نقد هيغل لشكوكية هيوم

التأسيس لنظرية احلتمية التاريخية
عبد الله نرصي ـ أمري تركش دوز

[*]
[[[

تط ّرق الباحثان يف هذه املقالة إىل بيان األسس التي يتق ّوم عليها الشكّ الفكري ومعانيه
مواقف هيغل حيالها حيث اعترب شكوك ّية هيوم
وأقسامه عند ديفيد هيوم ،وقد سلّطا الضوء عىل
َ
ركناً من أركان املثال ّية الذات ّية وأحد أبسط صورها .ومن جملة املواضيع املطروحة للبحث يف
هذه املقالة ،بيان واحدة من خصائص نقد هيغل عىل شكوك ّية هيوم والتي تتمحور حول تفنيد
النزعة التأسيس ّية مبا هي السبيل الوحيد ملواجهة أزمة الشكوك ّية.

وأ ّما املباحث األخرى فقد متحورت مواضيعها حول النهج الذي اقرتحه هيغل كبديلٍ من
يل،
َ
شكوكية هيوم ،فاأل ّول ضمن تأكيده عىل كون اإلدراك مي ّر يف عدّة
مراحل ويسري بشكلٍ تكام ٍّ
تم تسليط الضوء بشكلٍ
أسايس
فقد تب ّنى فكرة أنّ النزعة الظاهرات ّية ال تنبثق إال من حالة ٍ
يأس .لذا ّ
ٍّ
رشاح آثار هيوم اعتربوها بديل ًة عن شكوك ّيته.
عىل بيان طبيعة الشكوكية القدمية ،حيث إنّ بعض ّ

المحرر

املذهب الشكويك ـ الشكوك ّية ـ ( )Scepticismهو أحد امليزات الفارقة يف الفكر الحديث ،وقد
صقل وبلغ درجة النضوج الفكري يف رحاب آراء ونظريات الفيلسوف ديفيد هيوم ،فمنذ تلك اآلونة
وحتّى عرصنا الراهن طرحت مواضيعه للبحث والتحليل من مختلف جوانبه إال أ ّن أح َد هذه الجوانب
مل يحظ بأهم ّي ٍة تليق بشأنه العلمي ،أال وهو الجانب الهيغيل ،أي موقف الفيلسوف فريدريك هيغل
تجاهه ،فقد أكّد هذا املفكّر الغريب عىل أ ّن الفلسفة تتبلور يف تأريخها ،ومن سامت مواقفه الفكرية
*ـ عضو الهيئة التعليمية يف جامعة العالمة الطباطبايئ.
ـ حائز عىل شهادة دكتوراه يف الفلسفة من جامعة العالمة الطباطبايئ ـ إيران.
ـ املصدر :املقالة نرشت يف مجلة «ذهن»  ،السنة 2014م ،العدد  ،60الصفحات  65إىل .86
ـ تعريب :أسعد مندي الكعبي.
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رأي أو وجه َة نظ ٍر ومبا يف ذلك النزعة الشكوكية ،وإنّ ا اتّبع بدل ذلك نهجاً قوامه تعيني
أي ٍ
أنّه مل ينبذ ّ
مراحل تكامل الروح.
َ
رأي ووجهة نظ ٍر ضمن
مكانة ّ
كل ٍ

جهه هيغل لسلفه هيوم ،فهي تتمثّل يف كونه مطروحاً ضمن نطاقٍ متباينٍ
وأ ّما أهميّة النقد الذي و ّ
مع نطاق النزعة العقلية ،ومن هذا املنطلق أخذ بعني االعتبار القيود التي تح ّدد إطار الشكوكية
جهات الفكرية ،فضالً عن ذلك فإ ّن
وإمكانياتها الذاتية كمرتكزين متالزمني عىل صعيد ازدهار التو ّ
تفنيده ملبادئ هذه النزعة ال يتمحور حول إبطال األدلّة التي سيقت إلثباتها ونقضها عن طريق
ٍ
لحظات مصرييّ ًة لك ّنها
االستدالل ،فقد اعترب مختلف أقسام الشكوكية طوال تأريخ الفلسفة تتض ّمن
يف الحني ذاته عابر ٌة يف مسرية الفكر الديالكتييك.
االسرتاتيجيّة التي ات ّخذها هيغل يف هذا املضامر فحواها تهميش الشكوكية يف زوايا ضيّق ٍة من
الحوار الفكري بصفتها موضوعاً ال قابليّة فيه ألن يكون بني ًة أساسي ًة للفكر الجاد [[[.هذا الكالم ال
يعني بطبيعة الحال عدم االكرتاث بالشكوكية من أساسها ،إذ إ ّن معرفة حقيقتها من حيث كونها
[[[
وازعاً لتضييق نطاق الفكر ،عاد ًة ما ترتبط بالهوامش الجانبية للبحوث والدراسات الفكرية.
ّأو ًال :الشكوكية يف فكر هيوم
الفيلسوف ديفيد هيوم يف الفصل الرابع من كتابه "تحقيق يف الذهن البرشي" تب ّنى نهجاً شكوكياً
عىل صعيد الشكوك التي تكتنف أداء الذهن البرشي ،وقد سلّط الضوء عليها ابتدا ًء من بيان السبب
الحسية ومخزونه الذهني ،ومن
أحكام تتع ّدى نطاق إدراكاته
الذي مينح اإلنسان جرأ ًة يف إصدار
ٍ
ّ
جملة معتقداته أ ّن جميع االستدالالت التي تساق حول األمر الواقع تتق ّوم يف أساسها عىل العالقة
الكائنة بني العلّة واملعلول ،لذا بدون هذه العالقة ال نتمكّن من السري ق ُدماً إىل نطاقٍ يتع ّدى حدود
توصل إىل هذه
حواسنا [[[.هيوم مل يوضّ ح كيف
املتحصلة من
اإلدراك الذهني واملعلومات
ّ
ّ
ّ
النتيجة التي تتضّ من حكامً كلّياً ،لك ّنه مع ذلك ساق البحث نحو بيان كيف ّية تحقّق الحكم بالعلّية
ومم قاله يف هذا املجال" :ال ميكن للذهن مطلقاً افرتاض معلولٍ
من خالل بيان كيف ّية نشأتهّ ،
إلحدى العلل  ...وذلك ألنّ املعلول بصورته العا ّمة يختلف عن علّته ،وتأسيساً عىل هذا ال ميكن
[[[
أن ُيستكشف يف علّته".
[[[  -جوزيف ماك كورين ،هگل وفلسفة تاريخ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أكرب معصوم بييك ،إيران ،طهران ،منشورات «آگه»،
2005م ،ص .60 - 59
[[[  -املصدر السابق ،ص .59
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -املصدر السابق ،ص .111
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حينام نعجز عن استكشاف أساس العالقة عن طريق االستقصاء العقيل يف آثار األشياء
وخصائصها ،فمن األوىل يف هذه الحالة اإلذعان بعجزنا عن إثبات رضور ٍة تحقّق هذه العالقة،
الخاص ألحد األشياء يف مجال تفاعله مع سائر األشياء يع ّد
وحسب اعتقاد هيوم فرتجيح السلوك
ّ
ح .ويف موضعٍ آخر تح ّدث عن االنفصال الحاصل بني العلّة واملعلول لك ّنه مل
ج ٍ
ترجيحاً بال مر ّ
[[[
كل معلو ٍل ميثّل حدثاً
منفصال عن علّته،
ً
يتح ّدث عن االختالف التا ّم بينهام ،حيث أكّد عىل أ ّن ّ
[[[
لذا ال ميكننا استكشافه يف علّته نفسها.
استنادا ً إىل ما ذكر ،لو أردنا نسبة أحد املعلوالت إىل إحدى العلل عن طريق التحليل العقيل،
ففي هذه الحالة نكون قد تحكّمنا بالعقل.

ويف عبار ٍة استعاريّ ٍة قال هيوم« :إ ّن الطبيعة جعلتنا نقبع عىل مساف ٍة بعيد ٍة عن أرسارنا ومل متنحنا
سوى معرف ٍة نوعيّ ٍة لبعض املواضيع ،كام أنّها -الطبيعة -كتمت علينا تلك القابليات واألصول التي
يعود تأثري املواضيع قاطب ًة إليها» [[[.إذا ً ،النطاق اإلبستمولوجي الذي يفسح لإلنسان عن طريق
حواسه محدو ٌد بحيث ال يشتمل عىل جميع الكيفيات املحسوسة لألشياء ،وإنّ ا يع ّم فقط تلك
ّ
نستشف من هذا الكالم أ ّن هيوم أراد
انضاممي أو مقارنٍ .
تتحصل عن طريق أم ٍر
الكيفيات التي ال
ّ
ّ
ٍّ
إثبات انفصال متعلّق املعرفة اإلنسانية.
ومع ذلك حتّى وإن عجز اإلنسان عن معرفة تلك القوى التي توجب تحقّق تأثري بعض األمور
ٍ
بكيفيات ظاهري ٍة أو بتأثريٍ من أحد املواضيع ،أو حينام
بنح ٍو خاص ،لكن كلّام عرض عليه يش ٌء
يرتقب صدور معلو ٍل متشاب ٍه من هذا املوضوع ،ففي هذه الحالة تتك ّون لديه حال ٌة يتحقّق فيها أم ٌر
ٍ
معلوالت مشابه ٍة ملا واجهه قبل ذلك يف تجربته[[[ من عللٍ متشابه ٍة.
يطلق عليه توقّع[[[ صدور
ّ
الشك -بالنسبة إىل إمكانية تكرار التجربة يعني توايل حدوث أم ٍر
وأكّد هيوم عىل أ ّن اليقني -عدم
[[[
بعد أم ٍر آخر ،ال يعترب مثر ًة للنشاط الذهني.
ومن جملة ما تبناه هيوم من وجهات نظ ٍر عىل صعيد ما ذكر ،أ ّن العلم بالكيفيات الظاهريّة ألحد
األمور ال يتيح لنا معرفة طبيعته ،ومبا أ ّن اإلنسان ال ميتلك علامً باألمور الخف ّية فال ميكن القول
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -املصدر السابق ،ص .113

[1] - event
[4] - expectation
[5] - experience
.املصدر السابق ،ص [6] - 114
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بأ ّن توقّع تكرار التجربة هو مثر ٌة للنشاط الذهني ،وعىل هذا األساس تبلورت يف آراء هيوم حال ٌة
ّ
الشك ضمن بيانه للعالقة العلّية وحديثه عن السبب يف كون علمنا مينحنا معرف ًة عن حقائق
من
قطعي
حواسنا وأذهاننا ،ومضمون هذه النزعة الشكوك ّية هو عدم وجود أم ٍر
تفوق ما نناله بواسطة
ّ
ٍّ
يف مجال العلم بحقيقة أحد األشياء والقوى الخف ّية الكامنة يف باطنه واآلثار التي ترتتّب عليها.
توصل إليها ،فقد تب ّنى من الناحية العمل ّية نهجاً آخر ،حيث
لكن رغم هذه النتيجة الشكوكية التي ّ
نتائج عمليّ ٍة خالل تجاربه املك ّررة باعتباره إنساناً ال فيلسوفاً ،أقنعته يف ما
توصل إليه من
أق ّر بأ ّن ما ّ
َ
بعد بإمكانيّة معرفة العالقة الكائنة بني النتيجة واألمر املج ّرب .إال أ ّن املسألة التي راودت هاجسه
باعتباره فيلسوفاً ،متحورت حول معرفة السبب يف كون الذهن البرشي يرتقب تحقّق ما ذكر أعاله،
ومعرفة السبيل الذي يتحقّق يف رحابه هذا االرتقاب -التوقّع -بصفته حال ًة ذهنيةً.
حل ملا ذكر،
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا الفيلسوف الغريب أعرب برصاح ٍة عن يأسه يف وضع ٍّ

الخاصة بالنسبة إىل القابليات الفكريّة اإلنسان ّية.
ومن البديهي أ ّن يأسه هذا يرضب بجذوره يف واقع رؤيته
ّ
وبعد أن طرح شكوكياته ،حاول ّ
فك رموزها عىل ضوء مذهبه الشكويك ،ويف هذا الفصل -من

ح تبني نهجاً فلسفياً شكّياً أو أكادميياً [[[.فقد أكّد عىل أ ّن الرشيحة الفكريّة
كتابه -اقرتح بشكلٍ رصي ٍ
األكادمي ّية تح ّررت من القيود الدقيقة للتح ّريات الذهنية ،ورفضت جميع وجهات النظر الخارجة
عن نطاق الحياة والتجارب العملية املتعارفة ،وكمثا ٍل عىل الفلسفة الشكّية نشري إىل ما ذكره هذا

كل استدال ٍل يبدأ من التجربة ،فيه خطو ٌة ال
الفيلسوف حول العادة أو الطبع البرشي ،إذ ا ّدعى أ ّن ّ
ٍ
يل ،فاإلنسان
أي دليلٍ [[[ أو
ب ّد للذهن وأن يتّخذها ،لك ّنها يف الحني ذاته غري مدعوم ٍة من ّ
نشاط عق ٍّ

بطبعه يتجاوز إطار شهادة الحواس وم ّدخراته الذهنية ،والطبع يف الواقع عبار ٌة عن رغب ٍة [[[.والجدير
بالذكر هنا أ ّن هيوم أق ّر بأنّه ال يقصد معرفة سبب إيداع هذه الرغبة يف النفس اإلنسانية.

كل عقيد ٍة منتلكها بالنسبة إىل موضو ٍع
أكّد هيوم عىل أ ّن ّ
حقيقي ،ال ب ّد وأن
واقعي[[[ أو وجو ٍد
ٍّ
ٍّ

تكون منبثق ًة من طبعنا وعادتنا يف مالحظة إحدى العالقات ،فالعقيدة هي يف الواقع واحد ٌة من
نشاطات الروح[[[ التي تنشأ عىل ضوء طبعنا ،وقد وصف هذه الحالة بأنّها من جملة القابليات

[[[  -املصدر السابق ،ص .119
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الذاتية -الغرائز الطبيعية -لدى اإلنسان ،وهي حال ٌة ال ميكن تحقّقها أو الحيلولة دون وقوعها عن
ٍ [[[
أي عمليّ ٍة ذهنيّة.
يل أو ّ
طريق ّ
أي استدال ٍل عق ٍّ
ثانياً :نقد هيغل لشكوك ّية هيوم
رشاح آثار هيغل أ ّن نقده لشكوكية هيوم يرضب بجذوره يف نقاشاته التي طرحها حول
قال بعض ّ
آراء الفيلسوف األملاين جوتلوب إيرنست شولتسه[[[ وآراء كينيث ويستفال [[[،حيث قال« :إ ّن النزعة
التجريبيّة بلغت ذورتها يف باكورة القرن التاسع عرش امليالدي بفضل جهود شولتسه الذي حاول
م ّر ًة أخرى توسيع نطاق النقد املطروح عىل املنظومة الفكرية لديفيد هيوم ،ومن هذه الب ّوابه ر ّد عىل
فلسفة إميانوئيل كانط النقدية متّبعاً نهجاً استقرائياً ومعتمدا ً عىل املفهوم املطروح حول العلّية يف
األوساط الفكرية ،لكن مع ذلك مل يتمكّن من معرفة واقع املعضالت التجريبية التي أشار إليها
[[[
ديفيد هيوم».
املقالة التي د ّونها هيغل حول العالقة بني املذهب الشكويك والفلسفة والتي متحورت
ٍ
اختالف بني النزعة الشكوكية التي كانت
مواضيعها حول نقد آراء شولتسه ،أكّد فيها عىل وجود
سائد ًة يف بالد اإلغريق والشكوك ّية الحديثة -أي شكوكية هيوم ومن بعده شولتسه -فالنمط األ ّول
الحسية الخارجية ،يف حني
القديم -برأيه يتّصف مبيز ٍة إيجابيّ ٍة من حيث عدم ارتباطه باملعطياتّ
حسي ٍة جزئيّ ٍة بحيث يثبت سكونه وخموله
أ ّن النمط الثاين -الجديد -يكون الذهن فيه تابعاً ملعطيات ّ
ٍ
نشاط ،وقد اعتربه هيغل متناقضاً من حيث كونه شكّي ًة متق ّوم ًة عىل دوغامتيّ ٍة
أي
قبل أن يبدر منه ّ
تا ّم ٍة [[[.يشار هنا إىل أ ّن أكرث البحوث النقديّة انسجاماً يف ما طرحه هيغل عىل شكوكيّة هيوم بشكلٍ
يتجل يف كتابه «محارضات يف فلسفة التأريخ» ،حيث تط ّرق فيه إىل نقد آراء ونظريات
ّ
مبارشٍ،
هيوم وبريكيل تحت عنوان «املثالية والشكوكية» ،ففي هذا املبحث املقتضب من الكتاب اعترب
شكوك ّية هيوم منطاً من الشكوك ّية الحديثة ،ث ّم ذكر وجه تباينها مع النمط القديم ،فهي تتمحور حول
كون الذهن مدركاً ،وعىل أساس إدراكه هذا مييس وكأنّه حرك ٌة باطن ّي ٌة ذات ّيةٌ ،وهذا اإلدراك الذايت
يكون يف الوهلة األوىل صورياً وفردياً .ث ّم استنتج أ ّن هذه الصورة من الشكوكية تختلف عن الصورة
القدمية من حيث إنّها تجعل التصديق بالحقيقة نقطة انطالقٍ لها ،يف حني أ ّن الفالسفة الشكوكيني
[[[  -املصدر السابق ،ص .124 - 123

[2] - Gottlob Ernest Schulze .
[3] - Kenneth R. Westphal .
[4] - Westphal Kenneth R.; “Hegel`s manifold response to skepticism” in the phenomenology of spirit,
proceedings of the Aristotelian society, 2003, 103.2, p. 160.
[[[  -كريم مجتهدي ،درباره هگل وفلسفه او (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات أمري كبري1991 ،م ،ص .64
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القدماء كانوا يؤكّدون عىل رضورة اللجوء إىل اإلدراك الفردي بصيغ ٍة ال تجعله أمرا ً فكرياً واقعياً،
التوصل إليها لكونها ال تبلغ درج ًة إثباتيةً،
فشكوكيتهم حسب رأي هيغل ال تظهر النتائج التي يت ّم
ّ
ولكن مبا أ ّن جوهر األشياء يع ّد أمرا ً مطلقاً حسب الفكر املعارص ونظرا ً لكون وحدة األشياء ضمن ّي ًة
يتجسد يف إدراكها لذاتها ويقينها
يل
ّ
واإلدراك الذايت أمرا ً أساسياً ،فالشكوك ّية هنا تتّسم بطابعٍ مثا ٍّ
بوجودها باعتبارها حقيق ًة عا ّمةً .أبسط أشكال هذه املثال ّية يتحقّق حينام ميكن إلدراكنا الذايت
الفردي أو الصوري -ات ّخاذ خطو ٍة تتع ّدى نطاق تص ّوره بأ ّن جميع األمور املوضوعيّة ليست سوىمختص ٍة بنا ،وأكّد هيغل عىل وجود هذه املثاليّة الذاتيّة يف فلسفة بريكيل بصيغ ٍة معيّن ٍة،
مفاهي َم
ّ
[[[
متجسد ٌة يف فلسفة هيوم.
وصيغتها األخرى
ّ

معي عىل ضوء فهمه الخاص ملسألة
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن شكوك ّية هيوم تنتظم يف إطا ٍر ّ ٍ
العلّية ،وهذا األمر طرحه هيغل للبحث والتحليل ضمن كتابه "محارضات يف فلسفة التأريخ" ،حيث
جهات الفكرية التي تبناها هيوم يف هذا الصعيد بالساذجة لكونها تتق ّوم عىل فرضي ٍة
وصف التو ّ
أ ّولي ٍة بخصوص مفهوم العلّية -العلّة واملعلول -لذا ال محيص لنا من معرفة العالقة الرضورية يف
جهات الفكرية التي تبناها
ما بينهام عن طريق التجربة فحسب .كام أكّد عىل أنّنا
ّ
نستشف من التو ّ
هيوم فشل التجربة املشار إليها -عدم صواب الفرضية األ ّولية املذكورة -ومثرة ذلك القول بعدم
رسيها إىل باطن التجربة [[[.كام قال بأ ّن
إمكانية تربير الرضورة عىل أساس التجربة ،فنحن الذين ن ّ
الطبع برأي هيوم يعترب من األمور الرضورية يف اإلدراك ،ومن هذا املنظار بإمكاننا مالحظة مثالية
تتجل املثالية يف
ّ
هيوم األساسية -أي عىل ضوء الطبع -وهذه الرضورة كائن ٌة يف اإلدراك ،لذا
الطبع .أضف إىل ذلك قال هيغل :إ ّن هذه الرضورة تعترب أمرا ً
يتجل بشكلٍ عا ٍر بالكامل عن الفكر
ّ
الخاصة بالرضورة هو اعتبارها تركيباً
والصور العقلية [[[.إال أ ّن اإلشكال الذي يُطرح عىل هذه الرؤية
ّ
رضب من الطبع الذايت ،فهي كالس ّد الذي يحول دون
من أمرين متعارضني مرتكزين بالكامل عىل
ٍ
وصول اإلنسان إىل طبق ٍة أكرث عمقاً يف عامل الفكر وذلك من منطلق عدم وجود صور ٍة عقلي ٍة لها.
ومن جملة ما أكّد عليه هيغل أ ّن العقل ذاتياً من وجهة نظر هيوم ال فاعلية فيه ،أي إنّه ال ميتلك
أي أصو ٍل أو مضامني أو معايري ،لذا ذهب الثاين إىل القول باستحالة إزالة االختالف الكائن
بذاته ّ
كل يش ٍء يف نطاق
بني الرغبات الفردية بذاتها واختالفها مع العقل ،ومن هذا املنطلق يقال أ ّن ّ
[1] - Hegel F. W. G.; Lectures on the History of philosophy, vol. 1, Tr. E. S. Haldane and Thoemmes
Press, Bristol, England, 1999, vol. 3. Pp. 363 - 364.
[2] - Ibid, p. 371.
[3] - notion.
Ibid, p. 373.
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ين أو عا ٍر عن الفكر ،وهذه الرؤية
ّ
املنظومة الفكرية الهيومية
يتجل عىل هيئة وجو ٍد غري عقال ٍّ
عم تبناه هيغل بخصوص الحقيقة وعالقتها بالفكر ،إذ إ ّن الحقيقة برأي هيوم غري
تختلف متاماً ّ
[[[
كامن ٍة يف الفكر ،وإنّ ا تتبلور يف رحاب الغرائز والرغبات.
وأ ّما الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور[[[ فقد ا ّدعى أ ّن هيغل سلّط الضوء عىل ذاتانيّة ديفيد
كل
هيوم ليس باعتبارها إقرارا ً يائساً بعجز الفكر اإلنساين ،بل مبثابة بيانٍ لشعو ٍر عميقٍ فحواه أ ّن ّ
ٍ
ميسا ً لإلدراك البرشي املحدود ،وعىل هذا األساس
أم ٍر
معتمد وها ٍّم لرتسيخ أسس الحقيقة ،يع ّد ّ
[[[
كل معيا ٍر ذايتٍّ لألخالق االجتامعية «الخلوقية»
فإ ّن شكوكية هيوم عىل الصعيد األخالقي تنسف ّ
وتسوقنا نحو شعورنا األخالقي.
وسعوا نطاق إحدى النظريات التي
الجدير بالذكر هنا أ ّن هيوم وسائر مفكّري ذلك العرص ّ
طرحت حول الشعور األخالقي ،ويف رحابها ت ّم تسليط الضوء عىل مبدأ االطمئنان العام باإلدراك
[[[
الذايت م ّر ًة أخرى باعتباره مرحل ًة من مراحل حركة الروح.
ٍ
برؤية تأسيس ِّية
ثالثاً :هيغل ونقد مواجهة الشكوكية

املفكّر توم روكمور[[[ هو أحد الباحثني الذين رشحوا آثار فريدريك هيغل ،حيث أكّد ضمن
رشوحه عىل أهميّة الفكر الهيغيل عىل صعيد مواجهة التح ّديات اإلبستمولوجية التي تعصف
بالعامل يف العرص الحديث ،وقال بأ ّن إحدى أه ّم ميزات هذا الفكر تتمثّل يف تفنيد الرؤية الرتيبة
املتق ّومة عىل وجود مواجه ٍة بني النزعتني التأسيسية[[[ والشكوكية ،واعتربه السبيل الوحيد الذي
ميكن االعتامد عليه يف التص ّدي للشكوكية .ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد ،أ ّن التص ّور السائد
هو كون التأسيسية تع ّد السبيل الوحيد يف التص ّدي للنزعة املذكورة ،لذا لو مل نتمكّن من الدفاع
قسم االسرتاتيجيات
عنها ففي هذه الحالة ال يبقى لنا
ٌ
محيص من تب ّني نهجاً شكياً [[[.وبعد أن ّ
اإلبستمولوجية إىل حدسان ّية[[[ وتأسيس ّية واستداريّة -حلقة مفرغة[[[ -أكّد عىل أ ّن هيغل سار عىل
[1] - Ibid, pp. 374 - 375.
[2] - C. Taylor .
[3] - Sittlichkeit .
[4] - Taylor Charles, Hegel; Cambridge University Press, U. K., 5 - 5 - 1977, p. 527.
[5] - Tom Rockmore .
[6] - Foundationalism .
[7] - Rockmore Tom, on Hegel`s Epistemology an Contemporary Philosophy, Humanities Press,
Newjersey, 1996, p. 29.
[8] - Intuitionism .
[9] - Circularity .
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ٍ
تأسييس
أساس فك ٍر
نهج االسرتاتيجية الثالثة ،وقال أ ّن هذا الفيلسوف واجه النزعة الشكوكية عىل
ٍّ
ال صواب له ،وهو يف حقيقته ليس سوى حلق ٍة مفرغ ٍة [[[،وا ّدعى أ ّن مفهوم الحلقة اإلبستمولوجية
مفهوم قديمٍ ومثر ٍة لبسط املفهوم الذي طرح قبل عرص سقراط ،وهو أ ّن الشبيه
املفرغة[[[ عبار ٌة عن
ٍ
يعرف شبيهه.
الكالم حول واقع العالقة املستقلّة بني العقل والواقع أو الفكر والذاتية البنيوية ،طرح من قبل
ٍ
ح ،وذلك ات ّكا ًء عىل مفهوم الحلقة
هرياقليطس
بغموض ،ومن قبل بارميندس وأفالطون بوضو ٍ
املفرغة ،فالعالقة بني العلم وهذه الحلقة يف العرف اإلغريقي القديم قد تزعزعت بفضل جهود
الفيلسوف أرسطو.
إضاف ًة إىل أ ّن هيغل ات ّخذ مواقف تتعارض مع آراء أرسطو ،رفض أيضاً ما قيل حول رؤية رينيه
الحل الوحيد ملواجهة املذهب الشكويك ،لكن لو كانت النظريّة بح ّد
ّ
ديكارت البنيوية باعتبارها
أي أطروح ٍة
ذاتها حالً للمعضلة ،فهي يف هذه الحالة مستغني ٌة عن اللجوء إىل أطروحة ديكارت أو ّ
أخرى ،وهيغل الذي كان عىل علمٍ بأهميّة هذا األمر ،وصفه يف املوسوعة كام ييل« :بالنسبة إىل
مفهوم الدائرة ،فاملركز واملحيط كالهام أمران ذاتيان لها ،وكالهام ميزتان مرتبطتان بها ،لك ّنهام يف
[[[
الحني ذاته مختلفان ومتضادّان مع بعضهام».
ومام ذكره توم روكمور يف هذا املضامر ،أ ّن فكر هيغل الظاهرايت متحور حول فكرة أ ّن الحقيقة
ٍ
أساس آخر ،كام أن هناك غموضاً حول اعتباره
أي
هي ّ
الكل أو النظرية التا ّمة التي ال تحتاج إىل ّ
ٍ
واحد ميكن عىل أساسه معرفة الحقيقة ،ومن هذا املنطلق أكّد روكمور عىل
كل
النظرية مبثابة ٍّ
أ ّن هيغل مل يطرح رأياً قطعياً حول كون النظرية أمرا ً متكامالً وتا ّماً ،إذ اعترب العلم وكأنّه يجري يف
رحاب عملي ٍة حيوي ٍة وفاعل ٍة قوامها التكامل النظري ،فالنظرية يف بادئ األمر ليست ثابت ًة حسب
ٍ
رأيه ،وإنّ ا يت ّم إثباتها تدريجياً وبشكلٍ
متصاعد ليك يت ّم بعد ذلك إثبات صواب نتائجها ،ويف
هذه الحالة يواجه املنظّر رضباً من االستدارية  -الحلقة املفرغة  -لك ّنها ال تندرج ضمن األخطاء
[[[
اإلبستمولوجية ،بل تعترب نتيج ًة مقبول ًة لكسب العلم.
الرشاح الذين حذوا حذو روكمور وتط ّرق إىل بيان
الباحث كينيث ويستفال[[[ هو اآلخر أحد ّ
[1] - Ibid, pp. 15 & 29.
[2] - Epistemological Circularity.
[3] - Ibid, p. 29.
[4] - Ibid.
[5] - Kenneth R. Westphal .
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اإلبستمولوجيا الهيغلية ،حيث أكّد عىل أ ّن هيغل عندما بادر إىل نقد الفكر البنيوي ،سلّط الضوء يف
بادئ األمر عىل إحدى ميزات هذا املسلك الفكري ،أال وهي النزعة التجريبية القصوى التي ميكن
بيانها كام ييل« :نحن منتلك علامً مفهومياً مطلقاً حول الجزئيات املحسوسة» .وتجدر اإلشارة هنا
إىل أ ّن معظم فالسفة املدرسة األسكتلندية مل يؤيّدوا هذه الفكرة رغم أ ّن هيوم التزم بها يف نظريته
التي طرحها حول االنطباعات والتص ّورات ،وهي نظرية النسخ أو االقتباس[[[ وأ ّما الفكرة املشار
إليها كانت شائع ًة أيضاً بني أبرز العلامء التجريبيني األملان من أمثال هامان[[[ وياكوب[[[ وشولتسه
وكروج[[[ إذ افرتض هؤالء أ ّن العلم حينام يكون فيه مبدأ مطلق ألحد املفاهيم ،ففي هذه الحالة ميكن
االعتامد عليه لبيان العلوم املشتقّة  -الفرعية  -وهذا العلم برأيهم يج ّنبنا من الوقوع يف اإلشكاليات
الناجمة عن نقطتي الغموض املوجودة يف املعيار ومبا فيها النقاط الغامضة التي طرحت من قبل
ٍ
وتعقيد ،وبيان ذلك كام ييل :لو امتلكنا علامً
بكل حذاق ٍة
الشكوكيني القدماء والتي ر ّد عليها هيغل ّ
[[[
ٍ
عندئذ سوى عن األمور الواقعية
الخاص بالجزئيات ،سوف ال نبحث
حسياً مطلقاً حول املفهوم
ّ
ّ
لكل معضل ٍة باالعتامد عىل العلم
حل ّ
كل تح ٍّد ووضع ٍّ
املرتبطة به يك نتمكّن بواسطته من تجاوز ّ
التجريبي .وا ّدعى ويستفال أ ّن هذا األسلوب يصون األمنوذج األسايس للبنيوية اإلبستولوجية التي
يت ّم عىل أساسها التمييز بني العلمني البنيوي «األصل» واملشتق «الفرع» ،وهو أمنوذج معتمد يف
إزالة غموض الشكوكية الكالسيكية ،أي الفلسفة الشكّية البريونية [[[.وأضاف هذا الباحث أ ّن هيغل
بطبيعة الحال ات ّخذ موقفاً تجريبياً مضا ّدا ً لهذا األمنوذج البنيوي ،حيث وضّ ح ذلك قائالً« :هذه
حل إلشكاليات املذهب الشكويك ،إذ ال يوجد
الفكرة البنيوية باعتقاده  -هيغل  -عاجز ٌة عن وضع ٍّ
هكذا علم بنيوي مطلق للدالالت املفهومية  ...كام أنّ األمنوذج البنيوي للعلم التجريبي يعدّ
سبباً لالنحراف الفكري املفرط ،فاألمنوذج املذكور  -تسويغ[[[ العلم املشتق  -يسلّط الضوء عىل
املصطلحات يف إطا ٍر مقارنٍ  ،ويف غري هذه الحالة يفتقد قابليته املقنعة حني مواجهة الشكوكيني؛
كل جز ٍء من العلم البنيوي مستقالً عن سائر األجزاء ،وقد عزم هيغل عىل تعديل
ناهيك عن أنّه يعترب ّ
مسار النهج األصيل والواقعي التجريبي اعتامداً عىل نهجٍ آخر غري تجريبي من خالل اعتامده عىل
[1] - Copy theory.
[2] - Hamman .
[3] - Jacobi .
[4] - W. T. Krug .
[5] - Facts .
[6] - Westphal Kenneth R.; “Hegel`s manifold response to skepticism” in the phenomenology of spirit,
proceedings of the Aristotelian society, 2003, 103.2, p. 160.
[7] - justification .

االستغراب 14

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 9

 216حلقات الجدلاالستغراب

الخاصة ،حيث دافع عنها يف ثالثة فصولٍ من قسم اإلدراك
العقل ،ويف هذه الحالة تس ّنى تربير آرائه
ّ
ضمن كتابه فينومينولوجيا الروح ،ومحور كالمه يف هذه الفصول الثالثة هو أنّ املعرفة[[[ التجريبية
ٍ
حدث
موضوعي أو بواسطة
اإلنسانية ال ميكن أن تنطبع يف أذهاننا إال بشكلٍ متفاعلٍ عن طريق أم ٍر
ٍّ
أي حقيق ٍة تجريبي ٍة
أي ٍ
علم بنيوي مام ُيدّ عى عن ّ
ما [[[،وعىل هذا األساس أكّد عىل أنّنا ال منتلك ّ
[[[
ّ
الكل،
يتم تسويغ العلم التجريبي بشكله
بصور ٍة مستقلّ ٍة عن علمنا بسائر الحقائق التجريبية ،لذا ّ
وذلك مبعنى أنّ األسباب التي دعتنا إىل تسويغ أحد االدّعاءات لها ارتباط مع األسباب التي تس ّوغ
[[[
لنا توجيه االدّعات التجريبية األخرى».
الحس" ضمن كتابه فينومينولوجيا الروح ،بسط
ويف الفصل الذي د ّونه تحت عنوان "اليقني
ّ
ٍ
تعريف
هيغل موضوع البحث مبحوريّة النزعة التجريب ّية املفهوم ّية ،وخالصة كالمه إمكان ّية وضع
لكل حال ٍة تجريبي ٍة لكوننا نعتمد فيها فقط عىل املفاهيم القبل ّية األصيلة ،مثل األنا واآلخر والزمان
ّ
ي لدينا مدى قابلية تحقّق املعلوم .ويف الفصل
واألزمنة واملكان والتف ّردية [[[.وبهذا الشكل يتب ّ
حسياً ،هو أم ٌر
الذي ّ
خصصه لبيان معنى اإلدراك ،أكّد عىل أ ّن ذات املفهوم الذي ميكن إدراكه ّ
قبيل ،ويف الفصل الذي عنونه بعبارة "القدرة والذهن" طرح فكرة أ ّن املفهوم املنطبع لدينا عن األمر
[[[
حسياً عن املفهوم فقط ،ميكن أن يكون معقوالً لدينا ألنّه أم ٌر قبيل.
الذي ميكن إدراكه ّ
رابعاً :املقرتح اهليغيل البديل لشكوكية هيوم
ذكرنا آنفاً أ ّن أ ّول مبادر ٍة قام بها فريدريك هيغل يف نقد املذهب الشكويك ،متثّلت يف النقد
الذي طرحه عىل نظريات شولتسه ضمن املقالة التي د ّونها تحت عنوان عالقة الشكوكية بالفلسفة،
عم تبناه شولتسه ومل يعترب الشكّية أمرا ً متعارضاً مع الفلسفة ،بل
حيث تب ّنى فكر ًة تختلف متاماً ّ
يجسدان
اعتربها واحد ًة من العوامل املح ّركة للفلسفة ،كام أكّد عىل أ ّن الشكّية والدوغامتية
ّ
مرحلتني مختلفتني يف املسرية األساسية لعلم الفلسفة .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أفالطون قبل ذلك
أكّد عىل عدم رضورة وجود تضا ٍّد بني هذين األمرين ،بل من شأنهام إعانة بعضهام يف هداية الذهن
[[[
وتقريبه إىل الحقائق واملثُل.
[1] - Knowledge.
[2] - event .
[3] - Holistic.
[4] - Ibid, p. 161.
[5] - individuation .
[6] - Ibid, pp. 162 - 163.
[[[  -كريم مجتهدي ،درباره هگل وفلسفه او (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات أمري كبري1991 ،م ،ص .64 - 63
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ويف مق ّدمة كتابه فينومينولوجيا الروح ف ّند الرأي القائل بكون املعرفة عبار ًة عن وسيل ٍة ،وعىل
هذا األساس رفض م ّدعيات الشكوكيني بصفتها تحميالً عىل املوضوع قبل تحقّقه ،فالشكويك يبدأ
تفكريه من افرتاض كون موضوع فكر ٍة مع ّين ٍة موجودا ً عىل أرض الواقع ،ومن ث ّم تصبح معرفته مج ّرد
جز ٍء من الوسائل أو الوسائط التي نتمكّن من خاللها بلوغ هذا الواقع .من املؤكّد أ ّن االنطالق من
ٍ
اختالف بيننا وبني األمر الواقع  -األمر
جه يقتيض افرتاض أم ٍر آخر يتمحور حول وجود
هذا التو ّ
املطلق  -واألسوأ من ذلك أ ّن معرفتنا بحسب االستدالل الذي تتق ّوم عليه هذه الفرضية منف ّك ٌة عن
[[[
الواقع لك ّنها يف الحني ذاته تعترب أمرا ً واقعياً ،أي إنّها جز ٌء من الواقع غري املرتبط بها!

إن أردنا امتالك صور ٍة صائب ٍة عن الرؤية التي تبناها هيغل تجاه املذهب الشكويك ،فال محيص
الخاص ملفهوم غريزة اإلدراك ،فقد اعترب اإلدراك هوي ًة ذاتي ًة
لنا هنا من مالحظة مبادئ آرائه وفهمه
ّ
متعاليةً ،وهذا البيان نلمسه جلياً ضمن تحليله ملفهوم طريق اليأس يف كتابه فينومينولوجيا الروح.
الباحث هاوارد كينز[[[ ذكر يف تقري ٍر له حول املوضوع أ ّن هيغل يف مق ّدمة كتابه فينومينولوجيا
الروح استخدم تعبريا ً مجازياً حينام قال :إ ّن اإلدراك الطبيعي  -الفينومينولوجي  -ميكن أن يتّخذ
كعنوانٍ ٍّ
ي
كل عندما يتبلور يف طريق اليأس [[[.ويقصد من هذا الكالم أ ّن ّ
دال عىل أم ٍر ّ
كل رأي متع ّ
لـم يصل إىل مرحل ٍة يصبح يف رحابها أكرث تع ّيناً
يسري نحو فنائه ومن ث ّم يفسح املجال لغريه ّ
ّ
فالشك يتبادر
املتعي  -الرصيح  -فضالً عن ذلك
يتجل يف تحديد نطاق الرأي
ّ
وثبوتاً ،وهذا الفناء
ّ
[[[
ح حول مدى صوابه.
إىل الذهن بشكلٍ رصي ٍ

العلم الذي يعترب مبثابة عملية مرحلية برأي هيغل ،هو عبار ٌة عن فنا ٍء أو ٍ
موت متواصلٍ ملواضيعه
التجريبية املتعيّنة [[[،وهنا يطرح معنى خاص للموت بطبيعة الحال ،إذ خالل مراحل فناء الجسد ال
متعيٍ ،وإنّ ا يتّسم هذا الجسد الفاين بصور ٍة تجريبي ٍة جديد ٍة ،وهذه الحالة
أي أم ٍر
ّ
يت ّم
التخل عن ّ
ّ
[[[
هي التي أطلق عليها هيغل عنوان االنحالل والرتفيع.
وأ ّما الباحث إنوود[[[ فقد قال :إ ّن هيغل عاد ًة ما كان يؤكّد عىل مسألة االنتقال من ٍ
عنرص إىل

[[[  -بيرت سينجر ،هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالدوند ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»2000 ،م ،ص .103
[2] - Howard P. Kainz .
[3] - pathway of despair .
[4] - Howard P. Kainz; Hegel`s Phenomenology; part 1, Analysis and Commentary (pt. 1), Ohio
University Press, 1976, p. 25.
[5] - Ibid, p. 27.
[6] - aufhebung .Ibid.
[7] - M. J. Inwood .
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رص آخر عن طريق نفي األ ّول ،ومن ث ّم اعترب العنرص صور ًة لنفي سلفه دون واسط ٍة ،ومثرة هذا
عن ٍ
[[[
رص من أساسه يع ّد رضباً من الشكوكية.
الكالم أ ّن تفنيد ّ
كل عن ٍ
لـم حاول اجتناب الوقوع يف هاويتي الغرور واملبالغة يف نقد
الجدير بالذكر هنا أ ّن هيغل ّ
املذهب الشكويك ،سلك نهجاً متق ّوماً عىل شكّي ٍة سامل ٍة وجا ّد ٍة تجري بشكلٍ راقٍ  [[[.فقد قال يف
مق ّدمة كتابه فينومينولوجيا الروح« :الشكّ الراقي يف واقعه عىل خالف املذهب الشكويك الضعيف
يعم نطاقه جميع جوانب املوضوع ومراحل اإلدراك ،وبالتايل
الذي يبالغ يف ما يطرحه ،فاأل ّول ّ
يه ّيئ الروح ألجل أن تنظم شؤون متابعتها وتح ّريها املطلق لحقيقة جميع آرائها وأفكارها وعقائدها
[[[
ّ
الشك الذي يجري نحو الرقي عاد ًة ما يواجه  -بحسب طبيعته  -تح ّديات قبال جميع
الطبيعية».
الصور املعقولة أو املفاهيم املنطبعة يف ذهن اإلنسان ،ولو أ ّن هذه العملية املرحلية جرت بشكلٍ
منتظمٍ وغري شاذٍّ ،ففي هذه الحالة سوف تجعل العلم مضط ّرا ً ألن يسري نحو تحقيق هدفه بشكلٍ
تدريجي ،وهذه هي املرحلة التي وصفها هيغل قائالً ... « :إنّها مرحل ٌة ال يتق ّيد العلم فيها بتجاوز
نفسه ،إنّها مرحل ٌة ال يواجه العلم فيها إال نفسه ،وفيها ينطبق املفهوم عىل املوضوع واملوضوع
عىل املفهوم» .كام قال يف مق ّدمة كتابه فينومينولوجيا الروح :إ ّن هذه املرحلة املتأخّرة يتساوق
فيها الظهور مع الذات ،وتبلغ ذروتها عندما يتّضح لنا عىل أساس وجهة النظر السابقة أنّها تتح ّرك
املتعي الذي يقيّدها ،أي إنّها تنتقل من املكانة التي عيّنتها لنفسها يف مضامر
يف رحاب وجودها
ّ
[[[
وجودها التجريبي.
هاوارد كينز ف ّند الشكوكية املرتقّية قائالً بأنّها تعمل عىل تفنيد جميع جوانب اإلدراك
بكل رصاح ٍة
املتع ّينة ،أي إنّها تسري بذاتها نحو الفناء ،ومن هذا املنطلق اعتربها متعارض ًة ّ
مع املذهب الشكويك؛ أل ّن صاحب هذا النهج الفكري يق ّيد نفسه يف جدران حصن اآلراء
ٍ
منفذ للخروج ،ومن ث ّم فهو يحرم نفسه من الحقيقة واألمر
أي
املتع ّينة دون أن يبقي لنفسه ّ

[1] - Inwood M. J.; Hegel, Routledge and Kgan Paul. 6, 1983, p. 130.
[2] - Howard P. Kainz; Hegel`s Phenomenology; part 1, Analysis and Commentary (pt. 1), Ohio
University Press, 1976, p. 25.
[3] - Hegel F. W. G.; Phenomenology of spirit; tr. A. V. Miller, intro. By J. N. Findlay , Clarendon Press,
1977, p. 136 - from: Howard P. Kainz; Hegel`s Phenomenology; part 1, Analysis and Commentary (pt.
1), Ohio University Press, 1976, p. 25.
[4] - Howard P. Kainz; Hegel`s Phenomenology; part 1, Analysis and Commentary (pt. 1), Ohio
University Press, 1976, p. 26.
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[[[

نستشف من مق ّدمة كتاب هيغل "فينومينولوجيا الروح" أ ّن املعرفة تسعى إىل أن تصبح عىل
كام
ّ
مراحل متوالية ،حيث قال
َ
غرار الجوهر ،وهذا التناسق بني األمرين هو واق ٌع ميكن تحقّقه عرب طي
تم تعريفها وبيان
يف هذا املضامر« :عاد ًة ما نتص ّور أنّ الصواب والخطأ يتعلّقان بتلك األفكار التي ّ
تفاصيلها بد ّق ٍة تا ّم ٍة ،أي األفكار التي يدّ عى أنّها ذات طابعٍ راسخٍ ،وذلك كام ييل :أحد األمرين مي ّر
ٍ
ارتباط يف
أي
يف مرحلة انفصالٍ غري مرنٍ يف أحد جوانبه ،واآلخر كائ ٌن يف
ٍ
جانب آخر دون أن يوجد ّ
ما بينهام .نقول يف نقض هذا الرأي ،أنّ الحقيقة ليست كالعملة ذات الوجهني والتي تصنع يف ورشة
[[[
صكّ العمالت بشكلٍ متكاملٍ وتا ٍّم بحيث ميكن لإلنسان استخدامها دون أي خللٍ ».
ومن جملة معتقدات هيغل أ ّن معرفة أحد األمور بشكلٍ خاطئ يعني كون املعرفة وحدها ال
تكفي يف تحقّق العلم بتفاصيلها ،فهي يف هذه الحالة مل تتجانس بالكامل مع جوهرها ومل تنطبق
ٍ
لتجانس ذايت
عليه بشكلٍ متساوٍ ،ومع ذلك فعدم التجانس هذا يعترب بشكلٍ عام مرحل ًة أو لحظ ًة
[[[
تجسد يف واقعها حقيق ًة ثابتةً.
يف املعرفة ،إذ عندما
ّ
تتحصل لدينا معرف ٌة متجانس ٌة فهي ّ
الباحث جاكوس هوندت[[[ اعترب هذا الجانب من الظاهراتية متضا ّدا ً مع الدوغامتية [[[،وعىل
ٍ
أساس ما ذكر فاألمر الخاطئ الذي يتعارض مع الحقيقة قبل أن يتس ّبب بحدوث ٍّ
وترديد لدى
شك
يجسد لحظ ًة من مرحل ٍة يبحث العلم فيها عن إمكانية تجانسه مع جوهره.
اإلنسان ،فهو ّ
خامساً :اختالف املذهب الشكوكي عن سائر الشكّ يات برأي هيغل
 ) 1هيغل والشكوكية املتعارفة
الرؤية املقارنة التي لجأ إليها هيغل باعتبارها بديل ًة عن شكوكية هيوم ،لها القابلية عىل بيان
ح ،وقد ذكرنا آنفاً أ ّن الفكر ضمن حركته يف طريق
مختلف دقائق وزوايا النزعة الشكوكية ّ
بكل وضو ٍ
رص آخر ،وهو عىل ضوء هذه الحركة ينفي العنرص األ ّول ،لكن
رص إىل عن ٍ
اليأس ينتقل من عن ٍ
املتحصلة من تجاهل األصول
املتعي بكونه ذات الشكوكية الفارغة
ال ينبغي اعتبار هذا النفي
ّ
ّ
[1] - the all .
[2] - Ibid, p. 27.
[3] - Loewenberg J. [editor]; Hegel Selections, Charles Scribners Sons; New York, 1957, p. 33.
[4] - Ibid, p. 34.
[5] - Jacques D. Hondt .
[[[  -جاك دونيت ،درآمدي بر هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد جعفر بوينده ،إيران ،طهران ،منشورات «فكر روز»،
1998م  ،ص .106
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ح من قبل املفكّر بيرت سينجر[[[ حينام قال:
املعرفية املتعارفة ،وهذا املوضوع ت ّم تقريره بوضو ٍ
املتعي يعترب بذاته (أمراً)  ...وهذا األمر ليس سوى مثر ٍة ملعرفتنا بكون الصورة اإلدراكية
«نفي األمر
ّ
الكذائية غري مح ّبذ ٍة ،وهو بنفسه ميثّل صور ًة جديد ًة لهذا اإلدراك ،لذا نحن مضط ّرون إىل السعي
[[[
لنيل املعرفة الحقّة عرب الحركة املتواصلة من صور ٍة إدراكي ٍة إىل صور ٍة إدراكي ٍة أخرى».
رسى تلقائياً إىل موضعٍ آخر حينام تنتقد
الشكوكية املتعارفة بحسب ما ق ّرره الباحث إنوود ،ال تت ّ
موضعاً سابقاً وتف ّنده ،وإنّ ا تنتظر لرتى ما إن كان هناك أم ٌر جدي ٌد يه ّيئ نفسه للتفنيد أو ال ،وإذا ما
تحقّق ذلك فهو يقطع الطريق عليها بالكامل .ويف مقابل هذا الرأي وضّ ح هيغل مفهوم الشكوكية
وعالقته بالنفس املتع ّينة كام ييل ...« :ويف املقابل عندما تكون نتيجتها  -نتيجة الشكوكية  -عىل
املتعي ،فبواسطة هذا
يتم إدراكها تحت عنوان نفي
غرار ما هو موجود يف الحقيقة ،أي حينام ّ
ّ
اإلدراك يظهر مبارش ًة ٌ
ثم يحدث االنتقال تلقائياً عن طريق ذلك األمر الذي يحدث
منط جديدٌ ّ ،
التط ّور بواسطته عىل أساس سلسل ٍة كامل ٍة من األمناط» [[[.القيد التلقايئ الذي وضعه هيغل يف هذه
العبارات يشري إىل إحدى امليزات الها ّمة يف فكره الديالكتييك ،ولو أنّه عل ٌم بفحوى املوضوع
ٍ
أمناط إدراكي ٍة متط ّور ٍة رغم يأسه من كسب مختلف أشكال اإلدراك ،ففي هذه الحالة يتح ّرك
وفق
إىل األمام بدعمٍ من قابلي ٍة تس ّمى «الطموح» ،وهذا الطموح يبلغ مرتب ًة من اإلدراك الراسخ الذي
أي يش ٍء [[[.وقد أكّد املفكّر جوزيف ماك كورين عىل ات ّساق هذا الطموح مع
ال ميكن أن يزيحه ّ
مفهوم غريزة العقل وغريزة تحصيل الداللة املفهومية.
تجدر اإلشاره هنا إىل أ ّن كال املفهومني قد تط ّرق إليهام هيغل يف الصفحات  149و  463من
كتابه فينومينولوجيا الروح ،ووصف الطموح املذكور بكونه كالغريزة الالشعورية العا ّمة للجنس
البرشي ،وهذه الرؤية التي تؤكّد عىل كون العقل ميتلك جانباً غريزياً الشعورياً هي  -بحسب
مختص ٌة بهيغل فقط ال غري ،إال أ ّن هذا األمر ليس سوى ا ّدعا ٍء واضح البطالن،
رأي ماك كورين -
ّ
لك ّن هيغل رغم ذلك بقي متشبّثاً به ج ّراء تأثريه يف كيفيّة الحركة الديالكتيكية ،وموقفه هذا يع ّد
يف غاية األهمية بالنسبة إىل موضوع بحثنا ،فقد اعترب الثمرة املبارشة لالعتقاد بالجانب الغريزي
رص من اإلرادة والشعور ضمن نطاق الفينومينولوجيا
الالشعوري يف العقل شاخص ًة يف إقحام عن ٍ
[1] - Peter Singer .
[[[  -بيرت سينجر ،هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالدوند ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»2000 ،م  ،ص
.106 - 105
[3] - Inwood M. J.; Hegel, Routledge and Kgan Paul. 6, 1983, p. 130.
[[[  -جوزيف ماك كورين ،هگل وفلسفة تاريخ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أكرب معصوم بييك ،إيران ،طهران ،منشورات «آگه»،
2005م  ،ص .61
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الديالكتيكية بحيث إ ّن الديالكتيك عىل ضوئها يتح ّول من جدلية إبستمولوجية خالصة تخلق أمناطاً
إبستمولوجي ًة معروفةً ،إىل جدلي ٍة تتق ّوم عىل الرغبة يف التح ّول ،وبالتايل من املمكن أن يكون
مصريها عىل أساس مبدأ الظ ّن أنّها تتبلور يف خارج نطاق اإلبستمولوجيا.
ٍ
إدراك آخر يقوم بذات امله ّمة التي كان موضوعها يؤ ّديها ،فالنتيجة
حينام تتمحور الرغبة حول
هي أ ّن السبيل املؤ ّدي إىل املعرفة املطلقة يتّخذ تدريجياً بعدا ً شبه شخيص ث ّم يفتح الباب عىل
[[[
مرصاعيه لحركة املجتمع والتأريخ البرشي.
إحدى امليزات الفارقة األخرى ملا يصطلح عليه طريق اليأس من املعاين املتعارفة للشكوكية
ومبا فيها املعنى الهيومي ،هي الثقة بالنفس التي ات ّصف بها هيغل ضمن مساعيه الرامية إلدراك معنى
الحقيقة املطلقة اعتامدا ً عىل قابليات الذهن البرشي ،ويف هذا املضامر يطرح عىل الشكوكيني
السؤاالن التاليان :ما السبب يف رضورة عدم الثقة بقابليات العلم عىل صعيد إدراك الحقيقة املطلقة
[[[
بذاتها؟ يا ترى أال تحتّم الرضورة علينا يف هذه الحالة عدم الثقة بالسبب الذي أفقدنا الثقة ؟
 ) 2هيغل والشكوكية القدمية

رشاح باعتبارها
أهميّة الشكوكيّة القدمية بالنسبة إىل موضوع بحثنا تتبلور يف ما طرحه بعض ال ّ
يف مبادئ فكر هيغل تع ّد بديالً عن شكوكية هيوم ذات الطابع الجديد ،وكام قال إنوود فقد أكّد
هيغل عىل أ ّن سلفه هيوم ات ّخذ مواقف فحواها عدم صواب االعتقاد بحقيقة األمر التجريبي الذي
ٍ
موقف
ترتت ّب عليه تح ّديات قبال التع ّينات والقوانني الكلّية الشمولية ،يف حني كان ينبغي له اتّخاذ
مامثل ملا ات ّخذه الشكوكيون القدماء وتوجيه ٍ
نقد لألمر املحسوس [[[.ومع ذلك سوف نالحظ يف
جح الشكوكية القدمية عىل شكوكية هيوم ،لك ّنه أكّد عىل
املباحث الالحقة أ ّن هيغل حتّى وإن ر ّ
أ ّن كال املذهبني الفكريني يعانيان من مشكل ٍة واحد ٍة .ولدى رشحه وتحليله مسألة اإلدراك الذايت
يف كتاب فينومينولوجيا الروح ،تط ّرق إىل الحديث عن إطالق اإلدراك الذايت ث ّم تح ّدث عن النزعة
الشكوكية ،ويف هذا السياق ا ّدعى أ ّن صاحب اإلدراك الشكويك يخوض تجرب ًة وكأ ّن إدراكه ظاهر ٌة
متضا ّد ٌة يف باطنها ،ويتبلور من هذه التجربة من ٌ
جهات موجبة وسالبة
ط إدرايكٌّ جدي ٌد تجتمع فيه تو ّ
انفصلت عن بعضها بواسطة النزعة الشكوكية ،والجدير بالذكر هنا أ ّن الرضورة تقتيض تجاوز أطر
عدم الدقّة يف الفكر حول الذات وكذلك العمل عىل عدم فقدانها من أساسها ،أل ّن اإلدراك يف واقع
[[[  -املصدر السابق ،ص .62
[2] - Howard P. Kainz; Hegel`s Phenomenology; part 1, Analysis and Commentary (pt. 1), Ohio
University Press, 1976, p. 58.
[3] - Inwood M. J.; Hegel, Routledge and Kgan Paul. 6, 1983, p. 73.
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الحال يتض ّمن يف باطنه الجانبني املوجب والسالب معاً ،وعىل هذا األساس يصبح هذا النمط
عب عنه هيغل قائالً« :إنّه أم ٌر
اإلدرايك الجديد أمرا ً واحدا ً يجعل من فكر صاحبه ازدواجياً ،وهو ما ّ
ري
يعترب م ّتسقاً بحدّ ذاته ومنقذاً للفكر وثابتاً ال يطرأ عليه ّ
أي تغيريٍ» ،كام أنّه يف ذات الوقت أم ٌر مث ٌ
[[[
وسبب النحراف الفكر ،ناهيك عن أنّه بذاته متضا ٌّد مع الوجدان املدرك.
للحرية
ٌ
الباحث جون فنديل[[[ وصف طبيعة املذهب الشكويك يف العهود القدمية عىل ضوء املسرية
تجسد انعكاساً جلياً ألم ٍر ال نلمسه،
الديالكتيكية للروح كام ييل« :الشكوكية يف الفكر الهيغيل
ّ
وقد كان مطروحاً يف الفكر الرواقي القديم بشكلٍ تلميحي» [[[،وهذا يعني أ ّن هيغل بلغ بالشكوكية
كل إقرا ٍر إيجايب.
تغض الطرف عن ّ
التفنيدية الرواقية إىل ذروتها املنطقية ،وهي يف هذه املرحلة
ّ
يشار هنا إىل أ ّن املذهب الشكويك وال سيّام النمط القديم منه ،يعترب ذريع ًة يتشبّث بها البعض
إلثبات مسألة اإلدراك الذايت عىل أساس مبدأ النفي والتفنيد ،ومن ث ّم يعتربون أنفسهم يف درج ٍة
الحس وتفنيد نظريات اإلدراك
من الطأمنينة واالستقرار الفكري رغم قيامهم بنقض دعائم اليقني
ّ
العلمي والخروج من حيطة األخالق االجتامعية الثابتة [[[،واملعضلة األساسية التي يواجهونها هنا
أ ّن نزعتهم الفكريّة هذه حتّى وإن شكّكت بواقع اإلدراك الطبيعي لإلنسان ،لك ّنها عاجز ٌة عن نقضه
وتفنيده ،ويف هذا السياق أضاف فنديل قائالً« :الشكوكية مفتقر ٌة للدوغامتية ،لك ّنها يف الوقت ذاته
ٍ
مشوب
تناقض ذايت
ثم إثباته م ّر ًة أخرى ،لذا أكّد هيغل عىل أنّ هذا الفكر يعاين من
ٍ
تسعى إىل نفيه ّ
بالجهل؛ وعىل أساس هذه الحقيقة واستناداً إىل األصول الديالكتيكية الثابتة ،تتح ّول الشكوكية إىل
ٍ
إدراك يربز فيه هذا التناقض الذايت وال يبقى مكتوماً عىل أح ٍد»[[[.
الباحث إنوود بعد أن نقل جانباً مام ذكر يف املوسوعة الفلسفية حول املوضوع ،قال إ ّن هيغل
قد أجاد يف بيان طبيعة هذا التح ّول من حيث بنيته وكيفيته ،وأكّد عىل أ ّن مضمون فكرة انفصال
اإلنسان املدرك عن عامل الواقع قد تك ّرر مرارا ً يف مد ّونات هيغل باعتبار أ ّن عدم االت ّحاد هذا ميثّل
معضل ًة ناجم ًة من العقل ،والعقل بدوره هو الذي يضع حالً لها .وأضاف إنوود قائالً بأ ّن النزعة
جسدت مساعي فاشلة لحلحلة معضلة
الرواقية القدمية التي انطبع فيها املذهب الشكويك قد ّ
[1] - Hegel F. W. G.; Phenomenology of spirit; tr. A. V. Miller, intro. By J. N. Findlay , Clarendon Press,
1977, p. 126.
[2] - John N. Findlay.
[[[  -جون إن .فنديل وجون بربيج ،گفتارهايي در باره فلسفه هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن مرتضوي ،إيران ،طهران،
منشورات «چشمه»2008 ،م  ،ص .123
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -املصدر السابق ،ص .124
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االنفصال هذه ،ناهيك عن أنّها فشلت أيضاً يف التغطية عليها وتهميشها أو االلتفاف حولها .وأ ّما
من الناحية غري الفلسفية ،فنحن بواسطة نشاطاتنا العملية قادرون عىل إيجاد بيئ ٍة إنساني ٍة غري طبيعي ٍة

مناسب إىل ح ٍّد ما للمعضلة املشار إليها ،ولكن مع ذلك تبقى
حل
من تلقاء أنفسنا ألجل وضع ٍّ
ٍ
[[[
لكل مف ّكرٍ.
جية رأي هيغل القائل بأ ّن عامل الواقع يعترب أمرا ً منفصالً عن اإلرهاصات الفكريّة ّ
ح ّ

نستشف من كالم إنوود أ ّن الديالكتيك ملختلف اإلدراكات يعترب منطلقاً ملعرفة طبيعة الفكر
ّ
الرواقي الشكويك ،ولك ّن السؤال التايل يرد عليه هنا :ما هي امليزة الذاتية أو القابلية التي تجعل من
الشكوكية قادر ًة عىل إيجاد تح ّو ٍل؟
الباحث جان هيبوليت[[[ تط ٌرق أيضاً إىل ذات املوضوع وا ّدعى أ ّن هذا التح ّول ميكن أن يتحقّق
إحدى زوايا إدراك صاحب الفكر الشكويك ،حيث قال« :إدراك صاحب الفكر الشكويك هو يف
ٍ
إدراك للنزاع الحاصل بني قابليات الروح اإلنسانية وحركتها ،أي إنّه إدراكٌ متحق ٌّق
حقيقته ليس سوى
مطلق اسمه (فكر)» ،ومن ث ّم فالنفي الضمني يف هذا املضامر ال يع ّم وجود ذات
يف رحاب نفي
ٍ
ٍ
إدراك سلبي [[[،وهذا النفي يعترب نقطة انطالقٍ أساسي ٍة للظاهراتية
الشكّاك بالكامل إال يف إطار
بأرسها لكونها االنعكاس التا ّم للنشاط اإلدرايك املراد منه ملء الفجوات التي يشعر الشكويك
[[[
بوجودها يف نفسه.

وأ ّما الشكوكية القدمية ،فعىل الرغم من أنّها تتّسم بقدر ٍة ذاتي ٍة كربى عىل تفعيل الفكر الجديل،
لك ّنها تواجه مشكل ًة هنا؛ أل ّن الشكويك بحسب هذا النمط اإلدرايك حتّى وإن متكّن من إيجاد
تالحمٍ بني أمرين منفصلني بنح ٍو ما ،إال أنّه عاج ٌز يف الحقيقة عن إيجاد تالحمٍ تا ٍّم ومطلقٍ بينهام،
لذلك أكّد هيبوليت قائالً« :فلسفة صاحب الفكر الشكويك نقضت واحد ًة من الدعامتني األساسيتني
لإلدراك بنفيها عامل الواقع ،وضمن اللحظة التي يحدث فيها النقض أدّت إىل حدوث ازدواجي ٍة يف
الدعامة األخرى؛ وهذا هو السبب األسايس يف معضلتها» [[[.بإمكاننا تقرير املعضلة الشكوكية
التي أشار إليها هيبوليت اعتامدا ً عىل ما ذكره يف مواضع أخرى ،كام ييل :صاحب الفكر الشكويك
حتّى وإن كان لديه إدراك للعنرص الذي يسفر عن حدوث تغيريٍ فكري دائمٍ  ،إال أنّه عاج ٌز عن القيام
ٍ
بنشاط فكري يتزامن فيه هذا اإلدراك مع أم ٍر إدرايك يقابله.
[1] - Inwood M. J.; Hegel, Routledge and Kgan Paul. 6, 1983, pp. 103 & 106.
[2] - Jean Hyppolite .
[3] - Ibid.
مؤسسة
[[[  -جان هيبوليت ،ناخشنودي آگاهي در فلسفة هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفاريس باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
رص ٍ
ف من قبل كاتبي املقالة يف ترجمة مصطلحي الروح والنفي.
«آگاه»2008 ،م ،ص  ،210بت ّ
[[[  -املصدر السابق ،ص .213
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أرشنا يف القسم األ ّول من هذه املقالة إىل أ ّن هيوم اعترب األداء العميل  -النشاط التجريبي -
رشاح آثاره حول التضا ّد الحاصل بني
عالجاً للفكر الشكويك ،ولو أمع ّنا النظر يف ما ذكره بعض ّ
نتوصل إىل نتيج ٍة فحواها أ ّن هيغل يعتقد
النظرية والتطبيق يف املذهب الشكويك القديم ،سوف
ّ
بكون هيوم أيضاً عاىن فكرياً من هذا التضا ّد.
مثاال عىل التضا ّد أو التعارض الحاصل يف الفكر الشكويك من
الباحث ليو راوتش[[[ ذكر ً
ٌ
إدراك سلبي ،ث ّم قال« :باعتقاد الشكوكيني
الناحيتني النظرية والتطبيقية حينام ينتج لدى الشكويك
قيم أق ّرها املجتمع
ألي ٍ
 ...كام أنّ االختالف غري متحق ٍّق بني اآللهة والعبد ،كذلك ال معنى ّ
ألعضائه؛ لك ّنهم يف الحقيقة يعيشون يف املجتمع بحسب القيم املوجودة فيه رغم أنّهم يبحثون
عن وسيل ٍة لنفيها!
ٍ
تناقض يف ذات اإلنسان،
ٌ
ازدواجي يحدث عىل ضوئه
إدراك
الفكرة املذكورة تسفر عن إيجاد
ٍّ
[[[
وهذه هي امليزة الحقيق ّية ملسيح ّية القرون الوسطى».
ويبدو أ ّن صاحب الفكر الشكويك يواجه تضا ّدا ً ضمن إدراكه الذايت يف ذات لحظة تحقّقه ،ألنّه
يف واقع الحال ينفي اإلدراك من أساسه ،لك ّنه مع ذلك يبقى مدركاً؛ فهو ينكر االنطباعات الفكرية
إال أنّه يفكّر فيها![[[ .
* نتيجة البحث
بعض جوانب النقد الذي ساقه فريدريك هيغل عىل شكوكيّة ديفيد هيوم ،ال ميكن قبولها إال إذا

أذع ّنا مببادئ الفكر الهيغيل ،لك ّن جوانبه األخرى ال ترتبط بهذه املبادئ الفكرية.

ّ
الشك يعني الرت ّدد يف وجود انطباقٍ تا ٍّم بني أحد املفاهيم وموضوعه ،ورأى هيغل عدم وجود
ٍ
ارتباط بني الصور املعقولة ومواضيعها ،وب ّرر ذلك قائالً أ ّن املقصود من هذا االنطباق هو ليس
أي
ّ

تطابق الصورة املعقولة مع موضوعها األ ّويل الذي يع ّد ضمنياً وذاتياً ،بل املقصود منه تطابقها

مع املواضيع التجريبية ،ومبا أ ّن التجربة تعترب رضباً من االختصاص املفهومي ،نتيج ًة لذلك

فاملوضوع الذي يتمخّض عنها يكون رصيحاً وذاتياً وشأناً من شؤون اإلدراك.

[1] - Leo Rauch .
[[[  -ليو راوتش ،فلسفه هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد العيل دستغيب ،إيران ،عبادان وأصفهان ،منشورات «پرسش»،
2003م ،ص .56
.أبو القاسم ذاكر زاده ،فلسفه هگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية ،إيران ،طهران ،منشورات «إلهام»2009 ،م ،ص [3] - 115 - 113
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وإذا ً ،ال يكون نقد هيغل وجيهاً استنادا ً إىل ما ذكر إال إذا أقررنا بكون املوضوع شأناً من شؤون

اإلدراك -من متعلّقاته -وأ ّما بالنسبة إىل الجوانب النقدية األخرى التي طرحها ،بإمكاننا تشذيبها
إىل ح ٍّد ما ،بحيث ميكن قبولها ٍ
كنقد وار ٍد عىل شكوكية هيوم دون أن نضط ّر إىل اإلذعان مببادئه
الفكرية التي تب ّناها.

ومن جملة األمور التي ت ّم تسليط الضوء عليها يف هذه املقالة أ ّن اإلدراك برأي هيغل يع ّد أمرا ً
متعالياً بذاته ،وهذه امليزة املتعالية ليس من شأنها بتاتاً أن تتناغم مع الرتديد املوجود يف الفكر
حاصل يف مقابل األمور الحاصلة األخرى ،إذ إ ّن صاحب هذا
ٌ
الشكويك الذي هو يف واقعه أم ٌر
الفكر يجزم برأيه -الحاصل -حينام يروم تفنيد الرأي املقابل -الحاصل -ويف هذا السياق نجح
هيغل ح ّقاً ضمن نقده لدى تعميمه الشكوكية عىل ذاتها وترسيتها إىل باطنها ،لك ّنه فشل من ناحي ٍة
حل أله ّم املعضالت التي استكشفها بنفسه يف شكوكية هيوم ،وذلك
أخرى عندما حاول وضع ٍّ
الخاصة بالنسبة
كام ييل :ذكرنا يف تفاصيل املقالة أ ّن شكوكية هيوم تتق ّوم من أساسها عىل رؤيته
ّ
إىل العقل وطبيعة ارتباطه بالغريزة أو الرغبة ،ومن جملة النقد الذي طرحه هيغل عليه أنّه ال يعترب
تجسدها يف نطاق الغريزة والرغبة ،ومن هذا املنطلق اعرتض
الحقيقة ماثل ًة يف الفكر ،بل أكّد عىل ّ
خاصة به؟
ري
ّ
عليه متسائالً :ملاذا اعترب هيوم العقل فارغاً بح ّد ذاته وال ميتلك ّ
أي أصو ٍل أو معاي َ
ومن جملة األمور التي تط ّرق إليها الباحثان يف هذه املقالة أ ّن األمر الذي يسوق الديالكتيك
الهيغيل نحو األمام ،هو الجانب الغريزي والالشعوري للعقل ،ومن هنا بالتحديد تح ّولت جدل ّيته
اإلبستمولوجية إىل جدل ّي ٍة يف الرغبة الغريزية ،حيث أكّد عىل أ ّن ارتكاز الغريزة عىل مسألة «إدراك
اآلخر» يؤ ّدي تدريجياً إىل تح ّول الحركة نحو املعرفة املطلقة لتصبح يف ما بعد أصالً اجتامعياً
وتأريخياً ،أضف إىل ذلك ميكن القول أ ّن هيغل عرب لجوئه إىل النزعة الرباغامتية -حينام حاول
حل ملعضلة البحث -واجه ذات املشكلة الشكوكية التي واجهها سلفه هيوم ،وذلك ألنّه
وضع ٍّ
اعترب العقل سبباً يف االنفصال الحاصل بني صاحب اإلدراك الذايت وعامل الواقع ،ويف الحني ذاته
حل لهذه املعضلة.
التمسك بالعقل إ ْن أُريد وضع ٍّ
دعا إىل
ّ
خالصة الكالم أ ّن هيغل بشكلٍ عام لجأ إىل مبادئَ تطبيق ّي ٍة ضمن اسرتاتيج ّيته التي اعتمد عليها
إلثبات صواب متبنياته الفكرية.
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