جوازيا رويس محاضراً في أخالقيات الوالء
متهيد الطريق إىل اخلري األعىل
[*]
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النص التايل لفيلسوف األخالق األمرييك جوازيا رويس مختا ٌر من إحدى محارضاته التي
ألقاها عىل طالبه يف السنوات األخرية من القرن التاسع عرش :وهي من دون أدىن ريب شكلت
إىل جانب سلسلة من مؤلّفاته ،الهندسة اإلجاملية لنظريته األخالقية ،وخصوصاً تلك التي تناول
فيها قضية الوالء واالنتامء يف حياة اإلنسان الحديث ،ودورها يف الثورات االجتامعية الكربى
التي حدثت يف أوروبا وأمريكا الشاملية ابتداء من القرن الخامس عرش امليالدي.
يف هذه املحارضة التي ألقاها يف جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة يدخل رويس يف
تحديد رؤيته األخالقية يف إطار أطروحته الشهرية التي صدرت تحت عنوان "فلسفة الوالء".
املحرر
يعني الوالء التفاين اإلرادي واملستمر من فرد ما ،تجاه قضية معينة .ونع ِّرف القضية بأنّها
حد كثريا ً من الحيوات اإلنسانية يف حياة واحدة .فلقد قصدت فلسفتنا عن الوالء أن تكون
يشء يو ّ
فلسفة علمية ،واستخدمنا تعريفاً ،ملساعدتنا عىل كشف غاية الحياة ،والخري األعىل الذي تستطيع
الكائنات اإلنسانية تحقيقه لنفسها .ووجدنا ،بالفعل ،أن الخري ،يبدو متناقضاً ،فلقد كان خريا ً ،يتم
من خالله التضحية .ثم طورنا املفهوم ،إىل الوالء للوالء .فبمثل هذا التعريف ،وبتحديد القضية،
ـ العنوان األصيل املستل منه هذا البحث:
The philosophy of Layalty - By: Josiah Royce- The Macmillance- New York 1930.
ـ ع َّرب النص وأعده للنرش :جهاد زيدان.
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التي تستحق كل والءات الناس ،نستطيع توحيد وتبسيط القانون األخالقي التقليدي ،وتحقيق كل
املطالب العادلة ألخالق فردية عاقلة ،ونرتك لكل إنسان حقه وواجبه .نستطيع كذلك وضع املثل
األعىل النسجام كل القضايا اإلنسانية يف قضية واحدة .وبناء عىل هذا ،نستطيع أيضاً ،وضع نظرية
يف الضمري ...نظرية ترى الضمري بوصفه سلطة عقلية وعامة وكل ّية ،ويف الوقت نفسه بوصفه ،فعالً
يظل ضمري كل فرد ،خاصاً به ،وعمله ،بال شك ،توجيه
فردياً يف التعبري عن حياة كل إنسان .وهكذا ُّ
هذا الفرد ،ليك يجد مكانه املتف ِّرد يف النظام األخالقي الكيل.
الوالء يف مقام التعريف
تبني النتائج ،أن من خصائص الوالء ،أن يخدمنا يف تفسري خرييَّته الحقيقية .سوف يكتشف
اإلنسان بالفعل ،ويف حدود خدمته الشخصية الخاصة ،أن الوالء يشكل قدره األخالقي وبدونه
حل لنفسه ،مشكلته
لن ينعم بالسالم .ومبجرد امتالك الوالء لقدراته الف َّعالة ،قد يشعر بأنه قد َّ
الشخصية املتعلقة بوجوده وبالغاية من حياته .ولكن بالرغم من هذا ،يظهر الوالء يف الحياة
الفردية ،يف صورة غامضة إىل حد كبري .إنّه يقول لإلنسان “إن خريك الحقيقي ،ال ميكن أن
تحصل عليه ،أو يتحقق ،يف ظل خربتك اإلنسانية الحارضة ،تحققاً كامالً .وأفضل ما ميكن
أن تحصل عليه.يكمن يف االستسالم الذايت ،ويف يقينك الذايت ،بأ ّن القضية التي سلمت لها
خية بالفعل .ولكن إذا كانت قضيتك بالفعل ،قضية موجودة وواقعية ،وخريها ال
نفسك ،قضية ِّ
يستطيع فرد واحد ،أو حتى مجموعة من األفراد تحقيقه ،فإ ّن هذا الخري الخاص بالقض ّية ،يعد
التجسد .وذلك ألنّه ينتمي لكل الحياة اإلنسان ّية التي
أساساً خريا ً روحانياً ،حتى وإن كان إنساين
ّ
تتعاىل عىل كل حياة فردية وتسمو فوقها.
من الواضح أن هذا الحديث الغامض عن الوالء ،ال يتضمن فكرا ً أخالقياً فقط ،وإمنا يتضمن
جانباً ميتافيزيقياً أيضاً .والواقع أن االعتبارات العملية البحتة والدراسة لحاجتنا اإلنسانية ،والبحث
عن الحياة العملية املثالية ،كلها تؤدي بنا حتامً ،إىل مجال ليس بالقطع قارصا ً عىل عامل األنشطة
األخالقية .وهذا املجال إما أن يكون مجرد وهم من األوهام أو الكيانات الروحية الكائنة يف مستوى
أعىل من مستوى خربتنا اإلنسانية الفردية الحارضة.
بدأنا يف محارضات سابقة يف دراسة هذا العامل األكرب من الوحدات الروحية ،التي ال بد أن

تكون واقعية ،إ ّن كان والؤنا ال يقوم عىل الوهم .وقد حاولنا وضع نظرية عامة يف الحقيقة ،توضح
لنا أن الوحدات الروحية هي وجود واقعي ،ويتم افرتاض وجودها بصورة مسبقة قبل كل محاولة
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نقوم بها لتعريف وتحديد الحقيقة .لذلك تحولت نظريتنا األخالقية إىل مذهب فلسفي عام ،وظهر
لنا الوالء ليس بوصفه مجرد مرشد يف الحياة ،وإمنا بوصفه كشفاً عن عالقتنا بالعامل .ولهذا االعتبار
وجدنا أنفسنا ملزمني ،بتعريفه مبا هو عامل أبدى ووحدة شاملة لكل حياة روحية.
واآلن ،ويف ضوء هذه الفلسفة التي تشكَّلت ،أقرتح تعريفاً جديدا ً للوالء ،وأستطيع القول بأنّه
قد نتج من دراستنا السابقة كلها :إ ّن الوالء هو اإلرادة ،أو الرغبة يف إظهار األبدي ،قدر اإلمكان،
أي الوحدة الواعية الشاملة واملطلقة للحياة ،يف صورة أفعال ،يقوم بها إنسان ،أو ذات فردية.
إذا فضَّ لت أن تنظر إىل املوضوع من جهة ذات إنسانية فردية .وكنت مرصا ً ،عىل النظر للعامل،
كام نعرفه ونجده يف خرباتنا الفردية العادية ،واعتربت املذهب امليتافيزيقي ،الذي عرضته ،مجرد
فإن ال زلت قادرا ً ،عىل التمسك بتعريفي
نظرية مثالية للحياة ،وليست فلسفة عقلية قابلة للربهانّ ،
للوالء ،باستعارة عبارة مشهورة ،من عبارات الصديق والزميل العزيز ،الذي عارضته واختلفت معه
يف املحارضة السابقة .وأستطيع إعادة عرض تعريفي الجديد للوالء ،بعبارات بسيطة ومبارشة:
"الوالء هو إرادة االعتقاد يف يشء أبدي والتعبري عن هذا االعتقاد يف الحياة العملية لكائن إنساين".
أقول ،إ ّن هذا تعريفي الجديد للوالء يف صورته امليتافيزيقية ،فدعوين أزيده إيضاحاً وأبني بنوع
من التفصيل ،كيف جاء نتيجة مبارشة لبحثنا.
اآلن وبغض النظر عام يقال عن املعجزات ،والكشوف الصوفية ،فمن الطبيعي أن تهتم فلسفتنا
عن الوالء ،بتوضيح الطريق للعامل الروحي .ويبدو يل ،أن هناك بالفعل عاملاً روحياً حقيقياً ،وأن
هناك وسيلة للبحث ،ميكن أن تقودنا من مثل هذا اإلميان العميل يف العامل األعىل ،الذي يجسده
الوالء يف أفعاله ،إىل حدس عقيل بالتكوين العام لهذا العامل األعىل ،وال أقول أنّه يجب التسليم
بآرايئ حول هذا املوضوع من دون مناقشة ،وال أدعي قدريت عىل رؤية ما ال يستطيع رفاقي رؤيته،
أو أحظى بصلة خاصة بعامل علوي ،أستمد منه اإللهام واألرسار .ولكن أسألكم بوصفكم ،أناساً
مثقفني أن تبحثوا يف حياتكم العادية ،وبوصفكم كائنات عاقلة ،عن األساس والحقيقة ،التي تتطلب
هذه الحياة وجودها.
إن ما عرضته يف ختام محارضيت السابقة ،كان عبارة عن رؤية لألشياء ،التي قد تتضمنها حسب
وجهة نظري ،أي محاولة للتعبري ،بطريقة للتعبري ،بطريقة عاقلة ،عن أين نكون يف عاملنا.
وأعتقد أن علينا أن نعرتف ،بأ ّن حياتنا اليومية تعتمد عىل االعتقاد مبوجودات ،ووقائع ،نؤمن
بصحتها ،بالرغم من وجودها خارج مجال خرباتنا الفردية العادية ،مثلها مثل أي عامل روحي فنعيش
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باالعتقاد يف وجود عقولنا وعقولنا وعقول اآلخرين ،ونعتربها وقائع حقيقة .ونقبل تقارير ووثائق
وأدلة أخرى عن الحوادث والوقائع املاضية والحارضة ،ونفعل كل ذلك ونحن عىل يقني ب أنّها
كلها ال ميكن الربهنة عليها ،والتحقق منها يف خربة أي إنسان .والتفسري التقليدي ،ملثل كل هذه
املعتقدات هو أنّها قد فرضت علينا ،من واقع ،يكون – كام يقول الناس -مستقالً متاماً عن معرفتنا،
ويوجد مستقالً بذاته عن خربتنا،ولذلك رمبا تكون طبيعته مختلفة متاماً ،عن أي أفكار إنسانية أو
أي اهتاممات وانفعاالت نشعر بها.
الوالء يف الفلسفة الرباغامتية
الفلسفة الحديثة :الفلسفة التي تعد الرباجامتية مجرد حدث عابر يف تاريخها قد اهتمت بتحليل
أساس معرفتنا وبدراسة الغاية التي تقصد معتقداتنا اإلنسانية واألفكار تحقيقها وعلمتنا استحالة
التعامل مع وجود أو واقع ،يكون مستقالً تاماً .وأعتقد أن الرباجامتية الحديثة ،وكام أفهمها ،تتفق
معي يف الرأي ،اتفاقاً تاماً .فال نستطيع التعامل مع عامل ،ال يتصل مبارشة بخربتنا .وإمنا املسألة
عىل العكس ،فلقد عرفنا بوجود العامل الواقعي من خربتنا ،وتم تعريفه وتحديده بأفكارنا ،ويعد
موضوع كل أفعالنا العملية .يف نفس الوقت ،اإلعالن عن وجود أي يشء واقعي ،يعني الحكم
بأ ّن مكانه يف عامل الخربة ،سواء كانت خربة إنسان ّية أو أشمل من خربة اإلنسان .إ ّن الحكم بوجود
أي يشء كواقعة أو بواقعية وجوده ،يعني الحكم بأ ّن عبارة ما ،تقولها أنت وأنا ،أو أي كائن ،يف
مجموعة من األفكار املعقولة ،تعد عبادة صادقة وصحيحة .وال تعد مصداقية العبارات أو حقيقتها،
حقيقة ميتة ،وال يوجد يشء مستقل متاماً عن األفكار والخربة ،وإمنا هو ببساطة ،اإلشباع الناجح
ملطلب معني – مطلب تستطيع التعبري عنه يف صورة عبارة ما أو حكم معني والذي يتحقق فقط،
عندما يكون هناك جزء من خربة معاشة ،يحوي ما يقابل هذا املطلب .ويف نفس الوقت ،كل قضية،
أو عبارة ،أو حكم ،يستطيع الفرد إصداره ،يعد فعالً ،وكل فعل عقيل يتضمن يف الحقيقة حكامً
بواقعة معينة .فإذا قال اإلبن “سوف أنهض ،وأذهب إىل والدي” ،فإنّه نتيجة لذلك ،يؤكد صحة
يشء ما ،عن نفسه ،ووالده ،وبيت أبيه ،وإذا قال رائد فضاء أو كيميايئ ،أو عامل إحصاء ،أو رجل
أعامل “بأن هذه أو هذه واقعة” ،فإنّه كنتيجة لذلك يقوم بفعل ما – فعل له معنى يف الذهن،ويجسد
هدفاً حياً ،ثم يعلن بعد ذلك ،بأ ّن محتوى الخربة ،ميكن أن يجعل هذا الفعل ،معقوالً ،وناجحاً،
وجديرا ً بأ ّن يقبله أي إنسان.
لذلك ،ال يعترب العامل الواقعي ،شيئاً مستقالً عنا.إنّه عامل مادته – محتوياته – من طبيعة الخربة،
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وبنائه يناسب ،ويصحح ويحقق الضامن لتحقيق أفعالنا اإليجابية ،وتكون كل طبيعته كام لو كانت
قابلة للتعبري عنها وتفسريها ،باألفكار ،والقضايا ،واملعاين العقلية ،بينام يف املقابل ،يعطي ألفكارنا
الجزئية ،ولحياتنا الواعية ،املعاين املرتابطة والوحدة الفكرية ،وأينام كان لدي أهداف ثم فشلت
يف تحقيقها فذاك بسبب عدم معرفتي الطريق الصحيح ،للتعبري عن عالقتي بالواقع .،من جهة
أخرى وبالتحديد كلّام أدركت جانباً من الواقع ،أكون قد أنجزت هدفاً من أهدايف ،وحققت غاية
من الغايات التي أسعى إليها.
إذن ال توجد حقيقة نظرية فقط ،وال يوجد واقع خارجي ،غريب يف طبيعته عن الخربة وكل من
يحيا بالفعل ،كل الحياة الواعية كام ينبغي أن تكون الحياة ،وبغاية عاقلة محددة ،فمن الواضح أن
مثل هذا الكائن يفوق اإلنسان من حيث درجة الوعي ،وال يعرف العامل الواقعي .فكل من يكون
واعياً ،بكل محتوى الخربة ،ميتلك كل الواقع ويعد كل بحث عن الواقع ببساطة ،عبارة عن محاولة
الكتشاف البنية الكلية للخربة ،التي تكون خربتنا اإلنسانية ،جزءا ً منها.
مبعنى آخر عندما أفكِّر يف كل العامل الوقائع ـ العامل الواقعي ـ فأنا أفكر حتامً يف يشء ،هو
عاملي الخاص ،وبالتحديد ،طاملا أن هذا العامل ،يكون موضوعاً ،ألي فكرة معقولة من أفكاري.
ولكن عند تشكيل فكرة ما ،عن عاملي من الوقائع ،ال يعني ،وكنتيجة لذلك ،أن أعطي لنفيس
الحق ،يف هذه اللحظة ،يف أن أستخرج من الوعي الداخيل ،الواقعي ،أفكِّر بالفعل ،وأكون مفكرا ً
يف كل نسق الخربة الذي ترتبط به خربيت والذي أحتل فيه ،أنا بوصفي فردا ً ،مكاين املحدود
والض ِّيق .ولكن اآلن ،ويف هذه اللحظة ،ال أمتلك أو أعرف هذا الكل .إذ يجب أن أعمل وأبذل
الجهد للحصول عليه ،ويجب أن أنتظره ،وأكون مخلصاً ،وجاهالً به .باعتباري مخلوقاً حياًّ ،أحيا
الزمان لحظة بلحظة ،يجب أن أنتظر ،بالفعل ،الخربة القادمة .ويجب أن أعتمد قدر إمكاين ،عىل
ذاكريت املع َّرضة للخطأ عند محاولة اكتشاف خربيت املاضية .وال توجد وسيلة لدي ،أستطيع أن
أتحقق بها من خربتك ،إالّ باستخدام االختبارات التي تعد أيضاً معرضة لقدر أكرب من األخطاء التي
نستخدمها جميعاً يف حياتنا االجتامعية .أحتاج ملناهج علوم الخربة ،لدراسة أي وقائع ،قد تقع
يف مجالها وأستخدم هذه النجاحات اللحظية العملية التي تؤكد عليها الرباجامتية ،كلّام أحاول
الحصول عىل ،تحقق محسوس واقعي آلرايئ .وهكذا يكون موقفي هو موقف صائب ،مثل موقف
أي إنسان ،أو أي طالب علم ،أو أي إنسان جاهل أو متعلم .فأنا إنسان فان ومع َّرض للخطأ ،أحاول
أن أجد طريقي ،قدر إمكاين ،وسط أحراش وأدغال الخربة.
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إذن ومجرد كشفي حقيقة العامل ،أصبح أنا نفيس ،وبوصفي حياة جزئية واعية ضمن محتوى
املجمل الواعي لخربة العامل ،ويف وحدة ذاتية واعية مع هذا الوعي العاملي ،وأحقق النجاح
وأكشف الحقيقة من خالل هذه الوحدة.
لقد تعرفنا عىل هذه النظرية الخاصة بالحقيقة ،يف بداية مناقشتنا عملية بحتة ،ورمبا ظهرت
النظرية بالغة التجريد وجافة ،بهذه الصورة عرفناها بها ،سبب حاجتنا ملعرفة معنى الحقيقة ،وألننا
محقي افرتاضهم ،بأ ّن قضاياهم الشخصية ،وقضية
نريد أن نعرف ،ما إذا كان أصحاب الوالء
ّ
القضايا ،وباألخص قضية الوالء الكيل ،لهم أساس حقيقي .فلقد وجدنا أن الوالء ،عبارة عن خدمة
عملية ملوضوعات مجاوزة لحياتنا .ألن قضايانا تتعاىل عىل الظهور يف حياة األفراد الجزئية .وإن
كانت القضية ،قضية حية ،فإ ّن كل حياة أخالقية واعية ،حتى حياتنا اإلنسانية املتواضعة ..تتحد
مع الحياة الواعية املجاوزة لحياتنا ،التي نحن يف الحقيقة جزء منها ،ويف هذه الوحدة طاملا كنا
نخدم قضيتنا بإخالص ،نكسب ونحقق النجاح هذا النجاح الذي ال يستطيع أي خربة من خرباتنا
اإلنسانية ،أو فرح لحظي نشعر به ،أو حزن لخسارة أو هزمية شخصية ،إالّ أن يوضحه أو يلقي
الضوء عليه إىل حد ما ،أو تحويله إىل مثل أعىل.
لقد تساءلنا ،أيعد اإلميان الذي يك ّنه أصحاب الوالء لقضاياهم مجرد نوع من خلع الصفات
البرشية عىل الطبيعة؟ لقد أعطت لنا نظريتنا يف الحقيقة ،إجابة عامة لهذا السؤال العميل امللح
والهام .يحاول أصحاب الوالء يف الروح .ولكن إذا ما انتبهوا فقط لطبيعة الحقيقة املعقولة أو
العقلية ،يكتشفون ،أن حياة لهم وال يستطيعون الحياة إالّ يف الروح ،وأنهم يحيون يف هذه الحقيقة
كمجرد لحظات جزئية عابرة لحياة واعية ،كمجرد سلسلة من الحاالت العقلية العشوائية ،وحتى إ ّن
مل يكونوا من أصحاب الوالء .ألن كل حياة ،مهام كانت جزئية وجاهلة تكون إما عبارة عن ،سعي
دون وعي لوحدة عاقلة ،مع الحياة الكلية ،التي تكون جزءا ً منها ،أو أنّها تكون مثل حياة أصحاب
الوالء ،محاولة متعمدة وإرادية ،للتعبري عن هذا السعي يف شكل خدمة لقضية مجاوزة لحياتنا .وكل
الوالءات الناقصة وكل خدمة لقضية ناقصة أو رشيرة ،ما هو إالّ صورة جزئية لخدمة القضية الكيل.
ولكن خدمة الوالء الكيل ،يعني رؤية كل مصالح واهتاممات كل الحيوات الواعية كام لو كانت
واحدة ،ليك يتحقق ذلك يتم النظر لكل هذه الحيوات ،مكونة لوحدة واحدة ،كتلك التي تتطلبها
نظريتنا يف الحقيقة ،ويف نفس الوقت ،طاملا أن السعي للحقيقة يعد ،يف حد ذاته نشاطاً عملياً،
فإ ّن ما قد عرضناه ،يف نظريتنا عن الحقيقة يكون عىل والء ،ألنّه يحدد حياته ،تبعاً لحياة أخرى
تتعاىل عىل حياته وتتجاوزها .يكون عىل والء للوالء ،ألن أي حقيقة تحاول كشفها ،وكانت حقيقة
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صحيحة ،فإنّها صحيحة لكل فرد ،ولذلك تستحق االعرتاف بها من كل من يحيا حياة الوالء .إذن،
يعترب كل أصحاب الوالء من الباحثني عن الحقيقة ،وكل الباحثني عن الحقيقة ،من أصحاب الوالء،
وكلهم يسعون إىل وحدة الحياة .وتشمل هذه الوحدة كل الناس ،ولكنها وحدة روحية شاملة.
الدين بوصفه قيمة أخالقية عليا
لذلك تقابل نظرتنا للحقيقة ،حاجة أخالقية ومنطقية .فالعامل الواقعي ،يعد بالتحديد العامل
الذي يشعر فيه أصحاب الوالء باأللفة .وال يعترب والؤهم مجرد خلع لصفات برشية عىل الطبيعة.
وقضاياهم وقائع حقيقية يف العامل .وميتلك العامل ككل ،هذه الوحدة التي يسعى إليها الوالء
للتعبري عن خدمته الحياة كلها.
ولكن يبقى سؤال أخري ،أليس هذا العامل الواقعي ،الذي يعرتف كل أصحاب الوالء بوحدته
الحقيقية ،يف كل أفعالهم ،وتفرتض كل عملية بحث عن الحقيقة وحدته ،بصورة مسبقة ،هو الذي
يعرتف به الدين أيضاً؟ وإن كان األمر هكذا ،فام هي عالقة الوالء بالدين.
إن املادة الرضورية إلجابة هذا السؤال ،باتت يف متناولنا ،ولقد كنا نعدها بغية تحقيق هذا
الغرض ،وحتى اإلجابة بسيطة وواضحة ،عندما نحتاج إليها.
لقد عرفنا الوالء ،بأنه إرادة أو رغبة يف إظهار األبدي يف أفعال النفوس الفردية ومن خاللها،
وعرفنا الدين ..يف أعىل صوره التاريخية (والتي تهمنا هنا فقط) ..بأنه التعبري عن كل من األبدي،
وروح الوالء من خالل العاطفة ،ونشاط مناسب للخيال.
كان الدين دامئاً ،ويف أي صورة له ،عبارة عن محاولة لتفسري عامل مجاوز لعاملنا اإلنساين
ومحاولة لالستفادة منه .وال يهمنا هنا عرض تاريخ الصورة البدائية والبسيطة للدين ،وعالقة
األخالق بالدين يف الحياة البدائية لإلنسانية ويكفي القول بأ ّن يف التاريخ ،هناك دامئاً نوع من التوتر
بني اهتاممات الدين واهتاممات األخالق .ألن القوى العليا ،قد بدت لإلنسان دامئاً ،إما ال أخالقية
أو فاسدة .وما زال هذا التوتر قامئاً لدى العديد من الناس يف يومنا .والواقع أن أعظم وأصعب
انجازات العقل اإلنساين ال ميكن يف قدرته عىل التوفيق بني الدين والعلم .وإمنا يف التوفيق بني
الدين واألخالق وكل من لديه فكرة بسيطة عن تاريخ البرشية يستطيع أن يدرك الصعوبات التي
أشري إليها .فكان إدراك العامل املجاوز لحياتنا ،يتم دامئاً بصورة ،تخالف الصورة التي يتطلبها
الوالء .إ ّن كل من يقرأ الكلامت املسجلة ،لكاتب بات اليوم منسياً ،ويعيد قراءة الوصية العظمية
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واملخلصة للنبي “عاموس” يستطيع أن يكتشف بنفسه ،كيف متت املواجهة الشجاعة ،إلشكالية
إدراك العامل العلوي ،بوصفه خريا ً وإنه األصوب ،من قبل واحد من أوائل الذين نظروا للعالقة بني
الدين واألخالق وبنظرة ال تقل أهمية ،عن تلك التي قد تعلمناها من أفضل املدرسني ،ويستطيع
أن يدرك القارئ أيضاً كيف كانت صعوبة مهمة النبي ،وعندما تنذكّر أيضاً مدى عظمة مؤسس
البوذية ،وبالرغم من املحاوالت الفكرية العميقة ألصحاب الفكر الهندويس مل يكن هناك حل أو
طريقة للتوفيق بني الدين واألخالق ،إالّ بجذبهام نحو شواطئ محيط الزمان الغامض والالنهايئ،
ثم إغراقهام يف أعامقه (وهو عمل يعتربه بوذا لخالص العامل) فإنّنا نحصل عىل نظرة أخرى لطبيعة
املشكلة .عندما نتذكر القديس بولس ،وبعد رصاعه وعزلته الروحية الطويلة ،قد حاول يف تعاليمه
التوفيق بني األخالق والدين ،وبوضع تأويل للمسيحية ،أدى إىل وجود نوع من الجدل الالهويت،
جعل العامل املسيحي يدخل يف الكثري من الرصاعات ،فإنّنا نشعر مرة أخرى ،بخطورة املسألة.
ولكن من الواضح طبعاً أن برة اإلنسان املتحرضة ،قد ساعدته بصورة تدريجية ،عىل التوفيق بني
الحياة األخالقية والحياة الدينية .وطاملا أن هذا التوفيق ،تدعمه نظريتنا عن تكوين العامل الواقعي،
فإنّنا مستعدون اآلن لعمل مراجعة مخترصة للموقف كله.

دامئاً ما يقول الناس ،إ ّن األخالق يشء منفصل عن الدين .وأحياناً يقول الناس ذلك من أجل
حامية الدين ،فريون أن األخالق ،ميكن أن تجعل منك ،يف أفضل األحوال ،كائناً أو مواطناً مقبوالً،
بينام الدين ،هكذا يقول هؤالء الناس ،هو وحده الوحيد القادر ،عىل تحقيق التوافق بينك وبني
العامل املجاوز لعاملنا اإلنساين ،الذي يعد وجوده وتأييد عنرصا ً رضورياً للحياة اإلنسانية ،ولكن
أحياناً يحدث نفس اليشء من أجل حامية األخالق وتتم املطالبة برضورة فصلها عن الدين.
فيقول البعض من الناس ،طاملا ،أن الدين عبارة عن مجموعة من املعتقدات املشكوك فيها،
والخرافات ،وعواطف سامية ويحتاج أصدقاؤك السعادة التي تستطيع توفريها لهم ،واألخالق
التقليدية ،يف مجموعها يشء جيد وخري .لذلك ،يقولون ،تعلم فعل الخري والصواب ،واترك الدين
للعقول الخيالية ،التي تحب االعتقادات .معلناً التمسك مبا هو إنساين ،ودع كل ما هو مجاوز
لحياتنا اإلنسانية.
وألن فلسفتنا عن الوالء ،تهدف إىل يشء أكرب وأكرث ثراء من مجرد تحقيق السعادة اإلنسانية
لبعض األفراد ،فإنّها علمتنا أنّه ال وجود ملثل هذا الخط الفاصل بينا اإلنساين وما يبدو مجاوزا ً
مثلام كانت تدعي هذه املحاوالت ،للفصل بني مجاالت الدين ومجاالت األخالق .فأصحاب
الوالء يخدمون شيئاً أكرث من الحياة الفردية .وحتى “نيتشه” بالرغم من أنّه من أنصار الفردية
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واألخالق الطبيعية ،ويوضح نظرنا فلقد بدأ الجزء األخري من تعاليمه ،مؤكد عىل القول “بأن الله
قد مات” ،وإن كان من املمكن النظر لذلك عىل أنّه هجوم عىل التوحيد ،بالتايل يعترب نيتشه من
الوثنيني ومن أنصار التعدد) ،ثم أضاف مالحظته املشهورة بأ ّن يف حالة وجود أي آلهة ،فإنّه استنتج
أنّه ال يتحمل ،أال يكون هو نفسه واحدا ً منها ،وبذلك انتهى إىل “عدم وجود اآللهة” .ولنئ بدا
ذلك أنّه يرتك اإلنسان يفعل ما يشاء ،إالّ أن “نيتشه” مل يرتك األمر هكذا ،ووضع يف الحال ،نظاماً
دينياً ،يتعلق بعبادة الكائن املستقبيل املثايل ،املسمى باإلنسان الخارق أو “السوبر مان” والذي
يعد إلهاً مثل آلهة األوملب ،أو اآللهة التي تسكن السامء .وإذا كان مبدأ التكرار األبدي الذي قال
به نيتشه مبدأ صحيح فإ ّن “السوبر مان” ال ينتمي للمستقبل املثايل فقط ،وإمنا كان موجودا ً منذ
آالف السنني من قبل.

وإذا كانت فلسفتنا عن الوالء فلسفة صحيحة ،فإ ّن نيتشه مل يكن مخطئاً يف قوله “بالسوبر مان”.
فالسوبر مان موجود بالفعل بيننا .وليس للحياة معنى بدونه .ولكن ال يحتاج وجوده للسحر ،وليس
موضوعاً للخرافة .وإذا كنا نرغب التوفيق بني الدين واألخالق ،فإ ّن من األفضل أن نبدأ ،كام قد
بدأ “عاموس” بتعريف وإدراك ملعنى “الخريية” بطريقة معقولة ،بعيدة عن الخرافات ،مع اعرتاف
بوجود عامل مجاوز لعاملنا .أو ما يفوق البرشية .وبعد ذلك ،فتستطيع تعريف وتقدير وإدراك
ملعنى الخريية بطريقة معقولة ،بعيدة عن الخرافات ،مع اعرتاف بوجود عامل مجاوز لعاملنا أو ما
يفوق البرشية .وبعد ذلك ،فتستطيع تعريف وتقدير وإدراك معنى الدين ،الذي تكمن جذوره يف
طبيعتنا اإلنسانية ،وبوصفه متمامً ألخالقيتنا.
الوالء عبارة عن خدمة لقضية .ولكن ،كام الحظت ،أننا ال نستطيع االنتظار حتى بوضوح لنا
الناس أو فرد ما ،خريية القضية ،ومدى الخري فيها وصالحيتها قبل قيامنا بخدمتها .فمن الناحية
العلمية ،دامئاً ما نعرف خريية القضية ،من خالل فعل الخدمة ذاته وأثناء خدمتها .ولذلك يبدأ
الوالء لدينا جميعاً ،يف صورة أولية .ففي البداية تحظى قضية معينة بإعجابنا ،ولكن ال نعرف سبب
هذا اإلعجاب معرفة واضحة .ثم نهب حياتنا طواعية .وهنا نبدأ حياتنا الحقيقية .قد تكون القضية
فاسدة بالفعل .ولكن يف أسوء الحاالت ،متثل بداية الطريق نحو القضية الحقيقية .إذ تركنا والءنا
يتطور ويتحول لخدمة القضية الكل ّية .لذلك أود بدء مناقشة األساس الذي ميكن أن تقوم عليه
نظريتي يف الوالء والذي تعمدت تأجيل مناقشة هذا األساس امليتافيزيقي إىل نهاية املحارضات.
فالواقع أن نظرة الشباب للعامل الواقعي ،وتصوراتهم عنه ،قبل الرشوع يف الوالء لقضية ما ،تعد
نظرة ناقصة .فأصحاب الوالء ،يجسدون األبدي يف أفعالهم ،وال يدركون يف الحقيقة أنهم يفعلون
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ذلك .وال يعلمون ،إالّ أنهم قد ك َّرسوا حياتهم ،واستسلموا لقضيتهم .إذن أوىل فوائد الوالء تكمن
يف املسألة التي أكدنا عليها يف محارضاتنا األوىل .فإ ّن شعر بالوالء يف أعامقك توحدت حياتك،
وحصلت عىل يشء ال ميكن الحصول عليه بأي وسيلة أخرى ..أي ذاتك بوصفها تحيا حياة ترتبط
بخطة معينة ،وضمريك بعد أن ح ّدده مثلك األعىل ،وقضيتك بوصفها هدفك الشخيص للحياة.
فكل فرد يجب عليه خدمة القضية الكلية بطريقته الفردية الخاصة .ألن ذلك ،وكام سبق أن
رأينا ،ما يتطلبه الوالء ،وما يعنيه حقاً ،خاصة عندما يدرك الوالء حقيقته .ولكن كل من يخدم
الحسية املتواضع ألن قضيته تحمل من
القضية ،حتامً يشعر باليأس من تحقيقها ،يف عامل خربتنا
ّ
الخريية ما يفوق قدرة عاملنا الزمني عن التعبري عنها .ورمبا هذا ما كان يقصده الالهوت التقليدي،
يل ونحن يف حالتنا الطبيعية التي نحياها ،اسم الكائنات الضائعة .إ ّن والءنا
عندما ،أطلق عليك وع ّ
العميق يكمن يف تكريس أنفسنا لقضايا ،تبدو ميؤساً منها من وجهة نظرنا اإلنسانية املتواضعة .من
يعب املرء ،عن هذا ،بالقول بأ ّن القضايا الحقة ،تكون كائنة بالفعل يف عامل أعىل،
املمكن طبعاً أن ِّ
وطبيعتنا اإلنسانية هي التي فقدت طريقها .والحقيقة أن كلتا الوجهتني من النظر لهذه الحالة ،تعرب
أن الحقيقة فالوالء يعني تحول طبيعتنا وتطور يف حياتها.
جدلية الوالء واخلرسان
إذن القضايا التي يجب علينا خدمتها ،قضايا خارسة ميؤس منها ،ولكن كام رأينا يف املحارضة
السادسة ،أن الوالء للقضية الخارسة ،يصاحبه دامئاً الحزن والخيال ،أو التخ ّيل ،وبالتايل يعتربان،
اآلن ،مصدر كل الصور العليا للدين األخالقي الحقيقي ،وإن شككت يف هذه الحقيقة ،عليك
أن تقرأ النصوص أو كتب أي دين أخالقي من األديان الكربى .واٍسأل سفر املزامري من التوراة
والرتتيالت والكتب األخالقية التقليدية ،أو املصلّني يف الكنيسة ،إ ّن مثل هذا الدين ،يفرس لنا

العامل املجاوز لعاملنا يف صور ،يخرتعها لنا ،التشوق والبحث والحزن والتخيل ،ولكن يف صيغة
تهدف إىل تحقيق مطالب والئنا األعىل .ألن والءنا يكون لوحدة الحياة التي يتعلم وعينا األخالقي
العميق االعتقاد فيها ،والتي متتلك كل العامل الواقعي ،وتشكّل قضيته كل القضايا .فعندما نخدم
الوالء الكيل ،نخدم وحدة الحياة.
ولكن هذه الوحدة الحقة لحياة العامل ،تكون قريبة جدا ً منا ،ويف نفس الوقت بعيدة عنا جدا ً.

ألننا نحيا فيها ،ونستمد وجودها منها ،ومعه كل قيمة بدونها نكون مثلنا مثل النهر الذي ينساب يف
الصحراء ،رسيعاً ما يجف .وباالتحاد بها ،نحصل عىل قيمتنا الفردية وأهميتها يف الكل ،للكل.
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ولكن نكون أيضاً بعيدين عنها ،ألن خربتنا اإلنسانية ،تلقى لنا مجرد ملحات جزئية بسيطة ،عن
تفاصيل عالقتنا بنشاطها وليك نشعر بعالقتنا بها ،وبحيوية وقيمة هذه العالقات ،علينا أن نجعلها
قريبة من مشاعرنا ومن خياالتنا .فنشعر مبعاين عزلة حياتنا التي نحياها ،مبجرد قيامنا بذلك .ولكن،
مل ّا كنا ال نعرف تفاصيل عاملنا ،إالّ من خالل العلوم التجريبية ،ويف هذه العلوم ال تعطي لنا نظرة
عامة لوحدة الحياة وإنّ ا مجرد مادة وموضوعات لحياة عقلية ،فإنّنا نرتك بالفعل خيالنا ،ونطلق له
العنان ،ليك يطفئ حزننا ،ويساعد يف التدريب عىل الوالء.
إن العلم ،ال يستطيع أن يدلنا عىل تفاصيل نظام أو نسق الوقائع الذي ترتبط به حياتنا باألبدي،
فنستطيع أن نعرف أننا عىل صلة باألبدي ،ولكن علومنا ،ال توضح لنا هذه الصلة.
لذلك يكون املحتوى الفعيل لألديان ،حقيقة مطلقة .وهي حقيقة تتكون وتتشكل من الوقائع
التالية :األوىل الوحدة الفعلية وخريية حياة العامل والثانية اقرتابها الحقيقي والخفي من حياتنا ،وإن
كنا نجهل ذلك ،والثالثة ثراؤها واكتاملها من حيث املعنى ،بالرغم من عدم خربتنا بها ،والرابعة
اهتاممها مبصرينا الشخيص ،بوصفها كائنات أخالقية ،واألخرية ،التيقن من أننا ،ومن خالل والئنا
اإلنساين الفعيل ،نصبح مثل قوى تقابل اإلرادة الحقّة للعامل ،وجهاً لوجه ،وإنسان يتحدث مع
صديقه .فإذا اعرتفنا بهذه الوقائع بات لدينا ما يس ّمى بعقيدة الدين املطلق.

طبعاً رمبا نتساءل ما إذا كانت نظريتنا يف الحقيقة ،وكام عرضناها ،توفر الضامن الكايف لصحة
تعب عن
هذه القناعات الدينية ،وأجيبك عىل الفور ب أنّها تحقق مثل هذا الضامن .إ ّن الرموز التي ِّ
يعب عنها دين أو آخر ،تكون كلها بالفعل إىل كل أنواع الحوادث
هذه الحقائق أوالقناعات ،والتي ّ
التاريخية ،وإىل الدور الذي تلعبه خياالت الناس ،أو القامئون عىل خدمة الدين .ولكن القول بأ ّن
عالقاتنا بحياة العامل ،عالقات يتم إدراكها من قبل كيان مجاوز لإلنسان ،ولكنه ميثِّل حياة واعية
شخصية ،ترتبط به حياتنا الشخصية ذاتها ،وال تكون أكرث ثراء من حياتنا فقط ،وإمنا أكرث وجودا ً
وواقعية وأرقى وعياً من حياتنا .يبدو يل أمرا ً حتمياً ،ونتيجة منطقية لنظريتي يف الحقيقة.
وأخريا ً وليك نوجز رأينا يف عالقة الوالء بالدين .نجد أن هناك شيئني ،عىل األقل ينتميان
لحياة العامل ،إذا كانت نظريتي يف الحقيقة نظرية صحيحة .األول :أنّها حياة ترتبط وتتحدد تبعاً
الحتياجاتنا الخاصة ،والثاين أنّها تحوي خرباتنا وتكملها .لذلك ،ويف جميع األحوال ،تكون حياة
حية أساسية وواقعية موجودة مثل حياتنا ،وكل ما نحتاجه ،تعرفه وتشعر به .فإذا ما سألت عن سبب
وصفي لها ،ب أنّها حياة خرية فعليك أن تعود عىل الحجج التي استخدمتها الرباجامتية الحديثة،
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والتي سبق عرضها .فهذه الحجج توفر الضامن الكايف لصحة وصفي لها بالخريية فال ميكن أن
تكون الحقيقة مجرد حقيقة نظرية فقط .والحق هو ما يحقق نجاح فكرة معينة .ومرة أخرى كل
من يخفق يف تحقيق النجاح أو يواجهه رش ،أو يشعر بعدم الرضا ،يكون حتامً ،ساعياً ومحدودا ً
لوقائع بعيدة عنه وليست يف متناوله ،وبالتايل ال يكون مدركاً لها إدراكاً كامالً .ولذلك العارف
“لكل” الحقائق يكون بالرضورة قادرا ً عىل تحقيق كل الغايات العقلية .ولكن ،إذا ما سألت عن
ملاذا تسمح حياة العامل ،وبوجود الرش ،أو النقص أو املحدودية ،أجيب عىل الفور ،بأ ّن املجال
ال يسمح مبناقشة عامة ومستفيضة ملسألة الرش ،وأحيلك إىل كتابايت السابقة فيها .ولكن عىل

العموم هذا التساؤل يعد تساؤالً له قيمته ،بالنسبة للطرح الذي نقول به اآلن .والواقع أن نظريتنا يف
الرش ،ليست مجرد نوع من التفاؤل الساذج ،ولكنها نظرة مؤسسة عىل أهم وأعمق خربة أخالقية
مؤملة للجنس البرشي .إ ّن أصحاب الوالء ،هم وحدهم ،الذين يعرفون خريية املعاناة ،والجهل،
والشعور بالنقص والخسارة والهزمية ...وهذا هو الخري الحقيقي للوالء ،طاملا تم النظر للقضية
ذاتها ،عىل أنّها كل حي .إ ّن تحقيق السالم الروحي ،ليس أمرا ً سهالً ،وال نستطيع الحصول عليه،
إالّ من خالل الشعور باليأس واملعاناة والخسارة والجهد والعمل .ولكن عندما نشعر بقيمة القضية
التي تم تعقيلها .قد تم تأكيدها  ،من خالل الحزن ،فإنّنا ندرك أن الرشك يكون له عىل األقل مكانه
يف نظام مثايل .فكيف يكون العامل بدون والء ،وكيف يكون الوالء بدون محنة ومعاناة؟ وعندما
نتذكر أن تبعاً لهذه الوجهة من النظر ،تكون كل أحزاننا أحزان “وعي العامل” نفسه وطاملا أن حياة
العامل يتم التعبري عنها يف حياتنا ،فقد نشعر بأ ّن حياة الوالء ،بكل أحزانها ،ومعاناتها ،رمبا متثِّل
األساس الرضوري ،للحصول عىل هذا االنتصار الروحي ،الذي يجب أن ندركه ،بوصفه متحققاً
من وجود “روح العامل”.
إن نظريتنا ،ترى من كان عىل والء ،يقوم بفعل فريد يف هذا الكل من الحياة ،والذي أطلقنا عليه
تعبريا ً أو اسم األبدي ألنّه ببساطة عبارة عن النظرة املجملة لكل مجموع مراحل الحياة املاضية
يل فعله ،لشعرت حياة العامل بنقص هذا
والحارضة واملستقبلية ،فإ ّن مل أنجز الفعل الذي يتوجب ع ّ
الفعل .وكل إنسان م ّنا ،يحق له مثل هذا القول .إ ّن األساس الذي أقمنا عليه نظريتنا يف الحقيقة،
والتي أقمناها عىل األفعال ،واألفكار ،والحاجات املعلية لكل فرد منا ،يعطي لكل فرد مكانه الفريد

تعب عنه “إن
يف نظام العامل ..والفعل الذي ال ميكن لغريه أن يقوم به واإلرادة التي ال تخص ،وال ّ
إرادتنا هي القدرة عىل تحقيق ذاتنا” .فوحدة العامل ليست محيطاً ،نشعر فيه بالضياع ،وإمنا حياة
تحتاج لوحدة كل حياتنا ،وتعبريها عن حياة واحدة ،لقد حدد لنا الوالء هذه الوحدة ،بوصفها وحدة
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حية ووحدة إيجابية .وحصلنا عليها من فهمنا الحقيقي لوالئنا .وال تتصف هذه الوحدة باألبدية ،إالّ
إذا شملت كل زمان ،وكل تغيري وكل حياة وكل م ّنا .ولذلك عندما نصل إىل مثل هذه النظرة وطاملا
أنّها تشبع ،مطالب الوالء ،فإ ّن والءنا يظل ذا قيمة ،ومفيدا ً لنا عملياً وخدمة حقيقية للقضية ،إ ّن هذا
الكل “لحياة العامل” ال يقرتح علينا نوعاً من الراحة الخلقية،إنّه بالتحديد ،عبارة عن حياة كلية من
املساعي املثالية التي نحتل فيها ،مكاننا بوصفنا نفوساً فردية ،وال ميكن أن نكون نفوساً حقاً ،إالّ
إذا سعينا إلنجاز دورنا يف هذا الكل ..وهكذا ،وفقط تنظر فلسفتنا للوالء إىل العامل.
ولذلك وبالتحديد طاملا أن الدين ،يحاول إدراك العامل بوصفه حياة شخصية واعية ملعنى
روحي مجاوز لإلنسان ،وبوصفه حياة ،تتصل اتصاالً وثيقاً بحياتنا ،فإنّه يكون صادقاً أبدياً .وكون
أن هذه الحقيقة أبدية بالفعل وأن والءنا يجعلنا ندخل يف عالقات شخصية مع حياة العامل الشخصية
كل فعل من أفعال وألننا ونحتاج يف نفس الوقت لهذا الفعل ،فكل ذلك يعد أمرا ً ،معقوالً
التي تق ِّدر ّ
وصحيحاً .وهذا بالفعل ما يوضحه الدين توضيحاً صحيحاً.

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

االستغراب

