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الطبيعة  حول  "رسالة  هيوم  كتاب  من  الرابع  الفصل  من  الثالث  القسَم  الباحثي  أغلُب  أهمل 

البرشيَّة". لقد بدا أّن الفالسفة يُركِّزون عىل القسمي الثاين والسادس وبالكاد مينحون أهميَّة للقسم 

ية شكوكيَّة هيوم وكيف أّن فلسفته  ُم أفضل بياٍن عن مدى جدِّ الثالث، إالَّ أّن هذا القسم األخري يُقدِّ

-خالفاً لنواياه-  بعيدٌة كلَّ الُبعد عن “مشاعرالوعي البسيط”.

يتناول هذا البحث بحسب ترتيبه املنهجيِّ ثالث قضايا: 

أوالً: رأي هيوم بالفلسفة القدمية كام طرحه يف القسم الثالث، مع تركيٍز خاص عىل نقاشه حول 

الهويَّة وبساطة األجسام. 

ثانياً: االحتجاج عىل رأيه  حول الهويَّة والبساطة.   

. ثالثاً: بيان عدم إمكانيَّة أخذ نصيحته بامتالك شكوكيَّة “ُمعتدلة” عىل محمل الجّدْ

ر املحرِّ

يُعدُّ قسم “الفلسفة القدمية” تطبيقاً آخر ملقاربة هيوم الطبيعيَّة تجاه النظريَّات الفلسفيَّة القدمية. 

ة  وفقاً لهيوم، ال يعدو مفهومنا حول األجسام اعتبارها مجموعاٍت “يُشكِّلها العقل من خصائص عدَّ

*ـ  أستاذة ُمساعدة يف الفلسفة يف جامعة جورجيا الجنوبيَّة، الواليات املتَّحدة األمريكيَّة. نالت درجة الدكتوراه من كلِّيَّة الفلسفة يف جامعة 
كاليفورنيا )سانتا باربرا( عام 2000. محور اختصاصها هو فلسفة العقل والفلسفتي اليونانيَّة والرومانيَّة القدميَتي، وترتكَّز اهتامماتها حول 

األخالق العملّية، األخالق املعياريَّة، فلسفة الجندر والِعرق والجنسانيَّة، والفلسفة خالل القرني السابع عرش والثامن عرش.

The Ancients, the Vulgar, and Hume’s Skepticism:ـ العنوان األصيلُّ للمقال
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ملموسة ومتاميزة تتألَّف منها األشياء، ونجُد أنَّ لديها اتِّحاٌد ثابٌت مع بعضها البعض”]1]. ولكنَّنا، 

يف تجربتنا اليوميَّة، نُخطئ يف اعتبار هذه الخصائص امللموسة واملتاميزة “شيئاً واحداً يبقى عىل 

ات الكبرية”]]]. وعليه، فإنّنا ننسُب )بشكٍل خاطئ( البساطة إلىل  الحالة نفسها أثناء حصول التغريُّ

يُعدُّ  هذا  إنَّ  هيوم  لنا  يقوُل  ولكن  املتباينة.  لهيئاتها  والهويَّة  للتصوُّرات،  به”  املعرَتَف  “التشكُّل 

نا تُدرُك خصائص متاميزة وُمختلفة متاماً من جهة، ونعتقُد أنَّ مجموع هذه األجزاء  تناقضاً ألّن حواسَّ

املنفصلة ينطوي عىل اتِّحاٍد وبساطة ثابتنَي عرب الزمن من جهٍة ثانية.

املادَّة  ملفاهيم  الُّلجوء  إىل  القدماء  دفع  الذي  الرئييسُّ  السبب  هو  هذا  أنَّ  هيوم   يرى 

منظومٍة  تقديَم  أرادوا  قد  القدماء  كان  وإذا   .)Prime Matter( األوَّليَّة  املادَّة  أو   )K Substance(

فلسفيَّة تُنقذنا، نحن أصحاب الوعي البسيط، من تناقضاتنا فحسب، فهو يعترُب أّن إسناداتهم للامدَّة 

واملادَّة األوَّليَّة ُمتقلِّبة وزائفة، وتنشأ هي أيضاً من املبادئ األساسيَّة للطبيعة البرشيَّة، وهي بالتايل 

نقد  إليها عرب  ل  التوصُّ ُمفيدة مُيكن  اكتشافاٍت عّدة  بإمكانيَّة وجود  ُمقتنٌع  “إنّني  الدراسة:  تستحقُّ 

وتقلُّبها  مقبوليَّتها  عدم  عن  النظر  بغضِّ  والتي  باملواّدْ...  يتعلَّق  ما  يف  القدمية  الفلسفة  تخياّلت 

تحظى برابٍط وثيٍق للغاية مع مبادئ الطبيعة البرشيَّة”]]].

ملاذا “نقع عىل وجه العموم تقريباً يف هذه التناقضات الواضحة؟]]]”. بهدف اإلجابة عن هذا 

السؤال، يُناقُش هيوم مفهومنا حول “هويَّة األجسام”. وفقاً لهيوم، حينام تتَّحد مفاهيم الخصائص 

املنفصلة - ولكن املتسلسلة- لألشياء يف عالقٍة وثيقة للغاية، فإّن العقل “يُخَدع” حينئٍذ –إن جاز 

التعبري- ويعترُب تسلسل الخصائص املختلفة واملنفصلة شيئاً واحداً “ُمستمرَّاً”.

“حينام ينظُر العقل إىل التسلسل، ينبغي أن ينتقل من جزٍء منه إىل آخر عرب عمليَّة انتقاٍل سهلة، 

. هذا االنتقال السهل هو نتيجة العالقة  ولن ياُلِحظ التغيري بعد ذلك وكأنّه ينظُر إىل يشء غري ُمتغريِّ

أو جوهرها، والخيال يأخذ بسهولٍة فكرًة مكان أخرى حينام يكوُن تأثريهام عىل العقل واحداً. وعليه، 

فإنَّ أيَّ تسلسٍل للخصائص املرتبطة يُعترب بسالسٍة شيئاً واحداً وُمستمرَّاً وموجوداً من دون تغيري”]5].

غري  التَّواصل  أنَّ  أي  )Associationism(؛  بـ”التَّداعي”  املعروفة  مقاربته  هنا  هيوم  يستخدُم 

[1]- Hume, D. )1978(. Treatise of Human Nature. L.A. Selby-Bigge )ed.(. Oxford: Oxford University 

Press, p.219.

[2]- املصدر نفسه.

[3]-املصدر نفسه.

[4]-املصدر نفسه.

[5]- املصدر نفسه، ص 220. الَّلون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
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املرتبطة”  الخصائص  “تسلسل  إىل  الهويَّة  ينسُب  فإنَّه  وبالتايل  العقل،  يخدُع  لألفكار  املنقطع 

ات الصغرية، يقع انتقاٌل  ل. وعليه، لدى مراقبة يشٍء ما باستمرار عرب سلسلٍة من التغريُّ الخاضع للتبدُّ

سهٌل من فكرٍة إىل أخرى، ونعتقُد أنَّ أمامنا اليشء نفسه )املتطاِبق( الثابت عرب الزمن.

فلنسلِّم جدالً بأنَّ هيوم ُمحقُّ يف رأيه حول سهولة انتقال األفكار حينام تجمعها عالقٌة وثيقة. 

ات  ولكن ماذا يحصل حينام ال تعوُد العالقة بني األفكار وثيقة؟ يقول يف هذه الحالة: رغم أنَّ التغريُّ

الصغرية قد ال تتمُّ مالحظتها عرب الزمن، إالَّ أنّنا إذا الحظنا اليشء يف مرحلتني زمنيَّتنَي ُمختلفتنَي، 

ات التي كانت غري محسوسة حينام تكوَّنت بشكٍل  ات واضحة ويُدركها العقل: “التغريُّ تُصبح التغريُّ

”]1]. هنا يبدأ التناقض: من جهة،  ر الهويَّة بشكٍل تاّمْ ، تبدو اآلن ذات أهميَّة ويبدو أنَّها تُدمِّ تدريجّيْ

ات الطارئة عىل اليشء ولكنَّه يرتدَُّد يف نسب هويٍَّة له، ومن جهٍة ثانية، يستشعُر  يرى العقل التغريُّ

التناقض،  أجل حلِّ  من  التي الحظها.  ات  التغريُّ رغم  اليشء  إىل  الهويَّة  لنسب  قويًَّة  نزعًة  العقل 

هذه  أثناء  نفسها  الحالة  يف  يستمرُّ  مريئٍّ  وغري  “مجهوالً  شيئاً  الغيبّي(  )مددنا  الخيال  “يختلق” 

ليَّة”]]]. ة األصليَّة واألوَّ ة، أو املادَّ ي هذا اليشء غري املفهوم املادَّ ات مبجملها، ويُسمِّ التغريُّ

وعليه، يعترُب هيوم أنَّ الوعي البسيط يكوُن يف حالة تناقض حينام ينسُب الهويَّة إىل األشياء. إذا 

كان هذا هو الحال، ال أرى أيَّ خطأ يف املنظومة الفلسفيَّة ألنَّها تُنقذ ظاهريَّاً منظومة الوعي البسيط 

ليَّة. وهو يرى أنَّ هذا هو بالضبط ما ينبغي  ة األوَّ ة واملادَّ من التناقض، وذلك عرب ابتكار مفاهيم املادَّ

عىل املنظومة الفلسفيَّة فعلُه، أي “االقرتاب من مشاعر الوعي البسيط”]]]. فضاًل عن ذلك، إذا مل 

يكن هناك مهرب من ادِّعاء الهويَّة للوعي البسيط كام يبدو من طرح هيوم، يستتبُع ذلك إمكانيَّة عدم 

وجود مفرٍّ أيضاً من افرتاض القدماء للامدَّة األوَّليَّة.

ولكن، لعلَّ احتجاج هيوم عىل الهويَّة يكتسُب وضعاً أفضل إذا قُمنا بتبنِّي نظريَّته حول العقل 

تها(. فإذا كان ُمصيباً يف اعتقاده بأنَّ التصوُّرات حول الخصائص املحسوسة  )عىل افرتاض صحَّ

هي وحدها املوجودة، فإنَّ اليشء الوحيد الذي يُدركه فعالً الوعي البسيط )والفيلسوف القديم( هو 

تصوُّره للخصائص - وليس اليشء الذي ميتلُك تلك الخصائص. كام رأينا، حينام ال ياُلحظ الوعي 

ات يف خصائص اليشء - حينام يوجد انتقاٌل سهٌل للعقل- فإنّه ينسُب الهوية إليه  البسيط أيُّ تغريُّ

بسهولة. ومُيكن لنظريَّة هيوم حول التصوُّر استيعاب هذه الفكرة بسالسة.

[1]- املصدر نفسه، ص 220. الَّلون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.

[2]- املصدر نفسه.

[3]- املصدرنفسه.، ص 222.
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ات الطارئة عىل خصائص  د الوعي البسيط التغريُّ    السؤال األهم هو: ماذا يحصل عندما يُحدِّ

اليشء؟ هل يرُصُّ عىل أنَّ اليشء ميتلُك الخصائص نفسها بهدف نسب الهويَّة إليه؟ أم أنَّه يفرتُض 

وجوَد مادٍَّة أو مادَّة أوليَّة للتأكيد عىل بقاء الخصائص عىل حالها؟ حينام يفهم الوعي البسيط أنَّ 

لت، أال يُدرك أنَّه كان قد أصدر ُحكامً خاطئاً؟ هنا، يتحتَُّم علينا أن نعرف  خصائص اليشء قد تبدَّ

م عىل ضوء الخصائص وليس الثبات أو  أنَّ احتجاج هيوم بالهويَّة يف قسم “الفلسفة القدمية” قُدِّ

الوجود املستمر. وعليه، حتى لو قُمنا بتبّني نظرية هيوم حول التصوُّر، إال أّن الخصائص املختلفة 

ُر الهويَّة، ويبدو أن ال يشء يستطيُع إنقاذ ادِّعاءالوعي البسيط  التي يكتسبها اليشء عرب الزمن تُدمِّ

بوجود هويَّة. فضالً عن ذلك، حتَّى ولو افرتضنا وجوَد “مادَّة” أو “مادَّة أوليَّة” يف هذه الحالة، فإنَّنا 

ال نزاُل نعاين من املشكلة نفسها.

عىل سبيل املثال، لو متَّت مالحظة الخصائص Q التابعة لليشء P - فلنفرتض أنَّ هذا اليشء 

هو شجرة سنديان- خالل مرحلتني ُمختلفتنَي وُمتباعَدتنَي، فإنَّ الخصائص Q سوف تختلف متاماً 

بأنَّ  االعرتاَف  البسيط  الوعي  يتحتَّم عىل  الحالة،  الوقتني. يف هذه  البعض يف هذين  بعضها  عن 

اليشء P يف الوقت األول يُصبح P ُمختلفاً يف الوقت اآلخر )عىل افرتاض كون نظريَّة هيوم عن 

اً يف اعتقاده بأنَّ تصوُّرات الخصائص وحدها  الوجود املستقلِّ للتصوُّرات صحيحًة(. إذا كان ُمحقَّ

ببقاء  دعواه  إنقاذ  يستطيع  ال  أنَّه  إال  ة  املادَّ مفهوَم  البسيط  الوعي  “اختلق”  لو  حتَّى  إذاً  موجودة، 

ت خصائص P وال يبدو أنَّ هناك يشٌء  الخصائص عىل حالها خالل املرحلَتي الزمنيََّتي. لقد تغريَّ

ما يستطيُع جعلها ُمتطابقة. ولكن، مبا أنَّ فرضيَّة املادَّة ال تستطيع إنقاذ االدِّعاء بتطابق P يف الوقتني 

)أو  نحن  نقوم  أن  ينبغي  ملاذا  يُفرسِّ  أن  مُيكن  ال  الهويَّة  نسب  نحو  نزعتنا  فإّن  النوع،  حيث  من 

القدماء( باختالق املادَّة.

الخصائص املختلفة  تكون جميع هذه  املادَّة حيث  عن  مفهوماً  ُمسبقاً  إذا مل منلك  أنَّنا  يبدو 

االً يف الواقع. بتعبريٍ آخر،  لة، فإنَّ ادِّعاء وجود الهويَّة فيام يتعلَّق بالخصائص املختلفة ليس فعَّ ُمتأصِّ

يبدو أنَّه إذا مل منلك ُمسبقاً مفهوماً عن املادَّة مُيكِّننا من القول بأنَّ اليشء يبقى عىل حاله رغم التغريُّ 

الطارئ عىل خصائصه، فإنَّ افرتاض املادَّة بعد ُمالحظتنا أنَّ الخصائص هي ُمختلفة ال يُساعد ادِّعاءنا 

عىل وجود الهويَّة. لن تجعلنا هذه الفرضيَّة نظنُّ أنَّ الخصائص التي الحظنا كونها ُمختلفة أصبحت 

ُمتطابقة اآلن. بهدف نجاح ادِّعائنا عىل وجود الهويَّة، نحتاُج أوالً إىل تشكيل مفهوٍم عن بساطة املادَّة 

ليك نُكوِّن مفهوماً عن اليشء، ومن ثمَّ نستطيُع نسَب الهويَّة له. سوف مُيكِّننا هذا من اإلعالن أنَّ 
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اليشء الذي الحظناه يف الوقت األوَّل هو ُمشابٌه لليشء الذي الحظناه يف الوقت الثاين]1].

اً، فإنَّ بيان هيوم للكيفيَّة التي نقوُم من خاللها - نحن أصحاب الوعي البسيط-     إذا كنُت ُمحقَّ

يف نسب الهويَّة لألشياء يتداعى. ذلك أنَّه حتى لو قبلنا نظريَّته حول التصوُّرات، إالَّ أنَّ تحليله غري 

ُمرٍض ألنَّه ال يرشح كيف تحلُّ فرضيَّتنا املتعلِّقة باملادَّة أو املادَّة األوَّليَّة التناقضات التي يتَّهمنا 

بها. يُظهر لنا هذا بدوره شيئني:

ُم  يُخطئ هيوم يف نقده للنظريَّات الفلسفيَّة القدمية عىل ضوء افرتاضها للامدَّة، وذلك ألنَّها تُقدِّ

الوعي  مشاعر  من  قريبًة  “البقاء  من  تتمّكن  نفسه  الوقت  مه، ويف  يُقدِّ ماّم  الهويَّة  عن  أفضل  بياناً 

البسيط”.

 ال يبقى الوعي البسيط مع اعتقاداٍت ُمتناقضة فحسب، بل مع اإلحباط والضيق أيضاً ألنَّه إذا 

تبنَّى الرأي الفلسفيَّ املتعقِّل )الشبيه برأي هيوم( فلن يتمكَّن أبداً من التخلُّص - أو عىل األقل من 

توضيح- أحكامه الخاطئة. بالفعل، فإنَّ تحليله غري املريض يؤدِّي بنا إىل شكوكيٍَّة مفرِطة ألنَّه يُظهر 

عدم وجود تربيٍر ملعتقداتنا الطبيعيَّة وأيضاً عدم كوننا يف موقعٍ يسمُح لنا بتقديم رشٍح لها حتى ولو 

قُمنا بتبنِّي موقفه الفلسفي املتعقِّل.

رأي هيوم بالبساطة
   هل إنَّ نقاش هيوم حول “بساطة املوادِّ” هو أكرث إقناعاً؟ إنَّه يستخدُم ُمقاربة التَّداعي هنا أيضاً. 

وحينام ياُلحُظ العقل “شيئاً” تكوُن أجزاؤه ُمرتبطة بشكٍل وثيق ببعضها البعض عرب “عالقٍة قويَّة”، فإنَّه 

ُد  يعترُب اليشء واحداً: “ترابط األجزاء يف اليشء املركَّب ميلُك التأثري نفسه تقريباً، وبالتايل فإنّه يُوحِّ

كل  اليشء ضمن نفسه فال يشعُر الوهم باالنتقال من جزٍء إىل آخر. وعليه، يتّم إدراك الَّلون والطَّعم والشَّ

[1]- يف بحثه تحت عنوان »هيوم والهويَّة الشخصية«، يحتجُّ Terence Penelhum أيضاً بأّن بيان هيوم حول الهويَّة يفشل يف إظهار كيف 

عي Penelhum أّن هيوم ُمخطٌئ حينام ينسب االعتقادات املتناقضة  نقوُم نحن، أصحاب الوعي البسيط، بالتفكري. األهم من ذلك، يدَّ

 Penelhum أنّه إذا أخطأ أحدهم حول الهويّة، فذاك الشخص هو هيوم. مع ذلك، فإّن Penelhum واألخطاء إىل الوعي البسيط. يعتقُد

يفشل يف مالحظة إن كان خطأنا أو عدمه يف وصفنا للهويَّة يعتمُد عىل األنطولوجيا التي نؤمن بها. هذا يعني أنّه فقط حينام نرفُض نظريَّة 

هيوم حول التصوُّرات، ال يكون الوعي البسيط ُمتورِّطاً يف التناقضات. ولكن إذا ُقمنا بتبنِّي رأي هيوم حول امتالك التصوُّرات لوجوداٍت 

اً يف نسب التناقضات واألخطاء إىل الوعي البسيط. يعوُد ذلك إىل أنّه إذا ُوجدت تصوُّرات الخصائص فقط، يُواجه  ُمنفصلة، يكون هو ُمحقَّ

 Penelhum ت ويف الوقت نفسه بقيت عىل حالها. تفشُل مناقشة الوعي البسيط التناقض املتمثِّل يف االعتقاد بأنَّ خصائص اليشء قد تغريَّ

يف أخذ نظريَّة هيوم حول التصوُّرات بعي االعتبار، وبالتايل تفشُل يف إظهار كونه ُمخطئاً يف اعتقاده بأنَّنا ُمتورِّطون يف التناقضات.

Penelhum, T.)1968 ]1988[(. ”Hume on Personal Identity“. In: V.C. Chappell )ed.( Hume. New York: 

Anchor Books.
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البة وغريها من الخصائص املجتِمعة يف خوخة أو بطّيخة عىل أنّها تُشكُِّل شيئاً واحداً”]1]. والصَّ

ولكن هنا، عىل خالف قضيَّة الهويَّة، ال يكوُن العقل ُمدركاً للخطأ - األقل من وجهة نظر الوعي 

البسيط:

“حينام ينظُر )العقل( إىل اليشء من منظوٍر آخر، يجُد أنَّ جميَع هذه الخصائص ُمختلفة وقابلة 

رمفاهيم )العقل( األوَّليَّة واألكرث  للتمييز وُمنفصلة عن بعضها البعض. إنَّ رؤية األشياء عىل نحٍو يُدمَّ

الخصائص،  لهذه  د  ُموحِّ أصليَّة كمبدأٍ  مادَّة  أو  اختالق يشٍء مجهول  الخيال  يفرُض عىل  طبيعيَّة 

ومينُح اليشء املركَّب صفة الوحدة بغضِّ النَّظر عن تنوُّعه وتكوينه”.]]]

   فلنفرتض أنَّنا استطعنا ُمالحظة العامل “من منظوٍر ُمختلف”، كام يقرتُح هيوم، ولكن مع ذلك 

البسيطة  نرى األشياء  البسيط، سوف  الوعي  نظر  بتبنِّي وجهة  قُمنا  التناقضات. وإذا  نُواجه  سوف 

داً. ولكن إذا تبنَّينا وجهة النَّظر الفلسفيَّة، سوف نُدرك أنَّ اليشء  التي تُشكُِّل أجزاؤها مجموعاً ُموحَّ

داً(  ة ُمتاميزة وُمفكَّكة. بهدف تحرير نفسه من التناقضات، يختلُق الخيال )مجدَّ يتشكَّل من  أجزاء عدَّ

د لهذه الخصائص، ومينُح اليشء املركَّب صفة الوحدة  “شيئاً مجهوالً أو مادَّة أصليَّة، كمبدأٍ ُموحِّ

بغضِّ النَّظر عن تنوُّعه وتكوينه” )كام مّرْ(.]]] وعليه، وفقاً لهيوم، يفرتُض العقل مادَّة “أصليَّة” ليك 

لليشء  املختلفة  للخصائص  املنفصلة  الوجودات  رؤية  يف  الكامنة  التناقضات  من  نفسه  يُنقذ 

وبساطته يف آٍن واحد.

نُوافق مع  أنَّنا  ة ال تخلو من إشكال أيضاً. فلنفرتض  أنَّ هذه الحجَّ لنا  يتبنيَّ  لألسف، سوف 

التُّفاحة  أّنّ لون  الواقع، ولنتخيَّل  ُمنفصلة يف  هيوم عىل كون الخصائص املحسوسة وجوداٍت 

وقٍت  حالته يف  اللون عىل  يبقى  أن  وُمنفصالن، مبعنى  ُمتاميزان  الحلو هام وجودان  وطعمها 

األحمر  الَّلون  أنَّ  يعني  ال  هذا  فإنَّ  بالعكس(،  )أو  الحلو  الطَّعم  يختفي  بينام  املستقبل  ما يف 

األخرى  الخصائص  أو  الطعم  عن  ُمنفصالً  بنفسه  يوجد  أن  مُيكن  اللحظة(  تلك  )يف  للتفاحة 

للتفاحة. بالفعل، يبدو أّن هيوم يُنكر إمكانيَّة الوجود املتميِّز واملنفصل للخصائص يف القسم 

[1]- مصدر سابق، هيوم، ص 221.

[2]- املصدر نفسه، اللون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.

يُظهر أو يرشح كيف ميُكننا  ، فإنّه ال  [3]- إذا كان هيوم يعتقُد أنَّ النظر إىل اليشء من منظوٍر آخر ُممكٌن فقط ضمن املوقف الفلسفّيْ

نحن - أصحاب الوعي البسيط- تكوين فكرة اليشء الواحد الكامل. من خالل ما يقوله يف هذه الفقرة، يبدو أّن ما نفهمه بشكٍل طبيعيٍّ هو 

فكرة وحدة اليشء وبساطته، ومن خالل التأمُّل فحسب مُيكننا أن نُدرك أنّنا ُمخطئون يف االعتقاد بأنَّ اليشء الذي ناُلحظه يُشكِّل مجموعاً 

ح هيوم بالعكس، أي أنّنا نالحظ أوالً الخصائص املتمّيزة واملنفصلة لليشء ومن ثّم ـ ألّن العقل  داً. ولكن، قد يتوّقع املرء أن يُرصِّ موحَّ

لة. ة التي تكوُن فيها جميع الخصائص متأصِّ يرتبك ومييل نحو نسب الوحدة والكلية إىل اليشء ـ يختلق الخيال مفهوَم املادَّ
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متييزاٍت عقليَّة: اللون والشكل مجرَّد  عي كون  السابع من الفصل األول. فهو يدَّ

املكوَّن  األبيض  اللون  انطباع  فقط  نتلّقى  فإنَّنا  األبيض،  الرخام  من  كُرة مصنوعة  م  تُقدَّ حينام 

د، وال نستطيع فصلَه ومتييزه عن الشكل. ولكن حينام ناُلحظ بعدها كُرًة مصنوعًة من  بشكٍل ُمحدَّ

يبدو  ُمنفصلنَي يف ما كان  السابق، نجُد تشابَهني  باليشء  أبيض ونُقارنهام  باً  الرخام األسود وُمكعَّ

سابقاً، وهو كذلك فعالً، غري قابل لالنفصال متاماً. بعد املزيد من التدريب عىل هذا النحو، نبدأ 

، أي ننظر إىل الشكل واللون معاً ألنَّهام بالفعل عنُي  بالتفريق بني الشكل واللون عرب التمييز العقيلِّ

اليشء وغرُي قابلنَي للتمييز، ولكن مع ذلك، ننظر إليهام عىل ضوء أبعاٍد ُمختلفة ووفقاً للتشابهات 

التي هام ُعرضًة لها. حينام ننظر إىل كرة الرُّخام األبيض فقط، نُكوِّن يف الواقع فكرًة عن الشكل 

ه أنظارنا ضمنيَّاً إىل تشابُهها مع كرة الرخام األسود. وبالطريقة نفسها، حينام  واللون معاً، ولكّننا نُوجِّ

.[1[” ه أنظارنا إىل تشابُهه مع املكعَّب األبيض الرخامّيْ ننظُر إىل اللون فقط، نُوجِّ

ُمتاميزة  وجوداٍت  تُشكِّل  أن  مُيكنها  ال  الرُّخام،  كخصائص  التفاحة،  خصائص  أنَّ  هنا  يبدو 

وُمنفصلة، مبعنى إمكانيَّة وجودها من دون بعضها اآلخر، يف النهاية. السبب هو أنَّ لون التفاحة 

وطعمها هام فقط متييزاٍت عقليَّة، وعليه، ال مُيكنهام تشكيل وجوداٍت متاميزة ُمنفصلة. ولكن، إذا 

داً غري ُمرٍض ألنَّه إذا مل يتمكَّن من  كان هذا هو الحال، فإنَّ تحليل هيوم لبساطة املادَّة هو ُمجدَّ

إثبات امتالك تصوُّرات الخصائص لوجوداٍت ُمنفصلة - وبالتايل غري قابلة للتمييز- يبدو إذاً أنَّنا ال 

د.  ننظُر إىل اليشء كمجموٍع موحَّ بارتكاب األخطاء حينام  البسيط،  نقوُم نحن، أصحاب الوعي 

الزمن: نقوُم أوالً بتكوين مفهوم  الهوية إىل اليشء عرب  مُيكن لهذا بدوره أن يوضح كيف ننسُب 

لة، ومن ثّم مُيكننا أن نقول بأنَّ اليشء يبقى عىل  بساطة املادَّة حيث تكوُن جميع الخصائص متأصِّ

حاله حتى بعد تغريُّ خصائصه.

خالل مسعاه لتقديم اإلجابة عن سبب وقوعنا يف التناقضات حينام يتعلَّق األمر ببساطة املواد، 

يُخربنا هيوم أنَّ اإلجابة تكمُن يف عادة التخيُّل. ومن املفاجئ أنّه يُساوي عادتنا املتمثِّلة باالستدالل 

من األسباب إىل النتائج بعمليَّة استنباط املادَّة أو املادَّة العرضيَّة: “العادة نفسها التي تجعلنا نستدلُّ 

عىل وجود عالقٍة بني السبب والنتيجة تجعلنا نستدّل هنا عىل اعتامد كلِّ خاصيَّة عىل مادَّة مجهولة”]]].

[1]- املصدر نفسه، ص 25.

[2]- املصدر نفسه، ص 222.
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ولكن إذا كان هذا هو الحال، مُيكن لنا أن نتساءل: ملاذا يُثرُي هيوم صخباً عالياً ضدَّ الفلسفة 

التي   - نفسها  العادة  كانت  إذا  والشعراء؟  األطفال  من  أسوأ  الفالسفة  أولئك  أّن  عياً  ُمدَّ القدمية، 

تجعلنا نستدلُّ عىل النتائج من األسباب- تجعلنا ننسب “اعتامد كلِّ خاصيَّة عىل مادة مجهولة”، فإنَّ 

، وبالتايل ال ينبغي إلقاء الَّلوم عليهم. فضالً عن ذلك، إذا كانت  استنتاج القدماء يربز بشكٍل طبيعيٍّ

العادة التي تجعلنا نستدلُّ عىل “اعتامد كلِّ خاصيَّة عىل املادَّة املجهولة” ُمتشابهة مع تلك العادة 

التي تجعلنا ننطلق باالستدالل من السبب إىل النتيجة، يستتبُع ذلك إذاً أن يكون قد انبثق االثنان من 

مبادئ الخيال نفسها.]1]]]].

مُيكن أن يسأل أحدهم: إذا كان هيوم يعترُب أنَّ الخيال هو “الحاكم” الوحيد يف جميع املنظومات 

االفتتاحيَّة من  الفقرة  الخاصة؟ يكمُن جوابه يف  الفلسفيَّة  نظريَّته  تربيَر  إذاً  الفلسفيَّة، كيف مُيكننا 

قائالً: “ولكن مُيكن االعرتاض هنا  يعرتُف  الذايتِّ،  النقذ  الحديثة”. يف لحظٍة من  “الفلسفة  قسم 

)عىل ضوء فكريت( بأنَّ الخيال هو الحاكم األعىل يف جميع املنظومات الفلسفيَّة - وفقاً العرتايف 

- بأنَّني غري ُمنصف يف إلقاء الَّلوم عىل الفالسفة القدماء بسبب توظيفهم لهذه املقدرة  الشخصِّ

ُم جواباً عىل هذا  يُقدِّ والسامح ألنفسهم باالسرتشاد بها بشكٍل تامٍّ يف استدالالتهم”]]]. وهنا نراه 

االعرتاض يُفيُد وجوَد فرٍق بني مبدأْي الخيال.

“ليك أُبّرر رأيي، ينبغي أن أميِّز، يف الخيال، بني املبادئ الثابتة، وغري القابلة للمقاومة، والشاملة 

ل  كاالنتقال املعهود من األسباب إىل النتائج ومن النتائج إىل األسباب، وبني املبادئ القابلة للتبدُّ

الصلبة،  والهيئات  باملوادِّ،  يتعلَّق  ما  )يف  للتّوْ  الحظتها  التي  كتلك  املنتَظَمة  وغري  والضعيفة 

والطوارئ، والخصائص التنجيميَّة(. تُشكُِّل األوىل أساس جميع أفكارنا وأفعالنا، ويف حال أُزيلت 

)هذه املبادئ( تهلك الطبيعة البرشيَّة فوراً، وتذهب نحو الخراب. أّما الثانية، فيُمكن للبرشيَّة تفاديها 

وال تُعدُّ رضوريَّة أو حتى ُمفيدة يف السلوك الحيايتّْ”]]].

وعليه، يعترُب هيوم أنَّ إمياننا باألسباب شامل وال مُيكن تفاديه، بينام االعتقاد القديم باملادَّة غري 

[1]-ولكن يف بداية القسم عن “الفلسفة الحديثة” حيث ميُيِّز هيوم بي مبدأْي الخيال، يعترُب أّن هاتي العادتي )أي عادة االستدالل من 

ة( ُمختلفَتان متاماً، وتنبثقان من “مبدأين ُمختلفي للخيال”. السبب إىل النتيجة واعتامد كّل خاصية عىل املادَّ

[2]- تجدُر اإلشارة إىل أّن املنظومة الفلسفيَّة بالنسبة إىل هيوم تعتمُد دامئاً عىل منظومة الوعي البسيط ألنّها ال متتلُك ُسلطًة خاصًة بها. قد 

ك بهنا. ولكن هذا ليس هو الحال.  يتوّقع املرء أن تتخىّل هذه املنظومة عن مفهومْي الهويَّة والبساطة بسبب عدم وجود أُسٍس كافية للتمسُّ

بالطبع، السبب وراء ذلك وفقاً لهيوم هو أّن الطبيعة تجعُل مهمة التخيّل عن مفهومْي الهويَّة والبساطة ُمستحيالً.

[3]- املصدر نفسه، ص 225.

[4]- املصدر نفسه.
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ُمفيد وغري رضوريٍّ يف تجربتنا اليوميَّة. هذا يعني أنَّه لن يُنشئ منظومًة فلسفيَّة وفقاً لوهمه. وعليه، 

يعتقُد أنَّ املجموعة األوىل لالستدالل )أي إمياننا باألسباب( ليست محلَّ إشكاٍل عىل اإلطالق 

ولكنَّ املجموعة الثانية هي محلَّ إشكاٍل وغري نافعة أيضاً]1].

حتى لو اعرتفنا بأنَّ افرتاض القدماء للامدَّة واملادَّة األوَّليَّة هو غري رضوريٍّ ومحلَّ إشكال، يبدو 

غريباً ما يقوله هيوم عن الهويَّة يف القسمني الثاين والرابع من كتابه، ألنّه من املستبعد جداً أن نُفكِّر - 

نحن أصحاب الوعي البسيط- بالطريقة التي يصفها. كام الفالسفة القدماء، نعتقُد نحن بوجود يشٍء 

يف العامل غري تصوُّراتنا عن الخصائص. ذلك أنّنا نعتقُد بأنَّ العامل بتألَّف من أشياء مادِّيَّة ملموسة تبقى 

عىل حالها مع مرور الزمن. يرتتَّب عىل ذلك أن ال يكون الفالسفة القدماء وحدهم  من ينسبون املادَّة 

، بل أصحاب الوعي البسيط أيضاً. بالتايل، فإنَّ مفهوم املادَّة القديم “املختلَق”  إىل عاملنا الخارجّيْ

ينتمي إىل النوع األول من مبادئ الخيال التي يذكرها هيوم ألنّه يبدو “ شامالً وغرَي قابٍل للتفادي 

وللمقاومة”. ُمجدداً، ميكن القول أنَّه يبتعُد عن مشاعر الوعي البسيط أكرث من القدماء.

ة هيوم شكوكيَّ
لـ”الفيلسوف  نصيحته  وتتمثَّل  ُمعتدلة،  بشكوكيٍَّة  يتَّصُف  لهيوم،  وفقاً   ، الحقيقيُّ الفيلسوف 

” يف الفرار أوالً من الفلسفة الزائفة، واإلقرار بأنّنا “ال منلك فكرًة أو قوًة أو فاعليَّة ُمنفصلة  الحقيقيِّ

زمة يف الطبيعة. “أيُّ يشٍء أكرث إيالماً من البحث بحامسٍة  عن العقل” يف ما يتعلَّق بالعالقات الالَّ

عامَّ يستعص علينا دامئاً، والسعي وراءه يف مكاٍن يستحيل أن يوجد فيه؟”]]] وعليه، يتحتَّم عىل 

إىل  والنظر  البسيط،  الوعي  حالة  إىل  العودة  خالل  من  الحقيقيَّة”  “الفلسفة  اكتساَب  الفيلسوف 

مباالة”]]]. “جميع هذه األبحاث بالجمود والالَّ

   يبدو أنَّ هيوم ميتلُك شكوكيًَّة “ُمفرطة”، ألنّه كام رأينا، يعترُب أنَّه حينام تخضُع ُمعتقداتنا الطبيعيَّة 

ٍل نقديٍّ فإنَّها تفقُد أيَّ نوٍع من التربير. وعليه، ال مُيكن أخذ نصيحة هيوم بامتالك “شكوكيَّة  لتأمُّ

. بالفعل، يؤدِّي بيانه غري الوايف عن الهويَّة إىل “شكوكيَّة ُمفرِطة” أشدِّ  ُمعتدلة” عىل محمل الجّدْ

 ،” عي أنَّه “فيلسوٌف حقيقيٌّ اإلفراط، وال أرى كيف مُيكن له الفرار من اتِّهامه بالتناقض. إذا كان يدَّ

”، غري قادٍر عىل  . وإن كان  “الفيلسوف الحقيقيُّ ل النقدّيْ ينبغي إذاً أن تنبثق استنتاجاته بعد التأمُّ

ة وإمياننا باألسباب من مبادئ الخيال نفسها(. [1]- هذا يتناقض بشكٍل مبارش مع ما ادَّعاه هيوم يف القسم السابق )حول انبثاق اعتقادنا باملادَّ

[2]- املصدر نفسه، ص 223.

[3]- املصدر نفسه.
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إىل  إرشادنا  فعالً  يستطيُع  يشء  ال  أن  إذاً  يبدو  بالهويَّة،  الطبيعيِّ  اعتقادنا  عن  واٍف  رشٍح  تقديم 

داً( حدوَد “الشكوكيَّة املعتدلة”]1]. الحقيقة. ولكن هذا االستنتاج يتجاوُز )ُمجدَّ

اخلاتمة
بإيجاز، يُعدُّ هذا البحث محاولة إلظهار كيف أنَّ بيان هيوم للهويَّة عىل ضوء الخصائص هو غري 

ة  ة واملادَّ ته حول “عدم جدوى” فرضيَّة الفلسفة القدمية يف ما يتعلَّق بـاملادَّ واٍف. فقد فشلت ُحجَّ

األوليَّة يف إقناعنا. لو كان يعتقُد فعالً بأنَّ الفلسفة الحقيقيَّة ينبغي أن تكون أقرب إىل “مشاعر الوعي 

البسيط”، لبدا أنَّ الفلسفة القدمية تتوافق بدقَّة مع هذا التوصيف ألنّها تُتيح بياناً أكرث معقوليًَّة عن 

ا نحن أصحاب الوعي البسيط فنعتقُد أنَّ العامل الخارجيَّ يتألَّف من األشياء  مه. أمَّ الهويَّة مامَّ يُقدِّ

يَّة البسيطة امللموسة التي تبقى عىل حالها مع مرور الزمن. املادِّ

بناًء عىل ذلك، ال مُيكن لدعوى هيوم إيَّانا إىل امتالك “شكوكيَّة معتدلة” إقناعنا ألنَّه هو نفسه 

الطبيعيَّة من جهة، وبني  ُمعتقداتنا  تناقٍض أسايسٍّ بني  ميتلُك شكوكيًَّة “ُمفرِطة” من خالل تقديم 

ُمعتقداتنا الطبيعيَّة واستداللنا الفلسفيِّ من جهة أخرى. فضالً عن ذلك، ال يدع رشحه غري الوايف 

حول هويَّة املوادِّ وبساطتها مكاناً لشكوكيٍَّة “ُمعتدلة” عىل اإلطالق.

الغرائز  بحثه تحت عنوان “شكوكيَّة هيوم:  لرأي هيوم. يف  طبيعيَّاً  تفسرياً  يدعمون  الذين  أولئك  قد يختلف معي  النقطة،  [1]- عند هذه 

فة كمجموعٍة من العقائد أو الحقائق: “إنّه يشء  الطبيعيَّة والتأمُّل الفلسفّي”، يعتقُد Barry Stroud أنّه ال ينبغي فهم شكوكيَّة هيوم املخفَّ

نجُد أنفسنا معه، أو حالة نجُد أنفسنا فيها، حينام تُلطَّف أو تُخفَّف التأمُّالت التي تؤدِّي إىل الشكوكيَّة املفرطة عرب ميولنا الطبيعيَّة. وعليه، ال 

ل إليها هيوم خالل تفلسفه السلبيِّ املتصلِّب.  فاً عن الشكوكيَّة الكاملة أو الشديدة التي توصَّ فة منوذجاً ُمجزأً أو ُمخفَّ تكون الشكوكيَّة املخفَّ

عىل وجه الخصوص، إنَّها ليست فرضيَّة عدم إمكاننا التأكُّد من يشٍء بشكٍل ُمطلق بل إمكانيَّة امتالك املعتقدات التي هي ُممكنة فحسب”.

Stroud, B. )1977(. Hume. London: Routledge & Kegan Paul. )1991(.“Hume’s Scepticism: Natural 

Instincts and Philosophical Reflection“ in Philosophical Topics. 19:1:1540-. Page 34.

فة )أو املعتدلة(، هذا ال يُقوُِّض ادِّعايئ بأنَّه نظراً إىل استنتاجه ال مُيكن  اً يف تحليله لشكوكيَّة هيوم املخفَّ حتى ولو كان Stroud ُمحقَّ

ك بهذه الشكوكيَّة. كيف مُيكن للفيلسوف الذي يعتربُ جميع ُمعتقداتنا خطأ رصيحاً أن يعود إىل حالة الوعي البسيط وال يقلق من  التمسُّ

ذلك؟ رمبا هيوم ُمحٌق يف اعتقاده بأنَّ الطبيعة تجعُل مهمة العيش وفقاً الستنتاجاتنا الشكوكيَّة أمراً ُممكناً. ولكن أن نعيش متاشياً مع طبيعتنا 

يؤدِّي إىل اليأس والقلق ألنّه يُظهر كيف أنه ال مُيكننا فعل يشء لتجاوز أحكامنا  أو ُمربَراً  مع اعتبار عدم كون أيٍّ من ُمعتقداتنا حقيقيَّاً 

الخاطئة. بتعبريٍ آخر، حتى لو كان هيوم يعني من خالل “االلتزام بالشكوكيَّة املعتدلة” أنه ينبغي علينا نحن الفالسفة العودة إىل حالة الوعي 

. حينام نعتربُ ُمعتقداتنا خاطئة أو غري ُمربَّرة، يبدو أن ال يشء مُيكنه ُمساعدتنا  البسيط، ال أظنُّ أنَّه من املمكن أخذ نصيحته عىل محمل الجّدْ

يف الفرار من شبكة الشكوكيَّة املُفرِطة.


