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مقــــال

والأ�س�س والف�ضيلة العقلية
ان��ف��ت��اح ب��ح��وث��ه ع��ل��ى ح���ق���ول ف��ل�����س��ف��ي��ة جم�����اورة،
�ش�أن فل�سفة الذهن وعلم النف�س امل��ع��ريف .ثانيا،
ت��رك��ي��زه على م��و���ض��وع «الف�ضيلة العقلية» ،وهو
املو�ضوع الذي �أم�سى يحظى باهتمام متزايد منذ
منت�صف الت�سعينات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي .ثالثا،
�صلة املو�ضوعات املطروحة فيه بالنزعة الإرادية
وب�أخالقيات االعتقاد .وهكذا ،ف�إن هذا الكتاب ال
يتناول مو�ضوعا مهما �ش�أن «االعتقاد» ـ �أي اعتقاد
الإن�سان يف �أمر ما ،ما دام الإن�سان بالأ�سا�س «كائنا
معتقدا» ـ من وجهة نظر معرفية ـ �إب�ستمولوجية
ـ حم�����ض��ة ،و�إمن����ا ي��ع��ط��ف ع��ل��ى ذل���ك ب��ت��ن��اول��ه من
وج��ه��ة نظر ع��ل��وم املعرفة ـ فل�سفة ال��ذه��ن ـ ومن
وجهة نظر الأخالق ـ �أخالقيات االعتقاد .كما �أنه
ي�أخذ م�أخذ اجلد مو�ضوع «االعتقاد» و»القناعة»
و»الإميان» ملا لهذه الأمور من �ش�أن عظيم ،وحتى
خ��ط�ير ع��ل��ى ح��ي��اة الإن�������س���ان� ،إذ مي��ك��ن ل�ل�إن�����س��ان
�أن يقتل نف�سه �أو �سواه من �أج��ل اعتقاد م��ا ،كما
ميكنه �أن ي�سجن نف�سه �أو غريه يف قناعة معينة ال
يعدوها �أبد حياته وال يرتك من يعدوها .ولعلنا
نتذكر بهذا ال�صدد العبارة املهيبة التي ع��ادة ما
كان يرددها الفيل�سوف الأمل��اين نيت�شه« :ع��ادة ما
تكون القناعات �سجونا».
وتبقى نظرية امل�ؤلف الأ�سا�سية يف «الت�سويغ» ـ �أي
«ت�سويغ» و»تربير» و»تعليل» �إن�سان ما ملا «يعتقد»
فيه ـ ويف املعرفة ـ �أي معرفتنا بالأ�شياء وبالأغيار
وب�أنف�سنا ـ هي امل�س�ألة املركزية يف الكتاب .وهي
النظرية ال��ت��ي متيز يف الأدوار الإب�ستمولوجية
ما بني «العنا�صر الداخلية» التي حتدد اعتقادات
الإن�سان وقناعاته ،و»العنا�صر اخلارجية» املتمثلة
يف جت���ارب امل���رء وال��ت��ي ت��ب��ق��ى «م�����س��ت��ق��ل��ة» ـ ح�سب
ِ
املعتقد.
ت�صور امل�ؤلف ـ عن ذهن
ت��ب��ع��ا ل���ه���ذا ،ي��ن��ق�����س��م ال��ك��ت��اب �إىل �أرب���ع���ة �أق�����س��ام
مف�صلية:
االعتقاد :بنيته وم�ضمونه وعالقته بالإرادة
املعيارية والف�ضيلة يف الإب�ستمولوجيا
ال��ن��زع��ة الإب�ستمولوجية ال��داخ��ل��ي��ة (اجل��وان��ي��ة)
و�أ�س�س الت�سويغ واملعرفة
الإب�ستمولوجيا االجتماعية
ي��رك��ز ال��ق�����س��م الأول م���ن ال��ك��ت��اب ع��ل��ى م��و���ض��وع
«االعتقاد» ـ �أي ما يعتقده الإن�سان من اعتقادات
�أكانت فل�سفية �أم دينية �أم اقت�صادية �أم اجتماعية
�أم ثقافية �أم غريها ـ ويربط ذلك بالعنا�صر التي
مي��ك��ن �أن ت�����س��اه��م ب��ه��ا فل�سفة ال��ذه��ن يف تف�سري
م��ع��ن��ى االع���ت���ق���اد وت��و���ض��ي��ح ان���ق���داح���ه يف ال��ذه��ن
و�آل���ي���ات ا���ش��ت��غ��ال��ه .ك��م��ا ي��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى جم���ال علم
النف�س امل��ع��ريف وي�ستثمر نتائجه .ويفح�ص هذا

الق�سم م��ا �إذا كانت ا�ستجاباتنا للمعلومة التي
ن��ت��ل��ق��اه��ا ـ �أو ل��ق��ول م��ا �أو �إدراك ���ش��يء م��ع�ين �أو
ال�شهادة على واقعة ما ـ تنتج عنها دوما اعتقادات.
وهو ق�سم يفح�ص �أي�ضا عن مدى �سيطرتنا على
اعتقاداتنا ،ويف�صل القول يف العديد من الأ�شكال
التي يتخذها االعتقاد ،كما يظهر كيف تربطنا
ب��ع�����ض االع���ت���ق���ادات ب��ال��ع��امل اخل���ارج���ي وبع�ضها
تف�صلنا عنه.
وي��ع��ال��ج ال��ق�����س��م ال���ث���اين امل��ن��اح��ي امل��ع��ي��اري��ة من
الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ا ،وي��ه��ت��م بالطريقة ال��ت��ي تتخذ
بها الف�ضيلة �أ�شكاال فكرية �أو عقلية .وهو ق�سم
يهم املهتمني بالنظرية الأخالقية .ويقدم ثالثة
م��واق��ف متعالقة :م��وج��ز ع��ن ن��ظ��ري��ة امل���ؤل��ف يف
الإدراك الأخ�لاق��ي ـ وه��و م��و���ض��وع �أم�����س��ى اليوم
ي��ع��رف نقا�شا �أك�ث�ر يف جم��ال الأخ��ل�اق ،ك��م��ا من
ل��دن بع�ض الإب�ستمولوجيني ـ وت�صور للف�ضيلة
العقلية ،ومتييز بني �ضربني من املعيارية .ذلك
�أن مفهوم «املعيارية» مفهوم متقلب منفلت يتم
ت�صوره بت�صورات �شتى ،وتعد ف�صول هذا الق�سم
حماولة للقب�ض على ما يحاول �أن يفلت منه.
وم���دار الف�صول ال����واردة يف الق�سم ال��ث��ال��ث على
تو�سيع ف�صول الق�سم ال�سابق .وفيها مت تو�صيف
�أ���س�����س ال��ت�����س��وي��غ وامل��ع��رف��ة ،وب��ي��ان م���دى بلوغها
مرتبة الأمر البني بذاته .وقد مت يف هذا الق�سم
التمييز ب�ين «التعقيل» و»الت�سويغ» ،وك��ل واح��د
م��ن��ه��م��ا مت ت��و���ض��ي��ح��ه ع��ل��ى ���ض��وء الآخ�����ر ،ك��م��ا مت
ا�ستك�شاف الأه��م��ي��ة الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ة للجوانب
«اخل�صو�صية» و»الداخلية» و»اجلوانية» من حياة

الإن�سان الذهنية .وباجلملة ،امل�س�ألة التي طرحت
يف ه��ذا الق�سم ه��ي :كيف تت�أ�س�س املعرفة وكيف
ينبني الت�سويغ ،وما �إذا كان لهما نف�س الأ�س�س �أم
ما �إذا كانت تبعيتنا يف جتربة العامل ترتك جماال
ملعرفة بع�ض احلقائق ال��ت��ي ميكن تبنيها يف �أي
عامل ممكن وجدنا فيه �أم تخيلنا وجوده.
وال��ق�����س��م الأخ��ي�ر م��ن��ذور يف جم��م��ل��ه �إىل ق�ضايا
الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال ���س��ي��م��ا �إىل
الإب�ستمولوجيا بح�سبانها تهتم بكيفية تناقل
وت�شاطر وتبادل املعتقدات واملعارف وت�سويغاتها.
ولهذا يعالج ق�ضية «ال�شهادة» ـ ما ر�أت��ه العني �أو
�سمعته الأذن ـ باعتبار ال�شهادة �أم��را جوهريا يف
املعرفة الب�شرية مباينا مل�صدرين �آخرين مهمني
م���ن م�������ص���ادر امل���ع���رف���ة الإن�����س��ان��ي��ة ه��م��ا الإدراك
واحلد�س .وقد امتد النقا�ش لي�شمل م�س�ألة ذات
���ص��ل��ة ه��ي م�����س���أل��ة ك��ي��ف �أن احل���ل ال��ع��اق��ل ممكن
للخالف ب�ين �أط���راف ت�شهد على ر�ؤى متباينة.
وق��د مت متييز خمتلف �أمن���اط اخل�ل�اف ،كما مت
و�صف خمتلف التحديات التي تطرحها اخلالفات
ال�����ش��رك��اء ،وذل��ك مبثلما مت التطرق ب���إي��ج��از �إىل
الطرق العاقلة يف اال�ستجابة �إىل هذه التحديات
ويف احل��ف��اظ على املعايري الفكرية العليا .ومن
هنا عنوان الكتاب :االعتقاد العاقل.
�أخ��ي��را ،ي��وف��ر ه���ذا ال��ك��ت��اب ت�����ص��ورات ح���ول �أم���ر
«االع��ت��ق��اد» ـ ولي�س «املعت َقد» ـ و»امل��ع��رف��ة» ،ويقدم
ن��ظ��ري��ة ع��ن ك��ي��ف ي��ت���أ���س�����س��ان ،وي��رب��ط ت�أ�س�سهما
ب�������إرادة ال���ف���رد ،وم���ن ث��م��ة ب��ال��ف��ع��ل وب��امل�����س���ؤول��ي��ة
الأخالقية وبالف�ضيلة الفكرية.
يف بداية ع�صر الأن���وار ،ط��رح فيل�سوف الت�سامح
ال��ف��رن�����س��ي ب��ي�ير ب���اي���ل (� )1706-1647إح���راج���ا
�أخالقيا يدخل يف �صميم م��ا �صار ُيتناول اليوم
حت���ت م�����س��م��ى «�أخ�ل�اق���ي���ات االع���ت���ق���اد»� :إذا ك��ان
م��ع��ت��ق��دي ي���دع���وين �إىل ق��ت��ل ال��غ�ير م���ن غ�ي�ر ما
جناية جناها اللهم �إال اخ��ت�لاف م��ا يعتقده عما
�أعتقد فيه ،فهل �أ�ستجيب ملا �أعتقده؟ وكان جواب
الفيل�سوف بال�سلب .ترى هل بقي مكان للتذكري
ب��ق��ول نيت�شه :ع��ادة م��ا ت��ك��ون القناعات �سجونا؟
�إذا �أراد القارئ �أال يقع يف �سجن القناعات و�آ�سار
املعتقدات �أن�صحه بقراءة هذا الكتاب.
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االعتقاد العاقل :البنية
حممد ال�شيخ
هذا كتاب يف جمال من جماالت الفل�سفة �شهد تطور ًا ملفت ًا يف القرن الع�شرين وال زال ي�شهد  -هو مبحث «الإب�ستمولوجيا» .وقد �أتى على فال�سفة
الغرب املعا�صرين عهد حدث فيه اخللط بني «الإب�ستمولوجيا» و»فل�سفة العلوم» .لكن يف الربع الأخري من القرن الع�شرين هذا االلتبا�س الذي
لطاملا ح�صل طيلة �أزيد من ن�صف قرن �أم�سى �سائرا يف طريقه �إىل االجنالء .ذلك �أن التقليد الفرن�سي ـ الذي �شهد على بع�ض كبار املفكرين
الإب�ستمولوجيني ،من �أمثال با�شالر وكافايي�س وكانغليم وديزنتي وغريهم كثري ،لطاملا ميز بني «فل�سفة العلم» و»الإب�ستمولوجيا» ،مائال يف غالب
الأحوال �إىل اعتبار «فل�سفة العلم»� ،أوال ،فل�سفة ُتعنى بالعلم ،بل يكاد يفر�ض فيها الفيل�سوف �أنظاره على العلم فر�ضا ،بينما «الإب�ستمولوجيا»
مبا هي «درا�سة نقدية ملبادئ وفر�ضيات ونتائج العلم» ـ على ح�سب تعريف معجم الالند الفل�سفي ال�شهري ـ يفرت�ض فيها �أن تكون �أنظارا تنبع
من داخل املمار�سة العلمية ولي�س من خارجها .وقد ت�شبث الكثري من �أن�صار ه�ؤالء الإب�ستمولوجيني الكبار بهذا التمييز ،هذا بينما ما كان
الفال�سفة الأجنلو�سك�سون غري ميالني �إىل هذه التفرقة ،بل كانت العبارة «فل�سفة العلم» �أنفق عندهم حتى للداللة على ما عناه الفرن�سيون
بالإب�ستمولوجيا.
الآن ���ص��ارت الأم����ور تت�ضح �أك�ث�ر ف���أك�ثر ،بحيث
�أم�����س��ى امل��ي��ل  -يف الفل�سفة الغربية امل��ع��ا���ص��رة ال
���س��ي��م��ا م��ن��ه��ا ت��ق��ل��ي��ده��ا الأجن��ل��و���س��ك�����س��وين � -إىل
التمييز ب�ين «الإب�ستمولوجيا» و»فل�سفة العلم»
على �أ�سا�س �أن الأوىل تعنى باملعرفة بعامة كما
يدل على ذلك ا�سمهما ـ وك�أنها ا�سم جديد ملبحث
قدمي هو «نظرية املعرفة» ـ بينما «فل�سفة العلم»
تعنى باملعرفة العلمية بخا�صة.
وه��ك��ذا ،ف���� ّإن «الإب�ستمولوجيا» مبعناها اجلديد
(مثال اجتهادات روبريت �آودي Robert Audi
ولوران�س بوجنور ،)Laurence Bonjour
���ص��ارت تفيد دالل��ة »:ن��ظ��ري��ة املعرفة والت�سويغ»
(روبرت �آودي)� ،أو داللة »:درا�سة املعرفة :طبيعتها
ومتطلباتها وح��دوده��ا» �أو «ال��درا���س��ة الفل�سفية
لطبيعة املعرفة وكيف تُكت�سب وتُ�سوغ» (لوران�س
ب����وجن����ور) .وب���ه���ذا ����ص���ارت ال��ق�����ض��اي��ا اجل���دي���دة/
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ي��ت��داول فيها الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ون
امل��ع��ا���ص��رون ه��ي :الإدراك واالع��ت��ق��اد والت�سويغ،
وامل���ع���رف���ة وت�����س��وي��غ��ه��ا ،وال����ذاك����رة واال���س��ت��ب��ط��ان
والوعي بالذات ،وم�س�ألة الوعي ،والعقل والتفكري
العقلي ،وال�شهادة ،وامل�صادر الأ�سا�سية لالعتقاد
وال��ت�����س��وي��غ وامل��ع��رف��ة ،و�أ���س�����س االع��ت��ق��اد ،وال��ن��زوع
ال�شكي يف املعرفة..
ه��ي ذي ق�����ض��اي��ا الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ا امل��ع��ا���ص��رة كما
�صارت متداولة .واحلال �أن النقا�شات حولها دائرة
ما ب�ين� :أ ـ التناظر ح��ول ما �إذا ما كانت املعرفة
�سياقية �أو مقامية ـ تقوم على فكرة «ال�سياق» �أو
«املقام» بحيث ال معرفة �إال وتتحد ب�سياق �أو تن�ساق
به ،ومن ثم تكون ن�سبية ـ �أم مطلقة يف حل من كل



�سياق .ب ـ املناق�شة حول النزوع ال�شكي يف املعرفة:
وهل
هل ميكن تفنيده �أم ال ميكن فعل ذلك .ج ـ َّ
�أمكن احلديث عن معرفة قبلية ـ �سابقة عن كل
جتربة ـ �أم �أن ذلك �أمر حمال؟ د ـ هل ميكن ت�سويغ
االعتقاد باالت�ساق وحده؛ مبعنى �أن يكون معيار
�صحة اعتقاد ما هو مدى ات�ساقه؟ واجل��واب بني
نعم وال .هـ ـ وهل تعليل �أو ت�سويغ االعتقاد يكون
�أمرا مبا�شرا �أم غري مبا�شر؟ و ـ هل احلقيقة هي
الغر�ض الأ�سمى الأول لكل معرفة �أم ال ؟
ويف زمن الإب�ستمولوجيا املتجدد هذا حيث �صرنا
ن�سمع عن «ما بعد التجريبية» و»ما بعد الو�ضعية»
و»ما بعد كواين» ،كما �أم�سينا ن�سمع عن �ضربني
من الإب�ستمولوجيا :طبيعية Naturalistic
 epistemologyومعيارية Normativist
� epistemologyإذ ���ص��ارت الأوىل ـ املن�سوبة
�إىل الفيل�سوف الأمريكي الكبري كواين (-1902
 )2008ـ ترى �أنه ينبغي التخلي عن الإب�ستمولوجيا
التقليدية واال�ستعا�ضة عنها بالدرا�سة النف�سية
للعالقات ال�سببية بني الإثارة احل�سية واالعتقاد،
مع ا�ستبعاد كل اعتبار قيمي �أو معياري من هذا
امل��ج��ال ا�ستبعادا نهائيا .ه��ذا مثلما �ألفينا جند
�أن��ف�����س��ن��ا �أم����ام ت��ي��ارات �إب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ة ج��دي��دة �أو
ق��دمي��ة مب�سميات ج��دي��دة ،وذل���ك ���ش���أن التقابل
بني «النزعة الت�أ�سي�سية» Fondationalism
و»النزعة االت�ساقية»  :Coherentismالأوىل
ت��رى �أ ّن��ه ما من اعتقاد �إال وينبغي الت�أ�سي�س له
أ�سي�سا؛ �أي ت�سويغه وت�بري��ره وتعليليه ،بينما
ت� ً
ال��ث��ان��ي��ة ت����رى يف ان�����س��ج��ام جم��م��ل االع���ت���ق���ادات
م��ع��ي��ارا كافيا لإث��ب��ات �صحتها ومتانتها .كذلك

ه��و التقابل ال��ذي �صار ب�ين «الواقعية املبا�شرة»
 Direct Realismو»ال��واق��ع��ي��ة التمثلية»
Representative Realism؛ الأوىل
ت���رى �أن م��و���ض��وع��ات الإدراك احل�����س��ي امل��ب��ا���ش��رة
ه��ي امل��و���ض��وع��ات الفيزيائية ك��م��ا ي��درك��ه��ا احل�س
امل�����ش�ترك ،بينما الثانية ت��رى �أال �إدراك مبا�شر،
كل �إدراك مو�سط بحاالت ذهنية �أو كيانات تدعى
«املعطيات احل�سية» .كما جند التقابل قائما بني
«النزعة اخلارجية»  Externalismو»النزعة
ال��داخ��ل��ي��ة» Internalism؛ وذل���ك بح�سبانه
تقابال بني من يقول �إن معتقدا ما لي�س ينبغي
ب��ال�����ض��رورة �أن ي��ك��ون م��وع��ى ل�����ص��اح��ب��ه �أو ق��اب�لا
لكي يعي به ،بينما يلح املذهب الثاين على �شرط
الوعي املعريف هذا.
خ���ذ ب��ن��ا �إىل �أح����د �أح�����دث ال��ك��ت��ب يف ه����ذا ال��ع��ل��م
الفل�سفي اجل��دي��د ـ الإب�ستمولوجيا ـ وه��و كتاب
«االع���ت���ق���اد ال���ع���اق���ل» ل�����ص��اح��ب��ه ال�����ذي ي��ع��د �أح���د
�أك�ب�ر امل��ف��ك��ري��ن الإب�ستمولوجيني والأخ�لاق��ي�ين
الأمريكيني املعا�صرين روب�يرت �آودي (،)-1941
وذلك منذ �صدور كتابه الأول الأ�سا�سي «االعتقاد
والت�سويغ واملعرفة :مدخل �إىل الإب�ستمولوجيا»
( .)1988علما �أنه �إذا ما نحن اعتربنا هذا امل ؤ�لِّف،
وهو َمن هو يف الفل�سفة الغربية املعا�صرة ،جند �أن
ال م�ؤلَّف له مرتجم �إىل العربية.
واحل����ال �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ت��اب ج���ام���ع ،ذل���ك �أن���ه
��ت
ج��م��ع ب�ي�ن ك���ل الأف���ك���ار وال���ت�������ص���ورات ال��ت��ي َع�� َّن ْ
ل��ل��ف��ي��ل�����س��وف ع��ل��ى م���دى م��ا ي��ن��اه��ز رب���ع ق���رن من
ال��زم��ن ،منذ كتابه «بنية الت�سويغ» ( .)1993ما
ي��خ��ت��ل��ف ب���ه ه���ذا ال��ك��ت��اب ع���ن ���س��اب��ق��ه ه���و� :أوال؛

