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�أحوالنا الذهنية والوجدانية ب�شيء �آخ��ر ع��دا �سلوكات عدد
كبري من الع�صبونات واجلزيئات املت�صلة بها .وق��د ا�ستنتج
من هذا فال�سفة معا�صرون� ،ش�أن الفيل�سوف الأمريكي جون
�سورل والطبيب والعامل والفيل�سوف الفرن�سي بول �شو�شار
(� )2003 -1912أنّ هذا ت�صريح �شديد اجل��ر�أة يعد الظواهر
ال��ذه��ن��ي��ة ظ��واه��ر طبيعية �سببها ن�����ش��اط ال���دم���اغ الع�صبي
الفيزيائي.
والذي يراه ت�شوم�سكي �أنّ الأمر �أوىل �أن ينطبق على درا�سة
«الوعي» .ذلك �أنّ العديد من الباحثني �أم�سوا يعتقدون �أنّ
انعكا�سا جزئ ًيا لعمليات ذهنية
الكثري مما نعي به لرمبا يكون
ً
غري قابلة لكي نعرفها حق املعرفة ،وال ت�صل منها �إىل الوعي
�إال ���ش��ذرات �ضئيلة .ول��ه��ذه احل��ي��ث��ي��ات ال ي��ن��ك��ر ت�شوم�سكي
تبنيه لهذه النزعة الأ�سرارية القائلة بوجود �أ���س��رار و�ألغاز
تبقى مو�صدة دون العقل الب�شري ،لكنّه ي�ضيف �أنّه قد تكون
ا�ستحالة معرفتها ناجمة ال بال�ضرورة عن �أ�سباب معرفية
�صرفة و� ّإنا عن �أ�سباب �أخالقية� ،ش�أن ا�ستحالة �إجراء بع�ض
التجارب على بني الب�شر .وهنا يعيدنا من جديد �إىل هجرياه
(مو�ضوع حديثه املف�ضل) ـ الل�سانيات ـ مذكرا �إ ّيانا �أنّه لي�س
ميكن معرفة �أي �شيء عن اللغة �إذا ا�ستحال التجريب على
الإن�سان واكتفي بالتجريب على احليوان ،وذلك لأنّ احليوان
ال لغة له.
وب���دل �أن ي��رث��ي ت�شوم�سكي حل��ال الإن�����س��ان وق��د ق��ذف ب��ه يف
عامل مليء بالأ�سرار املو�صدة دون فهمه ،يرى �أنه ينبغي �أن
«ن�صفق» ل��ه��ذا ال��و���ض��ع� ،إذ ال فهم وال �إب���داع م��ن غ�ير ح��دود
تو�ضع للعقل الب�شري ،ولو هي كانت عقولنا غري حمدودة ،ما
كان لقدراتنا �أي مدى .مبعنى �أنّ هذه احلدود هي التي ُ َ
تكِّن
ثراء املعرفة الب�شرية وعمقها.
 - 3ما هو اخلري امل�شرتك؟
�إىل حد الآن توقف ت�شوم�سكي على بع�ض اجلوانب املعرفية
للطبيعة الب�شرية ،وتعلق فكره بالكائن الب�شري بح�سبانه
ف�����ردا .ل��ك��ن��ن��ا ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ك��ائ��ن��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ،وط��ب��ي��ع��ة
الكائن الذي ن�صري �إليه رهينة بال�سياق االجتماعي والثقايف
وامل���ؤ���س�����س��ي ال���ذي ن��ح��ي��ا ���ض��م��ن��ه .مم��ا ح��م��ل ت�شوم�سكي على
االنتباه �إىل �أ�شكال التنظيم االجتماعي الكفيلة باالعرتاف
بحقوق ورفاهية ور�ضا وتطلعات النا�س امل�شروعة؛ وباجلملة
االهتمام باخلري امل�شرتك �أو بامل�صلحة العامة .وي�شكل كتاب
ال��ف��ي��ل�����س��وف الإجن��ل��ي��زي ج���ون ���س��ت��ورات م��ل ()1873-1806
«يف احل��ري��ة» منطلقه .ففي تروي�سة ه��ذا ال��ك��ت��اب ي�ست�شهد
الفيل�سوف مب��ب��د�أ ك��ان و�ضعه املفكر الأمل���اين فريدري�ش فان
هامبولت ( :)1835-1767الأهمية اجلوهر ّية واملطلقة الزدهار
بني الب�شر يف تنوعهم الأغنى .والذي ي�ستنتجه ت�شوم�سكي ـ
�سلبا ـ �أنّ امل�ؤ�س�سات التي تعوق ازدهار بني الب�شر غري م�شروعة
�إذا �أظهرت �أنّها عاجزة عن تعليل وج��وده��ا .هي ذي القناعة
التي كانت مت�شاطرة بني العديد من فال�سفة الأن��وار ،وهي
التي دفعت املفكر االقت�صادي الإجنليزي �آدم �شميث (-1723
 ،)1790يف ما بعد� ،إىل �إدان��ة العمل الرتيب الذي يحول دون
ازدهار �شخ�صية العمال .وهكذا ،ف�إن التعلق باخلري امل�شرتك
هو الذي عليه �أن يحفز بني الب�شر على الق�ضاء على العواقب
امل�����ش���ؤوم��ة ال��ك��ارث��ي��ة ال��ت��ي مت�����س ال��ن��ظ��ام ال�ت�رب���وي و���ش��روط
ال�شغل ،وذل��ك بغاية منح الكائن الب�شري فر�صا «ال�ستخدام
ذكائه» وتطوير نف�سه و�إزهارها يف كل تنوعه واختالفه.

واخل�لا���ص��ة ال��ت��ي ينتهي �إل��ي��ه��ا �أن���ه ل��ئ��ن ك��ن��ا ن��ح��ن  -مع�شر
الب�شر  -كائنات ع�ضوية بيولوجية ولي�س مالئكة ،ف�إنّ ق�سما
كبريا مما نبحث عن معرفته ميكن �أن يكون يتجاوز حدودنا
املعرفية .ولرمبا مل يكن لنا �أي مدخل �إىل �أية معرفة حقة،
كائنة ما كانت .لكنه ي�ضيف :ويا للمفارقة املذهلة! �أال مرحبا
ب��احل��دود! �إمن���ا نحن نحيا ب��احل��دود ال ب��امل��دي��ات ال�شا�سعة.
ومثلما هي الفئران عاجزة عن االنفالت من متاهة تقت�ضي
ف��ق��ط معرفتها ب���الأع���داد الأول���ي���ة ،ل��رمب��ا ك��ذل��ك ن��ح��ن غري
قادرين على االنفالت من حدود املعرفة الب�شرية ،وك�أننا يف
عنق زجاجة .كيف ال يكون الأمر كذلك واال�ستعمال التوليفي
للغة ،كما اكت�شفه ديكارت ،يبقى لغزا .عود على بدء.
فكري النزوع يف ت�صور اللغة ال توا�صل ّيهُ ،و�أن
�أخريا� ،أن تكون
َّ
تكون �أ�سراريُ الهوى يف ت�صور املعرفة ال علمويه ،و�أن تكون
ا�شرتاكيا حترريا يف ت�صور ال�ش�أن العام ال ر�أ�سمال ُيه ...هي ذي
و�ص ّية ت�شوم�سكي الأخرية.
تقومي نقدي
ه��ذا ك��ت��اب لطيف ���ص��ال فيه ت�شوم�سكي وج���ال .متيز بح�س
نقدي رفيع �سواء تعلق الأمر بنقد الذات �أم بنقد الغري� .أ�شبه
م��ا يكون بجولة يف م��ع��ارف الأم�����س وال��ي��وم ،رغ��م م��ا الحظنا
وال��ذي عند ال��رج��ل �أنّ ال��ذي ورث ه��ذه النزعة الإن�س ّية عليه من تكرار الف�صل الرابع ملا ورد يف الف�صل الثاين .وعلى
ال��ك�لا���س��ي��ك�� ّي��ة ال��ت��ن��وي��ري��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة � ّإن����ا ه��و «ال��ن��زع��ة ال��رغ��م م��ن ع��دم تكليف ت�شوم�سكي نف�سه م��ن االط�لاع على
الفو�ضوية» التي ال يخفي امل�ؤلف تعاطفه معهاـ والتي معارف ال�شعوب غري الغربية .هذا غي�ض من في�ض:
ت���ن���درج ع��ن��ده ���ض��م��ن ت��ي��ار �أو����س���ع ي�����س��م��ي��ه «اال���ش�تراك��ي��ة ك��ث�يرة ه��ي الأف���ك���ار ال��ت��ي ي��ع��زوه��ا ت�شوم�سكي �إىل مفكرين
التحررية» ـ من الي�سار املارك�سي امل��ع��ادي للبل�شفية �إىل غربيني ،وقد عجز ـ ب�سبب من تكوينه الغربي ال�صرف ،وهو
النزعة النقابية الفو�ضويةـ واجلامع بني هذه النزوعات على �أية حال غري مالم على ذلك ،غري م�ستح�ضر باملرة �أن
ذات احلدود الغائمة هو ف�ضح البنية الرتاتبية للمجتمع يكون مفكرون عرب م�سلمون قد فكّروا فيها� .إذ يعزو مثال
ولل�سلطة وللهيمنة التي تعيق ازده��ار الإن�سان و�إزه��اره فكرة �أنّ احليوان ال ل�سان له �إىل ديكارت ،متنا�سيا �أنّ �إخوان
وتنميته مل��ق��درات��ه ،كما ه��و و�ضع حت��د �أم���ام ه��ذه البنى :ال�صفا �سبق لهم �أن خ��ا���ض��وا يف الأم���ر خو�ضا عجيبا حيث
ب���رري ي��ا ه��ذه وج����ودك ،ب��ره��ن��ي ع��ل��ى م�شروعيتك! ف���إنّ قالوا« :اعلم �أنّ الكالم الدال على املعاين خم�صو�ص به عامل
م��ن ���ش���أن البنيات غ�ير ال��ق��ادرة على ت�سويغ وج��وده��ا �أن الإن�����س��ان ،وه��و النطق ال��ت��ام ب���أي ح��روف ك��ت��ب .واحل��ي��وان ال
يتم تفكيكها ،و�أن يعاد �أن�شا�ؤها ن�ش�أة جديدة ..هو ذا ما ي�شرك الإن�سان فيه من اجلهات املنطقية والعبارات اللفظية،
يهدي �إىل فكرة اخلري امل�شرتك التي ينبغي �أن ُي�سرت�شَ د لكن من جهة احلركة احليوانية والآلة اجل�سمانية ،واحلاجة
ب��ه��ا ..وال��ت��ي �شعارها« :ال مرتبب وال مت�سيد»؛ �أي نفي فيها �إىل ذلك .لأنك جتد كثريا من احليوانات تريد ب�أ�صواتها
اال�ستعبادين الروحي واالجتماعي.
دفع امل�ضار وجذب املنافع ،تارة لأنف�سها ،وتارة لأوالدها ،مثل
�سرب
ميكن
ال
ا
ر
أ�سرا
�
الطبيعة
� - 4إىل �أي حد تعد �أ�سرار
ً
�صياح البهائم �إذا احتاجت �إىل الأكل ومنعت منه ،واىل �شرب
�أغوارها؟
املاء وذيدت عنه؛ ومثل ا�ستدعاء �أوالدها وما غاب عنها».
وك���أين بت�شوم�سكي �إذ يطرح ه��ذا ال�س�ؤال يكرر ما ذكره ويف م���ا ي��خ�����ص م���ا ي��ع��ت�بره االك��ت�����ش��اف الأ���س��ا���س��ي ل��دي��ك��ارت
يف ال�س�ؤال الثاين� .إذ ينطلق من نف�س منطلقات اجلواب وجلاليلي يف جمال كنه اللغة ـ الطابع التوليفي للغة ـ نرى
ال��ث��اين :ي���ورد ـ ���ض��دا ع��ل��ى ال��ث��ورة العلمية ال��ت��ي حدثت �أن �إخوان ال�صفا �سبق �أن تنبهوا �إىل �أن كنه اللغة يكمن يف �أنّها
يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر وال��ت��ي لعب فيها دي��ك��ارت �أدوارا من حروف معدودة ت�صنع تعابري غري معدودة .ا�صغ �إل ّيهم
طالئعية م� ً
ؤ�س�سا للفل�سفة امليكانيكيةـ نيوتن والنزعة يقولون�« :إن ح��روف ا ب ت ث وه��ي ح��روف اجلمل م�شتملة
الأ����س���راري���ة ،ه��ي��وم وت��ب��ن��ي��ه ل��ل��ط��رح ال��ن��ي��وت��وين ال��ري��ب��ي على كل الأ�شياء ،مطابقة للأعداد املوجودات يف الأ�صل وما
ال����ل���ا�أدري ،ل����وك و���ش��ك��ي��ت��ه يف �إم���ك���ان م��ع��رف��ة ك���ل ���ش��يء تتفرع منه ،ويحدث عنها مما ال ُيح�صى».
وترجيحه ـ ���ض��دا على دي��ك��ارت �أن ت��ك��ون امل���ادة حية و�أن -----------------
تكون تفكر ،داروين وميله �إىل االعتقاد يف �أن يكون مبكنة الكتاب� :أي نوع من الكائنات نحن؟
الدماغ �أن يفرز الفكر فرزا  ...معيدا تذكرينا مرة �أخرى امل�ؤلف :نعوم ت�شوم�سكي
ب���أن��ن��ا ال زل��ن��ا من�شدهني �أم���ام «���س��ر ال��وع��ي» و�أم���ام «لغز النا�شرColumbia University Press :
الإرادة» ،وال زلنا نخطو اخلطو الأول يف درا�سة العمليات �سنة الن�شر.2016 :
الذهنية العليا :احل�����س��اب ،العمليات املنطقية ،الفنون عدد ال�صفحات� 200 :صفحة.
الب�صرية  ...متاما مثلما كانت اجلاذبية قد �شكلت لغزا
�أكادميي مغربي
*
حمريا للمحدثني.
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«�أي نوع من املخلوقات نحن؟» ..و�صية ت�شوم�سكي الأخرية
حممد ال�شيخ *
كان الفيل�سوف الأملاين �إميانويل كانت ( )1804-1724قد جمع �أ�شتات الأ�سئلة التي طرحها يف فل�سفته عام  1800يف �أربعة �أ�سئلة �أ�سا�سية« :ما الذي
ميكنني �أن �أعرفه؟» (�س�ؤال املعرفة) و «ما الذي ميكنني �أن �أفعله؟» (�س�ؤال الأخالق) و «ما الذي ميكنني �أن �آمله؟» (�س�ؤال الدين) و�أخريا «من هو
الإن�سان؟» (ال�س�ؤال اجلامع� :س�ؤال الأنرتبولوجيا).
وبعد م�ضي �أزي��د من قرنني ونيف يعيد �أ�شهر ع��امل لغة يف
ع�صرنا الأمريكي نعام ت�شوم�سكي يف خطوة جتاوب ودية مع
«كنت» ـ �إعادة طرح نظري لهذه الأ�سئلة مبا �أماله عليه ع�صره
واهتمامه .ما الذي تغري من الأ�سئلة؟ ما كان «كانت» مهتما
ب�س�ؤال اللغة« :ما اللغة؟» لكن ت�شوم�سكي بدا �أنه عمل بفكرة
نيت�شه القائلة :ثمة ف��ارق ب�ين م��ن يعترب اللغة جم��رد �أداة
للتعبري (ال تهم يف ذاتها) ومن يعدها غاية يف ذاتها (املنتبه
�إىل ظاهرة «اللغة») .فلئن كان «كانت» قد ا�صطف �إىل الفريق
الأول ،ف����إن ت�شوم�سكي ي�صطف �إىل ال��ف��ري��ق ال���ث���اين .وق��د
احتفظ �س�ؤاال «املعرفة» و»الأخالق» مبكانتهما ،كما �أن ال�س�ؤال
اجل��ام��ع ـ م��ن ه��و الإن�����س��ان؟ ـ ال زال ال�����س���ؤال اجل��وه��ري ،حتى
�أن عنوان الكتاب ا�ستمد منه قوته�« :أي ن��وع من املخلوقات
نحن؟»
وه��ك��ذا �أم�ست الأ�سئلة يف كتاب ت�شوم�سكي اجل��دي��د ()2016
من�ضودة على النحو التايل:
ما اللغة؟
ما الذي ميكننا �أن نعرفه؟
ما هي امل�صلحة امل�شرتكة �أو اخلري امل�شرتك؟
�إىل �أي حد تعد �أ�سرار الطبيعة �أ�سرارا ال ميكن �سرب �أغوارها؟
يفتتح ت�شوم�سكي كتابه اجلديد بالقول �إن ال�س�ؤال الذي يود
�أن يطرحه قدمي قدم العامل نف�سه�« :أي نوع من املخلوقات
نحن؟» و�إذ ي�ؤكد على �أنه ما كان من ال�سذاجة بحيث ت�صور
له نف�سه �أن مبكنته الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ـ الذي يعد على
احلقيقة �س�ؤال الأ�سئلة ـ ف�إنه يعمل باملبد�أ :ما ال يدرك كله ال
يرتك جز�ؤه .وال يخفي �أن �أمنوذجه يف اجلواب هو ما �أم�ست
ت��وف��ره ع��ل��وم امل��ع��رف��ة يف ه��ذا ال�����ص��دد .وه��و ي��ج��د �أن ال�����س���ؤال
يت�ضمن اال�ستف�سار حول �أمور ثالثة« :ما اللغة؟» و «ما هي
ح���دود امل��ع��رف��ة الب�شرية �إن ُوج����دت؟» و»�أي���ن تكمن امل�صلحة
امل�شرتكة التي ينبغي �أن ن�صارع من �أجلها؟»
 -1ما اللغة؟
�أول م��ف��ارق��ة ي�����ش�ير �إل��ي��ه��ا يف ه���ذا الأم�����ر �أن����ه خ�ل�ال �أل��ف�ين
وخم�سمائة �سنة الأخرية كانت الدرا�سات الدائرة على «اللغة»
«م��ك��ث��ف��ة وم��ث��م��رة» ،ل��ك��ن ال ن���زال جن��ه��ل حل��د الآن م��ا اللغة
حقيقة .وذلك على الرغم من �أن اجلواب عن هذا ال�س�ؤال ـ ولو
كان جوابا �ضمنياـ هو �أ�سا�س كل البحوث الأخ��رى يف اللغة:
اكت�سابها ،ا�ستعمالها ،دوره���ا االجتماعي� ،أ�صلها ،تطورها،
تنوعها ،خ�صائ�ص الأل�سن امل�شرتكة ،ن�سقيتها  ...و�ش�أن �صلة
الل�ساين ب���أم��ر تعريف اللغة ك�����ش���أن �صلة ع��امل البيولوجيا
مب�س�ألة تعريف العني :ال ميكنه �أن ي�صف العني من دون �أن
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يقدم تعريفا ـ ولو مرتاخياـ لهذا الع�ضو.
و�أهم تعريف ي�سرتعي اهتمام ت�شوم�سكي هو تعريف داروين
للغة بو�صفها «مقدرة غري متناهية على الربط بني الأفكار
والأ����ص���وات الأ���ش��د ت��ن�� ّوع��ا» .وي�����س��ت��غ��رب ت�شوم�سكي ك��ي��ف �أنّ
ه��ذه امل��ق��درة غ�ير املتناهية تكمن يف دم��اغ متناه .وق��د ظ ّلت
هذه املقدرة تثري العجب �إىل �أن ّ
مت يف القرن الع�شرين فهم
مفهوم الن�سق املتناهي ذي القوة غري املتناه ّية ،والتي هي عند
ت�شوم�سكي ـ بال منازع ـ �سمة اللغة اجلوهرية :ما من ل�سان �إال
ومينح للناطقني به جملة غري حمدودة من التعبريات بد ًءا
م��ن ع��دد حم��دود م��ن امل��ك��ون��ات (م��ن احل���روف م��ث�لا :ح��روف
العربية  28وتعابريها ال تنق�ضي) .وي�ستعر�ض ت�شوم�سكي
حم��اوالت كبار علماء الل�سانيات يف القرن الع�شرين ـ �أنظار
دو���س��و���س�ير وبلومفيلد ووي��ت��ن��ي و���س��اب�ير��� ..س�بر �أغ����وار ه��ذه
اخلا�صية ،ويجد �أ ّن��ه��ا تظل «غام�ضة» ،وه��و الغمو�ض الذي
ي�لاح��ظ �أن���ه ال ي���زال يب�صم ع��ل��ى ع��ل��وم امل��ع��رف��ةـ ال��ت��ي تولت
مهمة �سرب �أغوار الذهن الب�شري ـ بب�صمته .ولهذا تراه يعود
�إىل القدماء �أك�ثر من �أوبته �إىل املعا�صرين .وللغرابة يعود
�إىل ن�صو�ص خفية جلاليلو جاليلي ال��ذي لطاملا تعجب من
«علو كعب العقل الب�شري» الذي وجد «و�سيلة لإي�صال �أفكاره
الأك�ثر خفاء �إىل �أي �إن�سان ك��ان ..وذلك بتوليفه بني حروف
�صغرى على رق��ع��ة ورق���ة» ،كما ي��ع��ود �إىل دي��ك��ارت وتالمذته
وهامبولت ومدر�سته.
ولده�شتنا يقوم بنقد ذات��ي وبنقد الجتهادات علماء الل�سان
يف ع�����ص��ره ،ع��ائ��دا �إىل ال��ت�����ص��ور ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��غ��ة ال بو�سمها
«�أداة توا�صل» كما يدعي املعا�صرون ،وكما قبلوا بذلك قبول
«عقيدة» ،و�إمنا بو�صفها «�أداة فكر» كما قال القدماء ،معدال
من تعريف �أر�سطو للغة القائل ب�أنّها�« :صوت ممنو مبعنى»
�إىل القول ب�أنها« :معنى ممنو ب�أ�صوات» ،م�ؤكدا �ضد املحدثني
على �أنّ الل�سان نادرا ما «يخرج» �إىل العبارة� ،إذ عادة ما يناجي
الإن�سان نف�سه �أك�ثر مما يحاور غ�يرهّ � .إن��ا نحن نفكر �أكرث
مما نتكلم ،و�إمن��ا �أفكارنا �أك�ثر من كلماتنا .بل ت��راه يقول:
«�إنّ التخمينات الأخ�ي�رة املتعلقة بتطور اللغة وال��ت��ي ت�شدد
على التوا�صل فارغة نخبة ه��واء» .وال��ذي ي��راه �أنّ كل اللغة
يف ج��وف البيولوجيا :ثمة �أ�سا�س بيولوجي مللكة اللغة ،وما
ام��ت�لاك الإن�����س��ان ل��ه��ا ،على خ�لاف احل��ي��وان� ،إال �أ���ش��ب��ه �شيء
ي��ك��ون باملعجزة .وه��ن��ا ي��رد وه��و القائل ب��وج��ود كليات لغوية
م�شرتكة بني بني الإن�سان ـ �أ�سا�س النحو الكونيـ على خ�صومه
(كواين� ،شور�شالند) الذين ادعوا �إبطال مثل هذا النحو� .إذ
فعالية اللغة التوليفية �أوىل من فعاليتها التوا�صلية.

 -2ما الذي ميكننا �أن نعرفه؟
يف هذا الف�صل يو�سع ت�شوم�سكي من اهتماماته لكي ال تظل
مق�صورة على ملكة اللغة و�إمنا لت�شمل ملكة املعرفة ـ قدرات
الإن�سان املعرفية ـ بعامة .وقد اهتم على وجه اخل�صو�ص ب�أمر
ت�أثري هذه القدرات على جمال «امليز» الب�شري وعلى حدوده.
وهو ينطلق يف اعتباره ال�س�ؤال مما كان �سماه الفيل�سوف وعامل
البيولوجيا الأم��ري��ك��ي �أوي���ن ف�لان��اغ��ان «ال��ن��زع��ة الأ���س��راري��ة
اجل��دي��دة» التي ه��ي ع��ب��ارة ع��ن موقف م��ا بعد ح��داث��ي يحاول
�أن يدق م�سمارا يف قلب النزعة العلموية� ،سليلة ع�صر الأنوار
ال��ذي راه��ن على ق���درات الإن�����س��ان غ�ير املتناهية على تف�سري
ال��ع��امل ،وذل��ك بت�أكيد النزعة الأ���س��راري��ة على �أنّ الكثري من
الأ���ش��ي��اء تظل مبثابة �أ���س��رار ال يقدر العقل الب�شري على �أن
يهتك حجابها ،ومنه على وجه اخل�صو�ص �سر «الوعي».
وي��رى ت�شوم�سكي �أ ّن��ه ع��ادة ما اتُّهم هو ب��دوره باالنتماء �إىل
هذا التيار ،بل عادة ما اعتُرب �أحد امل�س�ؤولني عن «هذه البدعة
الغريبة ما بعد احلداثية» ـ القائلة بوجود �أ�سرار يقف دونها
العقل الب�شري ح��ائ��را .وال���ذي ي�صر على �أن يعتربه ه��و �أنّ
ثمة من جهة «املعرفة الب�شرية» ،ومن جهة �أخ��رى «الأ�سرار
املختومة» التي تتجاوز طاقة الإن�سان املعرفية .وي�ؤكد على �أنّه
«هكذا ُبرينا» .ول��و كانت ثمة كائنات �أخ��رى لطرحت م�سائل
معرف ّية �أخرى .وذاك �أمر مرتبط مبوروثنا اجليني الذي كان
يعرب عنه هيوم بنوازعنا الطبيعية.
واحلال �أن هذه النزعة القائلة بوجود �أ�سرار متتنع عن ك�شف
العقل الب�شري لها بد�أت مع فل�سفة العامل الإجنليزي �إ�سحاق
نيوتن ( )1727-1643ذات امليول الريبية ،كما بدت يف �إ�شكال
�سربه حلقيقة اجلاذبية املحرية ،وهي النزعة التي تبناها يف
ما بعد الفيل�سوف الإ�سكتلندي ديفيد هيوم (،)1776 -1711
وبعده بزمان الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل (-1827
 )1970وال��ف��ي��ل�����س��وف الأم���ري���ك���ي ك�لارون�����س �إري��ف��ي��ن��غ ل��وي�����س
( .)1964-1883ذل��ك �أنّ را���س��ل ،مثال� ،أق�� ّر ب���أ ّن��ه لي�س ب�إمكان
الإن�سان �أن ي��درك «البنية ال�سبب ّية للعامل»� ،إذ ث ّمة �إدراك���ات
ال تقع حتت ق�ضاء العقل ،معلنا� :أال �إنّ للعقول ح��دو ًدا تقف
عندها .وكان الفيل�سوف الإجنليزي جون لوك ()1704-1632
قبله قد �أعلن �أننا ال بد �أن نقر بعجزنا عن �إدراك الكثري من
احلقائق ،وعلى ر�أ�سها �صلة �أج�سامنا بنفو�سنا.
وال��ي��وم ا�ستعيد ه��ذا اخل��ي��ط االرت��ي��اب��ي م��ن ج��دي��د يف ت�صور
ال�صلة بني ق��درات الإن�سان الذهنية وقدراته اجل�سمانية من
لدن علماء كبار .فهذا عامل البيولوجيا الربيطاين ال�شهري
ف��ران�����س��ي�����س ك��ري��ك ي��ع��ر���ض «ف��ر���ض��ي��ة م��ث�يرة» م��ف��اده��ا �أنّ ما

