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ثّم���ة �سعور ط���اِغ ينتاب مدّر�س���ي الفل�سفة 
ق���د  الفل�سف���ة  اأن  ي���رى  الي���وم  ومريديه���ا 
اأ�سح���ت يف مرمى ن���ار التهدي���د ال ب�سبب 
نق�ص برامج التموي���ل اخلا�سة بدرا�ستها 
الثق���ايف  االنزي���اح  ب�سب���ب  ب���ل  وح�س���ب 
املتعاظ���م والذي بات يح�س���ب القيمة تبعًا 
املالي���ة  والعوائ���د  الرباغماتي���ة  ملف���ردات 
املرتّتب���ة عليه���ا . ولكنن���ا - نح���ن ره���ط 
الفال�سفة وحمّبيها – اإذا ما حاولنا الدفاع 
عن الفل�سفة بكونها ا�ستغااًل معرفيًا عظيم 
االأهمية فاإن م�ساءلة عظم���ة الفل�سفة غالبًا 

ما ت�ستبك مع م�ساألة اأهميتنا نحن !! .
لنك���ن اك���ر و�سوح���ًا ودّق���ة : ق���د يح�سل 
ت�س���ّور ما اأنن���ا عندما نحاج���ج يف اأهمية 
الفل�سف���ة يبدو االأمر اأحيان���ًا وكاأننا ندافع 
ع���ن وظائفنا وم�س���ادر دخلن���ا التي تكفل 
لنا حي���اة جي���دة ، وهنا يبدو االم���ر باعثًا 
عل���ى ال�سخرية حقًا فلطامل���ا راأى الفال�سفة 
يف اأنف�سه���م مفّكرين يبتغ���ون املو�سوعية 
الت���ي  املو�سوع���ات  كل  يف  االأ�سم���ى 
يتناولونها ، وانا ل�ست هنا يف معر�ص اأن 
اأقول اأو اأقرتح �سيئًا من قبيل اأن الفال�سفة 
ينبغي له���م اأن يكّفوا عن توكيد مو�سوعة 
قيم���ة الفل�سف���ة اأو تقليل �س���اأن زهوهم مبا 
يحوزون���ه م���ن ذخرية معرفي���ة �ساملة يف 
وال�سخ�سي���ات  االأف���كار  تاأري���خ  مقارب���ة 
الفل�سفي���ة ، ب���ل اأق���ول اأن كونن���ا فال�سف���ة 
نبتغ���ي وجهة املو�سوعية يف كل ما نعتقد 
هو �سب���ب كاف ومعقول لك���ي ن�ستمع اإىل 
ما يقول���ه الفيل�سوف الربيط���اين برتراند 
اأهمي���ة  مو�سوع���ة  بخ�سو����ص  را�س���ل 

الفل�سفة .
ب���ل  وح�س���ب  فيل�سوف���ًا  را�س���ل  يك���ن  مل 
كان اأك���ر م���ن فيل�س���وف : فق���د كان ع���امل 
 ، ، ومعّلم���ًا  �س���الم  وداعي���ة   ، ريا�سي���ات 
وعار�سًا لالأف���كار العلمي���ة احلديثة لعامة 
النا�ص ، وناقدًا ثقافيًا واأدبيًا ، ومن املوؤكد 
اأن ه���ذا الطي���ف الوا�سع م���ن اال�ستغاالت 
مينحه القدرة للتعليق على اأهمية الفل�سفة 
و بخا�سة اإذا ما علمنا انه كان مييل كثريًا 
اإىل تاأكي���د عالق���ة الفل�سف���ة م���ع كل اأمناط 
الت�ساوؤالت واال�ستغاالت املعرفية االأخرى 
. وقد اأب���ان را�سل ذاته يف غري مو�سع اأنه 
كان ل�سيق���ًا باحلقيقة ومكر�س���ًا كل حياته 
يف ال�سع���ي الدوؤوب نحوه���ا حتى يف تلك 
الظ���روف التي ت�سّبب فيه���ا �سعيه هذا يف 

اإرباك حياته املهنية املريحة اأو ا�سطراره 
ملراجع���ة اأف���كاره الت���ي كان يعتق���د بها يف 

فرتات مبكرة من حياته .
ع���ام  ن�سره���ا  مقال���ة  يف  را�س���ل  يناق����ص 
1946 بعن���وان ) الفل�سف���ة لعاّم���ة النا����ص 
 Philosophy for Laymen
( طبيع���ة الفل�سف���ة واأهميته���ا و الغر����ص 
املرجّو م���ن ورائها ، وي�س���رد را�سل قائمة 
لف�س���اء  تنتم���ي  الت���ي  الت�س���اوؤالت  م���ن 
ان  ميكنن���ا  ه���ل   : الفل�سف���ي  اال�ستغ���ال 
ان  للعق���ل  ميك���ن  وه���ل  ؟  امل���وت  نغال���ب 

تك���ون له الغلب���ة على امل���ادة اأم ان العك�ص 
ه���و ما يح�س���ل اأم ان كاًل منهم���ا يعمل يف 
اإط���ار ا�ستقاللي���ة حمدودة ؟ وه���ل ثمة من 
غر����ص ما يف الك���ون اأم اأنه يدار من طرف 
ال�س���رورة العمي���اء ؟ وه���ل اأن م���ا نظّن���ه 
فو�س���ى �سامل���ة يف القوان���ن الفيزيائي���ة 
احلاكم���ة للظواه���ر الطبيعي���ة هو حم�ص 
فنتازي���ا تعك�ص تعّلقن���ا املهوو�ص بالنظام 
ال���ذي نبتغي���ه يف الطبيعة ؟ وه���ل ثمة من 
خمط���ط كوين م���ا ينظم حياتن���ا ؟ . اإن من 
املثري للغاية ان نرى را�سل يف مقالته هذه 

ي�سع يف بوؤرة االهتم���ام االأ�سئلة الكونية 
للفل�سفة والتي قد يظّنها الكثريون حم�ص 
ان�سغاالت دينية وح�س���ب ، ومع اأن را�سل 
يوؤّك���د موق���ف الفل�سف���ة غ���ري الق���ادر على 
اجرتاح اإجاب���ات مقبول���ة وحا�سمة لهكذا 
طائف���ة من االأ�سئلة لكن���ه مي�سي يف القول 
" اإن احلياة الب�سرية �سيطولها فقر �سديد 
ل���و اأن ه���ذه االأ�سئلة وامثاله���ا مت جتاهلها 
، اأو ان اإجاب���ات مبت�س���رة له���ا قد قبلت من 
غ���ري اأ�ساني���د كافية " ، وهن���ا ي�سري را�سل 
اإىل اأن واح���دًا م���ن اأهم اأغرا����ص الفل�سفة 

هو ان ت���دمي �سعلة االهتم���ام بهكذا اأ�سئلة 
كوني���ة واأن متّح�ص يف اأية اإجابة متوّقعة 
له���ا . يعيد را�سل يف جانب اآخر من مقالته 
التوّه���ج اإىل الفك���رة الرا�سخ���ة يف الق���دم 
والقائل���ة ان الفل�سف���ة ه���ي طريق���ة حي���اة 
توؤّك���د عل���ى مو�سوع���ات املعن���ى والقيمة 
الكونيتن وت���رى يف هاتن املو�سوعتن 
اأ�سبقي���ة وجودي���ة واأخالقي���ة وروحي���ة ، 
ويعيد را�سل تذكرينا ب���اأن �سقراط يجادل 
يف جمهوريت���ه اأن �سع���ي الفال�سف���ة وراء 
احلقيق���ة ي�ستل���زم اإع���ادة توجي���ه ال���روح 
باجت���اه كل م���ا هو خ���رّي وم���ا يرتتب على 
هذا التوج���ه من ممكنات للفع���ل ، ويطّور 
اأر�سط���و من جانب اآخر مفه���وم اأخالقيات 
الف�سيل���ة Virtue Ethics التي ترينا 
كي���ف ميك���ن ل�سفاتن���ا ان تت�س���ّكل تبعًا ملا 
ه���و خرّي لن���ا ول�سعادتنا ككائن���ات ب�سرية 
، وهنا ي�س���ري را�س���ل اإىل التمايز احلا�سم 
بن املقاربتن الفل�سفي���ة والدينية للحياة 
اخل���رّية : الفل�سف���ة ترف����ص اأي���ة و�ساي���ة 
ل�سلط���ة تاأ�ّس�س���ت عل���ى تقالي���د را�سخة اأو 
كتاب مقّد�ص ، واأن الفيل�سوف ال ينبغي له 
اأن يقيم كني�سة ليتعّبد فيها مريدو الفل�سفة 

وع�ّساقها !! .
ي���رى را�س���ل بو�س���وح �س���ارم اأن النزعة 
 Authoritarianism ال�سمولي���ة 
متثل جوهر االأ�سا�ص ال���ذي يتاأ�ّس�ص عليه 
اأي دي���ن ، ويوؤّكد اأن فل�سفته �ستعّد م�سادة 
للروؤية الدينية بالقيا�ص اإىل هذه املرجعية 
الأنه يرى اأن ال�سك املوؤ�ّس�ص على مرجعيات 
اأخالقية هو يف القلب من كل فل�سفة ترمي 
الن تك���ون فل�سف���ة ترتق���ي بنوعي���ة حي���اة 
الفرد التي يرى را�س���ل اأن الفل�سفة ينبغي 
ان تقودها اإىل ال�س���الم وال�سفاء الداخلي 
وه���و االم���ر ال���ذي �سيق���ود يف النتيج���ة 
اإىل ال�س���الم يف كل الع���امل ، وهن���ا يكت���ب 
را�س���ل "الدوغمائية عدّوة ال�سالم وحاجز 
 " الدميقراطي���ة  اأم���ام  االخ���رتاق  ع�س���ّي 
، وي�سي���ف قائ���اًل " اإن ق���درًا �سئي���اًل م���ن 
التدري���ب واملران الفل�سف���ي �سيعّلمنا كيف 
اأن الغباوة املتعط�سة للدماء يوعظ بها كل 
اآن حت���ت �ست���ار حتقيق امل�سال���ح القومية 
والعقالني���ة والطائفي���ة ، واالأغرب من كل 
ه���ذا ، الدميقراطي���ة " ، و ي�سري را�سل يف 
مو�س���ع من مقالت���ه اإىل واح���دة من اأجمل 
" اأن  يكت���ب  الفل�سفي���ة عندم���ا  ك�سوفات���ه 
نتحّم���ل التعام���ل يف اإطار من ع���دم اليقن 
ف���ذاك اأمر �ساق للغاية ، ولكن حتّمل م�ساق 
امت���الك بقية الف�سائل ه���و بذات القدر من 
ال�سعوب���ة الأن تعّل���م كل ف�سيل���ة ال ب���د ان 
يرتاف���ق مع قدر غ���ري قليل م���ن االإن�سباط 

وال�سرامة ".

يتناول برتراند راسل يف واحدة من مقاالته املنشورة عام 1946 السؤال الجوهري عن أهمية الفلسفة و التساؤالت الفلسفية 

و ينتهي بنتيجة تناوله إىل وجهني متالزمني ألهمية الفلسفة يف حياتنا : أهمية كونية وأخرى يومية مع التأكيد عىل االشتباك 

املحكم لالهتامم الكوين مع اليومي يف تركيبة واحدة ، ولست أغايل إذا قلت أن أهمية الفلسفة كقيمة يومية يف حياتنا - نحن 

الشعوب املبتالة بتسّلط األفكار الطغيانية السياسية والدينية - تتعدى أهميتها الكونية بالنسبة إىل شعوب العامل السباقة يف 

التحّض واالرتقاء بسبب أن الفلسفة قرينة الشك والبحث و االستقصاء املستديم وعدم الركون إىل املواضعات الجاهزة 

واملريحة للعقول الراكدة والتي توفرها النظم الدينية والسياسية ذات الطبيعة الشمولية القامعة.

هذه ترجمة ملقالة ثانية كتبتها ) كلري كارليسل ( ونرشتها يف صحيفة ) الغارديان ( الربيطانية يف 6 كانون الثاين 2014 يف سلسلة 

مقاالتها عن جوانب من فكر الفيلسوف الربيطاين األشهر برتراند راسل .

لطفية الدليمي

الفلسفة لعاّمة الناس.. عن القيمة
هل كانت آراء الفيلسوف اليومية للفلسفة

اإلنكليزي برتراند راسل عن 

الحكومة العاَلمّية التي ينبغي 

م حركة البرشّية،  عليها أن تنظِّ

وُترشف عىل ما يف األرض من 

خريات وتفّض ما ينشأ بينها 

من ُمنازعات، مجّرد أحالم 

طهرانّية، وتطّلعات يوتيوبّية؟

ال�ساهد اأّن ما يجري على الكوكب االأزرق يف 
حا�س���رات اأّيامنا، يدعون���ا اإىل االعتقاد باأّن 
را�س���ل بو�سفه داعية �س���الم كبري، كان على 
حّق، وال�سّيما اأّن االإن�سانّية تكاد مت�سي يف 
طريق الق�ساء على ذاتها بذاتها، �سواء تعلَّق 
االأمر بق�سّية االنفجار االأيكولوجي املتوقَّع، 
ي  وم���ا يحدث م���ن تقّلب���ات يف املن���اخ العاملمَ
باق االأ�سلحة  ي���وؤِذن بذلك، اأم على �سعي���د �سِ
النووّية املُ�ستِج���ّد، ذلك اخلطر الّداهم الذي 
�ص را�سل وقتًا طوياًل من حياته ملُواجهته  كرَّ
وُمابهت���ه يف �ستينّي���ات الق���رن املن�سرم. 
والي���وم ن���رى اإرها�سات مواجه���ات نووّية 
ة بعد  ���ون، وبخا�سّ م عل���ى �سماوات الكمَ تخيِّ
ان�سح���اب الوالي���ات املّتح���دة االأمريكّية من 
اتفاقّية ال�سورايخ قريبة ومتو�ّسطة املدى.

ب���ال  االنفج���ار  م���ن  الع���املمَ  يق���رتب  ه���ل 
معاهدات؟

اأغل���ب الظّن اأّن ذلك كذلك ق���واًل وفعاًل، فاالآن 
وق���د انته���ى العم���ل مبعاه���دة ال�سواري���خ 
وا�ستن���ادًا  امل���دى،  وق�س���رية  املتو�ّسط���ة 
اإىل اإ�س���ارات م���ن وا�سنط���ن، ف���اإّن م�س���ريًا 
ُم�سابه���ًا ينتظر اتفاقّي���ة االأ�سلحة الهجومّية 
اال�سرتاتيجّي���ة “�ست���ارت”؛ وعلي���ه يبق���ى 

ال�سوؤال: “ماذا �سيحدث بعد ذلك؟”.
مل تُعد االإ�سكالّية االآن كما كانت يف �ستينّيات 
القرن املا�سي، حن رفع را�سل �سوته عاليًا 
ُمن���ّددًا ب�سباق الت�سّلح ب���ن قطبمَن، االحّتاد 
ال�سوفييت���ي والوالي���ات املّتح���دة، ذل���ك اأّن 
االنت�س���ار الن���ووي يّت�سع يومًا تل���و االآخر، 
���ي ثال���ث جدي���د هو  حي���ث هن���اك قط���ب عاملمَ
ال�س���ن، يدف���ع الوالي���ات املّتح���دة دفعًا يف 

طريق تهيئة العاملمَ للم�سرح النووي.
���اوف را�سل الت���ي جعلته عل���ى كرب �سّنه  خممَ
ي�س���ارك يف تظاه���رات وفاعلّي���ات م�س���اّدة 
الّت�س���اع رقع���ة االأ�سلح���ة النووّي���ة، ناهي���ك 
امل�سلَّح���ة  الق���ّوات  اإىل  االن�سم���ام  برف�س���ه 
ز  يف ب���الده، م���ا ق���اده اإىل ال�سج���ن، تتع���زَّ
الي���وم من خ���الل اخلط���ط االأمريكّي���ة لن�سر 
امل���دى يف  �سواري���خ متو�ّسط���ة وق�س���رية 
ال�سرق���ي  اأوروب���ا، وحتدي���دًا يف اجلان���ب 
م���ع  اأي عل���ى احل���دود  منه���ا، يف بولن���دا، 
اآ�سي���ا ال�سرقّية، ورمّبا اخل���وف كّله االآن من 
التهدي���دات ال�سينّية، فنمّو التّنن ال�سيني، 
وم���ا لديه م���ن ح�سور دميوغ���رايف، يجعله 
الرع���ب االأكرب الأوروبا من جانب، ولرو�سيا 
االحّتادّي���ة من جانب اآخر، وه���ذا هو الوتر 

الذي تعزف عليه وا�سنطن هذه االأّيام.
وال�ساه���د اأّن���ه اإذا كان االأمريكّي���ون ي���رون 
رق���م  اال�سرتاتيج���ي  الع���دّو  رو�سي���ا  يف 
والدوائ���ر  االأبي����ص  البي���ت  اأّن  اإاّل  واح���د، 
عل���ى  عطف���ًا  االأمريكّي���ة،  اال�ستخباراتّي���ة 

وزارة الدفاع “البنتاغون” ترى يف ال�سن 
اخل�سم اجليو�سيا�سي االأخط���ر، ولهذا فاإّن 
خط���ط ن�ْسر اأ�سلحة �ساروخّي���ة نووّية على 
االأرا�س���ي االأوروبّي���ة حكم���ًا �ستت�سارع يف 
ق���ادم االأّيام، ما يجعل ال�سراع اأي�سًا يحتدم 
ال م���ع بكن فح�س���ب، بل مع مو�سك���و اأي�سًا 
باأبلغ �س���ورة، من ج���ّراء ك���ون ال�سواريخ 
ومتو�ّسط���ة  ق�س���رية  االأمريكّي���ة  النووّي���ة 
املدى مُيكن اأن تط���اول مو�سكو وبقّية املُدن 

الرو�سّية.
ولع���ّل الذي���ن لديه���م ِعل���م م���ن كّت���اب الراأي 
الع���اّم االأمريكي يدركون عظي���م االإدراك اأّن 
حالة الهلع الن���ووي التي ت�سّكى منها را�سل 
قبل خم�س���ة عقود، ها هي تع���ود من جديد؛ 
فاالأمريكّي���ون خائفون الي���وم اإىل حّد الذعر 
من حرب نووّية كارثّية، مُيكن ان جتري بها 
فة املاأ�سوّية،  املقادير ولو عن طري���ق املُ�سادمَ
ن���ا  عاملمَ م���اآل  الدم���ار  �سيك���ون  و�ساعته���ا 
البائ�ص…هل العودة اإىل ما نادى به را�سل 
يعطينا ف�سحة من االأمل؟ واإن كان ذلك كذلك، 
���ن هو القادر على جع���ل تطويبات الرجل  فممَ
�س���ارات وم�ساقات  االأخالقّي���ة والروحّية، ممَ
دولّي���ة ُملزمة بالقّوة االأدبّية تارة وباالإرغام 

املاّدي تارة اأخرى؟
مُيك���ن القطع ب���اأّن الفيل�س���وف الكبري الذي 
ينح���در م���ن اأ�سرة عريق���ة ن���زل اإىل ال�سارع 
ليقود الدع���وة اإىل ال�سالم واإنق���اذ الب�سرّية 
م���ن امل�س���ري املُظل���م ال���ذي يع���ّده له���ا جّتار 

احل���رب … وق���د دخ���ل ال�سج���ن يف �سبيل 
دعوت���ه اإىل ال�س���الم، فاثبت بذل���ك اأّن املهّمة 
يف  يك���ون  اأن  ه���ي  للفيل�س���وف  احلقيقّي���ة 
ف اإىل اأمانيهم  ال�س���ارع م���ع النا����ص، يتع���رَّ
واآمالهم ثّم يزود عنهم بكّل ما ميلك من قّوة. 
لق���د انق�س���ى العهد الذي كانت في���ه الفل�سفة 

من ُم�ستلزمات االأبراج العاجّية.
م���ن بن التعبريات املُث���رية التي ا�ستخدمها 
را�س���ل يف ِكتاب���ه املعن���ون “ه���ل لالإن�س���ان 
م�ستقبل؟”، ياأت���ي تعبري “احلياة املوؤّقتة”، 
وعن���ده اأّن هن���اك �س���كاًل واحدًا م���ن اأ�سكال 
هذه احلي���اة، �س���كل ال مُيكن احتمال���ه اأبدًا، 
ه���و “احل���رب النووّي���ة”، فه���ي ل���و تمَرك���ت 
بع����ص االأحّب���اء ل���ن ت���رتك �سيئ���ًا باقي���ًا من 
جه���از احل�س���ارة . و�سيظّل االأحي���اء الذين 
يبق���ون اأمدًا مدي���دًا م�سغول���ن بالبحث عن 
الطعام و�سيكونون حمرومن متامًا من كّل 
الد�سات���ري االجتماعّية، وعاجزين متامًا عن 
نقل املعرفة والتكتي���ك اإىل االأجيال القادمة. 
وعلي���ه ق���د تك���ّرر الب�سرّي���ة يف ه���ذه احلالة 
تاريخ املئ���ة األف �سنة املا�سية، ومبا اأّنها قد 
و�سل���ت اأخريًا اإىل درجة من احلكمة، حكمة 
القرن الع�سرين، فعليها اأن ت�سهم مّرة اأخرى 
يف امل�سارك���ة يف التحذير من الكوارث التي 
قد تعييها لغباء اأفرادها… هذا �سكل مُمكن 
من اأ�س���كال احلياة الب�سرّية، بيد اأّنه �سكل ال 

يبعث يف النَّف�ص طماأنينة…اأبدًا.
يع���ّن لن���ا االإ�س���ارة اإىل اأّنه حن كت���بمَ را�سل 

���اوف انفج���ار  ه���ذه ال�سط���ور، مل تُك���ن خممَ
النووي كما ه���ي االآن، اإذ مل تعرف الب�سرّية 
الرو�س���ي  ال�س���اروخ  نوعّي���ة  م���ن  اأ�سلح���ة 
الفّت���اك “�سارام���ات”، ذلك اجلهنم���ّي القادر 
عل���ى حمل ع�سرة روؤو����ص نووّية تبيد اأكر 
م���ن والية اأمريكّية، ومل يُك���ن قد بلغه اأخبار 
الغّوا�س���ة الرو�سّي���ة غري املاأهول���ة امل�سّماة 
اإح���داث  عل���ى  والق���ادرة  “بو�سي���دون”، 
ت�سونامي م���زدوج اأي من جان���ب االأطل�سي 
�سرق���ًا والهادي غربًا، مبا يفي���د املقدرة على 
غم���ر نيوي���ورك وكاليفورني���ا حت���ت املي���اه 
م���ّرة واإىل االأبد، ما يعن���ي اأّن ما كانت حياة 
موؤّقت���ة يف وقت���ه، باتت اليوم حي���اة تنتظر 
�ساعة ال�سفر حيث تنح���ّل العنا�سر، لتكتب 

الب�سرّية �سهادة وفاتها بنف�سها.
ّية  ح���ن تناول را�سل م�ساأل���ة احلكومة العاملمَ
ّية  الق���ادرة على اإبع���اد �سب���ح احل���رب العاملمَ
النووّي���ة مل يُكن ي�سعى لبن���اء يوتوبي، بل 
ل  حلقيق���ة مُيكنها اأن تغ���رّي االأو�س���اع وُتبدِّ
الّطب���اع، واإن ا�س���رتط �سروط���ًا ع���ّدة ملث���ل 
ه���ذه احلكوم���ة، فه���ي اأّواًل يج���ب اأن يكون 
لها �سلط���ة ت�سريعّية، وثانيًا �سلطة تنفيذّية، 
وثالث���ًا جي�ص ال ُينافمَ����ص، وال مُيكن الأّي قّوة 

اأخرى ُمقاومته.
عل���ى اأّن حلم را�س���ل يف الواقع يبتعد رويدًا 
روي���دًا ع���ن التحقي���ق، وي���رتك م���ن خلف���ه 
التهدي���د. ولعّل ه���ذا من متناق�س���ات القدر، 
وملة  فق���د خّيل لنا ولكثري من املُراقبن اأّن العمَ

�س���وف تزي���ل ال�س���دود واحلواج���ز، وُتقيم 
اجل�س���ور، م���ا ي�س���ل بن���ا اإىل فك���رة القرية 
الكونّي���ة الت���ي اأ�س���ار اإليه���ا ع���امِل االجتماع 
الكندي “مار�سال ماكلوهان”، يف �سّتينّيات 
الق���رن املا�س���ي، حي���ث كان���ت تل���ك الف���رتة 
مبثابة زمن التنّبوؤات اإن جاز التعبري، ففيها 
اأي�س���ًا ت�ساءلمَ اأندري���ه مالرو مثّق���ف فرن�سا 
وُمنا�سلها �سّد االحتالل النازي عن كينونة 
القرن احلادي والع�سرين، وهل �سيكون قرنًا 
دينّي���ًا اأم ال؟ اإاّل اأّن توّقعاتن���ا خاب رجاوؤها، 
م���ع ع���ودة االأ�سولّي���ات الظالمّي���ة �سرق���ًا، 
ون�س���وء القومّيات وال�سوفينّيات وارتقائها 
غرب���ًا، و�س���اع االأمل يف بلورة كي���اٍن اأممّي 
ق���ادر على اإنقاذ الب�سرّي���ة من وهدة اجلحيم 

املا�سية يف طريقة ال تلوي عنه.
هل ُيعيد التاريخ ِكتابة ف�سوله من جديد؟

ينك���ر كارل مارك����ص فك���رة تك���رار التاري���خ 
مل���ا جاد ب���ه من قب���ل، لك���ّن احلقيقة ه���ي اأّن 
اأحداث���ه تت�سابه. فما كان ي���دور بن كيندي 
وخروت�س���وف يف الع���ام 1961 وقت كتابة 
را�س���ل ِكتابه، ي���كاد ينطبق عل���ى ال�سجاالت 
القائم���ة م���ا ب���ن ترام���ب وبوت���ن الي���وم، 
وال�سوؤال هو على االأل�س���ن من قبل االأبرياء 
الذي���ن ال ناق���ة له���م وال جم���ل يف مث���ل هذه 
ال�سراع���ات الكونّي���ة: ما ال���ذي مُيكن عمله 
ه���ة احلماق���ات  اإذًا يف ه���ذه الظ���روف ملُجابمَ

املحمومة لهوالء الرجال االأقوياء؟
قد يق���ول ُمت�سائٌم: ملاذا نحافظ على اجلن�ص 
الب�س���ري؟ يجب اأن ن�ستعّد لق���رب نهاية هذا 
الع���بء ال�سخم م���ن االأمل واحلقد واخلوف 
االآن يف حي���اة  الظ���الم حّت���ى  ن�س���ر  ال���ذي 

االإن�سان.
املُت�سائم بح�سب را�سل ال ميلك �سوى ن�سف 
احلقيق���ة، فيم���ا الن�س���ف االآخ���ر مو�س���ول 
اإيجابّي���ة  طاق���ات  الت���ي متتل���ك  بالب�سرّي���ة 
رة ومغاي���رة، طاقات ت�سع���ى اإىل عاملمَ  حم���رِّ
اأكر اأمنًا واأمانًا وحرّيًة و�سعادة، واإذا اأتاح 
لنف�سه اأن ي�سم���و اإىل اأق�سى طاقاته، فاإّن ما 
قد يحرزه يف���وق حدود و�سفن���ا وت�سّورنا 

وخيالنا يقول را�سل.
را�سل فيل�س���وف تتوّجب ق���راءة اأعماله من 
جدي���د يف زمن املحنة النووّي���ة واالإن�سانّية 
عل���ى ح���ّد �س���واء. اإّن���ه فيل�س���وف اإن�سانوي 
يرى يف طاق���ة االإن�سانّية ق���درة عالية للقفز 
على الفق���ر والعزلة وجعلهما كوارث نادرة، 
الأّن االأم���ل عن���ده يف ال�سع���ادة، يط���رد ظالم 
اخل���وف ال���ذي ي�سب���ح في���ه الكث���ريون االآن 
التط���ّور  ا�ستط���راد  الب�س���ر، وم���ع  زائغ���ي 
ت�سب���ح العبقرّية املتاأّلق���ة االآن للقّلة البارزة 

ملكًا ُم�ساعًا للجميع.
ل يف العقود  كّل هذا مُمكن… كّل هذا حُمتممَ
ر االإن�سانّية ذاتها  والقرون املُقبلة، اإذا مل تدمِّ
بجن���ون واندفاع قب���ل اأن تبلغ الن�سج الذي 

يجب اأن تهدف اإليه.
يدعونا را�س���ل اإىل اأن نرتك املت�سائم جانبًا، 
خيان���ة  اأمثال���ه  واإىل  اإلي���ه  االإن�س���ات  الأّن 
مل�ستقبل االإن�سان. اإّنه الزمن القّيم كما يقول 
ِعل���م النَّف����ص، الزم���ن ال���ذي مُيك���ن فيه عرب 
اوف الفناء  حتري���ر الروح االإن�سانّية من خممَ
الواقف خلف الباب، اأن تخرج لنا فيه روائع 
اإن�سانّية تعتم���د على رحابة املعرفة املُتاحة، 
واأمن���اط االكت�ساف���ات احلديث���ة، ب�سرط اأن 
يك���ون ال�سبت لالإن�سان ولي����ص االإن�سان من 

اأجل خدمة ال�سبت.
احلالّي���ة  م�سكالتن���ا  نقه���ر  اأن  اأمكنن���ا  ل���و 
واملُنافمَ�س���ة �سّيقة االأُفق، ال�ستطعنا اأن ننظر 
اإىل االأمام، اإىل م�ستقبل ال حمدود، م�ستقبل 
يهّم���ه اّت�س���اع يف االأح���الم، وا�ستم���رار يف 

االأمل يغّذيه العمل الدائب.
عن: الحوار المتمدن

مستقبل البشرّية.. والعودة إلى برتراند راسل

إميل أمين
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" ..لك���ن زك���ي جني���ب حمم���ود يخربنا 
بان ال���ذي دفعه اىل كتاب���ة كتابه هذا عن 
برتران���د ر�سل ان الفيل�س���وف االنكليزي 
يطالب بان تك���ون الفل�سفة علمية املنهج، 
تبتع���د ع���ن التامالت التي تط���ري بها اىل 
ال�سم���اء باجنحة من اخلي���ال، وثانيا انه 
ي�ستخ���دم املنط���ق الريا�س���ي يف تفكريه 
الفل�سف���ي، وثالث���ا هو دف���اع ر�سل احلار 
ع���ن حري���ة الف���رد واميان���ه ب���ان معظ���م 
النظم ال�سيا�سية وعلى اختالف ا�سكالها 
ه���ي " موؤام���رة كربى يراد به���ا احلد من 
حري���ة الف���رد الت���ي يج���ب ان تك���ون هي 

اال�سا�ص".
ويكت����ب زك����ي جني����ب حمم����ود يف مقدمة 
كتاب����ه املنط����ق الو�سعي قائ����اًل :" مذهبي 
الفل�سف����ي ه����و ف����رع م����ن ف����روع املذه����ب 
بالو�سعي����ة  ت�سميت����ه  التجريب����ي، ميك����ن 
املنطقي����ة، فه����و اق����رب املذاه����ب الفكري����ة 
م�سايرة لل����روح العلمي كما يفهمه العلماء 
ال����ذي يخلقون لن����ا ا�سب����اب احل�سارة يف 
معاملهم " .. وقد ظهرت مدر�سة الو�سعية 
املنطقي����ة حينم����ا اجتم����ع مموع����ة م����ن 
والعلم����اء  بالعل����م  املهتم����ن  الفال�سف����ة 
املهتم����ن بالفل�سف����ة بع����د احل����رب العاملية 
الثاني����ة، للتحاور حول اإن�ساء منهج بحث 
فل�سف����ي جديد، متاأثر باحل����رب، واحلاجة 
ال�سابق����ة،  الفل�سف����ة  �سبابي����ة  لتج����اوز 
وم�ساي����رة التطور الرهيب للعلوم يف تلك 
الفرتة التي مّثلت انطالقة للعلم احلديث، 
وعرفت فيم����ا بعد تل����ك االجتماعات با�سم 
حلق����ة فيين����ا، �سم����ت احللق����ة كال م����ن: " 
مورت�����ص �سيلي����ك، اأوت����و ني����وراث، هانز 
ه����ان، فيليب فران����ك، ورودول����ف كارناب 
�ساح����ب الكتاب ال�سه����ري البن����اء املنطقي 
للع����امل وال����ذي ترج����م اىل العربية و�سدر 
ع����ن �سل�سل����ة املنظم����ة العربي����ة للرتجمة، 
وترجم ل����ه اي�سا كتاب اال�س�����ص الفل�سفية 
للفيزي����اء " اأ�س�ست تلك املجموعة فل�سفتها 
على اأف����كار الفيل�س����وف االنكلي����زي ديفيد 
هي����وم يف الفل�سف����ة التجريبي����ة، ثم كتاب 
"ر�سال����ة  االأ�سه����ر  فيتغن�ستاي����ن  لودفي����غ 
منطقي����ة فل�سفي����ة" وال����ذي اأ�س����ار فيه اإىل 
اأن اللغ����ة ه����ي طريق����ة ل�"ت�سوي����ر" العامل 
يف اأذهانن����ا، اأي اأنه����ا تعطين����ا �سورا عن 
العامل احلقيق����ي، معروف عن زكي جنيب 
حممود انه كان من تالمذة عبا�ص حممود 
العق����اد، وم����ن الذي����ن يح�س����رون مل�سة 
اال�سبوع����ي، وعندما اراد ان يكتب �سريته 
الذاتي����ة كتبها على طريقة العقاد يف كتابه 
" اأنا "، حيث وزع جنيب حممود �سريته 
عل����ى ثالث����ة كتب ه����ي " ق�سة نف�����ص " و " 

ق�سة عقل" و" ح�ساد ال�سنن " .
يف �سريت����ه الذاتي����ة يخربنا ر�س����ل ان امه 
مات����ت وهو يف الثانية من عمره :" وكنت 
يف الثالثة حن م����ات اأبي، فن�ساأت يف دار 
جدي ال����ذي مل ي�ساأ ان يجيبني عن م�سري 
، حتى لقد �ساع يف نف�سي اإح�سا�ص  والديَّ
ب����اأن يك����ون يف االأم����ر لغز غام�����ص لقّلة ما 
عرفت����ه عنهم����ا، ومل����ا بلغ����ت احلادي����ة بعد 
الع�سري����ن اأخذت اأع����رف بع�ص اخلطوط 
الرئي�سي����ة يف حي����اة اأمي واأب����ي وما كان 
لهما من اآراء، وكم ده�ست حن راأيتني قد 
اجتزت املراحل بعينها التي اجتازها اأبي 

يف تطور عقله و�سعوره."
يف  املول����ود  ر�س����ل  برتران����د  وي�سي����ف 
ال�ساع����ة ال�ساد�س����ة اال ربعًا م����ن م�ساء 18 
ايار عام 1872، يف مذكراته من ان والده 
خا�ص قبله م����ال الفل�سف����ة وكان �سديقًا 
�ستي����وارت  "ج����ون  ال�سه����ري  للفيل�س����وف 
مي����ل". ويتذكر ان����ه عندما بل����غ اخلام�سة 
ع�سرة من عمره، كان الكتاب املف�سل لديه 
هو كتاب �ستيوارت ميل القّيم عن احلرية، 
فمن خالل ميل يدرك ر�سل اهمية ان متتع 
الف����رد باحلري����ة اليتحق����ق اال بعد حتقيق 
الرفاهي����ة، وكي يتمكن االن�س����ان من هذا، 

فاإنه يحتاج اىل حرية التعبري، ولي�ص اىل 
حرية التعبري فق����ط، بل اىل حرية اختيار 
ا�سل����وب ممار�سة احلي����اة . ومي�سي ر�سل 
يف احلديث عن تاأثري �ستيوارت ميل على 
اف����كاره يف مرحلة ال�سب����اب، فيقول :" ان 
مي����ل كان ي����درك جيدا قيم����ة التنوع داخل 
با�سل����وب  االعتق����اد  ويرف�����ص  املجتم����ع، 
واح����د للحياة " . ويذه����ب ر�سل بعيدا يف 
التاأثر باأفكار ميل حن ي�سع كتابا بعنوان 
ان  خالله  من  ال�سعادة" يحاول  "انت�سار 
يوؤكد اأن فهم �ستيوارت ميل لل�سعادة باأنها 
ناجحة، وو�سف االأف����راد الذين يطورون 
م����ن قدراته����م، ي�سب����ح فهم����ًا �سحيح����ًا . 
وحتى يتط����ور االأف����راد فاإنه����م يحتاجون 
اىل احلقيقة، وحت����ى يحققوا ذلك التطور 
م�ستقبل����ن  اليكون����وا  ان  يج����ب  اي�س����ا، 
طيعين ملا يرُد اليهم من النا�ص ويعتربون 
انه االأف�سل بالن�سبة لهم، ويجب عليهم ان 
الينق����ادوا وراء م����ا يقوله االآخ����رون لهم، 
ويج����ب ان تتوفر للنا�����ص حرية اعرتا�ص 
بع�سه����م عل����ى بع�ص ب�ساأن كيفي����ة العي�ص 
باالأ�سلوب االأف�سل، ولي�ص باإجبار بع�سهم 

بع�سًا على العي�ص بطريقة معينة .
كان ج����د برتران����د ر�س����ل "الل����ورد ج����ون 
وزراء  رئي�����ص  بو�سف����ه  يعي�����ص  ر�س����ل" 
�ساب����ق، ذا مكانة مرموق����ة، يف منزل كبري 
منحته اإياه امللك����ة، وعندما ذهب برتراند 
واأخوه فرانك اىل هذا املنزل، كان اجلد قد 
بل����غ الثالثة والثمانن م����ن عمره، وتوفى 

بعد ذلك بعامن.
يتذك����ر ر�س����ل مكتب����ة ج����ده الت����ي اث����ارت 
اهتمام����ه مل����ا حوته م����ن كت����ب يف التاريخ 
وال�سيا�س����ة : "كن����ت اع����رف كل كت����اب من 
كت����ب املكتبة، وكنت ابحث يف اأركانها عن 
ما يثري خميلتي م����ن التاريخ القدمي .، اإال 
اأن الرتبي����ة ال�سارم����ة التي كان����ت تتبعها 
عائلة ر�سل مل تكن ت�سعد برتراند ال�سبي، 
الرتبي����ة  اأ�سالي����ب  يدي����ن  جن����ده  وله����ذا 
املتزمت����ة ه����ذه فيق����ول : " كان����ت الف�سيلة 
هي ال�س����يء الوحي����د الذي تعل����ق عائلتي 
االأهمية عليه، الف�سيلة على ح�ساب العقل 
 . " م�سلح����ة  وكل  وال�سع����ادة  وال�سح����ة 
وق����د ظهر خالف ر�سل م����ع عائلته يف �سن 
مبك����رة حول درا�س����ة الفل�سف����ة، فقد كانت 
العائل����ة غ����ري را�سي����ة ع����ن ه����ذا االجتاه، 
وعمل����ت اح����دى عمات����ه كل م����ا يف و�سعها 

لكي تثنيه عن هذا الطريق، فكانت ت�سخر 
من اإ�سراره على التفرغ لقراءة كتب كانط 
ودي����كارت وار�سط����و . ولك����ي يوف����ق بن 
رغبته واإ�س����رار عمته در�����ص الريا�سيات 
يف جامعة كام����ربدج ليتخرج منها بتفوق 
عام 1895، وهنا واجهته م�سكلة جديدة، 
فقد ارادت له العائلة ان يعمل يف ال�سيا�سة 
الأنها مهن����ة توارثتها منذ عقود، واعتربت 
عمت����ه ان خ����روج ابن �سقيقها عل����ى تقاليد 
االأ�سرة خيان����ة، وعر�ص عليه اأحد اأعمامه 
وظيفة يف ال�سلك الدبلوما�سي، لكن اإغراء 
الفل�سف����ة كان اق����وى م����ن غ�س����ب العائلة، 
يعم����ل حما�س����رًا يف اجلامع����ة  ان  فق����رر 
فيخت����ار يف البداية تدري�����ص الريا�سيات، 
التي كان يجد فيه����ا لذة من خالل الربهنة 
على االأ�سياء، لكنه بع����د عام من التدري�ص 
غم����ره �سع����ور بالياأ�����ص ب�سب����ب املناه����ج 
املّتبعة يف التدري�ص والتي اعتربها نوعًا 
م����ن االألغاز تتطلب م����ن الطالب مهارة يف 
املراوغ����ة، وانها المتّت ب�سلة اىل امل�ساكل 
االأ�سا�سي����ة يف فل�سفة الريا�سة التي كانت 
تث����ري اهتمامه ب�سبب حما�س����رات ا�ستاذه 
األف�رد نورث وايتهد الذي ا�سبح فيما بعد 
زميل����ه يف اجلامعة، وقد و�سع����ا معًا فيما 
بع����د ا�سخم كتاب عن الريا�سيات بعنوان 
"ا�س����ول الريا�سيات" ال����ذي ن�سر اجلزء 
االول منه عام 1902. وكان ر�سل قد ر�سم 
�سورة عامة خلطة العمل يف هذا امل�سروع 
حيث وزع العمل بينه وبن هوايتهد. وقد 
ا�ستغ����رق تاأليف الكتاب وقت����ًا طوياًل حن 
كان الفيل�سوفان يكتبان كل ق�سية ريا�سية 
عل����ى ورقة منف�سلة حت����ى ي�سمح لهما ذلك 
باإ�ساف����ة اأي����ة ق�ساي����ا جدي����دة . ويخربنا 
ر�سل بعد ذلك ان هذا الكتاب جّمد قريحته 
واأنه ع����ذاب ا�ستمر �سبع �سنوات، ويرجع 
االأمل ال����ذي عانى منه ر�سل اىل انه،بعد ان 
حاول ان يرّد الريا�سيات اىل اأ�سولها يف 
علم املنط����ق، اكت�سف ان هن����اك تناق�سات 
يف املنطق مل تنته بع����د، ونراه يف ر�سالة 
يكتبه����ا اىل زميله يف اجلامعة الفيل�سوف 
جورج مور يعل����ن باأن ان علم الريا�سيات 

يهتز من اأ�سا�سه .
"مب����ادئ  كت����اب  ع����ن  الطري����ف  ولع����ّل 
الريا�سي����ات" ان ر�سل اأخرب كاتب �سريته 
ان����ه يعتق����د ان ال ه����و وال هوايته����د قد قراآ 
الكت����اب بعد �س����دوره، وه����و يف احلقيقة 

ف����ان الكت����اب مل يقب����ل على قراءت����ه اإال قلة 
ومل   . مو�سوع����ه  جلف����اف  ج����دًا،  قليل����ة 
يجل����ب ملوؤلفي����ه اأية عائ����دات مالي����ة، لكنه 
اك����دت �سمعتهما الفكرية حيث مت اعتربها 
الكت����اب اعظ����م م�ساهم����ة يف املنط����ق منذ 
ار�سط����و، ولك����ن بالتاأكيد فاإن ع����دد الذين 
ق����راأوه باأجزائ����ه الثالث����ة م����ن البداية اىل 
النهاي����ة اليتج����اوزن يف الع����امل الع�سرين 

�سخ�سًا .
اأ�سب����ح  الع�سري����ن  الق����رن  اأوا�س����ط  يف 
برتران����د ر�س����ل املمث����ل احلقيق����ي لكلم����ة 
"فيل�سوف"، مثلما كان �سديقه اين�ستاين 
ميث����ل �سورة العامل للمالي����ن من الب�سر . 
لق����د ب����دا لر�س����ل دور الفيل�س����وف منا�سبًا، 
ب�سعره االأبي�ص ومالحمه اجلاّدة ال�سلبة، 
والغلي����ون ال����ذي مل يفارق����ه . كان اول من 
ق����دم حما�س����رة اذاعية ع����ن الفل�سف����ة عام 
1949، وا�سب����ح كتاب����ه "تاري����خ الفل�سفة 
الغربي����ة" االأك����ر مبيع����ًا يف الع����امل، ب����داأ 
حياته بكت����اب "الدميقراطية االجتماعية" 
وانته����ى بجرائ����م احل����رب عل����ى فيتن����ام، 
ه����و اول فيل�س����وف مين����ح جائ����زة نوبل، 
الت�سع����ن  عم����ر  ويف   1961 الع����ام  ويف 
حتمل ال�سج����ن ب�سبب دعوت����ه لالحتجاج 
�س����د احل����روب . كان يدع����ي انه مق����اد ب� : 
"م�ساعر ثالثة ب�سيطة، لكنها قوية غامرة 
: الت����وق اىل احل����ب، البحث ع����ن املعرفة، 
وال�سفق����ة التي التطاق ملعان����اة االن�سان"، 
اف�س����ت كتاباته الوا�سع����ة ب�سكل كبري اىل 
ت�سميت����ه ب����� "فولت����ري الق����رن الع�سرين". 
يخربن����ا تلمي����ذه لودفي����غ وتغن�ستاين ان 
ر�س����ل مل يكت����ب فل�سفة حقيقي����ة بعد كتابه 
"مب����ادئ الريا�سي����ات ." وم����ن الطري����ف 
ان����ه تلقى �س����وؤااًل من اح����دى ال�سيدات عن 
�سب����ب تخّليه عن الفل�سف����ة فاأجاب ب�سرعة 
:"الأنن����ي وج����دت انن����ي اأف�س����ل ممار�س����ة 
اجلن�����ص". يف الع����ام 1901 يق����رر رف�ص 
مب����ادئ هيغل، �ساع����رًا كما ق����ال :"بتحرر 
عظي����م، كما ل����و انني هربت م����ن بيت حار 
اىل منطق����ة تع�سف بها الري����اح". وانتقل 
نحو وجهة نظ����ر الفل�سفة التجريبية التي 
كان يقودها هوايتهيد التي توؤكد ان العامل 
ن����ار". كان عمله االول  "ي�سب����ه كومة من 
الذي ا�س�ص له مكانة كفيل�سوف اجتماعي 
كتاب����ه "عبادة االن�سان احل����ر" وكتبه عام 
1902. ويه����دف الكت����اب اىل تاأم����ن عزاء 

مقب����ول وعق����الين لغ����ري املتدين����ن، اال ان 
كتابه الذي و�سعه على كر�سي الفيل�سوف 
ه����و "م�ساكل الفال�سفة" الذي يبداأ ب�سوؤال 
على ال�سكل الت����ايل :"هل هناك اية معرفة 
تك����ون موؤك����دة ب�س����كل الي�ستطي����ع ان�سان 
منطق����ي ان ي�س����كك به����ا؟"، ه����ذا ال�س����وؤال 
ال����ذي اليبدو �سعب����ًا للوهل����ة االوىل، هو 
بالفع����ل واح����د من ا�سع����ب اال�سئل����ة التي 
ميك����ن ان ُت�س����األ . لق����د متك����ن ر�س����ل م����ن 
خ����الل ه����ذا الكت����اب ال�سغري ان يق����دم لنا 
الدافع احلقيق����ي وراء ا�ستغاله بالفل�سفة، 
كما جعل����ه اول فيل�سوف تق����راأ كتبه مثلما 
تق����راأ الروايات ودواوي����ن ال�سعر، وينزل 
الفل�سفة م����ن عر�سها ايجعله����ا تتجول يف 

اال�سواق العامة .
يف عام 1914 زار ر�سل الواليات املتحدة 
االمريكي����ة واألقى حما�س����رات يف جامعة 
هارف����رد، وا�سدر كتاب����ه "معرفتنا بالعامل 
االنكلي����زي  ال�ساع����ر  وكان  اخلارج����ي"، 
ت.�ص.اليوت واح����دًا من بن تالميذه يف 
اجلامع����ة وكت����ب عن����ه ق�سيدة بعن����وان " 
ال�سي����د اأبوليناك�ص"، �سوره فيها على انه 

كائن ا�سطوري غريب بل ومفزع .
يخربنا ر�س����ل ان احلاف����ز االأ�سا�سي الذي 
دفعه اىل الفل�سف����ة هو اكت�ساف ما اذا كان 
من املمكن معرف����ة اي �سيء معرفة يقينية 
. وق����د راوده هذا الطم����وح ب�سبب اأزمتن 
فكريت����ن : فقدانه االإميان الديني، وخيبة 
اأمل����ه يف اال�سط����رار اىل تقب����ل البديهيات 
كاأ�سا�����ص للريا�سي����ات . ولهذا ن����راه يتجه 
وكان  العام����ة،  الفل�سفي����ة  امل�س����كالت  اىل 
ياأم����ل م����ن خ����الل الفل�سفة ان يج����د حلواًل 
الإزم����ة االإن�سان املعا�س����ر، وراح يعود اىل 
معظ����م امل�سكالت االن�ساني����ة الواحدة بعد 
االخرى �ساعيًا اىل تطوير اآرائه من خالل 
االأ�سالي����ب التحليلي����ة امل�ستم����دة من عمله 
يف فل�سف����ة الريا�سي����ات واملنط����ق، وحن 

ندر�ص.
لقد اأ�سهم ر�سل اإ�سهامًا كبريًا يف املناق�سات 
واالأخ����الق  املعرف����ة  ح����ول  دارت  الت����ي 
وق�ساي����ا  والتعلي����م  والدي����ن  وال�سيا�س����ة 
احل����رب وال�سالم، وكان ي����رى ان الفل�سفة 

فرع فني من فروع املعرفة.
مل يكن برتراند ر�سل عامل ريا�سيات مقتدر 
وح�سب، وعامل منطق من الدرجة االوىل، 
ب����ل هو اي�س����ا كاتب اخالق����ي وفيل�سوف، 
ورج����ل �سيا�س����ة م����ن ن����وع متمي����ز .وق����د 
متي����زت حيات����ه باملواق����ف اجلريئ����ة التي 
اتخذه����ا ازاء م�ساكل الع����امل، لكن باملقابل 
اثارت حيات����ه العاطفية واجلن�سية الكثري 
م����ن اللغ����ط، فقد ت����زوج اربع ن�س����اء، وقد 
مت حرمانه من االهلي����ة عام 1940 ب�سبب 
مواقف����ه العلني����ة الت����ي توؤي����د االجها�ص، 

واحلرية اجلن�سية.
وكان اي�سًا مولع����ا با�ستفزاز احلكومات، 
م����ع ارادة ترف�����ص تق����دمي التن����ازالت يف 
الق�ساي����ا الت����ي تب����دو عادل����ة يف نظ����ره، 
حيث اأدان بدءًا من كتابه عنا�سر االخالق 
االح����كام  اغ����الل   ،1910 ع����ام  ال�س����ادر 
امل�سبق����ة، و�سي����ق افق اأح����كام معا�سريه، 
وانتقد ب�سدة ب����الدة املحظورات الدينية، 
وعار�سه����ا ببحث طالب في����ه باعالء �سان 

احلب وال�سعادة واحلريات .
ات�س����م برتراند ر�س����ل، ع����امل الريا�سيات، 
والعدال����ة  باحلقيق����ة  املول����ع  العا�س����ق 
االجتماعي����ة، بطاب����ع العقالني����ة العميق، 
وكان يرف�����ص على وج����ه التحديد االميان 
بالعقي����دة الديني����ة، ويف ع����ام 1957 ن�سر 

كتاب ملاذا ل�ست م�سيحيًا ؟
لعل حي����اة ر�سل الطويلة عا�����ص 98 عاما، 
وموؤلفات����ه العدي����دة، حتت����ل الي����وم مكانة 
الب�س����ري  العق����ل  مغام����رة  �سم����ن  هام����ة 
يف البح����ث ع����ن احلقيق����ة، وق����د ات�سم����ت 
دوم����ا بال�سجاع����ة واملقاومة �س����د االفكار 

البالية..

ولعل اغرب ما كتبه ر�سل هو رثاوؤه لنف�سه 
الذي قدمه اىل ال�سحف قبل وفاته باعوام 
قليل����ه، راجي����ا ن�سره بعد موت����ه وجاء فيه 
:" مي����وت ايرل ر�سل الثالث .. او برتراند 
ر�س����ل كم����ا كان يوؤث����ر ان ي�سم����ي نف�سه .. 
يف �س����ن الت�سع����ن انقطع����ت حلق����ة تربط 
حا�سرنا باملا�سي البعيد .. لقد برز الفقيد 
يف �سباب����ه باالبح����اث التي تعال����ج منطق 
الريا�سي����ات، ولكن م�سلك����ه خالل احلرب 
العاملية االوىل اظه����ر افتقاره اىل االتزان 
يف احكامه وتقدي����ره لالمور . االأمر الذي 
�ساب كتابته االخرية على �سورة متزايدة 
" .. ولع����ل برتراند ر�سل يبن يف الرثاء 

امل�سكلة التي واجهت����ه كفيل�سوف، فالقراء 
مل يتعرف����وا عل����ى ر�س����ل م����ن خ����الل كتب����ه 
املهم����ة والت����ي تلخ�����ص منهج����ه الفل�سفي 
مث����ل " ا�س����ول الريا�سي����ات " – ترجم����ه 
اىل العربي����ة حمم����د مر�سي احم����د وفوؤاد 
االهواين و�سدر باربعة اجزاء –، وكتاب 
مقدم����ة للفل�سفة الريا�سي����ة – ترجمه اىل 
العربية ف����وؤاد االه����واين -، حتليل العقل 
– ترجمه اىل العربية عبد الكرمي نا�سف 
-، والنظرة العلمية – ترجمه اىل العربيه 
عثمان نويه -، وامنا تعرف القراء اليه من 
خالل كتبه الت����ي تناول فيها ق�سايا تتعلق 
باحلي����اة، مث����ل كت����اب انت�س����ار ال�سع����ادة 
وكت����اب حكم����ة الغ����رب وكت����اب م�س����كالت 
الفل�سف����ة وكت����اب عب����ادة االن�س����ان احل����ر، 
والكت����ب التي كتبها ع����ن حياته، حيث قدم 

ترجم����ه حلياته يف كت����اب " فل�سفتي كيف 
تط����ورت " وكت����اب �سريت����ي الذاتية الذي 
�سدر يف ثالث اجزاء وهو واحد من ا�سهر 
كتب ال�سرية الذاتية – ترجم اىل العربية 
و�س����در عن دار املع����ارف امل�سرية – ويف 
ه����ذه ال�س����رية الت����ي يهديه����ا اىل زوجت����ه 

الرابعة اأديث، يفتتحها مبقطوعة �سعرية
بحث����ت ع����ن الطماأنين����ة وال�س����الم خ����الل 
ال�سن����ن الطويل����ة، فل����م اج����د اإال الذه����ول 

واالرهاق واجلنون والوحدة .
اج����ل وج����دت االمل الفري����د ال����ذي ينه�����ص 

القلب،
لكني مل اجد الطماأمينة وال�سالم .

واالآن، وقد هرمت واقرتبت نهايتي،
واله����دوء  ال�سع����ادة  فوج����دت  عرفت����ك، 

والراحة،

بعد العديد من �سنوات الوحدة .
عرف����ت م����ا ميك����ن ان تك����ون علي����ه احلياة 

واملحبة،
فاذا ما منت االآن،

فاين انام وقد رويت نف�سي وامتالت .
وكانت اديث هي الرابعة بن زوجاته، فقد 
ت����زوج ثالث ن�ساء وطلقه����ن، اىل ان كانت 
�سن����ه 1952، فت����زوج وه����و يف الثمان����ن 
من عم����ره .. والغري����ب ان ر�سل يف بداية 
حيات����ه مل يكن يوؤمن بال����زواج، حيث كان 
م����ن منا�سري العالقات احلرة وكان يقول 
:" ان ال����زواج هو �سل����ة املهمالت اخلا�سة 
بالعواط����ف "، وقد كتب ع����ن نظريته هذه 
كتابا ممتعا بعنوان " الزواج واخالقيات 
اجلن�����ص " – ترجم����ه اىل العربي����ة نظمي 

لوقا -

تعرف����ت عل����ى كتاب����ات ر�س����ل يف مرحل����ة 
مبك����رة م����ن حياتي،واتذك����ر يف اخلام�سة 
ع�سر من عمري كنت اجمع مالت الهالل 
امل�سري����ة القدمي����ة منها واحلديث����ة، فوقع 
يف ي����دي عدد خم�س�����ص لربتران����د ر�سل، 
كت����ب به مموعة من الكت����اب، كان واحدا 
منه����م ي�سح����رين، واعني عبا�����ص حممود 
العقاد،فاخ����ذت اق����راأ يف املق����ال الذي كان 
بعن����وان " برتراند ر�سل " .. وعرفت فيما 
بع����د ان املق����ال جزء م����ن �سل�سل����ة ين�سرها 
العق����اد يف الهالل بعنوان " عباقرة الغرب 
اجم����ع مقاالت  الوق����ت كنت  ذل����ك  ".. يف 
العق����اد واحتفظ بها مث����ل كنز ثمن، مثلما 
كنت ا�ساب بحالة م����ن االنبهار وانا اعر 
عل����ى كت����اب جدي����د لط����ه ح�س����ن، وانتظر 
و�سول ملة الهالل كل �سهر، مثلما انتظر 
مطبوعات دار املعارف التي تن�سر كتب طه 
ح�س����ن، واحيان����ا كثرية ال افه����م ما يقوله 
العق����اد، واجد �سعوب����ة يف تتبع قدرة طه 
ح�سن على احلديث عن ال�سعر العربي يف 
ع�سوره االوىل .. لكني تعلمت من العقاد 
ن�سيح����ة مهم����ة اأن اأقراأ على مه����ل، واعيد 
وا�سقل يف القراءة، واحيانا احفظ املقال 
مث����ل الببغ����اء دون ان افهمه، فف����ي النهاية 
كل م����ا يكتبه العقاد وطه ح�س����ن بالن�سبة 
يل كالم �ساحر ..ومقال العقاد مقال ق�سري 
ي�ستعر�ص فيه حي����اة ر�سل وي�سيد بدوره 
يف منا�س����رة الق�سي����ة امل�سرية وكيف انه 
ق����دم اىل املحاكم����ة النه رف�����ص اال�ستعمار 
الربيط����اين مل�س����ر وبع�ص البل����دان، ومن 
الطرائف التي يذكره����ا العقاد ان املحكمة 
يف بريطاني����ا غرم����ت ر�س����ل مبلغ����ا كبريا 
من امل����ال ان����ذاك فا�سطر اىل بي����ع مكتبته 
وقد وق����ع واحد من كتب ه����ذه املكتبة بيد 
ا�سماعي����ل مظه����ر اول م����ن ترج����م كت����اب 
دارون ا�س����ل االن����واع اىل العربي����ة، وقد 
جاء ذات ي����وم بالن�سخ����ة اىل العقاد الذي 
اخذ يتامل خط برتراند ر�سل وتوقيعه ..

يف ذل����ك الزمان كنت ار�س����م للعقاد �سورة 
خا�سة يف خميلتي،رغم انني كنت ا�ساهد 
�سورته ال�سخ�سية مرفقة مبقاالته، حيث 
تخيلت ان����ه ال يخلع بدلته وطربو�سه ابدا 
حتى وه����و يكتب .. وذهب بي اخليال 
انني اعتقدت ان العقاد اليفارق الكتاب 
حتى يف نومه، وحاولت تقليده فكنت 
اق����راأ وان����ا اتن����اول الطع����ام، واثن����اء 
جلو�س����ي يف البا�����ص، واخ����ذ الكت����اب 
�ساه����دت  ..حت����ى  ال�سري����ر  اىل  مع����ي 
في����ه  ادى  ال����ذي  العم����الق  م�سل�س����ل 
العبق����ري حممود مر�س����ي دور العقاد، 
واكت�سف����ت ان العقاد كان مثلما ر�سمته 

يف خميلتي ال يفارق الكتاب ..
بعد ذلك اخذت ابحث عن كل ما ين�سر 
عن برتراند ر�س���ل �سواء يف املجالت 
العربي���ة او الكتب حتى وقع يف يدي 
ذات ي���وم كتاب زكي جنيب حممود " 
برتران���د ر�سل " وال���ذي �سدر �سمن 
�سل�سل���ة نواب���غ الفكر الغرب���ي وكان 
ال�سل�س���ة حي���ث  الث���اين يف  ترتيب���ه 
افتتح���ت ه���ذه بكت���اب ف���وؤاد زكريا " 
نيت�س���ه "، ويخربنا زك���ي جنيب حممود 
يف مقدمته من انه لي�ص تابعا ل� " برتراند 
ر�سل " يف كل ما ذهب اليه، فزكي جنيب 
حممود يقول عن نف�سه :" انا اميل بفكري 
اىل املنطقي���ة الو�سعي���ة التي حترم على 
الفيل�سوف ان يق���ول عبارة واحدة يديل 
فيه���ا براأي يف الطبيع���ة او االن�سان، الن 
ال���راي كائنا ما كان هو م���ن �ساأن العلماء 
وحده���م، يقولون���ه بعد مالحظ���ة علمية 
او جت���ارب يجرونه���ا يف املعامل، وعمل 
الفيل�س���وف ال���ذي العم���ل ل���ه �س���واه هو 
حتلي���ل العب���ارات الت���ي يقوله���ا ه���وؤالء 
العلماء حتلي���ال ويو�سحه���ا وي�سبطها، 
وبذل���ك ت�سب���ح الفل�سفة حتلي���ال �سرفا، 
او ان �سئ���ت فقل انها ت�سبح منطقا بحتا 

حلت قبل ايام ذكرى مرور 

50 عاما عىل رحيل الفيلسوف 

الربيطاين الشهري برتراند 

رسل – تويف يف الثاين 

من شباط عام 1970 - الذي 

استطاع ان يجعل من الفلسفة 

حوارا يوميا عىل صفحات 

الصحف مثله مثل صديقه 

جان بول سارتر ، ومل يعد 

الفيلسوف شخصًا يخىش 

الناس االقرتاب منه لصعوبة 

أفكاره وتعقيدها، وامنا 

اصبح يشارك يف الحياة 

العملية ، ويتخذ مواقف من 

القضايا املعارصة، فنجده 

يتحدث عن الفلسفة والدين 

، عن الحرب والسالم، عن 

الشيوعية والرأساملية ، وعن 

الفرد والسلطة ، عن القنبلة 

الذرية ومستقبل البرشية ، عن 

الحب والجنس، عن السعادة 

والطعام والنوم واالحالم 

. يف كتابه برتراند رسل 

يحاور نفسه – ترجمه 

اىل العربية جالل 

العرشي – يضع رسل 

وصيته لالنسانية :" 

إذا بحثت شعوب 

االرض جميعا عن وطن 

واحد ، يضم جموعهم 

بال تفرقة ، ويتسع لهم بال 

حدود ، كان هذا الوطن هو 

... الحرية ".

عاما على رحيل 
الفيلسوف المشاغب

علي حسين
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ُول���د الفيل�س���وف الربيط���اين ِبرتران���د را�س���ل ) 1872� 
1970( يف ويلز الأ�سرة ليربالية اأر�ستقراطية. قادمَ الثورةمَ 
الربيطاني���ة �س���د »املثالي���ة« يف اأوائل القرن الع�س���رين. 
وُيعت���ربمَ اأح���د موؤ�س�س���ي الفل�س���فة التحليلية، وِم���ن اأبرز 
علم���اء املنط���ق يف الق���رن الع�س���رين. وال ت���زال اأعمال���ه 
الفكري���ة ذات تاأث���ري وا�س���ح عل���ى املنطق والريا�س���يات 

واللغويات والفل�سفة.
كان نا�سط���ًا ب���ارزًا يف ُمناه�س���ة احل���رب، واأح���د اأن�سار 
التج���ارة احل���رة وُمناه�س���ة االإمربيالية. �ُسج���ن ب�سبب 
دمَعوت���ه لل�س���الم خ���الل احل���رب العاملي���ة االأوىل. وق���ام 
بحمالت �سد هتلر، وانتقد ال�سمولية ال�ستالينية، وهاجممَ 
طمَ الواليات املتحدة يف حرب فيتنام، كما طالبمَ ِبنمَزع  تورُّ

االأ�سلحة النووية.
ح�س���ل عل���ى جائ���زة نوب���ل ل���الآداب ع���ام 1950 »تقديرًا 
لكتابات���ه املتنوع���ة واملهم���ة، التي ُيداف���ع فيها ع���ن امْلُُثل 
االإن�سانية وحرية الفكر«. عا�صمَ ُمراهقته وحيدًا وبائ�سًا، 
زة يف  ���رمَ باالنتحار. وكان���ت اهتماماته ُمركَّ كَّ وكثريًا ما فمَ
ي���ن والريا�سي���ات، واإِنَّ ُطموح���ه ملعرف���ة املزي���د م���ن  الدِّ
الريا�سي���ات منع���ه من االنتحار. تلق���ى تعليمه يف املنزل 
على اأي���دي املدر�سن اخل�سو�سين، وق���د اأر�سده �سقيقه 
فران���ك اإىل اأعمال ع���امل الريا�سي���ات اليون���اين اإقليد�ص 

امللقَّب باأبي الهند�سة، وهذا االأمر غريَّ حياته اإىل االأبد.
ب���داأ را�س���ل � ُم���ذ كان يف اخلام�سة ع�سرة م���ن الُعمر � يف 
ر يف الثامنة ع�سرة التَّخلي  درا�سة العقيدة امل�سيحية، وقرَّ
عنها متامًا،الأنه اعتربها عقيدة تفتقد اإىل املنطق، وقائمة 

على اأُ�س�ص غري �سليمة.
ح���ازمَ منح���ة درا�سي���ة يف جامع���ة كامربي���دج، حي���ث بداأ 
درا�ست���ه فيها ع���ام 1890. وبرز ب�سرع���ة يف الريا�سيات 
ج عام 1893، وح�سل على الزمالة عام  والفل�سف���ة، وتخرَّ
1895. كان اأول م���ا ُن�سر من اأعماله، كتاب »الدميقراطية 
االجتماعي���ة االأملاني���ة«، وه���و درا�سة �سيا�سي���ة، وموؤ�سر 
���ر الهتمام الزمه مدى احلي���اة يف النظرية ال�سيا�سية  ُمبكِّ
اأ�س����ص  يدر����ص  ب���داأ   ،1902 ع���ام  ويف  واالجتماعي���ة، 
الريا�سيات ب�سكل ُمكثَّف. ويف عام 1903 ن�سر اأول ُكتبه 
املهمة عن املنط���ق الريا�سي، وهو »مب���ادئ الريا�سيات« 
ن���ًا في���ه كيفي���ة ا�ستنب���اط الريا�سي���ات م���ن مموعة  ُمبيِّ
�سغرية م���ن املبادئ، وُم�سِهمًا يف ق�سي���ة الفكر املنطقي. 
ويف ع���ام 1905، كت���ب مقالت���ه الفل�سفية ع���ن »التدليل«. 
ويف ع���ام 1908اأ�سبح زمياًل يف املجتمع امللكي، ثم ن�سر 
املجل���د االأول من كتابه »مبادئ الفل�سفة« عام 1910. وقد 
���ق هذا الكتاب اإىل جانب »مب���ادئ الريا�سيات« �ُسهرًة  حقَّ

عاملية يف ماله.
���رة، وُمث���رية للج���دل يف  اأ�سب���ح را�س���ل �سخ�سي���ة ُموؤثِّ
وكان  والتعليمي���ة،  وال�سيا�سي���ة  االجتماعي���ة  الق�ساي���ا 
مواق���ف  النته���اج  ودع���ا  لل�س���الم،  دعوت���ه  يف  مبا�س���ًرا 
ليربالي���ة اإزاء اجِلن�ص وال���زواج وو�سائل التعليم. وكان 
م���ن منتق���دي احل���رب العاملي���ة االأوىل. وق���د �ُسج���ن عام 
1918 ب�سب���ب ت�سريحات �سارة بالعالق���ات الربيطانية 
االأمريكية، ثم دخل ال�سجن مرة اأخرى عام 1961 ب�سبب 
التحري����ص على الع�سيان املدين يف حمل���ة تطالب ِبنمَزع 

ال�سالح النووي.
ون���ه عامل  ون���ه ناق���دًا �ساخ���رًا، باالإ�ساف���ة اإىل كمَ ���ز ِبكمَ يَّ متمَ
اجتم���اع. كت���ب م���ا يزي���د عل���ى مئ���ة كت���اب، والكثري من 
ين والفل�سفة وعل���م االجتماع وال�سيا�سة  املق���االت يف الدِّ
ممَ را�س���ل اأعظ���ممَ اإ�سهاماته يف  ���دَّ واالأخ���الق واجِلن����ص. قمَ
الفل�سفة والريا�سيات يف مطلع القرن الع�سرين، واأراد اأن 
ي�ستمد جميع الريا�سيات من املنطق، وبذلك اأر�ساها على 

اأ�سا�ص مت���ن وتعاون مع عامل الريا�سي���ات والفيل�سوف 
االإنكلي���زي األفرد نورث وايتهد، و�سعى يف عمله هذا اإىل 
اإظه���ار اأن جميع الريا�سي���ات البحتة تتوالد من ُم�سلَّمات 
منطقي���ة متاًم���ا، واأنها ال ت�ستخ���دم �س���وى املفاهيم التي 
ميك���ن تعريفه���ا مب�سطلح���ات منطقي���ة بحت���ة. ورغم اأن 
رت عل���ى اأيدي علماء الريا�سيات من  اأفكاره ُنقِّحت وُطوِّ
بع���ده، اإال اأن اأفكاره كانت املنطل���ق لكثري من االإجنازات 

احلديثة يف علم املنطق وقواعد الريا�سيات.
ويف ع���ام 1970، داف���عمَ عن حقوق ال�سع���ب الفل�سطيني، 
واأدانمَ الع���دوانمَ االإ�سرائيلي يف ال�س���رق االأو�سط، قائاًل: 
»كثريًا ما ُيقال لنا اإن���ه يجب علينا التعاطف مع اإ�سرائيل 
مِلمَ���ا عاناه اليه���ود يف اأوروبا على اأي���دي النازين، اإال اأن 
ما تق���وم به اإ�سرائيل اليوم ال ميك���ن ال�سكوت عليه، واإن 
ا�ستج���الب فظائ���ع املا�س���ي لتربي���ر فظائ���ع احلا�سر هو 

نفاق فادح«.

ه���ذه العب���ارة ُقرئت يف املوؤمت���ر العامل���ي للربملانين يف 
عمَ مالحظة تقول  القاه���رة يف 3 فرباير/�سب���اط 1970. ممَ

مَ يف اليوم ال�سابق. اإِنَّ را�سل قد ُتُويفِّ
مَ را�س���ل اإثر اإنفلونزا حادة، وقد اأُحِرق ُرفاته ح�سب  ُتُويفِّ
ون���ه ُملِحدًا،  و�سيت���ه. ومل تق���م احتفالية ديني���ة ب�سبب كمَ
وُنر رم���اده على اجلبال الويلزية الحقًا ذاك العام. ويف 
ع���ام 1980، اأُقيم ُن�سب تذكاري لرا�سل، عبارة عن متثال 

ن�سفي يف اأحد ميادين لندن.
ِمن اأب���رز موؤلفات���ه: »الدميقراطية االجتماعي���ة االأملانية« 
»مق���االت   .)1903( الريا�سي���ات«  »مب���ادئ   .)1896(

فل�سفية« )1910( . »مبادئ اإعادة البناء االجتماعي«
)1916(. »اآف���اق احل�س���ارة ال�سناعي���ة« )1923(. »ملاذا 

ل�سُت م�سيحيًا« )1927(.

عن: صحيفة الدستور االردنية

برتراند راسل
والقضية الفلسطينية

إبراهيم أبو عواد

شخصيتان لفيلسوف
اإّن���ه  را�س���ل"،  "برتران���د  ع���ن  اأحده���م  ق���ال 
بو�س���ام  ظف���ر  ال���ذي  الوحي���د  ال�سخ����ص 
اال�ستحقاق بف�سل كتابة فل�سفية �سعيفة بلغة 
انكليزية رائعة. واإذا كان الق�سط االأوفر الذي 
اأ�سهم به "را�س���ل" يف الفل�سفة يفوق ما قّدمه 
اأّي مفّك���ر بريط���اين اآخر منذ "هي���وم"، واإذا 
كان ق���د فاق جمي���ع معا�سريه �سه���رة وذيوع 
�سي���ت، فاإّن���ه لي����ص مدينا يف ذلك كل���ه اإىل ما 
اأ�سه���م به يف املنطق ال�س���وري والريا�سيات 
يف  التحليل���ي  االأ�سل���وب  اإىل  اأو  والفل�سف���ة 
البح���ث والتحقيق، ب���ل ان االأهمي���ة الكربى 
الت���ي اأواله���ا القط���اع االأك���رب م���ن اجلماهري 
كانت حول كتابات���ه االجتماعية وال�سيا�سية، 
تلك الكتابات الت���ي كان "را�سل" نف�سه يعتقد 
باأنها ال ترتب���ط بال�سرورة باآرائه يف املنطق 
واملعرف���ة، وه���و يق���ول ع���ن ذل���ك: "مل اأكتب 
بو�سف���ي فيل�سوفا بل كتبت���ه بو�سفي اإن�سانا 
يعاين من احلالة ال�سائدة يف العامل ويتلم�ص 
طريق���ة م���ا لتح�سينها، ويتلهف عل���ى التوّجه 
بعب���ارات �سهل���ة اإىل اأولئ���ك الذي���ن ميتلكون 

م�ساعر مماثلة".
يحدثنا "را�سل" يف �سريت���ه ال�سخ�سية التي 
و�سفها بنف�سه كيف بداأ وهو بعد يف احلادية 
ع�سرة عمره ت�ساوؤالته الفل�سفية التي قّدر لها 
اأن يلّح يف متابعته���ا طيلة حياته االأكادميية، 
اإال اأّن���ه كان على الدوام اأك���ر ح�سا�سية نحو 
الوج���ه الروح���ي م���ن احلي���اة ونح���و جميع 
األ���وان املعاناة الب�سرية مّم���ا كان ي�سمح ب�اأن 
يب���دو علي���ه. لق���د كان يف الواق���ع يخفي هذه 
ال�سدي���د وق���وة  امل�ساع���ر بف�س���ل ان�سباط���ه 
ذل���ك  تفك���ريه وجف���اف وق�س���وة ذكائ���ه. كل 
�ساع���د يف اإعط���اء فك���رة خاطئة ع���ن الرجل. 
وه���ا هو ي���روي لن���ا بنف�س���ه كيف ذه���ب عام 
1906 اإىل "نيونهام" لال�ستماع اإىل "غلربت 
للمجموع���ة  يق���راأ ترجمت���ه  م���وراي" وه���و 
ال�سعري���ة "هيبوليت����ص" ل�ل�ساع���ر امل�سرحي 
"يوربيد�ص"، والتي ت�سم الرتنيمة العظيمة 
املوّجه���ة الإله احلب "ايرو����ص"، ننقل منها ما 

يلي:
م���ن تعمي عيون الرجال  اإيرو�ص، / يا  "ي���ا 
الع���دو  اأيه���ا  فدمع���ة/  دمع���ة  املتعط�س���ن 
املفاج���ئ/ اإّنك تغر����ص يف قلوبن���ا الفرح كما 
تغر����ص الن�سل البارد/ ال ت���اأت اإيّل بال�سرور 
باحث���ا ع���ن ال�سي���د يف الري���اح/ وال حمدث���ا 
�سريرا جلناح املو�سيقى واأنت تطري/ فلي�ص 
ثمة لهب بدون جن���وم �سر�سه/ ولكنها تقذف 
اخلوف/ كما تقذف يف يديك اأ�سعة ال�سهوة/ 

يا اإيرو�ص! يا ابن االأعلن".

مفهوم الحرية االنسانية
دائم���ا ما يوؤك���د "را�سل" على اإميان���ه ال�سديد 
الذي ال يتزعزع باحلري���ة والنزعة الفردانية 
وحتقي���ق الذات عند الفرد مّما ي�سّكل جزءا ال 

يتجّزاأ م���ن خطابه االجتماع���ي. اإّن الفرد هو 
ال���ذي ينبغي اأن يتحّقق في���ه كل ما هو "خري 
اأن  للفرد يجب  النم���و والتطور احلر  " واإّن 
يك���ون اله���دف االأ�سم���ى الأي نظ���ام �سيا�س���ي 

يفرت�ص فيه اأن يعيد تنظيم العامل.
لقد و�س���ف "را�سل" نف�سه باأن���ه اآخر االأحياء 
م���ن مرحلة زمنية ميتة. لق���د كان "فيكتوريًا" 
ول���د متاأّخ���را عن ع�س���ره ال يطم���ح اإىل حياة 
انعزالي���ة ذات م�ساع���ر جميل���ة وال ي���رى اأّن 
اخل���ري كامن يف االإعجاب املتب���ادل بن اأفراد 
كتل���ة م���ن نخب���ة املجتم���ع. وكان �سخ�سيا ال 
ي���زال يبدي االهتمام البال���غ ب�سيا�سة تقّدمية 
عمادها رفاهية ال�سعب، وكان عقله االنتقادي 
الكب���ري م�ست���اءا ومنزعج���ا من كل م���ا يراه، 
واأ�سبح ناقدا مدّمرا يعرّب عن م�ساعر م�سبعة 
باال�ستي���اء. ويق���ول الفيل�س���وف الربيط���اين 
الفل�سفي���ة  �سريت���ه  يف  لوي����ص"  "ج���ون 
�س���ة ل� "را�سل": اإننا ال ن�ستطيع اإال اأن  املخ�سّ
نلمح وراء ه���ذا اال�ستياء اخلطوط العري�سة 
للفل�سف���ة الفردي���ة حلزب "االأح���رار" كما كان 
يوؤمن به���ا راديكاليو الق���رن الثامن ع�سر من 
اأمث���ال "بنث���ام" و"اآدم �سمي���ث" وم���ن قبلهم 
اأّنه  ". فمن املعروف  "ج���ون لوك" و"ليبنتز 
كان يرف����ص اأي تدّخ���ل بحري���ة الف���رد، واإّن 
ي���رى يف العامل مموعة من  "ليبنت���ز" كان 
عنا�سر الكون االأولية، كل كيان منها منف�سل 
عن االآخر وم�ستقل عنه )= مونادات ومفردها 
مون���ادة( ولكّنه���ا كّله���ا مرتبط���ة يف الوق���ت 
نف�سه بع�سها ببع�ص من خالل عملية تن�سيق 
وان�سجام م�سبق���ن. وهي ال�سك، فكرة مّهدت 
لفل�سفة "را�سل" القائمة على الذرية املنطقية 
وتعّدد احلقائق. هذا االجتاه القوي اأّدى اإىل 

ن�س���وء وقي���ام طبق���ات التج���ار وال�سناعين 
اجلدي���دة التي اأ�سبح���ت تتمت���ع باالإ�ستقالل 
اأن  امل�سادف���ات  م���ن  لي����ص  ولعل���ه  والق���وة. 
يكون اأحد ال�سخ�سي���ات البارزة يف اخلطاب 
"روبن�س���ون  الق�س�س���ي لذل���ك الع�س���ر ه���و 
كروزو " الذي عا����ص وحده يف جزيرة نائية 
ول���ه اإمي���ان موؤ�س����ص عل���ى الربوت�ستانتي���ة. 
والواقع اأن املحيط الفكري الذي كانت اأ�سرة 
"را�س���ل" تعي�ص في���ه والذي ارتوت جذوره 
هو منه، كان في���ه قدر كبري من الفكرة القائلة 
ان كل اإن�س���ان ي�ستطي���ع اأن يجد خال�سه عرب 
اإميان���ه ال�سخ�س���ي وعقله اخلا����ص ودوافعه 
املمي���زة. وكان املث���ل االأعل���ى ل���� "را�سل" هو 

العقالنية. ميل" قدي�ص  �ستيوارت  "جون 
لق���د دارت كتب���ه التالية عناوينه���ا حول نف�ص 
كي���ف   1918 احلري���ة  دروب  املو�سوع���ة: 
التعلي���م  يف   ،1924 و�سعي���دا  ح���را  تك���ون 
1926، الزواج واالأخ���الق 1929. اإّن الكثري 
م���ن االأف���كار ال���واردة يف ه���ذه الكت���ب تث���ري 
الف���زع والتحّدي وكّلها مكتوب���ة بلغة م�سرقة 
والمعة. ويف كتاب "مقاالت ت�سكيكية" يعالج 
"را�سل" باأ�سلوب الذع، التهديد الذي يواجهه 
الف���رد من ال�سلطة االجتماعية. وهو يقول اإّن 
و�س���ع القوانن �س���يء �س���روري دون ريب، 
ولك���ن منو الفرد الواح���د اأو املجتمع الواحد 
ينبغ���ي اأن ال يك���ون على ح�ساب ف���رد اآخر اأو 
متم���ع اآخر اإاّل �سمن اأقّل ق���در ممكن. اإال اأّن 
كتاباته االجتماعي���ة وال�سيا�سية تفتقر دائما 
اإىل �س���يء ما. فكم���ا كان���ت اأخالقياته م�ساعر 
خال�س���ة ق�سد به���ا اأن تك���ون مقطوعة ال�سلة 
بالعق���ل، وكانت فل�سفته تق���وم على االإعجاب 
البالغ بالتجريد اخلال�ص ويعرّب عنها مبنطق 

ريا�س���ي، فاإّن مقوالت���ه االأخالقية كانت اأقرب 
اإىل  العل���م، واأق���رب  اإىل  العاطف���ة منه���ا  اإىل 
اجل���دل منه���ا اإىل املنط���ق. وال ميث���ل اأي من 
موؤلفاته االجتماعية النتائج احلقيقية للتفكري 
العلمي، فلي�ص هنالك يف الواقع اأي دليل على 
اإنه در�ص اأّيا من املفّكرين االجتماعين الذين 
�سبقوه، وهو بالتايل ال يقّدم تعريفا وا�سحا 
لذل���ك املفه���وم املح���رّي والغام����ص، اأق�سد به 
مفهوم "احلرية". اإن مفهوم "را�سل" للحرية 
ه���و املفهوم الع���ام املع���روف وال���ذي �سرحه 
"ج���ون �ستي���وارت مي���ل" فاحلري���ة  بج���الء 
تعن���ي اإزالة اأعم���ال الكبح والقم���ع والتدّخل 
وال�سغ���وط املتوّلدة من الع���ادات واالأعراف 
االجتماعي���ة. اإن "برتران���د را�س���ل" ال ي���رى 
احلري���ة اإال عل���ى �سكل منح احل���ق الأكرب عدد 
ممكن م���ن النا�ص باأن يفعلوا م���ا ي�ساوؤون ما 
دام ذل���ك ال يتعار����ص مع حري���ة االآخرين باأن 
يفعلوا ال�سيء نف�س���ه. اإّننا نتعلم اأّننا اأحرار، 
ال عل���ى الرغ���م م���ن العالق���ات االجتماعية بل 
من خ���الل هذه العالق���ات. فاالإن�س���ان العاجز 
ع���ن اإخ�ساع نف�سه لالآخري���ن والتعاون معهم 
وتقب���ل االلتزام���ات وامل�سوؤولي���ات ه���و ف���رد 
فو�س���وي. يف هذه احلالة مييل "را�سل" اإىل 
االعتقاد باأن االإن�سان ال ي�ستطيع جتنب االآثار 
ال�سريرة ملث���ل هذه العالق���ات االجتماعية اإال 
با�ستبعاد هذه العالقات جميعها والعودة اإىل 
متم���ع اأ�سّد حرية واأق���ل تعّر�سا للقيود. اإّنه 
يعتقد ب���اأّن احلرية وال�سعادة ميكن اأن توجد 
عرب الت�سّرف الفردي اخلا�ص لالإن�سان. ويف 
الوق���ت الذي يع���رتف فيه "را�س���ل" بالفوائد 
النتائ���ج  ي�سج���ب  فاإن���ه  حتقيقه���ا،  مّت  الت���ي 
احلتمي���ة حل�س���ارة متط���ورة، تل���ك النتائ���ج 

التي تتلّخ����ص يف العبارة التالية: تزايد قوة 
الدولة مقابل الفرد. والواقع اأّنه منذ اليونان 
القدم���اء واملعركة دائرة وم�ستمرة بن اأولئك 
الذي���ن يوؤمن���ون بالتالح���م االجتماعي وبن 
من يعلق قيم���ة كربى على املب���ادرة الفردية. 
وهن���ا جند اأّننا نتحول اإىل حالة من ال�سكون 
وعدم التقدمي���ة، و"را�سل" ال يجد اأمامه غري 
العبودية والتع�سب االأعمى وفقدان الت�سامح 
واملذل���ة التي متيز االأكرية ال�ساحقة من بني 

الب�سر.

آراؤه في الحرب والدين وإسرائيل
برتران���د را�س���ل ) 1872- 1970( فيل�س���وف 
وع���امل منطق وم���وؤرخ اجتماع���ي بريطاين. 
ق���اد الث���ورة الربيطاني���ة "�س���د املثالية" يف 
اأوائ���ل القرن الع�سرين. ويع���د اأحد موؤ�س�سي 
الفل�سفة التحليلي���ة، كما يعترب من اأهم علماء 
املنط���ق يف الق���رن الع�سرين. األ���ف بال�سراكة 
م���ع األفري���د ن���ورث وايتهي���د كت���اب مب���ادئ 
الريا�سي���ات يف حماول���ة ل�س���رح الريا�سيات 
باملنط���ق. وتع���د مقالت���ه الفل�سفي���ة ال�سهرية 
عن التدلي���ل )Denoting( منوذجا فكريًا 
باه���را يف الفل�سفة. كان را�س���ل نا�سطًا بارزًا 
يف مناه�س���ة احل���رب واأحد اأن�س���ار التجارة 
احلرة ومناه�س���ة االإمربيالية. �سجن ب�سبب 
ن�ساطه الداعي لل�س���الم خالل احلرب العاملية 
وانتق���د  هتل���ر  �س���د  بحم���الت  ق���ام  االأوىل. 
ال�سمولية ال�ستالينية وهاجم تورط الواليات 
املتحدة يف ح���رب فيتنام، كما كان من اأن�سار 
نزع االأ�سلحة النووي���ة. حاز عام 1950 على 
جائزة نوبل لالأدب تقدي���رًا لكتاباته املتنوعة 
واملهمة والتي يدافع فيها عن املثل االإن�سانية 
وحرية الفك���ر. ي�سف "را�سل" نف�سه باأنه من 
"الالاأدرين"حن يتحدث اإىل جمهور فل�سفي 
بحت، ولكن���ه ي�سف نف�سه بامللحد حن يتكلم 
اإىل الرج���ل الع���ادي يف ال�س���ارع. لق���د حافظ 
عل���ى وجهة نظ���ره القائلة اإن الدي���ن هو اأكر 
قليال م���ن اخلرافات، وعلى الرغ���م من بع�ص 
اآثار اإيجابية ق���د يقدمها الدين، فهو �سار اإىل 
ح���د كبري عل���ى النا����ص. واأعرب ع���ن اعتقاده 
ب���اأن الدي���ن والنظ���رة الديني���ة تعم���الن على 
اإعاق���ة املعرف���ة وتعزيز اخل���وف واالتكالية، 
وه���ي م�سوؤولة عن الكثري م���ن حروب العامل 
والقم���ع والبوؤ�ص. وكان ع�س���وا يف املجل�ص 
اال�ست�ساري للجمعي���ة االإن�سانية الربيطانية 

ِّي كارديف حتى وفاته. ورئي�ص ان�ساني�
ويف ع���ام 1970، ق���ال "را�س���ل" يف معر�ص 
حديث���ه يف مق���ال له عن قيام دول���ة اإ�سرائيل: 
"اإن ماأ�ساة �سعب فل�سطن هي اإعطاء بالدهم 
بق���وة خارجية ل�سعب اآخر من اأجل بناء دولة 
جديدة. اإىل اأي حد �سيتحمل العامل روؤية هذه 
امل�سهد من الق�سوة الوح�سية؟ اإنه وا�سٌح مبا 
في���ه الكفاي���ة اأن الالجئ���ن له���م كل احلق يف 
اأر����ص وطنهم من حي���ث مت اقتالعهم، واإنكار 
هذا احلق هو جوهر ال�سراع الدائم. ال يوجد 
�سع���ب يف العامل ميكن اأن يتقب���ل طرد النا�ص 
بكمي���ات م���ن بالده���م. اإن التو�س���ل لت�سوية 
دائم���ة عادل���ة لالجئ���ن يف وطنه���م عن�س���ر 
ال�س���رق  يف  حقيقي���ة  ت�سوي���ة  الأي  اأ�سا�س���ي 
االأو�س���ط. ما تفعل���ه اإ�سرائي���ل اليوم ال ميكن 
التغا�سي عنه، حيث تدين اإ�سرائيل ال�سعوب 
العربي���ة الت���ي خرج���ت حديث���ًا م���ن احلك���م 
اال�ستعم���اري لتفقره���م عن طري���ق املتطلبات 

الع�سكرية عو�سًا عن التنمية الوطنية.

برتراند راسل:
دفاعًا عن الحرية الفردية

حكمت الحاج



جون �ست���وارت مل هو االأب الروح���ي لر�سل، وكان 
هذا االأخري قد اأعجب بنظريات اقليد�ص، لكنه نقدها 
لكون اأقليد�ص ي�ستند عل���ى بع�ص البديهيات التي ال 
يربهنها، واأعجب كذلك بالفيل�سوف االأملاين فردريك 
هيج���ل عندما كان طالب���ا يف ''جامعة كمربيدج'' ونقد 

اآراءه املثالية•
اأه���م حدث يف حيات���ه مثلما يقول هو لق���اوؤه ببيانو 
ع���امل الريا�سي���ات االإيط���ايل يف املوؤمت���ر الفل�سف���ي 
العامل���ي عام ،1900 اإذ اأثمرت توجيهات بيانو كتاب 
ر�سل مبادئ الريا�سي���ات بالتعاون مع زميله األفريد 

نورث وايتهد ملدة ع�سر �سنوات•
بن���ى ر�سل فل�سفت���ه الواقعية الت���ي �سطرها يف كتبه 
املتع���ددة منها: م�س���كالت فل�سفية، معرفتن���ا بالعامل 
اخلارج���ي، مدخ���ل اإىل الفل�سف���ة الريا�سية، حتليل 

العق���ل، الذرية املنطقية، وكان يظهر له كل عام كتاب 
اأو اأك���ر من كتاب، من بينها حتلي���ل املادة، النظرية 
العلمية، بحث يف املعنى وال�سدق، املعرفة الب�سرية، 
تاري���خ الفل�سف���ة الغربي���ة، ول���ه كت���ب يف االأخ���الق 

التاريخ وال�سيا�سة وال�سلطة واالأدب والق�س�ص•
وكان ر�س���ل يقول ''اإن ذكائ���ي بدا بالتناق�ص منذ �سن 
الع�سري���ن اإذ ب���داأُت بالريا�سي���ات ولكنه���ا اأ�سبحت 
لت للفل�سفة، وملا اأ�سبحت  ع�سرية الفه���م عندها حتوَّ
اإىل  ل���ُت  حتوَّ اأحتم���ل،  اأن  م���ن  اأ�سع���ب  الفل�سف���ة 
ال�سيا�س���ة، م���رد راأي، مقدار �سواب���ه يتوقف على 
متابعة نت���اج ر�سل الفك���ري ومقارنته م���ع املفكرين 
االآخرين وف���رتات ن�سجهم الفك���ري، اأفالطون كتب 
حماورة القوانن يف �سيخوخته ومتثل قمة ن�سجه 

الفكري•

كثرية ه���ي االأ�سياء التي متيز فل�سف���ة ر�سل، النزعة 
العلمية، التحليلية، املنطق، ال�سيا�سية، لكن ما يلفت 
النظ���ر باعتق���ادي اخلا�ص ه���و اأن النزع���ة الل�سانية 
احلالي���ة ه���ي يف حقيقتها تع���ود اإىل حتليالت ر�سل 
اللغوي���ة، اإذ اأن لدي���ه موقف���ا متناق�س���ا جت���اه اللغة 
فهو م���ن ناحية يعد اللغة مبثاب���ة املر�سد لفهم العامل 
اخلارج���ي ويف نف�ص الوقت اللغة ه���ي التي �سللت 
طريق الفال�سفة، الأن األفاظ اللغة نوعان، هما: األفاظ 
مو�سوعي���ة، مثل: اأحم���ر واأزرق لها مو�سوعات يف 
العامل اخلارجي• واألفاظ منطقية، مثل: كل، بع�ص، 
اإذًا، ال، وه���ذه االألفاظ لي�ص له���ا معنى الأنها ال ت�سري 

اإىل مو�سوعات يف العامل اخلارجي•
ولك���ن حقيق���ة االأم���ر عندما نع���ود اإىل تاري���خ الفكر 
الفيل�س���وف  اأر�سطوطالي����ص  اأن  جن���د  الفل�سف���ي 

اليوناين قد ق���رر هذه احلقائق قب���ل برتراند ر�سل، 
اإذ اأن اأر�سط���و عندم���ا اأراد اأن يبني لغة لعلم املنطق، 
حاول اأن يبني هذه اللغة على غرار لغة الريا�سيات، 
الأن���ه كان يه���دف اإىل جتن���ب الغمو�ص ال���ذي يرافق 
ا�ستخ���دام لغ���ة احلي���اة اليومي���ة، عليه فاإن���ه فح�ص 
اللغة واقتب�ص منها االألف���اظ التي لي�ص لها مدلوالت 
يف العامل اخلارج���ي ومن هذه االألفاظ، كل ، بع�ص، 
اإذا، ف���اإن، وم���ع ذلك نح���ن نقول اإن الفك���ر االإن�ساين 
ه���و �سل�سل���ة تطورية اأحداه���ا يكمل االآخ���ر فاإن كان 
اأر�سط���و وا�س���ع هذه الفك���رة فاإن ر�سل ق���د اقتب�سها 
وطوره���ا وكذلك احل���ال يف عل���م الل�سانيات احلايل 
اأي�س���ا يعتمد على اأفكار ر�سل مثلما يعتمد على اأفكار 
�سوم�سك���ي، ويكف���ي ر�س���ل فخرا باأن���ه يو�سف عدو 

احلرب ن�سري ال�سالم

عبد الجليل الولي

كان جورج سنتيانا قد أطلق 

عىل الفيلسوف اإلنجليزي 

برتراند رسل 1872 - 1970 

لقب ''فرنسيس بيكون القرن 

العرشين''، ألنه أراد للفلسفة أن 

ق ما أحرزه العلم• ويشبه  تحقِّ

بعض الباحثني رسل بفولتري 

لسعة أفقه وحرية تفكريه• 

حصل رسل عىل جائزة نوبل يف 

اآلداب عام ،1950 شهرته شملت 

ه  العلم والسياسة وكان جدِّ

اللورد جون رسل رئيسا لوزراء 

بريطانيا•

برتراند رسل
عدو الحرب نصير السالم


