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القسم الثالث من الفصل الرابع من كتاب هيوم "رسالة حول الطبيعة
أغلب الباحثني
أهمل
َ
ُ
البرشيَّة" .لقد بدا أنّ الفالسفة يُركِّزون عىل القسمني الثاين والسادس وبالكاد مينحون أهم َّية للقسم
الثالثَّ ،
إل أنّ هذا القسم األخري ُيقدِّ ُم أفضل بيانٍ عن مدى جدِّ ية شكوك َّية هيوم وكيف أنّ فلسفته
كل ال ُبعد عن “مشاعرالوعي البسيط”.
خالفاً لنواياه -بعيد ٌة َّاملنهجي ثالث قضايا:
يتناول هذا البحث بحسب ترتيبه
ِّ

أوالً :رأي هيوم بالفلسفة القدمية كام طرحه يف القسم الثالث ،مع تركي ٍز خاص عىل نقاشه حول
الهويَّة وبساطة األجسام.
ثانياً :االحتجاج عىل رأيه حول الهويَّة والبساطة.
ّْ
الجد.
ثالثاً :بيان عدم إمكان َّية أخذ نصيحته بامتالك شكوك َّية “ ُمعتدلة” عىل محمل

ِّ
املحرر

يُع ُّد قسم “الفلسفة القدمية” تطبيقاً آخر ملقاربة هيوم الطبيعيَّة تجاه النظريَّات الفلسفيَّة القدمية.
ٍ
مجموعات “يُشكِّلها العقل من خصائص ع َّدة
وفقاً لهيوم ،ال يعدو مفهومنا حول األجسام اعتبارها
*ـ أستاذة ُمساعدة يف الفلسفة يف جامعة جورجيا الجنوب َّية ،الواليات املتَّحدة األمريك َّية .نالت درجة الدكتوراه من كلِّ َّية الفلسفة يف جامعة
كاليفورنيا (سانتا باربرا) عام  .2000محور اختصاصها هو فلسفة العقل والفلسفتني اليونان َّية والرومان َّية القدميتَني ،وترتكَّز اهتامماتها حول
األخالق العمل ّية ،األخالق املعياريَّة ،فلسفة الجندر وال ِعرق والجنسان َّية ،والفلسفة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش.
يل للمقالThe Ancients, the Vulgar, and Hume’s Skepticism:
ـ العنوان األص ُّ
ـ املصدرAthens Journal of Humanities & Arts, Volume 1, Issue 1, Pages 69- 78. January 2014 :
ـ ترجمة :هبة نارص.
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ثابت مع بعضها البعض”[[[ .ولك َّننا،
ملموسة ومتاميزة تتألَّف منها األشياء ،ونج ُد أ َّن لديها اتِّحا ٌد
ٌ
يف تجربتنا اليوم َّية ،نُخطئ يف اعتبار هذه الخصائص امللموسة واملتاميزة “شيئاً واحدا ً يبقى عىل
ننسب (بشكلٍ خاطئ) البساطة إلىل
التغيات الكبرية”[[[ .وعليه ،فإنّنا
الحالة نفسها أثناء حصول
ُّ
ُ
ُ
يقول لنا هيوم إ َّن هذا يُع ُّد
املعتف به” للتص ُّورات ،والهويَّة لهيئاتها املتباينة .ولكن
“التشكُّل
ََ
حواسنا ت ُ
ُدرك خصائص متاميزة و ُمختلفة متاماً من جهة ،ونعتق ُد أ َّن مجموع هذه األجزاء
تناقضاً أل ّن
َّ
املنفصلة ينطوي عىل اتِّحا ٍد وبساطة ثابتَني عرب الزمن من جه ٍة ثانية.
الرئييس الذي دفع القدماء إىل الُّلجوء ملفاهيم املا َّدة
يرى هيوم أ َّن هذا هو السبب
ُّ
( )K Substanceأو املا َّدة األ َّول َّية ( .)Prime Matterوإذا كان القدماء قد أرادوا تقدي َم منظوم ٍة

رب أ ّن إسناداتهم للام َّدة
فلسفيَّة تُنقذنا ،نحن أصحاب الوعي البسيط ،من تناقضاتنا فحسب ،فهو يعت ُ
واملا َّدة األ َّوليَّة ُمتقلِّبة وزائفة ،وتنشأ هي أيضاً من املبادئ األساسيَّة للطبيعة البرشيَّة ،وهي بالتايل
ٍ
التوصل إليها عرب نقد
اكتشافات ع ّدة ُمفيدة ُيكن
تستحق الدراسة“ :إنّني ُمقتن ٌع بإمكان َّية وجود
ُّ
ُّ
بغض النظر عن عدم مقبول َّيتها وتقلُّبها
تخ ّيالت الفلسفة القدمية يف ما يتعلَّق باملوا ّْد ...والتي
ِّ
تحظى ٍ
برابط وثيقٍ للغاية مع مبادئ الطبيعة البرشيَّة”[[[.

ملاذا “نقع عىل وجه العموم تقريباً يف هذه التناقضات الواضحة؟[[[” .بهدف اإلجابة عن هذا
ناقش هيوم مفهومنا حول “هويَّة األجسام” .وفقاً لهيوم ،حينام تتَّحد مفاهيم الخصائص
السؤال ،يُ ُ
ٍ
حينئذ –إن جاز
املنفصلة  -ولكن املتسلسلة -لألشياء يف عالق ٍة وثيقة للغاية ،فإ ّن العقل “يُخ َدع”
رب تسلسل الخصائص املختلفة واملنفصلة شيئاً واحدا ً “ ُمستم َّرا ً”.
التعبري -ويعت ُ
“حينام ينظ ُر العقل إىل التسلسل ،ينبغي أن ينتقل من جز ٍء منه إىل آخر عرب عمليَّة انتقا ٍل سهلة،
ولن يُ ِ
تغي .هذا االنتقال السهل هو نتيجة العالقة
الحظ التغيري بعد ذلك وكأنّه ينظ ُر إىل يشء غري ُم ِّ
أو جوهرها ،والخيال يأخذ بسهول ٍة فكر ًة مكان أخرى حينام يكونُ تأثريهام عىل العقل واحداً .وعليه،
أي تسلسلٍ للخصائص املرتبطة يُعترب بسالس ٍة شيئاً واحدا ً و ُمستم َّرا ً وموجودا ً من دون تغيري”[[[.
فإ َّن َّ

يستخد ُم هيوم هنا مقاربته املعروفة بـ”التَّداعي” ()Associationism؛ أي أ َّن التَّواصل غري

[1]- Hume, D. (1978). Treatise of Human Nature. L.A. Selby-Bigge (ed.). Oxford: Oxford University
Press, p.219.
[[[ -املصدر نفسه.
[[[-املصدر نفسه.
[[[-املصدر نفسه.
[[[ -املصدر نفسه ،ص  .220الَّلون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
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ينسب الهويَّة إىل “تسلسل الخصائص املرتبطة”
املنقطع لألفكار يخد ُع العقل ،وبالتايل فإنَّه
ُ
ٌ
انتقال
التغيات الصغرية ،يقع
الخاضع للتب ُّدل .وعليه ،لدى مراقبة يش ٍء ما باستمرار عرب سلسل ٍة من
ُّ
سهل من فكر ٍة إىل أخرى ،ونعتق ُد أ َّن أمامنا اليشء نفسه (املتطابِق) الثابت عرب الزمن.
ٌ
حق يف رأيه حول سهولة انتقال األفكار حينام تجمعها عالق ٌة وثيقة.
فلنسلِّم جدالً بأ َّن هيوم ُم ُّ
التغيات
ولكن ماذا يحصل حينام ال تعو ُد العالقة بني األفكار وثيقة؟ يقول يف هذه الحالة :رغم أ َّن
ُّ
إل أنّنا إذا الحظنا اليشء يف مرحلتني زمنيَّتَني ُمختلفتَني،
الصغرية قد ال تت ُّم مالحظتها عرب الزمنَّ ،
“التغيات التي كانت غري محسوسة حينام تك َّونت بشكلٍ
التغيات واضحة ويُدركها العقل:
ت ُصبح
ُّ
ُّ
تدريجي ،تبدو اآلن ذات أهم َّية ويبدو أنَّها تُد ِّمر الهويَّة بشكلٍ تا ّمْ”[[[ .هنا يبدأ التناقض :من جهة،
ّْ
التغيات الطارئة عىل اليشء ولك َّنه يرت َّد ُد يف نسب هويَّ ٍة له ،ومن جه ٍة ثانية ،يستشع ُر
يرى العقل
ُّ
حل التناقض،
التغيات التي الحظها .من أجل ِّ
العقل نزع ًة قويَّ ًة لنسب الهويَّة إىل اليشء رغم
ُّ
يئ يستم ُّر يف الحالة نفسها أثناء هذه
“يختلق” الخيال (مددنا
الغيبي) شيئاً “مجهوالً وغري مر ٍّ
ّ
التغيات مبجملها ،ويُس ِّمي هذا اليشء غري املفهوم املادَّة ،أو املادَّة األصل َّية واأل َّول َّية”[[[.
ُّ

ينسب الهويَّة إىل األشياء .إذا
رب هيوم أ َّن الوعي البسيط يكو ُن يف حالة تناقض حينام
وعليه ،يعت ُ
ُ
أي خطأ يف املنظومة الفلسف َّية ألنَّها تُنقذ ظاهريَّاً منظومة الوعي البسيط
كان هذا هو الحال ،ال أرى َّ
من التناقض ،وذلك عرب ابتكار مفاهيم املادَّة واملادَّة األ َّول َّية .وهو يرى أ َّن هذا هو بالضبط ما ينبغي
فضال عن ذلك ،إذا مل
ً
عىل املنظومة الفلسفيَّة فعلُه ،أي “االقرتاب من مشاعر الوعي البسيط”[[[.
يكن هناك مهرب من ا ِّدعاء الهويَّة للوعي البسيط كام يبدو من طرح هيوم ،يستتب ُع ذلك إمكان َّية عدم
وجود مف ٍّر أيضاً من افرتاض القدماء للام َّدة األ َّول َّية.

يكتسب وضعاً أفضل إذا قُمنا بتب ِّني نظريَّته حول العقل
لعل احتجاج هيوم عىل الهويَّة
ولكنَّ ،
ُ
حتها) .فإذا كان ُمصيباً يف اعتقاده بأ َّن التص ُّورات حول الخصائص املحسوسة
(عىل افرتاض ص َّ
هي وحدها املوجودة ،فإ َّن اليشء الوحيد الذي يُدركه فعالً الوعي البسيط (والفيلسوف القديم) هو
ُ
ميتلك تلك الخصائص .كام رأينا ،حينام ال يُالحظ الوعي
تص ُّوره للخصائص  -وليس اليشء الذي
ٌ
ينسب الهوية إليه
سهل للعقل -فإنّه
ٌ
انتقال
تغيات يف خصائص اليشء  -حينام يوجد
البسيط ُّ
أي ُّ
ُ
ويكن لنظريَّة هيوم حول التص ُّور استيعاب هذه الفكرة بسالسة.
بسهولةُ .
[[[ -املصدر نفسه ،ص  .220الَّلون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -املصدرنفسه ،.ص .222
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التغيات الطارئة عىل خصائص
السؤال األهم هو :ماذا يحصل عندما يُح ِّدد الوعي البسيط
ُّ
ُ
يفرتض
ميتلك الخصائص نفسها بهدف نسب الهويَّة إليه؟ أم أنَّه
رص عىل أ َّن اليشء
ُ
اليشء؟ هل يُ ُّ
وجو َد ما َّد ٍة أو ما َّدة أوليَّة للتأكيد عىل بقاء الخصائص عىل حالها؟ حينام يفهم الوعي البسيط أ َّن
حكامً خاطئاً؟ هنا ،يتحتَّ ُم علينا أن نعرف
خصائص اليشء قد تب َّدلت ،أال يُدرك أنَّه كان قد أصدر ُ
أ َّن احتجاج هيوم بالهويَّة يف قسم “الفلسفة القدمية” قُ ِّدم عىل ضوء الخصائص وليس الثبات أو
الوجود املستمر .وعليه ،حتى لو قُمنا بتب ّني نظرية هيوم حول التص ُّور ،إال أ ّن الخصائص املختلفة
التي يكتسبها اليشء عرب الزمن ت ُد ِّم ُر الهويَّة ،ويبدو أن ال يشء يستطي ُع إنقاذ ا ِّدعاءالوعي البسيط
بوجود هويَّة .فضالً عن ذلك ،حتَّى ولو افرتضنا وجو َد “ما َّدة” أو “ما َّدة أول َّية” يف هذه الحالة ،فإنَّنا
ال ُ
نزال نعاين من املشكلة نفسها.
عىل سبيل املثال ،لو متَّت مالحظة الخصائص  Qالتابعة لليشء  - Pفلنفرتض أ َّن هذا اليشء
هو شجرة سنديان -خالل مرحلتني ُمختلفتَني و ُمتباع َدتَني ،فإ َّن الخصائص  Qسوف تختلف متاماً
َ
االعرتاف بأ َّن
عن بعضها البعض يف هذين الوقتني .يف هذه الحالة ،يتحتَّم عىل الوعي البسيط

اليشء  Pيف الوقت األول يُصبح ُ Pمختلفاً يف الوقت اآلخر (عىل افرتاض كون نظريَّة هيوم عن
املستقل للتص ُّورات صحيحةً) .إذا كان ُمح َّقاً يف اعتقاده بأ َّن تص ُّورات الخصائص وحدها
ِّ
الوجود
موجودة ،إذاً ح َّتى لو “اختلق” الوعي البسيط مفهو َم املادَّة إال أنَّه ال يستطيع إنقاذ دعواه ببقاء
الخصائص عىل حالها خالل املرحل َتني الزمن َّي َتني .لقد تغيَّ ت خصائص  Pوال يبدو أ َّن هناك يش ٌء
ما يستطي ُع جعلها ُمتطابقة .ولكن ،مبا أ َّن فرضيَّة املا َّدة ال تستطيع إنقاذ اال ِّدعاء بتطابق  Pيف الوقتني
فس ملاذا ينبغي أن نقوم نحن (أو
من حيث النوع ،فإ ّن نزعتنا نحو نسب الهويَّة ال ُيكن أن يُ ِّ
القدماء) باختالق املا َّدة.
يبدو أنَّنا إذا مل منلك ُمسبقاً مفهوماً عن املا َّدة حيث تكون جميع هذه الخصائص املختلفة
تأصلة ،فإ َّن ا ِّدعاء وجود الهويَّة فيام يتعلَّق بالخصائص املختلفة ليس ف َّعاالً يف الواقع .بتعبريٍ آخر،
ُم ِّ
التغي
يبدو أنَّه إذا مل منلك ُمسبقاً مفهوماً عن املا َّدة ُيكِّننا من القول بأ َّن اليشء يبقى عىل حاله رغم
ُّ
الطارئ عىل خصائصه ،فإ َّن افرتاض املا َّدة بعد ُمالحظتنا أ َّن الخصائص هي ُمختلفة ال يُساعد ا ِّدعاءنا
عىل وجود الهويَّة .لن تجعلنا هذه الفرضيَّة نظ ُّن أ َّن الخصائص التي الحظنا كونها ُمختلفة أصبحت
مفهوم عن بساطة املا َّدة
نحتاج أوالً إىل تشكيل
ُمتطابقة اآلن .بهدف نجاح ا ِّدعائنا عىل وجود الهويَّة،
ٍ
ُ
نسب الهويَّة له .سوف ُيكِّننا هذا من اإلعالن أ َّن
ليك نُك ِّون مفهوماً عن اليشء ،ومن ث َّم نستطي ُع
َ
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب 18

البسيط،سالا
القدماء ،الوعيبارغت
وشكوكية هيوم
َّ

79

اليشء الذي الحظناه يف الوقت األ َّول هو ُمشاب ٌه لليشء الذي الحظناه يف الوقت الثاين[[[.
كنت ُمح َّقاً ،فإ َّن بيان هيوم للكيفيَّة التي نقو ُم من خاللها  -نحن أصحاب الوعي البسيط-
إذا ُ
يف نسب الهويَّة لألشياء يتداعى .ذلك أنَّه حتى لو قبلنا نظريَّته حول التص ُّورات ،إلَّ أ َّن تحليله غري
ُم ٍ
تحل فرض َّيتنا املتعلِّقة باملا َّدة أو املا َّدة األ َّول َّية التناقضات التي يتَّهمنا
رض ألنَّه ال يرشح كيف ُّ
بها .يُظهر لنا هذا بدوره شيئني:
يُخطئ هيوم يف نقده للنظريَّات الفلسف َّية القدمية عىل ضوء افرتاضها للام َّدة ،وذلك ألنَّها ت ُق ِّد ُم
مم يُق ِّدمه ،ويف الوقت نفسه تتمكّن من “البقاء قريب ًة من مشاعر الوعي
بياناً أفضل عن الهويَّة ّ
البسيط”.
ٍ
اعتقادات ُمتناقضة فحسب ،بل مع اإلحباط والضيق أيضاً ألنَّه إذا
ال يبقى الوعي البسيط مع
الفلسفي املتعقِّل (الشبيه برأي هيوم) فلن يتمكَّن أبدا ً من التخلُّص  -أو عىل األقل من
تب َّنى الرأي
َّ
توضيح -أحكامه الخاطئة .بالفعل ،فإ َّن تحليله غري املريض يؤ ِّدي بنا إىل شكوك َّي ٍة مفرِطة ألنَّه يُظهر
ح لها حتى ولو
عدم وجود تربي ٍر ملعتقداتنا الطبيع َّية وأيضاً عدم كوننا يف موقعٍ
يسمح لنا بتقديم رش ٍ
ُ
قُمنا بتب ِّني موقفه الفلسفي املتعقِّل.

رأي هيوم بالبساطة
هل إ َّن نقاش هيوم حول “بساطة املوا ِّد” هو أكرث إقناعاً؟ إنَّه يستخد ُم ُمقاربة التَّداعي هنا أيضاً.

وحينام يُالح ُ
ظ العقل “شيئاً” تكو ُن أجزاؤه ُمرتبطة بشكلٍ وثيق ببعضها البعض عرب “عالق ٍة قويَّة” ،فإنَّه

ُ
ح ُد
رب اليشء واحداً“ :ترابط األجزاء يف اليشء املركَّب
ميلك التأثري نفسه تقريباً ،وبالتايل فإنّه يُو ِّ
يعت ُ

اليشء ضمن نفسه فال يشع ُر الوهم باالنتقال من جز ٍء إىل آخر .وعليه ،يت ّم إدراك الَّلون والطَّعم والشَّ كل

يحتج  Terence Penelhumأيضاً بأنّ بيان هيوم حول الهو َّية يفشل يف إظهار كيف
[[[ -يف بحثه تحت عنوان «هيوم والهو َّية الشخصية»،
ُّ
خطئ حينام ينسب االعتقادات املتناقضة
نقو ُم نحن ،أصحاب الوعي البسيط ،بالتفكري .األهم من ذلك ،يدَّ عي  Penelhumأنّ هيوم ُم
ٌ
واألخطاء إىل الوعي البسيط .يعتقدُ  Penelhumأنّه إذا أخطأ أحدهم حول الهويّة ،فذاك الشخص هو هيوم .مع ذلك ،فإنّ Penelhum
نرفض نظريَّة
ُ
يفشل يف مالحظة إن كان خطأنا أو عدمه يف وصفنا للهويَّة يعتمدُ عىل األنطولوجيا التي نؤمن بها .هذا يعني أنّه فقط حينام
ٍ
لوجودات
هيوم حول التص ُّورات ،ال يكون الوعي البسيط ُمتو ِّرطاً يف التناقضات .ولكن إذا قُمنا بتب ِّني رأي هيوم حول امتالك التص ُّورات
ُمنفصلة ،يكون هو ُمح َّقاً يف نسب التناقضات واألخطاء إىل الوعي البسيط .يعو ُد ذلك إىل أنّه إذا ُوجدت تص ُّورات الخصائص فقط ،يُواجه
تفشل مناقشة Penelhum
ُ
تغيت ويف الوقت نفسه بقيت عىل حالها.
الوعي البسيط التناقض املتمثِّل يف االعتقاد بأنَّ خصائص اليشء قد َّ
تفشل يف إظهار كونه ُمخطئاً يف اعتقاده بأنَّنا ُمتو ِّرطون يف التناقضات.
ُ
يف أخذ نظريَّة هيوم حول التص ُّورات بعني االعتبار ،وبالتايل
Penelhum, T.(1968 [1988]). “Hume on Personal Identity”. In: V.C. Chappell (ed.) Hume. New York:
Anchor Books.

االستغراب 18

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

80

االستغراب
الملف

والصالبة وغريها من الخصائص املجت ِمعة يف خوخة أو بطّيخة عىل أنّها تُشك ُِّل شيئاً واحداً”[[[.
َّ
ولكن هنا ،عىل خالف قضيَّة الهويَّة ،ال يكو ُن العقل ُمدركاً للخطأ  -األقل من وجهة نظر الوعي
البسيط:
“حينام ينظ ُر (العقل) إىل اليشء من منظو ٍر آخر ،يج ُد أ َّن جمي َع هذه الخصائص ُمختلفة وقابلة
للتمييز و ُمنفصلة عن بعضها البعض .إ َّن رؤية األشياء عىل نح ٍو يُد َّمرمفاهيم (العقل) األ َّول َّية واألكرث
حد لهذه الخصائص،
طبيع َّية
ُ
يفرض عىل الخيال اختالق يش ٍء مجهول أو ما َّدة أصل َّية كمبدأٍ ُمو ِّ
[[[
بغض ال َّنظر عن تن ُّوعه وتكوينه”.
ومينح اليشء املركَّب صفة الوحدة ِّ
ُ

يقرتح هيوم ،ولكن مع ذلك
فلنفرتض أنَّنا استطعنا ُمالحظة العامل “من منظو ٍر ُمختلف” ،كام
ُ
سوف نُواجه التناقضات .وإذا قُمنا بتب ِّني وجهة نظر الوعي البسيط ،سوف نرى األشياء البسيطة
حدا ً .ولكن إذا تب َّنينا وجهة ال َّنظر الفلسفيَّة ،سوف نُدرك أ َّن اليشء
التي ت ُشك ُِّل أجزاؤها مجموعاً ُمو َّ
يختلق الخيال (مج َّددا ً)
يتشكَّل من أجزاء ع َّدة ُمتاميزة و ُمفكَّكة .بهدف تحرير نفسه من التناقضات،
ُ
ومينح اليشء املركَّب صفة الوحدة
حد لهذه الخصائص،
“شيئاً مجهوالً أو ما َّدة أصل َّية ،كمبدأٍ ُمو ِّ
ُ
يفرتض العقل ما َّدة “أصل َّية” ليك
بغض ال َّنظر عن تن ُّوعه وتكوينه” (كام م ّْر) [[[.وعليه ،وفقاً لهيوم،
ِّ
ُ
يُنقذ نفسه من التناقضات الكامنة يف رؤية الوجودات املنفصلة للخصائص املختلفة لليشء
وبساطته يف آنٍ واحد.

جة ال تخلو من إشكال أيضاً .فلنفرتض أنَّنا نُوافق مع
يتبي لنا أ َّن هذه الح َّ
لألسف ،سوف َّ
ٍ
وجودات ُمنفصلة يف الواقع ،ولنتخيَّل أ ّن لون التُّفاحة
هيوم عىل كون الخصائص املحسوسة
ٍ
وقت
وطعمها الحلو هام وجودان ُمتاميزان و ُمنفصالن ،مبعنى أن يبقى اللون عىل حالته يف
ما يف املستقبل بينام يختفي الطَّعم الحلو (أو بالعكس) ،فإ َّن هذا ال يعني أ َّن الَّلون األحمر
للتفاحة (يف تلك اللحظة) ُيكن أن يوجد بنفسه ُمنفصالً عن الطعم أو الخصائص األخرى
للتفاحة .بالفعل ،يبدو أ ّن هيوم يُنكر إمكانيَّة الوجود املتميِّز واملنفصل للخصائص يف القسم
[[[ -مصدر سابق ،هيوم ،ص .221
[[[ -املصدر نفسه ،اللون البارز عىل الكلامت وضعته الكاتبة.
الفلسفي ،فإنّه ال يُظهر أو يرشح كيف يُكننا
[[[ -إذا كان هيوم يعتقدُ أنَّ النظر إىل اليشء من منظو ٍر آخر ُممك ٌن فقط ضمن املوقف
ّْ
نحن  -أصحاب الوعي البسيط -تكوين فكرة اليشء الواحد الكامل .من خالل ما يقوله يف هذه الفقرة ،يبدو أنّ ما نفهمه بشكلٍ
طبيعي هو
ٍّ
فكرة وحدة اليشء وبساطته ،ومن خالل التأ ُّمل فحسب ُيكننا أن نُدرك أنّنا ُمخطئون يف االعتقاد بأنَّ اليشء الذي نُالحظه يُشكِّل مجموعاً
ثم ـ ألنّ العقل
رصح هيوم بالعكس ،أي أنّنا نالحظ أوالً الخصائص املتم ّيزة واملنفصلة لليشء ومن ّ
مو َّحداً .ولكن ،قد يتوقّع املرء أن ُي ِّ
متأصلة.
يرتبك ومييل نحو نسب الوحدة والكلية إىل اليشء ـ يختلق الخيال مفهو َم املادَّة التي تكونُ فيها جميع الخصائص
ِّ
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ٍ
متييزات عقل َّية:
السابع من الفصل األول .فهو ي َّدعي كون اللون والشكل مج َّرد
حينام ت ُق َّدم كُرة مصنوعة من الرخام األبيض ،فإنَّنا نتلقّى فقط انطباع اللون األبيض املك َّون

بشكلٍ ُمح َّدد ،وال نستطيع فصلَه ومتييزه عن الشكل .ولكن حينام نُالحظ بعدها كُر ًة مصنوع ًة من

الرخام األسود و ُمك َّعباً أبيض ونُقارنهام باليشء السابق ،نج ُد تشاب َهني ُمنفصلَني يف ما كان يبدو

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

ني
يل ،أي ننظر إىل الشكل واللون معاً ألنَّهام بالفعل ع ُ
بالتفريق بني الشكل واللون عرب التمييز العق ِّ
ري قابلَني للتمييز ،ولكن مع ذلك ،ننظر إليهام عىل ضوء أبعا ٍد ُمختلفة ووفقاً للتشابهات
اليشء وغ ُ

التي هام ُعرض ًة لها .حينام ننظر إىل كرة ال ُّرخام األبيض فقط ،نُك ِّون يف الواقع فكر ًة عن الشكل
جه أنظارنا ضمنيَّاً إىل تشابُهها مع كرة الرخام األسود .وبالطريقة نفسها ،حينام
واللون معاً ،ولك ّننا نُو ِّ
الرخامي”[[[.
جه أنظارنا إىل تشابُهه مع املك َّعب األبيض
ّْ
ننظ ُر إىل اللون فقط ،نُو ِّ

ٍ
وجودات ُمتاميزة
يبدو هنا أ َّن خصائص التفاحة ،كخصائص ال ُّرخام ،ال ُيكنها أن ت ُشكِّل
و ُمنفصلة ،مبعنى إمكانيَّة وجودها من دون بعضها اآلخر ،يف النهاية .السبب هو أ َّن لون التفاحة

ٍ
ٍ
وجودات متاميزة ُمنفصلة .ولكن ،إذا
متييزات عقل َّية ،وعليه ،ال ُيكنهام تشكيل
وطعمها هام فقط

كان هذا هو الحال ،فإ َّن تحليل هيوم لبساطة املا َّدة هو ُمج َّددا ً غري ُم ٍ
رض ألنَّه إذا مل يتمكَّن من

ٍ
لوجودات ُمنفصلة  -وبالتايل غري قابلة للتمييز -يبدو إذا ً أنَّنا ال
إثبات امتالك تص ُّورات الخصائص

حد.
نقو ُم نحن ،أصحاب الوعي البسيط ،بارتكاب األخطاء حينام ننظ ُر إىل اليشء كمجمو ٍع مو َّ

ننسب الهوية إىل اليشء عرب الزمن :نقو ُم أوالً بتكوين مفهوم
ُيكن لهذا بدوره أن يوضح كيف
ُ
متأصلة ،ومن ث ّم ُيكننا أن نقول بأ َّن اليشء يبقى عىل
بساطة املا َّدة حيث تكو ُن جميع الخصائص
ِّ

تغي خصائصه.
حاله حتى بعد ُّ

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

يُخربنا هيوم أ َّن اإلجابة تكم ُن يف عادة التخ ُّيل .ومن املفاجئ أنّه يُساوي عادتنا املتمثِّلة باالستدالل

ُّ
نستدل
من األسباب إىل النتائج بعمل َّية استنباط املا َّدة أو املا َّدة العرض َّية“ :العادة نفسها التي تجعلنا
ّ
كل خاص َّية عىل ما َّدة مجهولة”[[[.
نستدل هنا عىل اعتامد ِّ
عىل وجود عالق ٍة بني السبب والنتيجة تجعلنا

[[[ -املصدر نفسه ،ص .25
[[[ -املصدر نفسه ،ص .222

االستغراب 18

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب
الملف

82

ري هيوم صخباً عالياً ض َّد الفلسفة
ولكن إذا كان هذا هو الحالُ ،يكن لنا أن نتساءل :ملاذا يُث ُ
القدميةُ ،م َّدعياً أ ّن أولئك الفالسفة أسوأ من األطفال والشعراء؟ إذا كانت العادة نفسها  -التي
ُّ
كل خاصيَّة عىل مادة مجهولة” ،فإ َّن
نستدل عىل النتائج من األسباب -تجعلنا ننسب “اعتامد ِّ
تجعلنا
استنتاج القدماء يربز بشكلٍ
طبيعي ،وبالتايل ال ينبغي إلقاء الَّلوم عليهم .فضالً عن ذلك ،إذا كانت
ٍّ
ُّ
كل خاص َّية عىل املا َّدة املجهولة” ُمتشابهة مع تلك العادة
نستدل عىل “اعتامد ِّ
العادة التي تجعلنا
التي تجعلنا ننطلق باالستدالل من السبب إىل النتيجة ،يستتب ُع ذلك إذا ً أن يكون قد انبثق االثنان من
مبادئ الخيال نفسها.[[[[[[.
رب أ َّن الخيال هو “الحاكم” الوحيد يف جميع املنظومات
ُيكن أن يسأل أحدهم :إذا كان هيوم يعت ُ
الفلسفيَّة ،كيف ُيكننا إذا ً تربي َر نظريَّته الفلسفيَّة الخاصة؟ يكم ُن جوابه يف الفقرة االفتتاحيَّة من
ُ
يعرتف قائالً“ :ولكن ُيكن االعرتاض هنا
قسم “الفلسفة الحديثة” .يف لحظ ٍة من النقذ الذايتِّ،

(عىل ضوء فكريت) بأ َّن الخيال هو الحاكم األعىل يف جميع املنظومات الفلسف َّية  -وفقاً العرتايف
الشخيص -بأنَّني غري ُمنصف يف إلقاء الَّلوم عىل الفالسفة القدماء بسبب توظيفهم لهذه املقدرة
ِّ
[[[
والسامح ألنفسهم باالسرتشاد بها بشكلٍ تا ٍّم يف استدالالتهم”  .وهنا نراه يُق ِّد ُم جواباً عىل هذا
مبدأي الخيال.
االعرتاض يُفي ُد وجو َد فرقٍ بني
ْ

“ليك أُب ّرر رأيي ،ينبغي أن أميِّز ،يف الخيال ،بني املبادئ الثابتة ،وغري القابلة للمقاومة ،والشاملة
كاالنتقال املعهود من األسباب إىل النتائج ومن النتائج إىل األسباب ،وبني املبادئ القابلة للتب ُّدل
والضعيفة وغري املنتَظَمة كتلك التي الحظتها للت ّْو (يف ما يتعلَّق باملوا ِّد ،والهيئات الصلبة،
والطوارئ ،والخصائص التنجيم َّية) .تُشك ُِّل األوىل أساس جميع أفكارنا وأفعالنا ،ويف حال أُزيلت
(هذه املبادئ) تهلك الطبيعة البرشيَّة فورا ً ،وتذهب نحو الخراب .أ ّما الثانية ،فيُمكن للبرشيَّة تفاديها
وال تُع ُّد رضوريَّة أو حتى ُمفيدة يف السلوك الحيايتّْ”[[[.
رب هيوم أ َّن إمياننا باألسباب شامل وال ُيكن تفاديه ،بينام االعتقاد القديم باملا َّدة غري
وعليه ،يعت ُ

يعترب أنّ هاتني العادتني (أي عادة االستدالل من
[[[-ولكن يف بداية القسم عن “الفلسفة الحديثة” حيث يُ ِّيز هيوم بني
مبدأي الخيالُ ،
ْ
كل خاصية عىل املادَّة) ُمختلفتَان متاماً ،وتنبثقان من “مبدأين ُمختلفني للخيال”.
السبب إىل النتيجة واعتامد ّ
ً
ً
[[[ -تجد ُر اإلشارة إىل أنّ املنظومة الفلسف َّية بالنسبة إىل هيوم تعتمدُ دامئاً عىل منظومة الوعي البسيط ألنّها ال متتلكُ ُسلطة خاصة بها .قد
ّ
للتمسك بهنا .ولكن هذا ليس هو الحال.
سس كافية
مفهومي الهويَّة والبساطة بسبب عدم وجود أُ ٍ
تتخل هذه املنظومة عن
يتوقّع املرء أن
ُّ
ْ
ّ
ً
مفهومي الهويَّة والبساطة ُمستحيالً.
عن
التخل
مهمة
تجعل
ُ
الطبيعة
أنّ
هو
لهيوم
ا
وفق
ذلك
وراء
السبب
بالطبع،
ْ
[[[ -املصدر نفسه ،ص .225
[[[ -املصدر نفسه.
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رضوري يف تجربتنا اليوم َّية .هذا يعني أنَّه لن يُنشئ منظوم ًة فلسف َّية وفقاً لوهمه .وعليه،
ُمفيد وغري
ٍّ
محل إشكا ٍل عىل اإلطالق
َّ
يعتق ُد أ َّن املجموعة األوىل لالستدالل (أي إمياننا باألسباب) ليست
محل إشكا ٍل وغري نافعة أيضاً[[[.
ولك َّن املجموعة الثانية هي َّ
ومحل إشكال ،يبدو
َّ
رضوري
حتى لو اعرتفنا بأ َّن افرتاض القدماء للام َّدة واملا َّدة األ َّول َّية هو غري
ٍّ
غريباً ما يقوله هيوم عن الهويَّة يف القسمني الثاين والرابع من كتابه ،ألنّه من املستبعد جدا ً أن نُفكِّر -
نحن أصحاب الوعي البسيط -بالطريقة التي يصفها .كام الفالسفة القدماء ،نعتق ُد نحن بوجود يش ٍء
يف العامل غري تص ُّوراتنا عن الخصائص .ذلك أنّنا نعتق ُد بأ َّن العامل بتألَّف من أشياء ما ِّديَّة ملموسة تبقى
عىل حالها مع مرور الزمن .يرتتَّب عىل ذلك أن ال يكون الفالسفة القدماء وحدهم من ينسبون املا َّدة
الخارجي ،بل أصحاب الوعي البسيط أيضاً .بالتايل ،فإ َّن مفهوم املا َّدة القديم “املختلَق”
إىل عاملنا
ّْ
ري قابلٍ للتفادي
ينتمي إىل النوع األول من مبادئ الخيال التي يذكرها هيوم ألنّه يبدو “ شامالً وغ َ
وللمقاومة”ُ .مجددا ً ،ميكن القول أنَّه يبتع ُد عن مشاعر الوعي البسيط أكرث من القدماء.

َّ
شكوكية هيوم

صف بشكوك َّي ٍة ُمعتدلة ،وتتمثَّل نصيحته لـ”الفيلسوف
الفيلسوف
الحقيقي ،وفقاً لهيوم ،يتَّ ُ
ُّ
الحقيقي” يف الفرار أوالً من الفلسفة الزائفة ،واإلقرار بأنّنا “ال منلك فكر ًة أو قو ًة أو فاعل َّية ُمنفصلة
ِّ
“أي يش ٍء أكرث إيالماً من البحث بحامس ٍة
عن العقل” يف ما يتعلَّق بالعالقات اللَّ زمة يف الطبيعةُّ .
عم يستعيص علينا دامئاً ،والسعي وراءه يف مكانٍ يستحيل أن يوجد فيه؟”[[[ وعليه ،يتحتَّم عىل
َّ
اكتساب “الفلسفة الحقيق َّية” من خالل العودة إىل حالة الوعي البسيط ،والنظر إىل
الفيلسوف
َ
“جميع هذه األبحاث بالجمود واللَّ مباالة”[[[.
ُ
رب أنَّه حينام تخض ُع ُمعتقداتنا الطبيع َّية
يبدو أ َّن هيوم
ميتلك شكوك َّي ًة “ ُمفرطة” ،ألنّه كام رأينا ،يعت ُ
لتأ ُّملٍ
أي نو ٍع من التربير .وعليه ،ال ُيكن أخذ نصيحة هيوم بامتالك “شكوك َّية
نقدي فإنَّها تفق ُد َّ
ٍّ
ُمعتدلة” عىل محمل الج ّْد .بالفعل ،يؤ ِّدي بيانه غري الوايف عن الهويَّة إىل “شكوكيَّة ُمفرِطة” أش ِّد
ٌ
حقيقي”،
“فيلسوف
اإلفراط ،وال أرى كيف ُيكن له الفرار من ات ِّهامه بالتناقض .إذا كان ي َّدعي أنَّه
ٌّ
الحقيقي” ،غري قاد ٍر عىل
النقديْ .وإن كان “الفيلسوف
ينبغي إذا ً أن تنبثق استنتاجاته بعد التأ ُّمل
ّ
ُّ
[[[ -هذا يتناقض بشكلٍ مبارش مع ما ادَّعاه هيوم يف القسم السابق (حول انبثاق اعتقادنا باملادَّة وإمياننا باألسباب من مبادئ الخيال نفسها).
[[[ -املصدر نفسه ،ص .223
[[[ -املصدر نفسه.
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ح ٍ
الطبيعي بالهويَّة ،يبدو إذا ً أن ال يشء يستطي ُع فعالً إرشادنا إىل
واف عن اعتقادنا
تقديم رش ٍ
ِّ
الحقيقة .ولكن هذا االستنتاج يتجاو ُز ( ُمج َّددا ً) حدو َد “الشكوك َّية املعتدلة”[[[.

اخلاتمة

بإيجاز ،يُع ُّد هذا البحث محاولة إلظهار كيف أ َّن بيان هيوم للهويَّة عىل ضوء الخصائص هو غري

ٍ
جته حول “عدم جدوى” فرضيَّة الفلسفة القدمية يف ما يتعلَّق بـاملادَّة واملادَّة
ح َّ
واف .فقد فشلت ُ

األول َّية يف إقناعنا .لو كان يعتق ُد فعالً بأ َّن الفلسفة الحقيق َّية ينبغي أن تكون أقرب إىل “مشاعر الوعي

البسيط” ،لبدا أ َّن الفلسفة القدمية تتوافق بدقَّة مع هذا التوصيف ألنّها تُتيح بياناً أكرث معقول َّي ًة عن

الخارجي يتألَّف من األشياء
مم يُق ِّدمه .أ َّما نحن أصحاب الوعي البسيط فنعتق ُد أ َّن العامل
الهويَّة َّ
َّ
املا ِّديَّة البسيطة امللموسة التي تبقى عىل حالها مع مرور الزمن.

بنا ًء عىل ذلك ،ال ُيكن لدعوى هيوم إيَّانا إىل امتالك “شكوك َّية معتدلة” إقناعنا ألنَّه هو نفسه

ٍ
ُ
أسايس بني ُمعتقداتنا الطبيعيَّة من جهة ،وبني
تناقض
ميتلك شكوكيَّ ًة “ ُمفرِطة” من خالل تقديم
ٍّ

الفلسفي من جهة أخرى .فضالً عن ذلك ،ال يدع رشحه غري الوايف
ُمعتقداتنا الطبيع َّية واستداللنا
ِّ
حول هويَّة املوا ِّد وبساطتها مكاناً لشكوك َّي ٍة “ ُمعتدلة” عىل اإلطالق.

[[[ -عند هذه النقطة ،قد يختلف معي أولئك الذين يدعمون تفسرياً طبيع َّياً لرأي هيوم .يف بحثه تحت عنوان “شكوك َّية هيوم :الغرائز
الفلسفي” ،يعتقدُ  Barry Stroudأنّه ال ينبغي فهم شكوك َّية هيوم املخفَّفة كمجموع ٍة من العقائد أو الحقائق“ :إنّه يشء
الطبيع َّية والتأ ُّمل
ّ
نجدُ أنفسنا معه ،أو حالة نجدُ أنفسنا فيها ،حينام تُلطَّف أو تُخفَّف التأ ُّمالت التي تؤدِّي إىل الشكوك َّية املفرطة عرب ميولنا الطبيع َّية .وعليه ،ال
السلبي املتصلِّب.
توصل إليها هيوم خالل تفلسفه
تكون الشكوك َّية املخفَّفة منوذجاً ُمجزأً أو ُمخفَّفاً عن الشكوك َّية الكاملة أو الشديدة التي َّ
ِّ
عىل وجه الخصوص ،إنَّها ليست فرض َّية عدم إمكاننا التأكُّد من يش ٍء بشكلٍ ُمطلق بل إمكان َّية 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.
ض ادِّعايئ بأنَّه نظراً إىل استنتاجه ال ُيكن
حتى ولو كان ُ Stroudمح َّقاً يف تحليله لشكوك َّية هيوم املخفَّفة (أو املعتدلة) ،هذا ال يُق ِّو ُ
رب جميع ُمعتقداتنا خطأ رصيحاً أن يعود إىل حالة الوعي البسيط وال يقلق من
التمسك بهذه الشكوك َّية .كيف ُيكن للفيلسوف الذي يعت ُ
ُّ
تجعل مهمة العيش وفقاً الستنتاجاتنا الشكوك َّية أمراً ُممكناً .ولكن أن نعيش متاشياً مع طبيعتنا
ُ
حق يف اعتقاده بأنَّ الطبيعة
ذلك؟ رمبا هيوم ُم ٌ
أي من ُمعتقداتنا حقيق َّياً أو ُمربَراً يؤدِّي إىل اليأس والقلق ألنّه يُظهر كيف أنه ال ُيكننا فعل يشء لتجاوز أحكامنا
مع اعتبار عدم كون ٍّ
الخاطئة .بتعبريٍ آخر ،حتى لو كان هيوم يعني من خالل “االلتزام بالشكوك َّية املعتدلة” أنه ينبغي علينا نحن الفالسفة العودة إىل حالة الوعي
ّْ
ربرة ،يبدو أن ال يشء ُيكنه ُمساعدتنا
البسيط ،ال أظ ُّن أنَّه من املمكن أخذ نصيحته عىل محمل
رب ُمعتقداتنا خاطئة أو غري ُم َّ
الجد .حينام نعت ُ
يف الفرار من شبكة الشكوك َّية امل ُفرِطة.
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