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األصــول العمليـــة لألفكـــار
ماثيو كيلوز

علي الرواحي *
ملاذا نفكر كما نت�صرف؟ يبد�أ ماثيو كيلوز MATTHIEU QUELOZالباحث يف الفل�سفة يف جامعة �أك�سفورد عمله الأول بهذا ال�س�ؤال الذي يتخذ خارطة طريق
مت�شعبة على مدى ع�شرة ف�صول متوزعة بني �أ�سئلة ُمتلفة ،م�ستخدم ًا يف ذلك منهجية جينالوجيا الهند�سة العك�سية املفاهيمية Genealogy as Conceptual
 ،Reverse-Engineeringوالتي تهتم بتتبع �أ�صول مبد�أ معني� ،آلة� ،أو تقنية ما عن طريق حتليل بنيتها ،ووظيفتها ،وطريقة عملها ،من خالل حتليل كل جزء منها
ب�شكل ٍ عك�سي؛ فالأفكار التي نعي�ش بها مل ننتجها� ،أو نخرتعها ،بل ورثنا معظمها� ،إن مل يكن ُكلها ،كما �أنها تنمو وتزدهر ب�شكل ٍ ال �شعوري لأمناط فكرية كثرية ،وخمتلفة.
غري �أنَّ الكثري من هذه الأفكار كفكرة املاء « كما يذهب امل�ؤلف » مفيدة لنا ب�شكل ٍ حتمي ،يف حني �أنَّ الكثري من الأفكار املُجردة الأخرى مثل احلقيقة ،واملعرفة وغريها،
تبدو عك�س ذلك ،لكنها بالرغم من ذلك لها �أهمية كبرية يف حياتنا ،فهي ُتعترب كما يقول نيت�شه «خيوط الدخان امل ُتبخرة الأخرية التي تربطنا بالواقع» .وال�س�ؤال هنا:
ما الهدف من التفكري يف هذه الأفكار التجريدية ال ُكربى؟ وماذا �سنخ�سر �إذا افتقرنا �إليها؟
يختلف منط التفكري هنا� ،أو طريقة املعاجلة عن املنهج ال�سقراطي،
الذي يُعترب تقليديًا الآن ،من حيث �أن �سقراط يهدف �إىل الو�صول
مبا�شرة جلوهر� ،أو ماهية املفهوم ،وذلك لفهم �سبب اهتمامنا به،
الأم��ر ال��ذي جعل هذه الأفكار ت�سبح يف �سماء التجريد ،منف�صلة
عن ال��واق��ع ،وال عالقة لنا بها .يف حني �أن فال�سفة �آخ��ري��ن مثل
الأم��ري�ك��ي �شارلز �ساندر�س بري�س  C. S. Peirceينحون
منحى �آخر ،خمتلفا عن ذلك ،يتمثل يف التفكري يف هذه الأفكار �أو
تلك ،بناء على ال�سياق الذي ن�ش�أت فيه ،ولي�س كحال ال�سمكة عندما
يتم درا�ستها يف مياه ٍ �ضحلة وك�أنها على ال�شاطئ.
يف مقابل ذلك ،من املمكن تغيري هذا النمط من التف�سري والت�سا�ؤل
عن الأ�سباب التي جتعلنا ُنفكر يف هذه امل�صطلحات ،غري �أن هذا
الت�سا�ؤل �أي�ضاً من املمكن �أن ي�أخذ مناهج �شتى ،كما هو احلال لدى
�أفالطون ال��ذي �أعادها �إىل املُثل� ،أو ع��وامل جم��ردة من الأ�شكال.
يف ح�ين �أن امل��ؤرخ�ين املهتمني باملفاهيم �سعوا لتتبع معاين هذه
املفاهيم من خ�لال ال�سياقات االجتماعية والتاريخية املختلفة،
غري �أن املنهجية هنا تختلف ب�شكل ٍ نهائي عن هذين امل�سارين،
فهي ت�سعى لتو�ضيح جت��ذر ه��ذه الأف�ك��ار يف االحتياجات العملية،
واالهتمامات التي تولدها وقائع ُمتلفة عن الو�ضع الب�شري.
ه��ذا العمل ي��ذه��ب يف اجت ��اه �آخ ��ر ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق النظر فيما
تفعله الأفكار بد ًال من معرفة هل هذه الأحكام املرتبطة بالأفكار
�صحيحة �أم ال ،بهدف معرفة �صحتها وارتباطها الوثيق باحتياجاتنا
واهتماماتنا احلياتية املختلفة .فكل مفهوم من املفاهيم الب�شرية
تقريبا ً مرتبط مبجموعة م��ن امل�م��ار��س��ات املختلفة ،وه��و ال��ذي
يجعلنا نت�ساءل عن الأ�سباب التي جعلت الأف ��راد يطبقون فكرة
معينة ،دون العي�ش فيها �أو اعتناقها بال�ضرورة ،كما هو احلال يف
االحتفاالت الدينية التي يفهمها الأفراد دومنا احلاجة للقيام بها.
ف �م �� �ص �ط �ل��ح «امل� �م ��ار�� �س ��ة امل �ف ��اه �ي �م �ي ��ة» «conceptual
 ”practiceميثل ممار�سة املجتمع ل�ترك أ�ف�ك��اره ومواقفه
و�أف�ع��ال��ه تت�شكل وت�سرت�شد بفكرة معينة .على عك�س املمار�سات
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املجردة ،مثل م�شي املرء على قدميه بدال ًمن يديه ،ف�إن املمار�سات
املفاهيمية تت�شكل أ���س��ا��س��ا ً م��ن خ�ل�ال احل�سا�سية للمعايري �أو
الأ�سباب املفاهيمية ،التي ُتهذب الفكرة عن طريق تو�ضيح تلك
املعايري والأ�سباب� ،أو جتعل هذه املمار�سة �أو تلك تتوقف .كما �أن
هذا امل�صطلح يهيئ لنا املناخ ب�شكل مُنا�سب لطرح ت�سا�ؤل حول �أي
ممار�سة ملاذا ن�ش�أت وما هي النتائج التي تلحق مبمار�سيها؟ وهي
ال��روح « كما يقول امل�ؤلف » التي ق��ادت فولتري للو�صول ال�ستنتاج
مفاده �أنه �إذا مل يكن اهلل موجوداً الخرتعناه ،وهي �إ�شارة للروح
العملية للفكرة ،لأنها تركز ب�شكل �أ�سا�سي على املمار�سات الب�شرية
للعي�ش ب�أفكار معينة ب��د ًال من الرتكيز على ما ت�شري �إليه هذه
الأف�ك��ار ،ولأن�ه��ا ت�سعى �إىل فهم تلك املمار�سات من وجهة النظر
العملية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سعى هذا العمل لهدف فل�سفي رئي�سي يقع
يف عمق هذا التاريخ ،وذلك من خالل ال�سرد املنهجي جلينالوجيا
امل�م��ار��س��ات املفاهيمية ،ال ��ذي ي�ت�ج��اوز التق�سيمني الفل�سفيني:
التحليلي  -والقاري  analytic–continentalالذي ُفهم
لفرتة طويلة ب�أن هناك فرقا ً حا�سما ً وجوهريا ً بينهما ،يتمثل بني
«�أولئك الذين يعتقدون �أن كل �شيء يجب �أن مير عن طريق علم
اجلينالوجيا» و «�أولئك الذين يعتقدون �أنه ال يوجد �شيء ميكن
تعلمه من علم اجلينالوجيا �أو علم الأن�ساب املفاهيمية» ،مما يعني
�أن هذا العلم قاري بامتياز ،و�أن الفل�سفة الأجنلوفونية  -وبالت�أكيد
التقليد التحليلي ُ -تعرف نف�سها من خالل معار�ضتها لهذا العلم.
كما ي�سعى هذا العمل لتقوي�ض هذا االنق�سام من خالل الرجوع
لعلم جينالوجي للفل�سفة الأجنلوفونية Anglophone
 ،philosophyخمتلف عن جينالوجيا فوكو �أو نيت�شه قبل
ذلك ،ذلك �أنه وبح�سب تعريف قامو�س �أك�سفورد للفل�سفة يعترب
هذا العلم جزءا من �إعادة البناء التاريخي للطريقة التي �أ�صبحت
بها مفاهيم معينة بال�شكل الذي تقوم به ،وجزءا ًمن «�إعادة البناء
العقالين» �أو ق�صة حول الوظيفة التي يقوم بها البع�ض ،والتي قد

تتوافق �أو ال تتوافق مع التطور التاريخي.
يف الف�صل الثاين من هذا العمل ،وبعد �شرح تف�صيلي عميق ،وهام،
لتفا�صيل علم اجلينالوجيا املفاهيمي ،يعود بنا امل�ؤلف �إىل ب�سط
الفوائد املختلفة ملنهج الهند�سة العك�سية املفاهيمية ،واملغاير ملنهج
علم اجلينالوجيا املفاهيمية �أو علم الأن�ساب ،Genealogy
�أو الفوائد امل�شرتكة من دمج هذين املنهجني مع بع�ضهما البع�ض،
دون �إق�صاء منهج للآخر .حيث ميكن �أن ي�ؤدي النظر �إىل الأفكار
من وجهة نظر عملية �إىل �إحداث حتول الفت للنظر يف الطريقة
التي ننظر بها ،لأننا غالبا ً ال نفكر فيها من وجهة نظرها .فكجزء
من ال�سبب هو �أن هذه الظاهرة امل�ألوفة للم�صممني واملهند�سني
املعماريني �أن الت�صميم ال�سيئ لديه و�سيلة جلذب االنتباه لنف�سه،
ف ��إن ع�لام��ة الت�صميم اجل�ي��د غ��ال� ًب��ا م��ا ت�ك��ون غ�ير م��رئ�ي��ة ،مما
يجعله عر�ضة خلطر عدم التقدير .غري �أن��ه ولفرتة طويلة كان
هناك ميل العتبار �أن الأفكار ال �شيء �سوى �أفكار :كائنات �أثريية،
خاملة ،ولي�س لها ت�أثريات عملية ،ناهيك عن كونها حدا ً فا�صال
ً �أو م�ؤ�شرا ً له ما بعده .ومن ثم ،ف�إن �أولئك الذين يثقون يف قوة
الأفكار ،كثريا ً ما يواجهون ال�شك يف �أن الأفكار املجردة لي�س لها
ت�أثريات حقيقية على العامل .وهذا جت�سد « بح�سب امل�ؤلف » على
�سبيل املثال ،يف لقاء عام  1932بني ال�شاب �أ�شعيا برلني ،الفيل�سوف
وم��ؤرخ الأفكار الذي �آمن بقوة بقدرتها على �إح��داث فرق ،وامل�ؤرخ
لوي�س ناميري  ،Lewis Namierوالذي �أ�صبح ا�سمه كمثال
للت�شكيك يف �أهمية الأفكار ،حيث �أخرب برلني �أن م�ؤرخي الأفكار
هم «�أقل �أنواع امل�ؤرخني فائدة» لأن الأفكار كانت «جمرد تف�سريات
من قبل العقل للدوافع والدوافع العميقة اجلذور» (برلني ،2014
مفهومني للحرية .)127 ،وه��ذا ي�ستدعي للذاكرة �أي�ضا ً ح��وارا ً
مع م�ؤرخ الثورة الفرن�سية توما�س كارليل  Carlyleجرى مع
رجل �أعمال فرن�سي �إبان هذه الثورة هازئا ً منه ،عندما قال� :إنها
جمرد �أفكار ،ال �أكرث .وهو ما نراه متج�سدا ً يف الوقت احلا�ضر يف
الكثري من املفاهيم العملية حول الإن�سان وحقوقه ،التي ال ميكن
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التغا�ضي عنها بفعل تلك الثورة.وكما يُذكرنا كارليل ،ف�إن للأفكار
ت�أثريات حقيقية للغاية يف الواقع ،كثريا ً ما ال ميكن �إثباتها ،وهذا
هو ال�سبب يف �أن احلديث عن وجود نقطة فا�صلة� ،أو «وظيفة» لهذه
الفكرة غالبا ً ما ميكن �أن يكون مفيدا ً كطريقة لإبراز �آثارها التي
نهتم بها هنا لأغرا�ض معينة ،مثل «تلبية احلاجة» �أو التي ت�ؤدي
لإ�شباع احتياجات الإن�سان .حيث ت�أتي هذه املنهجية لت�ساعدنا على
معرفة �أهمية بع�ض الأفكار ال�سامية ،كاحلرية ،واملعرفة ،وغريها،
ب�ع�ي��دة ع��ن اح�ت�ي��اج��ات الإن �� �س��ان ال�ي��وم�ي��ة وامل�ب��ا��ش��رة ،ح�ي��ث توفر
منظورا ً جديدا ً لها وت�ضع امل��رء يف و�ضع ي�سمح له بطرح املزيد
من الأ�سئلة ،مثل :هل نحتاج مل�شاركة مثل هذه الأفكار الآن؟ ومن
يحتاج ه��ذه الأف�ك��ار ب�شكل ٍ حم��دد؟ وه��ل من ال�ضروري ت�أكيدها
وامل�صادقة عليها؟
يجمع علم الأن�ساب الرباغماتي بني ثالثة مناهج :اجلينالوجيا،
الطبيعية ،وال�براغ�م��ات�ي��ة ،ال�ت��ي ت���ش�ترك ،ب�شكل ٍ دق�ي��ق ب��درج��ة ٍ
كبرية ،بكونها تختزل املوا�ضيع التي تف�سرها حلد ٍ كبري ،كما �أنها
تك�شف �أقعنة هذه الأفكار و�صوال ً للم�ستوى الأ�سا�سي :فالأنانية
التي تتنكر يف �صورة نكران ال��ذات ،ت�ستخدم القيمة وذاتية تتنكر
القيمة كعامل ٍ جوهري و�ضروري .ففي اجلانب الطبيعي يذهب
الكثري من املفكرين املذكورين يف هذا العمل ،ومن �ضمنهم هيوم
ونيت�شه وغريهم ،ل�شرح ال�سلوك الب�شري حيثما كان ذلك ممكنا
ً عن طريق الآليات التي تنطبق على بقية اململكة احليوانية �أي�ضا
ً؛ حيث �أن ترجمة الفعل الب�شري من الطبيعة �أو العك�س ،بق�صد
ت�أويله ،وفهمه ،يعني �أن الب�شر يقفون �أم��ام الطبيعة بقية اليوم،
م�شددين على االن�ضباط العلمي ،بعيون �أودي ��ب الثابتة ،و�آذان
اودي�سيو�س املغلقة ،أ�م ��ام الإغ ��راءات امليتافيزيقية القدمية.كما
ي�شري بع�ض امل�ف�ك��ري��ن ،يف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أم �ث��ال ك��ري��غ ،Craig
�إىل �أن م�شروعه «ينتمي لتقاليد املنهج الطبيعي» حيث يرى ،كما
الكثريين غ�يره ،ب��أن الإن�سان و�سلوكه ،وم�ؤ�س�ساته ،يجب النظر
�إليها على �أنها نتيجة للآخرين والتعامل معهم ب�شكل ٍ عام بطريقة
�أقرب لل�سببية.
يف حني �أن اجلانب الرباغماتي يبد�أ كما ُت�شري لذلك الكثري من
املراجع وامل�ؤلفات والتيارات املختلفة ،ب�ضرورة ا�ستخدام م�صطلحات
ومفاهيم معينة حيث يهدف علماء الأن�ساب الرباغماتيون �إىل
حتديد امل�شهد ال��ذي من��ت فيه بع�ض املفاهيم ب��داف��ع ال���ض��رورة،
ع��ن ط��ري��ق ت�ت�ب��ع م��ا ي �ب��دو �أن ��ه م�ت�ع��ال ٍ ع��ن ج ��ذور االح�ت�ي��اج��ات
الب�شرية ،كما �أن الأن�ساب الرباغماتية ت�ستبدل الأنرثوبولوجيا
الفل�سفية بامليتافيزيقا بطريقة مميزة للرباغماتية ،فهي تك�شف
كيف ،كما ق��ال ويليام جيم�س� ،أن أ�ث��ر الثعبان الب�شري يكمن يف
كل �شيء.وبطريقة �أخ��رى ،تبد أ� الرباغماتية ت�سا�ؤالتها �أو املنهج
الرباغماتي كما تقول �شرييل مي�ساك ،Cheryl Misak
يف معجم كامربيدج للرباغماتية من بري�س وجيم�س �إىل رام�سي
وفتنغ�شتاين عام 2016م ،حيث تقول« :تبد أ� الرباغماتية بظواهر
تتعلق با�ستخدام م�صطلحات ومفاهيم معينة ،بد ًال من ا�ستخدام
�أ�شياء �أو خ�صائ�ص ذات طبيعة غري لغوية .حيث يبد أ� بال�سلوك
اللغوي ،ويطرح �أ�سئلة �أنرثوبولوجية على نطاق وا�سع :كيف لنا �أن
نفهم �أدوار ووظائف ال�سلوك املعني يف حياة املخلوقات املعنية؟ ما
هي �أهميتها العملية؟.

كما ميكن ا�ستخال�ص ثالثة �أ�شكال مميزة لرباغماتية كامربيدج.
الأول هو التمركز حول الفرد يف براغماتية كامربيدج :يف معاجلة
املو�ضوعات املحرية فل�سفيا ً ،ال يبد أ� بال�س�ؤال عن الكائن «  ،بل يركز
بد ًال من ذلك على الأف��راد وت�صرفاتهم ،ومواقفهم ،ومفاهيمهم،
وكلماتهم ال�ت��ي ت ��دور ح��ول »  .كما يتعلق احل��اف��ز ال�ث��اين ب�ـ نوع
التف�سري املطلوب بعد ذل��ك :تعتمد براغماتية كامربيدج النهج
الوظيفي �أو ًال ل�شرح املفاهيم �أو امل�صطلحات ،مما ي�ؤدي �إىل �إبعاد
اال�ستف�سارات والت�أويالت التي تنظر يف املقام الأول �إىل حمتواها �أو
معناها ل�صالح الت�أويالت التي تنظر يف املقام الأول �إىل النقطة �أو
الوظيفة يف املمار�سة .يف حني �أن احلافز الثالث هو �أن الرباغماتية
قد ُتعطى �صبغة جينالوجية.
يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ي�ت�ط��رق امل ��ؤل ��ف يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع وال�ف���ص��ول
الالحقة ،لتطبيقات ٍ خمتلفة على فال�سفة ومفكرين خمتلفني،
حول النهج اجلينالوجي والرباغماتي للأفكار ،من �ضمنهم هيوم
 ،Humeنيت�شه ،وغريهم الكثري ،حيث يتناول كتاب «ر�سالة يف
الطبيعة الب�شرية» ال�صادر عام 1740م لديفيد هيوم ،الذي ي�سعى
من خالله لقراءة هيوم كعامل �أن�ساب براغماتي يُلقي �ضوءا ً جديدا
ً على و�صفه للعدالة ،الأمر الذي مييزها عن التخمني حول املا�ضي
البعيد الذي كتبه دوجالد �ستيوارت Dugald Stewart
يف �أفول ع�صر التنوير الأ�سكتلندي ،عن طريق ا�ستخدام «التاريخ
التخميني» ولي�س العملي .كما يُ�سلط هذا الف�صل ال�ضوء من خالل
العد�سة املنهجية لعلم الأن�ساب الرباغماتي على ثالثة جوانب ال
حتظى بالتقدير الكايف� .أو ًال ،يُظهر �أن براعة نهج هيوم يف «�أ�صل
العدالة وامللكية » هو �أنه ي�سعى �إىل فهم ماهية امللكية لي�س من
خ�لال البحث ع��ن العالقات الطبيعية التي جتعلها ملكية ،كما
فعل لوك ،بل عن طريق الفهم .من حيث الأ�صول العملية لبع�ض
املواقف الب�شرية� ،أي تلك املُ�سماة بف�ضيلة «العدالة» .هذا ي�صحح
االنطباع ب�أن هيوم مُتحري يف املقام الأول من كيفية ن�شوء ف�ضيلة
العدالة ،لكن مفهومه ال�ضيق للعدالة كاحرتام للملكية يدفعه
�إىل مالحظة �أن فكرة امللكية من �ش�أنها �أن تن�ش�أ يف �أعقاب ف�ضيلة

العدل؛ حيث يقرتح على العك�س من ذلك �أن علم �أن�ساب العدالة
عند هيوم لي�س جمرد تو�ضيح عر�ضي ،ولكنه يف املقام الأول وب�شكل
�أ�سا�سي حماولة لفهم ظاهرة امللكية املحرية من الناحية الطبيعية.
كما يقرتح فهم طبيعة امللكية عن طريق املواقف الب�شرية جتاهها،
وخا�صة ع��ن طريق ف�ضيلة اح�ت�رام ُمتلكات الآخ��ري��ن ،وه��و ما
يعنيه هيوم «بالعدالة»:
«�إن ممتلكاتنا لي�ست �سوى تلك ال�سلع ،التي تثبت ملكيتها امل�ستمرة
مب��وج��ب ق��وان�ين املجتمع؛ وه ��ذه ه��ي ،م��ن خ�لال ق��وان�ين العدل
ممتلكات ال�شخ�ص التي هي بع�ض الأ�شياء املتعلقة به .هذه العالقة
لي�ست طبيعية ،بل �أخالقية ،وقائمة على العدل .لذلك ،من املنايف
للعقل �أن نتخيل �أنه ميكننا احل�صول على �أي فكرة عن امللكية ،دون
فهم كامل لطبيعة العدالة ،و�إظهار م�صدرها يف حيل الأ�شخا�ص
وطرقهم املختلفة .ذلك �أن �أ�صل العدالة يف�سر امللكية».
يج�سد هيوم هنا يف هذه الفقرة الإ�سرتاتيجية العامة لعلم الأن�ساب
الرباغماتي :بد ًال من اتباع نهج يركز على الكائن وحماولة حتديد
الطبيعة املو�ضوعية للملكية (كما فعل ل��وك عندما و�صف كيف
حت��دد ق��وان�ين الطبيعة ح�ق��وق امللكية الطبيعية) ،يبحث هيوم
وب�شكل ٍ مركزي يف املواقف الب�شرية وامليول التي تعرب عن االهتمام
باملمتلكات .ث��م ي�ح��اول بعد ذل��ك فهم �سبب ظ�ه��ور ه��ذه امل��واق��ف
والت�صرفات من خ�لال �إظهار �أنها تخدم وظيفة معينة يف �ضوء
احتياجات ب�شرية حم��ددة ،وبالتايل اتباع نهج الوظيفة �أو ًال مع
البُعد اجلينالوجي .كما يو�ضح �أن «قواعد العدالة �صناعة ب�شرية
ولي�ست اعتباطية» وهذا يعني �أنها ت�ستند �إىل �أ�سباب منها :هناك
مقت�ضيات عملية جتعل «اخ�ت�راع» القواعد التي تنظم التعامل
مع املمتلكات اخلارجية لي�س فقط «وا�ضح لكن» �ضروري للغاية .
يطرح هذا الف�صل �أ�سئلة مهمة يف هذا ال�سياق ،مثل :ملاذا يجب �أن
يكون هذا مُلكا ل�شخ�ص دون الآخر؟ حيث يقدم يف الف�صل الالحق
وب�شكل م�ستفز الإجابة التالية« :مبا �أن الطبيعة املنعدمة الهدف،
بالت�أكيد ،مل تقدم مثل ه��ذه الإج��اب��ة ،مثل الف�ضائل امل�صطنعة
الأخ ��رى ،مت الك�شف ع��ن ف�ضيلة ال�ع��دال��ة على اعتبار �أن�ه��ا �سمة
�شخ�صية ا�صطناعية ،مت تطويرها «ملعاجلة �إعاقاتنا الطبيعية».
يف اخل�ت��امُ ،تظهر ق��راءة هيوم بهذه الطريقة وغ�يره الكثري من
الفال�سفة واملفكرين �أن �أ�صل الأفكار ي�أتي من احلاجة الب�شرية،
وال��دواف��ع العملية للو�صول لنتائج ،من املمكن مل�سها ،وقيا�سها،
والتعامل معها ب�شكل عملي �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ،مهما بلغ
الت�شديد على اجلانب النظري ،املُنعزل عن الواقع.
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