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إبراهيم طلبه عبد الخالق*

نقد التنوير
عند الفيلسوف برلين
تمهيد
أيزياه برلني** ( )1997-1909فيلسوف سيايس وكاتب وحمارض وحمدِّ ث ومؤرخ أفكار هيودي
رويس .عاش يف بريطانيا ،وهو أحد قادة الفكر الليربايل يف القرن العرشين(((.

ولِد برلني يف ريغا واحدً ا من الرعايا اليهود يف اإلمرباطورية الروسية ،وأمىض طفولته يف برتوغراد خالل
املراحل األوىل من الثورة الروسية ،حيث شهد سلسلة من األحداث مألته بكراهية دائمة للعنف .انتقل

إىل إنكلرتا وهو يف احلادية عرشة ،ورسعان ما تكيف مع بيئته اجلديدة ،وأصبح له عمل أكاديمي بارز يف
ُأكسفورد ،وأصوله جعلت له ثالثة أنواع من الوالء :هيودي وإنكليزي ورويس .وربام كان هذا التضارب
يف تكوينه كرجل شديد الذكاء واحلساسية ،هو ما حفزه عىل االهتامم بموضوعات خمتلفة شغلته عرب
حياته .وكان من أكرب العواصف السياسية التي أفسدت عليه طفولته وحتكمت يف جانب كبري من حياته
احلرب العاملية الثانية ،وعمله ً
حملل سياس ًيا يف واشنطن وموسكو ،عالوة عىل االضطهاد الذى لقيه كثري

من أقاربه اليهود ،وفقداهنم يف اهلولوكوست النازية .وما من دراسة عن حياته إال أشارت إىل هذا األمر

نادرا ما يتحدث عنه(((.
عىل الرغم من أنه كان ً

واضحا بالفالسفة
تأثرا
ً
بدأ برلني عمله األكاديمي فيلسو ًفا يف ُأكسفورد ،واشتهر بأنه مؤرخ أفكار ،وتأثر ً
التحليليني يف ُأكسفورد ،وعىل رأسهم :أوستن وإير وهامبشري وماكينون وماك ناب؛ إذ غرس فيه هؤالء
ِ
ور ِسل ((( .ولعل مقاله «أوستن واإلرهاصات
الطريقة التحليلية اللغوية اإلنكليزية املنحدرة من هيوم ومل َ
األوىل لفلسفة أكسفورد» من أبرز ما كُتب عن هذه احلركة التحليلية يف ُأكسفورد.
* أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،كلية اآلداب  -جامعة طنطا ،مصر.

** Isaiah Berlin.

(1) Marilyn Berger, «Isaiah Berlin, 88, Philosopher and Historian of Ideas,» New York Times, 10/11/1997, p.2.
;(2) Isaiah Berlin, The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, Edited by Henry Hardy and Roger Hausheer
Foreword by Noel Annan; Introduction by Roger Hausheer (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998), p.xxi.
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ُعرف برلني بفهمه العميق للمكانة احليوية للفلسفة يف مجيع األنشطة الفكرية ،وخاصة ملكانة تاريخ األفكار
كمحاولة فلسفية يمكن أن تزودنا بمعرفة أساسية تنويرية وحتريرية يف ضوء الدراسة املنهجية للتاريخ الفكري
للبرش والثقافات واحلضارات واحلركات السياسية واملعرفية املختلفة ...إلخ .فتاريخ الفكر هو ،بشكل كبري،
قصة تصنيف املوضوعات عرب نوعني من املسائل :مسائل تتعلق بالعلوم الطبيعية ،ومسائل تتعلق بالرياضة
واملنطق ،أي مسائل األنساق الرتكيبية «التجريبية» ومسائل األنساق االستنباطية «الصورية»((( .
أهم ما كتبه برلني :كارل ماركس :حياته وبيئته ()1948؛ عرص التنوير :فالسفة القرن الثامن عرش
()1956؛ أربع مقاالت عن احلرية ()1969؛ فيكو وهريدر :دراستان يف تاريخ األفكار ()1976؛
مفكرون روس ()1978؛ مفاهيم ومقوالت :مقاالت فلسفية ()1995؛ الدراسة املالئمة للجنس
البرشي ( ،)1998وهي عبارة عن مقاالت عدة خمتارة من كتاباته.
وبسبب غزارة إنتاجه ودقة منهجه يف عرض قضاياه ،أشاد به كثري من املفكرين؛ فهنري هاردي ً
مثل
يقول ...« :برلني هو من أفضل الفالسفة وكتّاب املقال اإلنكليز يف القرن العرشين ..فمجموعة مقاالته
املثرية ...ثبت أهنا مرموقة وملهمة دو ًما ،وخلفيته رحبة :من فلسفة وتاريخ أفكار إىل صور معرفية خمتلفة
للمعارصين ،من أفكار سياسية إىل رجال فكر يف القرن التاسع عرش .وإن وضوحه املنهجي واخرتاقه
النادرين مألوفان ويقدّ رمها عدد كبري من القراء»).(5
وقـد حظيـت ٌّ
كل مـن حركـة التنويـر ) (Enlightenment movementواحلركـة املضـادة للتنويـر
) (Counter Enlightenment movementباهتمام برلين عبر مؤلفاتـه عامـة ،وعلى وجـه اخلصوص
عبر كتبـه :عصر التنوير :فالسـفة القـرن الثامـن عرش؛ هيردر والتنويـر؛ ثالثـة انتقـاالت للتنوير؛ ضد
التيـار؛ ضـد التنوير؛ جذور الرومانسـية ...إلـخ .واحلركتان املذكورتـان من الظواهر املعقـدة؛ فقد تركتا
أثـرا يف الفكـر والثقافـة األوربيين يف القرنين الثامـن عرش والتاسـع عشر ،وأصبحتا مـن املوضوعات
ً
(((
الشـديدة األمهيـة يف سـياق احليـاة الفكريـة األوروبيـة  .ولذلـك ،كان برلين مقتن ًعا باسـتمرار أصداء
حروهبما بين الفالسـفة يف القرنني الثامن عرش والتاسـع عشر ونقادهم حتـى اليوم ،ويسـتطيع مؤرخو
األفـكار إلقـاء مزيد مـن الضـوء عليها (((.

يف هذا البحث حماولة لتحقيق األهداف التالية:

 إلقاء الضوء عىل موقف برلني من التنوير ونقاده؛ فقد استخدم مصطلح «نقد التنوير» وحتدث عنه يفغري موضع ،وله مقال بعنوان «ثالثة انتقادات للتنوير :فيكو ،هامان ،هريدر» ،كام أنه استعرض أفكار

(4) Isaiah Berlin, Against the Current: Essays in the History of Ideas, Edited with a Bibliography by Henry Hardy; with
an Introduction by Roger Hausheer, Selected Writings; v. 3 (London: Hogarth Press, 1979), p. x.
(5) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. xvi.
(6) Michael Confino, «Isaiah Berlin, Alexander Herzen, and Russia’s Elusive Counter- Enlightenment,» in: Joseph Mali
;and Robert Wokler, eds., Isaiah Berlin’s Counter - Enlightenment, Transactions of the American Philosophical Society
v. 93, pt. 5 (Philadelphia, PA: American Philosophical Society, 2003), p. 177.

((( المصدر نفسه ،ص .x

مناقشات ومراجعات
نقد التنوير عند الفيلسوف برلين

121

سمها «احلركة
جمموعة من املفكرين ركزوا يف أعامهلم عىل نقد التنوير ،ومجعهم يف إطار حركة فكرية ّ
املضادة للتنوير» .وقد نرش مقالته «احلركة املضادة للتنوير» يف كتابه ضد التيار ،كام أعيد نرش املقالة ضمن
مقاالت خمتارة من كتاباته بعنوان «الدراسة املالئمة للجنس البرشي» .فلامذا ارتبط مصطلح «ضد التنوير»
بربلني؟ وهل استُخدم قبله؟ وملاذا ربط برلني احلركة املضادة للتنوير بالفالسفة األملان؟
 معرفة مقومات احلركة املضادة للتنوير والفرق بينها وبني حركة التنوير ،ومناقشة االعرتاضاتاألساسية عىل معاجلة برلني هلذه احلركة وتوضيح صورها املختلفة.
 بيان كيف شغلت قضية «ضد التنوير» برلني واستأثرت باهتامماته ،ومعرفة ما إذا كان برلني ينتمي إىلطائفة الفالسفة «القنافذ» أم الفالسفة «الثعالب» يف عرضه هلا.
فلقد اقتبس برلني عنوان مقالته الشهرية «القنفذ والثعلب» من أحد أبيات الشعر اإلغريقي يقول:
كبريا»(((  ،وم ّيز فيها بني فئتني من الكتّاب
«الثعلب يعرف أشياء كثرية ،ولكن القنفذ يعرف شي ًئا واحدً ا ً
واملفكرين :األوىل فئة القنافذ ،وتضم أفالطون ولوكريتيوس وبسكال وهيغل ودوستويفسكي ونيتشه
وإبسن .والقنافذ «هم الذين يربطون كل يشء برؤية واحدة أساسية ،وبنسق واحد ،ويف حدوده يفهمون
ويفكرون ويشعرون» .والثانية فئة الثعالب ،وتضم هريودوت وأرسطو ومونتاين وأرازموس وموليري
وغوته وبوشكني وبلزاك وشكسبري .والثعالب «هم الذين يبحثون عن غايات كثرية ،ال ترتبط يف ما
بينها يف غالب األمر ،بل ربام تكون متناقضة ،وترتبط فقط -إذا ارتبطت عىل اإلطالق -بطريقة واقعية،
وبسبب سيكولوجي أو فسيولوجي ،وال ترتبط بمبدأ أخالقي أو مجايل»((( .فام الفئة التي ينتمى إليها
برلني؟ وهل اهتاممه باحلركة املضادة للتنوير جعله من أنصارها ،أم أنه عارض مبادئها ودافع يف الوقت
نفسه عن ُم ُثل التنوير؟

حركة التنوير
يبدو أن مرياث برلني بالنسبة إىل الدراسة التارخيية للتنوير ذو بعدين؛ فهو إن كان قد ركز اهتاممه كله عىل
احلركة املضادة للتنوير ،فهذا ال يعني أنه جتاهل التنوير نفسه ،بل إن اكتشافه فكرة «ضد التنوير» افرتض
مسب ًقا وجود التنوير ذاته وداللته(. ((1
ولبيان موقف برلني من التنوير ،جيب أن نلقي نظرة عامة عىل طبيعة التنوير ،نوضح من خالهلا أصل
التنوير ومعناه وأهم ُم ُثله ومقوماته ومشكالته ،ومجلة األفكار التي وضعها برلني بشأن التنوير.
تعددت اآلراء يف أصل التنوير؛ ً
فمثل نجد بيرت غراي ُيرجع التنوير إىل اليونانيني ،ويدلل عىل ذلك
بقول ديدرو إن طاليس هو أول من أدخل املنهج العلمي يف دراسة الطبيعة ،وأول من استحق لقب
(8) Berger, p. 10.
(9) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 437- 438.
(10) John Robertson, «The Case for the Enlightenment: A Comparative Approach,» in: Mali and Wokler, eds., p. 73.
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«فيلسوف»( . ((1ويمكننا أن نضيف هنا قول َغثري« :إن طاليس هو القائل إن املاء هو املادة التي يتكون
منها العامل ،وهو العنرص الباقي والدائم يف األشياء كلها»(. ((1
ويقدم غراي «التنوير» كوحدة ،ويربطه بحياة جمموعة من املفكرين البارزين ،ويعرضه من خالل ثالثة
أجيال :اجليل األول ،ويضم فولتري ( )1778 -1694ومونتسكيو ()1755-1689؛ اجليل الثاين،
ويضم دنيس ديدرو ( )1784 -1713ودالبمري ( )1780-1714وروسو ()1778 - 1712؛ اجليل
الثالث املرتبط بالفرتة احلديثة ،ويضم لسينغ وكانط(.((1
يرى كريستوفر هل يف كتابه األصول الثقافية للثورة اإلنكليزية أن أفكار التنوير يف إنكلرتا كانت ذائعة
الصيت يف القرن السادس عرش ،وير ّد بول هزار يف كتابه أزمة الضمري األورويب التنوير إىل النصف الثاين
من القرن السابع عرش( .((1وير ّد برنتن حركة التنوير ،مع تأكيده أن رجال القرن السابع عرش هم الذين
مهدوا لعرص التنوير ،إىل القرن الثامن عرش الذي وصل فيه املفكرون من رجال ونساء إىل معتقدات
وعم يستحق العمل يف هذه الدنيا ،وما يمكن أداؤه فيها ،وهي معتقدات
مع ّينة عن أنفسهم وعن العاملّ ،
مل يتمسك هبا أسالفهم يف العصور الوسطى .كانوا يعيشون يف عامل بدا هلم جديدً ا ما دامت أفكارهم عنه
جديدة ،وكثري ممّا كان يعتقد به الرجال والنساء يف القرن الثامن عرش كان ال يتفق وبعض النواحي املهمة
حتويرا أساس ًيا»(.((1
«حور العقيدة املسيحية
يف العقيدة املسيحية التقليدية؛ فالتنوير ّ
ً
ُيرجع آرسنت كاسرير التنوير يف دراسته عن فلسفة التنوير إىل القرن الثامن عرش ،فريبطه بحياة اثنني من
الفالسفة البارزين مها :ليبنتس ( )1716-1646وكانط ( .)1804-1724ومن كلامته« :التنوير نسق
قيمي متأصل يف العقالنية»(.((1
ويرى روبرت وكلر أن مصطلح «التنوير» ظهر أول مرة يف اللغة اإلنكليزية يف هناية القرن التاسع عرش،
وذلك يف الرشوح اإلنكليزية لفلسفة هيغل قبل ابتكار تعبري «التنوير االسكتلندي» ،وقبل مئة سنة متا ًما
من سامع أي فرد عن «مرشوع التنوير» الذي تصوره أالسداير ماكنتاير يف كتابه بعد الفضيلة ،وذلك بعد
بداية مرشوع ماهناتن بأكثر من ثالثة عقود(.((1
كام أن أولريك إم هوف ُيرجع التنوير إىل هناية القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش ،عندما كان يف
منافسة مع تعبري «عرص العقل»؛ فخالل القرن الثامن عرش ،حتدث عن ذلك الفيلسوف باركيل ،عىل سبيل
(11) Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, the Rise of Modern Paganism (London: Weidenfeld and Nicolson,
1967), p. 73.
(12) W. K. C. Guthrie, The Greek Philosophers from Thales to Aristotle (London: Methuen, 1986), p.25.
(13) Gay, p.9.

( ((1مراد وهبة ،مالك الحقيقة المطلقة (القاهرة :مكتبة األسرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1999 ،ص .107
( ((1كرين برنتن ،أفكار ورجال :قصة الفكر الغربي ،ترجمة وتقديم محمود محمود (القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية،)1965 ،
ص .453

(16) Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment (Boston: Beacon Press, 1932), p. 90.
(17) Robert Wokler, «Isaiah Berlin’s Enlightenment and Counter-Enlightenment,» in: Mali and Wokler, eds., p. 13.
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املثال ،عندما قال «إن حميط النور اخرتق وواصل سريه عىل الرغم من العبودية واخلرافة» ،بينام الحظ
إنكليزي آخر أن القرن استنار بعيدً ا عن آمال العصور السابقة وختيالهتا (أوهامها)(.((1
مهام يكن من أمر التباين يف أصل التنوير ،فالرأي الشائع واملألوف هو أن القرن الثامن عرش هو عرص
التنوير ،وهو عرص من ُصنع «الفالسفة» وإن كان «الفالسفة» قد جمّدوا العقل ،مثل اليونانيني ،إال أهنم
متيزوا بفصل الفلسفة عن امليتافيزيقا التقليدية .فالعقالنية القديمة مل توفق يف الربط بني العقل واحلياة
معتزا بأن يكون هو
اليومية ،ومن ثم انفصلت عن الوقائع العينية للحياة احلقيقية .وإذا كان التنوير ً
«عرص الفلسفة» ،فإن الفلسفة هنا ليست الفلسفة باملفهوم التقليدي وإنام هي رؤية وضعية لنسق العامل،
وألنحاء الوجود اإلنساين ،فتؤسس العلوم والفنون عىل مبدأ العلية من دون جماوزة هذا العامل ،ومن
ثم هيتم الفيلسوف باحلياة يف هذه الدنيا ،وليس بالبحث عن احلقائق األزلية فريبط بني العقل والوقائع
العينية( . ((1وهذا ما أكده برلني يف كتابه عرص التنوير :فالسفة القرن الثامن عرش ،فقد رأى أن القرن
الثامن عرش هو الفرتة األخرية يف تاريخ أوروبا الغربية التي اعتُربت فيها املعرفة البرشية غري املحدودة
هد ًفا يمكن حتقيقه( ،((2وقال «إن القوة الفكرية ،واإلخالص والوضوح ،والشجاعة ،وحمبة احلقيقة لدى
معظم املفكرين املوهوبني يف القرن الثامن عرش ال تزال حتى اآلن من دون نظري .فهذا القرن يعد واحدً ا
من أفضل وأكثر األحداث املبرشة ‹الواعدة› يف حياة اجلنس البرشي»( ،((2ولذلك ال يمكن الشك أبدً ا يف
أن برلني أيد تنوير القرن الثامن عرش وإرثه ووقف بجواره.
بصورة عامة ،بدأ اجلدل يف معنى «التنوير» يف القرن الثامن عرش ذاته ،واستمر بكامل قوته حتى عرصنا.
بل إن املفكرين يف القرن الثامن عرش كانوا عىل وعي كبري بأن انتشار الكلامت املستخدمة يف املجاالت
اللغوية املختلفة لإلشارة إىل «التنوير»  Aufklarung -يف األملانية Lumieres ،يف الفرنسيةIlluminismo ،
يف اإليطالية -كشف عن تنويع رئييس يف أصل التنوير .هلذا ،مل يكن من املدهش أن هتتم جملة شهرية
ظهرت يف برلني سنة  1783بعنوان  Berlinische Monatsschriftباإلجابة عن سؤال بسيط ،ولكنه
مهم ،هو «ما التنوير؟» .وقد نرشت املجلة مقاالت عدة لإلجابة عن هذا السؤال ،إذ كتب عدد كبري
من املفكرين ينتمون إىل جماالت فكرية خمتلفة ،مثل الكاتب املرسحي غوهتولد إفرايم لسينغ (-1729
 ،)1781والفيلسوف موزس مندلزون ( ،)1786-1729والفيلسوف األملاين إيامنويل كانط (-1724
مهم للمعاين املختلفة التي أصبحت
 )1804وغريهم .ويمكن قراءة هذه املقاالت عىل أهنا تقدم
ً
ملخصا ً
يف هناية هذا القرن مرتبطة بمصطلح «التنوير»( . ((2قبل ذلك بسنوات قليلة ،وبالتحديد يف سنة ،1780
وجه احلاكم الشهري فريدريك الثاين من بروسيا ( )1786-1712أكاديمية برلني للعلوم لتقديم جائزة
ّ
(18) Ulrich Im Hof, The Enlightenment: An Historical Introduction, Translated by William E. Yuill (Oxford: Blackwell,
1994), p. 4.

( ((1وهبة ،ص .108 - 107

(20) Isaiah Berlin, The Age of Enlightenment: The 18th Century Philosophers, Selected, with Introd. and Interpretive
Commentary, Mentor philosophers. A Mentor Book; MD172 (New York: New American Library, 1956), p. 14

( ((2المصدر نفسه ،ص .29

(22) Dorinda Outram, The Enlightenment, New Approaches to European History; 7 (Cambridge; New York : Cambridge
University Press, 1995), p. 1.
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ألفضل مقال يقدِّ م إجابة عن السؤال« :هل التنوير وسيلة خلداع الناس؟» ،وكان هذا السؤال يشكّل
نم عن أمهية التنوير .ويف
املسابقة األكثر شهرة يف تاريخ األكاديمية ،وقد القى اهتام ًما واس ًعا يف أوروبا َّ
هناية القرن الثامن عرش ،كانت كلمة «التنوير» مهمة بشكل كاف لطرح مشكالت كربى يف جمال السياسة
واملعرفة عرب املجتمع .كام كان هناك وعي بصعوبة وتعقيد أي إجابة عن هذا السؤال(. ((2
ارتبطت فكرة النور بتحرير العقل ومتجيده؛ فالتنوير يعني التخلص من تلك احلُ ُجب والستائر التي تعوق
رؤيتنا ،ومتهيد طريق للنور كي يدخل قلوبنا وعقولنا إللقاء الضوء عىل السابق وحتفيز التايل ،وهبذا يشق
طريقه داخل جماالت احلقيقة والنظام ،حيث التحكم يف مصري اإلنسان وسعادته؛ فقد حتدث ويالند عن
حرية الفكر وحرية النرش ،وقال إهنام بالنسبة إىل العقل كالنور للعيون .وحينام سعى هريدر الشاب لوصف
سمه «عرصنا املستنري ،أكثر القرون إرشا ًقا»(.((2
العرص الذي عاش فيهّ ،

يعرف غراي برنامج التنوير بأنه أحد األعامل العدائية للدِّ ين والبحث عن «احلرية» و«التقدم» اللذين
ّ
يمكن حتقيقهام باالستخدام اجلديل للعقل من أجل تغيري عالقات الفرد بنفسه وبمجتمعه .ويؤكد أمهية
رؤية التنوير كربنامج إصالحي حترري ،وهذا التفسري مكّنه من توسيع قائمة املفكرين لتشمل األمريك َّيني
أيضا من رؤية الثورة
توماس جفرسون ( )1826-1743وبنيامني فرانكلني ( ،)1790-1706ومكّنه ً
األمريكية يف السبعينيات يف ضوء التزامها «احلياة واحلرية والسعي لتحقيق السعادة» عىل أهنا تطبيق
لربنامج التنوير( .((2فالفكرة األساسية التي يقوم عليها التنوير -أي الفكرة التي جتعله نظرية كونيه -إنام
هي «االعتقاد بأن يف إمكان الكائنات البرشية كلها أن تبلغ هنا يف هذه الدنيا حالة من حاالت الكامل
كان ُي َظن حتى اآلن يف الغرب أهنا ال تتيرس إال للمسيحني يف حالة النعمة ،وهلم وحدهم بعد املوت».
عب عن ذلك سنت جست ،الثائر الفرنيس الشاب ،ببساطة خادعة أمام املجمع الديني ،حني قال:
وقد ّ
«إن السعادة فكرة جديدة يف أوروبا ليست جديدة يف السامء بطبيعة احلال ،وإنام هي جديدة يف أوروبا،
جديدة جدً ا يف أمريكا .وهذا اإلمكان يف حتقيق الكامل للجنس البرشي مل يكن نتيجة ملا يقرب من ألفي
صورا أخرى للسعادة تتحقق بعد آالف السنني .وإذا
سنة من املسيحية ،وال للوثنية السابقة التي ارتأت
ً
كان البد هلذا الكامل من أن ُيستحدث يف القرن الثامن عرش ،فإن شي ًئا جديدً ا -اخرتا ًعا جديدً ا ،أو اكتشا ًفا
جديدً ا -ال بد أن حيدث .وهذا اليشء اجلديد يمكن تلخيصه أحسن تلخيص يف ما أ ّلفه اثنان من اإلنكليز
عاشا يف أواخر القرن السابع عرش ،ومها اللذان مجعا يف بؤرة واحدة العمل التمهيدي الذي تم يف أوائل
القرون احلديثة ،ذلكام الرجالن مها نيوتن ولوك» (((2؛ فالعمل الذي رصف نيوتن فيه حياته -وخاصة
إمتام حساب التكامل وصياغته الرياضية العظمى للعالقة بني الكواكب وقوانني اجلاذبية -بدا ملعارصيه
يبي عىل األقل كيف أن كل ما يامثل هذه الظواهر ،بام فيها سلوك
كأنه يفرس مجيع الظواهر الطبيعية ،أو ّ
الكائنات البرشية ،يمكن أن خيضع للتفسري .أما لوك ،فقد استخلص طرائق التفكري الواضحة البسيطة
من متاهة امليتافيزيقا ،حيث أرساها ديكارت ،فجعلها يف ما يبدو امتدا ًدا طي ًبا للحس السليم .والظاهر أنه
( ((2المصدر نفسه ،ص .2
( ((2برنتن ،ص .461

(24) Hof, p. 5.
(25) Outram, p. 4.
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عظيم يف دراسة شؤون
نجاحا
ّبي للناس الطريقة التي يمكن أن تطبق هبا النواحي التي نجح فيها نيوتن
ً
ً
البرش .وقد وضع نيوتن ولوك م ًعا تلك املجموعات العظيمة من األفكار ،يف «الطبيعة» ويف «التفكري»،
التي كانت بالنسبة إىل التنوير ما كانت عليه أمثال هذه املجموعات يف جماالت النعمة واخلالص والقدرية
بالنسبة إىل املسيحية التقليدية(.((2
طبق الفالسفة الربيطانيون التجريبيون تصورات نيوتن عىل العقل؛ فتعاملوا مع العقل عىل أنه صندوق
حيتوى عىل أفكار عقلية مكافئة لذرات نيوتن .وهلذا ،يؤكد برلني أن تأثري نيوتن يف القرن الثامن عرش كان
هو العامل الوحيد األكثر قوة؛ إذ قام بمهمة جبارة غري مسبوقة بتفسريه للعامل املادي يف ضوء استبعاده
مجيع املؤثرات امليتافيزيقية التي أعاقت تقدم البحث العلمي ،وبدرجة من الدقة والبساطة مل حيلم هبا من
قبل ،وهو ما أدى إىل سيادة الوضوح والدقة والنظام يف علم الفيزياء« :فلقد كانت الطبيعة وقوانينها
حمجوبة يف الليل :فقال اإلله لنيوتن كن ،وحتول كل يشء إىل نور»(.((2
يف إنكلرتا ،بدأ حرك َة التنوير لوك الذي دافع عن التسامح الديني ،وأكد أن اإليامن ال ُيفرض بالقوة ،وأن
التسامح هو وحده كفيل بتحقيق السالم بني البرش .وقال لوك برضورة الفصل بني الكنيسة (السلطة
الدينية) والدولة (السلطة املدنية)؛ «فلكل سلطة اختصاص معني ال دخل لألخرى به ،فهدف الكنيسة هو
احلياة الساموية األخروية ،وهدف الدولة هو احلياة األرضية الدنيوية ،أي تنظيم شؤون الناس يف احلرية
وامل ْلكية واحلياة (يف الصحة واألرض واملال واملسكن ووسائل الرتفيه وما شابه ذلك) .ولذلك ،ليس
للدولة أن ترعى العقيدة الدينية يف الترشيع ،وجيب أن تظل قوانني الدولة يف استقالل كامل عن اإليامن
الديني ،فال حمل للقول بدولة مسيحية(.((2
كان لوك يقصد بالتسامح الديني أنه «ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدِّ ين احلقوق املدنية واألمور
الدنيوية» ،وهلذا «ينبغي لفن احلكم أال حيمل يف طياته أي معرفة عن الدِّ ين احلق» ،ومعنى ذلك أن التسامح
الديني يستلزم أال يكون للدولة دين ألن «خالص النفوس من شأن اهلل وحده .ثم إن اهلل مل يفوض أحدً ا
يف أن يفرض عىل أي إنسان دينًا مع ّينًا .ثم إن قوة الدِّ ين احلق كامنة يف إقناع العقل ،أي كامنة يف باطن
اإلنسان»(.((3
وأعلن لوك أن ال مبادئ فطرية يف العقل؛ فالتجربة هي التي تزودنا باملعرفة كلها ،والعقل ذاته صفحة
بيضاء يكتب عليها احلس والتجربة بآالف الطرق( .((3ويكفي ،يف رأيه ،إقناع القراء املنصفني بزيف
األفكار الفطرية ،وكيف أن الناس قد يبلغون درجة اليقني باستخدام م َلكاهتم الطبيعية فقط ،ومن دون
أي من مثل هذه األفكار؛ ففي وسع أي إنسان أن يس ّلم بسهولة بأنه من غري الالئق افرتاض أن
اللجوء إىل ٍّ
( ((2المصدر نفسه ،ص .462 - 461

(28) Berlin, The Age of Enlightenment, pp. 144 - 145.
(29) Maurice Cranston, ed., Locke on Politics, Religion, and Education (Oxford: Oxford university Press, [1965]), pp.
139-140.

( ((3وهبة ،ص .32

(31) James A. Gould, Classic Philosophical Questions (London: Bantam Books, 1961), p. 198.
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األفكار اخلاصة باللون أفكار فطرية يف اإلنسان الذي وهبه اهلل نعمة البرص والقدرة عىل استقبال األلوان
من األشياء اخلارجية عن طريق عينيه .وباملثل ،من غري الالئق أن نعزو حقائق متعددة إىل االنطباعات
والسامت الفطرية يف الوقت الذي يمكن أن نالحظ يف أنفسنا مواهب قادرة عىل أن تبلغ معرفة يسرية
أساسا يف عقولنا(.((3
ومؤكدة هبذه األشياء كام لو كانت منطبعة ً
وإذا كان لوك هو رائد حركة التنوير يف إنكلرتا ،فإن هيوم هو أكرب مم ّثل هلذه احلركة؛ إذ إنه سار باملعضلة
الديكارتية التي تتعلق بالفكر واملادة اىل حد بدأ معه الشك بالتأكيد ،وكان أحدَ املتسائلني املدنيني عن
ابتكارا عندما
الوحي وعن مذهب إثبات وجود اهلل مع إنكار الوحي ،أو «الديانة الطبيعية» .وهو أكثر
ً
يتساءل عن الصدق بمعنى اليقني الثابت املطلق امليتافيزيقي -صدق األحكام العامة التي وصل إليها
رجال العلم .إن العقل عند هيوم ذايت كاحلواس ،أو هو عىل األقل نقل أو تقرير للواقع عىل صورة ال
يمكن التثبت من صحتها يف هناية األمر .وقد وجد هيوم -كغريه من املتشككني يف قدرات الناس العقلية
أساسا أشد ثباتًا للحياة فوق هذه األرض .وهكذا انتهى إىل
واخللقية -يف التقاليد والعادات والعرف
ً
موقف يناقض موقف أهل زمانه بشكل فريد ،إذ كان يعتقد يف القديم دون اجلديد ،وهو يعرتف بمكانة
العاطفة يف أعامل الناس وإن يكن ذلك يف غري محاسة بشكل فذ .ومل يكن هيوم يف صميمه ذلك املتشكك
بمقدار ما كان ذلك املتعقل الذي َّ
مل التعقل(.((3

طور جون ستيوارت ِمل مفهوم التسامح يف كتابه املعنون عن احلرية ( ،)1859إذ ارتأى أن التسامح يمتنع
ّ
معه االعتقاد يف حقيقة مطلقة ،أي متتنع معه الدوغام .يقول« :إن احلرية الدينية تكاد ال متارس إال حيث
توجد الالمباالة الدينية التي تنبذ إزعاج سالمها باملنازعات الالهوتية .وحتى يف البلدان املتساحمة ،ثمة
حتفظات عىل التسامح لدى معظم املتدينني ،فاإلنسان قد حيتمل االنشقاق إزاء أسلوب الكنيسة ،ولكنه
لن حيتمل التسامح إزاء الدوغام»(.((3
وإذا كان التنوير يف إنكلرتا قد وقف موق ًفا فكر ًيا معينًا جتاه الفلسفة التقليدية ،هو الرفض والنقد م ًعا ،فإن
فلسفة األنوار يف فرنسا بدأت بالنقد العنيف للدِّ ين؛ فقد أخذ العداء للدِّ ين ورجاله يف فرنسا صورة شعبية،
وغاىل ديدرو واإلنسيكلوبيديون يف آرائهم حتى انتهوا إىل اإلحلاد الرصيح .وكان الغرض األسايس من
نرش اإلنسيكلوبيديا تنوير الشعب وحترير العقول بواسطة العلم .يف هذا الصدد ،قال رامزي اخلطيب
«سوف نرشح يف اإلنسيكلوبيديا (دائرة املعارف الفرنسية) كلمة الصناعة الفنية (تقنية  .(Techniqueولن
ونبي كيفية
نكتفى بتعريفها تعري ًفا لفظ ًيا ،بل سنعرض تارخيًا للعلوم والفنون ،وسنقدم مبادئها العامة ّ
ممارسة هذه الصناعة .وهنا ستظهر األنوار التي أرشقت يف مجيع األمم ،وسوف يقدم هذا العمل كل ما
هو مجيل وعظيم ومرشق ومنري ونافع يف العلوم الطبيعية كافة ويف مجيع الفنون واآلداب اجلميلة .وسوف
يزداد هذا العمل تأل ًقا مع الزمن .وهكذا ،سوف تنرش يف أوروبا كلها تذوق اآلداب والفنون اجلميلة»(.((3
( ((3المصدر نفسه ،ص .205-204
( ((3برنتن ،ص .502 - 501
( ((3وهبة ،ص .32
( ((3نازلي إسماعيل حسين ،النقد في عصر التنوير كنت ،ط ( 2القاهرة :دار النهضة العربية ،)1975 ،ص .21 - 20
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بدأت فلسفة األنوار يف فرنسا بالنقد العنيف للدِّ ين يف مجيع املجاالت؛ فبالنسبة إىل اجلنس ً
مثل ،اهتم
الفالسفة الفرنسيون يف القرن الثامن عرش اهتام ًما قو ًيا باملسائل املتعلقة به ،ولكنهم كانوا بعيدين كل البعد
عن النظر إليه بوصفه وسيلة للتناسل .لقد كان بالنسبة إليهم شي ًئا يمكن االستمتاع به لذاته ،وسخطوا
سخ ًطا شديدً ا عىل القيود التي فرضتها عليهم األخالق الدينية .كام حاولوا التحرر من كل إلزام ديني ،إذ
أرادوا كذلك تدمري مجيع القواعد األخالقية املن ِّظمة للعالقات اجلنسية(.((3
وقام التنوير الفرنيس ،كالتنوير اإلنكليزي ،عىل ثورة العلم وانتصاراته؛ فإذا كان إلنكلرتا عىل وجه العموم
النصيب األوفر من العقول البذرية التي أنبتت أفكار التنوير ،فإن الفرنسيني فوق كل يشء هم الذين نقلوا
هذه األفكار يف أنحاء أوروبا وروسيا ،بل يف مجيع األماكن اخلارجية النامية للمجتمع الغريب يف مجيع أنحاء
العامل .ومن هؤالء فولتري الذي جتد يف مؤلفاته التي تربو عىل التسعني مجيع اآلراء التي بدأ هبا عرص التنوير،
واضحا فيه فطنه وذكاء يف كثري من مواضعه(.((3
عرضا
معروضة ً
ً
وانتهى التنوير الفرنيس مع فشل الثورة الفرنسية ،ولذلك يقول برلني« :إن فشل الثورة الفرنسية يف إنجاز
اجلزء األكرب من أهدافها املعلنة هو ما شكّل هناية التنوير الفرنيس كحركة ونظام»( .((3ومن فرنسا انتقلت
فلسفة األنوار إىل أملانيا ،فكان بعض العلامء واإلنسيكلوبيديني الفرنسيني أعضاء يف األكاديمية امللكية يف
بروسيا ،مثل ديدرو وداملبري .ثم تفتحت أملانيا أمام حركة التنوير اإلنكليزي وتأثرت باجتاهاهتا النظرية
يف جمال الفلسفة واألدب والشعر .و ُيعترب ليبنتس ناقل فلسفة األنوار إىل أملانيا ومؤسس هذه احلركة التي
رسم هلا طريقها وحدد هلا غاياهتا .ولقد قال يف البحث عن الكلمة« :ال يشء يمكن أن ُيدخل الغبطة
إىل نفوسنا إال تنوير الذهن وخضوع اإلرادة له ،وأن نبحث عن هذا النور يف معرفة األشياء التي تسمو
بالذهن إىل األعىل» (.((3

ورفض ليبنتس وجود أي متييز حاد بني ما هو فطري وما يأيت عن طريق التعلم« :أنا أوافق عىل أننا
نتعلم األفكار واحلقائق الفطرية إ ّما باعتبار مصادرها أو بالتحقق منها من خالل اخلربة ..وكذلك فأنا
ال أستطيع أن أقبل القضية القائلة ‹إن كل ما يتعلمه الشخص هو غري فطري‹ ،فحقيقة األرقام فينا،
ولكن مع ذلك نتعلمها إ ّما بانتزاعها من مصادرها حني نتعلمها من خالل برهان إيضاحي (وذلك ممّا
يؤكد فطريتها) وإ ّما بواسطة اختبارها ،مثلام يفعل الرياضيون العاديون ..وهكذا ،فالرياضيات واهلندسة
بكاملها فينا فعل ًيا بحيث نستطيع إجيادها هناك حني نتأملها بانتباه وننظم ما يف عقولنا( .وبصورة عامة)،
دائم حتى حني نحتاج إليها .أ ّما احلواس ،فمع أهنا
لدينا كمية غري حمدودة من املعرفة التي ال نعيها ً
رضورية ملعرفتنا الفعلية كلها ،فإهنا ليست كافية لتمنحنا إياها بشكل كامل ،فهي ال تعطينا أي يشء غري
أمثلة من احلقائق اجلزئية والفردية .فاحلقائق الرضورية كام نجدها يف الرياضيات اخلاصة ،وال سيام يف
علم احلساب واهلندسة ،ال ختضع مبادئها للحواس وحلكمها ،عىل الرغم من أننا ال نستطيع أحيانًا ...
( ((3ماريا لويزا برنيري ،المدينة الفاضلة عبر التاريخ ،ترجمة عطيات أبو السعود؛ مراجعة عبد الغفار مكاوي ،عالم المعرفة؛ 225
(الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1997 ،ص .262
( ((3برنتن ،ص .464
( ((3حسين ،ص .24

(38) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 268.
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التفكري فيها إال باستخدام احلواس ...فالعقل وحده هو الذي يضع القواعد الرضورية والروابط الالزمة
بينها.((4(»...
مجع إنجازات التنوير وحدّ د حدود املعرفة التجريبية
وكثريا ما ُينظر إىل كانط باعتباره الفيلسوف الذي ّ
ً
ً
وأسسها وفقا للعقل اخلالص ،ويف ضوء األخالقية اخلاصة هبا بعيدً ا عن مظاهر عامل الفينومينا .لكن
ّ
الفلسفة الكانطية بكاملها ،وبعظمة تكوينها ،كانت معروفة لعدد قليل جدً ا من الناس يف القرن الثامن
عرش .ومن الصحيح ،من خالل دراسة مثل هذا النمط الفلسفي ،معاملة فيلسوف كونغسبريغ عىل أنه
حول أفكار عرصة إىل نظريات فلسفيةً ،
بدل من دراسة عمله بطرق فلسفية خالصة ،أو كنقطة بداية
رجل ّ
(((4
لطرق جديدة يف التفكري .
لقد تناول كانط موضوع التنوير يف مقالة خمترصة له بعنوان «جواب عن سؤال :ما التنوير؟» نرشه
املدونة ملعرفة معنى «التنوير» .يقول
سنة  1784يف جملة برلني الشهرية ،وهي إحدى أكثر املحاوالت َّ
يف املقالة« :التنوير هو خروج اإلنسان من قصوره الذي اقرتفه يف حق نفسه ،وهذا القصور هو عجزه
عن استخدام عقله من دون معونة اآلخرين» ..و«أن تكون جري ًئا يف إعامل عقلك» أو «تكون لديك
الشجاعة للمعرفة» .ويقدم كانط صورة أكثر تعقيدً ا للتنوير ،فيقول« :جيب أن يكون االستخدام العام
دائم من أجل احلرية ،وهذه احلرية هي وحدها التي تؤدي إىل تفيش التنوير بني الناس (تنري
لعقل اإلنسان ً
الناس) ،فربام يكون االستخدام اخلاص للعقل حمدو ًدا للغاية» .وجيب عىل احلكام أن يعملوا من أجل
احلرية ويقللوا من تفيش الفوىض وعدم األمان يف املجتمع .ويطرح كانط املشكلة بطريقة خمتلفة ،كام فعل
مندلزون :ماذا حيدث لو فكر الناس من دون حدود؟ هل هذا التفكري يؤدي بالرضورة إىل نتيجة إجيابية؟
ويعلن كانط عدم رضاه عن هؤالء املعارصين الذين يرون عرصهم يف حالة من التطور غري املحدود جتاه
حتقيق اإلمكانيات البرشية ،أو تنفيذ أولويات اجتامعية وسياسية «عقلية» .ويتفق كانط مع مندلزون يف
ً
متكامل؛ عملية مليئة باملشكالت واملخاطر .وإذا سئلنا اآلن:
أن «التنوير» كان عملية ومل يكن مرشو ًعا
هل نحن نعيش يف عرص االستنارة؟ فإن اإلجابة هي :ال ،لكننا نعيش يف عرص التنوير( . ((4إن التنوير عند
كانط يعني أال سلطان عىل العقل إال العقل ذاته؛ فلقد نادى كانط بمبدأ البقاء عىل العقل بالعقل« :نعم يا
أصدقاء اإلنسانية ويا أصدقاء أقدس املقدسات يف نظرها .ال جتادلوا يف شأن العقل ،فهو اخلري األسمى
عىل األرض وحجر املحك لكل حقيقة»(.((4
لكن مع هذا ،فإن كلمة التنوير مل تكن ،حتى بالنسبة إىل كانط ومندلزون ،سهلة التعريف؛ إذ بدا هلام أن
التنوير يقدم نفسه سلسل ًة من العمليات واملشكالت أكثر من كونه قائمة مشاريع فكرية يمكن وصفها
بشكل دقيق .وبوجه عام ،كان مؤرخو هذه الفرتة حتى عرشين سنة مضت يفكرون -عادة -يف التنوير
(40) Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Massachusetts Institute of Technology. Research Laboratory of
Electronics. Special Technical Report no. 11 (Cambridge: MIT Press, 1965), p. 50.
(41) Norman Hampson, The Enlightenment (London; New York: Penguin Books, 1990), p. 196.
(42) Outram, pp. 2-3.
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عىل أنه ظاهرة موحدة نسب ًيا يف تاريخ األفكار ،وتنتج بواسطة القاعدة التي وضعها «مفكرون كبار» مثل
مونتسكيو ( )1755-1689وديدرو ( )1784-1713وكانط؛ فلقد تقاسم هؤالء الثالثة اخلصائص
وذكورا ،ومن أوروبا الغربية .وبمعرفة اخلالفات الكثرية بني هؤالء «املفكرين
بيضا
الواضحة بكوهنم ً
ً
الكبار» ،فإن املؤرخني ما زالوا يتجهون عادة لرؤية أفكارهم ،أفكار التنوير يف التحليل األخري عىل أهنا
توجه األعامل البرشية
متامثلة نسب ًيا .فهم يتفقون يف نقاط ،منها :النظر إىل التنوير عىل أنه كان رغبة يف أن َّ
توجه باإليامن أو باخلرافة أو اإلهلام (الوحي) ،واالعتقاد بقوة العقل اإلنساين وقدرته
بالعقل أكثر من أن َّ
عىل تغيري املجتمع ،وحترير الفرد من سلطان العادة واستبداد السلطة أ ًيا يكن نوعها ،واإليامن بالعلم
والتمسك به عامل ًيا أكثر من اإليامن بالدِّ ين أو الرتاث والتمسك هبام(. ((4

ورأى مندلزون أن مصطلح «التنوير» يصعب تعريفه ألنه عبارة عن «عملية» مل تكتمل بعدُ هي تربية
اإلنسان أو تعليمه ،تعليمه كيفية استخدام «العقل» -الكلمة املفتاح يف التفكري «التنويري» .ويف الوقت
نفسه كان مندلزون عىل وعي تام بأن تطور «العقل» بصورة غري حمدودة يف األفراد يمكن أن يتعارض مع
دورهم كذوات ومواطنني؛ فإذا استُخدم «العقل» بشكل كبري ومن دون حدود يف البحث والدراسة ،فربام
حيلل النظام االجتامعي والديني والسيايس إىل عامء أو فوىض ،ويرتك الناس منعزلني فكر ًيا ،فتظهر صور
كثرية من «الواحدية الفكرية» (. ((4
إن عرص التنوير هو بوجه عام عرص العقل ،لكن ،ما طبيعة العقل يف عرص التنوير؟ وبعبارة أخرى ،ما
هي اخلصائص التي يتميز هبا العقل يف هذا العرص من عصور الفكر؟ ً
أول ،مل تعد وظيفة العقل األساسية
هي القدرة عىل القياس واالستنباط مثلام فعل أرسطو ،بل أصبحت وظيفته األساسية ،مع تقدم العلم،
الكشف عن قوانني العامل يف مجيع جماالت العلم واملعرفة مثلام فعل نيوتن .ثان ًيا ،أصبح للعقل يف هذا
العرص منهج جديد للتفكري يتفق متا ًما مع تقدم العلوم الطبيعية ،وهو منهج التحليل ،أي حتليل الظواهر
من أجل الكشف عن املبادئ التي ختضع هلا .ومن هنا بدأ العقل يسري يف طريق خمتلف عن الطريق الذي
رسمه له ديكارت من قبل؛ فمنهج ديكارت كان يبدأ باحلقائق األزلية األبدية ،أو باملبادئ اليقينية ،بينام
يبدأ العقل يف عرص التنوير والعلم يبدأ بالتنقيب والبحث عن الظواهر والوقائع ،ثم حيلل هذه الظواهر
والوقائع ليكشف املبادئ واألصول التي ختضع هلا .وقد زالت فكرة الرضورة يف هذا العرص ،وأصبحت
املبادئ جمرد قواعد مقنعة بالنسبة إىل ما تعرفه من الظواهر .ثال ًثا ،إن أروع ما أكده العلم احلديث يف هذا
العرص« ،عرص نيوتن» ،هو أن الظواهر تنتظم يف الوجود وف ًقا لنظام ريايض دقيق ،وعىل العقل أن يعني
أمرا مؤكدً ا بالعلم ويقينًا وال شك
هذه الصورة الرياضية للوجود؛ فالتوافق بني العقل والوجود أصبح ً
فيه ( .((4راب ًعا ،كان العقل للرجل العادي يف العرص التنوير هو كلمة الرس الكربى لعامله اجلديد؛ العقل هو
الذي يسوق الناس إىل فهم الطبيعة ،وبفهمه للطبيعة يصوغ سلوكه طب ًقا هلا ،وبذلك يتجنب املحاوالت
العابثة التي قام هبا يف ظل أفكار املسيحية التقليدية اخلاطئة وما حيالفها يف األخالق والسياسة مما يناقض
( ((4المصدر نفسه ،ص .2-1
( ((4حسين ،ص .41-40

(44) Outram, p. 3.
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الطبيعة .والرجل املستنري كان يعتقد أن العقل يشء يمكن لكل امرئ أن يستناره ،يف ما خال قلة بائسة
ً
طويل .أ ّما يف القرن الثامن
ضامرا ،بفعل سيطرة املسيحية التقليدية أمدً ا
معيبة .كان العقل مكبوتًا ،بل كان
ً
عرش ،فقد استطاع العقل مرة أخرى أن يسرتد سلطانه ،وأن يؤدي لكل إنسان ما أداه لرجال أمثال نيوتن
يبي للناس كيف يسيطرون عىل بيئتهم وعىل أنفسهم(.((4
ولوك ،وأن ّ
مؤثرا جتاه التحول من النظرية إىل املامرسة ،من جمرد النقد إىل القيام بعمل لتحسني
دورا ً
أدى التنوير ً
التعليم والزراعة والعالقات االجتامعية واحلياة السياسية وإصالحها .وأدى إىل ظهور املطلقية املستنرية،
وكذلك اثنني من النظم اجلامهريية الكربى  -يف فرنسا وأمريكا الشاملية ،وكان ردة فعل ضد الباروكية
واألرثوذكسية واحلركات املضادة لإلصالح ،كام وجدت التيارات الدائمة للنزعة اإلنسانية طريقها
املتحرر من كل القيود .وكام قال ألربخت فون هاللري ،فإن اإلنسان الذي يفكر بحرية يفكر بشكل جيد...
بدأ الناس يف عرص التنوير ينظرون إىل املستقبل ال إىل املايض ،إىل األمام ال إىل الوراء .وإذا نظروا إىل املايض
يكون ذلك بالرتكيز عىل فرتات القوة واإلبداع ،كام هي احلال يف اليونان القديمة وعرص النهضة اإلبداعي،
وإعادة اكتشافها اآلن( .((4وهذا ما أكده غيدنز حني قال« :لقد انطلق فالسفة عرص التنوير من رؤية بسيطة
لكنها كانت شديدة القوة؛ فقد اعتقدوا يف القول بأنه كلام أمكننا أن نفهم أنفسنا والعامل بقدر أكرب من
التعقل ،متكنا من توجيه التاريخ ألغراضنا .ولذلك ،جيب أن نحرر أنفسنا من عادات املايض وحتيزاته
حتى نستطيع التحكم يف املستقبل» .كام صاغ ماركس ،الذي يدين بقدر كبري من أفكاره لفالسفة عرص
التنوير ،هذه الفكرة ببساطة شديدة بقوله إن علينا أن نفهم التاريخ لكي نصنع التاريخ(.((4

لكن نالحظ ،مع ذلك ،أن حركة التنوير كانت تعمل بجالء عىل هدم النظم القائمة ،وأن رجال التنوير
مل يكونوا عىل اتفاق يف الرأي ،بل نجد يف صفوفهم انقسا ًما عظي ًام مل تلتئم ثغرته بعد .وحركة التنوير
ليست عقيدة جديدة كل اجلدة تقتلع أخرى موغلة يف ِ
القدم ،وإنام هي سلسلة من التجارب واالجتاهات،
قديم وحديث ّا ،وهي جزء من األجزاء التي تتكون منها عصارة أو لب الثقافة احلديثة كام يرى
والنظراتً ،
العاشق املفتون إىل السالم والبساطة(.((5
نسميه
تعرف يف إطار حمتواها الفكري .وهذا هو األقرب إىل ما ّ
ولذلك ،يرى برلني أن التنوير حركة فكرية َّ
حسم للتنوير لدى الفالسفة،
تصور الفالسفة لطبيعة التنوير .لكن برلني مل يعرتف بالرؤية الكانطية األكثر ً
متاحا للمؤرخني العاديني .عالوة
وربط التنوير كحركة فكرية بالفالسفة الفرنسيني ،وظل تصوره له ً
متاحا للقارئ العادي وللجمهور املحتل بسامع خطبه
عىل ذلك ،وبعيدً ا عن املؤرخني ،كان التنوير عنده ً
الشهرية ،سواء بشكل مبارش أو عرب اإلذاعة .وعىل الرغم من أن اهتاممه بالتنوير يتفق متا ًما مع رغبته يف
استكشاف احلركة «املضادة للتنوير» ،فمن املحتمل أن يكون الشعب الربيطاين بعد احلرب قد فهم التنوير
وتعلم منه أنه مرياث مهم للحداثة(.((5
( ((4برنتن ،ص .475-474

(48) Hof, pp. 8-9.
(49) Anthony Giddens, Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives (London: Profile Books, 2000), p.7.

( ((5برنتن ،ص .503

(51) Robertson, p. 73.
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ال شك أن عرض برلني ألفكار احلركة املضادة للتنوير كان عىل املدى الطويل مفسدً ا بشكل كبري لسمعة
التنوير؛ إذ إنه ربط التنوير بأفكار عدة بسيطة :متاثل الطبيعة البرشية ،والعمومية الدائمة للقانون الطبيعي
كقاعدة للسلوك البرشي األخالقي ،واإليامن بإمكانية اكتشاف غاية مثالية للمجتمع البرشي ووجوب
السعي إليها .وضد هذه األفكار ،تعامل برلني مع أسس احلركة املضادة للتنوير عىل أساس أن تنوع الطبيعة
وضوحا وقيمة ،وأن األعراف والقواعد األخالقية البرشية اختلفت عرب الزمان واملكان،
البرشية كان أكثر
ً
وفوق ذلك كله ،أن املحاولة لتعريف ثم رفض منتج مثايل مفرد للمجتمع البرشي كانت خاطئة وشديدة
حريصا عىل عدم اختاذ أي جانب ،وهو مل خيف اجلانب املظلم للرواد املؤيدين للحركة
اخلطورة .وكان برلني
ً
وخصوصا جوزيف دمسرت .ومع ذلك ،فإن االهتامم الذي خصصه للحركة املضادة للتنوير
املضادة للتنوير،
ً
يلقي الضوء عىل التنوير الذي تتصف أفكاره بأهنا شديدة الرصامة ،كام خلصها .وسواء أقصد ذلك أم مل
يقصد ،فإن طريقته يف دراسة التنوير قدمت تشجي ًعا هلؤالء املفكرين الذين رغبوا يف اإليامن بأن ُم ُثله الكونية
تكمن وراء بعض الشهور الكربى يف العامل احلديث( .((5وقد اهتم برلني ،من خالل تأثره بالرومانسية
واحلركة املضادة للتنوير ،بعقالنية التنوير التي أصبحت التدعيم التقليدي لليربالية( .((5وبشكل أكثر
حتديدً ا ،رفض املبدأ التنويري للقانون الطبيعي الذي يوجد بنا ًء عليه نسق كوين من القيم يتمسك به أفراد
مرصا عىل وجوب أن تُبنى املبادئ الليربالية الرئيسية عىل
اجلنس البرشي .ومع ذلك ،ظل برلني ليربال ًيا ً
قبول خمتلف للقيم غري املتكافئة ،بل املتناقضة .ورأى أن املشكلة الرئيسية لليربالية يف عامل ما بعد احلداثة
كانت كيفية تفسري قيمها األساسية من دون فروض عقالنية التنوير املثرية للمشكالت(.((5
املوجه
أيضا التحدي
من الواضح أن برلني مل هيتم بمبدأ املعادلة الليربالية العقالنية فحسب ،بل أدرك ً
ّ
بواسطة احلركة املضادة للتنوير ،واملتم ّثل يف رفضها إيامن التنوير بالعقل؛ فقد رأى أن مفكرين مثل هامان
وهريدر وجاكويب مل يكونوا جمرد بقايا بسيطة لذلك الفضول القديم املعروف بأنه تاريخ الفلسفة ،بل كانوا
نقا ًدا مبتكرين وأقوياء للعقالنية يف كل صورها ،وقد درسوا االعتقاد -وما زال هذا شائ ًعا بني الفالسفة
حتى اليوم -القائل بأن املشكالت االجتامعية والسياسية الرئيسية يمكن حلها بواسطة العقل.

احلقيقة أن احلركة األملانية املضادة للتنوير ما زالت باقية معنا اليوم يف صورة «ما بعد احلداثة»؛ فلقد تنبأ ٌّ
كل
من هامان وهريدر وجاكويب بنقد عقالنية التنوير لدى ريتشارد روريت وأالسداير ماكنتاير ،يف اجلوانب
أثرا للتاريخ ،فإنه ال يزال لنقده العقل أصداء(،((5
الرئيسية كلها تقري ًبا .وبينام أصبح إيامنه القوي اآلن ً
وهذا ما سوف نوضحه يف ما ييل.

مقومات الحركة المضادة للتنوير
ّ

استخدم مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» لإلشارة إىل تلك احلركة التي ظهرت يف هناية القرن الثامن
عرش وبداية القرن التاسع عرش ،ملعارضة التنوير يف اإلشارة إىل أي معارضة لسيادة الفكر التنويري،
واملصطلح هذا يرتبط عادة بربلني(.((5
( ((5المصدر نفسه ،ص .74-73

(53) Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, Edited by Henry Hardy (London: Chatto and Windus, 1999), p. 30.
(54) Robertson, p. 106.
(55) Loc - Cit.
(56) Carlson Gray, «The Seduction of unreason» (on - lin text ) htt://en,Wikipedia.org/wiki/com counter - enlightenment/ p - 1 .
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إذا كان برلني قد استخدم مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» يف سنة  ،1973فليس معنى ذلك أنه أول من
ابتكر هذا التعبري يف اللغة اإلنكليزية؛ فقد ظهر هذا التعبري قبل ذلك بخمس عرشة سنة يف كتاب لوليم
باريت حيمل عنوان اإلنسان غري العاقل :دراسة يف الفلسفة الوجودية ،حيث ذكر املؤلف فيه «أن الوجودية
أخريا يف التعبري الفلسفي»( .((5لذلك ،عندما سئل برلني عن أصول مصطلح
حركة مضادة للتنوير ظهرت ً
ِ
«احلركة املضادة للتنوير» ،أجاب بأنه ال يعرف مبتكر هذا املفهوم ،وتساءل بطريقة مازحة« :هل يمكن أن
يكون أنا؟ ال أدري ،فليس لدي ً
فعل أي فكرة»(.((5
مع ذلك ،يوجد إمجاع لدى كثري من املهتمني بفلسفة برلني عىل أنه ليس هو خمرتع هذه الكلمة التي يبدو أهنا
ظهرت يف اللغة األملانية يف هناية القرن التاسع عرش ،ويف اللغة اإلنكليزية قبل استخدامه هلا بخمس عرشة
أيضا عىل أن برلني تناول مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» بالدراسة أكثر من أي
سنة .لكن يوجد إمجاع ً
شخص آخر منذ القرن الثامن عرش ،وجعله األساس لفكره ،وأبرز معانيه وأمهيته يف تفسريات كثري من
املفكرين له( ،((5وجعل له مكانة متميزة يف تاريخ األفكار ،إذ استخدمه لإلشارة إىل احلركة التي ظهرت
مبدئ ًيا يف هناية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش يف أملانيا ضد العقالنية والكونية والتجريبية
انتشارا منذ أن نرش برلني يف سنة
املرتبطني عمو ًما بالتنوير .كام أصبح مصطلح احلركة املضادة للتنوير أكثر
ً
 1973مقاله «احلركة املضادة للتنوير» الذي أعيدت طباعته يف جمموعة شهرية من مقاالته بعنوان «ضد
التيار» (. ((6()1981
ولئن كان برلني ُيرجع أصل احلركة املضادة للتنوير إىل «نشأة التنوير ذاته» ،فإنه يقول عن التنوير
الفرنيس ..« :إن معارضة ا ُمل ُثل الرئيسية حلركة التنوير الفرنيس ،ومؤيدهيا وتابعيها يف الدول األوروبية
األخرى ،قديمة ِقدم احلركة نفسها .فإعالن استقالل العقل ومناهج علوم الطبيعة ،بنا ًء عىل املنهج
الوحيد املوثوق به للمعرفة والرفض الناتج لسلطة النرش ،والكتابات املقدسة ومفرسهيا املعتمدين،
وثرائها وأوصافها ،وكل صورة تراسندنتالية للمعرفة ،ذلك كله عارضته الكنائس ورجال الدِّ ين من
خمتلف الطوائف.((6(»..
عىل الرغم من أن برلني قام بتفسري الفروض الرئيسية لنظريته عن العلوم التارخيية يف مطلع اخلمسينيات،
فإن أفكاره بشأن هذا املوضوع جذبت االهتامم العام يف هناية السبعينيات ،وبعد نرش مقالته «احلركة
املضادة للتنوير» يف قاموس تاريخ األفكار ،وخاصة مع ظهور دراسته عن فيكو وهريدر .ولئن تضمن
أيضا بعض األسس األخرى ،فهو ،فوق كل يشء ،منارص لليربالية ومدافع عنها يف ضوء هنج بنيامني
ذلك ً
ِ
وضوحا سنة  1958يف مقاله «مفهومان للحرية»
كونستانت وجون ستيوارت مل ،وظهر ذلك بشكل أكثر
ً
يف مقدمته االفتتاحية الشهرية كأستاذ يف النظرية االجتامعية والسياسية يف ُأكسفورد .ومع انتشار كتاباته
( ((5المصدر نفسه ،ص . vii
( ((5المصدر نفسه ،ص .vii

(57) Wokler, p. 13.

(60) Gray, p. 3.
(61) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 243.
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عن «مفكري احلرية املضادة للتنوير» ،نال إعجاب عدد كبري من املفكرين وصداقتهم يف األقسام األخرى
يسمى القيود املوحدة للتنوير شائعة يف
للعلوم اإلنسانية واالجتامعية .ويف السبعينيات ،كانت معارضة ما ّ
الص ُعد كافة ،يف أعقاب
جامعات أوروبا عىل حساب الصعود العام املتميز لفالسفة ما بعد احلداثة عىل ُّ
أساسا خالل ظهور احلركات
األحداث التي ظهرت يف فرنسا يف أيار/مايو  ،1968ويف جامعات أمريكا ً
النسوية والثقافات املتعددة .ومن دون االجتاه إىل خماطبة هؤالء اجلامهري ،وجد برلني ،الذي كان يف بداية
الستني من عمره ،أن كتاباته عن مفكري احلركة املضادة للتنوير كان هلا صدى إجيايب يف عرص كان اخلالف
واضحا ،وكانت تستنكر دعاوى الكونية .وقد كشفت نشأة الفاشية والشيوعية يف الثالثينيات ،وف ًقا
فيه
ً
ً
وصول إىل ُم ُثل التطور العلمي
الرشاح ،عن أوهام فرته أخرى يمكن تت ّبع سياستها الشمولية
لبعض ّ
والتغري االجتامعي الشامل .من ناحية أخرى ،أثارت دراسات برلني التارخيية ألصول معارضة العقالنية
احلديثة والنزعة املحافظة والقومية ر ّدات فعل عدائية لدى كثري من املفكرين الليرباليني الذين يبدو أهنم
واضحا أليديولوجياهتم(.((6
وجدوا يف تلخيص املؤيد البتكارات معاريض التنوير املنهجية رد اعتبار
ً
يمكننا أن نُرجع اهتامم برلني بكثري من املسائل الفلسفية وبدور املعرفة اإلنسانية يف حياتنا إىل دراسة
ملفكري احلركة املضادة للتنوير؛ فهو تت ّبع األصول القديمة هلذه احلركة ،واستخدم نتائجها وأفكارها
املالئمة لعرصنا .ولذلك ،يمكننا أن نتساءل :هل كان برلني ِ
ومتمم لثورة نيوتن التي استمرت
عال أنساب
ً
ً
طويل بواسطة كانط ومفكري التنوير؟ وهل ثمة غرابة يف رؤيته مم ِّث ًل ملجموعة
يف الدراسات اإلنسانية وقتًا
وأساسا
مرورا بسلسلة من املفكرين التالني،
سالسل من التطورات التي بدأت يف هناية القرن الثامن عرش،
ً
ً
ً
وصول إىل أغنى ثامرها وأكثرها توازنًا يف عرصنا؟
يف العامل األملاين،
لقد أسست هذه الرؤية الدراسة العقلية لإلنسان عىل أفكار آمنة مؤداها أن اإلنسان ليس جمرد حيوان
أساسا من اخلراج بلغة الطبيعة (وهي عملية غال ًبا ما كان برلني يشجعها) ولكن كنوع حر،
مادي ،يرى
ً
مستقل ،مبتكَر بشكل غري متو َّقع ،واضح ومتحول ذات ًيا ،عنرصه املالئم هو التاريخ ،وطبيعته واضحة،
وعىل درجة كبرية من الوعي .وهذا ما جيعل الدراسات اإلنسانية مستقلة وواضحة بقدر كبري ،ويعطي
ً
شكل ال يمكن ختيله
مساحة واسعة من احلرية والسمو ،ووضع مبادئ كونية .وقد اختذ هذا التقدم
(((6
بواسطة مفكري التنوير أنفسهم ،وهو ما ُي َعدّ أحد التناقضات الكثرية يف تاريخ الفكر .
يرى برلني أن التمييز بني حركة التنوير واحلركة املضادة للتنوير يتعلق بنقد احلداثة وتطور الفلسفة احلديثة
خالل القرن الثامن عرش؛ فاحلداثة ،وهي ثمرة التنويرُ ،ي َعدّ نقادها من اختصاص احلركة املضادة للتنوير؛
فقد تم رفع كثري من التُّهم ضد املدعى عليه ،أي «التنوير» ،خالل القرنني السابقني ،ولكن يمكن اختصارها
يف اثنتني :األوىل هي أن التنوير كان عبارة عن «مرشوع» ذي وعي ذايت حامل بعبء تغيري حالة الوجود
اإلنساين ،والثانية هي أن التنوير مل ينجح لألسف( .((6والفكرة القائلة «إن التنوير كان عبارة عن مرشوع
ذي وعي ذايتُ ،ص ّمم يف أعامل عدد قليل من املفكرين يف البداية ثم نُفذ بعد ذلك بصورة خمتلفة عن الوعي
(62) Wokler, p.vii - vii.
(63) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. xxxiv.
(64) Mark Lilla, «What Is Counter-Enlightenment?,» in: Mali and Wokler, eds., p.4.
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لدى مفكرين آخرين» هي يشء َ
مبتذل بالنسبة إىل احلركة املضادة للتنوير؛ ذلك أنه مل يكن هناك أي مرشوع
يسمى «مرشو ًعا»
حديث منفرد ،بل كان هناك كثري من املشاريع املتناقضة .وإذا حاولنا التعرف إىل كل ما ّ

يف ما ُيعرف بالقضية ونقيض القضية ،فسوف نكتشف أن تلك «املشاريع» تقع يف سلسلة من التناقضات:

التناقض األول يتعلق بالعالقة بني العقل واألخالق؛ فالقضية هي «أن املرشوع التنويري ُبني عىل شكل
جديد وبصورة مغايرة للعقل قطعت روابط الشعور البرشي الطبيعي ،وحولت البرش إىل ماكينات،

وقضت بالتايل عىل غرائزهم األخالقية» .ونقيض القضية هو« :أن التنوير سعى بالفعل للضغط عىل أفق
ً
جاعل العقل خاد ًما للعواطف ،مفسدً ا األخالقية بواسطة إطالق العناية حلرية اإلرادة ،أي منحها
العقل،

سيطرة مفتوحة (سلطة مطلقة)».

التناقض الثاين يتعلق بالعالقة بني العقل واملقدس؛ فالقضية هي «أن بواسطة تع ّقل العامل ،استطاع التنوير

أن حيرر العامل من السحر واخلرافة» ،جام ًعا اخلربات اإلنسانية األصلية يف الدِّ ين أو الفن أو الطبيعة».
ونقيض القضية هو «أن التنوير نفسه شكل علامين للدِّ ين ،هرطقة أو بدعة غنوصية جديدة جتعل اإلبداع
مقدسا».
اإلنساين يف السياسة والفن
ً

التناقض الثالث يتعلق بالعالقة بني العقل والسلطة السياسية؛ فالقضية هي «أن التنوير رغب يف جعل
العالقات االجتامعية غري سياسية وحيادية ،حمق ًقا السالم بواسطة إهلاء الناس أو إشغاهلم بحاجاهتم
احلياتية اخلاصة ،من خضار وحلوم وأطعمة خمتلفة» .ونقيض القضية هو «أن التنوير كان حركة جدلية

عنيفة جعلت كل جانب من التفاعل البرشي سياس ًيا ،مؤدية إىل بزوغ أشكال جديدة من التعصب
واليوتوبيا واملطلقية»(.((6

إن وجود هذه التناقضات يشكل صعوبة ألي حكم عاملي خاص بادعاءات احلركة املضادة للتنوير؛ فمن

بني الذين ناقضوا احلداثة من يقبل قضية أو أكثر من تلك القضايا ،ومنهم من يقبل فقط القضايا املناقضة،
ومنهم من يقبلها مجي ًعا .لكن جيب أن نتساءل ً
أول« :هل يمكن النظر إىل التنوير عىل أنه «مرشوع»

بالفعل؟ إن احلركة املضادة للتنوير نتيجة لفلسفة التنوير وبطريقة ثانوية فقط ،وألسباب فلسفية بشكل
كبري ،من أجل اكتشاف جذور «الرشخ» أو «األزمة» احلديثة التي تعتربها احلركة موجودة يف املجتمع
املعارص .ومن دون العالقة املفرتضة بني األفكار ،ثمة اهتامم قديم بنقاد العرص احلديث ،واحلركة تتجه،
ً
بدل من ذلك ،لبيان أن االهتامم الرئييس للحركة املضادة للتنوير ينصب عىل التاريخ ال عىل الكتاب أو

األفكار( ((6؛ فهيغلً ،
مثل ،اعتمد يف نقده للتنوير عىل مفهومه للتاريخ ،فهو تأثر بفلسفة األنوار الفرنسية،
تأثرا بال ًغا .وكان تصوره حلركة التنوير وحكمه عليها من خالل الفكر الفرنيس
كام تأثر بقيام الثورة هناك ً
ال من خالل الفكر اإلنكليزي أو األملاين .وبدت له هذه احلركة حرك ًة مضادة للدِّ ين والدولة ،أي حركة
( ((6المصدر نفسه ،ص .5-4
( ((6المصدر نفسه ،ص .6
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سلبية تستهدف النقد والشك باسم العقل أو التعقل( ،((6وهو مل يكن من مفكري احلركة املضادة للتنوير
املسمة «اهليغلية اليسارية»
بأي شكل من األشكال ،وإن يكن قد عمل عىل ابتكار تلك البدعة التنويرية ّ
كثريا من العقول
( ،)left - Hegelianismوهي رضب من املنوعات التي سادت حتى وقت قريب ً
غي التوازن ملصلحة نقاد
والقلوب يف معظم بلدان العامل .ومع ذلك ،وبطريقة أكثر تعم ًقا ،لو أن هيغل ّ
التنوير بتحويل فكرة التنوير ً
مثال خالدً ا إىل اعتبار التنوير مرحل ًة حمددة ،يمكن عندئذ أن نرى من خالل
الفكرة العملي َة التارخيية وهي يف حالة عمل ،واحلكم عليها وف ًقا لذلك(.((6
كان مفهوم هيغل للتنوير ذا تأثري واسع النطاق ،حتى أن هؤالء الذين يعتربون أنفسهم متحررين منه
جيدون أنفسهم معتمدين عليه عندما يقوم بنقد احلداثة .وثمة ثالثة عنارص تشكّل األصل اهليغيل للنقد،
سواء أكان يف شكله الرومانيس القديم أم يف شكله الراديكايل احلديث ،ومجيعها قابلة للدراسة:
العنرص األول هو املبالغة يف تقدير أمهية التنوير ،فمفكر احلركة املضادة للتنوير جيد نفسه يف وضع غريب،
نجاحا ساح ًقا  -إذا كان يريد أن
وعليه أن يتعامل مع التنوير عىل أنه عمل ناجح  -ويف احلقيقة عىل أنه حقق
ً
جيعل نقده لآلثار االجتامعية للتنوير ً
فعال .ومع ذلك ،فإن املفكر التنويري الذي يعود من القرب ويتفحص
النسيج الدموي للتاريخ احلديث يمكن أن يصل إىل استنتاج خمتلف ربام يقول إن التنوير مل يكن له أي
تأثري ،وإنه فشل .وكانت هناك فرتة يف التاريخ األورويب أحيا فيها عدد كبري من املفكرين فكرة قديمة
متحررا من املعتقدات السياسية أو الالهوتية» ،وقاموا بتعديلها بام خيدم
عن التنوير تقول «إن التنوير كان
ً
الغايات العملية للجنس البرشي بأكمله ،وهذه الفرتة انتهت اآلن ،وتال ذلك فرتات أخرى قدّ م فيها
أفكارا أخرى ،وسعوا لتحقيق غايات خمتلفة .واستمر أفراد اجلنس البرشي يف احلياة،
مفكرون خمتلفون
ً
فهم امتلكوا ماكينات جديدة وسلطات لكنهم مل
كام هي العادة ،ومن املؤكد أهنم مل يعيشوا بشكل أفضلُ ،
يستنريوا أكثر .السامء انفتحت هلم ،وهم ازدادوا انغال ًقا عىل أنفسهم(.((6
يشري ناقد احلداثة إىل هذا النسيج نفسه ،ويتهم التنوير بأنه النول الذي نسج عليه .فإذا وافق املفكر التنويري
ربا عىل الدفاع عن فرض بخصوص
عىل أن هذا النسيج مرعب ،مع أنه ينكر نسجه ،فإن الناقد يكون جم ً
املسؤولية التارخيية ،وهو ،يف أبسط أشكاله ،املغالطة أو السفسطة الدياكرونية القديمة« :بعده ،إذن،
بسببه» ) ،hoc ergo propter hoc postومعناها تعا ُقب األحداث الزمنية تعاق ًبا سبب ًيا) .هذا هو احلجر
الذي تبني عليه احلركة املضادة للتنوير قضيتها ضد العرص احلديث .ومهام يكن النقد الذي يستخدمه
سوفسطائيون أو معقدون ،فإن عىل الناقد أن يقوم بذلك االفرتاض الدياكروين إذا كان يريد أن يكون
نقده ً
فعال؛ فالتنوير جيب أن حيتمل مسؤولية التبعات حتى النسبة إىل تلك القوى التي سعت للقضاء
عليه .وهذا الفرض قوي جدً ا ،وقد يتيح ملفكر احلركة املضادة للتنوير أن حيل التناقضات السابقة بواسطة
إثبات القضية ونقيضها م ًعا ،وهو عندما يقوم بذلك يكون عىل وعي بأصول الفكر احلديث التي تعترب فيه
( ((6حسين ،ص .46
( ((6المصدر نفسه ،ص .8

(68) Lilla, pp. 7-8.
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كل قضية رش ًطا مسب ًقا تارخي ًيا لكل نقيض هلا؛ فـ«الالعقالنية» ً
تفس عىل أهنا ر ّدة فعل عىل «عقالنية
مثل َّ
وتفس املشاركة السياسية الكاملة عىل أهنا نتيجة لعدم املشاركة يف السياسة ساب ًقا ،وهذا كله
التنوير»،
َّ
مستمد ،عىل نحو ما ،من فلسفة هيغل(.((7
َ

العنرص الثاين هو الفرض السانكروين القائل «إن الواقعي والعقيل مرتبطان م ًعا يف التاريخ» ،أو «إن كل
ما هو متحقق معقول وكل ما هو معقول متحقق» ،وهذا الربط عالقة ديناميكية تظهر فيها األفكار كر ّدة
فعل للتناقضات عرب الوجود ،ومن ثم تساعد يف إعادة تشكيل الوجود يف املرحلة التارخيية التالية .فاحلركة
الرومانسية املضادة للتنوير تُظهر غال ًبا نفسها ،يف ضوء ذلك ،عىل أهنا ناجتة كر ّدة فعل يمكن تربيرها للعامل،
الساخن والبارد ،بواسطة التنوير .لكن إذا أخذنا تأكيد الرومانسيني بجدية ،وتفحصنا العوامل التي أتوا منها
بالفعل ،سنجد ً
قليل من التنوير فيها بشكل ملحوظ .وإذا كانت احلركة املضادة للتنوير ر ّدة فعل أصيلة
للعامل الناشئ بواسطة التنوير ،فيجب أن تكون قد نشأت يف بريطانيا العظمى أو أمريكا .ولكن ً
بدل من
ذلك ،ولِدت يف أملانيا ،وترعرعت بني الكاثوليك الساخطني يف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا .ومثل املعارضني
للسامية من دون اليهود ،يبدو أن احلركة املضادة للتنوير تنمو أينام كان ومتى كان موضوعها غائ ًبا(.((7

كان من املمكن أن يفرتض النقد الراديكايل للحداثة الذي ظهر بعد احلرب العاملية األوىل أن الواقعي
والعقيل مها يشء واحد .لكنه قامً ،
بدل من ذلك ،بوضع افرتاض أكثر قوة يقول «إن الواقعي غري عقالين»،
والالعقالنية تلك نتيجة رضورية ،إن مل تكن غري متعمدة ،لـ«املرشوع» احلديث اخلاص بالتنوير .فإذا كان
ع ْلم األنساب ) (Genealogyاخلاص بالفكر احلديث يستطيع أن حيل التناقضات ويثبت مسؤولية التنوير
أيضا التوسع فيه بغية توضيح كيف أن أفكار التنوير هي املسؤولة
عن تناقضه الفكري ،فإن يف اإلمكان ً
مصدرا لكل تطور
عن تناقضه االجتامعي ،ومن خالل افرتاض أن «بعده ،إذن ،بسببه» قد اعترب التنوير
ً
سيايس وتكنولوجي ومجايل ،وحتى نفيس يف العرص احلديث .وقد أدى هذا التأكيد إىل بزوغ أعامل أدبية
ضخمة تسود حال ًيا مناقشات احلداثة .ومن هذه األعامل النقد واألزمة لريمربت كوسيليك ،يف شكل
تراجيديا ،وجدل التنوير هلوركهيمر وأدورنو ،يف شكل كوميديا هزلية غري متعمدة ،فروضها املسبقة
ومستمدة من هيغل(.((7
دياكرونية وسانكرونية متامثلة،
َ
افرتاضا مسب ًقا بشأن طبيعة التاريخ ،بل هو باألحرى أمل ُأخروي
املستلهم من هيغل ليس
العنرص الثالث
ً
َ
(متعلق باآلخرة) باملصري النهائي للتاريخ؛ فلو اعتُرب التنوير جمرد عملية تارخيية يف أزمة ،فسوف ُيفهم من
ذلك أن حل هذه األزمة يكون بالتغلب عىل أزمة التنوير (االنتصار عىل مشكالت التنوير) .ويمكن خت ّيل
هذا االنتصار بطرق عدةَ :عود تارخيي ،ووثبة تارخيية إىل األمام ،أو وثبة خارج التاريخ متا ًما .وربام ال تُعترب
كل واحدة منها معارضة للتنوير ،وإنام «تنوير أعىل» أو «أصدق»؛ فعند الكتابة خالل فرتة اإلرهاب الفرنيس،
تنم عن تن ّبؤ ً
قائل« :إن الفوىض اخلالقة تنجب ِدينًا،
عب نوفاليس عن هذه اآلمال األخروية بعبارات ّ
ّ
وعب هيغل عن هذه
ومن خالل تدمري كل يشء إجيايب ترفع رأسها مفتخرة بكوهنا صانعة العامل اجلديد»ّ .
( ((7المصدر نفسه ،ص .9

(70) Loc - Cit.
(72) Loc - Cit.
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اآلمال كلها بكلامت غامضة يف أثناء الغزوات النابليونية« :عذاب روح العامل» .وكان يمكن املرء أن يتو َّقع
أن تُفسد كارثة احلرب العظمى هذه اآلمال األخروية كلها ،لكن ما حدث هو العكس متا ًما؛ فلدى كثري
من املفكرين اليهود والكاثوليك والربوتستانت عىل حد سواء ،أمل بوجود عامل جديد تعاد فيه والدة
التنوير احلديث .فنقد احلداثة بالنسبة إىل احلركة املضادة للتنوير «ال يتضمن بالرضورة أ ًّيا من هذه اآلراء
دائم حيث خطوات تشجيعها ،وال يملك ،عىل وجه التقريب أي مصادر لقمعها»(.((7
األخروية ،ولكنه ً

هذه اآلمال األخروية مل تنشأ بواسطة هيغل؛ إهنا قديمة ِقدم االستياء من احلالة اإلنسانية التي هي قديمة ِقدم
قدم العنرص البرشي .وليس هيغل أول من اكتشف مآيس الفلسفة ،وال أول من وضع فيلسو ًفا يف حماكمة
(حاكم الفيلسوف) ،بيد أن ِجدته تعتمد متا ًما عىل تصوره التارخيي هلذه املشكالت ،وهلذا كان سؤال كروتشه
ممهدً ا لكثري من الدراسات؛ فلقد كانت حركة التنوير يف نظر
«ما هو احلي وما هو امليت يف فلسفة هيغل؟» ِّ
هيغل هي اخلطوة الثانية يف حترير العقل التي أعقبت حركة اإلصالح الديني .ربام يشبه لوثر سقراط ألنه
حقق مثله انطواء الروح عىل ذاهتا ،واستطاع أن يفصل إىل حد ما بني حقيقة الدِّ ين يف اخلارج ويف الداخل،
وكان لوثر يقول «عىل الدِّ ين أن يبني معابد يف قلوب األفراد» .أما اخلطأ ،فتم ّثل عند الشعب يف ضعف
أيضا يف طبقة اإلكلريوس ورغبتها يف خداع الشعب.
التفكري ،وعدم القدرة عىل التأمل ،واالنطواء .ومت ّثل ً
إن ضعف البعض وخبث البعض اآلخر خلقا هذا العامل البغيض ،عامل احلقد والتعصب الذي أدمى تاريخ
اإلنسانية .واستطاعت حركة التنوير أن تكشف عن منطق اخلطأ الذي أفسد اإلنسانية طوال السنني(. ((7
اعتقد هيغل أن فلسفة التنوير بنقدها لإليامن أصابت من الدِّ ين واجهته اخلارجية ،وذلك حتى ال يتحول
إىل «ضجيج للنواقيس وأبخرة ساخنة وفكر موسيقي» ،غري أن هذه احلركة مل حتقق اهلدف الذي كانت
تنشده ألهنا مل تستطع أن تبلغ التعقل اخلالص ملضمون الروح ،ووقفت عند احلد السلبي منه .وهي مل تدرك
فكرا للروح ،واكتفت بالنظر إىل مظهرية الدِّ ين وإىل اإليامن الشعبي الساذج(.((7
حقيقة الدِّ ين بوصفه ً

أساسا
إذا كان هيغل قد ركز عىل الروح احلامسية للفكر الفلسفي يف عرص التنوير ،فإن ماركس اهتم
ً
باجلانب املادي فيه .وكام الحظ برلني ،فإنه مل يكن ألي مفكر يف القرن التاسع عرش تأثري مبارش ،حمكم
وقوي ،يف اجلنس البرشي ،مثلام كان ملاركس الذي كان له يف حياته وحتى بعد مماته ،سلطة فكرية هائلة
عىل أتباعه حتى يف العرص الذهبي للقومية الديمقراطية ،وهو عرص شهد ظهور أبطال كبار مشهورين،
اجتاها
وشخصيات رومانسية ،وأسطورية غال ًبا ،فانترشت كلامته وترعرعت يف خيال اجلامهري ،وخلقت ً
مفوها ،لكن أعامله الغزيرة مل ُيكتب هلا االنتشار
بارزا وخطي ًبا
ثور ًيا جديدً ا يف أوروبا .كان ماركس كات ًبا ً
ً
يف حياته .ومل يكن مر ّد انتشارها يف السبعينيات بني الصفوة واجلامهري أو النخبة والعامة إىل ما حتمله من
سلطة فكرية بقدر ما كان مر ّده إىل تزايد شهرة احلركة التي ُعرف هبا (.((7
( ((7المصدر نفسه ،ص .10-9
( ((7حسين ،ص .49-48
( ((7المصدر نفسه ،ص .47

(76) Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment, 4th ed. (Oxford; New York: Oxford University Press,
1978), p. 1.
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واحلقيقة أن ماركس مل يؤمن بقوة املربرات العقلية يف التأثري يف السلوك ،بعكس بعض مفكري حركة
التنوير الفرنسيني ،ومل يؤمن بالتحسن املستمر للوضع البرشي ،فالتناقض هو سمة التقدم البرشي.
ومع ذلك ،عاش ماركس عقالن ًيا وباح ًثا عن الكامل طوال حياته .لقد آمن بالوضوح الكامل لعملية
وكره
التطور االجتامعي؛ آمن بتطور املجتمع بأمجعه ،وبأن حركته من مرحلة إىل مرحلة حركة إىل األمامّ ،
باألسباب اخلارقة للطبيعة ،واألوهام من أي نوع ،وقلل من تأثري تلك القوى غري العاقلة مثل القومية
والنعرات العنرصية .لذلك ،كانت مبادئ العقالنية الفلسفية التي غرسها فيه والده وأصدقاؤه حصنًا له
يقيه أوهام الرومانسية التي أربكت معظم معارصيه ،عىل الرغم من تأثريه الشديد يف الفلسفة اهليغلية(.((7
طب ًعا ،هناك الكثري الكثري من مفكري حركة التنوير واحلركة املضادة للتنوير .وتوجد خالفات حادة بينهم،
ويمكننا دراسة كل مفكر تنويري يف إطار حتديد نظريه يف احلركة املضادة للتنوير؛ فلقد دارت التهم التي
توجه إىل فالسفة التنوير بشأن املشكالت الثالث التي ذكرناها ساب ًقا :عالقة العقل باألخالق وباملقدس
َّ
وبالسلطة السياسية.
من اجلدير بالذكر هنا أن بعض الدراسات احلديثة تعارض موقف برلني من احلركة املضادة للتنوير ،بسبب
املوجهة إىل التنوير ،خاصة يف القرن
ربطه هلا بالفكر األملاين بشكل واضح ،وبتجاهله الكثري من االنتقادات َّ
العرشين .كام رفض بعض املفكرين مصطلح «احلركة املضادة للتنوير» عىل أساس أنه ال يوجد تنوير واحد
لكي يعارضه أعداؤه املزعومون؛ فاملؤرخ مكامهون أرجع يف كتابه أعداء التنوير ( )2001احلركة املضادة
للتنوير إىل ما قبل الثورة الفرنسية ،بل حتى إىل مستوى «الشارع الكادح» (الطبقات الكادحة) ،خمال ًفا
بذلك توجه برلني الفكري الذي يقرص هذه احلركة عىل األملان .وركز مكامهون عىل أعداء التنوير القدماء
يف فرنسا ،كاش ًفا النقاب عن أدب «الشارع الكادح» الذي كان منس ًيا فرتة طويلة يف هناية القرن الثامن عرش
وبداية القرن التاسع عرش .واهتم بدراسة العامل الغامض ،ويف بعص األحيان غري املالئم لـِ«احلركة املضادة
بشكل ضعيف للتنوير» والذي هاجم موسوعات املعارف (اإلنسيكلوبيديات) وخاض معركة قذرة غال ًبا
ملنع نرش األفكار التنويرية (.((7
اعترب غريم غارارد يف كتابه احلركة املضادة للتنوير لدى روسو ( )2003روسو أ ًبا للحركة الفكرية املضادة
للتنوير ،وهو الرجل الذى أطلق أول رصاصة يف احلرب بني التنوير وأعدائه ،وهذا يناقض وصف برلني
لروسو بأنه فيلسوف تقاسم املعتقدات الرئيسية مع معارصيه التنويريني .كام أنه ،مثل مكامهونُ ،يرجع
معارضا لربلني ،ال «توجد حركة واحدة مضادة للتنوير ،وإنام
احلركة املضادة للتنوير إىل فرنسا .ويقول،
ً
يوجد كثري من احلركات منذ منتصف القرن الثامن عرش حتى القرن العرشين بني النظريتني النقديتني،
وأنصار ما بعد احلداثة والنسوية .فالتنوير له أعداء يف خمتلف األيديولوجيات ،من أقىص اليسار حتى
أقىص اليمني ،وما بينهام من نقاط .وقد وصفه كل مفكر من أعدائه بالشكل الذي يراه أو يريده من
أيضا(. ((7
كم كبري من الصور ،ليست خمتلفة فقط ،بل غري مالئمة ً
اآلخرين أن يروه كذلك ،وهو ما أدى إىل ٍّ
( ((7المصدر نفسه ،ص .22
( ((7المصدر نفسه ،ص .5-4

(78) Gray, pp. 2-3.

مناقشات ومراجعات
نقد التنوير عند الفيلسوف برلين

139

وبوجه عام ،فإن احلركة املضادة للتنوير سعت إىل تقويض ُم ُثل التنوير :رد كل معرفة إىل أصوهلا اإلنسانية؛
تنوير الشعوب وحترير العقول بواسطة العلم وحده؛ الدعوة إىل احلرية واملساواة والتسامح بني البرش؛
متجيد العقل واإليامن بأال سلطان عىل العقل سوى سلطان العقل ذاته ...إلخ .لكن هل معنى ذلك
أن احلركة املضادة للتنوير تركز هجو ًما عىل قيم «التنوير» ومفاهيمه املحورية؟ ومن ُهم أبرز رواد هذه
احلركة؟ وما هي أهم املسائل التي اتفق عليها أصحاهبا؟ هذا ما سوف نوضحه يف الصفحات التالية.

المفكرون األلمان المناهضون لحركة التنوير
إن دراسة برلني ملفكري احلركة املضادة للتنوير موسوعية وعميق املضمون؛ فقد خصص يف مؤلفاته
كت ًبا ومقاالت مستقلة عنهم ،عرض خالهلا جمموعة من املشكالت البحثية واملنهجية املتعلقة بمواقف
تلك احلركة من التنوير .وركز بصفة خاصة عىل املفكرين األملان ،ويف مقدمهم الرومانسيون الذين كانوا
أول من نادى باحلرب ضد التنوير .ومن احلركات املضادة للتنوير يف جمال الفكر االجتامعي والسيايس
وتاريخ األفكار حركة فرانكفورت ،وعىل رأسها تيودور أدورنو ( )1969 -1903وماكس هوركهيمر
عبا عن موقفهام يف كتاهبام جدل التنوير الذي نُرش بعد احلرب العاملية الثانية
( )1973-1895اللذان ّ
واملحرقة مبارشة ،أي يف سنة  .1947والسؤال الذي شغلهام فيه هو :ملاذا ال يسعى أفراد اجلنس البرشي
لالنتقال إىل مرحلة جديدة متطورة ً
بدل من استغراقه يف نوع جديد من اهلمجية؟ وهذا يف رأهيام راجع إىل
دائم إىل حترير الناس من اخلوف
التناقض الكامن يف قلب الفكر التنويري أو مفارقاته« :كان التنوير هيدف ً
وبسط سيادهتم ،ومع ذلك فاألرض املستنرية بأكملها تشع انتصار الكارثة .لقد كان برنامج التنوير من
أجل حترير العامل من الوهم :التخلص من األساطري واالستعاضة عن التوهم باملعرفة»( ،((8ولكنه كان
حيمل يف ذاته بذور الرتاجع إىل صور بدائية مضادة (.((8

أبرز أدورنو وهوركهيمر نقطتني مهمتني بشأن التنوير:

النقطة األوىل هي أن مرشوع التنوير لـ«حترير العامل» جعل من الصعب ،حتى عند التوصل إىل توافق مع
الدِّ ين ،تركيز الطموحات لتحقيق التوافق وإنجاز املهامت عىل «أماكن أبعد» ،ولكن العمل يف الوقت
سمه اجلدل «إدارة احلياة» ،وهو نسق عقالين
نفسه عىل نقلها كمعايري للطموح البرشي .وهذا أتاح ما ّ
يشمل البرش والطبيعة واملعرفة ذاهتا من أجل حتقيق أهداف هذا العامل؛ نمط من التفلسف الذي جيعل فكرة
«اإلدارة» ممكنة .وهذا ما رآه «اجلدل» عىل أنه مسامهة ليس فقط خلاصية حمددة للحياة اليومية يف القرن
أيضا لرعب احلشود الكبرية التي يعا َمل فيها البرش عىل أهنم أدوات ،و« ُيدارون»
العرشين يف الغرب ،بل ً
و« ُيستخدمون» بواسطة نظام تكنولوجي «عقالين» بلغ أقىص مدى له.

النقطة الثانية هي أن رؤية التنوير للعقالنية أ ّثرت بشكل واضح يف حتويل املعرفة إىل سلعة كأي سلعة أخرى،
أيضا إىل انفصال
وهبذا قضت عىل املساحة التي تربط فيها املعرفة باحلقيقة أو بـ«احلكمة» ،ومن ثم أدت ً
(80) Outram, p. 8.
(81) Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, translated by John Cumming, 2nd ed.
(London: Verso, 1979), p. 90.
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أيضا بنزعة علمية إىل
املعرفة عن األخالق ( .((8كام يؤكد املؤلفان أدورنو وهوركهيمر أن «العقالنية تتسم ً
إفناء الذات» ( ،((8وقد نوه هوركهيمر ،يف كتاب له بعنوان هناية العقل إىل أن الفلسفة الربجوازية ،من حيث
هي جتسيد للتنوير ،فلسفة عقالنية بحكم طبيعتها ،بيد أن هذه العقالنية حتولت ضد نفسها وسقطت يف
مذهب الشك أو الدوغامطيقية ،ومل يبق بعد ذلك يشء من العقل .هذا باإلضافة إىل أن العقل هو الوسيلة
التي يتجذر هبا اإلنسان يف املجتمع ،أو يتكيف إىل احلد الذي يتحكم فيه العقل يف الغرائز والعواطف.
ويقول هوركهيمر «إن العقل يصبح آلة حاسبة تُصدر أحكا ًما حتليلية ،وتستبعد األحكام التقويمية»(.((8
أيضا «إن اإلنسان املعارص يسري عىل منوال اإلنسان األول ،يف إضفاء الطابع
يقول أدورنو وهوركهيمر ً
العقيل عىل كل األشياء ،حتى أنه يتجه إىل تكوين أسطورة جديدة ،ذلك ألن عقل التنوير تبنّى مفاهيم هذه
األسطورة التي حتكم العقل وتتخذه أداة لتحقيق مصاحلهاً ،
بدل من تأملها وحتليلها ونقدها ،أي إن العقل
نفسه حتول إىل أسطورة ،ومىض يعقلن جماالته احلياتية كلهاً ،
بدل من أن يامرس نقده لذاته» (.((8

ورأى برلني أن رفض املبادئ الرئيسية للتنوير -مثل الكونية واملوضوعية والعقالنية والقدرة عىل تقديم
حلول دائمة جلميع املشكالت الرئيسية للحياة والفكر ،واستخدام املناهج العقالنية والتفكري املنطقي-
جاء بصور خمتلفة :حمافِظة وحتريرية ،رجعية وثورية ،وهوجم النظام بنا ًء عليها .ومن أنصارها ،عىل سبيل
املثال ،آدم موللر وفريدريك شليغل وكولرييدج الذين نظروا إىل مبادئ الثورة الفرنسية والنظام النابليوين
صورا حمافظة
عىل أهنا كانت من العوائق األكثر خطورة يف طريق التعبري الذايت البرشي احلر ،واستخدموا
ً
ونظرا أحيانًا إىل الوراء ،إىل املايض الذهبي ،لعصور اإليامن التي تسبق عرص
أو رجعية من الالعقالنية
ً
العامل ،واجتهوا نحو تشجيع مقاومة رجال الدِّ ين واألرستقراطيني للتحديث ،أو التجديد ،وجعل احلياة
بواسطة الصناعة واالستخدامات احلديثة أكثر قوة أو سلطة(.((8
وركز برلني ،بصفة خاصة ،عىل «احلركة املضادة للتنوير» لدى هريدر وهامان وجاكويب .جاء هريدر،
فاستعاض عن فكرة عرص التنوير القائلة بوجود طبيعة إنسانية واحدة ثابتة ،بفكرة أخرى تقول بوجود
فرضا جدل ًيا يسلم به التاريخ ،ال طبيعة تبلورت
ألوان كثرية من الطبيعة اإلنسانية ،يعترب كل لون منها ً
بفعل التاريخ .ويف سنة  1769أعلن هريدر املبدأ األسايس لنزعته النسبية ً
قائل« :إن الطبيعة اإلنسانية
خصم عني ًفا لزهو عرص
يف بيئات خمتلفة أو ظروف مناخية متباينة ليست متامثلة كلية»( .((8كام بدا هريدر
ً
التنوير بالعقل ،أي بالوعي الذي جيعلنا نشعر بأننا أصبحنا عىل علو شاهق حيملنا عىل ازدراء العصور
َ
القرن الثامن عرش ألنه طبع عىل جبينه كلمة فلسفة ،وعزل نفسه عن كل نظرة حية
املاضية .وهاجم
وشوه كل تقدير هلا (.((8
لألحوال اإلنسانية والروحية اخلاصة بالعصور األوىلّ ،
(82) Outram, pp. 9 - 10.
(83) Horkheimer and Adorno, p. 7.

( ((8وهبة ،ص .125
( ((8عصام عبد الله ،يورجن هابرماس :سيرته وفلسفته (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)2006 ،ص.69

(86) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 263-264.

( ((8محمد مجدي الجزيري ،نقد التنوير عند هيردر (طنطا ،مصر :دار الحضارة ،)1999 ،ص .136
( ((8المصدر نفسه ،ص .147
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منارصا ُمل ُثل التنوير الكربى يف القرن الثامن عرش ومداف ًعا عنها ،من نزعة
لذلك ،رأى برلني أن هريدر بدا
ً
إنسانية عاملية متحررة من اخلصائص القومية إىل تأكيد مبدأ املحبة والتسامح ورفع شعار السالم واخلري
والعقالنية .وهبذا أصبح هريدر ابنًا حقيق ًيا للتنوير يف بساطته ،وكذلك يف خياله وذكائه .ولكنه رسعان ما
ختىل عن هذه ا ُمل ُثل فاجته إىل تقليص سلطة العقل ،ودعا إىل القومية والتمسك باحلدسية واإليامن بالتقاليد.
يرحبون بالثورة الفرنسية
ومل يكن هريدر متفر ًدا يف ذلك ،بل كان ككبري من املفكرين األملان الذين أخذوا ّ
عىل أساس أهنا هي التي غرست أشجار احلرية ،وإن كانت هذه الثورة قد أحبطتهم بسبب ما انتهت إليه
من تنكّر مطلق لكل حق ولكل حرية ،وكان من نتائج ذلك هزيمة عسكرية منظمة أحلقتها هبم جيوش
الثورة الفرنسية ،فتحولوا إىل وطنني رجعيني وأصحاب أمزجة رومانسية ال عقلية .وكان هذا هو الطريق
الذى سلكه جيل من الفالسفة األملان أمثال فخته ونوفاليس وشيلغل وشيلرماخر وتيك وغنتز وشلينغ،
وعىل نحو ما الليربايل الكبري شيلر( .((8وأشاد برلني بالفيلسوف األملاين هريدر ،وأرجع إليه املكانة املتميزة
بوصفه أ ًبا لألفكار اخلاصة بالقومية والتارخيية ،وأحد رواد الثورة الرومانسية ضد الكالسيكية والعقالنية،
واإليامن بالسيطرة الكاملة للمنهج العلمي .باختصار ،كان أكثر اخلصوم إثارة للقلق من الفالسفة الفرنسيني
وأتباعهم هم األملان؛ فقد اعتقدوا  -أو عىل األقل اعتقد أكثرهم شهرة (داملبري ،هلفتيوس ،هولباخ) وذوو
اإلمكانات الكبرية (فولتري ،ديدور ،فولف ،ريامريوس) أن الواقع الفعيل ُن ّظم من خالل قوانني كونية،
رسمدية ،موضوعية ،ثابته يمكن للدراسة العقالنية اكتشافها .وأوضح هريدر أن لكل نشاط ،وموقف،
وفرتة تارخيية ،أو حضارة خاصية مميزة ،هلذا فإنه يف حماولته لتحويل هذه الظواهر إىل جمموعات من العنارص
املوحدة ،ووصفها أو حتليلها من خالل قواعد كونية ،اجته للتخلص متا ًما من تلك االختالفات الكبرية التي
شكلت امليزة اخلاصة باليشء الذى هو حتت الدراسة ،سواء يف الطبيعة أو يف التاريخ .وبالنسبة إىل أفكار
القوانني الكونية واملبادئ املطلقة واحلقائق النهائية والنامذج واملعايري الدائمة يف األخالق أو علم اجلامل،
الفيزياء أو الرياضيات ،فإنه عارض التمييز الكبري بني املنهج املالئم لدراسة الطبيعة الفيزيائية وما ُيعرف
بواسطة ما يطلق عليه «تغيري روح اإلنسان وتطويرها» .إنه مفوض بوضع حياة جديدة يف فكرة األنامط
االجتامعية ،والنمو االجتامعي ،واألمهية الكربى لدراسة العوامل الكيفية وكذلك الكمية  -الدقيقة جدً ا
والعديمة الوزن ،والتي تتجاهلها مصطلحات العلم الطبيعي أو تنكرها(.((9
اعتقد هريدر أن الثقافات املختلفة أعطت إجابات خمتلفة عن تساؤالهتا الرئيسية .وركز اهتاممه عىل دراسة
العلوم اإلنسانية واإلنسانيات وحياة الروح أكثر من تركيزه عىل العامل اخلارجي ،وأصبح مقتن ًعا بأن ما
صحيحا بالنسبة إىل الرويس( .((9وآمن بالتعددية،
صحيحا بالنسبة إىل الربتغايل ليس بالرضوري
يكون
ً
ً
أيضا بعدم إمكان حرص (عد) قيم الثقافات واملجتمعات املختلفة،
وهي اإليامن ليس فقط بالكثرة ،بل ً
أيضا بتناقض ا ُمل ُثل املتاحة مع النتيجة الثورية القائلة إنه «ال حيق لنا أن نفكر يف إنسان مثايل أو
واإليامن ً
(((9
شعب مثايل ،أو معايري قيمية مطلقة ،فهذه األفكار متناقضة وعديمة املعنى»  .وقال هريدر «إن التفاخر
(89) Isaiah Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas (New York: Viking Press, 1976), pp. 157-174.

( ((9المصدر نفسه ،ص .145

(91) Isaiah Berlin, The Power of Ideas, Edited by Henry Hardy (London: Chatto and Windus, 2000), p. 8.
(92) Berlin, Vico and Herder, p. 153.
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بوطن الفرد ُي َعدّ أغبى أشكال املفاخرة .فاألمة حديقة برية مليئة بالنباتات السيئة واحلسنة ،رذائل ومحاقات
ممتزجة بفضائل ومزايا»( ،((9وال حتيا أي حضارة بمعزل عن غريها ،بل تدين لغريها من احلضارات بكل
تقدم أحرزته؛ فاحلضارة الرومانية مدينة يف وجودها للحضارة اليونانية ،واحلضارة اليونانية مدينة بدورها
أيضا مدينة ملرص.
حلضارات آسيا ومرص ،واحلضارة املرصية القديمة مدينة آلسيا ،وربام احلضارة الصينية ً
وهكذا ،متتد السلسلة إىل آخر حلقة ،وربام يأيت اليوم الذي تشمل فيه العامل ككل .األمم التي تعلمت
من غريها ،كمرص واليونان وروما وبعض األمم احلديثة ،هي عند هريدر استوعبت املرياث الذي تلقته
وطورته ،أما األمم األخرى التي انعزلت عن غريها وانغلقت عىل ذاهتا ،كالفرس والتتار والقوط ،فإهنا
انتهت إىل نقطة مل تستطع عندها أن حتقق أو أن تضيف شي ًئا غري إضعاف ما أبدعه األوائل وختريبه(.((9
إن نزعة هريدر الشعبية دفعته إىل معارضة الدولة واحلكومة كسلطة مركزية خيضع هلا املجتمع ومن ثم
ختتفي صور التعددية .وهو يتفق يف ذلك مع مورسِ -
عال اجتامع تارخيي معارص له ،كتب عن احلياة القديمة
إلقليمه األصيل يف أملانيا  -الذي نظر إىل املركزية عىل أهنا األداة املدمرة للحضارات والثقافات والعادات
والتقاليد ،وقال إن لكل عرص أسلوبه اخلاص ،ولكل حرب صورهتا املميزة ،ولكل دولة شؤوهنا ولوهنا
املحددين ،وللملبس والسلوك روابطهام اخلاصة مع الدِّ ين والعلوم .وقد اعتقد مورس أن املجتمعات
واألفراد يمكن فهمهم فقط بواسطة االنطباع الكامل (الرؤية الكلية) وليس بواسطة عزل عنرص عن
عنرص بطريقة الكيميائيني التحليليني ،كام يقول لنا ،فإن هذا ما مل يفهمه فولتري عندما سخر من احلقيقة
القائلة «إن القانون الذي كان مط َّب ًقا يف إحدى القرى األملانية ،كان يعارض آخر يف قرية جماورة :ومن
خالل هذا التنوع الكثيف املبني عىل التقاليد القديمة املنظمة ،حيث جرى جتنّب احلكومات االستبدادية
ذات األنظمة املوحدة ،حوفظ عىل احلرية(.((9
بأخوة البرش وتضامنهم االجتامعي ،وبكل نزعة قومية بعيدة عن التعصب السيايس.
لقد آمن هريدر
ّ
فالطبيعة ،كام يقول ،خلقت األمم ومل ختلق الدول ،واألمة ظاهرة سياسية مصطنعة ،وهى ليست إال أداة
أو وسيلة لتحقيق السعادة جلامعة معينة ال للبرش ككل ،ومن ثم فإن احلفاظ عىل النزعة القومية يتوافق
مع الطبيعة البرشية كام يتوافق مع منطق الطبيعة ككل ،ذلك أن العالقات اإلنسانية الصحيحة هي تلك
التي تربط بني األب وابنه وبني الزوج وزوجته وأبنائه وأخوته وأصدقائه ،وهي وحدها مصدر السعادة
اإلنسانية احلقة ،وما عدا ذلك من عالقات مصدرها الدولة .والعالقة بني الدول املختلفة هي يف جمملها
عالقات مصطنعة منافية للطبيعة ،فالدولة تعني التناقض بعينه ،وتعني ما تم االستيالء عليه بالفتح والغزو،
أيضا جتريد كل يشء من طابعه اإلنساين .وهكذا ،فإن العامل منذ البداية ليس واحدً ا ،بل مقسم إىل
وتعني ً
قوميات متعددة ،ولكل قومية خصائصها املتفردة التي ينبغي احرتامها واحلفاظ عليها ،كام ينبغي عدم
السامح لقومية ما بأن تفرض سلطاهنا وتطغى عىل غريها من القوميات األخرى ،وبالتايل فإن التعصب
السيايس األعمى لقومية حمددة مرفوض ويتعارض كل التعارض مع حق كل قومية يف الوجود(.((9
( ((9المصدر نفسه ،ص .157
( ((9الجزيري ،ص .97
( ((9الجزيري ،ص .119

(95) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 256.
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علم بأن هريدر مل يكن سياس ًيا مناد ًيا بالقومية (هذا
لذلك قال برلني إن هريدر هو أبو القومية الثقافيةً ،
النوع من القومية مل يتطور يف عرصه) ،لكنه آمن باستقاللية الثقافات واحلاجة إىل إبقاء كل منها يف شكلها
املميز .اعتقد أن الرغبة تنتمي إىل الثقافة ،يشء ما قام بتوحيد مجاعة أو منطقة أو أمة ،وكانت حاجة
برشية رئيسية ،بعمق الرغبة يف الطعام أو الرشاب أو احلرية ،وأن هذه احلاجة إىل االنتامء إىل جمتمع تفهم
فيه ما يقوله اآلخرون ،حيث تستطيع التحرك فيه بحرية ،ويكون لك فيه روابط عاطفية واقتصادية،
واجتامعية وسياسية كانت أسس احلياة البرشية املتطورة والناضجة .ومل يكن هريدر روائ ًيا ،عىل الرغم
من أنه كان يوصف بذلك غال ًبا ،بل اعتقد أن هناك أهدا ًفا إنسانية رئيسية وقواعد للسلوك ،لكنها اختذت
ً
أشكال خمتلفة متا ًما يف الثقافات املختلفة ،وبالتايل ،بينام يمكن أن يكون هناك متاثالت ،وتناظرات ،بام
جيعل إحدى الثقافات واضحة ألخرى ،فإن الثقافات مل متتزج بعضها ببعض  -مل يكن اجلنس البرشي
كثريا ،وكانت اإلجابة عن األسئلة كثرية ،عىل الرغم من أنه يمكن أن يكون هلا أصل رئييس
واحدً ا بل كان ً
موحد ومماثل(.((9

نصريا
كان آلراء هريدر تأثري خطِر وثوري عىل الفكر واملامرسة .وقد أثنى عليه البعض بقوهلم «إنه كان
ً
لإليامن ضد العقل ،وللخيال الشعري والتارخيي ضد التطبيق اآليل للقواعد ،وللبصرية ضد املنطق،
وللحياة ضد املوت» .وقام آخرون بتصنيفه مع املفكرين املشوشني ،أو الرجعيني أو الالعقالنيني ،هؤالء
الذين أساءوا فهم ما تعلموه من التنوير ،وشجعوا الشوفينية األملانية (املغاالة يف الوطنية) والظالمية،
ِ
ودارون وفنغر ،وعلامء االجتامع
ومازال هناك آخرون يسعون إلجياد أساس مشرتك بينه وبني كونت
املحدثني(.((9
عىل الرغم من تعاطف برلني مع هامان وهريدر وجاكويب ومن تأثره الشديد هبم ،فإنه ما زال ُي َعدّ ناقدً ا
قاس ًيا للحركة األملانية املضادة للتنوير؛ فقد اعرتض بشكل خاص عىل معارضتها للعقالنية و«غموضها»
ودفاعها عن التعصب واخلرافة ،وكراهيتها للعلم .وعىل الرغم من اعرتاض هامان وهريدر وجاكويب
أنفسهم عىل ذلك ،فإن برلني مل يرتدد يف وصف فلسفتهم بأهنا «ال عقالنية» .ومع ذلك ،ومن املهم بشكل
كبري أن برلني كان يشك يف النيات السياسية والنتائج النامجة عن نقد العقل لدى احلركة املضادة للتنوير.
ومرة أخرى ،نجد برلني يصف هامان يف كتابه جموس الشامل بأنه «فيلسوف» رجعي ملعارضته إصالحات
وكثريا ما كان يقول إن هامان معارض الذع للثقافة الليربالية .ومن املثري للسخرية أنه بينام
فريدريك الثاين،
ً
نجد أن لدى برلني نفسه شكوكًا بخصوص املعادلة الليربالية  -العقالنية بسبب احلركة املضادة للتنوير،
فإنه كان يكتب عن هامان وهريدر وجاكويب كام لو كان فكرهم ملتص ًقا هبذه املعادلة .وهذا ما ُيظهر نقدهم
معارضا لليربالية ،بواسطة النية والضمري(.((9
للعقل كام أنه ما زال
ً
كان هامان -كام الحظ برلني -من أوائل املفكرين الذين اهتموا العقالنية والعلمية باستخدام التحليل
لتشويه احلقيقة ،ثم تبعه يف ذلك ٌّ
كل من هريدر وجاكويب ومورس الذين تأثروا بشافتسربي وينغ ُ
وخطب
(97) Berlin, The Power of Ideas, p. 9.
(98) Berlin, Vico and Herder, p. 146.
(99) Robertson, pp. 106-107.

144

العدد ٣/ ١٢
ربيع 2015

بورك الالعقالنية .وقد أ ّثر هؤالء بدورهم ،عن طريق الكتّاب الرومانسيني ،يف كثري من املفكرين يف
الدول املختلفة .واملتحدث األكثر بالغة يف التعبري عن هذا املوقف هو شيلنغ ،الذي قام برغسون بنرش
فكره بحيوية يف بداية هذا القرن؛ فهو أب هلؤالء املفكرين املعارضني للعقالنية ( .((10وقد اعتقد هامان،
مثل فيكو ،أنه لفهم أي دين أو عمل فني أو خاصية قومية ،جيب عىل املرء أن «يدخل يف» الظروف املميزة
له؛ فيمكن فهم الكتاب املقدس فقط بواسطة هؤالء الذين يمرون بخربة القساوسة(.((10
ومل يتوقف برلني عند وصف هريدر بالرجعية والالعقالنية ،بل نجده يف مقاله «هريدر وحركة التنوير»
ينتقض من أصالة هريدر ويقول إنه يدين بأفكاره لغريه من الذين سبقوه ،ومن أهم هذه األفكار :
 فرضية هريدر القائلة إن املوضوع األصيل للعلوم التارخيية هو حياة اجلامعات ال حياة حكام األفراد(رجال دولة ،وجنود ،وملوك ،وسالالت حاكمة ،ومغامرين ،وأناس آخرين مشهورين) ليست جديدة،
بل سبق أن حتدث عنها فولتري وهيوم ومنتسكيو وفيكو وآخرون(.((10
ومن اهتاممات برلني دراسة مؤلفات املفكر اإليطايل جيامباتيستا فيكو يف القرن الثامن عرش ،إذ اعتربه
أول فيلسوف استوعب فكرة تنوع الثقافات؛ فلقد أراد فيكو فهم طبيعة املعرفة التارخيية ،أو التاريخ ذاته.
ومع إيامنه بالدور الذي قامت به معرفة العلوم الطبيعية التي تتخذ من العامل اخلارجي موضوعاهتا ،رأى
أن كل ما استطاعت هذه العلوم أن تقدمه لنا قدر ضئيل من سلوك األحجار أو املناضد أو النجوم أو
اجلزيئات .أما التاريخ ،فهو أقرب العلوم إىل اإلنسان ألنه صنيعته ونتيجة إرادته؛ فعند التفكري يف املايض،
نصل إىل ما هو أبعد من ذلك السلوك؛ حيث نرغب يف فهم كيف عاش البرش ،وهذا يعني فهم دوافعهم
عبوا عن أنفسهم يف الفن والدِّ ين.
وخماوفهم وأحالمهم وطموحاهتم وحبهم وكرههم ،ومعرفة كيف ّ
إننا قادرون عىل القيام بذلك ألننا برش ،وعىل فهم حياتنا الداخلية هبذه الطريقة .إننا نعرف سلوك صخرة،
حجرة أو منضدة من خالل مراقبتها وتسجيل مالحظتنا عنها ،لكننا ال نعرف ملاذا ترغب الصخرة يف أن
تكون عىل ما هي عليه .إننا يف احلقيقة نعتقد بعدم قدرهتا عىل التمني ،أو عىل أي وعي آخر .لكننا نعي
ونعب عن مشاعرنا العميقة
أنفسنا ،نعرف ما نحن عليه وملاذا ،وما نسعى إليه ،ما حيبطنا ،وما يسعدناّ ،
ومعتقداتنا؛ إننا نعرف الكثري عن أنفسنا أكثر مما نعرفه عن األحجار أو األهنار( .((10ومع أن نظرية فيكو
يف دورات التطور الثقايف أصبحت مشهورة ،فإهنا ليست مسامهته الرئيسية يف جمال فهم املجتمع والتاريخ؛
أساسا
فحركته الثورية أنكرت مبدأ القانون الطبيعي الرسمدي الذي يمكن أن تكون حقائقه معروفة
ً
ألي فرد ،يف أي زمان ،ويف أي مكان .لقد أنكر فيكو متا ًما هذا املذهب الذي شكّل مركز احلضارة الغربية
بش بفكرة مت ّيز الثقافات ،سواء أكانت متشاهبة يف عالقاهتا
منذ أرسطو حتى عرصنا احلايل ،وهو الذي ّ
بأسالفها وخلفائها ،أم يف فكرة األسلوب الواحد الذي ساد مجيع أنشطة املجتمعات وخصائصها عند
مرحلة مع ّينة من التطور .وهبذا وضع أسس األنثروبولوجيا الثقافية املقارنة وعلم التاريخ املقارن ،وعلم
( ((10المصدر نفسه ،ص .253
( ((10المصدر نفسه ،ص .361

(100) Berlin, The Proper Study of Mankind, p. 251.

(103) Berlin, The Power of Ideas, p. 7.
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اجلامل والقانون ،وأصبحت اللغة والشعائر واآلثار ،وخاصة األساطري ،هي املفاتيح الوحيدة التي يمكن
ً
أشكال خمتلفة من الوعي الكامل(.((10
االعتامد عليها ،ملا اعتربه الدارسون والنقاد السابقون
كام أن اللغة والشعائر الدينية واألساطري والقوانني واملؤسسات االجتامعية الدينية والقضائية صور للتعبري
الذايت عن الرغبة يف إيصال ما يريده الفرد ،وما هو عليه ،وما يكافح من أجله؛ فهي تتّبع أنام ًطا بارزة ،وهلذا
السبب يمكن إعادة تكوين حياة املجتمعات األخرى ،حتى تلك التي تبعد عن الزمان واملكان ،والبدائية
متا ًما ،بواسطة سؤال املرء لنفسه عن نوع إطار األفكار واملشاعر واألفعال اإلنسانية الذي يمكن أن ينتج
الشعر والذكريات واألساطري التي كانت يف تعبريها الطبيعي .فاألساطري هي التواريخ األوىل للشعوب،
واملجتمعات متر بأطوار حمددة من النمو واالنحالل(.((10
 الفكرة القائلة بأن تنوع احلضارات يرجع إىل اخلالفات املوجودة بني العوامل اجلغرافية والفيزيائية،والشائعة بدرجة كبرية منذ حتدث عنها القديس إيفرموند ومونتسكيو وأتباعهام.

 الفكرة اخلاصة بمخاطر التكرب احلضاري -احلكم عىل املجتمعات القديمة بلغة القيم احلديثة -ليستمن صناعة هريدر وحده ،بل نجدها عند معارصه لسينغ وفولتري يف رفضهام عادة التعايل يف التفكري
األورويب عىل احلضارات النائية ،كاحلضارات الصينية ً
مثل؛ إذ دافع فولتري عن احلضارة املرصية القديمة،
ودافع فنكلامن عن احلضارة اليونانية ...إلخ.

أيضا عند اخلرباء
 فكرة األمة أو روح الثقافة مل تكن فكرة أساسية عند فيكو ومونتسكيو فقط ،بل نجدها ًالبارزين بالشؤون العامة ،مثل مورس وهامان وزيريامن.
 فكرة رفض املجتمع كنظام عضوي أو كائن حي غري موجودة عند بريك وهريدر فقط ،فهي فكرة قديمةح ًقا ،قال هبا أرسطو يف اليونان وقال هبا بعد ذلك ٌّ
كل من هواكر وبسكال عىل سبيل املثال.

 فكرة اختالف ا ُمل ُثل وحالة السعادة بني الناس واملجتمعات ليست جديدة ،وإنام نجدها بشكل واضحعند آدم فريغسون يف دراسة عن «تاريخ املجتمع املدين» أطلع عليها هريدر واستفاد منها.

 تبنّى هريدر ،يف تفسريه الوقائع أو األحداث يف ضوء مصطلحات طبيعية أو جيوفيزيائية أو بيولوجية،الطريقة املتعارف عليها عند أتباع لوك وهلفتيوس واملوسوعيني.
 الفكرة القديمة بوجود قوة كونية للطبيعة تتجسد يف عدة مراكز دينامية ،وقد اكتسبت داللتها بوضوحعند ليبنتس وأنصاره ،كام عند هريدر.

 التوازنات بني الشعوب البدائية املنفصلة بعضها عن بعض مكانًا وزمانًا -اإلغريق اهلومرييونوالرومان األوائل من ناحية ،واهلنود احلمر والقبائل اجلرمانية من ناحية أخرى -نجدها عند كثري من
املفكرين السابقني.
( ((10المصدر نفسه ،ص .247
( ((10المصدر نفسه ،ص .246
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 فكرة الوطنية اللغوية أو اللغة الوطنية عند هريدر (واملتم ّثلة يف دفاعه عن اللغة األملانية) ،يمكن تت ّبعهاعرب حركة الفكر األورويب عامة والفكر األملاين خاصة ،كام نجدها عند موسهري وسيتش وهورنيك
ومونيك ولبينتس وتوماسيوس فولف وهامان ولسينغ ...إلخ.
عيني يف مقابل ما هو جمرد ،والتحول إىل التجربة احلية املبارشة يف مواجهة عامل
 االنتصار ملا هوّ
التجريدات والنظريات والعموميات ،نجدمها عند شافتسربي.
 التمرد عىل االعتقاد القائل بإمكانية إعادة تنظيم املعرفة واملجتمع بواسطة تطبيق املبادئ العلميةوالعقلية وحدها نجده عند روسو عىل سبيل املثال(.((10
لقد ادعى برلني أن احلركة املضادة للتنوير حركة رجعية .وثمة معنيان لطريقة استخدامه هذه العبارة
بشكل دقيق ،األول هو أن برلني يشري إىل احلركة املضادة للتنوير عىل أهنا رجعية بـ«املعنى الدقيق» ألن
هامان وهريدر وجاكويب «رغبوا يف العودة إىل العادات والتقاليد القديمة يف عصور اإليامن» وهي العادات
والتقاليد التي تكونت من طريقة تفكري أكدت الكيف أكثر مما أكدت الكم ،والبسيط أكثر من املركّب،
والعيني أكثر من املجرد .وهناك بعض احلقيقة يف هذه النقطة ،لكن ليس هلا داللة سياسية .واملعنى
ّ
الثاين هو أن برلني أبان أن احلركة املضادة للتنوير رجعية ألن هامان وهريدر وجاكويب كانوا معارضني
إلصالحات فريدريك الثاين من بروسيا وجوزيف الثاين من النمسا .وهذه النقطة غري قابلة للمناقشة
أيضا؛ فمن املعروف متا ًما أن هامان وهريدر وجاكويب عارضوا املركزية والبريوقراطية يف إصالحات
ً
فريدريك وجوزيف ،ألهنا وضعت مزيدً ا من حلقات السلسلة يف أيدي احلكومة املركزية عىل حساب
احلريات القديمة واألعراف واهلويات(.((10
وتأثريا ،يف احلرب ضد التنوير،
ورأى برلني أن من أكثر األشكال الرجعية ظلمة ،وكذلك أكثرها أمهية
ً
ما نجده يف مذاهب دي مسرت وتابعيه ومنارصيه؛ هؤالء الذين شكّلوا رأس احلربة للحركة املضادة
للثورة يف بداية القرن التاسع عرش يف أوروبا؛ فقد ذهب دي مسرت إىل أن التنوير ُي َعدّ من األشكال األكثر
ً
تدمريا للتفكري االجتامعي .فالقول بأن اإلنسان خري بطبعه ،أو بأنه ميال
وتضليل ،وكذلك األكثر
غبا ًء
ً
بطبعه إىل اخلري والتعاون والسالم ،أو عىل األقل ،يمكن تشكيله يف هذا االجتاه بواسطة الرتبية والتعليم
والقوانني املالئمة ،هو يف رأي دي مسرت قول سطحي وزائف؛ فالطبيعة اخلرية التي حتدث عنها هيوم
وهولباخ وهلفتيوس ملفقة وال عقالنية .والتاريخ وعلم احليوان مها املرشدان األكثر صدقية بالنسبة إىل
الطبيعة ،ومها يظهراهنا كساحة للذبح املتواصل (مذبحة كربى)؛ فالناس عدوانيون ومد ِّمرون بطبيعتهم
 ..أرشار وغري عقالنيني ،وال يوجد أي تعايش حقيقي بني الناس كام يزعم أتباع التنوير ،وال تعاون م ًعا،
وال سعادة ،وال أمان حقيقي(.((10
قارن ً
أيضا :الجزيري ،ص .33 - 31

(106) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 361-366.
(107) Robertson, p. 108.
(108) Berlin, The Proper Study of Mankind, pp. 246-265.
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حرا ،ولكنه يكبل باألغالل يف كل مكان» ،فإن دي مسرت يرى يف هذا
وإذا كان روسو يقول «يولد اإلنسان ً
القول نو ًعا من العبث وعدم الصحة ،ويشبه القول بأن «األغنام تولد ذات حلم كثري ،وتتغذى عىل العشب»؛
فالناس مل ُيلقوا من أجل احلرية والسالم ،بل حيصلون عليهام بالقسوة والعنف ويف ظل احلكومات الفاشية
التي تقمع الفكر النقدي اهلدّ ام وآثاره التي تفرق اجلامعات .فالصحافيون والديمقراطيون والربوتستانت
واليهود وامللحدون ،كل هؤالء هم العدو اليقظ الذى مل يكف قط عن النخر يف بناء املجتمع .وإن أفضل
حكومة عرفها العامل هي احلكومة الرومانية؛ فلقد كان الرومان شديدي احلكمة والسطوة .وقال دي مسرت
أيضا إن الغرائز الغامضة ال الفكر املستنري هي التي حتكم األفراد واملجتمعات(.((10
ً
وكثريا ما يتبعون
كام يرى دي مسرت أن الناس ضعفاء ،آثمون ،غري قادرين عىل التحكم يف عواطفهم،
ً
غواية الشيطان واألحالم احلمقاء .والقول بأن العقل يكفي لتوجيه العواطف والتحكم فيها «قول
يكونون اجليوش املتعطشة للدماء ،ويناهضون األديان ويقمعون
سخيف ال يمكن قبوله ..وهؤالء الذين ّ
صور التدين املختلفة وكل من تعاطف مع األيديولوجيني املخربني الذين رشبوا من آبار فولتري املسمومة
ومن آبار من هم عىل شاكلته وماتوا عىل منصته ،وكل من أسس حكمه عىل القمع والرقابة والسلطة
املطلقة ،هؤالء مجي ًعا يصفهم دي مسرت بأهنم أشباه برش يف صورة وحوش ضارية ،كائنات وحشية خرافية؛
دائم يف خطر السقوط
إهنم حياربون اخلالق ويطاردون اخلري ،وإن كانوا يشتاقون إىل احلب واالبتكار ،فإهنم ً
ضحايا دوافعهم اهلدامة العمياء»(.((11
واهتم برلني ،يف دراسته للحركة املضادة للتنوير ،بالتعددية والليربالية .ويبدو أن انشغاله بظهور التعددية
يف ٍّ
كل من جماالت القيم األخالقية والسياسية واجلاملية ،ويف جمال املعرفة البرشية ،يشكل مركز كتاباته
يف النظرية السياسية ،وفلسفة التاريخ ،ونظرية املعرفة ،وذلك واضح يف اختياره ويف تناوله املفكرين
والتيارات الفكرية يف مقاالته عن تاريخ األفكار .وقد ساعدته اكتشافاته الكربى يف هذا املجال عىل
أن يعرض اآلثار واألجزاء املدمرة من التكوين الفكري الغريب ،والتي تبدو أحيانًا أهنا تشري إىل احلدود
الغامضة لفينومينولوجيا الوعي األورويب منذ أواسط القرن الثامن عرش  -حتديدً ا ظهور أنواع جديدة من
النظرية التحويلية ووجهة النظر العامة بمفاهيمها ومنطلقاهتا ومقوالهتا ،يف أزمان وأماكن حمدودة وعند
مفكرين حمددين(.((11
فواقعية برلني الشكوكية وارتباطه الواضح باملفكرين الذين سبحوا ضد تيارات عصورهم يتوافقان
متا ًما مع القراء الذين ّقدموا عرب فلسفاهتم أطروحات كثرية للحداثة ،وآمنوا بأن األنظمة اليوتوبية كلها،
رشقية ،وغربية ،لإلصالح االجتامعي قد ثبت زيفها؛ فالتعددية املوجودة يف «فلسفة احلركة املضادة
للتنوير» حكم عليها جيل جديد من القراء بأهنا أكثر جاذبية من الليربالية ،حيث بدت مبادئها املعارضة
للشمولية أكثر فسا ًدا بفعل أخالقيات احلرب الباردة امليتة احلديثة .واستخدم برلني النظريات البلطيقية
( )Balticوالدانوبية ( )Danubianليبني عليها تقييامته للمفكرين القدماء ،بشكل أكثر قوة من أي ناقد
( ((10المصدر نفسه ،ص .266
( ((11المصدر نفسه ،ص .267

(111) Berlin, Against the Current, p. xvi.
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حسم من النقاد الفرنسيني أو نظريات النقديني من مدرسة
أمريكي للكونية الليربالية ،وربام كان حتى أكثر ً
(((11
فرانكفورت الذين حاربوا استبداد الفكر التنويري .
يقال أحيانًا إن التعددية والليربالية عند برلني كانتا يف رصاع؛ فبينام نجده يف بعض األحيان يوضح أن آراءه
يف هذين املفهومني غري مالئمة ربام ،فإن عمله بالكامل ،وخاصة كتاباته عن احلركة املضادة للتنوير ،يبدو
أنه ،عىل الرغم من ذلك ،جيمعهام م ًعا؛ فالتعددية الفلسفية والتنوع والتعددية واالختالف تربز يف فلسفات
معظم مفكري احلركة املضادة للتنوير الذين يقوم بمناقشاهتم ،ومنهم هامان الذي مل يشاركه برلني يف
للم ُثل أو لألهداف التنويرية .وحتى دي مسرت اعترب تصوراته املبغضة للجنس
معارضاته الالهوتية ُ
أيضا يف قلب الليربالية احلديثة ،ليس فقط
البرشي جذابة وحمذرة .إن التعددية ،كام يفهمها برلني ،تكمن ً
أيضا معارضتها اإليامن الدوغامطيقي
بالتزامها التسامح واحرتام األعراف واألقليات األخرى ،وإنام ً
ومجيع املذاهب التوحيدية ،سواء أكانت دينية أم علامنية .ومثل الفالسفة الليرباليني اآلخرين ،فإن رشوح
برلني ألفكار مفكري احلركة املضادة للتنوير هي يف األساس إنجاز للمفكرين املوسوعيني أو «الثعالب»
الذين يعرفون أشياء كثرية تزيد عام يعرفه «القنافذ» ،وهو قليل(.((11
وملا كانت الليربالية احلديثة وليدة التنوير يف جوانب عدة ،اهتم برلني هبا يف متييزه بني حركة التنوير واحلركة
املضادة للتنوير؛ فقد أعلن تفضليه الليربالية السياسية عىل األيديولوجيا املشرتكة ،ورأى أن التاريخ شهد
نوعني من احلرية مها «احلرية السلبية» «احلرية اإلجيابية» ،األوىل تشكل مملكة عدم التدخل ،حيث يتحرر
الفرد من القيود اخلارجية ،والثانية تقوم عىل صورة من احلرية ال بد أن تؤدي إىل اجتاه السيطرة ووضع
التنظيامت حلياة الناس .وحيث إن مجيع األفراد مل يدعموا اخلطة نفسها أو مل يروا الرؤية نفسها ،فإن احلرية
اإلجيابية «تتطلب القرس واإلكراه» ،وهي مت ّثل «قلب معظم العقائد القومية والشيوعية واالستبدادية
والشمولية يف عرصنا» .ولذلك ،جيب اإلشادة بالتعددية وإدانة املخططات الشمولية(.((11
يعترب برلني التعددية عقيدة ليربالية ،وقد انتقد -بعنف -النهج الشمويل واأليديولوجي« ،املرشوع املفرد
الذي حيتضن املجتمع ويصفي اجلميع و ُيشبع اجلميع .»..وكان خيشى أن يكون مآل املجتمع املخ َّطط
ً
شامل إطاحة التنوع الالهنائي للبرش.((11(..
ختطي ًطا
عىل الرغم من أن نقد برلني للشمولية ظل جتريد ًيا ،فإن األمثلة العيانية التي يرضهبا تأيت عادة من املاركسية.
واحلقيقة أن دعواه كلها بشأن احلرية «اإلجيابية» التي تفرض السيطرة الشاملة بالرضورة ،ال يكاد يكون
هلا معنى بالنسبة إىل األيديولوجيات النازية أو العنرصية أو القومية؛ فهذه املذاهب ال تفرتض حريات
موجه نحو الشيوعية
«إجيابية» تسعى إىل فرضها ،ألهنا ال تفرتض أي حرية عىل اإلطالق .إن عمل برلني َّ
( ((11المصدر نفسه ،ص .ix

(112) Mali and Wokler, eds., p. viii.

(114) Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Galaxy Book; 191. Oxford University Press Paperback (London; New York:
Oxford University Press, 1969), pp. 29-30.

( ((11راسل جاكوبي ،نهاية اليوتوبيا :السياسة والثقافة في زمن الالمباالة ،ترجمة فاروق عبد القادر ،عالم المعرفة؛ ( 269الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .60
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موجه نحو اليسار ال نحو اليمني .بعبارة أخرى« ،إن عمل برلني
واملاركسية ال نحو النازية والفاشية؛ َّ
(((11
فخورا بأن يكون بني ليرباليي احلرب الباردة»  ،بل إنه مل
يشارك يف احلرب الباردة ؛ لقد كان باألحرى
ً
يوجه نقدً ا إىل األمريكيني ،بل كتب« :إنه ليشء مرعب أن يكون من الرضوري
يشأ خالل حرب فيتنام أن ّ
قصف القرى الفيتنامية وقتل األبرياء ..لكن األشد رع ًبا هو التخيل عن الشعب ..فكيف يضمن املرء أن
ً
ً
وشامل لن يؤدي بحكومات أخرى يف جنوب رشق آسيا إىل إغراء االستسالم
عاجل
انسحا ًبا أمريك ًيا
(((11
واخلضوع لنظم مكروهة عىل وجه اليقني  -من مواطنيها ؟. »..
ً
أصول
من ناحية أخرى ،يؤكد برلني يف تفسريه موقف احلركة املضادة للتنوير من الدِّ ين ،أن هلذا املوقف
يف احلركة التقو ّية ) )Pietismالتي يصفها بأهنا «األكثر استنبا ًطا وتزمتًا وإيامنًا من مجيع التيارات الداخلية
يف اللوثرية» (مذهب مارتن لوثر) ،وبأهنا «ذلك اجلناح من املذهب اللوثري األملاين الذي أكد عمق
اإليامن الشخيص وإخالصه والتوحد مبارشة مع اهلل ،وقد حتقق ذلك بواسطة االستبطان الدقيق واحلامسة
والشعور الديني االستبطاين والتعمق والصالة» .وهذا وصف عام ورائع للتقو ّية ،لكنه قد ال يساعد،
ح ًقا ،عىل تفسري األصول الدينية للحركة املضادة للتنوير؛ فاملشكلة هي أن التقو ّية ،مثل كثري من املذاهب،
مصطلح عام يغطي مجيع أنواع االجتاهات ،وال يزال املرء بحاجة إىل معرفة الصورة املحددة للتقو ّية املميزة
للحركة املضادة للتنوير(.((11
َيتّخذ الدِّ ين عند هريدر الصورة نفسها التي تقدمها احلكومة األبوية ،فمن تصور وجود أب للعائلة
يأيت التصور املناظر له ،وهو رضورة وجود أب للجنس البرشي كله ،ومن ثم يظهر اهلل ،وهو إله اآلباء
مذبحا للكنيسة ،ورسعان ما يتحول اآلباء بدورهم إىل
مجي ًعا ،ويتحول الكوخ إىل معبد ،وتصبح املنضدة
ً
قسيسني .ومن ثم بدت مجيع األديان القديمة عند هريدر مملوءة هذه اخلصائص العائلية ،كام بدت الطبيعة
عنده أشبه باملرشوع األول ،وبدت املعرفة بدورها ثمرة الرتاث العائيل من التعاليم والتقاليد والعادات
واألفكار ومجيع صنوف العلم واخلربة التي توارثها األبناء ً
جيل بعد جيل).(119
وبالنسبة إىل اهتام احلركة املضادة للتنوير بأهنا حركة ال عقالنية ،ثمة ثالثة أسباب وجيهة لتطبيق
مصطلح «الالعقالنية» عىل هامان وهريدر وجاكويب ،أو وصفهم بأهنم ال عقالنيني ،وكل منها يستحق
تناوله بحرص:
يف ما يتعلق بالسبب األول ،يمكن املرء أن يتهم هؤالء املفكرين بـِ«الالعقالنية» ألهنم يوجزون (يقرصون)
املفضلة قوهلم إن العقل ال يستطيع أن يثبت أو أن ينفي
جمال النقد ويوسعون جمال اإليامن؛ فمن حججهم َّ
حتى املعتقدات العادية -معتقدات املرء بوجود املناضد والكرايس ،وبوجود عقول أخرى ،وحتى بوجود
املرء نفسه -وأن هذه املعتقدات كلها تعتمد متا ًما عىل اإليامن فقط؛ فام جيعل هذه املعتقدات صحيحة هو
ببساطة شعور أو إحساس خاص ،ومل يعد من املمكن انتقاد هذه املشاعر أو األحاسيس أكثر من األذواق،
( ((11المصدر نفسه ،ص .31
( ((11المصدر نفسه.
( ((11الجزيري ،ص .106

(118) Robertson, pp. 110-111.
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واألصوات واأللوان ،فإما أن يكون لدى الفرد خربة أو ال يكون ،متا ًما مثل طريقة أن الفرد ال يستطيع
معرفة ما إذا كان للربتقال نكهة مميزة أو ما إذا كان اللون األمحر أكثر بري ًقا (سطو ًعا) من األزرق .وهبذا
التحديد لقوى النقد العقيل ،وهبذا الدمج للمعتقدات الدينية يف العادات ،يبدو هامان وهريدر وجاكويب
بغض النظر
أهنم ينتهكون املبدأ -املهم للتنوير -القائل بأنه جيب أن تكون املعتقدات كلها خاضعة للنقدّ ،
عن مدى قدسيتها(.((12
لذلك كان جاكويب يدعو إىل التخيل عن العقل من أجل اإليامن ،ومما كتبه إىل مندلزون« :عزيزي ،إننا نولد
(.((12
مجي ًعا يف رحاب اإليامن ،وجيب أن نظل كذلك»
ويف ما يتعلق بالسبب الثاين ،فإن هامان وهريدر وجاكويب ُيربزون املكون االستبصاري للمعرفة،
ويشوهون سمعة مكوهنا املنطقي أو العقالين .هذا املكون االستبصاري يربز عندما يقولون إن املصدر
ّ
الرئييس لكل معرفتنا هو احلواس ،وإن حواسنا وحدها هي التي تزودنا باملعرفة املبارشة بالواقع الفعيل
ذاته ،وهم يقولون ذلك ألن الواقع الفعيل جزئي والوجود حمدد ،وألن احلواس فقط هي التي تدرك
اخلاص عىل أنه خاص .إهنم يشوهون سمعة املصدر املنطقي ملعرفتنا عندما يذكرون أن املفاهيم كلها جمردة
وهلذا السبب تُستبعد من احلقائق الفعلية حمددة وجزئية .وعىل هذه األسس ،كان هامان وهريدر وجاكويب
يستبعدون غال ًبا املعرفة العقلية بوصفها اصطناعية واعتباطية ،وتعتمد عىل جمرد تالعب بالعالمات(.((12
ويف ما يتعلق بالسبب الثالث ،فإن هامان وهريدر وجاكويب يؤمنون بوجود رصاع بني العقل واإليامن،
وبأنه ينبغي لنا أن نختار اإليامن ال العقل .وإذا كان األمر هكذا ،فإهنم يؤيدون اإليامن وخيتارونه حتى
معارضا للرباهني العقلية .ويف هذه الناحية يشري برلني إىل أن هامان وهريدر وجاكويب مل يعتنقوا
ولو كان
ً
املذهب الربوتستانتي القديم القائل إن العقل واإليامن يصلحان يف جماالت مع ّينة خمتلفة ،العقل صالح
للمجال األريض والطبيعي بينام اإليامن صالح للمجال الساموي واخلارق للطبيعة(.((12
لكننا نالحظ من ناحية أخرى أن الصعوبات يف تطبيق مصطلح «الالعقالنية» عىل احلركة املضادة للتنوير
كثريا ما عارضوا هذا املصطلح بشدة .وحتى
تتضاعف عندما نقول إن هامان وهريدر وجاكويب أنفسهم ً
تبي أننا دخلنا املياه الغادرة
إذا كانوا متهمني بأهنم مذنبون يف حق الالعقالنية ،فإن معارضتهم يف حد ذاهتا ّ
يف الفلسفة؛ فلقد أوضح هامان بشكل مبارش أن العقل هو من أعظم اهلدايا املمنوحة للبرشية ،لكننا نحن
الذين نيسء استخدامه عندما نقحمه يف جماالت تتخطى إمكاناته (خارج حدود املالءمة) ،ذلك أن العقل
هو مصدر ٍّ
كل من احلقيقة والوهم ،شجرة معرفتنا باخلري والرش ،كام أخرب جاكويب .وعليه ،فإن آراء برلني
(((12
هنا حتمل «الصواب واخلطأ م ًعا»  ،وهي بحاجة إىل مزيد من الدراسة.
( ((12حسين ،ص .42

(120) Robertson, p. 112.

(122) Robertson, p. 112.
(123) Isaiah Berlin, The Magus of the North: J. G. Hamann and the Origins of Modern Irrationalism, Edited by Henry
Hardy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1993), p. 68.
(124) Robertson, p. 114.
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خاتمة
تُربز الرحلة التي قطعناها يف هذا البحث النقاط التالية:
 إذا كان وليم باريت قد استخدم مصطلح احلركة املضادة للتنوير يف كتابه اإلنسان غري العاقلاألب الروحي هلذه احلركة ،إذ هو من أطلق أول رصاصة يف احلرب بني التنوير
( ،)1949واعترب روسو َ
وأعدائه ،وشكّل دي مسرت وأتباعه رأس احلربة للحركة املضادة للتنوير ،وأرجع مكامهون هذه احلركة
إىل ما قبل الثورة الفرنسية وربطها بـ«الطبقات الكادحة» ،فإن برلني اشتهر بنرشه هذا املصطلح وإبرازه
يف تاريخ األفكار؛ فقد خصص له مقاالت عدة ،منها «ثالثة انتقادات للتنوير» و«ضد التيار» و«احلركة
املضادة للتنوير».
أساسا عىل املفكرين
 عىل الرغم من اهتامم برلني باملفكرين الذين عارضوا التنوير بشكل عام ،فإنه ركز ًاألملان ،ويف مقدمهم هامان وهريدر وجاكويب.
لذلك ،يقول برلني «إذا كان يوجد بالفعل أعداء للتنوير خارج أملانيا ،مثل دي مسرت وفيكو ،فإن االجتاه
الفكري املعارض للتنوير مل يظهر ح ًقا حتى ثار األملان ضد التدخل الفرنيس يف جماالت الثقافة ،والفن،
والفلسفة ،وشفاء غليلهم ببدء اهلجوم الكبري عىل التنوير» .وقد قام بذلك فيلسوف كونفسبريغ هامان،
وإرصارا وتطر ًفا وحقدً ا عىل التنوير» ،كام يقول برلني.
حتمسا
«العدو األكثر
ً
ً
كانت ردة الفعل األملانية هذه عىل الكونية اإلمربيالية للتنوير والثورة الفرنسية ،وهي الكونية التي
وأخريا نابليون ،مهمة
فرضها عليهم أول مرة فريدريك الثاين من بروسيا ،ثم جيوش فرنسا الثائرة،
ً
بالنسبة إىل التحول الزمني يف الوعي يف أوروبا آنذاك ،إذ أدت يف النهاية إىل الرومانسية .ووف ًقا
لربلني ،فإن التعددية هي النتيجة النهائية املذهلة وغري املقصودة هلذه الثورة ضد التنوير ،وهي التي
تدين ألعداء التنوير أكثر مما تدين ملؤيديه الذين كانوا يف معظمهم من أنصار الواحدية ،وكانت نتيجة
مواقفهم السياسية والفكرية واأليديولوجية هي الرعب والدكتاتورية ،إذ إهنم عملوا ضد قيم التسامح
والفكر املتبادل(.((12
مهم من مرشوع برلني الفكري؛ فقد اتسم
قسم ً
 يشكّل التمييز بني التنوير واحلركة املضادة للتنوير ًالص ُعد
عرص التنوير بشيوع الدعوة إىل استعامل العقل واالنطالق منه ملحاكمة األوضاع القائمة عىل مجيع ُّ
الفكرية ،والثورة عىل كل ما هو تقليدي ،والعمل عىل تأسيس جمتمع جديد عىل احلرية واملساواة ،فالناس
مجي ًعا سواء ،يمتلكون القدرة عىل التثقيف وعىل احلياة الطيبة ،ويستطيعون بناء الفردوس فوق األرض
بعيدً ا عن السامء ،ورفض ما فوق الطبيعي ،ومن ثم كانت حركة التنوير عاملية .أما احلركة املضادة للتنوير،
فتطالب بالعودة إىل العادات والتقاليد القديمة يف عصور األديان ،وبالتخيل عن العقل من أجل اإليامن،
وتدافع عن التعددية الثقافية وتنوع احلضارات.
(125) Gray, p.3.
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وجه برلني انتقادات عدة إىل احلركة املضادة للتنوير ،واهتمها بأهنا حركة «رجعية» و«العقالنية» ألهنا
ّ
تقلل من جمال النقد وتوسع دائرة اإليامن ،ومن ثم تنتهك مبادئ التنوير التي تطالب برضورة خضوع
بغض النظر عن مدى قدسيتها ،وبأن يعلو سلطان العقل عىل اإليامن ،ألن ال
مجيع املعتقدات للنقد ّ
سلطان عىل العقل إال سلطان العقل نفسه .وبذلك جتاهل برلني الكثري من مواقف هذه احلركة ،كام أكد
هامان دور العقل يف احلياة ،وأن املشكلة ليست يف العقل نفسه ،فهو من أعظم اهلدايا املمنوحة للبرش،
وإنام يف طريقة استخدامه.
 مل يكن برلني يو ًما من مفكري احلركة املضادة للتنوير ،عىل الرغم من تأثره الشديد هبا؛ فقد اهتمبمراجعة أفكار التنوير الرئيسية مثل «اإلنسان» و«الطبيعة البرشية» و«املجتمع» و«الثقافة» و«التاريخ»
دائم بوجود عامل جديد
و«املعرفة» و«الفهم» ،وغري ذلك ،يف ضوء اهلزائم التي حلقت هبا .وكان يأمل ً
تعاد فيه والدة التنوير احلديث .وأشاد بالتعددية ودان املخططات الشمولية ألهنا تؤدي إىل إطاحة التنوع
الالهنائي للبرش ،واعترب التعددية عقيدة ليربالية ،وقدم مفهومني للحرية :احلرية السلبية ،وتشكل عامل
عدم التدخل حيث يتحرر الفرد من السيطرة اخلارجية ،واحلرية اإلجيابية ،وتقوم عىل صورة من احلرية ال
بد أن تؤدي إىل اجتاه السيطرة ووضع التنظيامت حلياة الناس ،كام تتطلب هذه احلرية القرس واإلكراه ألن
األفراد لن يدعموا اخلطة نفسها أو لن يروا الرؤية نفسها.
سابحا عرب فجاج
 مجع برلني بني أسلوب املفكرين «الثعالب» وأسلوب املفكرين «القنافذ»؛ فقد انطلقً
الفلسفة ليجمع هنا وهناك بني أفكار كثرية وفلسفات وفرية؛ فتكونت لديه رؤى وأفكار عدة يف ما خيص
مشكالت خمتلفة ،فلسفية واجتامعية وسياسية وتارخيية وحضارية ،ويف ما خيص فالسفة ينتمون إىل
مراحل فلسفية خمتلفة :يونانية ووسطية وحديثة ومعارصة .ومع ذلك ،ركز عىل بعض القضايا األساسية،
مهه األكرب عرب مؤلفاته املختلفة .ومن ثم يمكن القول إن برلني كان «ثعل ًبا» بطبيعته،
وتعمق فيها ،وجعلها ّ
ً
«قنفذا» ،أو أنه كان يتأرجح بني املفكرين املوسوعيني («الثعالب») واملفكرين الذين ال
وحاول أن يصبح
يعرفون إال القليل («القنافذ»).

