع، يف أم السياسة أيف سواء
أو املعرفة، بها انترشت التي واألساليب الكامنة، الداخلية حياتنا أبرزتها التي النتائج يف
الروحي الكنز ذلك أو والنقد، األدب صور وراء تختفي التي واملبادئ العلم، بها ُطبِّق
أرساره. عن واإلبانة خفياته كشف إىل الدينية والحركات والفن الشعر يعمد الذي الدفني
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الفكر، حياة الخفية؛ الداخلية حياتنا لعبته الذي الدور ذلك أبحث أن أريد الواقع ويف
التي الكسب، ورضوب واالرتقاء التقدم بأوجه ذلك مشفوًعا عرش، التاسع القرن تاريخ يف

العامة. الحياة عالم يف الظاهرة والتغريات الحوادث لوقوع نتاًجا كانت
ما بعبء القيام يف كبري خطر ذو كليهما والتجربة الذاتي العلم بأن سلمنا وقد أما
من لعرص الكامنة الحياة يف االندماج عدم أن عىل دلنا قد علمنا دام وما لنفيس، خططت
فإنا بالنقد، اآلراء بعض يتناول أو األسماء، ذكر يقترصعىل تاريًخا إال ينتج لن العصور
ما إىل االنبعاث مجال وجهنا يف تحدد بواعث عامة األمور هذه بأن هذا مع نسلم محالة ال

وحده. األوروبي الفكر عىل بحثي أقرص أن عىل مقسور بأني أشعر ولذا وراءها؛
منذ موجودة الفكر نواحي من بعينها ناحية عىل التأريخ يف االقتصار فكرة تكن لم
املدنية صور من صورة أخذت وقد أما علينا. محتوًما كان ذلك ألن الزمان؛ من قرن
موفور فتيٌّ شعب يزجيها األطالنطيقي، املحيط من اآلخر الشاطئ حول تتكون الحديثة
بأمرين: أَُسلَِّم أن إال هذا مع يسعني فال والتطور، النماء مهيئات بكل والنشاط القوة
لست أني حني يف شأنه، ويتضاعف خطره، يوم كل يزداد جديًدا عامًلا هنالك أن األول:
الداخلية حياته يف أَُؤرِّخ أن أردت ما إذا أشعر ولن وحياته، خصائصه من بيشء علم عىل
عجزي إال يضارعه ال فيه التأريخ عن عجزي أن والثاني: والقصور، بالعجز إال الكامنة
مبتوت عنه، بعيد باحث عني يف األوروبي التثقيف شبح من يكون ما لنفيس أصور أن عن

الجديدة. الدنيا بعني إال إليه ناظر غري به، الصلة
من بل فحسب، األهلية والثروة العدد جهة من ال وتتكثر، لتنمو الجديدة الدنيا إن
ال لذلك الروحي؛ والتطور العقيل النشوء يف إمعانًا زادت كلما الفكري، االستعماق جهة
تثقيفها؛ وعنارص الكامنة حياتها يف التأريخ يف الرغبة مشقة تعاني سوف أنها يف نشك
امليول أن غري ومدنيتنا، مدنيتها بني تُفرِّق التي الخصائص عىل البحث ذلك درج يف لتعثر
لدي وليس موحشة، ظلمة تكتنفها بل عيل، غامضة الحديث التثقيف ذلك فيها يتجه التي

محدود. ثابت بحكم فيها أقيض أن عن بالعجز اعرتايف دون يحول ما
العني رأي البرش حياة يف املرئية الظاهرة الحياة بأن االقتناع تمام مقتنًعا أراني
صدفة هي أو الحواس، إليها تصل ال خفية مادة يتضمن وعاء سوى ليست والحس
ماهيتها؛ عن اإلفصاح عىل نفيسقدرة من آنس ال لذلك املستقبل؛ جنني صميمها يف يتكون
ما إال عرش التاسع القرن َولَّدها التي العام التثقيف حركة من أتناول أن أريد ال ولهذا

. ٌ بنَيِّ أثر األوروبية الحياة من فيه وكان مباًرشا، احتكاًكا األوروبي بالفكر منها احتك
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عىل سأقرصه ومحوره، مرتكزه عىل األوروبي الفكر يف بحثي أقرص سوف أنني عىل
والسيكانديناوية اإليطالية اآلداب أن أنكر ولست واإلنكليزية. واألملانية الفرنسوية اآلداب
لغات عىل أقع فيها أني غري ما، تأثريًا فيه أثرت ما كثر بل املرتكز، بذلك محيطة والروسية
أتميز أن عيل يستحيل بأنه أشعر فكنت وحقيقتها، ماهيتها أتبني لم ونزعات آلفها، لم
زدت كلما نظريٍة يف تزيد مسئوليتي وكانت فيها، الكامنة الجديدة الحياة صبغة من شيئًا
وراء السعي عنت نفيس ألزم أن إىل اضطررت ببحث اآلداب تلك تناولت إن بأنني اقتناًعا
يريض بدرس منها ألبلغ خفياتها، عن اإلبانة سبل يل تتهيأ لم وبواعث أسباب عن الكشف

والضمري. الحق
— وإنكلرتا وأملانيا فرنسا يف الفكر عىل أي — األوروبي الفكر عىل بحثنا يقترص
الزمان حدود من البحث بهذا أحاط ومهما عرش. التاسع القرن من األعظم الشطر خالل
هذا ومع وخوف. باستيحاٍش منه أشعر األطراف متشعب ا شاقٍّ يزال ال فإنه واملكان،
الصور كل ويف غمراتها، يف بنفيس أسوق سوف التي مباحثي كل يف رائدي جعلت فقد
تجمع التي الوحدة فكرة منها كل بحث يف أهمل ال أن أبرزها، سوف التي وامللخصات

بينها.
وقع الذي التقدم روح إياه ألزمتنا الذي اليشء ذلك سوى نظري يف الوحدة تلك وما
كان فلقد عرش؛ التاسع القرن خالل الجهد من بذل ما نتيجة ماهيتها يف وهي عرصنا، يف
األوروبي» «الفكر يف تتكلم أن فقط، عاًما خمسني منذ بل ال واحد، قرن منذ عليك يتعذر
اللذان القرنان هما عرش، والثامن عرش السابع القرنني فإن اآلن، به أتكلم الذي الوجه عىل
أمة بكل الخاصة الوطنية اللغات حلت فيهما ألن الوطنية؛ بصبغة العلم فيهما ُصبغ
اآلداب تتميز بدأت وفيهما والعلم، اآلداب تواليف يف العامة الالتينية اللغة محل األمم من
يف القاطنة األمم باستقالل يستقل الفكر بدأ وفيهما بصبغتها، وتصبغ الشعوب بمميزات

معنويٍّا. استقالًال أوروبا غربي
قد عرش التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر يف الناس أن تجد لهذا
ليخصوا أخرى؛ إىل مملكة من متنقلني والدرس، التأمل يف قضوها طويلة بأسفار بدءوا
هذه أن عىل مألوفة، غري للبحث أساليب أو مبتكرة، فكرات من ينقلون بما أوطانهم
١٧٢٦؛ عام Voltaire «فولتري» إنكلرتا إىل فوفد الحديثة، األفكار ذيوع عقبها قد األسفار
فرنسا إىل وصل قد يكن ولم ،Locke و«لوك» Newton «نيوتن» فلسفتا نشأت حيث
طريقة درس حيث ١٧٦٥؛ عام فرنسا يف Adam Smith سميث» «آدم وساح بهما، علم
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Physiocrats «الفيزيوقراطيني» مباحث عىل وأكب االقتصادية، Quensay «كوينيس»
أخرج التي االقتصادية فلسفته عليها بنى التي فكرته ن كوَّ ومنها الوافر، الدرس يدرسها

.The Wealth Of Nations األمم» «ثروة كتابه فيها
A. G. Werner فرنر» ج. «أ. أسس عرش، الثامن القرن من األخري الربع وخالل
فأصبحت ،١٧٦٦ عام قروي معهد صورة يف وجدت قد كانت التي التعدين، أكاديمية
العلم طالب يسعى اليوم وإليها أوروبا، يف العقيل والتنوير العلم مراكز أعظم من مركًزا
عرش التاسع القرن أواخر ويف العظام، أساتذتها تعاليم ليتلقوا قاطبًة األرض أقطار من
«كولريدج» يعد ولم أملانيا، Coleridge Wordو«كولريدج» Sworth سوورث» «وارد هبط

.Schelling «شيلنج» وفلسفة Kant «كانت» بفلسفة مزوًدا إال إنكلرتا إىل
حركة أملانيا يف أن تسمع تكد لم فإنها .M؛ de Stael ستايل» «دي مدام ننىس وال
دراسة إىل عمدت حتى الفرنسوية، الثورة مهاجري بعض أخبارها تناقل حديثة، أدبية
صور من حديثة صورة بأن مقتنعة والنشاط، الجد إليه وصل ما بأقىص األملانية اللغة
كونستان» مستصحبة«بنيامني ذلك بعد من أملانيا زارت ثم األملاني، العقل أنبتها قد الفكر
كتابها كان ثم ومن ،١٨٠٧ عام ثانية وكرَّة ،١٨٠٣ عام أواخر يف Benjamin Constant
ومدام «كولريدج» كان وبينما سياحتيها. Deنتيجة L’allimagne أملانيا» «عن أسمته الذي
،Goethe «جوته» عبقرية بعثتها التي الجديدة الحياة تلك وحي يستنزالن ستايل» «دي
يولون األوروبية القارة أنحاء يف العلم طالب كان ،Weimer «فيمر» يف Schiller و«شيللر»
البحث محور السنني من عرشات بضعة املدينة تلك ظلت حيث باريس؛ شطر وجوههم
نقطة، يف املبتكرة العلمية الفكرات تركزت وحيث الحديثة، األساليب ومبعث العلمي،

املعرفة. بنور تشع وأخذت
فالسفة إن حتى العلمية، الفكرة لوحي مهبًطا قرٍن نصف من أكثَر باريُس ظلت لقد
االستقالل تقليد متتبعني و«نيوتن» ،Bacon «باكون» زمان منذ ظلوا الذين — اإلنجليز
عرش، التاسع القرن من الثاني العقد أواخر يف اقتنعوا قد — البحث يف الخاصة بأساليبهم
من حدٍّ أقىص بالغة العلمية طريقته بأن كفيًال بذاته يقوم ال العظيم «نيوتن» اسم بأن
فيها أحدثها التي واالرتقاء التبديل أوجه من رأوا ما عىل ذلك يف مستندين والثبات، املتانة

األوروبية. القارة رياضيو
جامعة خريجي من ثالثة بفضل إنكلرتا إىل املبتكرة األساليب تلك وفدت ولقد
ترجموا ،Peacock و«بيكوك» ،Babbage و«بابيج» ،Herschel «هرشل» هم: «كامربدج»؛
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للتفكري وبدءوا مغلًقا، كان الريايض للبحث ميدانًا بذلك ففتحوا Lacroix «الكروا» مقالة
طالب توافد سنة، عرشة خمسة العهد ذلك عىل مىض أن وبعد جديًدا. عهًدا الريايض
كلياتها يف ليتلقوا األملانية؛ Geissen «جيسن» بلدة عىل األربع الدنيا نواحي من العلم
وكانت ،Leibig «ليبج» معمل يف تلقى كانت التي البحث وأساليب الحديث، الكيمياء علم
من أفراد لبضعة التابعة املعامل عىل نفعها مقصوًرا خاصة طرًقا قبل من األساليب تلك

العلماء.
Auguste conte كونت» «أوغست فلسفة ذيوع أحدث ما منا البعض يتذكر ولقد
ولم فرنسا، بالده يف ٍ بنَيِّ أثر بال ظلت التي الفلسفة تلك و١٨٤٠، ١٨٣٠ عامي بني
J. S. ميل» ستيوارت «جون فيها كتب بما إال اإلنساني الفكر يف شأٍن ذا مركًزا تكسب
عادت ثم ومن بإنكلرتا، الخاصة الفكر صور من فيها تركز وبما وتابعيه، ومدرسته ،Mill

إنكلرتا. إىل وفودها عىل تام ميضجيل بعد ثانية فرنسا إىل
ظل فقد الطبعية، املناظر تصوير إىل همه رصف إنكليزي ملصوٍر هذا مثُل حدث
فأحدثت ،١٨٢٤ عام فرنسا يف صوره عرضت حتى مهمًال ،Constable «كونستابل»
املناظر تصوير تناول جديًدا عهًدا عرضها يعتربون أنهم حد إىل مصوريها يف عظيًما أثًرا

الفن. هذا تاريخ يف وقع تطور بأعظم فرنسا يف الطبعية
أصبحت العقيل، والنشاط الفكر عالم يف االستكشافية السياحات هذه أمثال إن
الشعوبية، ثوب لبس قد عرش التاسع القرن خالل العلم ألن الحارض؛ العرص يف مستحيلة
حني، بعد حينًا ندرتها وتزداد تقل أخذت بغريها، الصالت املبتوتة املستقلة العلم ومعاهد
كفل قد مقرراتها ونرش العلمية الجماعات والتئام الدورية، املجالت وذيوع الرتاسل، فإن
شأنها، ضؤل مهما الحديثة املستكشفات من العقول تُخرج ما بكل محيًطا يظل أن للعالم
دفائن يف إال عليها العثور يمكن ال أنه غري باقية، تزال ال الوطنية العلم صبغة أن عىل
تجد ال التي الكالمية واملصطلحات الخفية، النفوس كخطرات القصية: البعيدة الفكر

أبنائها. إىل لنقلها ُمتَّسًعا اللغات بعض
الفجر، خيوط به تختلط صبح وله وفجر، غسق والنهار، الليل لدورة كما وللعلم،
وزاد وانترش نما قد األبلج ضوءه أن غري دنس، الليل ظلمة من يَُشبُْه لم أبلج ضوء وله
األوروبي الفكر نزعة يف نتكلم أن لنستطيع إننا حتى عرش، التاسع القرن خالل إشعاًعا
لم أننا حني يف وإنكلرتا، وأملانيا فرنسا يف الفكر عىل الكالم قرصنا إذا اليوم مجموعه يف

الفارط. الزمان يف ذلك إىل لنبلغ نكن
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الفكر جهات أكثر يف مباحثي أسوق سوف األول، بغريض احتفاظي مع وإني
عليه؟ نراها ما إىل بلغت وكيف نشأتها؟ كانت كيف … إنتاًجا وأخصبها اتساًعا األوروبي
الجهد من حظنا هو وما العامة؟ الفكر مجموعة تكوين يف األمم من أمة كل أثر كان وماذا
القرن خالل انتابتها التي التغايرات هي وما بالحديث؟ وتزويدها بالجديد إيتائها يف
املهمة هذه إزاء نتبع سوف ما عليه يرتتب سؤاًال هذا إىل نضيف قد ولكن عرش؟ التاسع
كيف الفكر؟ مجموعة من تفرق ما بني الجمع إىل نصل كيف نسأل: قد البحث، طرق من
طريقة لدينا إن غرينا؟ جهد نتاج هو ما وبني جهدنا نتاج هو ما بني نفرق أن نستطيع
طريقة كانت وإن اإلطالق، وجه عىل نتبعها سوف التي الطريقة ليست أنها غري واحدة،

واالعتبار. النظر بإنعام جديرة
اللغة عنرص يف ترتكز الفكر عالم تنتاب التي التغايرات أن كيف قبل من أبَنُْت لقد
الكلمات انتابت التي التغايرات تلك دراسة إن العرص. يبتكرها التي األساليب ويف املرن،
— أوروبا يف الرئيسة اللغات ثالث عىل تعاقبت التي واألساليب العرص، خالل اللغوية
الفكرات وشبت نشأت ومتى كيف الداللة واضح لتدلنا — واإلنكليزية واألملانية الفرنسوية
هذا يساعدنا وال لغوية. مصطلحات أو بكلمات معانيها وتحددت ثبتت وكيف الحديثة،
يعرفنا بل فحسب، األوروبية الفكرة بها وترعرعت نمت التي الكيفية اكتناه عىل البحث
إىل شعب من انتقلت وكيف أمة، إىل أمة من واملذاهب الفردية الفكرات هاجرت كيف
الفردية الفكرات وجدت الوسائل بأية َلتَُعرُِّفنا الطريقة هذه فإن هذا عن وفضًال شعب،

بذرها. وتلقي فيه تنمو حريًزا مكانًا — الثالث األمم تلك عقول يف نشأت التي —
نثًرا، أكان سواء غريها، إىل اللغات هذه إحدى من والنقل الرتجمة تعمد من كل إن
اإلكباب رضورة عانى قد يكون أن من بد ال وصفيٍّا، شعًرا أم فلسفة، أم منظوًما، غناءً أم
من بد ال تامة، دراسة الجمل أو الكلمات تؤديه الذي املعنى أو الفكر، طبيعة دراسة عىل
بكل خاص هو ما وبني جميًعا، اللغات بني شائع هو ما معرفة إىل سبق قد يكون أن

املصطلحات. عنها تعرب التي والفكرات منها،
أجمل فيهما برز الذي األسلوب، وذلك اللغة، تلك خالق أنه عادًة «جوته» إىل يُنسب
إنكلرتا، أم فرنسا أم أملانيا أيف سواء آخر، كاتب عىل نعثر ولن الحديث. األملاني األدب يف ما
هذا مع أننا غري عرش، التاسع القرن آداب يف البني التأثري من «جوته» أحدث ما أحَدَث
أصحاب — امليتافيزيني أملانيا وفالسفة الروائيني، فرنسا كتاب عظماء أن عن نغفل ال
الحديثة، إنكلرتا أنبتتها التي الخيالية الشعرية والعقول — الغيبيني الطبيعة وراء ما
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التعبريات من عظيًما عدًدا لغاتهم إىل وزادوا الكلمات، مجموعة إىل أضافوا قد جماعهم
. الُجىلَّ الفائدة ذوات اللغوية

التي والُكنَى النعوت من كثري نحت يف األثر أعظم Carlyle «لكارليل» كان ولقد
رصف قد كذلك اإلنكليزية، اللغة تضاعيف يف وأدخلها األملانية، اللغة من استمدها
مؤلفي من استمد حيث السبيل؛ هذه مثل يف جهده Mathew Arnold أرنولد» «ماتيو
النفيس»3 «التحليل أعضاء من وغريه Sainte-Beuve بوف» «سانت مثل الفرنسويني،
كانت ولقد .Heine و«هني» «جوته» من استمد كما ،Introspective School األدب يف
إلدماج األملانية اللغة استعداد فإن بها؛ الخاصة اللغوية كلماتها نرش يف حظٍّا أقل أملانيا
يف عظيًما تأثريًا أثَّر قد تبديل، أو فيها تحوير غري من واستعمالها عنها، األجنبية الكلمات
وجمالها أسلوبها مرونة األملانية اللغة فقدت حتى التعقيد، بصبغة األملاني األسلوب صبغ

الشعري. وعنرصها
اللغات مفردات عىل طرأ ما أن قريب عما يعرفون سوف الباحثني أن ألرجح وإني
األدب، عىل Sciences العلوم تأثري إىل راجع اللفظ، جمال من ال املعنى، سعة من الحديثة
الطريق تلك من حازْت قد املعروفة املتداولة الكلمات من كثريًا فإن العام؛ التثقيف وحركة

ضبًطا. وأبعَد سعة، أكثَر جديدة معاني
كلمة االستعمال يف رجحتها قد املبهمة الغامضة Development «نماء» كلمة إن
معنًى Differentiation تعضون» أو «تفريق لكلمة أصبح قد كذلك ،Evolution «نشوء»
أو Positive «إيجابي» كلمة إىل نظرت إذا كذلك الريايض، معناها عدا حديثًا، فلسفيٍّا
لتدلَّ تكن لم التحديد، تمام محددين جديدين معنيني حازت قد أنها تجد فإنك «يقيني»؛
جديًدا معنًى تضمنت قد Energy «نشاط» وكلمة املنطقي، معناهما عدا قبل، من عليهما
Aristotle؛ «أرسطوطاليس» به خصها الذي الفلسفي معناها وغري العام، معناها غري
قوة، أي Force كلمة مكان األوروبية املمالك بقية يف ثم ومن إنكلرتا، يف أخذت حيث

املقصود. عىل وأدل للمراد، ضبًطا أكثر كاصطالح
،Conservation بقاء» أو «وحفظ — Correlation تبادل» أو «ارتباط كلمتا وإليك
خاصة، علمية قيمة لهما اصطالحان — نشاط — Energy بكلمة عالقتهما عىل فإنهما

أن أراد بل األخرى، العوامل من أو البيئة، من األدب بفهم يكتِف لم (١٨٠٤–١٨٩٦) بوف سانت 3

والعقلية. النفسية وخواصهم أمزجتهم وبني أنفسهم الكتاب بني األدب صلة تكون
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Struggle؛ for existence البقاء» عىل «التناحر واستعمال ،Fittest «األصلح» كلمة ثم
سنة خمسني منذ عليه ن يدالَّ كانا عما االختالف كل يختلفان شيئني عىل ِن َليَُدالَّ فإنهما
عىل يدالن كذلك فإنهما ،ScienceScience «وعلم» ،Exact «تام» اصطالح لديك ثم خلْت،

قبل. من عليه يدالن يكونا لم يشء
اإلنسانية املعرفة حدود يف ذاعت التي الحديثة املذاهب من اللغات خرجت ولقد
،Unconscious «الالشاعر» منها حديثة، فلسفية باصطالحات العقيل واإلدراك
من كاملة مناحي عىل تدل وهي .Agnostic و«الالأدري» ،Unknowable و«املجهول»

الحديث. الفكر
تلك أصول الباحث يتتبع أن الفائدة تحصيل عىل األشياء أبعث من أنه يف مشاحة وال
التي املعاني تلك بحث يف يستعمق أن أو األوىل، مناشئها إىل يُرجعها وأن والجمل، الكلمات
يف الرئيسة اللغات ثالث يف البحث هذا تتبعت إن إنك املعروفة. الشائعة الكلمات كسبتها
التي التغايرات تلك حقيقة ملعرفة املنظوم البحث إىل األشياء أقرب بعينه هذا كان أوروبا،

الحديث. الفكر انتابت
نظريٍة بالعكوفعىل غرضنا إىل الوصول يف نتذرع أن تلزمنا منرضورة لدينا وليس
عرش التاسع القرن فإن واللغة؛ والفكر املدنية بني العالقة من نرى ملا قاعدة نتخذها ما
اللغة يف لريى يكن لم الذي 4،De Bonald بونالد» «دي عرص منذ هذا من شيئًا يعدم لم
Max موللر» «ماكس أي العلم، بروح تشبًعا وأكثرها العصور أحدث إىل قدسيٍّا، تنزيًال إال
الفلك علم بها أصبح التي الطريقة نفس متتبًعا اللغة،5 بعلم الفلسفة مزج الذي Muller
نستطيع أننا عىل ،Une question d’analyse فحسب تحليل مسألة الكثريين نظر يف
يف وُربِّينَا ُولِْدنَا كأفراد فإننا موللر»، و«ماكس بونالد» «دي بني ما ناحيٍة من ق نُوفِّ أن
الفكرات نستوعب أن قبل والكلمات األلفاظ بالتقاط عادة نبدأ عقيل، وتثقيف تمديٍن عِرص
لم ما راجحة، بونالد» «دي فكرة أن إلينا يخيل لهذا املحدودة؛ الضوابط ذوات الواضحة

ونشوئهما. والفكر اللغة أصل يف البحث يف نستعمق
ذلك إىل آبائنا للغة استعمالنا طريق من به ندخل الذي الهني السنن ذلك إىل انظر ثم
يكون َليََكاُد األمر هذا فإن الرصف، العقيل التفكري تيه األطراف، املرتامي املوحش التيه

.١٧٥٤–١٨٤٠ بونالد دي 4

.١٨٨٧ عام الفكر» «علم موللر كتاب 5
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— قبل من قلت كما — قصدي من ليس أنه غري فيها، ما الوحي أثر من فيها معجزة
التحليل طريق من عرش التاسع القرن خالل ونشوئه األوروبي الفكر دراسة أميضيف أن
ألولئك إال يتيرس ال ذلك ألن الرئيسة؛ اللغات عىل طرأت التي والرقي التغاير ألوجه الدقيق
واملعجمات القواميس كتبوا ملن إال يُتْح لم اللغة بمفردات العلم من وافًرا قسًطا نالوا الذين
كنت وإن وإني .Murray و«موراي» ،Littré و«لترييه» ،Grimm «جريم» مثل: الكربى،
الدخول إىل تضطرني واحدة مسألة فلدي القصد، هذا بلوغ عن بالعجز نفيس من أشعر
عن تعرب وكيف ،Thought «الفكر» كلمة يتناول Grammatical غراماطيقي بحث يف
الكلمة؛ تلك ترتجم وكيف واإلنكليزية، الفرنسوية اللغتني يف منها أدركه الذي املعنى
الفرنسوية يتناول بل وحدها، اإلنكليزية عىل مقصور غري فيه نكتب الذي املوضوع فإن
الفرنسوي اللسانني يف عنه بها يعربَّ كلمة — للفكر أي — له يكون أن يجب لهذا واألملانية؛

واألملاني.
اليشء، ذلك عن التقريب وجه عىل الفرنسوية يف تعرب Pensée كلمة أن أعتقد إني
تعثر أن الصعب من أنه عىل «فكر»، أي Thought بكلمة اإلنكليزية يف عنه يعرب والذي
وكلمة Geist بني االختيار يف حينًا ترددت ولقد املعنى. هذا تؤدي كلمة عىل األملانية يف
لعرص الكامنة الحياة عىل ليدالَّ استُعمال ما كثريًا اصطالحان وهما ،Weltanschauung
الكلمة هذه يف ألن Den؛ Ken كلمة أستعمل أن عىل بعد فيما صممت أني غري العصور، من
وهي ،Leben und handeln ،Action و«الفعل» ،Life الحياة كلمة من يناقضاملدرك ما
يف Matter «مادة» أي Stoff؛ كلمة هي Geist مضاد أن حني يف الداخيل، العالم عىل تدل
التعبري، عمق من عليه تدل عما فضًال فإنها Weltanschauung؛ كلمة وكذلك اإلنكليزية،
من أكثر وثمراته الفكر نتاج عىل تدل فإنها أخرى؛ لغة إىل للرتجمة قابلة غري كونها وعىل

ذاته. الفكر عىل داللتها
االصطالح يف ما أن وجدنا ذاته، املوضوع إىل الكلمات يف البحث من انتقلنا فإذا
عىل املوضوع، يف املؤلفات من كثري انتشار صحبه قد والتحديد التعبري دقة من اإلنكليزي
وعىل األوروبية، القارة أنبتتهم مفكرين إىل األكثر يف ترجع التاريخ فلسفة يف الفكرة أن
كتابه يف و«فولتري» ،Guizot و«جيزو» ،Conte و«كونت» ،Herder «هردر» األخص
عرص به يصور ملا مثاًال تظل سوف هؤالء مؤلفات فإن عرش»؛ الرابع لويس «عرص
و«بوكل» «كارليل» مؤلفات بأن االقتناع تمام مقتنع هذا مع أنني غري املدنية، عصور من
وعىل ،Leslie Stephen ستيفن» و«لسيل ،Leckcy و«ليكي» ،Draper و«درابري» Buckle
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التي هي النظر، وبُعد السعة حيث من Mark Pattison باتيسن» «مارك مقالة األخص
ما تحديد عىل كفاءة املصطلحات كأكثر Thought «فكر» كلمة معنى عقولنا يف ركزت
األمم؛ من أمة أو العصور، من عرص خالل العقيل النشاط أو الكامنة الحياة من نعني
مالءمة املصطلحات أكثر عندي ألنه اإلنكليزي؛ االصطالح استعمال عىل أعكف سوف لهذا
االصطالح استعمال يف يعارضون الذين إىل ذاته الوقت يف وأمت القراء، أذهان من وقربًا
الكلمة من أقصد ملا تعريف عن يبحثوا أن لغموضهما، األملانية يف يناظره وما الفرنسوي

«فكر». أي Thought؛ اإلنكليزية
Histoire de «الفكر» تاريخ يف كتابًا برمته الفرنسوي األدب يف أن أعلم ولست
أنني عىل الفكري، النشوء عصور من قصريًا أم طويًال عًرصا بالبحث تناول pensée
استعمل قد معظمها أن غري الفكر، تاريخ يف املؤلفات من عدًدا األملاني األدب يف أعرف
عصور من عرص عىل يدل فجعله الفكر معنى من أوسَع أو ،Weltanschauung كلمة
وجماع األدبوحده. تاريخ عىل قاًرصا فأصبح دائرته حدد أو ،Kulturgeschichte املدنية
عىل اإلنكليزي، كاالصطالح املعنى محدود اصطالح إىل األملانية اللغة حاجة إىل عائد ذلك
الشعوبي التقدم وليد فيه أميض الذي النمط عىل «الفكر» تصور أن أعتقد هذا مع أنني
العرص يف إال الزمان عنه يتمخض ولم وحده، اإلنكليزي العقل بتقدم ا خاصٍّ وليس العام،
بني الفكرات تبادل االرتقاء صور من فيه ما أخص كان عرص وهو فيه، أؤرخ الذي

العقلية. بمنتجاتها االستقالل قيود األمم كرست أن بعد الشعوب،
إىل به َحَدا الذي العميق التصور ذلك كارليل» «توماس النابغة عقل يف تحيز لقد
ألن ذلك الظاهرة؛ العاملية الحركات وراء مختبئًا روحيٍّا عقليٍّا كائنًا هنالك بأن االعتقاد
ذلك أنتجت التي العقلية البواعث ببحث اإلنكليز علماء من عني من أول كان «كارليل»
خاص بمعنى «فكر» كلمة خص من أول هو الحديثة. أوروبا يف نشده الذي البني التغري
موضوع Thought «الفكر» وجعل هذا، مبحثنا يف به نخصها الذي املعنى نفس هو بها
دائرة من وأوسع «الفكر» حدد الذي هو الباحثني، من بعده من أتوا للذين خاصة دراسة
خلًقا خلقه هذا مع ولكنه الفكر، حقيقة يف التأمل من أوجًها للعقول ففتح فيه، البحث
إىل اللغات تبلغ لن اصطالًحا له ووضع إنسان، كل بها َشَعَر قوًة منه فأخرج جديًدا،

وتحقيًقا. ضبًطا يُدانيه ما وضع
وضعه الذي اإلنكليزي، كاالصطالح اصطالح األوروبية اللغات كل يف يوجد ال
املثايل. والكل األجزاء بني ويجمع مًعا، والنتيجة السبب يف الفكرة يتضمن «كارليل»،
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ذلك إن إذ شائع؛ مذهب أو موضوعة نظرية عىل العكوف يُلزمنا ال اصطالح هذا مع وهو
حقيقته، يف النظر مجال االختالف كل نظراتهم تختلف الذين للمفكرين يفسح االصطالح

فكرته. استقالل من شيئًا منهم كل يفقد أن غري من

٢

وغالبًا العقلية، الوجهة من البرشي النوع تقدم عىل ساعدا باعثان اإلنسانية الحياة يف
أن الحقيقة أن غري وتأثريهما، عملهما طريقة يف التضاد بمظهر الباعثان هذان ظهر ما
بقوته، اآلخر الباعث يمده أن قبل األثر، بالغ حدٍث ِمن يُحِدث أن يستطيع لن أحدهما
فالحرية أخرى. جهة من وتكثفها جهة، من املعرفة فانتشار الباعثان: أما بعنرصه، ويزكيه
كلها وأخرى، ساعة بني الواقعة اليومية والتجاريب العلمية، الحياة وحاجات الفكرية،

وعنارصها. موادها واستجماع اإلنسانية، املعارف دائرة اتساع عىل تبعث عوامل
املشاعر تتنبه لم إن الجدوى معدوم ليصبح أطرافها وتشعب املعرفة نماء أن عىل
ما والشأن الخطر من ورضوراتها املعرفة ملطاليب أن عنا يغيب وال شأنه، لخطورة
كانت كلما إذ ما؛ إقليًما يستكشف أن يريد من كمثل ذلك يف مثلنا ذاتها، املعرفة الستجماع
التي املواضع عن بحثًا زدنا سعة، وأفرط مساحة، أكرب استكشافها نريد التي النواحي
النظر مرمى إىل تمتد التي اإلقليم ذلك مناظر من نستطيع ما أكثر نبرص أن عىل تساعدنا

وخلًفا. أماًما
تقع التي املناظر تكون ما فغالب بالحذر، واهتدينا بالحيطة تذرعنا مهما أننا غري
من استكشفنا ما كرة بالنظر نرجع أن غالبًا تلزمنا ألنها ذلك مضلة؛ خداعة نا ِحسِّ تحت
متعرجاتها عن وضوًحا أكثر صورة األمام إىل تقدمنا كلما تعطينا إذ فآنًا؛ آنًا النواحي
وحده، ذلك تلزمنا ال أنها حني يف واألشباح، األشياء من تحوي ما مواضع وعن ومفاوزها؛
وتلقي إلينا، توحي ثم ومن بعُد، نستكشفها لم التي البقاع ألنظارنا هذا مع تبسط بل
استكشافات إىل الوصول برغبة مسوقني األمام، إىل بأقدامنا نرضب يجعلنا ما روعنا، يف
مخاطرتنا يف نقدم أن عىل تحملنا بواعث، من لنا تهيئ وما أمل، من لنا تزين بما أخرى،
هذا قائسنيكل وكالل، غشاوة إبصار نبرصأمامنا مما للتحقق الرجاء بمزجيات مأخوذين
والطبيعة الخيال يبدع وما التصورية، قوتنا تخلق بما إليه مدفوعني املايض، تجارب عىل
بحثنا يف ومضينا األرض، بسائط إىل النزول يف نجحنا إن حتى الحال، تلك يف اإلنسانية
تلك أوليٍّا. ثبوتًا عقولنا يف الثابتة الفكرات من تحررنا لن نمط، أدق عىل االستكشايف
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وقع ما عىل ألقيناها التي السطحية النظرات عقولنا يف طبعتها قد تكون التي الفكرات
الضالل. طريق إىل تسوقنا ما َكثَُر فكرات أنها بَيَْد بدء، ذي بادئ نَا ِحسِّ تحت

من مثالية نواحي إىل ينقلب أن فجائز تركزها، فقل شئت وإن املعرفة، تكثف أما
اإلنسانية عىل مر فطاملا اإلنساني، التقدم ُخطى من كثرية بأمثال ينفحنا والتاريخ املعرفة،
ولكن واألفهام، األفكار تنبت ما وأضل العقول، تستجمع ما أسوأ فيها استجمع قرون
من بعدها ليربز أو مثال، املايض أمثال من بها يلحق لم العقيل للثقيف عصور لتتبعها

رائع. اخرتاع أو حديث، استكشاف الفكر، وجدب العقول، موات
وقعدت املعرفة، تقدم الواقع عن البعيدة والخياالت الخداعة املذاهب صدت ولقد
إال عادة الفكر عالم عن تنزح ال الخادعة الخياالت هذه أن حني يف طويًال، العاملني ِة ِبِهمَّ
ومهدت للبحث، أبوابًا اإلنسان وجه يف اآلمال فتحت كذلك معنتة، وجهود طويل، عناء بعد
لم العلم من سماء إىل وقادته قبل، من يألفها لم املعرفة من نواٍح إىل الدخول سبيل له
مضت أو بعينها، حقيقة حول تكثفت قد اإلنسانية املعرفة أن ليجد إال اإلنسان يبلغها
الثمار تلك أن فيها لنا يلوح التاريخ يف أزمان تمر أنه غري الخيال، حد إىل املثالية يف ضاربة
ناحية يف وتردت اإلغفال، بها وذهب النسيان، بها مىض قد الطريفة، واملنتجات اليانعة،
أنها ً خطأ روعنا يف يلقي ما القنوط مغشيات من غشاها أو الجهل، عن الناتج اليأس من

بعده. عود ال ذهابًا ذهبت
قد عرش التاسع القرن يف الفكر كان إن نبحث أن املوطن هذا يف شأننا من ليس
الفكر جهود بأن بالقول هنا نكتفي بل املتباينة، الطرائق تلك من صور عليه تعاقبت
أسبابها، واستجماع املعرفة نرش اتجاه االتجاهني: كال يف عرش التاسع القرن خالل
االتجاه يف أما النتائج. بينة األثر، ظاهرة عظيمة، كانت مثالية، بؤرة يف تكثفها واتجاه
أنها حني يف التاريخ، وصفحات الكتب بطون ترويه مما مثيالتها كل فاقت فقد األول
Periclean «بركليز» عرص يف اإلغريقية املثالية حد تبلغ لم كانت إن الثاني االتجاه يف
والقيمة األثر حيث من تفت ولم وبهاء، رونًقا إيطاليا يف العلمية النهضة تبز ولم ،age
يف أبرزت قد فإنها وإنكلرتا، فرنسا يف عرش والسابع عرش السادس القرنني مستكشفات
النفع إىل أقرب البحث من وأساليب النظر، من أوجًها اللغوية املصطلحات من صورة
يف تحيز ا خاصٍّ تصوًرا وكونت أثًرا؛ املعرفة نرش عىل وأبعث رحًما، لإلنسانية املبارش

العامة. املعرفة وحدة إمكان من يعني عما واألفهام العقول
من الغاية عىل لتدل Truth «حقيقة» أو «حق» كلمة رصفت ببعيد ليس زمان منذ
املعرفة الستيعاب تتبع التي القيمة والسبيل املثىل الطريقة عىل ال ماهيتها، وعىل املعرفة،
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السائد الرأي بأهدابه تعلق الذي املبدأ هو ذلك الحقيقة»، غري يشء وال «الحقيقة، فحسب
توحيد سوى بيشء ليس كله الحق أن العام املعتقد كان إذ املعرفة؛ الستيعاب كقاعدة

تكون. أن اتفق وحيثما وجدت، أينما املعرفة
حب بأن لقانعون مًعا والفالسفة العلماء من الباحثني أن أعتقد فإني اآلن، أما
لتحديد كاٍف غري أنه إال البحث، إىل العقل نزعة عىل صحيحة داللة يدل إذ الحقيقة

العامة. غاياتها إىل أو املعرفة، إىل للوصول تتبع التي األساليب
عىل ذلك يدل اآلن، حتى جواب عىل العقل له يعثر لم سؤال هذا الحقيقة؟» هي «ما
الحقيقة. وراء للبحث مرشًدا هاديًا يتخذه محكم دستور عىل بعُد يعثر لم اإلنسان أن

ومصيبة كربى، طامة ليكون إنه بل واألىس، الحزن عىل األشياء أبعث من ليكون وإنه
من املعتقد وصحة الحقيقة، وراء بالبحث الخاصة األدبية الفكرات ذهبت لو مجتاحة،
أن غري البحث، إىل املتوثبني املفكرين وجدان ومن العمل، إىل الناشطني العمال نفوس
يبدأ ال والشعر، الجمال وحس والصالح، الخري كحب األدبية: طبيعتنا بمستخزنات علمنا
القدرة نعدم حيث طفولتنا، ِسِنيِّ يف ونحن بتحديدها ينمو وال تعريفها، بمجرد الوجود يف
ملعاٍن ذلك مع فإنها لغتنا، من األدبية الحاسات تلك معاني نستوعب كنا إن التفكري، عىل
والتي نستوعبها، التي املنطقية الفوارق طريق من وثباتًا غوًرا نفوسنا يف تزداد قلما
أنه حني يف بأثر، املاهية يتناول لن املنطق ألن ذلك حياتنا؛ مستقبل يف عقولنا لها تخضع

نفوسنا. يف الرسيسة معتقداتنا من يهدم ما كثريًا
للبحث قيم بأسلوب الحقيقة، وراء للبحث النظر متجه من الحديث العلم تبدل لقد
كما املشاهدة، عىل والصرب باالختبار إال الوافر الدرس يدرس ال األسلوب وذلك والتنقيب،
أوالء مؤلفات يف األسلوب ذلك ُوضع ما أول كان النظري. الوصف بمجرد يُستوعب ال أنه
أولئك التالية. والعصور و«نيوتن» Galileo «غاليليو» عرص منذ الحديث العلم أبطال من
وتواليفهم كتاباتهم ومن نجاح، كل فنجحوا األسلوب ذلك موحيات من استمدوا الذين
املهيئات تلك Mill و«ميل» Conte و«كونت» Bacon «باكون» عرص منذ الفالسفة استمد

املايض. فوىض من الحديث العلمي األسلوب انتزاع إىل بها توصلوا التي
أننا عىل عنايتنا، من األعظم الشطر يستغرق سوف األساليب هذه يف الكالم إن
حرية إطالق هو العلمية املباحث إليه ترمي الذي الغرض أن عىل اآلن القول سنقرص
ال البحت العلمي الباحث فإن له؛ تلذ التي العلمية األساليب من أي اختيار يف الباحث
يديه. بني بما علم عىل يكون بأن يكتفي إنه خطواته. تقوده سوف نهاية أية إىل يعرف
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وال الغرض يعني ال ولكنه الوسيلة، ويكتشف األسلوب يحدد الحديث العلم إن
الرياضية. األساليب عىل قائم الجملة وعىل واالستنتاج. العدد علم عىل قائم إنه النهاية.
عىل تلوح التي املوضوعات يف الريايض التفكري أسلوب إدخال عىل موقوف العلم وتقدم
وتنمية الرياضية، األساليب انتشار عىل مرشوط أنه كما الرياضة، علم عن بعيدة ظاهرها
يف يتخذان فإنهما ،Positive و«يقيني» Exact «تام» اصطالحان: ولديك املصورة، القوة
تطبيقها. طريقة وعىل األساليب تلك عىل ليدال األخص؛ عىل اإلنكليزية واللغة القارة لغات
العلمي، اإلنتاج يف باالشرتاك أنفسهم يعنوا لم الذين أولئك من ألي يظهر ولقد
أو طبيعته، دون مفصالته يف إال للتحوير قابل غري محدوًدا أسلوبًا باتِّباعه الباحث أن
أنها إال بينة، محدودة كانت إن املعرفة، من ُشَعٍب إىل تسوق البحث من نواٍح إىل بالجنوح
العلم، يف العليا الفكرات تلك يوم بعد يوًما يفقد آخر، وال نهاية ال إىل تشعبها يف تذهب
توحد التي املثالية النزعات كل يخرس الجملة وعىل العلمي، والتكثف الرتكز صفة ويعدم

عليها. موقوفان وتقدَمها املعرفة تفوَق أنَّ يلوح التي األشياء تلك املعرفة:
العتيقة،6 واألساليب اآلراء عىل عكف من كل فكر عىل يطرأ أن محتوم أمر هذا
وتناسق وكمالها وألفتها، ونظامها املعرفة، وحدة فإن الحديث، الرقي عهد يف اليوم، أما
ليتخذها العلمي الباحث سبيل يف تقع بأشياء ليست والجمال، والحقيقة الظاهرة، صورها
الخفية األرسار تلك قيمة من أكثر قيمة من نظره يف لها وليس لبحثه، مبارشة قواعد

لألعداد.7 الفلسفة مدارس بعض تنسبها كانت التي السحرية
نعمل أننا وعىل وأمثالها، األشياء تلك بفتنة مأخوذين نعيش نزال ال كنا إن أننا عىل
يف ما بأن نسلم أن يجب هذا مع فإننا النفسية، مؤثراتها من لنخلص نستطيع ما جهد
يف تأثريها فشيئًا شيئًا تفقد أخذت قد والدين والفلسفة الشعر صبغة من األشياء طبيعة
أساليبها. من أسلوبًا عليه تفرض وال طريًقا، العلمي للبحث ترسم ال إنها العلم. عالم
هل نتساءل: أن يجب ولكنا واملساعدة، العون منها يستمد ألن حاجة بال العلم أصبح لقد
بلغ قد بأنه يفخر أن مستطاعه ففي العلم أما ما؟ شيئًا صلتهما بانبتات الطرفان خرس
طوال عدمهما واالرتقاء التقدم من قسًطا ونال الشكيل، الكمال من درجة االنفصال بذلك

األوىل. القرون

«املحرر». السياق يقتيض كما املتن يف ورد ما والصواب القتيعة، األصل: يف 6

اليونانية. الفلسفة عصور يف خواصرسية للعدد نسب من أول ومدرسته فيثاغورس 7
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يعهده لم شيئًا ربح قد فإنه الطريق؛ هذه من العلم إليه وصل ما وحده ذلك ليس
االرتباط وجوه من وقع ينحرصفيما الربح ذلك الوسطى؛ والقرون القديمة العصور خالل
أساليب يف بأمرها التيحكمت الرياضية الروح تلك إن العلمية. الحياة أوجه وبني العلم بني
آخذة وهي والصناعة، والتبادل التجارة يف بأمرها حاكمة كذلك أصبحت وقواعده، العلم
قد االجتماعية الوظائف هذه ألن واإلدارة؛ والقانون كالطب املهن: إىل التغلغل يف اليوم
وبامتدادات واملوازين، واملقاييس باألعداد وصلة آرصة ذات الحديث العرص يف أصبحت
اإلحصاء من أساليب إىل تلجأ أن وجودها مقتضيات من أضحى حيث واملكان، الزمان
نزعات أو الذاتي، االقتناع مخادعات نحقق أن بغريها نستطيع لن أشياء وهي والنسبة،

عميل. طريق من الفكرية، األفراد
زادت قد حلها، العلم من املطلوب املسائل أن عن نغفل أن علينا يجب ال كذلك
بها نتسود جديدة قوة أعطانا إن العلم، يف يقع تقدم كلَّ فإن عظيمة، بنسبة وتكثرت
لنا يخلق الحياة عالم يف يقع نبأ كل فإن الحياة؛ عالم يف الظاهرات من ظاهرة عىل
بني العالقة فإن مشكالتها، بفض الرضورة تطالبنا العلمي البحث من جديدة أوجًها
كان ما أبلُغ أمٌر وهذا واتصاًال. ترابًطا عرش التاسع القرن خالل زادت قد والحياة العلم
األساليب هذه فإن الحديثة؛ العلمية األساليب خطتها التي الخطوات بني املوازنة يف أثًرا
نهاية ال التخصص من أوجٍه إىل ألدت فيها، الحياة مؤثرات من حرة ِلتَمَيض تُركت إن
من العكس عىل بها، يحيط عما تستقل لن أنها العملية املسائل خصائص من ألن لها؛
كثري إىل االنتباه رضورة تلزمنا الحقيقة يف العملية املسائل ألن ذلك العلمية؛ االختبارات
بل مفرداتها، يف ال الحياة، عىل دائًما بنظرنا نلقي وأن بنا، املحيطة والحاالت الظروف من

ومقتضياتها. حاجاتها يف ننظر وأن مجموعها، يف
واتخذت العلم، احتذاها تامة إيجابية أساليب وضع بأنه عرش التاسع القرن فخر إذا
زال فما الحياة، خطر من وزاد العلم، قيمة من ضاعف وأنه َوَهْديًا، مناًرا الحياة يف
من عرش التاسع القرن ينتج ألم نتساءل: إغفاله، يف عذًرا ألنفسنا نجد ال سؤاٌل أمامنا
مثاليات قيمتها: من شيئًا الزمان عليها ناء التي القديمة املثاليات تلك عىل يحافظ نتاج
يف الوحدة أساس أنها عىل األوىل القرون يف أخذت التي تلك والحكمة، والجمال الحقيقة
والفن الفلسفة عىل جرى وماذا تضاعيفهما؟ يف املنبثة األلفة مبدأ أنها وعىل والحياة، العلم
كثري عىل القوامة ِعبءَ َلتَْها وحمَّ عنايتها، بكل الفكرية املثالية أمدتها التي وهي والدين؟
كل فيها وحرصت حزمتها، وتتصدع وحدتها، عقد ينفرط أن والعمليات، املعرفة فروع يف
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التعاون ورضوب الرتابط أوجه إنكار إىل التطوح خطر من البرشي النوع لتنجي األمل؛
اإلنسانية؟ الحاجات كل بني الواقعة

تصوٍر عن يكشف لم عرش التاسع القرن أن ومعتقدي، يقيني يف ثبت قد كان إذا أما
وإزاء اإلنسانية، الحاجات بني تربط التي الوحدة إزاء القديم التصور من خطًرا أبعد
أميضيف أن يف واحدة ساعة فكرت َلَما كله، البرشي النوع ويف اإلنسان، يف الكامنة الحياة
بني ربطت التي التعاون أوجه عن أكشف أن تنحرصيف منه غايتي ألن هذا؛ مؤلفي إتمام

والعمل. الفكر عاَلَمي يف عرش، التاسع القرن خالل والبواعث العوامل من كثري
كل أن من التيقن إىل يسوقنا الذي الحق، االعتقاد ذلك حقيقَة به أُظهر أن أريد
النوع بها ُخصَّ التي املثالية امللكات لتنتج مًعا؛ تتحد أن يف بد ال العقلية املجهودات
بما يحتفظ ال املقدس الكنز ذلك أن فيه أثبت أن أود عليها. حفيظة وتقوم اإلنساني،
بقاءه إن بل الفكر، فيه يتجه بذاته متجه أو بعينه، فرٍد مجهوُد مستخزنه، يزيد وال فيه،
عىل املشرتكة، العامة الشعوبية حياتهم يف واألمم األفراد تتعاون أن عىل مقصوران ونماءه

الغاية. تلك إىل به يصلوا أن
واضعو نََحتََها املصطلحات من ٌة ِعدَّ عرش التاسع القرن خالل اللغات عىل دخل لقد
البرشي. للنوع الكامنة الحياة صميم يف الكائنة الوحدة تلك عىل لتدل الفلسفية؛ املذاهب
إنسانية، أي Humanity؛ كلمة «كونت» واستعمل فكر، أي Geist؛ كلمة «هيجل» استعمل
واستعمل اإلنسان، به ويعني األصغر، العالم أي Microcosm؛ كلمة «لودز» واستعمل
منهم كلٌّ استعمل االجتماعي. الكائن أي Social؛ Organism كلمة سبنرس» «هربرت

واحد. ملوضوع مختلفة أوجًها إال تكن لم الحقيقة يف ولكنها مختلًفا، اصطالًحا
أملانيا، يف الكربى املثالية مدارس أن كيف تلحظ أن الفكر مظاهر أخطر ملن وإنه
الرغم عىل إنكلرتا، يف والطبعي العقيل النشوء ومدرسة فرنسا، يف اليقيني العلم ومدرسة
االنقالبات مع جماعها اشرتك قد التوحيد، روح من ال التحليل، روح من فيها يلوح مما
بوحدة االحتفاظ يف العلم، وبتخصيص العظمى، الفرنسوية بالثورة مشفوعة االجتماعية

ومطالبها. حاجاتها عىل والقوامة اإلنسانية، الحياة

من وفيها تطبيق، أوسع تَُطبََّق ألن قابلٌة Thought «فكر» كلمة أن عندي الراجح
األغراض تلك تحويه قد عقيل تقييم أو حقيقة أية عىل تدل يجعلها ما الخصائص
وضع أن هذا مع أعتقد أني عىل الحديث، العرص آماُل تنبتها التي املحاوالت وتلك املتحدة،

مجموعه. يف للفكر مانع جامع تعريف وضع بمثابة يكون الفكرة لتلك تاريٍخ
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عرٍض إىل الوصول سبيل يف عرش التاسع القرن خالل الجهد من كثري ُرصف ولقد
ببحث الحديث األدب من الخاصة الناحية تلك تناُوَل أن أرى لذلك هذا؛ عريض يشابه

ونفٍع. فائدٍة من يخلو ال موجز
غىش لقد املعرفة. تحري يف األنسيكلوبيذي البحث عرص قضينا قد أننا يف أشك لست
القرن أواسط إىل عرش الثامن القرن أواسط من كامًال، قرنًا الفكر األنسيكلوبيذي العرص

.١٨٥٠ عام إىل ١٧٥٠ عام من أي عرش، التاسع
من أبعد زمان إىل ترجع األنسيكلوبيذي النمط عىل املعرفة ترتيب يف الفكرة أن عىل

الحديث. العلمي األسلوب عن الفكر تمخض عقب الذي الزمان إىل ترجع هذا،
أكرب عجز كما — عجز أنه غري األسلوب، لذلك واضع ُل َألَوَّ «باكون» اللورَد إن
يبلغ أن عن — Leibniz «ليبنتز» عقل وهو الحديث؛ العرص أنبته أنسيكلوبيذي عقل
«ديدرو» لنبوغ مبقيًا تحقيقه وظل الفكرة، تلك من األسمى الغرض تحقيق من الغاية
فأخرجا عرش، الثامن القرن خالل فرنسا، يف D’Alembert «داملبري» وعبقرية Diderot
الحديث» «النظام كتابه يف «باكون» رسمه ما الواقع، حيز إىل العظماء، من تبعهما ومن
أن منذ لعهدهما ذاعت التي املعرفة كل واستجمعا النظر، حيز يف Novum Organum
متواصلة أطرافه، محبوكٍة واحٍد كتاب يف ووضعاها الالهوت، مؤثرات من العلم خلص

حلقاته.
تحقيق والثاني: املعرفة، نرش األول: غرضان؛ عملهم من لألنسيكلوبيذيني كان لقد
الناحية وهو األول، الغرض أما أجزاؤه. تنفصل ال كلٍّ عن عبارة اإلنسانية املعرفة أن
فلسفتهم، من الجوهرية الناحية وهو الثاني، الغرض وأما نجاًحا، صادف فقد العملية؛

السنني. مر عىل تدرًجا وتنويس اطرح فقد
تصميًما كتب فيما األول واملعرفة؛ الفكر وحدة إىل و«داملبري» «ديدرو» أشار لقد
Discours املقدمة يف والثاني — Prospectus املعارف موسوعة — لألنسيكلوبيذية
Gruber و«جروبر» Ersch «إرش» موسوعة تمهيد يف إليها وأشري ،Preliminaire
«لألنسيكلوبيذية كتبها التي األسلوب علم يف املشهورة «كولريدج» مقالة يف وكذلك العظمى،
ما أظهرت قد الجهد هذا كل نتيجة أن غري ،Encyclopedia Metropolitana العاملية»
قواعد من ما قاعدٌة فيه تُراعى تقسيًما املعرفة تقسيم أن من «باكون»، لورد عىل خفي
فروع من فرع كل بدايات الزمت التي التاريخية بالخصائص فيه يُستهدى أو املنطق،
واحًدا. ا كمٍّ بقائها إىل يسلم ولن املعرفة، بوحدة النهاية يف يحتفظ لن اإلنسانية، املعرفة
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مختلفة، علوم عدة عىل مفرًقا أصبح إن واملعرفة العلم تقدم سبيل يف العمل فإن
دائرة يف محصوًرا يظل لن فإنه منه، بجهٍة منهم كلٌّ يستقل الباحثني من كثري إىل به ووكل
عن ويفرتق ارتفاًعا، ازداد كلما اتساًعا يزداد حلزوني سلم إىل يخرج بل طرفاها، محبوك
ترتكه الذي األثر هو ذلك التزايد؛ يف حلقاته أمعنت كلما تدرًجا عليه يرتكز الذي أصله
كاملة، غري و«جروبر» «إرش» خلفها التي املجلدات عىل نلقيها تأمٍل نظرُة نفوسنا يف
الفوائد من فيها بما عمرنا مؤلفات أن معرفتنا يقيننا يف تخلفه الذي األثر بذاته وهو
الفلسفية املقامات تلك عىل األخري القضاء قضت قد العامة، متناول من وقربها العظيمة،
من ليحتفظ إال ليشء ال املايض، يف الكتب بها تصدر كانت التي التمهيدية، واملحاورات
معاجم تكون بأن مؤلفوها ريض والتي واألسلوب، الوحدة من بظل املؤلفون طريقها

غري. ال للمراجعة
تنفيذًا إال ليست وهي األنسيكلوبيذي، النمط عىل املعرفة صوغ طريقة دلت ولقد
يسوقانا أن من بد ال شيئان عمليٍّا وتطبيقه العلم انتشار أن عىل «باكون»، لورد لنظرية
لهذا مشابه اعتقاد قيام أن فيه مرية ال ومما توحيدهما، إىل ال والفكر، املعرفة تحليل إىل
املحارضات إلقاء إىل األملانية بالجامعات حدا الذي السبب كان أملانيا علماء يقني يف االعتقاد
فجر يف تدريسها وعم املحارضات تلك إلقاء ذاع ولقد األنسيكلوبيذية. يف تُلقى كانت التي
،Fichte و«فيخته» ،Kant «كانت» لتأثري التعليم خضع عندما عرش، التاسع القرن
وحدة أن فكرة فيه سادت جديًدا عًرصا ذلك فأحدث ،Schleier macher ميخر» و«شلري
الدرس طرق توحيد طريق من إليها يبلغ أن يمكن أمور وتعميمها وكمالها املعرفة
كل خناق عىل بالقبض الفلسفة عهد آخر هو العرص ذلك واحد. نموذج عىل وتنظيمها
الفلسفة تسودت القيمة. طريقه يف االنبعاث عن العلمي البحث وبصدها املعرفة، فروع
روح وعاونتها الخيالية، املثالية األغراض وزكَّتها السياسية، الحوادث أيدتها عندما هنالك
ألمتهم عليهم أن أملانيا أبناء إىل أوحى قيم بشعور ممسوسة الذاتية، التضحية من كريمة
انضواء الشعور ذلك يف ما أظهر وكان تعاونهم، عىل مرشوط به القيام واحًدا واجبًا

ملوحياته. واإلذعان لوائه، تحت األعالم وباحثيها أملانيا فالسفة
يدانيها ال املتبادل، التعاون من صورة خلق يف عظيم أثر الروح تلك النتشار وكان
— الفلسفية املذاهب من لكثري فمهدت املعرفة، وحدة لفكرة تزكيتها إال ومكانة خطًرا
االنتشار سبيل — تنتج أن استطاعتها يف مما أكثر الفوائد من فيها أن للناس خيل التي
تلك من خطًرا أكرب يشء األنسيكلوبيذية أسفار أن الناس روع يف ألقي هنالك والذيوع.
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األسفار تلك يف أن ظن العرصالتايل، أبناء فيها رآه الذي األجوف والهيكل الفارغة، الصدفة
والقوة. بالوحدة فائًضا حيٍّا، ا كمٍّ بها واالحتفاظ املعرفة، نرش عىل قدرة

اآلن؛ محيت قد انتباهنا، من كبريًا قسًطا تستغرق سوف التي الفكرية، الصورة هذه
يف تركزت للمعرفة ماهية عىل عرش التاسع القرن من األخري النصف يف تقع لن فإنك
متفرقة مقاالت يف أطرافه، وتماسك الفكر، وحدة عىل وقوعك من أكثر فلسفية، قاعدة
كتاب دفتي بني مًعا ضمها إال الوحدة معنى من فيها وليس الهجاء، حروف عىل مرتبة
الغرض كان بحتًا: عمليٍّا غرًضا األنسيكلوبيذية املعجمات تلك الغرضمن كان لقد واحد.
تقسيًما إال الفلسفة تقسيم فيها يراع لم املعرفة، لنرش الفائدة قريبة وسيلة وضع منها

واالسرتشاد. البحث دوائر أضيق يف إال فائدة من تنتج ولم شكليٍّا،
فيه نمت الذي القصري العرص وذلك األنسيكلوبيذية، الطريقة عىل الدرس عرص إن
تابعان كأنهما لنا يلوحان لعرصان Philosophical Formalism الفلسفية» «الشكلية
الصلة وتحقيق واحدة، بؤرة يف وجمعها املعرفة توحيد يف «الرغبة» أن غري للمايض،
فال األوىل، العصور خالل إليها تبلغ لم غاية بلغت قد االرتقاء، وبني الفكر بني الكائنة
َلُرتيض كاملة تامة أنها عىل الجوفاء النظرية القواعد اتخاذ وال الشوهاء، املعاجم ضخامة
بمهيئات ِه ومدِّ إنمائه عىل العقلية النواتج كل تعمل الذي العميق املعتقد ذلك اليوم
وال صوره، لتنوع نهاية ال الشخصية متحيز حي كائن العقيل اإلنتاج أن اعتقاد الحياة؛

وأشكاله. مظاهره الختالف غاية
صور واستحداث خمودها، من الفردية الفكرات بعث أن الباحثني روع يف ثبت ولقد
بعينه، مذهب انتحال أو ما، أسلوب عىل العكوف كرضورة أولية، رضورة والتغري الحياة
التبادل سبل الفارطة عاًما الخمسني خالل الفكرة هذه سهلت ولقد بذاته. نظام اتباع أو
فروع تاريخ يف وقعت التي النشوء أوجه تدوين الكاتبني عىل وهوَّنت األمم، بني العقيل

واملعرفة. العلم
الذين فالفرنسويون النماء؛ بمهيئات األويل الغرض ذلك كثرية عوامل أمدت ولقد
املجالت من عدة بتأسيس السبيل اجتياز بدءوا العلم أساتذة العهد ذلك أول يف كانوا
عليه وتقوم وتتعهده، يه تُنَمِّ املختلفة العلم فروع من بفرع منها كلٌّ تُعنى الدورية،
تبادل زاد ولقد اإلنكليز، بعدهم ومن األملانيون، تبعهم ثم ومن كفيلة، بقائه وعىل حفيظة،
الربيطانية» العلوم تقدم «جماعة تأسست أن منذ ذيوًعا الناس بني العلمية الفكرات
قبل الربيطانية بالجماعة شبيهة جماعات أسس قد Oken «أوكن» وكان ،١٨٣١ سنة
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السنوية املوسوعات إصدار يف األثر أكرب ألملانيا كان أنه غري أملانيا، يف سنوات بعرش ذلك
ملصادرها اعتبار غري من العلمية، املباحث تنتقد كانت حيث العلوم؛ بتقدم الخاصة
الخليق حيزه يف منها كل املختلفة العلم فروع وضع قاعدة عىل وتبوب تقسم ثم الوطنية،

اإلنساني. العقل كفاءات يف به
ضد انتقاض حركة أملانيا يف عرش التاسع القرن من األول النصف يف قام ولقد
تلك — غيبية — ميتافيزية قاعدة عىل العلمية املوضوعات بها تعالج كانت التي الطريقة
أساليب اقتباس ساعد ولقد و«هيجل». «شيلنج» مدرستا اتباعها يف بالغ التي الطريقة
تأسيس عاون كما واإلنكليز، الفرنسيون دعمها التي األسس عىل واملشاهدة االختبار
سبيل يف الباحثون أنفقها التي الطويلة والسياحات الفلكية، واملراصد الكيمية، املعامل
مواد من كثري استجماع عىل الصناعي، اإلنتاج يف العلمية القواعد وتطبيق االستكشاف،

العامة. املعرفة
بها أريد التي املحاوالت بكل الثقة يفقدون مىض زمان منذ الباحثون أخذ ولقد
الغيب نزعات عن املحرر التام، العقيل االستنتاج مجال يف حتى وتوحيدها، املعرفة تركيز
العلوم من كثري منتجات أن أملانيا، يف األخص وعىل ذلك، نتيجة فكانت الطبيعة، وراء وما
العلمية الجماعات اعتادت التي املذكرات ويف الدورية، املجالت بنيصفحات تُدفن أصبحت
ينقلها أو الثانية، الطبقة من مؤلفون يكتبها فأخذ العلمية، املتون أما مكاتبها. يف حفظها

بالية. عتيقة طرًقا نقلها يف احتذوا مرتجمون والفرنسوية اإلنكليزية عن
العلمي البحث خمرت التي الروح تلك ببث كبرية فياضة عقول بضعة اختصت ولقد
العرص، ذلك خالل معروفة غري ظلت كبرية عقول وتلك عرش، التاسع القرن أواسط يف
التاسع القرن من األخرية العقود ثالثة أن عىل تالئمها، ال أزمان يف تظهر التي العقول شأن
فيها بالكالم أدلينا التي الباحثني بني االتصال وسائل فإن كله؛ ذلك تغيري كفلت قد عرش
ذاك إذ الرضورة فدعت مستحيًال، أمًرا العلم يف التواصل أسباب انبتات جعلت قبل، من
العلم، معاهد يف األدبي التعليم برامج يف متبًعا ظل الذي القديم النظام من التبدل إىل

الحديثة. األساليب عىل انطباًقا أكثر بآخر
كانوا التي العلوم يف صحيحة متون لكتابة الفذة العقول أصحاب من كثري وتطوع
العلم تلقني ساد الذي الخلل وجوه من كثري إصالح إىل األمر ذلك فأدى يعالجونها؛
البحث يف الباحثون أنفقها عاًما خمسني ميض وبعد ذاته، الوقت ويف العليا، املعاهد يف
األولية املبادئ يف النظر برضورة العلماء شعر األولية، املعرفة مواد واستجماع االختباري،
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روح عىل ذاك إذ الباحثون عثر وتحليل، نقد نظرة العلمي، التفكري عليها بُني التي
الصحيح العلم بحدود ممزوجة الطبيعة، وراء وما الغيبيات من ال الفلسفة، من خاصة
أن تجد الرياضيات، يف األخص وعىل الصحيحة، املجردة العلوم يف فإنك فيها، مندمجة
العلوم تلك ملعالجة وطرق أولية، بسيطة أساليب استكشاف عىل مرهون الحقيقي التقدم
وحدتها، تحقق التي املبادئ عن الكشف عىل موقوف أنه كما التناول، قريبة النفع، تامة

تعميمها. تضمن التي واملشاهد
النشوئي. واالرتقاء التقدم ودالئل الحديثة، الحياة عالئم سوى بيشءٍ ليس هذا كل
املشاهد تلك وراء مختفية ظلت التي التفكري أساليب وتغري ونتيجته، الكامن السبب أما
األساليب تلك فإن بعُد، فيما البحث من عنايتنا موضع تكون فسوف املحسوسة، الظاهرة

هذا. كتابي من الغرض الواقع يف هي وبحثها عنها والكشف
كانت الفكر، عالم يف الكامنة الخفية البواعث عن البحث يف الصحيحة الرغبة إن
أوروبا، يف الفلسفي التفكري قياد الحديث العرص يف أخذت التي األمة تلك يف ظهوًرا أكثر
يف املؤلفني كبار خصها التي الضخمة التاريخية املؤلفاُت ذلك عىل يدلك أملانيا، بها وأعني
البحث أن والظاهر الحديث. العلم فيهما مىض اللذين والنماء الرقي درجات بتتبع أملانيا
التأمل عىل اإلكباب محل — عرش التاسع القرن أواخر يف — أملانيا يف حل قد التاريخي

امليتافيزي. — الغيبي
يف التاريخي األسلوب إىل املنطقي األسلوب من االنتقال من يشء عىل تقع وقد
David Hume هيوم» «دافيد كان عرش. التاسع القرن خالل اإلنكليزي العقل منتجات
كتابات يف عليها وقع التي — امليتافيزية — الغيبية املسائل بدراسة بدأ إذ التغري؛ ذلك قوام
والسياسة األخالق معضالت درس إىل تطرق ومنها ،Berkeley و«بركيل» Locke «لوك»
«هيوم» يختتم يكد ولم التاريخ، دراسة إىل نفسه وهب بأن ذلك من وانتهى واالقتصاد،
فجر يف والالهوتية الغيبية املؤلفات ذيوع إنكلرتا يف التاريخية املباحث ذاعت حتى صفحته
األساليب إىل الغيبية املباحث عىل اإلكباب من االنتقال إىل أدت التي العوامل أما حياته.
عرش. التاسع القرن خالل إنكلرتا يف ذلك إىل أدت التي لتلك فمشاِبَهٌة أملانيا، يف التاريخية
كله القضاء قضت بل أملانيا، يف العقول بزمام آخذٌة التاريخية املباحث كانت وبينما
املرسومة، القواعد ذات الفلسفة أي Systematic؛ Philosophy النظامية» «الفلسفة عىل
الذي املذهب ذلك فلسفيٍّا؛ مذهبًا العقيل التفكري تاريخ يف عهدها ألول إنكلرتا أنتجت
الغرضمن أن فيه يُثبت أن وحاول ،H. Spencer سبنرس» «هربرت الكبري العالمة أبرزه
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التي الحقيقة تلك الفكر تاريخ يف الخطرية الحقائق من أن عىل املعرفة»، «توحيد الفلسفة
عنايتنا. من عظيًما شطًرا سبيلها يف نرصف سوف

وهو تاريخي، مبدأ املذهب ذلك يف «سبنرس» بثه الذي املعرفة» «توحيد مبدأ إن
،Evolution باسم    «النشوء» اآلن تُعرف التدرجي النماء من طريقة عن عبارة قوامه يف
Hermann لودز» «هرمان بثها التي للفكرة مناقضة فكرة مجموعه يف املذهب هذا ُن يُكوِّ
املذاهب فكل أملانيا، يف ظهرت التي العظمى املذاهب من فلسفي مذهب آخر يف Lotze
يعود أن يجب الوحدة هذه وأن رصفة، تاريخية األشياء وحدة بأن تقيض إذ النشوئية
يثبت أن حاول قد «لودز» أن تجد بك إذا نشأت، عنه أويلٍّ أصٍل إىل بحثها يف اإلنسان
كل يف موجود مبدأ وأنها ثابت، وجود األشياء لوحدة بأن االعتقاد يف تنحرص الحقيقة أن
املوجودات بني تربط حلقة عن عبارة — النشوء يقول كما — وليست املفردة، األشياء

واملكان. الزمان بمقتىض
يستحرض كيف تساءلت: إذا جواب إىل الوصول «لودز» مذهب من الغرض كان
الفكرات من أية طريق ومن املوجودات؟ كوحدة حية كائنة وحدة لنفسه اإلنساني العقل
التي الكلمات من وبأية الوحدة؟ تلك إىل نصل أن نستطيع اإلنساني الفكر ينبتها التي

عنها؟ نعرب أن يمكننا اإلنسانية اللغات تتضمنها
األصغر» «العالم يف «لودز» ومذهب النشوء، يف «سبنرس» مذهب من كالٍّ إن
التصور ذلك وإحداث الفكر»، «وحدة إثبات إىل يرمي اإلنسان، به ويعني ،Microcosmus
خضوًعا تقع الكونية الحوادث وأن ببقائها، تحتفظ األشياء بأن االعتقاد إىل يسوق الذي
الوحدة بأن يميضمقتنًعا إذ «سبنرس» أن تلفى ولكنك إدراكها، يمكن بينها واقعة لعالقة
تحدث التي الطريقة دراسة إىل وينرصف معرفتها، يمكن ال الظواهر عالم وراء الكائنة
يعترب «لودز» أن تجد حقائقها، عن واإلفصاح املوجودات، بها وتنشأ الكون، ظاهرات بها
مقدمة إال الفلسفة مجموع من ليس همه، كل «سبنرس» إليه رصف الذي القسم، ذلك أن

الحقيقية». «املعضلة حل إىل يسلم وتمهيًدا
الظاهري الثوب سوى ليست والنماء النشوء طرائق من طريقة أية أن «لودز» يرى
أثمن آخر يشء به ينتج «آيل» ميكانيكي أسلوب عن عبارة أي الحقيقية؛ املادة تلبسه التي

خطًرا. وأبعد قيمة،
يَُحتِّم أنه غري شامًال، ا عامٍّ تأثريًا — امليكانيكية — اآللية تلك تأثري يف «لودز» ويعتقد
الحد أو الغاية يف فكرة عىل والحصول ذاتها، املادة عىل العثور رضورة ذاته الوقت يف
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الوسائل تلك أو املتواصلة، املتتابعة النظامات هذه من اإلنسان إليه يبلغ أن يمكن الذي
البلوغ يتسنى قد التي النتيجة عىل العثور عىل يحض أنه كما التسلسل، املنظومة اآللية

إليها.
األغراض، من غرض بتأثريها يتم التي اآللية الوسيلة عرفنا إذا إننا «لودز»: ويقول
لكي أننا غري رياضيٍّا، ونَِزنها الطبيعية الظاهرات نقدر أن استطعنا األفعال، من فعل أو
قيمة تقدير إىل تنرصف املعرفة من أَُخر رضوٍب إىل نحتاج طبيعتها، ونتفهم نستوعبها
يقصد للظاهرات. تقديرنا من نجنيها التي والنتيجة إليه، تنتهي الذي الغرض أو الفعل
الساعة سري دقة عليها تُبنى التي امليكانيكية الحاالت تتبع عىل مقدرتنا أن «لودز» بذلك
قد االستطالع حب أن عىل آخر، يشءٌ وضبطه لنا تعنيه الذي الوقت تحديد وأن يشءٌ،
لحاجات تقديرنا عىل يتوقف اآلخر اليشء أن حني يف األول، باليشء اإليناس إىل طفًال يقود

الواجب. مسئوليات من تحمل ما عظم وعىل وأغراضها، الحياة
األذهان نبَّه Microcosmus األصغر» «العالم مؤلفه كتابة يف «لودز» رشع عندما
عىل كالهما، الكتابان عمد ونسب. بآرصة ملوضوعه موضوعهما يَُمتُّ آخرين كتابني إىل
من عظيم عالم عن العقل يدركها تامٍة فكرٍة إيجاد إىل والطريقة، النهج يف اختالٍف
فمن األول الكتاب أما الحقائق. من عالم إىل فيه نظرت ما إذا لك يُْسلم املبددة، الظاهرات
أوجه بني الكائن الرتابط نواة وعىل التاريخ، عىل فيه عرشقرصالبحث الثامن القرن نواتج

اإلنساني. النشوء
خص والشأن الخطورة من نوًعا ابتكر، قد يكن لم إن ،Herder أعطى«هردر» لقد
اإلنسانية، الحاجات كل بني تربط وحدًة به قصد ،Humanity «اإلنسانية» اصطالح به
األملاني العقل بنواتج مستبدة مضت فكرٌة وتلك التاريخي، أم االجتماعي نشوئها أيف سواء
همبولد» فون «إسكندر مؤلفه فكان الثاني الكتاب وأما ،Leibnitz «ليبنتز» عرص منذ
كل خالل املوجودات كل يف الحاكمة الوحدة فكرة تغادره لم الذي ،A. von-Humboldt
الطبيعة درس عىل مكبٍّا حينًا فأنفقها الجهد، صور بمختلف ملئت التي حياته أدوار
العلمي البحث أساليب عىل ترتتب التي النتائج تقييم يف مستغرًقا آخر وحينًا عميًقا، درًسا
من بمتانة همبولد» «فون استعان ولقد وشأنًا. مكانًة الناحيتني كلتا يف وحاز الحديثة،
صورة يف قلمه من ليخرج بالعلم؛ عُر الشِّ فيهما امتزج التعبري، من وسالسة األسلوب
صور من صورٍة عن ودارسيه قارئيه ألنظار به كشف حياته، أصيل يف أَلََّفُه كتاب
رأتها وكما الالنهاية، عىل املرشفة العلم قمم من الكبري عقله تخيلها كما العظمى، الطبيعة

«شمبورازو». مرتفعات من عيناه
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تنتاب التي التغريات جوف ويف الطبيعة، بها َرْت ُصوِّ التي الصورة تلك وسط يف
عقل عىل بالرضورة السؤال هذا طرأ Microcosmus؟ األصغر» «الكون يوجد أين الكون،
عىل أخرى مرة نصفه أن نريد الذي األعظم الكون ذلك هو ليس يقول: لذلك فهو «لودز»،
أعماق إىل تنزل إذ العظيمة الدنيا هذه صور فإن أملانيا؛ يف قبل من عرفناه الذي النموذج
أية التساؤل: لنعاود أخرى تارة نفوسنا إىل ترجعنا لذلك فهي العام، اإلدراك من سحيقة
من تاريخهما يف وبما الخالدة، الخصائص من فيها بما واإلنسانية، اإلنسان لحياة قيمة
يمكن ما كل جمع أن بعد «لودز» أن عىل مجموعها؟ يف الطبيعة هذه وسط التغاير أوجه
الفكرة تجديد إىل إال يشء إىل يصل لم بأنه االعرتاف إىل عاد السؤال، لهذا جوابًا يكون أن
وكتاب «هردر» كتاب من كالٍّ أن عىل التاريخ»، «فلسفة كتابه يف «هردر» بدأها التي
األثر. أبني والتاريخ العلم عىل والشعر الفلسفة فيه أثرت الذي العرص لذلك َلتَاِبٌع «لودز»
أن الزمان، بحكم املتعذر من األقل عىل أو املستحيل، من أنه الكثريون يظن وقد
الذي الغرض بذلك منهما ليخرج الحديث؛ والتاريخ العلم منتجات بني اإلنسان يجمع
تمثله الذي التيه ذلك مجاهل يف بقدمه يدلف أن أو الشعراء، وامتدحه الفالسفة إليه ندب
الوحدة من وراءها يختفي ما إىل ليصل الكونية؛ والحوادث املحسوسة الطبعية الظاهرات
الظواهر عالم وراء تختفي تامة شاملة قوة بوجود يسلمون بينما ألنهم ذلك والعظمة؛

«املجهول». العالم إىل «سبنرس» فعل كما يُقصونها بهم إذا مطلًقا، تسليًما
إىل ساقتهم التي االعتبارات تلك نقد يف أميض ألن محتاًجا املوطن هذا يف أراني ال
أقرصبحثي أن أريد ولهذا للغيب؛ واإلذعان االعتدال من أقىصحد بالغة النظر من وجهٍة
معتقدهم صحة يف النظر تتناول بها، مسبوق غري أكون وقد محدودة، طريقة عىل فيهم
يأتي لن صحيًحا، استيعابًا الكون وحادثات الظاهرات استيعاب أن روعهم يف يلقي الذي

الكلية. نتائجها طريق ومن أسبابها، تواصل جهة من فيها النظر طريق من إال
فيه بأن نسلم أن لنا يحق يشء من العقلية والحياة الطبيعة عالم يف ثمة كان وإذا
ومفاوز، شعب من فيه بما اإلنساني: الفكر ريبة بال فهو مرئي، غري مجهول وأنه وحدة،
مرتوكات يف نشأ عنه الذي أصله تتبع بها يراد محاولة فإن ومظاهر، منتجات من له وبما
التي الغاية عن صده بها يقصد محاولة أو األوىل، العصور خالل قامت التي املدنيات
ما وغاية االستعصاء، حدود أقىص بالغٌة محاولٌة كلتاهما درجة، بعد درجة نحوها يسري
وبمختلف فيه، نعيش الذي بعرصنا معرفة وأعمق علًما، أكثر إننا نقول: أن نستطيع
الفلكيون استطاع فقد خالله، نشوءها شهدنا التي العقيل اإلنتاج ورضوب األدب صور
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مداٍر من ضئيل بجزء مسافة، وأبعدها اتساًعا، املدارات أكثر مقدار معرفة إىل يصلوا أن
واالستقصاء. بالدرس وتناولوه حسهم تحت وقع سياٍر

يف Ceres «سرييز» للسيار Piazzi «بيازي» استكشاف ذلك عىل مثال وأقرب
Comparative املقارنة» «ترشيح أن تجد كذلك ،١٨٠١ عام من ليلة أول يف «بالريمو»
كائن تركيب عىل مستحجرة بقايا بضعة من نقف أن نستطيع كيف علََّمنَا قد Anatomy
أطبق أن األمثال، هذه رضب من غايتي أن عىل ِتَها، ِبُرمَّ تكوينه مفصالت وعىل عضوي،
بها، علم عىل أكون أن يل ُهيِّئَ العقيل، االرتقاء نواحي من صغري جزء عىل األولية قاعدتها
ذلك والضبط، الدقة من وجٍه عىل تتبعنا، فإن نفيس؛ يف أثر من لها كان بما وشعرت
أبعد صوًرا نستكشف حيث إىل منه نَِلُج بابًا يكون قد األوروبي، الفكر من الصغري الشطر
فكراٍت عىل للحصول سبيًال نتخذها وسائل تصبح هذه أن حني يف صحة، وأكثر دقة،
القصية الحدود خفيات عن الكشف يف ضبًطا، وأشد نفًعا، وأتم قيمة، سابقتها من أثمن

اإلنساني. للنوع العقلية بالحياة الخاصة املشبعة
القرن خالل استجمعت التي املعرفة رضوب استجماع يف الحياة هذه تنحرص ال
العامة، واملتاحف املكاتب جدران تضمها التي العلمي البحث نتائج يف وال عرش، التاسع
وال االجتماعية، اإلصالحات يف وال العليا، العلم معاهد وال األوىل، التلقني مدارس يف وال
إن واالقتصادية. السياسية النظامات يف ظهوًرا تكون ما أقل وهي الرتبية. أساليب ترقية
ظاهرات كشأن ذلك يف شأنها تصور، أو توصف أن يمكن خارجية أشياء إال جماعها هذه

املحسوسة. الطبيعة
بها أمكن التي الخفية التأمل أساليب يف فمحصورٌة العقلية، اإلنساني النوع حياة أما
الطبيعة مبدعات إىل يضيف أن اإلنسان بها استطاع والتي الظاهرة، األشياء تلك استيعاب
وأن نظامها، من ويُبدِّل األرض، وجه من يُغريِّ أن له تسنَّى وبها به، ا خاصٍّ جديًدا خلًقا
اإلنسان يعنت الغاية هذه سبيل ويف لغريه. تُتَاح ال مثاليٍة بمعاٍن الطبيعة كائنات يخص
سبيلها ويف تغيريها، إىل يعمد حتى يطبقها أن يلبث ال أساليب يستكشف لكي نفسه
نظرياٍت يخرتع أجلها ومن ويقصيها، يرفضها ما رسعان وأغراض نتائج وراء يحدس
بالبناء ليستعني ويُقوِّض؛ يُشيِّد ويهدم، يبني الواقع، ويف البقاء. وشيكَة العمر قصريَة
ومنتجات الفن، وصور االجتماع، نظم مختلف إبراز عىل والتقويض، وبالتشييد والهدم،

العلم.
بذل ما عىل تدل كآثار إال كيشءٍ ال اإلنسان يخلفها واملنتجات والصور النظم وتلك
وتُهمَل تُرتَك أن تلبث ال وراءه يخلفها التي واألنقاض نشاط، من أنفق وما جهد، من
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أن بَيَْد والتغري، االنتقال بصفة مقرونة بالزمان، محدودة قيمة إال لها، قيمة ال كأشياء
يتكون التي املادة بذاتها وهي املايضواملستقبل، بني يصل جًرسا إال ليست األنقاض هذه
ما وبقدر واالستقصاء، البحث عناية سبيلها يف نرصف التي العقلية، الحياة هيكل منها
وبقدر أنقاضه، عىل واإلشادة القائم تقويض يف أي الجرس، ذلك بناء يف حظٍّ من لنا يكون
رأينا ما وبقدر الغاية، هذه لبلوغ الفكر إليها عمد التي بالوسائل علم من لنا يكون ما
من بيشء علمنا مقدار يكون والصغائر، البدايات من العظائم نشوء أوجه من وعلمنا

املشاهدة. الظواهر هذه وراء وتميضمستورة مختفية، تظل التي العقلية الحياة
التي الوحيدة الطريق هي ومشاهداتنا نَا ِحسِّ تحت وقع ما دراسة أن أعتقد لهذا
الروحية، البرش حياة يف أي منتجات؛ من العقل أبدع فيما عميقة بنظرة نبلغ أن لنا تمهد
الفلسفة، عصور من أم العلم عصور أَِمن سواء عٍرص، كل أن كيف قريب عما نرى وسوف
أن وكيف معينة، أساليب عىل جريًا إال البقاء يف يميض وال وخياالت، بفروض إال يبدأ ال
النظر من وجهاٍت أن وكيف بها، مأخوذًا عامًة تصبح قد الخاصة الفكرية بعضاألساليب
ال النظرية الفروض تك أن عادة نُلفي أننا غري وتذيع، فتنترش الفكر يتقبلها قد الفردي
والفحص وتقييمها، وزنها يف العقول تأخذ حتى األكثر، عىل جيالن، أو جيل يميضعليها

الواقع. ومطابقة الصحة يف نصيبها عن
فيطرأ منه، النظريات نصيب عن يقل ال النقد من الفكرية األساليب نصيب أن ونجد
التفكري طرق أمامها وتكتسح زمامه، تملك حديثة أساليب ذلك عقيب الفكر عالم عىل
عىل انطباًقا وأبعدها للطبيعة، مالءمة األشياء أكثر أنها زمانًا للعقول خيل التي العتيقة،
املعرفة، وصور العلم، وهيكل اإلنسانية، الجمعية نظام أن تجد هنالك الحياة. مطالب
مستحدثة ملبادئ خضوًعا التغري انتابها قد البرشية الرضورات عىل الفنون تطبيق وطرق

والنشوء. االرتقاء بمقتىض النوع حاجات تكفل
ال أنه فتجد اليسري، النزر إال القديمة املبدعات من البقاء عىل يقوى ال أنه يف ريبة وال
آلة إىل يعود وال اثنني، أو واحد قانون إال العلم، قوانني ندعوها التي األشياء تلك من يبقى
قصيدة مع الفن، نواتج من ضئيل عدد إال يبقى وال نرشها، ليعاد كتب بضعة إال الطباعة
الحي كمرياثنا عرش، التاسع القرن يخلف سوف هذا مثل الشعر. قصائد من اثنتني أو
يدونه ما مجموعة إىل تضم سوف املنتجات بقية أن حني يف األوىل، سنيه من جنيناه الذي
إذ الذكرى؛ خطر من أكثر خطر من الحياة يف لها يصبح ولن العرص، وقائع من التاريخ

الجديد. عهدها يف الحياة سبيل لنا تنري أو قيًما، طريًقا لنا ترسم أن عن تمسك
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إىل نحن ننظر كما أعقابنا إليها لينظر إال املنتجات، تلك عىل قرون تميضبضعة ولن
تكتنف التي الصحراء يف القابع الهول أبي إىل ننظر كما القديمة، الرشقية املدنيات آثار
سبيلها يف أنفق ما مقدار ويف تشييدها، تم التي الوسائل تلك يف متأملني مرص، أهرامات
وأقاموها تصميمها وضعوا الذين رءوس يف قامت التي الفكرة ويف ومشقات، جهود من

للدهور. ومثاًال العصور، عىل عنوانًا هي حيث

٣

الذي الغرض عن كاملًة صورًة واحدٍة بنظرٍة اإلنسان ذهن يف يقيم أنه الفن مزايا أكرب إن
كشف إن العميق التأمل أن عىل واحدة، دفعة العقل يف ا تامٍّ تأثريًا يُحدث وبذلك إليه، يرمي
عنرص كل يعرب كيف وعرفنا أجزائه، مجموع بالتئام الكل بها يتألف التي الكيفية عن لنا
الذي األثر فإن األجزاء؛ بني توحد التي األصلية الفكرة عن للمجموع املؤلفة العنارص من
قائًما األجزاء من جزء كل به نفهم أن نستطيع الذي األوحد السبيل يظل املجموع يرتكه

بمفرده.
يصور أن منها كل مستطاع يف أن التاريخ، وعىل العلم، وعىل األدب، عىل نكر ولقد
ا؛ تامٍّ تصوًرا البدء منذ الباحث ذهن يف يُحدث بحيث مجموعه، يف إليه يرمي الذي الغرض
إىل خطواتنا متتبًعا يُماشينا أن الباحث إىل نمتُّ أننا عىل األجزاء، كاملة بفكرة يزوده أو
من كثريًا إن الوعر. املرتقى ذلك يف بتصعيدنا إليها نبلغ أن من بد ال التي العليا القمة
والرصاط املثىل السبيل اختيار يف نخطئ ما غالبًا أننا عىل القمة، تلك إىل تسلم الطرق
وربما الطريق، نصف نقطع أن قبل والكالل اإلنهاك حد بالقارئ نبلغ وقد املستقيم،
من قدميه تحت يرتامى ما مجموع يف التأمل عن تصده قد إحساسات نفسه يف نُحدث
تكونه ما جملُة إال فليس «املجموع»، معنى يف نحن ندرك ما أما مرتقاه. يف وهو املناظر
يتكون كسوًرا إال ليست األجزاء أن بفكرة إال املجموع يدرك ال الفنان أن حني يف أجزاؤه،

النواحي. مؤتلف كل منها
الفكر أمر يف التدبر عىل مكب وأنا الصعاب هذه أمثال من كثري اعرتضسبييل طاملا
نفيس ألزمت وما الحدود؛ من بحثي به َحوَّطُت مما الرغم عىل عرش، التاسع القرن خالل

أَْعُدوَها. ال البحث من دائرة عىل العكوف من
أشبه الفكر عالم أن والتجاريب، البحث من بلوت بعدما ا تامٍّ اعتقاًدا اعتقدت لقد
ومشاق تعب من عانيت ما ولشدَّ الالنهاية، ترامي اتساعه يف يرتامى محيط يحدها بدائرة
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عىل القمة، تلك إىل يقودني طريًقا منها وأختط السري، منها أبدأ نقطة عىل وقعت حتى
ماهيته. عىل والوقوف اكتناهه، من يمكنني للمجموع منظر عىل منها أرشف أن أمل

القوى كل امتصت عظيمة وحوادث فاصلة، حركات بقيام التاريخ عصور بعُض ْت ُخصَّ
الحركات تلك أن فتجد والتخيلية، العقلية العنارص كل فيها واندمجت النشيطة، العاملة
سبيل يف للعمل ما عٍرص يف املنبعثة القوى كل لتخضع إما بأمرها، مستبدة مضت قد
إىل يشء كل أمامها جرفت وقد تلفيها أن وإما بذاتها، فكرٍة تثبيت أو معني، غرٍض إبراز
الحادث تزكية إىل والقوى الصور مختلف من فيه ما بكل يوجه والِجالد، التنازع من جوٍّ

والعنارص. الفكر قوة حوله من تلتف الذي الرئييس
أخبارها يقص التي الطويلة القرون تلك منها كثرية: التاريخ يرويها التي واألمثال
الذي والزمان النرصانية، الكنيسة فيها أينعت التي األوىل والعصور اليهودية، تاريخ
الثورة وعهد الربوتستانتي، اإلصالح وزمان البابوات، سلطُة املدنية عن فيه تقشعت

الفرنسوية.
نرتكز مرتكز عن البحث أعوزنا ملا العصور، هذه مثل يف «الفكر» دراسة إىل عدنا فإذا
،Vortex-Atom   8الذريري سيارها عىل نعثر أن الهنيِّ من ألنَّ منها؛ نبدأ نقطٍة أو عليه،
الكفاءات ويوقظ مكمنها، يف العبقرية ويبعث الكائنة، القوى كلَّ بحركته يحرك الذي
أن يمكننا مثًال، الربوتستانتي اإلصالح كعرص عٍرص ففي رقدتها؛ من العقلية واملواهب
وكل والفن، واألدب والفلسفة أنبتها، التي الدين وصور به، الخاصة السياسات يف نتكلم
عىل نقع أن من بد ال بأننا موقنني بحثنا يف نميض وأن أنتجتها، التي العقلية املنتجات
وأن العرص، خطاها التي االرتقائية الخطى كل وعىل العام، التقدم وجوِه من وجٍه كل
الظاهر ملن وإنه ناقضته. أم معتقدنا أَأَْرَضْت سواء فيه، ذاعت التي الفكرات كل عىل نقف
القوى، تمتص التي الحوادث تلك من حادثًا يتضمن ال فيه أؤرخ الذي العرص أن الجيل

الفكر. عالم عىل املطلق سلطانها وتبسط
انبثت التي املؤثرات بني َدْت َوحَّ قوٍة من عرش التاسع القرن يف كان إن أنه عىل
البرشية، الطبيعة أعماق يف دفينًة ظلت بل الحياة، وجه عىل طافيًة تظهر لم فإنها فيه،

الحوادث أنَّ امُلؤلُِّف بذلك ويقصد األثري. يف السابح الفرد الجوهر هو الطبيعيات يف الذريري السيار 8
«معرب». به املتصلة القوى كل بحركته يهزُّ الذي الذريري بالسيار األشياء أشبه الفكر عالِم يف العظمى
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يف مجاهدين قضينا الذي والغرض حلها، إىل نبلغ أن عاتقنا عىل أخذنا التي واملعضلة
يدرك أن يمكن غرض أنه نعتقد إذن مقنع؛ غري سافًرا يظهر لن إليه الوصول سبيل
الغرض بأن نوقن لهذا حًرصا؛ وال تحديًدا له نستطيع فال وحده، االستنتاج طريق من
عاشوا للذين ظهر كما بينًا، ا تامٍّ ملشاعرنا يظهر لم وجاهدنا وشقينا عشنا أجله من الذي
لوال بأنفسنا، ُسقنا ملا وإال الفرنسوية، عرصالثورة أو الربوتستانتي، عرصاإلصالح خالل
مختتًما عرش التاسع القرن انتهى وملا و«املجهول»، «الالشاعرية» فلسفة إىل األمر، هذا

الحياة؟» لهذه قيمة «أمن بالتساؤل:
سادت عصوٍر عىل التاريخ، صفحات قلبت ما إذا أخرى، جهة من تعثر وأنت
سبيٍل يف السري يف بعًضا بعضهم متابعة إىل الناس فيها فانرصف الهدوء، روح فيها
خاصٍة بعاداٍت األخذ إىل وأخلدوا واحدة، فكرات أحدثتها عامة ميول إىل واطمأنوا بعينها،
وتطريات السذاجة، أثُر األوىل الفطرِة من فيها أساليَب البحث يف وانتحوا التفكري، يف
عليها فظلوا غريها، إىل يعدوها لم سنن بضعة تطبيق إىل وعمدوا واالعتدال، البساطة

قانعني. بها ومضوا عاكفني،
القرن من األعظم الشطر أي الفرنسوية، الثورة تقدم الذي الزمان طابع هذا كان
عليه فرصفنا القرن، ذلك طابع نصف أن علينا الهني من أصبح لقد حتى عرش، الثامن
فولتري»، «قرن فقل شئت وإن 9Aufklarung العقيل التنوير قرن الفلسفي؛ القرن اسم
نخصه أن وال االسم، لهذا مشابًها اسًما عرصنا عىل نرصف أن نستطيع ال أننا حني يف ذلك
ترك الذي باألثر شهادة معه يحمل علم» «اسم عىل فيه تقع لن فإنك النعت؛ كهذا بنعت
تحت وقعت التي العديدة الحياة حاجات من به احتك ما كل جبني يف مطبوًعا صاحبه

سلطانه.
أن اعتبار عىل الفلسفة، تاريُخ بذاته هو الفكر تاريَخ أنَّ الباحثني بعُض ادعى لقد
تمشت التي السبيل عن اإلبانة مجملها يف تتضمن املختلفة ونظرياتها الفلسفة مذاهب
يف الفكر تاريخ يف الكالم يكون ذلك وعىل العصور، من ما عٍرص خالل الفكرات فيها

خالله. الفلسفة تاريخ يف الكالم بذاته هو عرش التاسع القرن

الفلسفية التنوير حلقة — تنوير بمعنى enlightment اإلنكليزية يف يقابله األملانية يف املصطلح هذا 9

«املحرر». عرش» الثامن القرن «يف
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أنك غري املختلفة، ومذاهبها الفلسفة صور من كثريًا عرش التاسع القرن أنتج لقد
املتطرفة، «فيخته» مثالية من وتباينها، اختالفها من الرغم عىل املذاهب، تلك أن تجد
كل الفكر بعالم محيطة بأنها نشعر تجعلنا لن األحادية، Buchner «بخنر» مادية إىل
الفلسفة من اإلنكليزي العقل فيه أجدب الذي العرص أن هذا عىل دليل أكرب إن اإلحاطة.
نزعة إنتاج يف هنالك أخصب قد — عرش التاسع القرن من األوىل العقود أربعة وهو —
واتجاه األدب اتجاه االتجاهني: كال يف وفتح الفن، يف خاصٍّ تصوٍر إبراز ويف حديثة، أدبية
عىل الفلسفية املذاهب يف تقع لن أنك حني يف العقلية، الحياة بمنتجات فائًضا ينبوًعا الفن،

والتقدير. بالوصف تناولها أثر
امللكية» إىل عرص«العودة خالل الفلسفي» «التأمل يف أجدبت قد فرنسا أن تجد كذلك
أوروبا كل وأمدت األدب، عصور من ذهبيٍّا عًرصا ذاك إذ أحدثت أنها غري ،Restoration
وَقلََّما عرش. التاسع القرن من األول الثلث خالل «باريس» من أشعت التي العلم بأضواء
صور أعمق األرجح عىل تتضمن مؤلفاته فإن هذا ومع «جوته»، بذكر الفلسفة تاريخ عني
الفلسفي املذهب أن تجد ثانية فرنسا إىل ُعد ثم الحديثة، العصور أنبتتها التي الفكر
يف «كونت» مذهب هو عرش، التاسع القرن طوال الفرنسوي العقل أبرزه الذي الوحيد

فيها. ضئيًال أثًرا إال يرتك لم أنه غري اليقينية»، «الفلسفة
الفكر صور من العالم عىل يعكس املذهب هذا بأن القول عىل يجرؤ الذي ذا ومن
نفسه، «هيجل» وإليك مثًال؟ «مونتسيكو» عرص أو «فولتري»، عرص يعكس ما الفرنسوي
قد أنه عىل الفلسفة، مذاهب يف اإلنساني العقل آثار تتبع إىل عمد الذي الباحث َلذَلك فإنه
التي الفكرات من فكرة أية وأن املدنية، ثمار آخر الفلسفة بأن والعناء الجهد بعد جهر
إال املذهبي، الثوب البسة تظهر ال العصور من عرص أي خالل العقول يف متحكمة تميض

حياتها. انقضاء عىل ودليًال زوالها، عىل عنوانًا هذا وكان
ومن األزمان، فصلته ما تحمل إنها املايض، إىل إال تنظر ال الفلسفة أن عىل هذا يدلك
النظرية هذه يف ما أن عىل مرسومًة، صورًة للمستقبل تضع لن ولكنها وتنتقد، تناقش ثم
فيها الكالم يف نميض أن نود ال أننا غري الريب، به وتحف الشك، يتناوله قد حقٍّ من
اصطالح من نعني ما بأن نقول: بأن هنا نكتفي بل بعُد، إليها نعود سوف ألننا اآلن؛
الفلسفة تاريخ نقيضبأن ولذا الفلسفة؛ اصطالح من يعني وما يتفق أن يمكن ال «الفكر»
هنالك أن عىل فيه، الفكر تاريخ عن االختالف تمام يختلف أمٌر عرش، التاسع القرن خالل
معنى فيه يقرُب موضع أنه غري الفكر، كلمِة َمَحلَّ «الفلسفة» كلمة فيه تحل قد موضًعا
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املدرك املعنى من «الفكر» معنى فيه يقرب وال «الفكر»، من املدَرك املعنى من «الفلسفة»
االستقرائية» العلوم Whewell  «فلسفة «هيويل» كتب القاعدة هذه وعىل «الفلسفة»، من
أساليب عن يبحث أن كتب مما الغاية وجعل ،Philosophy of the Inductive Sciences
فتؤدي العلمي البحث أو التفكري إىل سبيًال قصد، غري عن أو قصد عن تُتََّخذ، التي الفكر

وارتقائه. العلم تقدم إىل
والدين والحكومات والسياسة التجارة يف بهذه شبيهة محاوالٍت عىل نقع قد أننا عىل
من أكثَر معنًى عىل تدلُّ ال الحاالت هذه كل يف الفلسفة أن عىل عام، وجه عىل واألدب
أم كانت عملية الحياة، حاجات عىل بها يستعان واالستنتاج للتفكري خاصة طريقة أنها
لتدل إنها عليه. املتفق االستعمال يف الفلسفة من يدرك الذي املعنى هو هذا وليس عقلية،
طريقة أنها عىل وال مرسوم، أسلوب أنها عىل أُخذت هي فال ذلك، من أعمق يشءٍ عىل
بها تفرس محددة نظريات عىل للداللة أخذت بل والتأمالت، الفكرات بها تربز حرة عقلية

بلغت. ما الخطر عظم أو الشأن حقارة من بالغة الكون ظاهرات
القرن خالل الفكر أشطر من عظيًما شطًرا تكون الفلسفة أن يف نشك ال هنا ومن
التأمل سبيل يف للذهن ورصًفا بالروع، أخذًا الفكر أنتج ما أشد تكون وقد عرش، التاسع
وأوسعها التغيري، لبواعث خضوًعا الفكر أنتج ما أكثر ذاته الحني يف أنها عىل واالستبصار،
واالستنتاجات الخفية، الفكرات أن يف نشك ال فإنَّا هذا، ومع مجاًال. والنقد للمناقشة
والفنية، العقلية النواتج هيكل عليه قام الذي األساس لهي املتناول، البعيدة الغور العميقة

عرش. التاسع القرن نواحيها شيد التي العلمية واملستحدثات
القرن خالل األوروبي الفكر نزعة يف البحث يف استعمق باحٍث لكل يظهر هذا، وعىل
ناحية يتناول كالهما عظيمني شطرين إىل تنقسم أن من بد ال مباحثه أن عرش، التاسع
إىل تسلم وسيلة مجرد عن عبارة الفكر يعترب أن عليه يجب األول الشطر ففي خاصة،
عمليٍّا، أم نظريٍّا أكان سواء معني، غرض إىل للوصول ذريعة يُتََّخذُ كأسلوٍب أو ما، غاية
استُخِدَم العقيل االستنتاج من نوع أنه من أكثر معنًى من الحال هذه يف الفكر يؤدي وال

اإلنسانية. املعارف بها تطبق طريقٍة عن أو املعرفة، عن البحث سبيل يف
ندعوها النظر من أوجه أو بفروٍض إال تبدأ ال العقلية االستنتاجات كل كانت وملا
فإن معينة؛ أساليب تولد األوليات هذه ومن الرضورية، القضايا أو املبادئ أو املقدمات
املبادئ، تقرير األول القسم يتناول قسمني: إىل بدوره ينقسم البحث من الشطر هذا
أم كان نظريٍّا العقيل، االستنتاج يميض التي األساليب يف بالبحث الثاني القسم ويختص

ملؤثراتها. خاضًعا عمليٍّا،
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الكائنة، باألشياء معرفتنا زيادة عىل الوجود يف أثره يقترص ليس الفكر أن غري
ومىض بدًدا لتفرق وحده هذا عىل اقترص إن فإنه العملية؛ األغراض عىل املعرفة وتطبيق
حني. بعد حينًا عقولنا التناقضتغىش من بوجوٍه إلينا أوحى ما غالب بل تام، غري ناقًصا
العمليات، إىل أو املستفيضة، العميقة للمباحث أنفسهم يهبون الذين أن هذا عىل دليلك
تتسع األشياء حقيقِة يف النظر من أوجٍه يف التغلغل إىل نزعة أنفسهم من يأنسون ما غالبًا
بهم لتبلغ تكن لم البحث من حاجتهم أن حني يف البحث، يف أمعنوا كلما دائرتها أمامهم
يظهر فقد إليها؛ حاجة بال غمراتها يف بأنفسهم يسوقون التي القصية الحدود تلك إىل
والنفع، الجدوى معدومة أصبحت قد سبيًال لبحثه يتخذها التي األساليب أن مثًال للباحث
املبادئ تلك يف الشك إىل فيساق عينيه، نصب يضعه عميل غرض إىل بها الوصول أراد إن
صحة يف واحًدا يوًما الرَّيُْب يُداخله أن غري من عمره، نصف عاكًفا عليها مىض التي
آخر باحٌث يصادف وقد الفوائد. من تنتج أن ينتظر وفيما الحقائق، من عليه تقوم ما
األسلوب ذلك تطبيق يف رغبته تتجدد وبذلك البحث، يف ا خاصٍّ أسلوبًا باحتذائه نجاًحا
بذلك ينهض وربما لطريقته؛ مخالفٍة طريقٍة عىل قبله من تعالج كانت موضوعاٍت عىل

الفكر. قواعد من عامًة قاعدًة معها يصبح درجٍة إىل األسلوب
من ثالثة أو فرعني يف املعرفة بتتبع الشغف به يأخذ أن ثالٍث لباحٍث يتفُق وقد
ذهن يف تتقارب إذ الفروع هذه أن غري ما، برباط مرتبطة غري ظاهرها عىل تلوح فروعها
بينها، د يَُوحِّ أن يف رغبًة وضًعا، ذهنه يف لتقاربها نفسه؛ من يأنس أن يلبث ال الباحث
امللل من حدٍّ إىل ما زماٍن بعد رابٌع باحٌث يبلغ وقد وجوهها. من تعارض ما بني ويؤلِّف
إىل فيسعى الفائدة، محدودة العلم من نواٍح إىل إال به تَُؤدِّ لم مباحث من عليه عكف مما
مدى، أوسع العلمي البحث من أخرى بناحية ليفوز عمره؛ طوال عليه عكف ا ممَّ التخلص

والرجاء. األمل عىل وأبعث فائدة، وأكثر
لم الذين الناس، من األعظم السواد يعوق قد التفريط أو الجهل بأن سلمنا إن أننا عىل
الدائرة تتعدى النظر من ِوَجًها يُكوِّنوا أن عن للبقاء، التنازع سبيل يف حتى قواهم ينفقوا
قانعني، كاألطفال يعيشون إنما منا الكثريين بأن سلمنا وإذا يلزمونها، التي الضيقة
عقولنا، إليها تبلغ لن ُعْلِويٌَّة إرادة تدبرها العظمى اإلنساني النوع حاجات بأن موقنني
روع لهم يهدأ ال الذين أولئك من عظيًما َلَعَدًدا اإلنسان بني يف فإن أفهامنا، تدركها ولن
أولئك صفة؛ وأحسن مدى، وأوسع طبيعة، أيديهم بني مما أكرم يشء إىل تطلعوا إذا إال
طبيعتهم تسوقهم أو الصحيحة، الحكمة مستكن إىل للوصول متعطشني يعيشون الذين
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الكون هيكل عليها يَُشيَُّد التي الغائية واألغراض القواعد وراء البحث إىل املتوثبة الثائرة
والحياة.

اختالف وعىل مظاهرها، تعدد عىل املحاوالت هذه عن تعرب كلمة نحت يف اللغة أفلحت لقد
ما عىل تدل كلمٌة وهي ،Speculation «التأمل» — كلمَة لها َوَضَعْت تطبيقها، أوجه
تلك ُوِجَدت بالنفس. التغرير من عليه تبعث وما وإقدام، جرأة من األشياء هذه تتطلب
بارًزا األدب كان حيثما الجملة وعىل اللغات، كل ويف األمم، كل ويف العصور، كل يف األشياء
عنه ًا معربَّ الرموز، أو الشعر أو النثر من قالٍب يف مصبوبًا التخيل، أو العقل من صورة يف
فقد مبهمٍة؛ غامضٍة بمجازاٍت اآلخر البعض ويف محدودٍة، بمصطلحاٍت األحيان بعِض يف
العقول رشعت حيث الغامضة، األوليات تلك طريق من إال تنشأ لم الفلسفة أن نتصور
األطراف، متماسك كالٍّ منها فتجعل توحدها أو ما، أسلوٌب فيه يُراَعى نسٍق يف تسلكها
عىل التأمل إىل «االنرصاف بأنها الفلسفة نُعرَِّف أن نستطيع هذا وعىل النواحي. مؤتلف
هما والفلسفة العلم بأن نقول: وقد نظامية»، وحدة إىل للوصول محدود؛ مبنٍي أسلوٍب
إىل إال تنرصف ال «نظامي» كلمَة أنَّ حني يف ،Methodical Thought األسلوبي» «التفكري

والكمال. الوحدة بلوغ إىل يرمي الذي العميق الفلسفي التفكري صور

باألحرى أو غاية، إىل تؤدي وسيلٌة أنَُّه قاعدِة عىل الفكر تدبر يف اآلن حتى مضينا لقد
ذلك من نتدرج أن نريد واآلن العلمية. نزعته يف الفكر نبحث مضينا إننا نقول: أن نستطيع
وتنرصف نفسها، عىل تنعكس كقوة أي لتأمله؛ موضوًعا الفكر يتخذ إذ الفكر بحث إىل
مع قواها، عن والفحص ثباتها، وقوة ونواميسها، ونشأتها وأصلها ماهيتها معرفة إىل
ما وكل وبقاؤها، ووحدتها كمالها عنده يتحقق حدٍّ إىل الوصول إىل ذلك كل يف االنرصاف
أننا فكما «الفلسفة»، عنوان تحت نطويه سوف الفكر أشطر من العظيم الشطر هذا يف
ببحث عرش» التاسع القرن يف األوروبي الفكر «تاريخ كتابنا: من األول القسم سنخص

الفلسفية. الفكرة ببحث منه الثاني القسم سنخص كذلك العلمية، الفكرة

بالخطأ املدخولة املعارف رضوب من استجمع ما مجمل من تدرًجا العلم نشأ لقد
ونزعته الكمال، إىل الوصول يف برغبته يعالجها الفكر زال وما بالفوىض، املمسوسة
إىل وصل حتى منها، النفع أوجه واستخالص العقلية، الكفاءات حسب املعارف ترتيب إىل
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أنها غري لهذه، مشابهٍة بطريقٍة الفلسفة َشبَِّت كذلك الحارض. العرص يف منه نعرف ما
ما؛ أسلوٌب فيه يُتَّبَُع نظاٍم عىل الفكرة تلك وضع برغبة التأملية، الفكرة ناحية من شبت

بعينها. غاية أو محدد غرض إىل الوصول ابتغاء
معنى وتمازجا، اجتمعا إن كالهما وال الفلسفة، وال العلم يسع فلن هذا كل ومع
فإن «الفكر»؛ اصطالح من يقصد ما الفلسفة معنى وال العلم معنى يشمل ولن «الفكر»،
املنظومة األسلوبية» «الفكرة اصطالح من يُعنى ما تحت ينطوي والفلسفة العلم من كالٍّ
املطلقة الفكر ناحية والنظم؛ الروابط املعدومة الفكر ناحية لدينا أنه غري معينة، قواعد عىل
ولن والفن. والخيال والشعر األدب صور وراء تسترت التي تلك والتعاريف، الحدود من

الدينية. أو األدبية أو الفنية الحياة يف إال عرصنا يف أثٍر من الناحية لتلك يظهر
وهذه الدينية، أو األدبية أو الفنية الحياة يف شعاًعا الواقع من كانت إن الصور وهذه
الفلسفة، نور أو العلم أشعة من الحياة عىل منعكًسا شعاًعا الواقع من كانت إن الصور
فقط، وجودها عنه ينبعث الذي الضوء مصدر تتبع ال املنعكسة، األشعة ككل أنها، إال
املعرفة فجر هي بل النهار، تعقب التي العتمة ليست إنها عادة. الظهور يف تتقدمه بل
إنها الفكر. ظلمه يف املشعة خيوطه ترامت الذي الشفق إنها الشمس. بزوغ يتقدم الذي
نشأت فيها املستقبل، جنني عنها تمخض التي الفكر جرثومة فيها كمنت التي الصدفة
بما يحلم ولم أرسارها، عىل العقل يقف لم التي والعلم، الفلسفة وأوليات الفن، بدايات
الفكر مبعث تجد هنالك حيث العقل، أغوار بأبعد لتحيط إنها نتائجها. من يكون سوف
السحيقة األغوار تلك إىل وآخر حني بني ترجع وحيث الفطرة، تضاعيف يف كامنًا وأصله
بكل فيزجيها الوحي، أعوزها كلما الوحي وتستنزل الحياة، أعوزتها كلما الحياة لتستمد

وتليد. طارف
يريضالحق، ا حدٍّ يبلغ أو عرش، التاسع القرن يف الفكر بتاريخ يعنى بحث يكمل لن
األساليب من املطلق الفكر عاَلِم الكبري، العاَلِم ذلك إىل االستبصار عناية يرصف أن غري من
عرص يف تربز التي والفنون اآلداب تَُمثِّلُُه الذي العالم ذلك املفروضة، واألنظمة املوضوعة

العصور. من ما
قوة من ونصيب الحياة، من بقسٍط عرش التاسع القرن يف والفن األدب ُخصَّ لقد
يبزها ما التاريخ عصور ترو لم الفكر. لنزعة التابعني واالنقالب التغاير ورسعة االبتكار،
به نعمت وعرص «بركليز»، عهد يف أثينا به سعدت عرص ثالث: عصوٌر إال وخطًرا، شأنًا
عىل «اليصابات»، حكم تحت إنكلرتا فيه أزهرت وعرص العلمية»، «النهضة إبان إيطاليا
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كل يف العقول إليه تبلغ لم املوسيقي االبتكار من بقسط ُخصَّ قد عرش التاسع القرن أن
عرصنا يبز النظر، أهل وجهابذة الثَِّقاُت يقول ما عىل وحده، الفن ذلك ففي التاريخ، عصور
و«واردسوورث» «جوته» أن الشعر يف تجد كذلك إنتاج، ووفرة ابتكار، قوة العصور، بقية
وأبدع األوىل، القرون عن ورثته الذي مستواها من أرقى مستوى إىل باألذواق نهضا قد
املناظر تصوير أن حني يف الخيايل، القصص من مبتكًرا نوًعا واإلنكليزي الفرنسوي الفكر

األوىل. القرون خالل معروًفا يكن لم اإلنكليز، خلقه الذي الفن ذلك الطبيعية،
قاعدة وال علمي بقانون مقيدة غري مطلقة نشوئها من الرغم عىل األشياء، هذه كل
طرق عىل تدل، بل تشري، فإنها واملعاهد، املدارس سلطان عن خارجة الغالب ويف فلسفية،
هي أو نشوؤها، يتم لم الفكرات من مجموعة عن وتشف العقيل، التصور طرق من جديدة
عميق، عقيل مجهود عن َلتَنُم النواتج هذه كلَّ إنَّ جزئيٍّا. قسًطا الفكري النشوء من أتمت
من حددنا ما عىل جريًا ينطوي، أنه إال بعد، الفلسفة تسغه ولم العلم يمتصه لم وإن
ملغًزا، غامًضا يكون قد منه امُلدَرك املعنى أن الفكر، عالم تحت الجوهري، التصور ذلك
قد العقيل، واالستنتاج الفلسفة يف املجهود ذلك ينتج سوف الذي الجيل الواضح والتعبري
كائٌن أنه ننكر أن نستطيع ال ذلك مع أننا غري هذا، زماننا يف لنا ٍ بنَيِّ غري بعيًدا يكون
املبددة، املتناثرة املنرية األقباس تلك هو املحدود. غري الفكر مجموع إال هو وما موجود،
لن التي األشياء تلك هو ارتكازها، نقطة بعُد نعرف ولم بؤرتها، بعد نستشف لم التي
عليها نلقي أن غري من التاسع، القرن يف الفكر تاريخ يف نؤرخ ونحن بها نمرَّ أن نستطيع

غموضها. عىل البحث، بعناية نخصها أو بنظرٍة،
األسلوبي غري الفكر مجموعة عىل نرصفه اصطالح عىل نعثر أن الهني من ليس
عىل لها تعثر لن حلقاتها. وتفاُصم وتجزُّئها تشعبها عىل ،Unmethodical Thought
ما كل عن يعرب أن يمكن الفلسفة، أو العلم كاصطالح واحدة كلمة من مكون اصطالح

نزعة. من تحوي وما معنى، من فيها
األيام، من يوًما األسلوبي الفكر من يصبح أن يمكن ال عما نُبني أن استطعنا هنا إىل
من شطر أعظم يتضمن الذي لهو الفكر من الحيز ذلك بأن نشعر هذا مع أننا غري
نرشئب وما اآلمال، يف إليه نتطلع ما وأنبل العامة، بحياتنا يحتك ما وأخص مصالحنا،
مسألة ليصبح فشيئًا شيئًا به تسلم طريٍق يف ليتمىش العلم إن األماني. يف بأعناقنا إليه
وكذلك والسوق، واملصنع البيع وحانوت املعمل، بغري تُعنى ال مهنة فيكون ونسبة، إحصاء

املحارضة. وقاعة املدرسة رائحة من كثريًا فيها نستشم فإننا الفلسفة؛
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وكثريًا عامة، قضايا أو َمذَْهٍب صورة عىل التكون سبيل يف َلتُمعن ذلك عن فضًال وهي
واملقاييس واإلحصاء النسبة أن تجد أنك غري املجردات، يف وبالنظر بالتعاريف، تعنتنا ما
فرتة أو هدوءٍ ساعة يف تريض، أن عن برمتها لتعجز الرصف؛ الفكر وتجريد والتعاريف،
وإني الدين. يف عليها نقع التي الحياة مطالب الدنيا، حاجات من ماسة بحاجة فيها نحسُّ
الشطر ذلك عىل عندي تدل وهي وجوهرها، أصلها يف هي كما الدين كلمة هنا ألرصف

والفلسفة. العلم مباحث عن الخارجة األدب مؤلفات مجموعة يف يربز الذي الفكر من
قاعدة وضع عىل تساعدنا قد الحديث األدب يف استعمالها يقل أو يكثر كلمات هنالك
تؤهل بحيث اإلنساني، العقل نواتج من وبعٍض بعضه بني نفرق أن نريد ما بني بها نفرق

هذا. بحثنا يف نسلكه أن يجب الذي السبيل لنا تنري أولية نظرة تكوين إىل بنا
بينه الفرق وإن موضوعي، إيجابي، تام، إنه يقال: ثالٍث، صفات ذو العلم إن يقال:
ليؤدي العلم إن .subjective ذاتية مبهمة، تامة، غري هذه أن األخرى الفكر صور وبني
تجد بينما املعنى، مبارشة بالتعريف، محدودة اصطالحات يف فكراته أو نواتجه للعقل
غريَ قوامه، يف رمزيٍّا بالتعاريف، محدود غريَ العقلية والنواتج األدب من عامًلا هنالك أن
أن عىل املعرفة، دعامة إال دعامة من له ليس بأن ليُسلِّم العلم إن والتعبري. املعنى مبارش
عىل املرتكزة الفكر لنواحي طبيعته يف معانًدا تجده لهذا الوضع؛ ة تامَّ جليَّة بيِّنة تكون

واإليمان. واالعتقاد اآلراء
البحث، يف يُنتحى الذي األسلوب إىل تشري أن إما املصطلحات هذه أن عنا يغيب وال
يحتمل ال ثابتًا أسلوبًا له بأن فيعرتف العلم أما ذاته. البحث موضوع إىل تشري أن وإما
أن فإما الفكر، فروع بقية وأما النظرية. الخالفية املسائل يف التورط يسع وال الجدل،
عليها يجمع لم متغايرة أساليب تطبق أن وإما العلمي! األسلوب من أساليبها تستعري

عام. وجه عىل ما ألسلوب الخضوع تأبى أو كله، اإلجماع
بحثنا موضوعات بني للتفريق حد وضع بأن نقول أن أمكننا املبلغ هذا بلغنا إذا
السواد أذهان عىل تطرأ التي املوضوعات أو األشياء كل يتناول فالعلم مستطاًعا؛ أصبح
من كثريٌ بها اإلحاطِة إىل يبلغ قد موضوعات وهي مصالحهم. تمس أو الناس، من األعظم
آنًا والبحث للتحقيق دائًما خاضعٌة واستنتاجاته مشاهداته بأن العلم يفخر ولهذا الناس؛
أكثر يف تؤخذ قد العلمية واالستنتاجات املشاهدات من عظيًما شطًرا أن تجد لذلك آن، بعد
من يأنسون ال الذين فيميض وثباتها، صحتها عىل أُجمع تامة حقائق أنها عىل األحيان
براهينها فحص دون الهمة بهم تقعد الذين أو وبحثها، تمحيصها عىل القدرة أنفسهم

لها. مبدل ال بدهية أشياء بأنها قانعني
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طبيعتها، يف شخصية األفراد، من فرد كل عقل يف تقوم كثرية أشياء هنالك أن غري
الحياة مطالب من لغريها ما والخطر الشأن من أنفسنا يف األشياء ولهذه مبعثها؛ يف ذاتية
عن الخارج الفكر منها يرتكب التي الحقيقية املادة ُن َلتَُكوِّ األشياء هذه إن وحاجاتها.
الفكر من الشطر هذا ويف اليقيني. للعلم مناظرة ومظهرها جوهرها يف وهي العلم، ميدان
التي الطريقة نفس عىل الكثريون، به ينتفع بعمٍل يقوم أن بذاته شخٌص يستطيع ال
يضم ال فيه يشءٍ عىل واإلجماع مستحيل، الشطر ذلك يف بالربهان فاألخذ العلم، يف تُْحتَذَى
الشطر هذا يف تؤخذ أن يمكن ال والنظريات فاألقوال الناس، من قليًال عدًدا إال لوائه تحت
بد شخصال كل إن بل العلم، يف الحال هي كما الجدل تحتمل ال رضورية حقائق أنها عىل
أو القدرة، نفسه من يأنس أن قبل تقدموه، الذين اجتازه الذي السبيل فيها يجتاز أن يف

بثمراته. االنتفاع أو إليه، ألقي ما قبول يف ا، حقٍّ لنفسه يجد
أن حني يف ذاتي، فردي أنه الفكر من الشطر ذلك تالزم التي الوحيدَة الصفَة إن
إىل يرجع ذاتي، غري أي موضوعي؛ عامٌّ أصله، كان ومهما صبغته، كانت مهما العلم،
ذي بيشء الفكر تمثلت فإذا عنه، وتفحص املوضوع يف تفكر التي الذات إىل ال املوضوع
الطرف يف الدين وأن الفكر، طريف أحد يف الريايض العلم أن ألفيت متناظرين، طرفني
الثاني. الطرف يف كاالختالف متالزمة صفة األول الطرف يف االتفاق أن لتجد وإنك اآلخر.
ظلٍّ عىل لها تقع لن أنك حني يف األول، الطرف يف ثابتة صفٌة الفكر وحدة أن تلحظ
ذلك عن تُعربِّ أن أردت إذا وإنك تعرف، ولن الدين يف تعرف لم إنها الثاني. الطرف يف
اإليمان وإن األول، الطرف لزاُم والتحقيق املعرفة إن تقول: أن الستطعت الدارج بالكالم
الُخْلِف من كبريٍة مسافٍة عىل تقع الطرفني بني فيما أنك عىل الثاني، الطرف لزام واالعتقاد
حينًا تربز الطرفني، بني تصل صوٌر الفكر من ليغشاها املسافة هذه إن بينهما. تفصل
املحققة، األشياء من قليل فيها فيختلط اإليمان؛ من مثال يف وآخر املعرفة، من هيكل يف

املبهم. واالعتقاد اإليمان من بكثري
التغاير صور عليها تتوارد والتي األطراف، املرتامية املفازة وهذه الكبرية، املسافة تلك
التي الفلسفة األصيل؛ ومنبتها الحقيقي، الفلسفة سكن هي متعاقبة، رسيعة واالختالف
واليقني، االعتقاد ومنبع املعرفة، أصل الفلسفة اإليمان، من تأنف وال الحقائق، تتناول

الدين. وطرف اليقيني، العلم طرف الطرفني: بني الواقعة الوصل حلقة الفلسفة
والقياسوالتقدير العدد إىل راجعٌة الرصفة، الرياضة عىل قائمة فكراتنا كل كانت ولو
ملا الخاصة، ومعتقداتنا الذاتية، مصالحنا يف إال تنظر ال رصفة، دينية كانت أو الحسابي،
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وملا املتناظرين، بني ويصل الطرفني، بني التفاهم بعبء يقوم وسط إىل حاجة من لنا كان
نعكف أن نلبث ال أننا غري الذاتي، املعتقد وبني املحققة، األشياء بني خالف عقولنا يف قام
صورتا تدركنا حتى العمل، حيز إىل معتقداتنا إبراز عىل نعمل أو الرياضية، القواعد عىل
نظريٍة عن الكشف برضورة ذاك إذ فنشعر بمصالحنا؛ االحتكاك وتلزم اآلخريني، الفكر
فيه يمتنع طريٍق يف األطراف كلَّ ُ َويَُسريِّ املتباينة، األطراف بني التصادم يمنع مذهٍب أو
باختالف تختلف إذ االحتكاك هذا مثَل تُنتج التي الظروف أن عىل ببعض. بعضها احتكاك
النظريات تلك تغري كان العلمي، العلم بتقدم وتتباين ومطالبها، العملية الحياة حاجات

ذلك. بحكم محتوًما أمًرا والتباين التطور يف ممعنة ومضيها واملذاهب
الطرق تلك تدبر يف تنحرص الفلسفة مهمة إن تقدم: ما عىل جريًا — هنا يقال قد
السبل تلك مالحظة أو بها، وينتفع الرصفة العلمية األساليب بها تطبق التي املختلفة
وهي العملية. املسائل يف أثر ذات الذاتية املعتقدات طريقها من تصبح التي املتباينة
يستتبع ولن العامة، املوضوعية بالصبغة الخاصة الذاتية الصبغة فيها تشرتك مسائل
أن الرضوري، من بل الطبيعي، من أنه غري تامة، مذاهَب تَُشيَِّد أن يجب الفلسفة أن ذلك
التأليف إىل النفس يف نزعًة العامة الفكر ومظاهر النظريات من كبري عدد استجماُع يُحدَث
األطراف. متماسك كالٍّ لتصبح مجموعها؛ من تبدد ما بني والتوحيِد منها، تخالف ما بني
والذي رصف، تمهيدي انتقادي يشء سوى مبدئه يف يكن لم الذي التصميم أن تجد بذلك
شاملٍة نظرٍة تكوين إىل فيه املفكَر ساق قد غاية، إىل بها ُع يُتَذَرَّ وسيلة مجرد إال يكن لم

فلسفي. مذهب إىل أي األشياء؛ حقيقة يف
إىل خطواتك تقودك أن من بد فال املوضوع، يف نظرت الجهات من أية يف وأنت
الفلسفي. واالعتبار الذاتي، واالعتبار العلمي، االعتبار الفكر: فيها يتشكل ثالثة اعتبارات
يف يضعه تاريخ يف االعتبارات هذه من اعتبار يف النظر الباحثني من باحث أهمل فإذا
ما قدر عىل عمله قيمة من قسًطا فاقد محالة ال فإنه عرش؛ التاسع القرن يف الفكر تطور

إهماله. يكون
وأخرى الفلسفة، يف العلم دمجت الفكر لبحث تصدت مدارس هنالك أن يف ريبة وال
وصورته الذاتية، وصورته الدينية، صورته يف الفكر بني استقالل ال أن معتقدة ظلت
النظريات وهذه حقيقية. صفات ال منتحلة صفات سوى ليست الصور هذه وأن الفردية،
يف نصيب من لها يكن لم أنها إال كبري، العقول يف األثر من قسًطا حازت إن وأمثالها

والفناء. السقوط إال النهاية
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فال إنتاًجا، وأخصبها النقد عصور أطول من عرص نهاية يف أنفسنا نجد نحن وها
العاملني عىل فاصل بنرص فاز قد الثالثة الفكر عوالم من عامًلا بأن نحكم أن نستطيع
األثر حيث من العقل حكم يف رشًعا والدين والفلسفة العلم من كل يزال فال اآلخرين،
بأوجه تزودنا التي الفكرية الصورة تلك — كان كما — يزال ال فالعلم منها؛ الخاصبكل
الذاتية، املصالح أغوار أبعد إىل تنزل التي املعتقدات منبع يزال ال والدين املحققة، املعرفة
الطرفني ذينك بني التوفيق إىل بالحاجة شعوًرا كانت مما أشد أنفسنا أن نجد نزال وال
الذاتي االقتناع عن بعدها بمقدار العلم عن وتبعد الحياة، يف تُْحتَذَى نظريات بوضع
األخرى. العصور كل يف كانت مما أشد الفلسفة إىل الحاجة أن عىل يدلك وهذا الرصف.
بها خصت ونهضة العلمية، الفكرة يف وقع عظيًما تطوًرا عرش التاسع القرن شهد لقد
الغالب الظن عىل وهو الديني، والنشاط الشعور بعثها جديدة وحياة الدينية، الصوالح

الفلسفة. وبمذاهب الفلسفية بالنظريات تقدمته التي العصور كل من أغنى
عىل عكفُت الذي املوضوع أَْقِسَم ألن مضطرٍّا نفيس ألفيت إذا أسفي كان ما لشدَّ
االضطرار وحدة، إال ليس الثالثة مظاهره يف الفكر ألن أجزائه؛ بني أَفِصل وأن فيه، الكتابة
معه أشعُر أمٌر السري منها نبدأ نقطة واختيار بعض، عىل مظاهرها بعض تفضيل إىل
الفكر أمِر يف بالتأمل عهدي أول لدى الرضورة، بحكم مضطرٍّا، رأيتني األسف. من بكثري
النواحي، مؤتلف األجزاء، ُمتَِّحُد الواقع يف هو ما أُجزِّئ أن عرش، التاسع القرن خالل
ما بينها من أنتخب بأن الفكر، مظاهر بحث يف أمعنت كلما ملزم، أني ذلك فوق ولحظت

االبتداء. نقطة منه ألجعل قيمة؛ وأثمن خطًرا، أكرب هو
يف قط تقع لم وبعض الفكر مظاهر بعض بني التفضيل فكرة أن الحقيقة أن عىل
األثر حيث من تتساوى الفكر مظاهر كل بأن موقنًا أُسلِّم فإني ثابتة؛ كقاعدة عميل سبيل
اختيار، وال تفضيل بغري مظاهره من مظهر يف بالنظر بدأت أنا إن أبتئس وال والقيمة،
مظاهر ألن ذلك ببحثي؛ تحيط التي الظروف رهن اآلخرين املظهرين إىل الرجوع تارًكا
كل أجزاؤه ُمتالِزمة واحًدا نسيًجا ألفيتها والواقع التاريخ ناحية من إليها نظرت إن الفكر
للمنسوج الطبيعية بالصورة لتذهب إال خيوطه بني تفصل أن عليك يتعذر بحيث التالزم،

مجموعه. يف
ُمكبٌّ أنت إذ متباينة مواضع يف نفسك تضع أن املتعذر من ليس أنه حني يف ذلك
مظهًرا منها موضع يف لتتخذ عرش؛ التاسع القرن يف الثالثة الفكر مظاهر من التأمل عىل
املظهر أن مثًال تنكر أن تستطيع لن فإنك القاعدة؛ يف واآلخرين البحث، قمة يف تضعه
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املظهر كان عرش التاسع القرن من األول الثلث خالل األملاني الفكر حوله من التأم الذي
ألمر أملانيا يف ذيوعها تعاقب التي الفلسفية املذاهب من الوافر العديد ذلك فإن الفلسفي،

العجب. أشد عىل باعث
يف النظري مقطوع العملية والحياة والعلم األدب عىل املذاهب تلك تأثري كان كذلك
الدنيا نواحي يف العلم بطالب أهابت التي املعرفة استيعاب يف والرغبة اإلنسان، تاريخ
الغيبيني، الفالسفة كبار عن ليتلقوا الدرس؛ قاعات بهم فتكتظ أملانيا، إىل ليتوافدوا األربع
الفيلسوف قاعة يف أو القديمة، العصور يف أثينا مدارس يف إال اللهم يماثلها ما عىل تقع لن

الوسطى. القرون يف Abelard «أبيالر»
وكيفضعفت ونمت، نشأت وكيف الكبرية، النهضة هذه يف بالنظر البحث بدأنا فإذا
القرن يف الفكر تاريخ يف الكالم إىل منها نتطرق حسنة تَْقِدَمة ذلك من لنا كان وبادت،
نستخلص أن وأردنا الفكرية، فرنسا حالة يف ناظرين ذلك بعد مضينا وإذا عرش، التاسع
مجموعة عىل وقعنا عرش، التاسع القرن خالل بألبابنا أخذًا فيها الفكر مظاهر أشد منها
أقلتها التي العقول بني من األول الصف يف ينزلون الذين األعالم العلماء أولئك أسماء
كل بذور أُلقيت عرش التاسع القرن من األول الشطر ففي عصورها؛ كل يف األرض
واألساليب للقوانني منها كثري وخضع اإلجمال، وجه عىل فرنسا يف الحديثة العلوم فروع
من طليٍّا ثوبًا ألبسها تعميًما العلم موضوعات َمْت ُعمِّ فرنسا، ويف البحتة. الرياضية
حديثًة مدرسًة والفن األدب يف وأنشأت العام، اإلدراك يف تتغلغل فبدأت اللغوي، األسلوب

الطبعيني. مدرسة هي
التاسع القرن خالل فرنسا يف نمت التي الطبيعية الرياضية الروح بني قارنت وإذا
التشييدية النزعة فإن كبري؛ النشوء من بحظ تسعد لم هذه أن وجدت الفلسفة، عرشوبني
القديمة: املذاهب من إال تُستََمدَّ لم ذاك إذ فرنسا يف الخيالية الفلسفة أنتجتها التي
أو ،Aristotle و«أرسطوطاليس» ،Plato و«أفالطون» ،Descartes «ديكارت» كمذهب
فإذا الغيبيني. أملانيا فالسفة من وغريه «هيجل» كمذهب فرنسا: عن األجنبية املذاهب من
الفلسفة؛ ناحية من وأملانيا العلم، ناحية من فرنسا وبني بينها وقاَرنَّا إنكلرتا إىل رجعنا
لم والفلسفة العلم فإن عرش، التاسع القرن أوائل يف العلمي بالعقم أصيبت قد أنها وجدنا
الناحيتني يف وبزَّت عرش، والثامن عرش السابع القرنني خالل إال إنكلرتا يف ثمارهما تينع
يف اإلجداب كل أجدبت قد عرش التاسع القرن أوائل يف نجدها ولكن أوروبا، شعوِب كلَّ
لم العظمى العلم مستكشفات أن فتجد الفلسفة، أم العلم أيف سواء كربى، مدارس تكوين

غالبًا. حولها عما عزلٍة يف ظلت مفردة أسماء بسوى تُْقَرن
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لها يكن لم فرنسا، يف بها يفخر أن للعلم يحق التي الكبرية املدرسية النظم وتلك
إبان أوروبا يف العامة املعرفة نرش يف ضلع أقل إلنكلرتا يكن لم كذلك إنكلرتا، يف وجود
سدَّدها التي الرضبة تلك بعد مطلًقا تنهضهنالك لم الغيبية والفلسفة عرش. التاسع القرن
يف املبتكرين واالقتصاد االجتماع ِعْلَمي عىل الفلسفي التأمل واقترص هيوم»، «دافيد إليها
األدب يف وتنمو تتكون أخذت فكرات عىل إنكلرتا يف تقع ذلك تلقاء أنك غري العهد، ذلك
«ووارد Shelley «شييل» بلغة موشاة الذاتي االبتكار قوة من كان ما فإن الشعري؛
من Browning «وبروننج» ،Tennyson «تنسيون» نبوغ أبرز وما الشعرية، سوورث»
الفكر به فاض ما كأخص طريقنا يف تقع التي األشياء هي العميقة، الناضجة املعاني
بقية وبني إنكلرتا بني املقارنة وجهة أَحرصنا سواء عرش، التاسع القرن خالل اإلنكليزي
من اإلنكليزي الفكر فيها أينع التي بالعصور ُمقاسًة عرصنا يف بينها أم القارة، شعوب

ذلك. قبل
التاسع القرن من األول الشطر به جاد عقل أكرب أنتج ما إىل النهاية يف نرجع ولقد
الذي Faust «فوست» كتاب إىل نرجع قد عليها، نرتكز ابتداءٍ نقطَة منه ِلنَْستَِمدَّ عرش
التاسع القرن به جاد ما ألعمق مثاًال لنتخذه إليه نرجع قد «جوته»، النوابغ نابغة أخرجه
الفلسفة تيه من كاتبه بك ينتقل إذ واآلمال؛ الشكوك من فيها بما الفكر، صور من عرش
يأخذ أو والطمأنينة، باإليناس املحفوف بالنور، الفائض الطبعي العلم ميدان إىل املوحش
إىل بك ليقذف العالم؛ هذا ظواهر وراء املستورة الفردية الحياة أغوار أقىص إىل بيدك
الخطيئات، بطبيعة املحيطة الخفية األرسار من فيه وما واإليمان الديني املعتقد مطمأن

واالستغفار. التوبة إىل عنها والرجوع
االرتكاز، بؤرات من أية وعىل الطويل، سفرنا نبدأ النقط تلك من أية من أننا عىل
نريد الذي الفسيح امليدان ذلك من يدينا بني ما عىل نلقيها نظرٍة أول لدى أبصارنا تقع
ما رسعان البدء، منذ عقولنا يف يتحيز واحًدا مظهًرا هنالك أن نجد نواحيه، نستكشف أن
والهدوء، بالسكينة فيها تطمع التي بالجنة ليس الفسيح امليدان ذلك أن روعك يف يلقي
بذره، تبذر الذي الهادئ العمل بمهيئات فيه تزود أن تؤمل الذي باملكان هو وليس
فيه تظفر الذي العمل واقتسام للتعاون َمنْبَتًا هو وليس ولني، ِبِدعٍة حصاده وتجمع

والجالد. الرصاع خشونة عن البعيد بالسالم
وانتابتها بالتخريب، العنرصية القواُت تناولتها بأرٍض يكون ما أشبه مليدان إنه
وإنك واألخدود. صعيدها بني تُفرِّق ال شوهاء فرتكتها التدمري، بعواصف العتية الزالزل
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أحدثها فجوات منه يسدوا أن عواتقهم عىل أخذوا أناس بضعة عىل ذلك فوق فيه لتعثر
جديدة، قواعد عىل أسسجديدة تشييد يف آخذين وآخرين السلف، ونقائضخلفها املايض،
الرتاث، اقتسام أو امللك حيازة متصارعنيعىل متنابذين فتجدهم وهؤالء أوالء غري عىل وتقع
آمنني، بهم الحافِّ املجتمع طبيعة ترتكهم لن مصانعهم يف الوادعون العمال أولئك حتى
من يجاورونهم الذين شكاوى تهزهم أو املعارك، تلك يف االشرتاك إىل الظروف تدعوهم بل
هزيمة َكْلَمى ويرتدون رصاع، عطىش مراقدهم من َفيَُهبُّوَن والجاه السطوة أهل مظالم

وانكسار.
يف األثر َ بنَيِّ ظل والذي املجتمع، يف السائد القلق ذلك يف السبب نتدبر أن أردنا إذا أما
العرصالذي إىل كرة النظر نرجع أن إىل يدعونا فالواجب عرش، التاسع القرن طوال الحياة
النظامات كلَّ َفَدكَّ أوروبا عىل عصف الذي الهوجاء الثورة تلك عاصف أن لنجد تقدمه؛
ناحية أية من وأفكارنا، آرائنا يف الظاهر األثر ذلك ترك الذي هو واالجتماعية، السياسية
عرص بحق دعي قد إليه نشري الذي العرص ذلك إن قبلتها. الوجوه أي وعىل فيها، نظرت
وانقالب؛ ثورة فكرة هذا كل مع عرش التاسع القرن يف الفكرة أن أعترب لم إذا أما الثورة.
قد عرش التاسع القرن فجر وأن وانقىض، فرط لعٍرص تابعان والهدم التقويض ألن فذلك
القديمة، الفكر صور إىل بالرجوع وإما الحديثة، األسس بتشييد إما البناء؛ يف بالرغبة َج تُوِّ
يف لتربز أو مستحدثة، ودالئل برباهني لتُزكى األوىل؛ القرون خلفتها التي الحياة ومظاهر

محققة. منفعة أو جديد، معنى عىل يسدل ثوب
ورجعي جهة، من أسايسطبعي العلمية الناحية عرشمن التاسع القرن يف الفكر كان
والتشييد، البناء نزعة من فيه كان ملا إال أسايسطبعي، بأنه أقصد ولست أخرى. جهة من
العلم هيكل إلقامة وسيلًة املواد من عليه تعثر مما لتتخذ األشياء صميم إىل تغلغلت التي
املحاوالت شتى من فيه آنست ِلَما إال رجعيٍّا كان بأنه أقصد ال أني كما ِبْكر، أرٍض عىل
للعثور عاملًة السبيل تلك يف ومضت والعقائد، التاريخية النظم عىل اعتمدت التي امليئسة
خطر من يتضمنان وما اإلنسانية، الحياة يف قيمٍة من لهما وما حقيقٍة، من فيهما ما عىل

عرش. التاسع بالقرن عالقتهما يف وشأن
نرى نزال ال فإننا ومعاولها، بفئوسها قائمة تزال ال والتقويض الهدم عوامل إن
بكل اململوءة الجديدة الحياة فإن والبناء، التأسيس عرص يف َفِتيًَّة قائمة الثورية الروح
اإلنكليزي الشعر يف و«كولريدج» و«واردسوورث» ،Burns «برنز» بثها التي القوة بواعث
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The «بريون» مدرسة بها خصت التي الثورية الروح عاقتها قد عرش، التاسع القرن إبان
الفكرة أن تجد كذلك سممتها، بل النشوء، سبيل يف االنبعاث عن School of Byron
انحطت قد Idealistic املثالية واملدرسة «كانت» فلسفة يف وترعرعت شبت التي الحديثة
وراءها ترتقب ال أدرية» «وال جوفاء، «مادية» إىل عليها توالت التي الصور تعاقب خالل

رجاء. وال أمل من
األنفس يف بعثت ما عىل — املقوضة املهدمة العوامل تلك من عامًال تجد لن إنك
أراد من وكل الفكر، فيه اتجه حديثًا متجًها أنبتت قد — وفتنة لذة من تعاقبها خالل
املعتقدات بها نقضت أو االجتماعية، النظامات بها تهدمت التي التدليل أوجه يدرس أن
الذين عرش، الثامن القرن مؤلفو كتب ما إىل يرجع أن من بد فال الناس، أعزها طاملا التي
منه اعتل الذي الفائض املنهل ظل والسالسة، القوة من قالب يف وأدلتهم براهينهم صبُّوا
فئٌة زماننا ُكتَّاِب من منوالهم عىل نسج ولقد طويًال. زمانًا عرش التاسع القرن فوضويو

منزلة. وأعظم شهرة بأوسع ت ُخصَّ
والسياسيون الحكومات بها تذرعت التي الطرق تلك أصف أن قصدي ليسمن كذلك
االستقالل، بإعالن أمريكا يف انتهت التي الطرق تلك الرشعية، مطالبها عن األمم صد ابتغاء
أبرزتها التي العليا األمثال مجموع من يتحقق لم فإنه الكربى، الثورة بصيحة فرنسا ويف
الوحدة تحقيق إىل االنرصاف صد ولقد إنكلرتا. يف ضئيًال جزءًا إال الكبرية الحركة تلك
سبيل يف االنبعاث عن أوروبا أمم من كثريًا السيايس االستقالل ابتغاء الرصاع أو القومية،

الداخيل. اإلصالح
أن واملساواة الحرية تستطيع االجتماعية النظامات من أيٍّ عىل النظريون يتفق ولم
انتباهنا من شطًرا تسرتعي أن من بد ال تعاليمهم أن عىل واحد، جو يف لتعيشا تقوما
التاسع القرن يف الفكر أنتجها التي العديدة الفلسفة صور من صورًة باعتبارها وعنايتنا
العملية، والسياسة االجتماعية النظريات بني تفصل سحيقة فجوة هنالك أن غري عرش،
النظر بنَْيَ الكائَن خالءها يمأل بأن قنعت أو السياسية، واملداهنات الحروب فراغها سدت
القرون خلفتها التي النظامات بني التأليف عىل عاملة مضت التوفيق من رضوٌب والعمل
املطالبة األمم صيحة وبني هذه وبني جهة، من الحارض العرص مهاترات وبني األوىل،

أخرى. جهة من الحرية يف املرشوع بحقها
أُنفق قد الجهد من بكثري مصحوبًا العميل الفكر من كبريًا جزءًا أن من الرغم وعىل
رسمته الذي موضوعي عن خارجة أنها أعتقد فإني النتائج؛ تلك إىل الوصول سبيل يف
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أو الجدي، الدرس جو الهادئ؛ الجو ذلك عن العلم أو الفلسفة خرجت فحيثما لنفيس،
وحيثما وجدلهم، العوام خالفات إىل البحث، ومعامل املحارضة قاعات جدران تخطيا
لحل وسيلة ليكون الغيب؛ ألرسار املخلدة املؤمنة املعتقدة النفس أغوار عن الدين خرج
فيها، النظر عن أمسك فهنالك اليومية؛ الواجبات ألداء آلة أو البرشية، الحياة معضالت
عند والوقوف إليها، السكون نفيس ألزمت التي الحدود عن خرجت قد تكون بذلك ألنها

حدودها.
املادَة الروُح فيه تُخضع الذي الحيز ذلك بوجود أسلم ال أني هذا معنى من وليس
إىل الفكرات فيه تنقلب قد والذي مادي، نفع ذا فيه الفكر يكون والذي عليها، وتتغلب
تتم الذي التدرجي واالنتصار العمل عىل الصرب حيز والجهاد؛ الجالد حيز ثابتة: حقائق
التاريخ يتناوله ما أخطر من أنه أعتقد لحيز فإنه وتسلسل؛ هدوء يف حال بعد حاًال أسبابه
العصور عرصمن به يسعد لم ما عرش التاسع القرن فيه أنبت الذي الحيز وأنه باإلثبات،
القرن حياة من الحيز هذا يف النظر أن أقصد بل هذا، من شيئًا أقصد لست املاضية.
عالم من أخذت التي الرئيسة األمم ثالثة عىل البحث قرصنا مع ا تامٍّ يأتي ال عرش التاسع

وافر. بضلع الفكر

عىل تقع لن فإنك الهادئ؛ والنشوء والسالم الوداعة بعالم ليس الداخيل العالم ذلك إن
تحطيًما أكثر كان أو املتناقضة؛ النظريات من كثري إنتاج يف العقول فيه أخصبت عرص
طويلة، دهوًرا ثابتة قائمة ظلت التي للمبادئ تقويًضا أشد أو العتيقة، والفكرات لآلراء
يف أنظر أن مبدأ اعتنقته، الذي املبدأ عىل أمينًا سأظل أنني عىل عرش، التاسع القرن من

تقوييض. كعامل ال تشييدية، قوة أنه ناحية من الفكر
وليس اليقني، قوة من العقل كسب مما كشطٍر الفكرات عالم يف أنظر أن أريد
اإلنساني العقل بأن ا حقٍّ اعتقاًدا ألعتقد وإني املادي، الوجود ظالل من متحول كظل
أن بغري التقدم عن عجز ومهما وينشأ، لينمو حيزه عن الخارجة باملنبهات استعان مهما
نبًعا يتضمن واالجتماعية الفردية حياته يف فإنه الخارجية، القوى مصححات من يستمد
املحسوسة، باألشياء اآلرصة ذات بالحقائق دائًما يفيض الخارجي الوجود كل عن مستقالٍّ

ألوانها. وتباين رضوبها، اختالف عىل وبالفكرات
عرش التاسع القرن خالل الفكر يف روايتي أجعل لكي وأجاهد أعمل سوف لذلك
الكالم عن غافل غري خالله، العقل أبرزها التي التشييدية الفكرات يف النظر حول دائرة
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بالفكرات أقصد ولست إليه، أدت التي الفكر صور وال البحث، احتذاها التي األساليب يف
املتوسطات وقانون وتوزعها، القوة» «بقاء أو املادة «نشاط» يف الفكرة أمثال إال التشييدية
وفلسفيٍّا، علميٍّا النشوء يف و«سبنرس» Darwin «دروين» وفكرات والتغليب، واإلحصاء
حول أن عىل «القيم»، عالم يف الخاصة «لودز» ونظرة و«الذاتية»، «الفردية» ومذاهب
عقول تنبتها التي الخالفية واملسائل نقضها، تحاول التي النقد صور ترتاكم األشياء هذه

القديم. عىل املحافظة يف امُلغالني
الثابتني املحافظني أقالم به نبذت ما مجمل من بالبحث أتناول ال سوف أنني غري
املتغلغلة الخطأ أصول عن منها لنا كشف ما إال العتيقة باآلراء التمسك يف مغاالتهم عىل
املبتكرة والفكرات املبادئ أغوار أبعد إىل منها نزل ما أو الحديثة، الفكرات تضاعيف يف
القواعد تحقيق عىل تساعدنا جديدة أساليب عن منها يكشف ما أو ا، وحقٍّ ثباتًا ليزيدها
الحديث. الفكر يف «كانت» الفيسلوف بثها التي الروح لهي هذه إن عليها. نعكف التي
الذين يشيدون، وال يهدمون الذي املغالني املتطرفني نزعات من الروح تلك يناقض ما أما
اإلنساني الفكر أن اعتقاد عىل عليه، يرتكزون ثابت مرتكز بلوغ عن الهمة بهم قعدت
ال مرٍّا عليهم أمرُّ سوف فأولئك ووهم؛ خيال سوى ليست العقل يف املنبثة املشاهدة وقوة
من معنى كل عدمت جوفاء فلسفة إزاء تفعل ما خري ذلك انتباًها. وال شأنًا فيه أُعريهم

الحياة. معاني
تقدم، كل ينتقصون الذين القديم عىل املحافظون أولئك نظري يف يفضلهم وال
بمذهب ويبرشون أقالمهم، من تنبعث التي الظلمة وراء النهار ضوء إخفاء ُمحاِولني
اإلنساني، العالم يف صحيح تقدم كل ينكر الذي املذهب ذلك الفلسفة؛ يف «االستمرار»
نفع من الرجعية الحركات لبعض كان بما االعرتاف عن يعوقني لن كله هذا أن غري
وما املايض، حب من فيها كان بما Romanticism التخيلية» «الفلسفة فإن وفائدة؛
طفولتها يف اإلنسانية بها صورت التي املحكمة الفنية الصورة تلك من مثالياتها أبرزته
الوسطى، القرون حاالت دراسة عىل وإكبابها األوىل، فطرتها يف الحياة ومظاهر وغرارتها،
طبيعتها رغم فوائدها، لها كانت األشياء هذه كل التاريخي، القياس كفاءات من كونت وما
القرن أضاف يشء أي يُساِئلُني: َمن عىل دائًما أجيب لكي جهدي أبذل سوف الرجعية.
الجهد ذلك من نالنا كسب وأي فكرات؟ من العقل أنتج ما مجموعة إىل عرش التاسع
وأي ويتضاعف. ويزيد ينمو أن من البد الحياة صفة فيه يشء كل بأن مقتنًعا العظيم؟

الفكر؟ يف ما الحقيقية الحياة صفات من فيه يشء
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واملدرسة «كانت»، الفيلسوف أساسها وضع التي الفكري» «النقد مدرسة أن عىل
إن األملان، والتخيليني Walter Scott سكوت» «وولرت عقل حول تركزت التي «التخيُّلية»
تتخذا أن تصلحان ال أنهما ألعتقد فإني عرش؛ التاسع القرن يف الفكر أنتج ما أخص كانتا
عرش. التاسع القرن خالل الفكر عالم يف يؤرخ أن يريد باحث منها يبتدئ أولية قاعدة
بحثه يسوق أن العهد: ذلك يف للبحث تصدى من كل إليه ينرصف أن يجب ما أخص إن
الفكر؛ منه يرصد مرصًدا الذاتية» بالقوة الفكر «نشوء يف «هيجل» مذهب من متخذًا
وما حق، من املذهب هذا يف ما مقدار املفكرين لدى تحقق بنتيجة بحثه من ليخلص

صواب. من عليه ينطوي
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