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علي حسين 

عبد هللا المطيري

وجن���ده يكتب ع���ن نف�سه  :"مل  تك���ن عائلتي 
غني���ة، وكوين الب���ن الأ�سغر جع���ل مرياثي 
�سئي���ا للغاي���ة. ووال���دي، ال���ذي كان متعدد 
كن���ُت  عندم���ا  توف���ى  والق���درات،  املواه���ب 
ر�سيع���ا، فرتكنا اأنا واأخ���ي الأكرب واأخواتي 
حتت رعاية والدتي، وهي امراأة ذات جدارة، 
وق���د كّر�ست نف�سها لتن�سئتن���ا وتعليمنا، رغم 
�سبابها وجمالها. ولقد اأم�سيت �سني التعليم 
التقلي���دي بنج���اح، وق���د ا�ست���وىل عل���يَّ منذ 
طفولت���ي �سغ���ف ب���الأدب، و�س���ارت العاطفة 
امل�سيط���رة عل���ى حيات���ي، وم�س���در بهجت���ي 
و�سعادت���ي. حت���ى اأنن���ي  كن���ت األته���ُم ُكت���َب 

�سي�سرون وفريجل مثل الطعام".
عندما بلغ هيوم الثالثة والع�سرين من عمره، 
ر�س���م خط���ه حليات���ه امل�ستقبلي���ة، ان ي�ستقل 
مالي���ا ول يعتمد عل���ى اإرث العائلة وهو عقار 
�سغري، فقرر ال�سفر اىل فرن�سا ليدر�س الدب 
الت���ي  ال�سن���وات  والفل�سف���ة هن���اك، واثن���اء 

ق�ساها يف باري�س اّلف كتابه ال�سهري"ر�سالة 
يف الطبيع���ة الب�سري���ة". وهو الكت���اب الذي 
قوب���ل مبجموعة من النتقادات  حتى انه قال 
ع���ن الكتاب": لقد وِل���َد ميت���ًا يف املطبعة  ول 

يجب ان اأحزن عليه كثريا"
وق���د خامرت���ه يف البداي���ة     رغب���ة  �سدي���دة 
الطبيع���ة  يف  “ر�سال���ة  كتاب���ه  جن���اح  يف 
الب�سرية"،لكن���ه �سع���ر باخل���ذلن ح���ن  وجد  
بريطانيا باجمعه���ا  تغلي وت�سطرب، ب�سبب 
كتاب"التحقي���ق احُل���ّر  مليدلت���ون، بينم���ا متَّ 
جتاه���ل كتاب���ه، وب�سب���ب طبيع���ة مزاجه، مل 
توؤّث���ر هذه اخليبات عليه اإل قليا، بل رمبا مل 
يكن له���ا اأي اأثر. ليقرر عام  1749  ان يذهب 
اىل الري���ف ليعي�س مع اأخيه  يف منزله طوال 
�سنت���ن، وكان���ت والدت���ه حينئذ ق���د توفيت. 
وهناك كتب  موؤلفه الثاين"مقالت �سيا�سية"، 
وكذل���ك كتابه"بح���ث يف اأ�س���ول الأخ���اق"، 
وه���و �سياغة جديدة جلزء م���ن كتاب"ر�سالة 

يف الطبيع���ة الب�سري���ة".  ويفرح حن يخربه  
النا�سر  اأن كتبه )با�ستثناء"ر�سالة يف الطبيعة 
الب�سرية"تعي����س احلظ( قد �سارت مو�سوعا 
للنقا����س، واأن مبيعاته���ا تتنام���ى بالتدري���ج، 
واأن طبعات جديدة �س���ارت مطلوبة. وبداأت  
ت�سله خطابات م���ن الق�ساو�سة  الذين اخذوا 

ي�ستمونه. 
بعد عامن ع���اد من جديد  اىل ادنربة ليدر�س 
امل�سه���د الفك���ري الع���ام، ون���راه يخربن���ا بان 
�سعورا جديدا متلكه دفعه اىل النطاق بقوة 
م���ن جدي���د، لق���د اكت�س���ف اعم���ال الفيل�سوف 
ال�سكتلندي فرت�سي�س هت�س�ستون  الذي كان 
يوؤك���د بان املب���ادىء الخاقي���ة  ل تقوم على 
الدين كم���ا تقول امل�سيحية، كم���ا انها ل تقوم 
على العق���ل كما زعم افاطون، لكنها كما يرى 
هت�س�ستون  تقوم على م�ساعرنا، واحا�سي�سنا 

املرتبطة بالقبول او الرف�س 
وكانت ه���ذه الآراء هي نقطة النطاق لهيوم 

ال���ذي كت���ب : مل���اذا ل نطب���ق  وجه���ة  النظ���ر 
القائلة بان معتقداتن���ا الخاقية لي�ست اآلهية 
او عقلية، لكنها تع���رب عن م�ساعرنا فقط على 
جميع معتقداتن���ا؟ ونراه يكتب فيما بعد ماذا 
يح���دث لو ان جمم���ل معرفتنا العلمية  مل تكن 
معرف���ة  عل���ى الط���اق  ول تنط���وي على اأي 
يق���ن، ول �سبيل لإثبات كونها يقينية  وكانت 
تق���وم على جم���رد �سعورنا ب�سدق م���ا ندركه 

ح�سّيًا؟ 
وقد جمع���ت نظرة هي���وم الفل�سفية  اجلديدة 
واملثرية بن جتريبية ل���وك وبركلي القائلن 
ب���ان املعرف���ة  ل تاأت���ي  ال عن طري���ق الدراك 
احل�س���ي، والفل�سفة الخاقية عند هت�س�سون 
القائل بان الح�سا�س  او ال�سعور هو امل�سدر 
الوحيد لاخاقية، وكانت هذه نقطة انطاق 
هيوم نحو فكره  القائل بان معرفتنا اليقينية  
وقوانينن���ا العلمي���ة لي�س���ت �س���وى م���دركات 
ح�سي���ة  تقودن���ا م�ساعرنا لت�سديقه���ا. وبهذا  

يوؤك���د هي���وم  ان كل م���ا لدينا  ل يع���دو كونه 
مدركات ح�سية  وم�ساعر، ولذا فمن امل�سكوك 
في���ه وجود اية معرفة  لدين���ا، وكل ما لدينا ل 
يعدو كونه مدركات ح�سية وم�ساعر، ويتبن 
لنا من خال ه���ذه الفكار مدى تطرف مذهب 
ال�س���ك عند هي���وم  ال���ذي يبدو مذه���ب ال�سك 
الديكارت���ي  متحفظ���ا امام���ه، فق���د ا�ستخ���دم 
دي���كارت منهج ال�سك ليج���اد ا�سا�س للمعرفة 
اليقيني���ة، يف حن بدا هي���وم عازمًا على هدم 

اأي ا�سا�س للمعرفة اليقينية.
يف خري���ف عام 1729 اأُ�سي���ب هيوم بانهيار 
ع�سب���ي �سدي���د، ومتلك���ه  اخل���وف والقل���ق  
وظل املر����س مازمًا  له طيلة  خم�س �سنوات  
وكان م�سحوب���ًا باعرا�س ج�سمانية  و�سعور 
بالكتئ���اب  وال�سع���ف ويف اح���دى ر�سائل���ه 
لآدم �سميث  يكتب هي���وم :"كان مر�سي عبئًا 
ثقي���ًا  وقا�سيًا علّي"وقد اخربه الطبيب  بانه 
يعاين من داء املثقفن  وال�سعور باأنه ينحدر 
اىل الهاوي���ة، وحاول هي���وم جاهدا موا�سلة 
الق���راءة والكتاب���ة، لكن���ه ف�س���ل فق���د ا�ستنفد 
اكوام���ا هائل���ة من ال���ورق  دون ج���دوى  فقد 
كان ي�سع���ر بالياأ�س من تقدمي اية اآراء  لها من 
الدق���ة  والرباع���ة  مما يجعلها جت���ذب انتباه 
الع���امل اليه���ا. ونراه بع���د �سفائه م���ن املر�س  
يق���رر التخلي ع���ن الفل�سفة، لكنه يع���ود اليها 
بع���د ا�سه���ر، وح���اول احل�س���ول عل���ى درجة 
ال�ستاذية يف جامع���ة ادنربة لكن طلبه ُقوبل 
بالرف����س  لأ�سباب ديني���ة يف مقدمتها مذهبه 
يف ال�س���ك وازدراوؤه  للمعتقدات الدينية، ومل 
يكن مق���درا لهيوم ان ي�سبح ا�ست���اذًا جامعيًا 
يف ي���وم م���ن الي���ام، وبحثًا عن ال���رزق عمل 
مدر�س���ًا  خ�سو�سي���ا ثم �سكرت���ريا للعديد من 
الثري���اء  وكان بينهم ال�سف���ري النكليزي يف 
فرن�سا الذي عينه مبن�سب �سكرتريا لل�سفارة 
الربيطاني���ة يف باري�س، وهناك يحقق �سهرة 
كبرية ويرتبط ب�سداقة مع جان جاك رو�سو، 
ال���ذي قرر ان ي�سافر معه اىل بريطانيا لي�سا 
اليها يف كانون الث���اين عام 1766 اىل لندن، 
لك���ن �سرعان ما ب���داأت اخلافات ت���دب ينهما  
فتتح���ول ال�سداق���ة اىل ع���داوة، حي���ث جند 
رو�س���و يكت���ب مق���ال عنيف���ا يهاجم ب���ه افكار 

هيوم، الذي يرد مبقال اأعنف.
يف ع���ام 1776 ي�سعر هيوم بان نهايته قربت 
فق���د كان يعاين من نف�س املر����س الذي اأودى 
بحي���اة اأمه"مر����س القلب"لكن���ه ط���ل حا�سر 
بيت���ه  يف  زواره  بجمي���ع  يرح���ب  الذه���ن، 
اجلمي���ل ال���ذي بن���اه باأح���د �س���وارع ادنربه، 
وح���ن ي���زوره اح���د الق�ساو�س���ة ليحدثه عن 
ال���روح وخلوده���ا يفول ل���ه :"الق���ول بخلود 
الروح وبقاء النا����س اىل البد اعظم الوهام 
واكرثه���ا ل عقانية  فا ب���د اذن من املحافظة 
على نفايات كل ع�س���ر، ولبد من خلق عوامل 
جديدة  لحتواء هذه العداد التي ل حت�سى، 
ويف هذه الف���رتة يتفرغ لكتابة �سرية حياته، 
ويف اخلام�س والع�سرين من اب �سنة 1776 
مي���وت اإثر اأزمة مر�سية ويو�سي اأن ل ُيكتَب 
على �ساه���دة قربه �سوى  ا�سم���ه  فقط"ديفيد 

هيوم".
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كيف نح�سل على املعرفة العقلية؟

لعل املو�س���وع الرئي�سي لكتاب هيوم"ر�سالة 
يف الطبيع���ة الب�سرية"يتعل���ق بال�سوؤال كيف 
يح�سل الن�سان على املعرفة العقلية؟، والراأي 
ال���ذي يخرج به هيوم، هو ان امل�سدر الوحيد 
الذي لم�سدر �س���واه ملعرفتنا، هو احلوا�س، 
كان رو�س���و يقول ان هي���وم اراد  العودة اىل 
الطريق���ة التي ي���رى فيها الطف���ل، العامل قبل 
ان جتت���اح الف���كار  والتام���ات دماغه، حيث 
يقول هي���وم يف مقدمة كتابة ان :"غايته  هي 

درا�س���ة علم الن�سان  و�س���رح مبادئ الطبيعة  
الب�سري���ة، وكما فع���ل نيوتن  م���ن قبل حينما 
اخت���زل عل���م امليكانيكيا، اري���د ان اختزل علم 

الن�سان يف مبادئ ب�سيطة"
والنطباع عند هيوم يطلق على اأي اح�سا�س 
او عاطفة او انفعال  عندما يظهر للمرة الوىل  
يف اذهاننا، اما الفكرة عنده فهي ن�سخة باهتة 
من النطباع، ولتختلف الفكرة الب�سيطة عن 
النطب���اع الب�سي���ط ال يف ظهوره���ا املتاخر، 
ويف كونه���ا خافتة ب�سورة اك���رب، ويف حالة 
اف���كار التذك���ر تك���ون اك���رث خفوت���ا يف افكار 
التخي���ل، انظ���ر اىل ل���ون او ا�سم���ع �سوت���ًا،  
جت���د ان ادراكك عب���ارة عن انطب���اع  ب�سيط، 
لك���ن ا�سرتجع ه���ذا الل���ون او ال�سوت  يف ما 
بعد، �ستج���د ان ادراكك عبارة عن فكرة ت�سبه  
متاما النطباع ال�سلي،  ال انها �ستكون اقل 
و�سوحا، تخيل لونا م�سابها  او �سوتا �ستجد 
ان فكرتك لتزال وا�سحة، ولكن ب�سورة اقل، 
ولهذا جند هيوم مييز بن منطن  من التمثل 
لدى الن�سان : الحا�سي�س والفكار، فالوىل 
ه���ي الت�س���ورات  احل���ادة واملبا�س���رة  للعامل 
اخلارج���ي، يف ح���ن ان الثانية ه���ي الذكرى 
املتعلق���ة به���ذه الحا�سي�س، وي�س���رب هيوم 
مث���ا،  حن نقرب ايدينا من وعاء �ساخن، يف 
البداي���ة يتك���ون لدينا على الف���ور الح�سا�س 
بال�سخون���ة  وبعدئذ �سنفك���ر بهذه ال�سخونة،  
وهذا م���ا ي�سمي���ه هيوم"فكرة"والف���ارق هنا 
ان الح�سا����س  اأقوى بكث���ري  من الفكرة التي 
تات���ي بعده، وبتعبري اخ���ر ان الح�سا�س هو 
ال�سل���ي  اما الفكرة فلي�س���ت ال ن�سخة باهة، 
لن الح�سا����س ه���و ال�سب���ب املبا�س���ر للفكرة 

التي تع�سع�س يف الذاكرة.
وياخذن���ا هي���وم  اىل مث���ال اخر ي���رد به على 
دي���كارت  يف ت�س���وره الوا�س���ح لل���ه فيق���ول 
:"اننا نرى الل���ه كائنا ذكيًا وطيبًا  يف املطلق  
وه���ذا يف الواق���ع  تداعي اف���كار جتمع �سيئا 
م���ن  الذكاء و�سيئا م���ن الطيبة، ولو مل نعرف 
الطبية والذكاء ونح����س بهما ملا ا�ستطعنا ان 
نبن���ي هذا املفه���وم لله، ونحن نعت���ربه اي�سا 
اب قا�س  لكنه ع���ادل، هنا اي�سا تتجمع افكار 
ثاث، الب  والعدل والق�سوة، ويف احلالتن 
تكون �سورة الب هي التي قادتنا اىل �سورة 

اب يف ال�سماء". 
ويف م���كان اخر يناق�س هيوم قانون ال�سببية  
الذي يقول لكل ح���ادث �سببا وهو ياخذ مثال 
عل���ى ذل���ك كرتي بلي���ارد، م���اذا يح���دث اذا ما 
�سرب���ت بالكرة البي�ساء كرة �سوداء متوقفة، 
يجي���ب �ستتح���رك الخ���رية، مل���اذا لأن الك���رة 
البي�س���اء �سربته���ا، يف هذه احلال���ة �سنقول 
ان الك���رة البي�س���اء ه���ي �سب���ب حرك���ة الكرة 
ال�س���وداء، وي�سيف هي���وم  انن���ا راأينا الكرة 
البي�ساء هي �سبب حركة الكرة ال�سوداء، لكن 
م���ا مل نراه هو ال�سل���ة ال�سببية، ويريد هيوم 
ان ي�سل اىل ان القوانن تنتج عن العادة ومل 
ت���ن على العق���ل، فهي لي�س���ت منطقية او غري 
منطقية، امنا ه���ي هكذا وكفى، ونحن لنولد 
ومعن���ا افكارنا، بل ان العامل يقدم لنا كل يوم 

افكار جديدة 
ويعطينا برتراند ر�سل مثال على �سببية هيوم  
فيق���ول ان دجاج���ة ت���رى كل ي���وم ان الطعام 
يعطى لها بعد حلظات من مرور املزارع، لبد 
ان ت�سل يف النهاية اىل ت�سور عاقة  �سببية 
بن املزارع والطعام الذي يو�سع لها، واذا مل 
تعط الطع���ام يوما، �سيكون ذل���ك اليوم الذي 

ياتي فيه املزارع ليقطع رقبتها. 
ان تتاب���ع �سيئي���ن يف الطبيع���ة ليعن���ي  ان 
احدهم���ا �سب���ب الخ���ر، وله���ذا ي�س���ر هي���وم 
على ان اول واجب���ات الفيل�سوف هي حتذير 
النا�س م���ن اخلروج با�ستنتاج���ات مت�سرعة، 

لن ذلك يعني الوقوع يف اخلرافات

بح�س���ب مو�سوع���ة جامع���ة �ستانف���ورد الفل�سفي���ة ف���اإن ديفي���د 
هي���وم هو اأهم فيل�س���وف كتب بالإجنليزية عل���ى مر الع�سور. 
هي���وم املولود يف 1711 للمياد يف اأدن���ربه هو اأحد الفا�سفة 
ال�س���كاك الكبار لدرج���ة اأن فل�سفته ال�سكية اأيقظ���ت الفيل�سوف 
الكب���ري اإميانوي���ل كانت من �سبات���ه الدوغمائ���ي، ح�سب تعبري 
كانت، كم���ا اأدت ل�سقوط املوازين واملعاي���ري من عيني جريمي 
بينث���ام، ح�سب تعب���ري بينثام نف�سه. كان هي���وم اأي�سا موؤرخا، 
فقد كت���ب تاريخ اإجنلرتا كما كتب مق���الت ودرا�سات كثرية مل 
ين�س���ر بع�سه���ا اإل بع���د وفاته خوفا عل���ى حياته. هي���وم اأي�سا 
كان عل���ى عاق���ة وثيقة بعدد م���ن الفا�سفة املهم���ن يف ع�سره 
وعل���ى راأ�سه���م اآدم �سمي���ث وجان ج���اك رو�سو ال���ذي عاد معه 
اإىل اإجنل���رتا هربا من مطاردات قانوني���ة يف �سوي�سرا. تويف 
هي���وم به���دوء يف 1776 يف منزل���ه الذي بن���اه يف اأدنربه بعد 
عم���ر من التجوال والن�ساط يف اأوروبا انتهى ب�سنن هادئة مع 

اأ�سدقائه واأحاديثهم الودودة كل م�ساء.
ل���و اأردنا و�سع عنوانا لفل�سفة هيوم اأو مبدءا جوهريا ملنطقها 
فاإن���ه باإمكاننا الق���ول بهذا ال�سعار: »املعرف���ة متهمة حتى تثبت 
براءته���ا«. يف املقاب���ل جن���د ل���دى فا�سف���ة احل����س امل�س���رتك 
كتوما����س ريد مثا اأن »املعرف���ة بريئة حتى تثبت اإدانتها«. هذا 
املبداأ �سيك���ون له تطبيقات كثرية �ساأقت�سر هنا على ذكر بع�س 
اجلوان���ب املتعلقة بامليتافيزيقا واملنط���ق، وهي املجالت التي 
اأح���دث فيها هيوم تاأثريات جوهري���ة. يف املبحث امليتافيزيقي 
ل ب���د من التوق���ف عند راأي هي���وم يف ال�سببي���ة، وهي العاقة 
اجلوهرية الوحي���دة التي متكننا من الو�س���ول ملا وراء الأدلة 
الت���ي نح�س���ل عليه���ا من احل����س املبا�س���ر. يت�س���اءل هيوم عن 
العاق���ة ال�سببية ولأي اأنواع التفكري تنتمي. مبعنى هل عندما 
نق���ول اإن »اأ« �سبب ل�»ب«، فنحن ننطلق من تفكري ا�ستقرائي اأو 
ا�ستنباط���ي؟ املنط���ق ال�ستنباطي �س���روري منطقيا مبعنى اأن 
النتيجة تنتج �سروريا من املقدمة واإل وقعنا يف التناق�س. مثا 
حن نق���ول اإن كل اإن�سان له قلب ونقول اإن �سقراط اإن�سان فاإنه 
من ال�سروري القول اإن �سقراط له قلب. هذه النتيجة �سرورية 
منطقيا لأننا لو و�سلنا لنتيجة مثل »�سقراط با قلب"�ستحدث 
تناق����س واإ�س���كال يف التفك���ري م���ع املقدم���ات الأوىل. هذا هو 
التفكري ال�ستنباطي الذي ن�ستنبط فيه النتيجة من املقدمة. يف 
املقابل التفكري اأو املنط���ق ال�ستقرائي يتحرك مبنطق خمتلف 
فه���و قائم عل���ى ماحظة اأحداث معينة ث���م ا�ستنتاج نتيجة لها. 
مث���ا ممكن اأن ناحظ اأن ن�سبة البطالة عند اأ�سحاب ال�سهادات 
العلي���ا اأقل منها عند من ل ميلكون �سهادات عليا، ون�ستنتج من 
ذلك اأن ال�سهادات العليا �سبب لنخفا�س البطالة. اأو اأن ناحظ 
اأن ن�سب���ة اأمرا�س ال�سكر عند م���ن ميار�سون الريا�سة اأقل منها 
عند م���ن ل ميار�سونها، وبالت���ايل ن�ستنت���ج اأن الريا�سة �سبب 
للحماي���ة من اأمرا�س ال�سكر. املاح���ظ يف التفكري ال�ستقرائي 
اأن���ه دائما ناق����س.. مبعنى اأنه ل ميكن جم���ع كل العينات التي 
يفرت����س اأن ينطبق عليها القانون. مل يجم���ع اأحد كل اأ�سحاب 
ال�سهادات العليا ول كل ممار�سي الريا�سة يف الأمثلة ال�سابقة. 
مبعن���ى اأن النتيج���ة فيها تعميم جتاوزي غ���ري مدعوم بالكامل 
برباه���ن. كذل���ك ناح���ظ اأن نتيج���ة املنط���ق ال�ستقرائي غري 
�سروري���ة منطقي���ا. مبعن���ى اأن���ه ل توج���د عاق���ة منطقية بن 
الريا�سة وال�سكر اأو بن ال�سهادة العليا والتوظيف. اأعني بذلك 
اأنن���ا لن ن�سعر بالتناق�س حن نفك���ر باإن�سان يجمل �سهادة عليا 
وعاط���ل يف الوقت ذاته، اأو ريا�سي م�س���اب بال�سكر. قد نقول 
اإن ه���ذه نتائج غريب���ة واقعيا ولكنه���ا مقبولة منطقي���ا. �سوؤال 
هيوم هن���ا هو اإىل اأي هذي���ن النوعن تنتمي عاق���ة ال�سببية؟ 
اجلواب عنده اأنها عاقة ا�ستقرائية وبالتايل فهي ناق�سة وغري 
�سروري���ة منطقيا. فعا احلرارة متدد املعادن ولكن هذه عاقة 
قائمة عل���ى التجربة ولي�ست عاقة قبلي���ة. هنا يقطع هيوم مع 
التفك���ري املثايل القائم على النظر على اأن ال�سببية منطق قبلي، 
وعقل���ي، �سابق عل���ى اأي جتربة. ما يقوله هي���وم هنا جوهري 
جدا لأن نتيجته تق���ول اإن العقل الإن�ساين دون التجربة يفتقد 

لأه���م اآليات تفك���ريه: العاق���ة ال�سببي���ة. ال�سببي���ة يف الأخري 
وباعتب���ار اأنه���ا لي�ست عاق���ة �سروري���ة منطقية، فه���ي ناجتة 
فق���ط عن ماحظة تكرار تتابع الأحداث. مبعنى اأننا ا�ستنتجنا 
متدد املعادن ب�سبب احلرارة ب�سبب تكرار هذه الظاهرة اأمامنا 
عل���ى مدار زمن طويل. ل يوجد �سيء يف فكرة احلرارة وفكرة 
املع���ادن يربطهما بعاقة التمدد. كل م���ا هنالك هو عاقة تكرار 
م�ستم���رة جعل���ت لدينا نوع م���ن الثقة با�ستمرار ه���ذه العاقة. 
بح�س���ب هيوم ل توج���د �سمانة عل���ى اإ�سراق ال�سم����س غدا اإل 
جم���رد ثقتن���ا يف تكرار احل���دث الذي �سهدناه عل���ى مدار �سنن 
طويلة. ل يوج���د مانع منطقي لوجود عامل ت�سرق فيه ال�سم�س 

من الغرب اأو ل ت�سرق اأبدا.
ما يقوله هيوم هنا هو اأن اأي مفكر ل ميكنه التفكري دون جتربة. 
التجربة هنا لي�ست فقط م�سدرا للمعلومات ال�سرورية للتفكري 
بل ه���ي م�سدر لأهم عاق���ة يف التفكري الب�س���ري وهي العاقة 
ال�سببي���ة. العاقة التي تتي���ح لنا الربط ب���ن الأحداث وتوؤدي 
بنا اإىل ا�ستخا�س قوان���ن وقواعد. النتيجة املهمة الأ�سا�سية 
الأخرى التي تعود بنا اإىل لب فل�سفة هيوم الت�سككية و�سعاره 
»كل معرفة متهمة حتى تثبت براءتها« هي اأن املعرفة الإن�سانية 
برمتها قائمة على معرفة ناق�سة بال�سرورة وغري �سرورية. اإذا 
كان���ت ال�سببية وهي العاقة الأم للتفكري الإن�ساين نتيجة لفكر 
ا�ستقرائ���ي خا�سع مل���ا يجري الآن، وهنا فاإن���ه من غري احلكمة 
اإعطاء نتائ���ج هذا التفكري اأبعادا متج���اوزة لاآن وهنا. يجادل 
هي���وم هنا الفك���ر املثايل الذي يق���دم دعاوى اأن���ه و�سل ملعرفة 
نهائي���ة �سروري���ة �ساحلة ل���كل زمان ومكان. ه���ذه الدعاوى ل 
اأ�سا����س لها م���ا دام منطق التفكري الإن�س���اين قائم على التجربة 
واخلربة والتي هي بطابعها م�سروطة وكل التعميمات الناجتة 

عنها خا�سعة بال�سرورة لتلك امل�سروطية.

عن الريا�ض ال�سعودية

ديفيد هيوم فيلسوف التنوير 

هيوم و»المعرف��ة المتهمة 
حتى تثبت براءتها«

قالت املرأة لجارتها :"بيدو أن ديفي مخلوق طيب، 

لكنه لالسف خامل الذهن،  بال قدرة عىل  الفهم  

والعمل"، ومل تكن املرأة تدرك ان ابنها سيحدث 

ثورة يف الفكر الفلسفي، وانه سيصبح اشبه مبعول 

يهدد مزاعم الفالسفة الذين سبقوه.

وِلَد ديفيد هيوم  يف اسكتلندا عام 1711 ونشأ يف 

عائلة من الطبقة املتوسطة، بعد ان اكمل الثانوية 

كانت رغبة ارسته ان يصبح محاميا، فدخل كلية 

الحقوق، لكنه تركها قبل ان يحصل عىل الشهادة، 

ويخربنا يف سريته الذاتية  بانه :"يف الوقت الذي 

كانت عائلتي مقتنعة بانني اقرأ كتب القانون، 

كنت التهم  الكتب الفلسفية رسًا". فقد كان يشعر 

بكراهية شديدة لكل يشء سوى كتب الفلسفة، 

والن عائلته مل تكن غنية  بدرجة تسمح لالبن بان 

يتفرغ للقراءة والبحوث، فقد اضطر الشاب هيوم 

ان  يقوم باعامل بسيطة يحصل منها عىل مبالغ 

مالية يشرتي فيها الكتب التي تكدست يف البيت  

ويف سريته الذاتية  القصرية التي حررها صديقه 

الحميم ادم سميث صاحب كتاب ثروة األمم  نجد 

هذا الوصف لهيوم :"انسان هادىء الطبع، لديه 

القدرة عىل التحكم يف مزاجه، ذو فكاهة رصيحة  

واجتامعية مرحة، لديه القدرة عىل اقامة عالقات، 

لكن لديه االستعداد قليال للعداوة والبغضاء، 

واعتداال كبريا يف انفعاالته، عىل الرغم 

من خيبة آماله املستمرة"
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وم���ع ذلك، فل���م تكن عائلت���ي غنية، 
جع���ل  الأ�سغ���ر  الب���ن  وك���وين 
مرياث���ي – كم���ا درج���ت الع���ادة 
يف ه���ذا البل���د – �سئيا للغاية. 
متع���دد  كان  ال���ذي  ووال���دي، 
ت���ويف  والق���درات،  املواه���ب 
عندم���ا كن���ُت ر�سيع���ا، فرتكنا 
اأن���ا واأخ���ي الأك���رب واأخواتي 
حت���ت رعاي���ة والدت���ي، وهي 
وق���د  ج���دارة،  ذات  ام���راأة 
لتن�سئتن���ا  نف�سه���ا  كّر�س���ت 
�سبابه���ا  رغ���م  وتعليمن���ا، 
وجمالها. ولقد اأم�سيت �سني 
التعليم التقليدي بنجاح، وقد 
ا�ست���وىل عل���يَّ من���ذ طفولت���ي 

�سغف بالأدب، و�س���ار العاطفة 
امل�سيطرة على حياتي، وم�سدر 

بهجتي و�سعادتي. وعندما راأت 
عائلت���ي مثابرت���ي عل���ى الدر�س، 

ور�سانت���ي واجته���ادي، ب���دى لها 
اأن القان���ون هو املهن���ة الأن�سب يل؛ 

لكن���ي وجدت كل �سيء خ���ا الفل�سفة 
والطاع العمومي اأمرا منّفرا بغي�سا. 

فبينم���ا كان اأهل���ي يتوهم���ون اأين كنُت 
مكبا على فوت وفينيو�س، كنت يف الواقع 

األتهُم ُكتَب �سي�سرونوفريجل.
لكن قلة مايل، وتهالك �سحتي بع�س ال�سيء، 
ب�سب���ب انكبابي املحتدم عل���ى الدر�س، جعل 
خطت���ي يف احلياة غ���ري ممكن���ة التنفيذ، لذا 
كن���ت منجذب���ا، ب���ل جم���ربا، عل���ى اأن اأق���وم 
مبحاول���ة م���ا للدخ���ول يف مع���رتك احلياة. 
فذهبت يف �سنة 1734 اإىل بري�ستول، حاما 
تزكي���ات اإىل جتار مرموقن، لكن بعد م�سي 
�سهور عدة، وجدت اأن هذا املكان ل ينا�سبني 
على الإطاق. فتوجهت اإىل فرن�سا، على اأمل 
القي���ام بدرا�سات���ي ومذاكرات���ي يف ُمْعَت���َزٍل 
ريف���ي، وهن���اك اأمكنن���ي تنفي���ذ خطت���ي يف 
اأردُته���ا دوم���ا  احلي���اة، تل���ك اخلط���ة الت���ي 
وجنحُت يف تنفيذها. لق���د قررت اأن اقت�سد 
ب�سرامة لتوفري م���ايل ال�سحيح، كي ل اأ�سرَّ 
با�ستقاليت���ي، واأن اأزدري كل �س���يء، ع���دا 

حت�سن ملكاتي الأدبّية والعلمّية.
اإّبان اعتزايل بفرن�سا – يف البداية بران�س، 
ثم بافا�س يف اأجنو – �سّنفُت كتابي"مقالة 
م�سي  وب��ع��د  الإن�سانية"]8[.  ال����ذات  يف 
ذهبت  البلد،  هذا  يف  �سائغة  ثاث  �سنوات 
عام 1737 اإىل لندن، ويف نهاية هذه ال�سنة 
ن�سرت كتابي، وم�سيت فورا اإىل اأمي واأخي، 

ال�����ل�����ذان 
ك�����������ان�����������ا 

ي���ع���ي�������س���ان يف 
منزل ريفي. وكان اأخي 

يدير اأموره بتعقل ووفِّق يف اإرباء ثروته.
مل تكن حماولة اأدبية اأتع�س من كتابي"مقالة 
يف ال���ذات الإن�ساني���ة"، اإذ اإنه ول���د ميتا من 
املطبع���ة، وكان خام���ل الذك���ر، اإىل ح���د اأن���ه 
حت���ى مل ي���رث لغ���ط املتزمت���ن. لك���ن لكوين 
ذا م���زاج بهي���ج ومتفائل، تعافي���ت فورا من 
الري���ف  يف  درا�سات���ي  وا�ستاأنف���ت  البلّي���ة، 
بحما����س �سدي���د. ويف ع���ام 1742، طبع���ت 
باإدن���ربة اجل���زء الأول م���ن مقالت���ي؛ وق���د 
ُا�ستقبل���ت ا�ستقبال جي���دا، وجعلتني اأن�سى 
اخفاقي ال�سابق. وكنت ل اأزال اأقيم مع اأمي 
واأخي يف الريف. ويف هذا الوقت ا�ستعدت 
معرفت���ي باللغة اليونانية، التي اهملتها منذ 

فتوتي.
يف ع���ام 1745، تلقي���ُت ر�سالة م���ن املاركيز 

نان���دال،  اأ
ين  ع���و يد
فيه���ا لالتحاق 
اإجنل���رتا  يف  ب���ه 
وق���د  مع���ه،  والعي����س 
علم���ت اأن اأهل واأ�سدقاء هذا 
النبيل ال�س���اب كانوا طامعن يف اأن 
يك���ون حتت رعايتي وتوجيهي، اإذ اأن حالته 
العقلي���ة وال�سحية تقت�سي هذا. فع�ست معه 
اثني ع�سر �سهرا، فكان عملي يف هذه الفرتة 
�سبب���ا لنمو ثروتي ال�سغ���رية ب�سكل �سخم. 
ثم اإين تلقيت دعوة من اجلرنال �سانت كلري 
لأك���ون �سكرت���ريا ل���ه يف حملت���ه الع�سكرية، 
التي كان���ت موجهة اإىل كن���دا يف البدء، لكن 
اأنتهى بها احلال عل���ى �سواحل فرن�سا. ويف 
ال�سن���ة التالية، اأي �سنة 1747، تلقيت دعوة 
من اجلرنال لأخدم���ه يف املن�سب نف�سه، يف 
�سفارته الع�سكرية يف باط فيينا وتورينو. 
ة �سابط، ون���ودي بي  �ساعتئ���ذ ارتدي���ت ِب���زَّ
يف ه���ذه الباط���ات ب�سفتي �سابط���ا مرافقا 
للج���رنال، اإىل جانب ال�سري ه���اري اإر�سكن 
والكاب���ن غرانت، الذي �س���ار الآن اجلرنال 

غران���ت. كانت هتان ال�سنت���ان هما النقطاع 
الوحي���د يل تقريب���ا ع���ن طل���ب العل���م طوال 
حيات���ي، وكانت���ا �سائغت���ن ووج���دت فيهما 
ب�سب���ب  فيهم���ا،  وو�سل���ت  طيب���ة،  �سحب���ة 
مرتباتي واقت�س���ادي ال�سديد يف املال، اإىل 
حالة ميكن و�سفها بال�ستقال، على الرغم 
من اأن اأ�سدقائي نزعوا اإىل البت�سام حن 
اأخربته���م به���ذا. وبالإجم���ال، لق���د �سرت 

اأملك ما يربو على األف جنيه من املال.
رغبت���ي  اأن  فك���رة  خامرتن���ي  لطامل���ا 
يف  كتابي"مقال���ة  جن���اح  يف  ال�سدي���دة 
الذات الإن�سانية"ق���د جنم عنها جودة يف 
باإر�س���ايل  امل���ادة، واأين  الأ�سل���وب ل يف 
الكتاب اإىل املطبعة على عجل كنت طائ�سا. 
غ���ت اجل���زء الأول م���ن الكت���اب يف  ل���ذا �سُ
كتاب جديد هو"بحث يف الفهم الإن�ساين" 
، ُن�سر اأثناء وج���ودي يف تورينو. لكن هذا 
العم���ل مل يك���ن له حظ يف���وق حظ"مقالة يف 
الذات الإن�سانية". ويف عودتي من اإيطاليا، 
�سع���رت باخلزي والع���ار اأن وجدت اإجنلرتا 
كلها تغلي وت�سطرب، ب�سبب كتاب"التحقيق 
احُلّر"للدكت���ور ميدلت���ون ، بينما متَّ جتاهل 
���رت طبعٌة جديدٌة  كتاب���ي واإهماله. كذلك ُن�سِ
يف  والأخاقي���ة،  ال�سيا�سي���ة  مقالت���ي  م���ن 

لندن، ولقت امل�سري ذاته.
ه���ذه  توؤّث���ر  وب�سب���ب طبيع���ة مزاج���ي، مل 
اخليب���ات عل���يَّ اإل قلي���ا، ب���ل رمب���ا مل يكن 
ل���ه اأي اأث���ر. وقفل���ت ع���ام 1749 لأعي�س مع 
�سنت���ن،  ط���وال  الريف���ي  منزل���ه  يف  اأخ���ي 
وكان���ت والدت���ي حينئذ قد توفي���ت. وهناك 
مقالت���ي،  م���ن  الث���اين  اجل���زء  �سّنف���ت 
وكذل���ك  �سيا�سي���ة"،  و�سميتها"مق���الت 
كتاب"بح���ث يف اأ�س���ول الأخ���اق"، وه���و 
�سياغ���ة جديدة جل���زء م���ن كتاب"مقالة يف 
الذات الإن�ساني���ة". حينها اأخربين نا�سري، 
يف  )با�ستثناء"مقال���ة  ُكُتب���ي  اأن  ميل���ر،  اآي 
ال���ذات الإن�سانية"تعي����س احلظ( قد �سارت 
مو�سوع���ا للنقا����س، واأن مبيعاته���ا تتنامى 
�س���ارت  جدي���دة  طبع���ات  واأن  بالتدري���ج، 
ال���ردود م���ن  َت���ِرد عل���يَّ  مطلوب���ة. وب���داأت 
الق�ساو�س���ة والأ�ساقفة، رمبا اثنان اأو ثاثة 
باب  ردود يف �سن���ة واحدة. ووج���دت يف �سِ
الدكت���ور واربورت���ون يل، اأن ُكتب���ي ب���داأت 
حتوز تبجيل معا�سر كرام. لكن قررت قرارا 
�سممت عليه، هو األ اأردَّ على اأحد مهما كان؛ 
ولأن مزاج���ي مل يك���ن نزقا، فلق���د ا�ستطعت 
ال�سج���ارات  م���ن  مبع���زل  البق���اء  ب�سهول���ة 
الأدبية. ولق���د زودتني دلئل �سعود �سيتي 

ه���ذه باحلما�س���ة، مب���ا اأين اأن���زع دائما اإىل 
روؤي���ة الب�سائر يف كل �س���يء، والتهوين من 
الب���وارح؛ وهذه مي���زة اأح���ب اأن تكون يل، 
عل���ى اأن يكون يل عقار ل حُتيط به الأب�سار 

وياأتي كل عام باآلف اجلنيهات.
اإىل  الري���ف  م���ن  نزح���ُت   ،1751 ع���ام  يف 
املدين���ة، لأنها البيئ���ة احلقيقي���ة لطالب علم 
باإدن���ربة،  ���ر  ُن�سِ  ،1752 ع���ام  ويف  واأدب. 
حيث كنت اأقيم، كتابي"مق���الت �سيا�سية"، 
وهو كتابي الوحيد ال���ذي لقى جناحا فور 
ن�س���ره، فَح�ُس���َن راأي النا�س ب���ه يف اخلارج 
والداخ���ل. ويف الع���ام نف�س���ه، ن�س���رت يف 
لن���دن كتابي"بح���ث يف اأ�س���ول الأخ���اق"، 
وه���و يف راأي���ي )الذي ل يج���ب اأن ُيوؤخذ به 
يف ه���ذا ال�ساأن( اأف�سل كتب���ي على الإطاق، 
التاريخية منه���ا والفل�سفي���ة والأدبية؛ وقد 

جاء اإىل العامل ومل يكرتث به اأحد.
ُكلّي���ة  اختارتن���ي   ،1752 ع���ام  يف  كذل���ك 
املحام���ن اأمين���ا ملكتبته���ا، وه���و من�سب مل 
اأتلقى عليه اأجرا اإل نزرا، لكنه و�سعني على 
مكتبة هائلة. حينئذ ا�سطنعت خطة تدوين 
تاريخ اإجنلرتا، لكن خ�سيت من �سرد تاريخ 
ميتد طوال 1700 �سنة، لذا بداأته بتبووؤ اآل 
�ستورت للملك، فلق���د �سعرت اأنه العهد الذي 
�ساد يف تدوينه ت�سحيف ومتويه من بع�س 
الأط���راف والأحزاب. واأق���رُّ اأين كنت �سديد 
التف���اوؤل بنج���اح ه���ذا العمل؛ لق���د اعتقدت، 
مب���ا اأين امل���وؤرخ الوحي���د ال���ذي اأ�ستخ���فَّ 
ب�سلط���ان زمان���ه وحترر م���ن اأه���واء نا�سه، 
واأن املو�س���وع ال���ذي اأطرق���ه ي�ستويل على 

اهتم���ام اجلميع، فاإن���ه �سيكون عم���ا َيْكُتُب 
يل اأَمان���ا م���ن الده���ر وُيهنّين���ي اأب���د العمر. 
لك���ن يا ل�س���دة خيبتي وخ���ذلين: لقد ُرميت 
ع���ن قو�س واح���دة، فقّرعن���ي وا�ستهجنني، 
بل وا�سماأز مني: الإجنليزي والأ�سكتلندي 
الكاه���ن   ، واملحاف���ظ  احل���رُّ  والأيرلن���دي، 
املعار����س  واملتدي���ن،  امللح���د  واملهرط���ق، 
وامل���وايل؛ كلهم اجتمعوا عل���ى رجل واحد، 
م���ن ُتهمه اأنه اأ�سبل دمع���ا فّيا�سا على م�سري 
�س���ارل الأول والإيرل �سرتاف���ود . الذي كان 
اأك���رث اإذلل، بعدما خبت نار غ�سبهم، هو اأن 
الكتاب طواه الن�سيان. فلقد اأخربين ال�سيد 
ميل���ر اأنه طوال 12 �سهرا، مل يبع منه اإل 45 
ن�سخة. وبالفعل، ف���اإين مل اأ�سمع يف املمالك 
الثاث  برجل، له منزلة اأدبية اأو اجتماعية، 
جت�ّس���م عن���اء ق���راءة الكتاب، اإل ن���ادرا. ول 
ب���د اأن ا�ستثن���ي رئي����س اأ�ساقف���ة اإجنل���رتا 
الدكت���ور هرينغ، ورئي����س اأ�ساقف���ة اإيرلندا 
الدكتور �ست���ون، فهما ال�ستثناءان يف هذا. 
وق���د اأر�س���ل يل ه���ذان احل���ربان املكرم���ان، 
على ح���دة، ر�سائل حتثُّني عل���ى عدم الياأ�س 

والقنوط.
اأعرتف، باأين كنت مثّبطا يائ�سا، واأين كنت 
اأرت�س���ع م���ن الدهر ثدَي عقي���م، واأن عرثتي 
ل ت�ستقي���ل. ول���ول اأن احل���رب مل تن�سب اإذ 
ذاك ب���ن اإجنل���رتا وفرن�سا، لكن���ت اعتزلت 
يف مدين���ة ريفية يف مملكة فرن�سا، ولغريت 
ا�سم���ي، ومل اأعد اأبد الدهر اإىل موطني. لكن 
ه���ذه اخلطة مل تك���ن م�ستطاعة ول �ساحلة، 
وكان املجل���د التايل من الكت���اب يو�سك على 
التم���ام، فعزم���ت عل���ى ا�ستجم���اع جاأ�س���ي 

وج�سارتي.
بلن���دن  ن�س���رت  الف�سح���ة،  ه���ذه  ويف 
وق���د  للدي���ن" ،  الطبيع���ي  كتابي"التاري���خ 
الق�س���رية  مقالت���ي  بع����س  اإلي���ه  اأ�سف���ت 
الأخرى. ومل يحفل اأحد بالكتاب، با�ستثناء 
ُكتّيب كتب���ه الدكتور ه���ورد ردا عليه، ات�سم 
باملكابرة والعجرفة والبذاءة، وكلها �سفات 
متت���از به���ا املدر�س���ة الواربورتونية . ويف 
ه���ذا الُكتّي���ب وج���دت الع���زاء وال�سل���وان، 
فل���وله ل�سع���رت بال�ستقب���ال الفات���ر ال���ذي 

ُقوبل به عملي.
يف ع���ام 1756، بع���د �سنت���ن م���ن �سق���وط 
املجل���د الأول، ن�س���رُت املجل���د الث���اين م���ن 
تاريخ���ي، وق���د ا�ستغ���رق احلقب���ة الواقع���ة 
ب���ن موت �سارل الأول والثورة . هذا العمل 
كان اأق���ل ازعاجا حلزب الأحرار ، ومت تلقيه 
با�ستح�س���ان. كذلك فاإن ه���ذا العمل مل يطفو 

بنف�س���ه وح�س���ب، بل وق���د اأنقذ اأخ���اه �سيء 
احلظ من الغرق .

ورغ���م اأين اأعرف، باخل���ربة والتجربة، اأن 
ح���زب الأح���رار ه���و الق���ادر عل���ى وهب كل 
املنا�سب واملراتب، احلكومية والأدبية، اإل 
اأين مل اأخ�سع ل�سخب���ه الفارغ، وحتريفاته 
وت�سحيفات���ه، يف �س���اأن العاهل���ن الأول���ن 
م���ن اآل �ست���ورت؛ فبع���د الكثري م���ن الدر�س 
والق���راءة، والتفكر والتدب���ر، وجدت راأيي 
فيهم���ا قد نح���ى جانب املحافظ���ن: واإنه ملن 
ال�ُسخ���ف اأن ُيظ���نَّ اأن الد�ست���ور الإجنليزي 
قبل هذه احلقب���ةكان ي�سري بخط���ى مت�سلة 

نحو احُلرّية.
يف عام 1759، ن�س���رت تاريخي لآل تيودر. 
وكان الغ�س���ب اإزاء هذا العمل م�ساو تقريبا 
لذل���ك الذي تلقاه تاريخ���ي للعاهلن الأولن 
اإليزابي���ث]27[،  فعه���د  �ست���ورت؛  اآل  م���ن 
عل���ى وج���ه اخل�سو����س، كان بغي�س���ا. لكن 
جل���دي الآن قد ق�سى، و�س���رت حم�سنا اإزاء 
احلماق���ات التي تقال عن���ي، واأكملت ب�سام 
وطماأنين���ة، يف ُمعتزيل باإدن���ربة، املجلدين 
الأخريين مما تقدم من تاريخ اإجنلرتا]28[. 
ودفعت به اإىل املاأ عام 1761، ولقي جناحا 

مقبول، ل اأكرث.
ولك���ن عل���ى الرغم م���ن هذه التح���ولت، يف 
الأهواء والأجواء، التي تعر�ست لها ُكتبي، 

اإل اأنه���ا ل زالت حُتقق تقدما حتى اأنها بداأت 
ُت���درُّ م���ن مبيعاتها عل���يَّ مبالغ���ا تتجاوز كل 
ال���ذي ُعرف يف تاريخ اإجنل���رتا من مبيعات 
الُكتب. فلم اأعد م�ستقا فح�سب، بل و�سرت 
ثرّيا. فرجعت اإىل موطن���ي اإ�سكتلندا، عزما 
األ اأفارق���ه م���ا بقي���ت حي���ا. و�س���رت را�سيا 
اأين ل���ن اأحت���اج اإىل اأن اأطل���ب �سيئا من اأحد 
ال�سداق���ة  �س���ات  اأم���د  اأن  اأو  املتنفذي���ن، 
باأحدهم. وق���د قاربت اخلم�سن، وفكرت اأن 
اأم�س���ي البقي���ة الباقي���ة من حيات���ي يف هذا 
الط���راز وال�سل���وك الفل�سف���ي، اإل اأن دع���وة 
جاءتني ع���ام 1763، من الإي���رل هرتفورد، 
لأن ا�ست�سحب���ه يف �سفارت���ه اإىل باري����س، 
م���ع تاأميل���ي باأن اأك���ون �سكرت���ريا لل�سفارة، 
واأن اأق���وم، حت���ى ياأتي التعي���ن، مبهام هذا 
املن�س���ب. لكن���ي رف�ست ه���ذا العر�س، رغم 
اأن���ه مغري، لأين كنت م���رتددا يف ا�ستئناف 
عاق���ة باأح���د املتنفذي���ن، ولأين خ�سي���ت اأن 
طبائع اأه���ل باري�س و�سحبته���م لن تنا�سب 
عم���ري ومزاجي. لكن نزل���ت لطلب �ساحب 
ال�سيادة حن األح علي. واإن يل كل احلق يف 
اأن اأ�سع���د مبعرفة هذا النبيل، وكذلك معرفة 

اأخيه فيما بعد، اجلرنال كونوي.
اأولئ���ك الذي���ن مل ي���رو الأثر العجي���ب الذي 
ت�س���ور  ميكنه���م  ل���ن  ال�سْرَع���ات،  حُتدث���ُه 
ال�ستقب���ال الذي لوقيت ب���ه يف باري�س، من 
رج���ال ون�س���اء م���ن كل املراك���ز والطبقات. 

وكلم���ا �س���رت اأك���رث نف���ورا م���ن طبائعه���م، 
وجدته���م اأكرث اإقبال عل���ّي. ويف الإقامة يف 
باري�س اإ�سباع حقيق���ي، اإذ تكتظ باأكرب عدد 
م���ن العق���اء العارف���ن الكّي�س���ن على وجه 
الأر����س. ولق���د فكرت م���رة بال�ستقرار فيها 

بقية العمر.
وق���د ُعّين���ُت �سكرت���ريا لل�سف���ارة، ويف ع���ام 
عندم���ا  هرتف���ورد  الل���ورد  غ���ادرين   1765
ف�س���رت  اإيرلن���دا،  يف  للمل���ك  نائب���ا  ُع���ّنَ 
القائم ب�س���وؤون ال�سفارة حتى ق���دوم الدوق 
ريت�سموند نهاية ال�سن���ة. ويف مطلع 1766 
غ���ادرت باري�س، فكن���ت يف ال�سي���ف التايل 
باإدنربة، ويف بايل فكرتي القدمية: اأن اأطمر 
نف�س���ي يف اعت���زال فل�سف���ي. لق���د ع���دت اإىل 
ه���ذا املكان مبال اأكرث ودخ���ل اأكرب – بف�سل 
�سداقتي مع اللورد هرتفورد – لكني مل اأكن 
اأثرى مما غادرته. وكن���ت راغبا يف جتريب 
حياة الرغ���د، بعد اأن جربت حي���اة ال�سظف. 
لكني تلقيت يف ع���ام 1767 دعوة من ال�سيد 
كون���وي لأن اأك���ون م�ساعدا ل���ه، ومل اأ�ستطع 
رف����س الدعوة ب�سب���ب ال�سي���م الكرمية لهذا 
ال�سخ����س، ولعاقت���ي بالل���ورد هرتف���ورد. 
وع���دت اإىل اإدن���ربة ع���ام 1769 واأن���ا غاي���ة 
يف ال���رثاء )اإذ اأن اإيرادات���ي يف ال�سنة كانت 
1000 جني���ه(، ومتمتع���ا بال�سح���ة، رغم اأن 
اأثر تقدم ال�سن بداأ يظهر علي، اآما اأن يطول 
ب���ي العم���ر يف الرغ���د والي�س���ر، واأن���ا اأرى 

�سيتي يف �سعود.
يف ربي���ع ع���ام 1775، اأ�سابن���ي مر����س يف 
اأح�سائ���ي، مل اأعباأ به حينه���ا، وعندما األتفت 
ف���ات، و�س���ار مميت���ا  ق���د  الأوان  كان  اإلي���ه 
وم�ستع�سي���ا . والآن اأعتق���د اأين يف طريقي 
اإىل فن���اء حُمّت���م. مل اأعاين الكث���ري من الآلم 
من مر�سي، والأكرث غرابة اأن روحي – رغم 
تهالك ج�سدي – مل تع���اين انك�سارا للحظة، 
لغاي���ة اأن���ه لو اأن اأح���دا �ساألن���ي اأي فرتة من 
حيات���ي اأحب اأن اأعي�سها كرة اأخرى، لقلت – 
رمبا – هذي الفرتة. ما زلت اأحمل احلما�س 
نف�س���ه يف الدر����س، والب�سا�س���ة نف�سه���ا يف 
ال�سحب���ة. كما اأين اأعتق���د اأن موت رجل يف 
اخلام�س���ة وال�ست���ن ل���ن ي�سلب���ه اإل �سنوات 
قليلة م���ن ال�سق���م والوهن. ورغ���م اأين اأرى 
دلئ���ل متظافرة على �سع���ود جنمي الأدبي، 
وزيادة تاأل���وؤه، اإل اأين اأعلم اأنه لن يتاح يل 
اإل �سن���وات قليلة للتمتع ب���ه. ثم اإنه لي�سعب 
اأن يوج���د رج���ل اأك���رث زه���دا بالدني���ا من���ي 

اليوم.
و�ساأنته���ي من ترجمتي بذك���ر �سفاتي: اإين، 
اأو بالأ�س���ح كن���ُت )اإذ اأن ه���ذا ه���و الأ�سلوب 
حي���ث  نف�س���ي،  ع���ن  اأحت���دث  لأن  الأمث���ل 
�سيزودين باملزيد من اجلراأة يف التعبري عن 
�سع���وري(، اأقول: كنُت رجا من�سرح ال�سدر 
���م  بظريف  �َسج���اح الطب���ع ، اأ�ستح���طُّ الُع�سْ
وا�ستن���زُل النجم بلطفي، ثاب���ت ركن الإخاء 
و�س���ايف �سرب الوفاء ول يطرق قلبي طارق 
الع���داء، ويف عواطفي كله���ا اأحبُذ العتدال؛ 
فحتى حبي ال�سديد لل�سيت العلمي والأدبي، 
مل يعكر قط مزاجي، على الرغم من اخليبات 
املتتالي���ة. وكان���ت ع�سرتي األط���ف من ن�سيم 
ال�سب���ا عل���ى ال�س���اب الطائ����س، وك���ذا عل���ى 
املت���اأدب الع���امل. وكن���ت اأجد ل���ذة خا�سة يف 
رفقة الن�س���اء العفيفات، واأ�سع���د باحتفائهن 
ب���ي. وباجلمل���ة: ف���اإين مل اأعب���اأ بالت�سه���ري 
والو�ساية رغم اأن رجال اأحكم ا�ستكوا منها، 
وم���ع اأين عّر�س���ت نف�سي با�ستهت���ار لغ�سب 
الطوائ���ف والأح���زاب املدني���ة والديني���ة اإل 
اأين ا�ستطعت جتريدهم من غ�سبهم املعتاد. 
ومل يحت���ج اأ�سدقائ���ي اأبدا لتزكي���ة طبائعي 
وت�سرفات���ي، اإذ اأن���ه لي����س �س���وى املتزمتن 
– كما اأح�سب – من �سي�سعد باخرتاع وبث 
ق�س����س عن مثالب���ي، لكنهم مل يج���دوا �سيئا 
ميك���ن ت�سديقه عني . ل اأ�ستطيع نفي وجود 
عج���ب وغ���رور يف رثائي لنف�س���ي، لكنُه يف 

حمّلِه؛ وهذه حقيقة ل ميكن املماراة فيها.
18 اأبريل، 1776

ه��ي��وم دي��ف��ي��د   – ح��ي��ات��ي 

قد يكون من الصعب عىل اإلنسان أن يطنب يف الحديث عن نفسه دون أن يقع يف السخف 

والرقاع��ة، لهذا س��أوجز. وقد يخطر يف الب��ال أن مجرد كتابتي عن حي��ايت هو يف حد ذاته 

رضب من الُعْجب واالدعاء، لهذا فالس��رية ستقترص عىل تاريخ ُكتبي ومقااليت فحسب، وقد 

قضيت حيايت كلها تقريبا يف مساع ووظائف 

أدبي��ة وعلمية. وأما نجاحايت يف الكتابة فلن 

ح. تكون مصدر تبجُّ

لقد ولدت يف ع��ام 1711، يف اليوم 26 من 

ش��هر أبريل وفقا للتقوي��م القديم، مبدينة 

إدنربة. لقد كنت م��ن عائلة كرمية، من جهة 

أيب وم��ن جه��ة أم��ي؛ فعائل��ة أيب فرع من 

آل اإلي��رل هوم، أو هي��وم. فأجداي كانوا 

مالكني لعزب وعقار لعدة أجيال، وهي اآلن يف ملكية أخي. أما أمي فهي ابنة 

السري ديفيد فالكونر، وزير العدل يف إسكتلندا، وقد أنتهى لقب"اللورد 

هالكرتون"إىل أخيها.
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حسونة المصباحي

امل���وؤرخ،  هي���وم،  دافي���د  ينت�س���ب   
والفيل�سوف، وعامل الإقت�ساد، املولود يف 
اأدن���ربة ع���ام 1771، اإىل عائل���ة متو�سطة 
احل���ال، كان���ت له���ا قراب���ة بعائل���ة هي���وم 
النبيل���ة. وكان ل ي���زال �سغ���ريا ملا تويف 
والده ال���ذي كان حماميا. وُمبّكرا، �س���رع 
يتطلع اىل املجد وال�س���هرة، ُملتهما اأعمال 
م�س���اهري الكت���اب وال�س���عراء والفا�س���فة 
الإغريق والاتينين. وقد اأ�س���ّرت عائلته 
عل���ى اأن يدر����س احلق���وق، اإّل اأن���ه حّق���َق 
اأمنيته يف درا�س���ة الفل�سفة. وب�سبب داأبه 
عل���ى الدرو����س، والإف���راط يف الق���راءة، 
والبح���ث، اأ�س���يب دافي���د هي���وم باآنهي���ار 
ع�س���بّي ع���ام 1729. وعلى ه���ذه احلال، 
ظ���ّل �س���نوات طويل���ة. بعدها، ح���اول اأن 
يك���ون تاجرا. غري اأنه ف�س���ل ف�س���ا ذريعا 
يف م�س���عاه. ويف ع���ام 1734، �س���افر اىل 
فرن�سا ليم�سي فيها ثاث �سنوات، دار�سا 
لثقافته���ا، ولفا�سفته���ا. وكان دافيد هيوم 
يف ال�ساد�س���ة والع�سري���ن م���ن عم���ره ملّ���ا 
اأ�س���در كتاب���ه الفل�سفّي الأّول ال���ذي حَمَل 
عنوان:"ر�سال���ة يف الطبيع���ة الب�سرّية"، 
ل���ه  �سيحّق���ق  الكت���اب  ه���ذا  اأن  ُمْعتق���دا 
ال�سه���رة املبتغ���اة، ويجعله اأح���د الفل�سفة 
املحرتم���ن. غ���ري اأن خيبت���ه كان���ت مّرة. 
م���ع ذل���ك مل ي�س���ْب بالإحباط، ب���ل وا�سل 
التاأليف والبح���ث لي�سدر يف عام 1741، 
كتاب���ا حم���ل عنوان:"حم���اولت اأخاقّية 
و�سيا�سّي���ة واأدبّية". وق���د نفذ هذا الكتاب 
يف ب�سع���ة اأ�سابيع، وبف�سل���ه ح�سل على 
ال�سه���رة التي كان يتطّل���ع اإليها. ويف عام 
1746، تقّدم بطلب للح�سول على كر�سّي 
الفل�سف���ة يف جامع���ة اأدن���ربة، اإّل اأن طلبه 
اإذ اأن البع����س اآتهم���وه  قوب���ل بالرف����س 
بالهرطق���ة، واآخ���رون بال�سكّي���ة. وُمْكَرَب 
النف�س، ترك ب���اده ليعي�س ب�سع �سنوات 
متنّق���ا ب���ن فيين���ا وتورينو. اأثن���اء ذلك، 
اأ�س���در موؤلفا جديدا حمل عنوان:"فْح�ُس 
الفهم الب�سري". وملّا عاد اىل باده، وكان 
ذل���ك ع���ام 1749، تقّدم بطل���ب اآخر بهدف 
الإنت�س���اب اىل ق�س���م الفل�سف���ة يف جامعة 
اأدن���ربة. غ���ري اأن اللجن���ة رف�س���ت طلب���ه 
للم���رة الثاني���ة. ويف النهاي���ة، ع���ّن اأمينا 
ملكتب���ة اجلامع���ة، ف�ساعده عمل���ه ذاك على 
الإن�س���راف اآن�سراف���ا كلّي���ا اىل التاأليف. 
ويف ع���ام 1752، اأ�س���در كتاب���ا فل�سفّي���ا 
جديدا حمل عنوان:"اخلطب ال�سيا�سّية". 
وق���د حّقق ل���ه ه���ذا الكتاب جناح���ا كبريا 
زار  وعندم���ا  الفل�سفّي���ة.  الأو�س���اط  يف 
بارب����س يف ع���ام 1763، اآ�ستقبل���ه كّل من 
دالمب���ري، ورو�س���و، بحف���اوة بالغ���ة. ثم 
كتاب"الإعرتاف���ات"،  �ساح���ب  يلب���ث  مل 
و"العقد الإجتماعي"اأن اآتهمه بالتج�ّس�س 
علي���ه لفائ���دة النظ���ام امللك���ّي الفرن�س���ّي. 
وراّدا عل���ى ه���ذه التهم���ة اخلط���رية، ق���ام 
دافي���د هي���وم بن�سر مرا�سات���ه مع رو�سو 
حت���ت عنوان:"تقري���ر خمت�س���ر و�سادق 
ع���ن اخلاف ب���ي ال�سي���د رو�س���و وال�سيد 

هيوم".
ويف عام 1767، تقّلد دافيد هيوم من�سبا 
مهّما يف لندن، اإّل اأنه �سرعان ما تخّلى عنه 

ليع���ود من جدي���د اإىل اأدن���ربة عازما على 
ال�س���روع يف كتاب���ة �سريت���ه الذاتّية التي 
حملت عنوان:"حياة دافيد هيوم بقلمه". 
ويف ال�سن���وات الأخرية من حياته، عرف 
ال�سهرة، وحظ���ي بالتقدير والإحرتام يف 

الأو�ساط الفل�سفّي���ة. وعند وفاته عام 
1776، رثاه فولتري قائا:"ال�سيد 
هيوم َحَفَر بقدر كبري من اجلراأة 
الفل�سف���ة  اأ�س����س  واللباب���ة، 
وامليتافيزيق���ا". اأّم���ا كان���ط، فقد 

قال عنه:"هيوم هو الذي اأيقظني 
ق���ال  �ساأن���ه،  ويف  �سبات���ي".  م���ن 

ج���ورج ليون:"الأمر امللف���ت لاإنتباه حّقا 
ه���و اأن هيوم مل ي���دْن بال�سه���رة لأعماله 
التاريخّية، اأو لدرا�ساته الأخاقّية التي 
تخّطته���ا نفعّية خلفائه، واإمنا لفل�سفته 

يف املعرف���ة، عل���ى الرغم م���ن نزعتها 
ال�سكّية، وم���ن املخاوف التي تثريها 

يف العامل".
ويف ع���ام 2008، اأ�س���در الفرن�س���ّي 

ع���ن  كتاب���ا  راين���و  فيلي���ب 
دافي���د هي���وم، وع���ن اآثاره 

ومبنا�سب���ة  الفل�سفّي���ة. 
�سدور كتابه، قال:"من 

املق���ال،  �س���كل  خ���ال 
حّدد هي���وم، وج�ّسَد 
مثال  باخل�سو����س 
لي�ست له قيمة فقط 
ملجتم���ع  بالن�سب���ة 
واإ  ال�سالون���ات، 
مّن���ا بالن�سب���ة ل���كّل 

املفت���وح  املجتم���ع 
اىل  ينظ���ر  ال���ذي 

كن�س���اط  الفل�سف���ة 
يعتربها  واإمن���ا  ّمْنف�س���ل، 

ُمْنغر�س���ة يف الثقاف���ة احلّية. 
غن���ّي  فل�سفت���ه  جوه���ر  اأن  اإّل 

بالدرو����س اإذ اأن���ه م���ن دون اأن يك���ون 
اآرتدادّيا، هو بعيد ب�سكل كاف عن الأفكار 

امل�سبقة احلديثة، لكي يدعو اىل 
التفك���ري يف ع�س���ر مت�سّكك يف 
مبادئه مثل ع�سرنا". وي�سبف 

فيلي���ب راين���و قائا:"عامل هيوم 
ه���و اإذن عامل اآ�ستك�س���اف متوا�سل. وهو 
ي�سم���ح لن���ا بالتاأكيد باأن نحم���ي احلقوق 
�سيا�سّي���ة  اإقام���ة جمموع���ات  خ���ال  م���ن 
باخل�سو����س  مْن���ذور  ولكن���ه  حم���دودة، 
لتو�سي���ع اللطافة، ون�سر التع���اون، وذلك 
م���ن خ���ال اآ�ستك�س���اف عوام���ل تتج���اوز 
الوراث���ة(،  التقلي���د،  امل�سلحة)ال�س���رف، 
وح���الت جديدة م���ن ال�سغ���ف تذهب اإىل 
اأبع���د م���ن احلاجي���ات الطبيعّي���ة". وختم 
فيلي���ب راين���و حديث���ه ع���ن دافي���د هي���وم 
قائا:"اإن ال�سمة الأ�سا�سية التي تتمّيز بها 
فل�سف���ة هيوم، واملَعرّب عنه���ا بلغة �سافية، 
ه���ي اإعط���اء ال�سكّي���ة ق���ّوة جدي���دة. ويف 
احلقيقة، ميكن القول اأن هيوم قام، خلف 
مظه���ر من مظاهر الغبطة، بتحطيم اأ�س�س 

امليتافيزيقا الغربية بطريقة منظمة".

عن جريدة العرب

ح���دث امل�سهد عل���ى ال�س���كل الآتي تقريب���ًا: امل���كان، مدينة 
�سنلي�س التي تبعد 50 كلم اىل ال�سمال الغربي من باري�س، 
يف طريق الرحلة اىل لندن. والأ�سخا�س ثاثة يهمنا منهم 
اثنان: جان - جاك رو�سو ودافيد هيوم. والزمان اأوا�سط 
القرن الثامن ع�س���ر. كان الفيل�سوفان ورفيقهما متوجهن 
اىل العا�سم���ة الإنكليزية والغاية جلوء رو�سو اىل هناك، 
بعدم���ا نفت���ه مدينة جني���ف ومل ترحب ب���ه باري����س. اأقام 
الثاث���ة يف غرف���ة واح���دة. وعن���د منت�سف اللي���ل، وكان 
يفرت����س ان يكون���وا ق���د غفوا، �س���رخ هيوم فج���اأة: »لقد 
قب�ست على رو�سو«. فهلع هذا اإذ �سمع ال�سراع واعتقد ان 
زميل���ه ال�سكتلندي متاآمر للقب�س علي���ه. لقد طماأنه الآخر 
موؤك���دًا انه امنا كان يحلم ويتكلم يف نومه، لكن رو�سو مل 
ي�س���دق، وان كان وجد اأن لي�س ثمة ما ميكنه فعله. وهكذا 
عا����س ال�سه���ور التالية، �سيف���ًا على هيوم، غ���ري قادر على 
الن���وم �سدي���د القلق معتق���دًا ان هذا الأخ���ري �سي�سلمه اىل 

ال�سلطات.
   وطبع���ا مل ي�سّلم هيوم رو�س���و اىل اأية �سلطات، فهو كان 
ل يق���ل عن���ه ا�سطه���ادًا. لكن احلكاي���ة تك�س���ف الكثري من 
طبيع���ة رو�س���و القلقة ال�سكاك���ة، واأي�سًا م���ن �سمعة هيوم 
املتقلب���ة وقدرته على اإثارة ال�سك���وك لدى الآخرين. ولعل 
ه���ذا العن�سر الأخري هو م���ا جعله يحرم من النخراط يف 
التدري����س اجلامع���ي، حتى حن كانت كرا�س���ي الأ�ستاذية 
تخل���و ويكون هو املر�سح الوحيد. وم���ع هذا، كان هيوم، 
ول يزال، �ساحب اأعظم املوؤلف���ات حول الطبيعة الب�سرية 
وحول »الفهم الإن�ساين« وحول الأخاق. وكان واحدًا من 
كب���ار فا�سفة التنوي���ر النكليز، هو ال���ذي عا�س ردحًا يف 
فرن�س���ا، و�س���ارك املو�سوعين جهوده���م واعترب للحظات 

منهم.
  دافي���د هيوم، الذي �سيقول عن���ه عمانوئيل كانط: »هيوم 
هو الذي اأيقظني من �سباتي«، كان هو اإذًا، من اأيقظ اأي�سًا 
رو�سو من �سباته، ولك���ن يف منا�سبة اأخرى ومبعنى اآخر 
متام���ًا، واحلال اأن هيوم مل يوقظ رو�سو وكانط فقط، بل 
اأيقظ جزءًا كبريًا من الفكر الأوروبي، وخ�سو�سًا بف�سل 
كتاب���ه الأ�سا�س���ي »مبحث خا����س بالفهم الإن�س���اين« الذي 
يعت���رب من اأمه���ات الكت���ب الفكرية التي اهتم���ت بالإن�سان 
كفاعلي���ة ا�سا�سي���ة يف الك���ون، واهتم���ت بالن�س���ان م���ن 
الداخ���ل، يف اأخاقه وح�سوره وعاقات���ه، وتاأمله للكون 

والتاريخ.

  ن�س���ر هي���وم كتابه »مبح���ث خا�س بالفه���م الن�ساين« يف 
ع���ام 1748 وكان يف ال�سابع���ة والثاثن من عمره. وكان 
يف طبعت���ه الأوىل يحمل عنوانًا خمتلفًا بع�س ال�سيء هو 
»بح���وث فل�سفي���ة يف الفه���م الإن�س���اين«، وكان ي�س���كل يف 
الأ�س���ل اإعادة كتابة جذرية لعمل كان هيوم كتبه قبل ذلك، 
وكان يعت���رب عمًا رئي�سي���ًا من اأعمال الفل�سف���ة الن�سانية 
وه���و كتاب���ه »مبح���ث يف الطبيع���ة الب�سري���ة«، ول �سيم���ا 
اجل���زء الأول م���ن هذا الكت���اب. وهذا الكت���اب الأخري كان 
هي���وم ن�سره للمرة الأوىل يف ع���ام 1738، ثم عاد واأنكره 
منكب���ًا فق���ط على جزئ���ه الأول م�ستغ���ًا عليه معمق���ًا اإياه، 
�سام���ًا اليه بع����س الفقرات والأف���كار التي كان���ت موزعة 
عل���ى العم���ل الأول. وهذا ما يجعل »مبح���ث خا�س بالفهم 
الن�ساين« اأ�سبه باخت�سار ومزج ملا يف الكتاب الآخر. لكن 
هي���وم اأ�ساف هنا ثاث نظريات جديدة، مل يكن لها وجود 
- اأو كانت م�ستقة وغري وا�سحة - يف الكتاب الأول، ومن 

الوا�س���ح اأن �سورته���ا تطورت لديه من خ���ال اإقامته يف 
فرن�س���ا واطاع���ه على اأف���كار التنوير عن كث���ب، وا�ستداد 
اميانه بالإن�سان. اأو هذا، على الأقل، ما �سيكتبه هو بنف�سه 
يف �سريت���ه الذاتية التي ا�سدرها ع���ام 1776، اأي يف عام 
وفات���ه نف�س���ه. وم���ن الوا�سح ان ما يف كت���اب »مبحث يف 
الطبيعة الب�سرية« كان ه���و املمهد لأعمال رئي�سة اأ�سدرها 
هيوم لحقًا، ومن بينها »حماورات يف الدين الطبيعي« و 
»التاريخ الطبيعي للدين"وحتى »حماولت يف التجارة«. 
اأم���ا النظريات الثاث التي بداأت مع »مبحث خا�س بالفهم 
الن�س���اين« والت���ي مل يك���ن لها وج���ود يف كتاب���ات هيوم 
م���ن قبل فه���ي نظري���ة »حري���ة الختيار"وتل���ك املتعلقة ب� 
»العناي���ة الإلهية واحلي���اة يف امل�ستقبل"واأخ���ريًا، نظرية 
»املعجزات"التي �سيفرد لها لحق���ًا كتابًا خا�سًا اأثار �سده 
نقم���ة الكني�سة وجعله يتهم بالهرطق���ة والإحلاد، هو الذي 
لطامل���ا كان اأنكر عل���ى امللحدين اإحلادهم، وع���رّب عن نزعة 
تعرتف بوجود الله، من منطلق »ل اأدري"على الأقل، ويف 

ا�ستقال عن الأديان كلها. 
  غ���ري ان ه���ذا مل يك���ن الأ�سا�س يف »مبح���ث خا�س بالفهم 
الن�س���اين«. الأ�سا����س هنا كان م���ا يبداأ به هي���وم بالتميز 
ب���ن النطباع���ات والأف���كار، حي���ث يق���ول ان »ل���كل فكرة 
ب�سيطة انطباع ب�سيط ي�سبهها، ولكل انطباع ب�سيط فكرة 
مطابق���ة له« وان »كل افكارن���ا الب�سيطة يف ظهورها الأول 
م�ستم���دة من انطباع���ات ب�سيطة تطابقه���ا ومتثلها متثيًا 
دقيق���ًا«. واملهم يف ه���ذا الكتاب اأي�سًا ان هي���وم امتنع فيه 
ع���ن الغو����س يف العوام���ل ال�سيكولوجية لفه���م الطبيعة 
الن�ساني���ة، مرك���زًا اهتمام���ه عل���ى مناق�سة اأ�س���ل الفكرة 
املتحدث���ة ع���ن الق���وة الطبيعي���ة الت���ي ه���ي، بالن�سبة اىل 
هي���وم، امتداد لانطباع الداخلي الن���اجت من جهد طبيعي 
وعق���اين يقوم به الإن�س���ان لإدراك الأ�سياء. وهنا اإذ يقلل 
هي���وم من اأهمية العن�س���ر التجريبي نف�سه، مييل اإذًا، اىل 
الرتكي���ز على اجله���د اخلا�س الذي يقوم ب���ه العقل. وهذا 
م���ا يقوده اىل فكرة حرية الختيار، ويف الوقت نف�سه اىل 
بح���ث م�ساألة ال�س���رورة، وربط الأمرين مبب���داأ ال�سببية. 
والاف���ت هنا هو ان هيوم من بعد ما ي�سرح هذا كله ي�سل 
اىل ا�ستنت���اج يق���ول ان الأمر كله، يف النهاي���ة، م�ساألة لغة 
وكام لأن »الب�س���ر يف احلقيق���ة متفق���ون متامًا حول هذا« 
لكنه���م خمتلفون حول التف�سري وا�ستخ���دام الكلمات التي 
تو�س���ح افكارهم، وهو يف هذا يعت���رب، كما يرى البع�س، 
�سلفًا لفا�سفة »لغوين"م���ن اأمثال فتغن�ستاين، كما يعترب 
م���ن اأوائل واأه���م فا�سف���ة املعرفة يف الع�س���ور احلديثة. 
على اأية ح���ال، ومهما يكن من �ساأن تقليل هيوم من اأهمية 
عن�سر التجريب، فاإنه، ويف خامتة كتابه هذا نف�سه ي�سل 
اىل ا�ستنت���اج منطقي يقول ان »ل �س���يء ميكنه اأن يعترب، 
ويف الأحوال كافة، واقفًا خارج اطار جتربتنا الن�سانية«، 
معتربًا عن�سر التجربة م���ن البديهية بحيث ل يحتاج اىل 

اأي تربير منطقي.

  يعت���رب ه���ذا الكتاب م���ن اأ�سهر كت���ب هيوم وم���ن اأكرثها 
�سعبي���ة، عل���ى رغ���م ا�ستحال���ة ف�سل���ه يف نهاي���ة الأمر عن 
كتابه الأ�سا�سي ال���ذي مل يكن �سوى تطوير له اأي »مبحث 
يف الطبيع���ة الب�سري���ة«. ويف ن����س و�سفه هي���وم اأواخر 
حيات���ه واعتربه »خطب���ة جناز"خا�س ب���ه، اأي ر�سالة يف 
نعي ذات���ه يقول: »لقد كن���ت رجًا دمث الطب���اع، م�سيطرًا 
عل���ى اأع�ساب���ي، ذا مزاج منفت���ح اجتماعي وم���رح، قادرًا 
عل���ى امل���ودة، قليل القابلي���ة للعداوة، وعلى ق���در كبري من 
العتدال يف جمي���ع عواطفي، وحتى حبي الكبري لل�سهرة 
وهي عاطفتي املتحكمة يف، مل يعكر مزاجي اأبدًا، ب�سرف 
النظ���ر عن ك���رثة ما واجهت م���ن خيبة اأم���ل«. وهيوم ولد 
ع���ام 1711، يف مدين���ة ادن���ربه عا�سمة ا�سكتلن���دا، التي 
م���ات فيها ع���ام 1776، يف اأ�سرة متو�سط���ة احلال. تويف 
اأب���وه باك���رًا، فربت���ه اأمه وعم���ه. دخل اجلامع���ة حن كان 
يف الثاني���ة ع�سرة وغادرها خائبًا بع���د 3 �سنوات. اأرادت 
اأ�سرت���ه له اأن يدر����س احلقوق فدر����س الفل�سفة، ثم خا�س 
غم���ار التج���ارة، الت���ي تركه���ا ليتوج���ه اىل فرن�س���ا حيث 
در����س واختل���ط بالأو�ساط الفل�سفي���ة، قب���ل اأن يعود اىل 
لندن ويب���داأ بن�سر كتاباته الفل�سفية، وتب���داأ خيبات اأمله، 
اإذ ر�س���ح نف�سه مرتن لاأ�ستاذي���ة اجلامعية فلم ينجح يف 
املرتن. ثم خا�س ال�سيا�س���ة وجتول يف اأوروبا يف معية 
قريبه اجل���رنال �سانكلري. ويف �سنوات���ه الأخرية خا�ست 
الكني�س���ة �س���ده معرك���ة عنيفة. ويف ع���ام 1767 عن، مع 
ه���ذا، يف من�سب �سيا�سي رفي���ع، �سئم بعده احلياة العامة 
وتخلى ع���ن كل �سيء ليعود اىل اأدن���ربه ويعي�س �سنواته 

الأخرية منهمكًا يف اإ�سدار كتبه وتنقيحها.

عن احلياة

دافيد هيوم :المشاكس المرح يبحث 
يسعى لفهم البشر

دفيد هيوم وفلسفة  األنوار  



عالء الدين محمود

»كل معرف���ة جدي���دة تاأت���ي م���ن خ���ال اخل���ربة«، تل���ك م���ن اأهم 
املق���ولت التي تاأ�س�ست عليها فل�سف���ة الإ�سكتلندي ديفيد هيوم، 
قط���ع  فق���د   ،1776 اأغ�سط����س/اآب   25  -  1711 26/ني�س���ان 
ذل���ك الفيل�س���وف الكبري مع »التاأم���ل الفل�سفي« معلن���ًا عدم ثقته 
يف نتائج���ه املعرفي���ة، وبح�س���ب هي���وم فاإن جمي���ع اخلربات ل 
وج���ود لها خارج العق���ل، فهي تتكون على �س���كل وحدات فردية 
من اخل���ربة، ويربط ب���ن الإن�سان وتلك اخل���ربة عندما يقول: 
اإن جمي���ع ما مَيّر ب���ه الفرد من خربة لي�س اإل نت���اج ما يت�سمنه 
عقل���ه اخلا�س، من ذلك ال�س���كل الذي و�سفه من وحدات اخلربة 
احليوي���ة الفّعال���ة يف العقل والت���ي اأطلق عليها ا�س���م املدركات 
ية، بينما اأطلق على وحدات اخلربة الأقل حيوية وفعالية  ّ احل�سِ

»املعتقدات"اأو »الأفكار«، ل �سيء خارج هذا الت�سور.
فالكلم���ات وامل���دركات له���ا معانيها عن���د ال�سخ����س، اإذا كانت لها 
عاق���ة مبا�س���رة بوح���دات اخل���ربة ه���ذه، وكان���ت كل وحدة من 
اخل���ربة منف�سل���ة متميزة عن بقي���ة الوحدات الأخ���رى جميعها، 
عل���ى الرغم من اأن الوح���دات عادة ما مُتار�س وجُت���رب على اأنها 
مرتبط���ة بع�سها ببع�س، وطبًقا ملا ي���راه هيوم، فقد ربطت ثاثة 
مب���ادئ من الأف���كار املتحدة ببع�سها وهي )الت�ساب���ه، الّتما�س اأو 

التجاور، ال�سبب والنتيجة »الأثر«(، ففي الأوىل، اإذا ما ت�سابهت 
وحدتان من اخلربة، فاإن التفكري يف واحدة قد يوؤدي اإىل التفكري 
يف الأخ���رى، اأما اإذا م���ا تازمت وجتاورت وحدتان الواحدة مع 

الأخرى، فاإن التفكري يف واحدة قد يثري التفكري يف الأخرى. 
ويف حال���ة ال�سب���ب والنتيج���ة، ف���اإذا م���ا �سبق���ت وح���دة واحدة 
با�ستم���رار وحدة اأخرى، ف���اإن فكرة الوح���دة الأوىل �ستظهر يف 

فكرة الوحدة الثانية.
وبذل���ك يعت���رب »هيوم"اأحد اأك���رب فا�سفة التجريبي���ة يف القرن 
الثام���ن ع�س���ر، وهي الفل�سف���ة التي تعتق���د اأن املعرف���ة الب�سرية 
ناجتة ع���ن طريق احلوا�س م���ن خال التجارب الت���ي يخو�سها 
الإن�س���ان، وكذل���ك كان »هيوم"على النقي�س مع فك���رة ال�سببية، 
ورف����س الفك���رة الت���ي تق���ول: اإن باإم���كان العق���ل التميي���ز ب���ن 
الف�سيل���ة والرذيل���ة، وقد فح�س الظروف الت���ي كان فيها النا�س 
يتحدث���ون عن الأخاقيات، وختم اأقواله: ب���اأن امليزات الفا�سلة 
عن���د النا�س ه���ي تلك التي كان���ت �سائغة اأو نافعة له���م، فقد راأى 
اأن النا����س جميعًا ميلكون »الطيب���ة"اأو الرغبة الطيبة، واأن هذه 

العاطفة كانت اأ�سا�س الأحكام الأخاقية.
ول���د »هيوم"لأ�سرة اإ�سكتلندي���ة برجوازية، وجهت���ه اأ�سرته اإىل 

درا�س���ة القانون، غري اأن حبه للفل�سفة قد اأخ���ذه اإىل م�سار اآخر، 
وهذا ال�سغ���ف ذاته جعله يف�سل يف التج���ارة، وكان ذلك طبيعيا 
اإذ كان منهم���كًا بالكتاب���ة، وه���ذا احل���ب العظيم لاط���اع دفع به 
لل�سف���ر اإىل الهن���د يف وقت باكر من عمره، وهن���اك تفرغ للكتابة 
والتحري���ر، ليع���ود م���رة اأخرى اإىل ب���اده ويوا�س���ل ال�ستغال 
بالتاألي���ف، وكذل���ك اجت���ه نح���و فرن�س���ا، متفرغ���ا كذل���ك لكتاب���ة 

املقالت.
ع���اد اإىل اإنكلرتا لين�سر اأفكاره الفل�سفية يف جملدين، ثم اأتبعهما 
مبجلد ثال���ث، وكان ذلك يف املنتوج الفل�سفي ال�سخم »ر�سالة يف 
الطبيع���ة الإن�سانية"ث���م و�س���ع كتابًا اآخر حتت عن���وان »مقالت 
�سيا�سي���ة«، وم���ن اأ�سهر موؤلفات���ه »مبحث يف الفاهم���ة الب�سرية«، 
وه���و حماول���ة لإي�س���ال اأف���كاره الأ�سا�سي���ة يف الفل�سف���ة الت���ي 
اأورده���ا يف »ر�سال���ة يف الطبيعة الإن�ساني���ة«، بحيث ت�سبح يف 
متن���اول اجلميع، خا�سة اأن ما اأخذ عل���ى الكتاب ال�سخم تعقيده 
وغمو�س���ه، وقد ع���ن »هيوم"وزي���رًا يف احلكوم���ة الربيطانية، 
وبق���ي يف من�سب���ه عامًا واحدًا، ث���م ترك ال���وزارة واأقام مبدينة 
»اأدنربة"حي���ث ولد، وتفرغ مرة اأخ���رى للكتابة وحترير فل�سفته 

والت�سنيف فيها حتى مماته.

ديفيد هيوم..
الفلسفة أداة لكشف الحقيقة 


