
جوزايا رويس 
فيلسوف التبرصُّ األخالقي

]*[
رّواد احلسيني]][

يتفق الباحثون عىل النظر إىل الفيلسوف األمرييك جوزايا رويس )1855 - 1916( كأحد أبرز 

فالسفة األخالق يف القرن التاسع عرش. بل إّن كثريين منهم يعتربونه يف مقدم الذين وّجهوا النقد 

اكتسبته شخصّية رويس  ما  أهّم  الحداثة وعيوبها األخالقية. ولعّل من  لقيم  العميق واملنهجي 

يف مجال الفلسفة األخالقية أنّها دخلت عىل خط التجربة التاريخية للعلامنية لتعيد الربط بني 

الفلسفة والدين، وبالتايل بني القيم الدينية اإللهية وشؤون اإلنسان الدنيوية. ولو طالعنا أعامله 

يف  اإلنسان  مبنزلة  يتعلّق  األهمية  شديد  جانب  عىل  سنقع  فإننا  األكادميية  وأنشطته  الفلسفية 

الوجود. وتحديداً يف ما يتعلق منها بنظريَتْي الوالء والتبرّص الُخلُقي، كنظريتني تشكّالن أساس 

مذهبه األخالقي والفلسفي.

يف هذا البحث سنقرأ رؤية بانورامية وتحليلية ملنهج جوزايا رويس األخالقي وأبرز نظرياته التي 

وردت يف العرشات من كتبه ومحارضاته وعالقتها مبا سبقها من معطيات يف تاريخ الحداثة يف الغرب.

املحرر

مل يكن جوزايا رويس ناقداً لإلتجاهات الفلسفية باملعنى الكالسييك للكلمة. بل جاءنقده ف 

مجمله ـ كم يقول دارسوه ـ ف اطار مقارباته للفلسفة األمريكية الرباغمتية. فقد ربط بني الخربة 

العلمية واإلتجاه العمل الذي يعد سمة مميزة للفكر األمرييك ف القرن العشين من ناحية، وبني 

*ــ كاتب متخّصص يف الفلسفة، باحث متعاون يف مركز دلتا لألبحاث املعّمقة ـ بريوت.
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الهدف الثابت واملستمر للبحث عن وحدة أساسية تضم كل األشياء من ناحية أخرى. فلقد أدرك 

مذهبه  ف  تحقيقه  وحاول  األخالقي،  بُعدها  عليها  أضفى  بأّن  العملية  للروح  الصحيح  املعنى 

النظرة  بني  املوازنة  من  نوع  وتحقيق  النقدي،  موقفه  املحافظة عل  اعتباره  واضعاً ف  الفلسفي، 

الشاملة والكلية لألشياء، وبني تأكيد الجوانب العملية لها.

ف كتابه "محاضات ف املثالية الحديثة" يكشف رويس عن قدرة فائقة عل تفسري املذاهب 

الفلسفية وتطورها، مبا يوضح أسباب الكثري من املشكالت الفلسفية الكربى ف عرصنا الحاض. 

كم اهتم بقيمة الذات اإلنسانية، وأوضح مدى اهتمم الفلسفة الحديثة بدورها ف تشكيل صورة 

األشياء. ولنئ كان "رويس" قد ركز ف كتابه "روح الفلسفة الحديثة" عل كيفية هذا التشكيل، فقد 

حاول من خالل مجموعة من املحاضات أن يصحب القارئ ف رحلة شاقة عرب مذاهب املثالية 

األملانية، متتبعاً تطور هذه املذاهب من "كانط" إل "هيغل". إل سائر الفالسفة الذين يسبقون.

الفلسفية  العمرة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  األخالقية  رويس  فلسفة  اعتبار  عل  الباحثون  أجمع  لقد 

الكربى للمذهب املثال. وهذا يعود ـ حسب هؤالء ـ إل املزج الذي أجراه بني ثالثة أضلع هي:  

الفلسفة، واألخالق، وروح املسيحية. ومن هذا الوجه يتحدث رويس نفسه حول هذا الجانب حيث 

اعترب أن املثالية التي ظهرت ف نهاية القرن الثامن عش وبداية القرن التاسع عش هي نتاج أمرين: 

األول، الفلسفة الكانطية واملشكالت التي أثارتها حول طبيعة األنا وصلته بالذوات األخرى، وحول 

التي سادت  الظروف االجتمعية  الثاين:  الظواهر. و  تناولها "كانط" بوصفها عامل  الطبيعة وكيف 

تلك الفرتة، وما نجم عنها من سقوط مؤسسات كان يعتقد أنّها أشياء ف ذاتها فبدت مجرد ظواهر.  

وقد اعترب "رويس" أن حدوث الثورة أدى إل تأصيل مفهوم أّن العقل قادر عل التعبري والتحكم ف 

الوقائع ووضع الخطط التي تتحكم ف سري الطبيعة وظواهرها، وأّن هناك إمكانية ألن ميارس العقل 

دوره ف إعادة تشكيل املؤسسات الدينية والسياسية، طاملا أّن املقوالت الفكرية هي املسؤولة 

عن فهم العامل.

املعارك الفلسفية التي خاضها رويس كانت كثرية ومتنوعة طاولت عدة مفاهيم سائدة ف عرصه. 

من هذه الناحية يناقش "رويس" مفهوم الذات الحقيقية عند كانط، وكيف قام ورثته بتعديل واستبدال 

الذات العارفة والذات األخالقية بالذات املطلقة العارفة الشاملة، التي تضم كل الحقائق ف وحدة 

الوعي، كم ناقش املنهج الجدل عند "شلنغ" حتى اكتمله عند "هيغل" وأخرياً دراسة العالقة بني 

الوعي الفردي واالجتمعي. يؤكد "رويس" أن تصور "املطلق" واملنهج الجدل نتاج تطور طبيعي 
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ألفكار سابقة أو رد فعل لبعض األفكار، وهي ف الوقت نفسه نتائج مسايرة ألحداث تاريخية مرتبطة 

بالظروف االجتمعية املتغرية وبالحياة الفكرية املتمثلة ف الحركة األجنبية، فتأيت الفكرة ف سياق 

النطق الطبيعي ألفكار سابقة، ال تنبت من فراغ أو تظهر منفصلة عن بيئتها، فالفلسفة وليدة عرصها 

والظروف االجتمعية والسياسية، فال انفصال عن فكر وواقع وال وجود لفكر منعزل، أو فكر يجرت 

االستنباطي  ومنهجها  الحديثة  فاملثالية  اآلمال،  ويحيا ف  يتطلع ملستقبل  أو  فيه  ويحيا  املايض 

"ديكارت" أو الجدل "هيغل" جاءت ف طبيعتها رد فعل لظروف اجتمعية معينة متثلت ف الثقة 

بالعقل والنزعة الفردية والثورة]1] .

يشء.  كل  محور  الذاتية  تجعل  أحادية  نظرة  ولتفسرياتهم  املثاليني  للفالسفة  "رويس"  ينظر 

فمقوالت كانط عل سبيل املثال هي مقوالت قبلية كامنة ف الذات، وقد فرّس بها العامل، مثرّد 

للعامل، وأشياء  للذات، وانحرصت املشكلة بني ذات تخطط ولديها الشائط املعرفية  كل يشء 

ف ذاتها ال نعلم حقيقتها، أو يستحيل معرفتها. أما الفالسفة ما بعد الكانطيني، فقد رفضوا األشياء 

ف ذاتها واستبدلوا املطلق بالذات، وانطالقاً من هذا التأسيس قدم "رويس" املثالية الحديثة بدءاً 

من "كانط" حتى "شوبنهاور]2]. لكن السؤال الذي يلح عل الذهن هو الكيفية التي تشكلت فيها 

شخصيته الفلسفية واملراحل التي قطعتها؟

ف الجواب عل هذا السؤال يشري املفكر املرصي الدكتور حسن حنفي إل أّن فلسفة جوزايا 

رويس ذات صلة وطيدة بالتطورات الفلسفية  التي شهدتها أوروبا ف املرحلة االنتقالية بني القرنني 

العشين،  القرن  من  األول  النصف  ف  الجديدة  الهيجلية  ظهرت  فقد  والعشين.  عش  التاسع 

الهيجلية،  الفلسفة  لتيار أحياء  الجديدة،  الهيجلية  بوصفها رد فعل عل الوضعية وقد أعطى اسم 

الذي بدأ ف اسكتلندا وانكلرتا، ثم امتد إل أمريكا، وكان ممثليها ف اسكتلندا وانجلرتا، سرتلنج، 

وكريزد وجرين، ورادل وبوزانكويت، وهالدين، ماكتاجرت، تيلور، وف أمريكا هاريس ورويس، 

وهوكنج.وكانت املثالية بالنسبة ألمريكا بعثاً جديداً، وتياراً فكرياً يسعى لتحقيق النهضة، جنباً إل 

بنوع  األوروبية،  النهضة  بدأت  بدأت كم  فكرية،  يقظة  أمريكا  فظهرت ف  الرباجمتية،  مع  جنب 

من التحرر الفكري من سيطرة الكنيسة، وآمنت باملثالية األملانية كقوة إلصالح الدين واألخالق 

عل  ركزت  إنّها  القول  وميكن  العبادة،  طريق  من  بدالً  العقل  طريق  عن  بالله  فآمنت  األمريكية. 

]1]ـ راجع التقرير الثقايف حول فلسفة جوازيا رويس وجاء بعنوان: محارضات رويس تكشف عن تفسري املذاهب الفلسفيةـ  جريدة الخليج  

ـ الشارقة ـ 24 - 5 - 2014.

]2]ـ املصدر نفسه.
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دراسة كانط وخرجت  منها أربع مدارس، متثل كل منها منوذجا أمريكياً، أو صبغة أمريكية للمثالية 

التأملية  واملثالية  باركربراون(  )يوردن  الشخصية  مذهب  هي:  االربع،  املدارس  هذه  األملانية. 

واملثالية  سلفسرتومورس(  )جورج  الدينامية  واملثالية  كرايتون(،  أدجويل  املوضوعية)جيمس  أو 

املطلقة )جوزايا رويس(]1]. 

تأيت عل  الدينية واإللهية، ومن هنا  باملعارف  اإلنسانية  تواصل املعارف  بقضية  اهتم رويس 

سبيل املثال،  أهمية كتابه »الجانب الديني للفلسفة« الذي شكل محاولة جادة للتوفيق بني الفلسفة 

والدين ودفاعاً عن الفلسفة، وف الوقت نفسه مؤكدا لعقالنية الدين. إالّ أّن أهميته الخاصة تعود 

إل الظروف الزمنية التي صدر فيها الكتاب. فالفلسفات املعارصة اتجهت إل رفض امليتافيزيقا، 

وفقدت الثقة ف الدين التقليدي وبخاصة بعد معاناة اإلنسان من الحروب وفساد الحياة، فغلبت 

نزعة التشاؤم، وانتش الشك ف كل مقدس ديني أو فلسفي، وسادت روح الفردية واألنانية، وطغت 

الروح املادية وكرثت النزعات اإللحادية، وانقسم الفالسفة واملفكرون ثالثة جهات: منهم من جعل 

الفلسفة واملذاهب الجامدة وامليتافيزيقا مسؤولة عم بلغه العامل من فوىض وفساد وإلحاد، ومنهم 

من اتهم األفكار الدينية التقليدية، بل منهم من ذهب إل املبالغة القصوى حيث اتهم األديان ب 

أنّها سبب الحروب والرصاعات وانتشار االستغالل والفقر. أّما رويس فقد قام مبحاوالت بدت ف 

أيامه عل عكس التيار العلمين  والرباغمين السائد. حيث حرص عل إجراء وئام بني القيم الدينية 

والفلسفة،  الدين  بني  التوفيق  محاولته  الكتاب ف  أهمية  تتمثل  لذلك  والفلسفية.  العلمية  والقيم 

وتقدميه منوذجاً معارصاً لكيفية معالجة الرصاع والتضاّد بينهم]2]. كانت محاوالت رويس ف هذا 

الجانب مثالية بامتياز. أي أنّها كانت حريصة من جهة عل إيضاح الوحدة املعرفية بني الفلسفة  

والدين، ومن جهة أخرى بدت هذه املحاولة مبثابة موقف أخالقي.

ومثلم جاءت مثالية »رويس« مجددة للدين، جاءت مجددة لألخالق، فنبتت األخالق من وسط 

فوىض املثل العليا، التي سادت الفكر الفلسفي ف القرن التاسع عش، ومن جوف التشاؤم وظالم 

الشك نبتت البصرية الخلقيّة التي ترشد اإلنسان نحو الخريية، وتحقيق أكرب قدر من االنسجام والوحدة 

بني األفراد، وبني الغايات األخالقية املتصارعة. فالشك أول مراحل البصرية الخلقية التي ترشد اإلنسان 

إل واجباته، وإل مهمته ف الحياة، وإل وجود  العقل الكل الشامل لكل يشء واإلدارة الكلية الخرية.

]1]ـ انظر: حسن حنفي ـ مقدمة يف علم االستغراب ـ الدار الفنية ـ ص368.

]2] - أنظر مقدمة أحمد االنصاري يف ترجمته لكتاب جوزايا رويس – الجانب الديني للفلسفة- مراجعة جسن حنفي املجلس األعىل 

للثقافة- القاهرة – -2000 )ص 4(.
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رويس وأخالقيات العرص الوسيط

ال شك بأّن فلسفة رويس تستمد مصادرها من مجمل الرتاث الفلسفي اإلنساين لكنها ستأخذ 

من الفلسفة املدرسية التي سادت ف القرون الوسطى الكثري من مرجعياتها الدينية واألخالقية.

صحيح أّن الفلسفة املدرسية ف العرص الوسيط كانت فلسفة مسيحية، إالّ أنّه من غري الصحيح 

انها اقترصت عل مسائل الدين، فقد نظرت ف املسائل الطبيعية والعقلية كأحسن ما ينظر فيها كم 

يرصِّح رائد البحث الفلسفي املرصي ف بداية القرن العشين يوسف كرم]1]. 

فلقد عاش الفكر الفلسفي الغريب منذ العرص الوسيط مثل هذا الجدل بني الدين والفلسفة. 

إل  النظر  عل  تركزت  األخالقيني  الفالسفة  من  وأمثاله  رويس  جوزايا  درسها  التي  فالحصيلة 

مفهوم الدين عل أنّه عقيدة موحاة وتقتضينا اإلميان، ومفهوم الفلسفة مبا هي نظر عقل يعتمد 

عل الربهان؟ وال شك ف أن هذا الجدل كان أعظم خطراً ف املسيحية منه ف أي دين آخر، 

كالثالوث  والعقل  الطبيعة  تفوق  أمور  من  أي  »أرسار«،  من  املسيحية  العقيدة  تحويه  وذلك ملا 

والتجسد والفداء.

لقد وجد نفر من املسيحيني أقتنعوا بالتغاير بني الفلسفة والدين، فذهبوا إل أننا قد نقبل بالعقل 

قضية ما ونعتنق نقيضها باالميان. ويوجد اآلن أمثال هؤالء، وسيوجد لهم أمثال بال ريب. ولكن 

التاريخ يعرض علينا مسيحيني آخرين كانت الفلسفة واملسيحية بالنسبة إليهم متصلتني متفاعلتني، 

فأضافوا وجهة جديدة ف تاريخ الفكر، وهم يؤلفون الغالبية العظمى ف العرص الوسيط. هؤالء 

الله فمحال أن يتعارضا، وأن العقل يجد ف الوحي هادياً  يتفقون ف أن الوحي والعقل من عند 

عند  منها  أوثق  طائفة  عند  فهي  الطرفني،  بني  الصلة  تصور  ف  طائفتني  يفرتقون  ولكنهم  ومعيناً، 

الطائفة األخرى]2].

1- مبدأ الطائفة األول يقول، أنّه ملا كانت الصورة التي ترسمها املسيحية للعامل هي صورته 

الله عليها بالفعل، وكان العقل قارصاً عن استكشاف تلك الصورة بنفسه، فلم يبق له  التي أبدعه 

من مهمة سوى اتخاذها أصالً والعمل عل تفهمها بقدر املستطاع، ولو بالتشبيه والتمثيل، ومل يبق 

هناك من حكمة سوى الحكمة الدينية تستوعب الوجود بأكمله عل الوجه الذي حققه الله، وال تدع 

]1] - يوسف كرم – تاريخ الفلسفة األوروبية يف العرص الوسيط – دار الكاتب املرصي – القاهرة -1946 )ص 7(.

]2] - املصدر نفسه – )ص 9(.
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محالً لفلسفة مستقلة. تلك كانت النظرة األول من القرن الثاين إل الثالث عش، فكان املفكرون 

املسيحيون يقولون »فلسفتنا« و»حكمتنا« للداللة عل املسيحية باعتبارها مذهباً منظمً كمذاهب 

فالسفة اليونان. 

إذ وقفت من كتاب  الثالث عش،  القرن  الثانية برزت حني عرفت كتب أرسطو ف  الطائفة   -2

»التحليالت الثانية« أو الربهان عل تعريف العلم وتعيني رشوطه، فتبيَّنت الحد الفاصل بينه وبني 

اإلميان، ووقف أنصارها من سائر الكتب عل تفسري جامع للطبيعة مكتسب بالعقل الرصف، مبا 

ف ذلك وجود الله ووجود النفس وأصول األخالق، فقرروا وجوب التمييز بني ما يرجع للطبيعة 

وما يرجع ملا فوق الطبيعة. واعتربوا الفلسفة وحدة قامئة بذاتها، تتألف من املسائل التي عالجها 

للربهنة،  قابلة  ذلك  مع  وهي  لواله  لتعرف  تكن  ومل  الوحي  بها  جاء  ومسائل  بالفعل،  الفالسفة 

كالخلق والبعث واملعاد وبعض الصفات اإللهية؛ بينم يتناول الالهوت مضمون الوحي بأكمله، 

واألرسار والحقائق العقلية، فيضعها مقدمات مسلمة، ويستخدم العقل ليك يفهمها بقدر املستطاع، 

واستنباط ما يرتتب عليها، ودفع الشبه عنها]1]. 

مثالية رويس املعتدلة

خالفاً ملا هو معروف عن الفالسفة املثاليني، فقد كان لجوازيا رويس مذهبه املثال املخصوص. 

ميكن الزعم بأّن مثالية رويس عالجت الكثري من املوضوعات التي كانت مصدر إشكال لكل من 

الفلسفة والدين بوجه عام، وللدين املسيحي بوجه خاص. فلقد نتج عن فلسفة كانط النقدية ف 

القرن الثامن عش، أن أصبحت فكرة »الله« و»النفس« و»حرية اإلنسان« و»الخلود«، من مصادرات 

أو مسلمت العقل العمل فقط، وخارج حدود العقل النظري، األمر الذي سبب مشكالت حقيقية 

التي  الفلسفية  املشكالت  لتعالج  كانط،  بعد  املثالية  الفلسفات  جاءت  كم  املسيحية.  للديانة 

»شلنج« وجعلت  أنا  والال  األنا  »فشته«، ووجدت  األنا  إل  فردت كل يشء  فلسفته،  عن  نتجت 

هذه  ف  املسيحية  وجدت  ولنئ  الواحدية.  باملثالية  فقالت  »هيجل«،  يشء  لكل  حاوياً  املطلق 

املثاليّة القامئة عل الوعي بالذات، وتأكيده فكرة الله، »دعم ألفكارها فإنّه من املالحظ أيضاً« عند 

النظر إل تاريخ الفلسفة، أنّه قد نتج أيضاً عن فلسفة كانط النقدية ازدياد النزعة الشكية والالأدرية، 

طاملا أّن »اليشء ف ذاته« ال ميكن معرفته، وتظل مسائل الدين خارج حدود العقل، أو أّن العقل 

ال يستطيع الحكم عليها]2].

]1] - املصدر نفسه – )ص 10(.

[2[ - Josiah Royce: The Conception of God, Machmillan, 1894.
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الله  بني  وجدت  التي  تلك  سواء  املسيحية،  مع  الواحدية  املثالية  هذه  اتساق  من  وبالرغم 

مبارشاً  تحدياً  وشكلت  جديدة،  اشكاالت  إل  أدت  فإنها  الالمعروف،  وبني  بينه  أو  واملطلق، 

ملسألة حرية اإلنسان وخلوده، وبالتال للمسألة األخالقية بصورة عامة، فإّن السؤال الذي يطرح 

من  املوقف  وما  وعقاب..  ثواب  من  الجزاءات  نوع  وما  األخالقية..  الفرد  حرية  أين  هو:  هنا، 

وجود الش ف العامل؟ 

والرتكيب  التأليف  محاولته  عرب  سواء  االشكاالت  تلك  عن  معربة  »رويس«  فلسفة  جاءت 

أخرى،  أحياناً  والتأويل  أحياناً  النقدي  موقفه  عرب  أو  معينة،  فلسفية  واتجاهات  فلسفات  بني 

املثالية  تيار  ف  تسري  واحدية،  مطلقة  مثالية  فلسفته  جاءت  لقد  معينة.  فلسفية  اتجاهات  من 

بصورة عامة، وف تيار الفالسفة الكانطيني أو من يسمون بالفالسفة »بعد كانط« بصورة خاصة، 

واألنا  والنظر،  العمل  بني  الفصل  إشكالية  خصوصاً  الكانطية  الفلسفة  إشكاالت  حل  تحاول 

العارف األخالقي، وإشكاالت أفكار النفس، والله، واليشء ف ذاته. وقد حاولت حل إشكالية 

املثالية املطلقة ذاتها، التي ظهرت عند »فشته« و»شلنج« و»هيجل وشوبنهور« وانتهت باملثالية 

الواحدية، فجعلت الوعي اإلنساين محوراً أساسياً للشعور الديني وقبول الوحي. وجاء املطلق 

معنى  تأويل  إعادة  خالل  من  وأمكن  األفراد،  بدون  له  كيان  وال  فيه،  اإلنسان  يشارك  شخصاً، 

والتشاؤمية.  والشكِّية  الالأدرية  االتجاهات  من  التخلص  األخالقية  الحرية  إشكال  الفردية وحل 

ومن هذا الجانب فقد أثبت رويس تناقضها، وأّن ال قيام بها بدون الحقيقة املطلقة. وكذلك عالج 

»رويس« نظرية الوجود واإلشكاالت الفلسفية لنظرية التطور، وأهمية الوعي اإلنساين واألخالقي 

ترتب  وما  التطور،  مثل أعل يحكم من خالله عل  بد من وجود  إنّه ال  النظرية:  الستقامة هذه 

عليه من إشكاالت دينية وفلسفية، تتعلق بخلق العامل، وكيف يكون املطلق علة الوجود، وكيف 

تخضع الطبيعة، باعتبارها العامل املطلق لنسق تطوري، تحول الوجود إل غاية، فال وجود االّ إذا 

بأّن حل  القول عموماً  الفكر والواقع وميكن  انفصا بني  ، فالواقع مكمل للفكر،وال  كان مصوداً 

هذه اإلشكاالت جاء متسقاً إل حد كبري مع مفاهيم العقيدة املسيحية]1].

الفلسفي  املجال  عل   )pragmatism( الذرائعية  مدرسُة  هيمنت  العشين،  القرن  بداية  ف 

ف  للتفكري  ـ  مىض  وقت  أي  من  أكرث  ـ  مكرّساً  كان  فالوقت  األمريكية.  املتّحدة  الواليات  ف 

[1[ - Ipid. P. 175.
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العالقات القامئة بني الفكر والفعل، بني الحقيقة الِعلمية واملُمرسات الفردية واالجتمعية. ومل 

يكن مبقدور الفكر األمرييك إاّل أن ينغمس ف هذا النشاط االجتمعي الهائل الذي قلب العامل 

الجديد الذي أثاره النمّو الصناعي والحْضي والدميوغراف.

أخالقية الوالء

د متاماً. فالذرائعية التي تُعيد ربط صحة فكرٍة  إّن الصدمة التي سبَّبتها حرب االنفصال مل تُبَدَّ

للُمقاولني  واملُنتجة  املُفرطة  الحيوية  لهذه  ُمالزِمة  تبدو  امللموسة  ونتائجها  العملية  بآثارها  ما 

ما  نقداً«.  »تدفع  أن  بفعاليتها«. عليها  تُقاس  الجيّدة  »الفكرة  أن  ويليام جيمس  يُؤكّد  األمريكيني. 

وتُذِبل  تَطمس  التي  الحقائق  إّن  لألفراد؟  واألخالقي  الحيوي  النمّو  تَزيد  ال  أفكار  من  الجدوى 

عطش  عن  تُعرّب  أن  إذن  األخالقية  املعايري  عل  يجب  حقائق.  تكون  بأّن  جديرة  ليست  الحياة 

النجاح الذي يُحرّك األفراد الذين لهم تأثري عل بناء الحلم األمرييك]1].

ف كتابه )فلسفة الوالء( )1908(، يرفع مفهوم الوالء إل مستوى تصّور يُعرّب، بالنسبة للشعب 

 Royce ُرْويس  يكتب  مل  واالجتمعية.  السياسية  انعكاساتها  مع  جمعية  أخالق  عن  األمرييك، 

يُحبّون   ... الذين  أولئك  كل  يخاطب  فهو  أسايس؛  وبشكل  حرصاً  للفالسفة  الكتاب  هذا  »ف 

ومدى  والسياسية  االجتمعية  املشاكل  َهْول  بفعل  للغاية  مضطرباً  »بلداً...  ويُخاطب  املثال«، 

لكن  الذرائعية  استعادة  يقصد  ُرْويس  كان  الفلسفية،  وامِلثالية  الذرائعية  بتهجني  تعقيدها«]2]. 

دة للحياة.  بدمجها ف فلسفة ُموحَّ

وذلك  ما،  مشوٍع  حول  اإلنسانية  الحياة  اجتمع  تتطلّب  والسياسية  األخالقية  االستقاللية  إن 

وتعزيزها  الذات  تكوين  إّن  العامل.  ف   Erynies الخري«  »راجيات  بواسطة  تقطيعها  طائلة  تحت 

ينشآن من االنخراط املُقّرر ف قضيٍة ما، ومن الوالء لها. إّن أخالق الوالء تنتزع مع ُرْويس قيمة 

القصدية التكوينية للذات، ولالخرين وللعامل. إنها منشأ االستقامة ومنشأ الحياة الرفيعة والكرمية.

]1] - انظر فيليب فورجيه يف تعليقه عىل كتاب جاكلني مورو ـ سري جوزايا رويس ـ فيلسوف الوالء ـ فرنسا ـ  19 -46 ص 10. انظر أيضاً 

كتاب موروت األصيل.

[2[ - Josiah Royce, Philosophie du loyalisme, trad. De Jacqueline Morot-Sir, Paris, Aubier, 1946, p. 10
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جوزايا رويس
مقتطفات من سريته الذاتية

بالواليات  كاليفورنيا  بوالية  نيفادا،  مدينة سريا  )1855-1916( ف  رويس  ولد جوزايا 

الفلسفية ف فيالدلفيا عام 1916، يجيب عل  املتحدة. ف حديث له نش ف املجلة 

سؤال حول نشأته فيقول: ولدت ف مدينة تكربين بخمس أو ست سنوات، ويعمل سكانها 

بالتنقيب ف املناجم. وما زلت أفكر ف وصف والدي لها، ب أنّها مجتمع جديد، كنت 

أنظر لآلثار الخاصة باملنقبني، وجذوع األشجار الضخمة املقطوعة هناك، ومقابر عمل 

املناجم، وأحدث نفيس قائالً، من الواضح أنّه كان هناك أناس، عاشوا وماتوا هنا. فالجذوع 

واألشجار تؤكد قدم املكان، واألزدهار والنضة املنتشة ف كل أرجائه تعد دليالً عل 

محبتهم وإخالصهم له، فأين الجدة ف هذا املكان؟ وملاذا يوصف بالبكارة؟ لقد بدأت 

أشعر بأّن مهمتي ف الحياة مكرسة للبحث عن معنى هذا التساؤل، ووضع إجابة له.

درس رويس الفلسفة، وسمع قراءة اإلنجيل من والدته، وتعلم القراءة، وفن الجدل من 

إحدى أخواته البنات، التي كانت تكربه بثالث سنوات. كان عنيداً ومييل إل التمرد وبخاصة 

عل طقوس أيام اآلحاد. تأثر بنتائج الحرب األهلية األمريكية، التي مل يحضها، وباغتيال 

الرئيس »لنكولن«. وقال إنه منذ هذه اللحظة بدأ اهتممي بالوطن يصاحب اهتممي بالدين«.

انتقل ف بداية عام 1866 إل الدراسة ف احدى املدارس الخاصة، بسان فرانسيسكو، 

ندرة  ما عاناه من  بسبب  الفرد،  وشعر ألول مرة ف حياته، مبدى سلطة املجتمع عل 

األصدقاء، ولعدم معرفته أللعابهم، فكون انطباعا كئيباً عن املجتمع، أشار إليه ف كتابه 

»مشكالت املسيحية، عند مناقشته ملذهب »بولس« عن الخطيئةاالول، ف الفصل السابع 

من رسالته الرومان.

بدأ دراسته الجامعية ف مدينة كاليفورنيا عام 1871، وحصل عل أول درجة جامعية 

نظرية  وعن  سبنرس«  و«هربرت  مل«،  ستيورات  »لجون  قرأ  العليا،  دراسته  وف   1875

التطور لداروين. ذهب بعد التخرج إل املانيا، ثم إل جامعة، »جون هوبكنز«، ثم عد 
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إل جامعة كاليفورنيا من عام 1878 إل 1882، وظل منذ ذلك الوقت يعمل ف جامعة 

هافارد. استمع أثناء إقامته ف املانيا إل »لوتزه«، و«شوبنهور«،واهتم فرتة طويلة بفلسفة 

»كانط« و«هيجل«، وإن كان ال يعد نفسه متأثرا بفلسفة هيجل أو جرين. وف عام 1890 

تأثر باملدرسة الرومانسية تأثرا كبرياً، وكان ف الوقت نفسه شغوفاً باملنطق والرياضيات. 

ف أثناء إقامته ف أملانيا، كان انعزالياً، ال يشارك ف أي جمعة، جاهالً بالسياسة، وعضوا 

غري مؤثر ف الجمعيات. ومل يشرتك ف أي جمعية اجتمعية. وبالرغم من معاناته الدامئة 

من املجتمع، فإنه جعل فكرة املجتمع محور تفكريه. إّن من ينظر إل أحوال املجتمع 

البشي اليوم قد يتساءل ملاذا نعطي كل هذا االهتمم للمجتمع اإلنساين فال نجد أمامنا 

اال مجتمعات فاسدة، ال تحقق أبسط مطالب االنسانية، وال تسبب اال القهر والعذاب 

باألزمة  يشعر   أنّه  يجيب رويس  اإلنسانية،  أعداء  إالّ  فيها  ينترص  اإلنساين، وال  للروح 

وبالعجز عن تحقيق املجتمع العظيم، وال يسعه اال تحقيق هذا املجتمع ف يوم من 

األيام، وال يتمنى أن يحيا إل اليوم الذي ينتظر فيه أعداء البشية.

برمثتيوس«  »الهوت  عن  الليسانس  درجة  عل  للحصول  رويس  رسالة  كانت 

للفلسفة  الديني  والجانب   ،)1881( املنطقي  التحليل  أهمية  مؤلفاته  إلسخيلوس ومن 

)1885(ـ، دراسة للشخصية األمريية )1886( روح الفلسفة الحديثة )1892(، مفهوم الله 

العام والفرد )1900-1902( جزءان، مفهوم  )1897( دراسات ف الخري والش )1898(، 

الخلود )1900( الوضع الحال ملشكلة الدين الطبيعي )1901-1902(، مدخل إل علم 

)1904(، عالقة مبادئ املنطق بأسس  تقويم ومراجعة  )]190(، هربرت سبنرس  النفس 

الهندسة )1905( فلسفة الوالء )1908( مشكالت الجيل ومشكلة امريكية )1909(، وليم 

 )1912( الدينية  البصرية  مصادر   ،)1911( الحياة  فلسفة  عن  أخرى  ومقوالت  جيمس، 

مبادئ النطق)1922( مشكلة املسيحية )]191( جزءان، الحرب والتأمني )1914(، وذلك 

إل جانب الكثري من املقاالت التي قام بنشها ف أعداد من املجلة الفلسفية األمريكية، 

وبعض املؤلفات التي قام باإلسهام فيها ومراجعاتها.


