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بعض األفكار الهيجلية الجديرة بانتباه الفلسفة التحليلية املعاصرة
ُا
 -1الذرية  Atomismوالكّل انية Holism
أجعلُ ُنقطة ُانطالقي ُهي ُكتاب ُبولُ ُردينج ُُ Paul Reddingالعميق ُ ً
فكريا ُوالباعثُ ُعلى ُالتفكير ُ«الفلسفةُ
التحليلةُوعودةُالفكرُالهيجليُُ»Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thoughtالذيُأراهُُ
ً
نموذجا ُلنوع ُالفلسفة ُالتي ُوصفها ُهيجل ُبأنها ُ« َع ْ
صرهاُ ،م َل ّخ ً
صا ُفي ُالفكر»ُُ .1إنه ُعمل ُمثير ُلإلعجابُُ،
ً
فلسفياُ.إنُاستراتيجيةُريدينجُتتمثلُفيُشقُنفقُمنُجهتينُ.فمنُجهةُ،لدي ُهُ
وتعليميُمفيدُ،وثاقبُوموحيُ
أشياء ُمثيرة ُلالهتمام ُليقولها ُحولُ ُالعناصر ُاملوجودة ُفي ُالتقليد ُالتحليلي ُالتي ُتجعله ُ ً
ناضجا ُالنعطافُُ
هيجليُُ.ومنُُالجهةُُاألخرىُُُ،يوضحُُبعضُُسماتُُآراءُُهيجلُُالقابلةُُللخصخصةُُُبسهولةُُعلىُُيدُُهذاُ
ً
قليالُعنُكلُهذهُُاملوضوعاتُ ُ.
التقليدُ.أريدُأنُأتحدثُ ُ
أجادُريدينجُتناولُُماُيتعلقُبأسطورةُاألصلُالتيُاخترعهاُبرتراندُراسلُ،التيُتحددُمنابعُالحركةُالتحليليةُ
ّ
يُاملثاليينُالبريطانيينُفيُهيجلُ.يتمثلُجوهرُقصةُراسلُفيُالتعارضُبينُالكالنيةُُ
فيُارتدادُمبدئيُعنُرأ ُ
الهيجيلةُ ،التي ُينظر ُإليها ُبأعين ُبرادلية ُ[نسبة ُإلى ُالفيلسوف ُاملثالي ُالبريطاني ُبرادلي ُُ ،2]ُ Bradleyوالذريةُُ
ىُُأنُُاملنطقُُ ّ
يُُرآهُُهوُُبينُُاألحاديةُُوالتعدديةُُ
الكميُُالجديدُُيتطلبهاُُ.كانُُاالختيارُُالشموليُُالذ ُ
التيُُرأ ُ
األنطولوجيةُُ:بقولهُُالذيُالُُينس ىُ،بينُرؤيةُالكونُُكوعاءُُجيليُورؤيتهُكدلوُُمنُُاملقرمشاتُ.بناءُعلىُُهذاُُ
الفهمُ،فإنُالذريةُالدالليةُ،واملنطقيةُ،وامليتافيزيقيةُ،هيُ،فيُالواقعُ،الـُمبدأُاألساس يُللفلسفةُالتحليليةُ .
ُُ ُ
ّ
لكنُالتقليدُالتحليليُاملبكرُلمُيتحدثُفقطُبهذاُالصوتُ َّ
الراسليُ[نسبةُُإلىُراسل]ُالوحيدُ.يذكرناُريدينجُُ
ً
ي ُخالف ُالترتيبُُ
الطريق ُالك ّلياني ُإلى ُهيجل ُقد ُاتخذها ُكانط ُبالفعلُ ،الذ ُ
أيضا ُبأن ُالخطوة ُاألولى ُعلى ُ ُ
ْ
يُللتفسيرُُالدالليُُواملنطقيُمنُخاللُُاإلصرارُُعلىُأولويةُُالحكمُ.لقدُفهمُالتمثيالتُُ،والحدوسُ،
التقليد ُ
واملفاهيمُالخاصةُوالعامةُ،فقطُمنُحيثُالدورُُالوظيفيُالتيُ ّأدتهُفيُالحكمُ(أعتقدُأنُالسببُفيُذلكُُ
هو ُأن ُاألحكام ُهي ُالوحداتُ ُاألدنى ُللمسؤوليةُ ،ومن ُثمُ ُينبغي ُفهم ُأولوية ُالحكم ُعلى ُأنها ُنتيجة ُمباشرةُ
يُ َّ
قدمهُكانطُلفلسفةُالعقلُوالدالليةُُ–ُُسيأتيُاملزيدُعنُهذهُ
للمنعطف املعياريُُُnormative turnالذ ُ
النقطةُفيماُبعد)ُُ.تبنىُفريجهُهذهُالفكرةُُالكانطيةُ،فيُشكلُ«ُمبدأُُالسياق»ُُالخاصُبهُُ:فقطُفيُسياقُُ
 1هذاُاالقتباسُمشهورُعنُهيجلُ،ويفهمُمعناهُبسهولةُبماُقبلهُ،يقولُهيجل«ُ:إنُمهمةُالفلسفةُلتنحصرُفيُتصورُماُهوُكائنُ،ألنُماُهوُ
ً
أيناُأنُكالُمناُابنُعصرهُوربيبُزمانهُ.وباملثلُيمكنُأ ً
يضاُأنُنقولُ
كائنُليسُإالُالعقلُنفسهُ.ولوُأنناُنظرناُإلىُاملسألةُمنُوجهةُنظرُالفردُلر
َ
عنُالفلسفةُإنهاُع ْ
صرهاُم َل ّخ ً
صاُفيُالفكر»ُ.منُكتابُ«أصولُفلسفةُالحق»ُ،دارُالتنوير-بيروتُ،الطبعةُالثالثةُ،2007ُ،ترجمةُدُ.إمامُعبدُ
الفتاحُإمامُ،ص(ُ88املترجم)ُ ُُُ.
 2كلُماُبينُمعقوفتينُ[ُ]..هوُمنُعملُاملترجمُ(املترجم)ُ ُ.
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ىُفتغنشتاينُ،املبكرُُواملتأخرُ،أنُالجملُتلعبُُمثلُهذاُالدورُُاملتميزُ،فيُُ
الجملةُيكونُُلألسماءُمرجعُُ.وير ُ
الفترةُُاملبكرةُُباعتبارهاُُالوحدةُُاألدنىُُللمعنىً ُُ،
نُ
والحقاُُباعتبارهاُُالوحدةُُاللغويةُُاألدنىُُالتيُُيمك ُ
استخدامهاُالتخاذُخطوةُفيُلعبةُلغويةُ.فيُشخصياتُُمهمةُأخرىُ،مثلُكارنابُ،وس يُ.آيُ.لويسُ،تعايشُُ
ي ُ َّ
حفزُ ُراسلُ ،مع ُالتأثيرات ُالكانطية-الجديدة ُالجادةُ ،حتىُ
ي ُالتجريبي-الذريُ ،الذ ُ
وامتزج ُالتيارُ ُالفكر ُ
الذينُلمُيتخذواُصورةُالتعاملُمعُاملحتوياتُُالقضويةُُعلىُأنهاُُأساسيةُُفيُترتيبُالتفسيرُُالدالليُ.ينسبُ
ريدنيج ُإلى ُهذا ُالخط ُالكانطي-الفريجي-الفتغنشتايني ُفي ُالفلسفة ُالتحليلية ُالفضل ُفي ُفتح ُاملساحة ُالت ُيُ
قدُيحدثُفيهاُ ً
تقارباُمعُهيجلُفيُالنهايةُ ُ.
أعتقدُأنهُمحقُفيُذلكُ.لكننيُأعتقدُ ً
أيضاُأنُمواصلةُُالقصةُإلىُماُبعدُالتاريخُاملبكرُللحركةُُالتحليليةُ
يُُيركزُُعليهُُريدينجُُيساعدُُعلىُُاكتمالُُالقصةُُ.بالنسبةُُللترقيةُُالكانطيةُُللحكمُُليكونُُُفيُُمنزلةُ
الذ ُ
يُُللتفسيرُُنحوُُ
ىُُالخط ُوةُُاألولىُُفيُُاالبتعادُُعنُُذريةُُالترتيبُُالتقليد ُ
منطقية-دالليةُُفإنهاُُليستُُُسو ُ
ْ ً
بدالُمنُاملفهوم؛ُوإنماُُ
الك ّليانةُالهيجليةُالكاملةُ.لمُُيبدأُهيجلُمنُداخلُالترتيبُالتقليديُفقطُ،بالحكمُ ُ
قلبهُبالكامل ُر ً
أساُعلىُعقبُ،ولم ُيفهمُاألشياء ُواملفاهيمُمنُحيثُُاألحكامُ ،وإنماُفهمُاألحكام ُمنُحيثُ
دورهاُفيُاالستداللُ.ومثلماُاتبعُكانطُبعضُُالفالسفةُالذينُ ّأدواُ ً
أدواراُمركزيةُفيُالتقليدُالتحليليُ،اتخذُ
ّ
ّ
ي ُكان ُهيجل ُر ً
لت ُكل ُهذهُُ
ائدا ُفيهُ .فيُ ُالواقعُ ،م ِّث ْ ُ
آخرون ُالخطوة ُالكالنية ُاألبعد ُعلى ُهذا ُالطريق ُالذ ُ
ي ُالتجريبيُ
الخطوط ُالفكرية ُبالفعل ُفي ُالتقليد ُالبراجماتي ُاألمريكي ُالكالسيكيُ :ليس ُفقط ُالخط ُالذر ُ
َّ
أيضاُُالكانطيُ(بيرس)ُُوحتىُالهيجليُ(ديويُ،وبيرسُُ ً
(تذكرُاألحاديةُُالراديكاليةُلجيمس)ُ،وإنماُ ً
أيضا)ُ.أماُُ
كل ُمن ُهذا ُالتقليد ُ(عن ُطريق ُأستاذه ُس يُ .آيُ .لويسُ ،وهو ُنفسه ُتلميذ ُلجيمس ُوجوزيهُُ
كواينُ ،وريث ُ ُّ
رويسُُُُJosiah Royceالهيجلي)ُُوالتقليدُُاللوجستي-التحليليُُ،فيُُعملهُُ«عقيدتاُُالتجريبية»ُُ،فقدُُاتخذُ
الوحدةُاألدنىُللمعنىُلتكونُ،ليسُالقضيةُ،وإنماُماُأسماهُ«النظريةُالك ّليةُُ:»the whole theoryكلُماُ
يعتقدهُاملرءُ،وجميعُالروابطُاالستدالليةُالتيُتربطُُهذهُاالعتقاداتُُببعضهاُوبماُُهوُقابلُلالعتقادُ.إنُُ
هذاُيشبهُإلىُحدُبعيدُماُيعنيهُهيجلُبـُ«املفهومُُ.»Conceptقامُديفيدسونُُبتعميقُُوتطويرُهذاُالفكرُُ،
واستكشف ُنتائجه ُبالنسبةُ ُلعدد ُمن ُاملوضوعات ُذاتُ ُاالهتمام ُاُملركزيُ ُللتقليد ُالتحليليُ .بالنسبة ُملنُُ
ً
متغلغالُ ً
جداُلدرجةُأ ُنُ
ُ
حضرواُبدايةُالتغيرُالفلسفيُخاللُهذهُالفترةُ،ربماُُبداُُتأثيرُهذاُالخطُالفكريُُ
ً
محقُ ً
جزئياُ،إلىُتأكيدهُعلىُالذريةُالدالليةُعلىُأنهُُ
يُفودو ُرُكانُبإمكانهُأنُينظرُ،وهوُُ ّ ُ
شخصاُمثلُجير ُ
سباحةُضدُالتيارُالسائدُفيُالعصرُ ُ.
ّ
فيُهذاُالصددُ،منُاملثيرُُلالهتمامُأنُُنتذكرُُاالعتباراتُالتيُدفعتُكواينُلتأييدُهذهُالخطوةُالكالنيةُ.كانُُ
شعارهُ«املعنىُهوُماُُيصيرُإليهُالجوهرُ،عندماُينفصلُعنُالش يءُ،ويرتبطُبالكلمة»ُّ ُ.
يعبرُهذاُالشعارُعنُُ
َّ ً
الُ ً
مسبقاُُ
ترجمةُالقضاياُاألنطولوجيةُإلىُمركزُدالليُكانُهوُالسمةُاملميزةُُللمنعطفُاللغويُُ،وأناُأراهُم َمث ُ
فيُكانطُ.رفضُُكواينُُالجواهرُألنهُُرفضُكلُش يءُُي َّ
عبرُعنهُبمفرداتُاملوجهاتُُاإلمكانيةُُalethic modality
ّ
يولدُ ً
وهما ُفيُالفهم»)ُ.وقدُقا ُمُ
(بعبارةُأدقُ،رفضُمنطقُاملوجهاتُُmodal logicألنهُفيُأحسنُاألحوالُ«
بذلكُُعلىُُأساسينُُ.كانُُُاألساسُُاألو ُلُُهوُُالتجريبيةُُاملتبقيةُُالتيُُظلتُُُحتىُُبعدُُأنُُرفضُُُ»عقيدتاُُ
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التجريبية«ُ .وفيما ُيتعلق ُباملوجهاتُ ،اعتقد ُأن ُ«الحال ُالهيومي ُهوُ ُالحال ُاإلنسانيُ«ُ .أما ُاألساس ُالثانيُ
فكان ُحقيقة ُأنُ ُاملنطقُ ُالجديدُ ،في ُاملرحلةُ ُ ّ
الراسلية ُمن ُالتطورُ ،ماُ ُبعد-فريجهُ ،وماُ ُقبل-كريبكيُ ،التيُ
أكملها ُكواينُ ،لم ُيكن ُلديهُ ُاملوارد ُالتعبيرية ُللتعامل ُمع ُاملوجهات ُبشكل ُدالليُ .لهذه ُاألسبابُ ،كان ُعلىُُ
كواينُُأنُُيرفضُُالتمييزُُبينُُالعالقاتُُالخارجيةُُوالداخليةُُ:العالقاتُُالتيُُتعتبرُُجوهريةُُلهويةُُش يءُُ
َّ
ادليُ[نسبةُإلىُبرادلي]ُ:العالقةُبينُدرجاتُالسلمُ
والعالقاتُالتيُهيُمجردُعرضيةُبالنسبةُلهُ(فيُمثالُبر ُّ
ّ
ّ
وقضيبيهُُهيُُداخليةُُبالنسبةُُللسلمُُ،فيُُحينُُأنُُعالقةُُالسلمُُُبالجدارُُالذيُُيستندُُإليهُُُهيُُعالقةُُ
نظراُألنُواحدةُُمنُُالعقيدتينُالتجريبيتينُاللتينُرفضهماُكواينُكانتُُالذريةُالدالليةُللتجريبيةُُ،
خارجية)ًُ ُ.
لمُيتبعُراسلُ(و«رسالةُمنطقيةُفلسفية»)ُفيُردهُعلىُرفضُكواينُهذاُالتمييزُبمعاملةُكلُالعالقاتُعلىُ
أنهاُخارجيةُ.فكانتُالنتيجةُُهيُارتدادهُإلىُك ّالنيةُدالليةُشاملةُ،ت َ
عاملُفيهاُكلُعالقاتهاُاالستدالليةُعلىُ
أنهاُ ّ
مكونةُملعنىُالجملُو(لذلك)ُوالعناصر ُواملفاهيمُالتيُتحتويها؛ُحيثُُأنُجميعهاُ،فيُالواقعُ،عالقاتُ
ً
وتمشياُُ
داخليةُ.وفيُمحاولةُللتهربُمماُأسماهُوايتهيدُ«مغالطةُالتباينُاملفقودُُ،»fallacy of lost contrast
امتدادياُُ،3extensionallyألنهاُليستُقويةُ ً
ً
مع ُمنطقهُ ّ
جهوياُُ،
فسرُتلكُالعالقاتُاالستدالليةُ
الراسليُ َّ ُ،
ّ
منُحيثُالدعم-املغايرُللواقعُُ.counterfactual-supportingلكنُحتىُمعُذلكُ،تركتُالكالنيةُالدالليةُُ
فيُنهايةُاألمرُ.
ّ
حذرُمنهُراسلُومورُُقدُوقعُ
يُ ُ
ُلقدُأظهرُهذاُالتطورُُديناميكيةُأعتقدُأنهاُنشطةُفيُعصرناُ،الش يءُالذ ُ
ّ
بالفعلُ.ألنُاإليمانُالنضاليُالذينُشكلوهُببراعةُللحركةُالتحليليةُالجديدةُلمُيحددُأصولُُعقيدتهُبمجردُُ
ْ
رفضُُهيجل؛ُُإذُُهمُُفهمواُأنُالعفنُاملثاليُُالذيُحاربوهُُقدُبدأُُبالفعلُُمعُكانطُ.وتشككواُُفيُأنُُاملرءُُالُُ
يمكنهُفتحُبواباتُجنةُاإلجاللُالتحليليُبماُيكفيُللسماحُلكانطُبدونُُأنُيلحظُأحدُ،ثمُإغالقهاُبسرعةُُ
كافيةُملنعُهيجلُمنُالدخولُ.يشيرُُكلُمنُمثالُُكواينُوبعضُالتطوراتُُاملعاصرةُإلىُأنهُربماُيتبينُأنهمُُ
ّ
تذكر ُكيفُ ُعاد ُكانطُُ ً
مؤخرا ُللدخولُ ُفي ُاملعتمدُُ
كانوا ُعلى ُحقُ .فيُُهذا ُالصددُ ،أعتقد ُأنهُُمنُ ُاملفيد ُ
ىُتخفيفهاُفيُأواخرُُالستينياتُُمنُُخاللُ
التحليليُ.ظلتُتضييقاتُُراسلُومورُُحاضرةُبشكلُعامُُحتىُجر ُ
عمل ُستراوسن ُوعمل ُ[جوناثان] ُبينيت ُعن ُالفلسفة ُالنظرية ُلكانط ُواستخدامهما ُلهاُ ،والعمل ُالكانطيُُ
سفةُُالتحليليةُ(خاصةُفيُكتابهُُ»نظريةُُالعدالة«ُعامُُُ.)1970ومنذُُذلكُالحينُلديناُُأجيالُُ
لرولزُفيُالفل ُ
ىُالتحركاتُاألولىُملاُ
أكاديميةُعديدةُمنُالعملُالتحليليُاملمتازُُعلىُُكانطُ.واآلنُ،كماُهيُطبائعُُاألمورُ،نر ُ
ئُُمثيرُُلالهتمامُُلكانطُُ
ىُُأنُُهيجلُُقا ُر ُ
يسميهُُريدينجُُ»عودةُُالفكرُُالهيجلي«ُُفيُُالدوائرُُالتحليليةُُ.أر ُ
ْ
يصعبُطردهُمنُقائمة ُماُيمكنُقراءتهُبمجردُأنُانتقلُكانطُنفسهُإلىُمركزُالصدارةُ(بدفعُالتجريبيةُُ
ً
جانبا)ُ.قالُويلفريدُسيالرزُُذاتُمرةُإنهُيأملُفيُأنُيبدأُتأثيرُعملهُفيُنقلُالفلسفة ُالتحليليةُمنُطورهاُ
الهيومي ُإلى ُطورها ُالكانطيُ ُ.وقد ُوصف ُرورتي ُعمليُ ،وعمل ُجونُ ُماكدويلُ ،بأنهما ُاستهدفا ُاملساعدة ُفيُُ
 3عادةُماُتترجمُكلمةُُextensionباملاصدقُ،وكلمةُُintensionباملفهومُأوُالتصورُ،لكننيُأفضلُوأتابعُالترجمةُالتيُقدمهاُمحمودُيونسُفيُ
ترجمتهُلكتابُ«التسميةُوالضرورة»ُلصولُكريبكيُ،حيثُيترجمُكلمةُُextensionبامتدادُ،وكلمةُُintensionباشتدادُ،بلحاظُأنُاالشتداديةُ
ّ
هيُاملحتوىُالداخليُملصطلحُماُ،أوُاملشكلُلهُ،وأنُاالمتداديةُهيُالنطاقُالواسعُاملمتدُلتطبيقُاملصطلحُ(املترجم)ُ .
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البدءُفيُنقلهاُمنُطورهاُالكانطيُ ّ
األوليُإلىُطورهاُالهيجليُالحتميُ.إنُفتغنشتاينُحالةُمثيرةُلالهتمامُفيُُ
يُمع ُفتغنشتاين ُاملبكرُ ،والنظريةُُ
ى ُالقضو ُ
هذا ُالتحولُ .ألننا ُإذاُ ُفكرنا ُفي ُاملنزلة ُالعلياُ ُاملمنوحة ُللمحتو ُ
ى ُفتغنشتاين ُفيُُ
االجتماعيةُ ُللخاصية ُاملعيارية ُالتي ُتميزُ ُالقصديةُ ُمع ُفتغنشتاينُ ُاملتأخرُ ،يمكنناُ ُأن ُنر ُ
ُ
كانطيا ُ ً
رسالة منطقية فلسفية ُباعتباره ُ ً
ى ُفتغنشتاين ُفيُ
جديداُ ،بدونُ ُتجريبية ُكانط ُاملترسبةُ ،وأن ُنر ُ
هيجلياُ ً
ً
جديداُ،بدونُُعقالنيةُهيجلُاملنتعشةُ ُ.
تحقيقات فلسفيةُباعتبارهُ
ُ
 -2املوجهات Modality
ً
ً
ً
موضوعا ُ ً
كانطيا ُآخر ُ-مضادا ُللتجريبيةُ ،ومضادا ُللذرية ُفي ُالنهايةُ -يتخلل ُالفلسفة ُالتحليليةُُ
لقد ُذكرتُ ُ
ً
الحديثةُ.كماُأنهُ،فيُاعتقاديُ،سيدعمُفيُنهايةُاملطاف ُ ً
متجدداُلألفكارُالهيجلية ُ Lوهذاُاملوضوعُ
تقديراُ
ي ُتؤديه ُاملوجهات ُفي ُالداللةُ ،واملنطقُ ،وامليتافيزيقاُ ُ.منُ ُالدوافعُ ُالتي ُكانتُ ُوراءُُ
ي ُالذ ُ
هو ُالدورُ ُاملحور ُ
يُُمجموعةُُ
يُُللتجريبيُُ–أ ُ
ارتدادُُكانطُُعنُُالتجريبيةُُُهوُُإدراكهُُأنُُإطارُُالعملُُالوصفيُُوالتفسير ُ
االلتزاماتُُ،واملمارساتُُ،والقدراتُُ،واإلجراءاتُُُالتيُُتشكلُُالخلفيةُُالعمليةُُالضروريةُُ،وفيُُأفقُُهذهُُ
ً
تجريبيا ُ–ُُ
ي ُاملعرفي ُلوصف ُوتفسير ُكيف ُتكونُ ُاألشياء ُ
الخلفية ُفقط ُيمكن ُاالنخراط ُفي ُالنشاط ُالنظر ُ
ً
تجريبياُُ.
يتضمنُبالضرورةُُاستخدامُاملفاهيمُالتيُالُتتمثلُُوظفيتهاُفيُوصفُأوُُتفسيرُكيفُتكو ُنُاألشياءُُ
إنُالوظيفةُالتعبيريةُاملميزةُلهذهُاملفاهيمُُاملقوليةُُcategorialهيُفيُالواقعُجعلُالسماتُُالضروريةُُلهذاُُ
يُيجعلُالوصفُوالتفسيرُممكنينُصريحةُ.وذلكُيتضمنُماُيجعلُ
يُيوفرُالسياقُالذ ُ
اإلطارُالعمليُالذ ُ
ً
صريحاُُكمنصوصاتُُالقوانينُُ،باستخدامُُمفاهيمُُجهويةُُللربطُُبينُُاملفاهيمُُُاملطبقةُُفيُُاألوصافُُ.
وبعبارةُسيالرزُ ُ:
«هذاُُفقطُُألنُُالتعبيراتُُالتيُُنصفُُبهاُُاألشياءُُ،حتىُُالتعبيراتُُاألساسيةُُُُُbasicمثلُُالكلماتُُالتيُ
للخصائصُامللموسةُلألجسامُذاتُالكتلةُ،تحددُموقعُهذهُالكائناتُفيُفضاءُمنُالتضميناتُ،لدرجةُأنهاُ
تصفهاُ ً
تقريباُ،وليسُمجردُُتسميةُلهاُُ ُ.»4
والتضميناتُالتيُ ّ
تعبرُُعنُُ«ُمساحةُاألسبابُُُُ»space of reasonsهيُقويةُُ ً
جهوياُ،وداعمة-الواقعُُاملغايرُ.
لقد ُكان ُتقدير ُهذه ُالنقطةُ ُالكانطيةُ ُهوُ ُالذي ُدفع ُبالكانطي ُالجديد ُاألمريكي ُس يُ .آيُ .لويسُ ُإلى ُتطبيقُُ
أساليبُاملنطقُالجديدُلتطويرُاملناطقُالجهويةُ(ُmodal logicsفيُالواقعُ،هوُقامُبهذاُبالتزامنُمعُكتابُ
ئُالرياضياتُُُ.)Principia Mathematicaيخلصُسيالرزُُإلىُاالستنتاجُ،الذيُلمُيخلصُإليهُكواينُُ،
مباد ُ
ّّ
وهوُُأنُُ«النظرياتُُالكلية»ُُُالتيُُنظرُُإليهاُُكواينُُباعتبارهاُُ«وحدةُُاملعنى»ُُاألدنىُُكانتُُالنظرياتُُالتيُُ
ىُمقاالتهُاملقروءةُُعلىُنحوُُأقلُ«املفاهيمُكقوانينُ
تضمنتُالقوانينُ.ولخصُُهذاُالدرسُفيُعنوانُإحد ُ

4 Pp. 306-307 (§107) in: Wilfrid Sellars: “Counterfactuals, Dispositions, and Causal Modalities” In Minnesota Studies in the

Philosophy of Science, Volume II: Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem, ed. Herbert Feigl, Michael Scriven, and
Grover Maxwell (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958), p.225-308.
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متضمنةُُ،والُُيمكنُُتصورهاُُبدونهاُُ Concepts as Involving Laws, and Inconceivable without
ُ ُ.5ُ»Them
إنُالكالنيةُالتيُتؤكدُعلىُالطابعُالدالليُللعالقاتُالجهويةُاإلمكانيةُُللضرورةُُوالحيلولةُتجعلناُأقربُإلىُُ
ً
مفهوماُُغيرُُنفس يُُللمفاهيميُ
هيجلُُمماُُوصلُُإليهُُُكواينُُحتىُُ.ألنُُفيُُمركزُُابتكاراتُُهيجلُُنجدُُُ
َ
واقعيا ُ ً
ي ُبموجبهُ ُأن ُتكونُ ُ ً
جهويا ُحيال ُالعالم ُاملوضوعي ُ(العالم ُكما ُهو ُمستقل ُعنُُ
ُ ،conceptualالذ ُ
ً
يُأنشطةُأوُُعملياتُفكرية)ُُهوُأنُُتكونُُبالتاليُ ً
مفاهيمياُحيالهُ.بناءُعلىُهذهُُالطريقةُُ
واقعياُ
عالقتهُبأ ُ
في ُالتفكير ُفي ُاملفهومُ ،فأن ُنقو ُل ُبوج ُود ُقوانين ُللطبيعة ُ ً
ً
موضوعيا ُأن ُينصهرُ
حقاُ ،وأنه ُمن ُالضروري ُ
ً
معرضاُُلقوةُُ
النحاسُالنقيُعندُُ10848درجةُمئويةُ،وأنُمنُُاملستحيلُلجسمُُأنُيتسارعُُبدونُُأنُيكونُُ
َ
ىُأنُالعالمُاملوضوعيُكماُهوُبالفعلُفيُشكلُمفاهيميُ،وبالتاليُيمكنُإدراكهُعلىُ
ماُ،فإنُهذاُيعنيُأنُنر ُ
هذاُالنحوُ.بالنسبةُإلىُهيجلُ،فإنهُيفهمُماُهوُمفاهيميُعلىُأنهُش يءُيتواجدُفيُعالقاتُماُيسميهُ«النفيُُ
يُوالنتائجيةُُ
املحددُُ»determinate negationو«التوسطُُُ–ُ»mediationالذيُيعنيُبهُعدمُُالتوافقُاملاد ُ
َ
للعالمُالُبدُأنُي َّ
عبرُعنهاُبحاالتُلألمورُُُstates of affairs
املاديةُُ.6منُأجلُأنُيكونُُهناكُطريقةُمحددةُ
– ُأشياء ُلها ُخصائص ُوتتواجد ُفي ُعالقات ُ– ُالتي ُتشمل ُوتقص ي ُبعضها ُالبعض ُبطرقُ ُقوية ُ ً
جهوياُ .إنُُ
استيعاب ُتلك ُالبنى ُاملفاهيمية ُفي ُالفكر ُيتوافق ُمع ُممارسة ُالفرد ُتضخيم ُوانتقاد ُالتزاماته ُتجاه ُتلكُُ
يقرُبهاُاملرءُ،ورفضُااللتزاماتُالتيُالُ
العالقاتُاملوضوعيةُ:احتضانُالنتائجُاالستدالليةُلاللتزاماتُالتيُ ُّ
تتوافقُمعهاُ.سأعودُإلىُهذهُالنقطةُفيماُبعد ُ
ي ُأقنع ُكانط ُبأن ُاملرء ُلنُ ُينجح ُفي ُبناء ُفهم ُللحقائق ُوحاالت ُاألمورُ ُ(ما ُهو ُقابلُُ
نفس ُنوع ُاالعتبار ُالذ ُ
للتعبير ُعنهُ ُ،وماُ ُهوُ ُقابلُ ُلالدعاءُ ،وماُ ُهوُ ُقابل ُللحكم) ُمنُ ُش يء ُمن ُاألشياء ُ(والخصائص ُوالعالقاتُُ
الفكرية ُاملتعلقة ُبه ُكنوع ُمن ُاألشياء)ُ ،وإنماُ ُيجب ُأنُ ُيسعى ُإلى ُفهمُ ُاألشياءُ ُوالخصائصُ ُوالعالقات ُمنُ
حيثُاملساهمةُُالتيُتقدمهاُللحقائقُُوحاالتُُاألمورُ،ويجبُاستغاللهاُ ً
أيضاُُإلقناعناُبأنُالحقائقُُوحاالتُُ
األمورُ ُال ُيمكن ُجعلها ُمفهومة ُإالُ ُفي ُضوء ُالعالقاتُ ُالنتائجية ُوالالتوافقية ُاملادية ُ(«الشبيهة ُبالقانونُ»)ُُ
جهوياُُُوالداعمة-للواقعُُاملغايرُُُالتيُُتتواجدُُبينهاُُ ّ
القويةُُ ً
وتعبرُُُعنُُُمحتوياتهاُُُالقضويةُُ.إنُُاتخاذُُُهذهُُ
سار ُواحد ُيقود ُمن ُكانط ُإلى ُهيجلُ .ألن ُاالنتقال ُمن ُترتيب ُالتفسير ُالدالليُ
الخطوة ُيعن ُي ُالشروع ُفي ُم ُ
ي ُيأخذ ُالحكمُ ،الفهمُ ،كأساسُ ،يعني ُ ّ
تبني ُامليتا-مفهوم ُُ metaconceptionالذي ُيأخذُ
واألنطولوجي ُالذ ُ
االستداللُ،أيُالعقلُ،كأساسُ.وبتكييفُهيجلُملصطلحاتُكانطُ،هذاُهوُاالنتقالُُمنُُإطارُعملُالفهمُ
ُVerstandإلىُإطارُعملُالعقلُُ ُ.Vernunft
َتبلغُالثورةُالجهويةُُالتيُحدثتُفيُالفلسفةُُالتحليليةُُفيُُالنصفُاألخيرُمنُالقرنُُاملاض يُأنُتكونُُ ً
رفضاُ
ْ
ْ
ً
الفكريي ُنُ
اإللهامينُُ
حاسماُُُملعاداةُُالجهويةُُُالتيُُنتجتُُُعنُُُالتوافقُُاملؤسفُُحولُُُهذهُُالنقطةُُبينُُ
للتجريبية ُاملنطقيةُ :اإلبستمُولوجيا ُالتجريبية ُالتقليديةُ ُوالدالالت ُالقائمة ُعلى ُاملنطق ُالكمي ُاالمتداديُ
5 Sellars, W. (1948) “Concepts as Involving Laws, and Inconceivable Without Them.” Philosophy of Science 15: 287–315.

 6النتائجيةُاملاديةُأوُالتضمينُاملاديُأوُالشرطيةُاملاديةُ،كلهاُترجماتُلنفسُالكلمة(ُmaterial consequenceُ:املترجم)ُ ُ.
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الجديدُ.أعتبرُأنُهذهُالثورةُُتطورتُمنُخاللُثالثُمراحلُحتىُاآلنُ:تطويرُكريبكيُاملثمرُلدالالتُالعوالمُ
املمكنة ُللمجموعةُ ُالكاملةُ ُمن ُاملناطقُ ُالجهوية ُُ modal logicsلس ي ُآيُ .لويسُ ،واستخدام ُهذا ُالجهازُ
لتوفيرُُدالالتُُُاشتداديةُُُُintensionalملجموعةُُمنُُُالتعبيراتُُغيرُُُاملنطقيةُُُُ،non-logicalوالعواقبُ
َ
ىُ
امليتافزيقيةُملعالجةُكريبكي ُألسماءُالعلمُفيُعملهُ«التسميةُوالضرورة»ُ.وهذهُاملرحلةُاألخيرةُ،التيُجر ُ
تعميقهاُُوتوسيعهاُُُ َّ
ىُُمنُُالتعبيراتُُمثلُُألفاظُُاألنواعُُالطبيعيةُُ،والتأشيراتُُ
لتطبقُُعلىُُأنواعُُأخر ُ
ُ ،indexicalsواإلشاريات ُُ ،demonstrativesقد ُارتبطتُ ُبفصل ُاملوجهاتُ ُالسببية-الفيزيائية ُواملفاهيميةُُ
ي ُأن ُهذه ُاملرحلةُُ
عن ُاملوجهاتُ ُامليتافيزيقيةُ ُ،والسعي ُإلى ُالدالالت ُمن ُاألخيرة ُوليس ُمن ُخالل ُاألولىُ .أ ُ
ي ُاعتبره ُكواين ُوسيالرزُُ
األخيرة ُقد ُحملت ُفي ُطياتها ُرفض ُالجمع ُبين ُالجهوية ُوالصياغة ُاملفاهيمية ُالذ ُ
ّ
معاُ ،والثاني ُفي ُ ّ
ً
مسلم ُبه ُ(األولُ ُكسبب ُلالستغناء ُعنهما ُ ً
اعتماداُُ
تبنيهما)ُ .لكن ُهذا ُالرفض ُيعتمد ُ
كأمر ُ
َّ
ً
حاسماُعلىُمفهومُنفس يُللمفاهيميُ:مفهومُيفهمُاملفاهيمُفيُاملقامُاألولُُبقبضتناُعليهاُ،وليسُ،كماُعلمُ
ي ُعليناُ .ال ُيزال ُيتعين ُعلينا ُتحقيق ُاملصالحة ُوالتوليف ُبين ُمقاربة ُكريبكي-كابالنُ-
كانطُ ،بلزومها ُاملعيار ُ
ستالناكر-لويس(ديفيد) ُ)ُ Kripke-Kaplan-Stalnaker-Lewis (Davidللجهوية ُوبين ُمقاربة ُكانط-هيجلُ-
سيالرزُُ–ُلكنُربماُنحققُُذلكُفيُيومُمنُاأليامُُ ُ.7
ُ
 -3املعيارية Normativity
تتعلقُُأحدُُاألبعادُُاملركزيةُُُالتيُُتوازتُُمعهاُُبعضُُاالهتماماتُُ ّ
التوجهيةُُللمثاليةُُُاألملانيةُُفيُُاملناقشةُُ
املعاصرةُُبمعياريةُالقصديةُ.منُُأفكارُُكانطُالثوريةُأنُُماُُيميزُاألحكامُُواألفعالُُالقصديةُعنُُردرودُُفعلُ
املخلوقاتُالطبيعيةُهوُأنهاُأشياءُيكونُُالعارفونُ-و-الفاعلونُُمسؤولينُعنهاُعلىُنحوُمميزُ.إنهاُممارسةُُ
ً
لنوعُُمميزُُمنُُُالسلطةُُُُ:authorityسلطةُُجعلُُاملرءُُُنفسهُُمسؤوالُُ،وإلزامهُُلنفسهُُ.إنُُُاملسؤوليةُ،
ىُتمييزُالذاتيةُالكانطيةُُ
والسلطةُ،وااللتزامُكلهاُمفاهيمُمعياريةُ.وعلىُعكسُالذاتيةُالديكارتيةُ،الُيجر ُ
ً
ً
واجبيا ُ[ُ deontologicallyمن ُالواجبُ ُوااللتزام]ُ .إن ُالتمييزُُ
أنطولوجياُ ،وإنما ُ
عن ُاملوضوعية ُالفيزيائية ُ
الشامل ُليسُ ُبين ُالعقولُ ُواألجسادُ ،وإنما ُبين ُالحقائق ُواملعاييرُ ُ.إن ُالخطابيةُ ُُ Discursivityهي ُالقدرةُُ
االستقالليةُ ُعلى ُإلزام ُأنفسنا ُبمعاييرُ ُفي ُصورة ُمفاهيمُ ،قواعد ُتحدد ُما ُألزمنا ُبه ُأنفسناُ ُبه ُمنُ ُخاللُ
تطبيقهاُفيُالحكمُواملوافقةُعلىُاملسلماتُالعمليةُ.تكمنُهذهُالفكرةُوراءُالعديدُمنُابتكاراتُكانطُاملميزةُ
األخرىُُ.علىُُوجهُُالتحديدُُ،هذاُُهوُُأساسُُمذهبهُُالخاصُُبأولويةُُالحكمُُ:عكسهُُللترتيبُُُالتقليديُ
للتفسيرُُاملنطقيُُ،وفهمُُاملفاهيمُُُباألحكامُُ(كـُُ«وظائفُُللحكم»ُُعلىُُحدُُتعبيره)ُُوليسُُفهمُُُاألحكامُُ
 7أتخذُبعضُالخطواتُاألوليةُنحوُطريقةُواحدةُللقيامُبذلكُفيُالفصولُاألخيرةُمنُبينُالقولُوالعملُُ. Between Saying and Doingعلىُ
الرغمُمنُعدمُتطويرُهذهُالنقطةُهناكُ،كماُأوضحُياروسالفُبيريجرينُُ،Jaroslav Peregrinإالُأنُالدالالتُالالتوافقيةُالتيُق ِّّدمتُهناكُ
يمكنُترجمتهاُإلىُحدُكبيرُإلىُدالالتُالعالمُاملمكنُ،عنُطريقُمقايضةُمجموعاتُالجملُغيرُاملتماسكةُعلىُالنحوُاألدنىُباملجموعاتُ
املتماسكةُعلىُالنحوُاألقص ىُ.أشرت ً
ُأيضاُبإيماءةُأوليةُفيُهذاُاالتجاهُفيُ ُ”,Modal Expressivism and Modal Realism: Together Again“ُ ُ:
From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars, forthcoming in 2014 from Harvard University Press.
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باملفاهيمُ،كطرقُُلتصنيفهاُُ.فيُاألساسُينصبُتركيزهُعلىُالتفكيرُفيُاملفاهيمُ:علىُمعياريتهاُ،وعلىُطبيعةُ
صالحيتهاُُ،Gultigkeitولزومهاُعليناُُُ.Verbindlichkeitوبينماُكانُالتقليدُ ً
قلقاُُبشأنُُقبضتناُعلىُاملفاهيمُ
(هي ُهي ُواضحة؟ ُهل ُهي ُمتميزة؟)ُ ،تجسد ُقلقه ُفي ُقبضة ُاملفاهيم ُعليناُ ،بما ُهو ُعلينا ُمن ُإلزام ُأنفسناُُ
بالقواعدُ ُ.
ىُمالحظاتهُُ
هذهُالطريقةُفيُالتفكيرُفيُالقصديةُبرزتُفيُعصرناُُعلىُيدُفتغنشتاينُُاملتأخرُ.تتعلقُإحد ُ
التوجيهية ُ ً
ً
محدداُ ُباألهمية ُاملعيارية ُالضرورية ُللحاالت ُالقصدية ُمثل ُاالعتقادُ ،والقصدُ ،والرغبةُُ.
تعلقاُ ُ
لقد ُجعلنا ُمدركين ُملسألة ُكيف ُيمكن ُلحالة ُعقلية ُمثلُ ُالقصدُ ،أو ُفعل ُكالميُ ُمثل ُالطلبُ ،أن ُتساعدُُ
بطريقةُماُُللوصولُُإلىُكلُُالعواقبُُاملحتملةُلتسويةُُأيُمنهاُيمكنُُاعتبارهُُاستجابةُمناسبةُلتحقيقُُذلكُُ
القصد ُأو ُالطلب ُ(عندما ُتطلب ُاألم ُمن ُشخص ُماُ ُ«تعليم ُاألطفال ُلعبة»ُ ،فيستجيب ُبتعليمهم ُمراهنةُُ
النردُ ،ستقولُ ُ«أناُ ُلم ُأقصد ُهذا ُالنوعُ ُمنُ ُاأللعاب»ُ ُ.وما ُتقولهُ ُهي ُصحيحُ ُ،حتى ُلو ُلم ُتفكرُ ُصراحةُ ُفيُُ
ستخدمهاُفتغنشتاينُليظهرُلناُمالمحُالصورةُالفلسفيةُالتيُسحرناُُ
ىُالطرقُُالرئيسيةُالتيُي ُ
األمر)ُ.إحد ُ
ىُالحيرةُالتيُيمكنُأنُتسببها ُهذهُاملعياريةُ،عندماُ ّ
نفسرهاُُعلىُأنهاُش يء ُمزيدُيجبُأنُُ
بهاُهيُإظهار ُمد ُ
يضافُبطريقةُماُُإلىُ«الالفتةُعلىُأنهاُمجردُُقطةُُخشبُ»ُمنُأجلُمنحُُش يءُُماُاألهميةُاملعياريةُلإلشاراتُُ
يُمنُاملناسبُُاتباعهُ .
التيُتدلُعلىُاملسارُالذ ُ
ً
ّ
ً
من ُخالل ُإعادةُ ُإدخال ُهذاُ ُاملوضوع ُالكانطي ُإلى ُجدولُ ُاألعمال ُالفلسفيُ ،قدم ُفتُغنشتاين ُأيضا ُسنداُ
لألفكارُُالهيجليةُ.بالنسبةُلهيجلُ ،هوُُيصرُعلىُأنُُنوعُاألوضاعُُاملعياريةُالذيُيهمُ ُالقصديةُُ–ُُماُُنحنُُ
مسؤولونُ ُعنهُ ،أوُ ُملتزمونُ ُبهُ ،وماُ ُاستثمرناُ ُسلطتنا ُفيه ُ–ُ ُهوُ ُكل ُاألوضاع ُاالجتماعية ُبال ُاستثناءُ .فيُُ
يُُيؤكدُُعلىُُاملمارساتُُاالجتماعيةُُ(«االستخداماتُُ،العاداتُ،
هذاُُ،يتفقُُمعُُتقليدُُفتغنشتاينُُالذ ُ
ي ُيمكننا ُداخله ُفهم ُاألهمية ُاملعياريةُ ُحتى ُملثل ُهذه ُالعناصرُُ
املؤسسات») ُباعتبارها ُتوفر ُالسياقُ ُالذ ُ
املعتادةُ ُمثل ُالالفتاتُ ،ومنُ ُخاللها ُيمكننا ُفي ُالنهايةُ ُأن ُننتصر ُفي ُطريقنا ُإلى ُمكان ُيمكن ُفيه ُأنُ ُنتعاملُُ
بهدوءُمعُمعياريةُالحاالتُُالقصديةُبالُإشكالُفيهاُ .
ُُبالطبعُُأحدُاالختالفاتُُالكبيرةُبينُهذينُُاملفكرينُهوُأنهُفيُحينُأنُُفتغنشتاينُمتشككُُفيُمبدأُُالتنظيرُُ
الفلسفي ُ(هوُُيرىُُعلىُخطأُ،فيُاعتقاديُ،أنُُهذاُُاملوقفُهوُُنتيجةُُضروريةُُلتقديرهُالصحيحُُ–ُُاملبكرُُ
معاُ–ُُلكو ُنُأنُ«الفلسفةُليستُ ً
واملتأخرُ ً
نوعاُمنُالعلومُالطبيعية»)ُ،فإنُهيجلُمنش ئُنظامُ ّبناءُوطموحُُ.
هذهُالقضيةُ،بالطبعُ،قضيةُميتافيلسوفيةُ[متعلقةُبالتفلسفُحولُُالفلسفة]ُكبيرةُ.لكنُيمكنُُألولئكُ
الذينُلمُيرض ُواُُ ً
تماماُباملقارباتُالتيُبالكادُيقدمُُعالجهاُُماُُيتجاوزُُالتشخيصُ،مثلُمقاربةُفتغنشتاينُُ،
ومثلُمقاربةُماكدويلُُحولُُبعضُالقضاياُوفيُبعضُُاملناسباتُ،أنُُيجدواُُفيُهيجلُ ً
موارداُغنيةُملزيدُُمنُُ
التجاوباتُالنظريةُالبناءةُللمشاغلُاملتعلقةُبطبيعةُاملعياريةُالخطابيةُ .
ُإن ُالظاهراتية ُُ ،Phenomenologyفي ُ ْ
قدر ُال ُبأس ُبهُ ُ،هي ُتاريخُ ُللمفاهيم ُالعمليةُ ُللمعياريةُ ُ(التي ُتعنيُ
بالنسبةُُلهيجلُ،وكذلكُُكانطُ،املعياريةُُالخطابيةُُفقط)ُ.يفهمُهيجلُُأكبرُش يءُحدثُفيُتاريخُالبشريةُُ،
ي ُفي ُطبيعة ُاملعياريةُ .ويكمن ُفي ُجوهره ُتقديرُ
ظهورُ ُالحداثةُ ،على ُأنه ُيتألف ُإلى ُحد ُكبير ُمن ُتحو ُل ُبنيو ُ
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ً
مسؤوالُأوُصاحبُُ
ُ
جديدُالعتمادُاألوضاعُاملعياريةُعلىُاملواقفُاملعياريةُ.إنُُفكرةُالتنويرُالقائلةُإنُكونكُ
سلطةُأمرُالُيفهمُبمعز ُلُعنُممارساتُتحميلُاألشخاصُاملسؤوليةُواالعترافُبسلطتهمُتتجلىُبالفعلُف ُيُ
نظرياتُُُالعقدُُاالجتماعيُُلاللتزامُُالسياس يُُ،وتبلغُُُذورتهاُُفيُُاستبدالُُكانطُُنموذجهُُاملتمثلُُفيُُالحكمُُ
دينا ُعلى ُاملرؤوس ُللرئيسً ُ .
املستقل ُللنماذج ُاملعيارية ُالتقليدية ُالتي ُتعتبر ُالطاعة ُ ً
وفقا ُلهذا ُالنموذجُُ،
يعتمدُكونُُالشخصُ ً
ملزوماُبقاعدةُماُعلىُاعترافهُبالقاعدةُباعتبارهاُملزمةُ.فالذاتُوحدهاُهيُالتيُتملكُ
ً
معيارياّ ُ،
وتحملُنفسهاُاملسؤوليةُ.ينقلُهيجلُهذهُالصورةُإلىُمقامُاجتماعيُ،ويولفهاُُ
سلطةُتقييدُنفسهاُ
معُبعضُُعناصرُنموذجُالطاعةُالتقليديُ ُ.
يُنسبةُُمنزلةُواجبيةُمعياريةُُلهُ،هوُموقفُيسميهُهيجلُُ
إنُاعتبارُشخصُماُمسؤولُ،أوُذوُسلطةُ،أ ُ
ً
اتخذتُ
َُ
(ملتقطاُُمصطلحُفيشته)ُُ«االعتراف»ُُ(ُ.)Anerkennungوجهةُنظرُهيجلُُهيُماُتحصلُعليهُُإذاُ
ا
ً
َ
يُالذينُيمتلكونُُالسلطةُوالذينُُيكونونُُمسؤولينُ،علىُأنهماُشروطاُُ
واملعترفُبهُ،أ ُ
املعترفُ
كّلُمنُموقفُ ِّ
ً
جوهرياُلتأسيسُاألوضاعُاملعياريةُالحقيقيةُ،وأنُتشترطُباإلضافةُإلىُذلكُأنُتكونُُتلكُاملواقفُ
ضروريةُ
متساوقةُأوُُتبادليةُ(ُ.)gegenseitigبمعنىُماُ،يعتبرُهيجلُ ً
أيضاُأنُتلكُاملواقفُاملعياريةُالضروريةُ ً
فردياُُ
كافيةُ ً
معاُلتأسيسُاألوضاعُاملعياريةُ.ماُُيؤسسُاألوضاعُُاملعياريةُُهوُُاالعترافُاملتبادلُ.يصيحُالشخصُُ
ً
مسؤوالُُفقطُُُعندماُُُيحملهُُاآلخرونُُاملسؤوليةُُ،والُُيمارسُُالسلطةُُإالُُعندماُُُيعترفُُاآلخرونُُبهذهُُ
ُ
ً
مسؤوال ُأو ُذا ُسلطةُ .للقيامُُ
ُ
السلطةُ .يمكن ُللمرء ُأن ُيلتمس ُمن ُاآلخرين ُاالعترافُ ،في ُمحاولة ُليصبح ُ
بذلكُ ،يجب ُعلى ُاملرء ُأن ُيدرك ُأنهم ُقادرون ُعلى ُتحميلها ملسؤولية ُأو ُاالعتراف ُبسلطتهُ .هذا ُيمنحهمُ
نوعاُ ً
ً
معيناُمنُُالسلطةُُ.لكنُلتحقيقُهذهُاألوضاعُ،يجبُأنُُيعترفواُُباملرءُُبدورهمُ.وهذاُيعنيُأنُيجعلُ
ً
مسؤوال ُبمعنى ُما ُأمامهمُ .إن ُالعملية ُالتي ُتؤلف ُ ً
ً
شخصا ُيستطيعُ ُأنُ
ذاتا ُمعيارية ُواعيةُ ،أي ُ
ُ
املرءُ ُنفسه ُ
ً
ً
يلزمُنفسهُفيُالحكمُوالفعلُ،ويصبحُمسؤوالُُإدر ً
وعملياُ،هيُعمليةُاجتماعيةُمنُاالعترافُاملتبادلُُ
اكياُ
يُمنُأولئكُالذينُيعترفونُُبالذاتُاملعياريةُوتعترفُ
التيُتقومُف ُيُنفسُالوقتُبتأليفُمجتمعُاعترافيُمعيار ُ
بهمُ:مجتمعُمرتبطُُببعضهُالبعضُبعالقاتُمتبادلةُمنُالسلطةُواملسؤوليةُُتجاهُُبعضهُالبعضُ ُ.
ُإليكُمثالُعاديُ.إنُتحقيقيُملنزلةُكونيُالعبُُشطرنجُجيدُليسُ ً
شيئاُيمكننيُفعلهُفقطُمنُخاللُتبنيُ
ذاتيُملوقفُُمعينُتجاهُُنفس يُ.يؤولُ ّ
إليُ،إلىُحدُُماُ،منُأعتبرهُالعبُُشطرنجُُجيدُ:سواءُُكنتُأعتبرُالالعبُُ
يُالرائعينُ،أوُاألساتذةُ،أوُاألساتذةُُ
يُمبتدأُيستطيعُلعبُلعبةُصحيحةُ،أوُفقطُُالعبيُالنواد ُ
الجيدُهوُأ ُ
يُبهُأطمحُأنُأكونُُالعبُُ
إليُمنُأعترفُبأنه ُالعب ُشطرنجُجيدُ،باملعنىُالذ ُ
الكبارُ ُ.وهذاُيعنيُأنهُيؤولُُ ُّ
ً
مؤهالُألكونُُ ً
واحداُمنُالعبيُالشطرنجُالجيدينُ.
شطرنجُجيدُ.لكنُالُيؤولُإليُبنفسُاملعنىُماُإذاُكنتُ ُ ُ
ً
للحصولُُعلىُاعترافهمُ،يجبُأنُُأكونُُ ً اُعلىُاللعبُُ ً
وفقاُُملقاييسهمُُ.لكيُأكونُ،مثالُ،العبُُنادُُرائعُُ،
قادر
الُبدُأنُيعترفُبيُعلىُهذاُالنحوُمنُقبلُالذينُأعترفُبأنهمُالعبوُناديُرائعونُ.يمكنُأنُتحددُمواقفيُ
ً
مجتمعاُافتر ً
أعترفُبهمُيمكنُأنُيجعلن ُيُ
اضياُُ،لكنُفقطُاالعترافُاملتبادلُمنُ ِّقبلُأولئكُالذينُ ُ
االعترافيةُ
ً
يُالتمستُُمنُُأجلهُ ً
ضمنياُمنُخاللُُاالعترافُبهمُ.تمارسُمواقفيُُسلطةُُ
عضواُفيهُ،ويمنحنيُالوضعُُالذ ُ
ً
يُالفعليُ .
مسؤوالُأمامهاُعنُوضعيُاملعيار ُ
ُ
يُاملواقفُاالعترافيةُُالتيُأكو ُنُأناُ
اعترافيةُفيُتحديدُأ ُ
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جمعياً ُ،
ُُكماُهوُالحالُفيُالنموذجُاالستقالليُالكانطيُُلإللزامُاملعياريُ،نحنُنلزمُُأنفسناً ُ،
وفردياُ.الُُأحدُ
لديهُُسلطةُُُ ّ
يُ
عليُُُإالُُُماُُأمنحهُُمنُُخاللُُُمواقفيُُُاالعترافيةُُُ.وبالتاليُُفهذهُُاملواقفُُهيُُشرطُُُضرور ُ
يُأحصلُعليهُ.لكنُكماُهوُالحالُفيُنموذجُالطُاعةُُالتقليديُ،يمارسُُاآلخرونُُ
لحصوليُعلىُالوضعُالذ ُ
سلطةُحقيقيةُعلىُأوضاعيُاملعياريةُ:فيُالحاالتُالتيُنهتمُبهاُ،ماُأناُملتزمُبهُ،ومسؤولُعنهُ،ولديُسلطةُُ
حيالهُ .ومواقفهم ُهي ُ ً
ي ُلكونيُ ُأحظى ُبوضعيُ .إن ُجانباُ ُاالعتمادية ُاملعياريةُ ،السلطةُُ
أيضا ُشرط ُضرور ُ
واملسؤوليةُُ،تبادليانُُومتساوقانُ ً
تماماُ.ومواقفيُومواقفُزمالئيُُفيُاملجتمعُُاالعترافيُ،الذينُاعترفتُُبهمُ
والذينُيعترفو ُنُبيً ُ،
معاُكافيةُلتأسيسُأوضاعُمعياريةُليستُذاتيةُبنفسُالطريقةُالتيُتكو ُنُبهاُاملواقفُ
املعياريةُالتيُتؤسسهاُ ُ.
ُيريدُهيجلُأنُيحترمُهاتينُالفكرتينُ ً
معاُ ُ،والدروسُاملستفادةُمنُالنموذجُاالستقالليُالحديثُللمعياريةُُ
ودورسُُنموذجُُُالطاعةُُُالتقليديُُ.هوُُيعتقدُُأنُُُاملشكلةُُاملتعلقةُُُبهماُُُهيُُأنُُكلُُُفكرةُُتفسرُُُاملفاهيمُ
التبادليةُُ ُللسلطةُ ُواملسؤوليةُ ُ،بطريقةُُ ُأحاديةُُ ُالجانبُ ُ(ُُ ُ،)einseitigعلىُُ ُأنهاُُ ُبنيةُ ُغيرُ ُمتساوقةُ
ُasymmetricليستُُمبررةُوالُيمكنُتحملهاُفيُالنهايةُُ.إذُاُكانُُXلديهُُسلطةُعلىُُ،YفإنُُYمسؤولُأمامُُُ.X
َ
يُالطاعةُمواقفُُُXفقطُباعتبارهاُُذاتُُأهميةُُبالنسبةُللزومُالعالقةُُاملعياريةُبينهماُ،بينماُُالرأيُ
يرىُُرأ ُ
االستقالليُمواقفُُYفقطُباعتبارهاُذاتُأهميةُ.يزعمُهيجلُأنُكليهماُمهمُ.تكمنُاملشكلةُفيُفهمُكيفُ
أنُسلطةُإلزامُالنفسُبمسؤوليةُمحددةُالتيُيشترطهاُكانطُمنُأجلُممارسةُالحريةُهيُفيُالواقعُمزودةُُ
فعلياُبمسؤولية ُمحددةُ،ومنُثمُُي َّ
ً
تصورُُاملرءُُعلىُأنه ُيلزمُنفسهُُعلىُنحوُُأصيل ُبش يءُماُ،يقيدُنفسهُُ
يُ
بش يءُماُ.هذهُالبنيةُاملتساويةُفيُالرتبُللسلطةُواملسؤوليةُ("االستقاللية"ُو"االعتمادية"ُباملعنىُالعيار ُ
يُُيعطيهُُهيجلُُلهذينُُاملصطلحين)ُُهوُُماُُي َ
فترضُُُفهمهُُمنُُنموذجُُهيجلُُاالجتماعيُُلـُُاالعتراف
الذ ُ
التبادليُ.يعتقدُهيجلُُ(وهيُفكرةُتنويريةُ،متسقةُُمعُُالفكرةُالتيُتحفزُُمعيارُاالستقالليةُلترسيمُُالحدودُُ
املعيارية)ُ ُأن ُكل ُسلطة ُوكل ُمسؤوليةُ ُهما ُفيُ ُنهايةُ ُاملطاف ُظواهرُ ُاجتماعيةُ .إنهماُ ُنتاج ُملواقفُ ُأولئكُُ
الذينُ،منُناحيةُ،يتولونُاملسؤوليةُُويمارسونُالسلطةُ،ومنُناحيةُأخرىُ،أولئكُُالذينُيحملونُاآلخرينُُ
يُللنماذجُغيرُاملتساوقةُ،إالُأنُالنموذجُ
املسؤوليةُويعترفونُبسلطتهمُ.علىُالرغمُمنُأنُالتكافؤُُالصور ُ
ً
االستقالليُالحديثُيمثلُبالنسبةُلهيجلُ ً
يُمنُحيثُأنهُيطمحُ
واضحاُعلىُنموذجُالطاعةُالتقليد ُ
تقدماُ
إلى ُتأييد ُتساوقُ ُالسلطةُ ُواملسؤوليةُ .لكنُ ُهذاُ ُالنموذج ُيقوم ُبذلكُ ُباإلصرار ُعلى ُأن ُعالقات ُالسلطةُُ
واملسؤولية ُهذه ُتحدث ُفقط ُعندما ُيكونُ ُ ُ Xو ُُ Yمتطابقينُ :عندما ُيتوافق ُُ coincideالشخص ُصاحبُُ
ي ُلألدوار ُيحقق ُالتساوقُ ،لكن ُفقط ُعلى ُحساب ُجعلُ
السلطة ُوالشخص ُاملسؤولُ .هذا ُاالنهيار ُالفور ُ
ىُاملعياريينُمستحيلةُ ُ.
تلبيةُمطلبُاالستقاللُالنسبيُللقوةُواملحتو ُ
ُبالنسبةُُلهيجلُ،ينشأُالجوهرُُاالجتماعيُباالعترافُاملتبادلُُ.وي َّ
عبرُعنهُُبذاتُفرديةُُتعترفُوذواتُُمعترفُ
ً
جماعياُمنُُ
بهاُ،الذينُهمُموضوعاتُلألوضاعُاملعياريةُلاللتزامُ،والسلطةُ،واملسؤوليةُ–ُأوضاعُأ ِّ ّسستُ
ى ُهيجل ُهذه ُاملمارسات ُاالعترافية ُاالجتماعية ُعلى ُأنها ُتوفر ُالسياقُُ
ِّقبل ُتلك ُاملواقف ُاالعترافيةُ .وير ُ
والخلفية ُاملطلوبة ُلجعل ُالعملية ُالكانطيةُ ُاملتمثلةُ ُفي ُدمج ُااللتزاماتُ ُاملفُاهيمية ُمن ُأجل ُتكوين ُوحدةُ
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يُاستخدمهُهيجلُللداللةُعلىُمجالُالنشاطُالخطابيُُ
عقالنيةُمنُاإلدراكُعمليةُمعقولةُ.املصطلحُالذ ُ
َّ
املعبرُعنهُُمعيارياُ(«عالمُالحرية»ُعندُُكانط)ُهوُُ«الروحُُ.»Geistوجوهرهُُهوُاللغة«ُ:اللغةُدازاينُُالروح»ُ،
يُيكونُُفيهُللمفاهيمُ(بالنسبةُلهيجلُ،وكذلكُبالنسبةُلكانطُ،املفاهيمُُ
يُاملكانُالذ ُ
كماُيقولُُهيجلُُ.8أ ُ
هيُاملعايير)ُوجودهاُالعموميُالفعليُ(لوُأردناُالتطلعُإلىُُاألمامُيمكنناُهناُُأنُنفكرُُفيُمبدأُسيالرزُُالقائلُ
إنُ«حيازةُمفهومُهوُإتقانُاستخدامُكلمة»)ُ ُ.
فهمُ ً
هناُ ّ
يُي َ
وفقاُللنموذجُاالعترافيُللسلطةُُ
أقدمُكيفُأعتقدُأنُالتقسيمُاالجتماعيُللعملُاملفاهيميُالذ ُ
واملسؤوليةُُاملتبادلةُيعملُفيُالحالةُاللغويةُالنموذجيةُُ،وذلكُلحلُالتوترُُبينُالسلطةُُعلىُالقوةُُوالسلطةُُ
ي ُكلمةُُ
ي ُحركةُُأقوم ُبهاُ ،وأ ُ
ي ُقطعةُ ُخرزية ُُ counterفي ُاللعبة ُألعبهاُ ،وأ ُ
إليُُأ ُ
على ُاملحتوىُ .إنهُ ُيؤول ُ ُّ
إلي ُمغزى ُهذه ُالقطعة؛ ُماُ ُهي ُالحركاتُ ُاألخرىُ ُالتي ُتمنعهاُ ُأوُُ
أستخدمهاُ ُ.لكن ُليس ُبنفس ُاملعنى ُيؤولُ ُ ُّ
ي ُقلته ُأو ُادعيته ُباستخدام ُتلك ُالكلمةُ ،وما ُهي ُالقيود ُاملفروضة ُعلى ُالتكاملُُ
تجعلها ُضروريةُ ،وما ُالذ ُ
إليُأيُمفهومُأطبقهُفيُحكمُ
يُتعهدتُُبه ُمعُبقية ُمنُأعترفُبهمُ.إنهُيؤولُ ُّ
العقالنيُالناجحُلاللتزامُالذ ُ
ً
معين؛ُسواءُادعيتُُأنُالعملةُمصنوعةُمنُُالنحاسُأوُالفضةُ،مثالُ.لكنُإذاُُادعيتُأنهاُُنحاسيةُ،فلنُ
إليُالخطوةُالتيُقمتُُبهاً ُ،
أيضاُماُُألزمتُُبهُنفس يُباستخدامُهذهُالكلمةُُ.لذلكُ،علىُسبيلُُاملثالُ،
يؤولُ ُّ
و
أناُألزمتُنفس يُبانصهارُالعملةُعندُُ10848درجةُمئويةُ،لكنُليسُعندُُ10838درجةُمئوية؛ُبمعنىُأنهُ
إذاُكانت ُهذهُاالدعاءاتُغيرُصحيحةُ،فليسُُأيُادعاءُُمنهاُيكونُُادعائيُ.وقدُقدمتُادعاءُيتعارضُُمعُ
القولُ ُإنُ ُالعملة ُهي ُعازلُ ُكهربائيُ ُ.يمكنني ُأن ُألزم ُنفس ي ُبهذه ُاملعاييرُ ُاملفاهيمية ُاملحددة ُألنها ُموجودةُُ
صغيراُ.ماُيمثلُ ً
ً
دائماُبشكلُطبيعيُفيُاملمارساتُاللغويةُاالجتماعيةُُالتيُانخرطتُُفيهاُعندماُُكنتُ ً
جزءاُ
ً
أساسياُُللحفاظُُعلىُُتلكُُاملعاييرُُهوُُمواقفُُُاآلخرين؛ُُفيُُهذهُُُالحالةُُ،مواقفُُُخبراءُُاملعادنُُالذينُُ
ّ
سيحملوننيُاملسؤوليةُعنُتلكُااللتزاماتُُعلىُأساسُأدائيُ،إذاُظهرتُمشكلةُ.إنُسلطتيُفيُإلزامُنفس ُيُ
ً
مسؤوال ُفي ُالحال ُعن ُاآلخرين ُوتفويضهم ُلتحميليُ
ُ
باستخدام ُالكلمات ُالعامة ُهي ُالسلطة ُالتي ُتجعلني ُ
ً
املسؤولية ُعن ُاملحتويات ُاملفاهيمية ُاملحددةُ ُالتي ُلست ُمسؤوالُ ُعنهاُ .إنه ُالتماس ُالعتراف ُمحدد ُ(نسبةُُ
ّ
[عزو] ُالتزاماتُ ُمعينة) ُمن ُ ِّقبل ُأولئكُ ُالذين ُأعترف ُبهم ُ ً
ضمنيا ُبأنهم ُيمتلكونُ ُالسلطةُ ،ومن ُثم ُأسلمُ
بسلطةُاالعترافُبيُ ُ.
ُ
 -4املثالية ،واملوجهات ،واملعيارية
إنُُاألفكارُُالتيُُذكرتهاُُُحتىُُاآلنُُباعتبارهاُُُتجعلُُاملثاليةُُاألملانيةُُذاتُُأهميةُُُوقيمةُُخاصةُُللفالسفةُُ
التحليليينُُمنُُفتغنشتاينُُ،وكواينُُ،والثورةُُالجهويةُُُتتعلقُُبالكالنيةُُالدالليةُُُ،والجهويةُُالدالليةُُ،
ًّ
خطاُ ً
ً
هيجلياُ ً
مثيراُلالهتمامُبشكلُخاصُُينسجُ
فكرياُ
واملعياريةُالدالليةُ.أريدُأنُُأختمُباإلشارةُُإلىُماُأعتبرهُ
تلكُالخيوطُ ً
معاُ .
8 Phenomenology of Spirit, §652.
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ُكما ُأشرتُ ُفي ُتقديم ُفكرةُ ُالواقعية ُالجهويةُ ُوعالقتهاُ ُبالواقعيةُ ُاملفاهيميةُ ،فإنُ ُمفهوم ُهيجل ُالداللي-
امليتافيزيقيُُُاألكثرُُأساسيةُُُهوُُالنفي املحددُُ.أعتبرُُهذاُُاملفهومُُهوُُطريقتهُُُفيُُالحديثُُعنُُالتضادُُ
ُcontrarietyاألرسطيُ،أوُعدمُالتوافقُاملاديُ:العالقةُبينُالدائريةُواملثلثيةُ.ويأتيُمفهومُالتوسطُعلىُُ
نفس ُالقدرُ ُاألهميةُ ،لكنهُ ،في ُنظريُ ،أقل ُأساسيةُ .إنُ ُاملصطلح ُهناُ ُمشتقُ ُمنُ ُالدورُ ُ«التوسطي» ُللحدُ
األوسطُُفيُُالقياسُُاملنطقيُُ،وهوُُبشكلُُرئيسُُطريقةُُهيجلُُللحديثُُعنُُاالستداللُُ،بمعنىُُعالقاتُُ
النتائجيةُاملاديةُ[التضمينُاملادي]ُ.أحدُاألسبابُالتيُجعلتنيُأعتبرُالنفيُاملحددُاملفهومُاألكثرُأساسيةُ
منُالناحيةُاملنهجيةُهوُأنهُُيمكنُتحديدُالنتائجيةُاملاديةُمنُحيثُعدمُالتوافقُاملاديُ،رغمُأنُهيجلُُ
ً
عقالنيا»ُهيُنتيجةُلـُ«كانُُاليبنتزُعالمُرياضيات»ُ،حيثُُأنُكلُُ
يُموضع«ُ.كانُاليبنتزُُ
لمُيشرُُإلىُذلكُُفيُأ ُ
ً
عقالنيا ُ(على ُسبيل ُاملثالُ ،كونه ُغير ُحي) ُال ُيتوافق ُمعُ ُكونه ُعالم ُرياضياتُ.
ش يء ُغير ُمتوافق ُمع ُكونه ُ
ي ُهي ُمباينة ُبين ُاملتضادات ُُ contrariesاألرسطية ُواملتناقضاتُُ
املباينة ُبين ُالنفي ُاملحدد ُوالنفي ُالصور ُ
ُ contradictoriesاألرسطيةُُ .9هنا ُترتيبان ُممكنانُ ُللتفسيرُ .فمن ُناحية ُنفكر ُفي ُأنُ ُاملتناقضاتُ ُهي ُالُ-
متوافقاتُُُincompatiblesعلىُنحوُأقلُ.غير-الدائريُهوُماُماُُيتضمنهُُاملثلثُ،وُاملربعُ،وُاملضلعُ،وكلُُ
ماُيناقضُُالدائريُ.ومنُُناحيةُأخرىُُنفكرُفيُأن ُماُيناقضُالدائريُيتضمنُفقطُ ُغير-الدائريُ.يناقشُ
هيجلُ ُاالستراتيجيةُ ُالتفسيريةُ ُالسابقةُ ُويتبناهاً ُ ُ.
الحقاَّ ُ ُ،
قدمُ ُ[برنارد]ُ ُبولزانوُ ُُ ُBolzanoفكرةُ ُأنُُ
االستدالالتُالجيدةُبحكمُصورتها املنطقيةُيمكنُفهمهاُباعتبارهاُتلكُا ُالستدالالتُالجيدةُ ّ
(ماد ًيا)ُالتيُ
ّ
تظل ُجيدة ُبعد ُاالستبدال ُالتحكمي ُملفرداتها ُغيرُ ُاملنطقيةُ ،وقد ُاستثمر ُفريجهُ ُهذه ُالفكرةُ ُوأكد ُعليهاُُ
كواينُ .
ُيبدأُهيجلُبعدمُالتوافقُُاملاديُ(وبالتاليُالنتائجيةُاملادية)ُ،وليسُبعدمُالتوافقُالصوريُواملنطقيُ،ألنهُُ
يفهمُهذهُالعالقاتُكتعبيرُعنُمحتوىُاملفاهيمُغيرُاملنطقيةُ،مثلُأنُيكو ُنُالش يءُ ً
دائرياُوأنُيكو ُنُاملرءُُ
ى ُاملفاهيميً ُ .
ً
وفقا ُلنظريتهُ ،ما ُيعنيه ُأنُُ
رياضياُ .إن ُهذا ُجزء ُال ُيتجزأ ُمنُ ُنظريته ُغير-النفسية ُللمحتو ُ
ً
مفاهيمياُهوُبالضبطُُالتواجدُُفيُعالقاتُُعدمُُالتوافقُاملاديُو(منُثم)ُُالنتائجيةُُ
ىُ
يكونُُالش يءُذاُُمحتو ُ
ُ
املاديةُُللعناصرُُاألخرىُُاملماثلةُ.منُُالواضحُأنُاملحصلةُهيُمفهومُكليانيُ ً
تماماُللمفاهيميُ.ألنُكونُُالش يءُ
ً
ىُالتيُتوجدُفيُنفسُالنوعُمنُالعالقاتُ،
مفاهيمياُيفهمُمنُحيثُالعالقاتُُمعُالعناصرُاألخر ُ
ىُ
ذاُمحتو ُ
ىُاملفاهيميُالذيُي َّ
فسرُعلىُأنهُُدو ُرُفيُبنيةُعالئقيةُُلعدمُ
وبالتاليُتمتلكُنفسُالنوعُمنُاملحتوىُ.إنُاملحتو ُ
التوافقُوالنتائجيةُاملاديينُليسُ ّ
ذرًّياُ ُ.

 9يقالُإنُقضيتينُمتضادتانُإنُكانُالُيمكنُأنُتكونُالقضيتانُصحيحتينُ،فإنُصحتُأيُمنهماُتكونُاألخرىُخاطئةُبالتبعيةُوالضرورةُ،
ً
لكنُيمكنُأنُتكونُالقضيتانُكاذبتينُ،فمثالُ،قضيةُ"سُسيفوزُفيُانتخاباتُالغد"ُوقضيةُ"صُسيفوزُفيُانتخاباتُالغد"ُهماُقضيتانُ
ً
متضادتانُألنهاُيتحدثانُعنُنفسُاالنتخاباتُ،لكنُليسُبينهماُتناقضُ،فيمكنُأنُتكونُالقضيتانُكاذبتينُ،بأنُتلغىُاالنتخاباتُمثالُ.أماُ
ً
ً
ُالقضيتانُصحيحتينُمعاُوالُيمكنُأنُتكون
التناقضُ،فيقالُإنُقضيتينُمتناقضتانُإنُكانُالُيمكنُأنُتكون
ُالقضيتانُكاذبتينُمعاُ
(املترجم)ُ .
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ّ
ىُاملفاهيميُبهذاُاملعنىُالُيعتمدُعل ُىُوجودُاملفكرينُالذينُيحوزونُُاملحتوياتُاملفاهيميةُُ.
ُإنُوجودُاملحتو ُ
نحاسيا يتضمن ُطروقيته ُحتى ُلو ُيكن ُهناك ُ ً
ً
أبدا ُمفكرونُُ
إن ُالدائرية ُتقص ي ُاملثلثيةُ ،وكون الش يء
ى ُاملفاهيمي ُكتعبير ُمنُ ُخالل ُعالقات ُعدمُ
يفكرون ُفيهُ .في ُضوء ُهذه ُالطريقة ُفي ُالتفكير ُحولُ ُاملحتو ُ
التوافقُُُوالنتائجيةُُاملاديينُُُ(النفيُُاملحددُُوالتوسط)ُُ،فإنُُالو اقعية الجهويةُُفيماُُُيتعلقُُبالعالمُُ
املوضوعي ُتستلزم ُالو اقعية املفاهيمية ُفيما ُيتعلقُ ُبالعالم ُاملوضوعيُ .وهذا ُيعنيُ ،اعتبارُ ُأن ُالطبيعةُُ
محكومةُُبقوانينُ-أنُهناكُقوانينُللطبيعةُسي َّ
عبرُعنهاُبعباراتُُتستخدمُاملفرداتُالجهويةُاإلمكانيةُ،فمنُ
يُلش يءُيتحركُُفيُحركةُمستقيمةُأنُيبقىُ
املستحيلُعلىُجسمُأنُيتسارعُبدو ُنُقوةُمؤثرةُومنُُالضرور ُ
فيُحركةُمستقيمةُماُُلمُتؤثرُقوةُعليهُ–ُُأنُالعالمُاملوضوعيُيأتيُفيُشكلُمفاهيميُ.ألنُهذاُاالعتبارُيعنيُُ
َ
العالمُي َّ
عبرُعنهُمنُخاللُالخصائصُوحاالتُاألمورُُالتيُتتواجدُفيُعالقاتُعدمُتوافقُونتائجيةُقويينُ
أنُ
ً
جهوياُ.هذاُماُقصدتهُبقوليُُإنُمفهومُهيجلُعنُُاملفاهيميُغيرنفس يُ .
ُومعُُذلكُُهوُُ ً
أيضاُنظريةُعنُمحتوياتُأفكارناُ.فأفكارناً ُ،
أيضاُ،تتواجدُمعُُبعضهاُُفيُعالقاتُُعدمُالتوافقُُ
والنتائجيةُُاملاديينُ.ففكرةُُأنُالعملةُدائريةُُالُُتتوافقُمعُفكرةُُأنهاُُمثلثةُ،واالعتقادُبأنهاُُنحاسيةُُيلزمُُاملرءُُ
ى ُمفاهيميُُ
بكونها ُقابلة ُللطرقُ .فاملجال ُالذاتي ُللحاالت ُالقصديةُ ُيسكنهُ ُأفكار ُواعتقاداتُ ُذات ُمحتو ُ
بحكمُأنهاُي َّ
عبرُُعنهاُُبعالقاتُُعدمُالتوافقُُوالنتائجيةُاملاديينُ.وكلُُمنُالقطبينُالذاتيُواملوضوعيُللرابطةُُ
َ
َ
ً
مفاهيمياُمنُمنظورُُهيجل«ُ.بالنسبةُُلهُمنُينظرُإلىُالعالمُبعقالنيةُفإنُالعالمُينظرُُ
القصديةُمبنيانُ
إليهُبعقالنية»ُُ ُ.10
بالطبع ُهناك ُ ً
أيضا ُفرقُ ُحاسم ُبين ُعالقات ُعدم ُالتوافق ُوالنتائجية ُاملاديين ُالتي ُتعبر ُعن ُالواقع ُالذاتيُُ
لألفكارُوتلكُالتيُتعبرُعنُاملجالُاملوضوعيُللحقائقُ.منُاملستحيلُأنُتكونُُالعملةُدائريةُومثلثةُ،ومنُُ
الضروريُأنُتكو ُنُقابلةُللطرقُ،إذاُكانتُنحاسيةُ.لكنُليس من املستحيلُبالنسبةُليُأنُأعتقدُ ً
معاُأنهاُُ
دائرية ُومثلثةُ .وليسُ ُمن ُالضروري ُأن ُأعتقدُ ُأنهاُ ُقابلةُ ُللطرقُ ُإذا ُكنتُ ُأعتقد ُأنها ُنحاسيةُ .منُ ُالخطأ ُلـُُ
ذات ُواحدةُ ُأن ُتمتلك ُتلك ُاملجموعات ُمن ُاملعتقداتُ ،حيث ُيستحيل ُبالنسبة ُلـُ ُموضوع ُواحد ُأن ُيكونُُ
لديه ُاملجموعات ُاملناظرة ُمن ُالخصائصُ ُُ.فاالعتقادُ ُبأن ُالعملة ُنحاسية ُيلزمني ُأوُ ُيجبرني ُعلىُ ُاالعتقادُ
بأنهاُقابلةُللطرقُ،واالعتقادُُبأنهاُدائريةُيمنعنيُمنُاستحقاقُأنُأعتقدُُأنهاُمثلثةُ.لكنُهناُالُُيوجدُضرورةُ
تتمثلُفيُأننيُسوفُأعتقدُُفيُالواقعُكماُيجبُأنُأعتقدُ.منُناحيةُالفكرُ،فإنُالالتوافقياتُوالنتائجياتُُ
يُهيُعناصرُُمعياريةُواجبيةُ،وليستُجهويةُإمكانيةُ.إنهاُمسألةُالتزامُُ
التيُتوضحُاملحتوىُُاملفاهيميُاملاد ُ
واستحقاقُ،وتعهدُوسماحُ،الُضرورةُوإمكانُ ُ.
لكنُ،كما ُ ّ
يصرُُهيجلُ،املعانيُالجهويةُاإلمكانيةُُواملعيارية ُالواجبيةُلـُُ«عدمُالتوافق»ُو«النتائجية»ُ ُهماُُ
ى ُاملفاهيمي ُ– ُأن ُيتخذهماُ .إن ُكونُ ُمفهوم ُهيجل ُللنفيُُ
ى ُ– ُاملحتو ُ
شكّلن ُيمكن ُلنوع ُواحد ُمن ُاملحتو ُ
الحتمي ُأو ُ(كما ُ ّ
ي ُلهُ .ي َّ
تصورُُ
قدمته) ُعدم ُالتوافق ُالحتمي ُيمكن ُأ ُنُيتخذ ُهذين ُالشكلين ُهو ُأمر ُضرور ُ
10 Introduction to Lectures on the Philosophy of History, published separately as Reason in History, tr. R.S. Hartman 1953,

p. 13; Suhrkamp Hegel edition, volume 12, p.23.
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هذانُالشكالنُُعلىُأنهماُوجهانُلعملةُُواحدةُُ.فيُحينُأنُُمنُُاملمكنُأنُُيصلُاملرءُإلىُُالتزاماتُُالتوافقيةُ،
لكنُإذاُوصلُإلىُذلكُفإنهُملزمُبفعلُش يءُماُ،لتغييرُاعتقاداتهُ،وهذاُهوُالسببُفيُأنُالنفيُفيُمفهومهُ
« ِّقلق»ُُ،وهذاُُهوُُمبدأُُودافعُُالحركةُُُوالتغييرُُُ.إنهاُُسمةُُالنفيُُاملحددُُهذهُُهيُُالتيُُتقفُُوراءُُنظريةُُ
يُيظهرُفيُ
هيلومورفيةُللمعرفةُ.عندماُتسيرُاألمورُُعلىُماُيرامُ،يكونُُللفكرُوالواقعُنفسُاملحتوىُ،الذ ُ
شكلين ُمختلفينُ .في ُالفقرات ُاالفتتاحية ُملقدمة ُ«علم الظواهر»ُ ،يضع ُهيجل ُكمعيار ُلكفاية ُالنظرياتُُ
دمجُُالنظرياتُُالدالليةُُُالتيُُتمنعُُإمكانيةُُمعرفةُُكيفُُتكونُُُاألشياءُُف ُيُ
اإلبستمولوجيةُُأنهُُيجبُُأالُُت ِّ
الواقعُ :ال ُبد ُمن ُأنُ ُيكونُ ُمن ُاملفهوم ُعلى ُاألقل ُأن ُكيفية ُوجودُ ُاألشياء ُل ـ ُالوعي ُهي ُكيفية ُوجودها ُفيُ
نفسهاُ .لعل ُهيجل ُيقولُ ُمعُ ُفتغنشتاين ُ(في ُفقرة ُمن ُاملحتمل ُأن ُتكونُ ُالفقرة ُاملفضلة ُلجونُ ُماكدويل)ُُ:
«عندماُُأفكرُ،وأقصدُ،أنُاألشياءُُعلىُنحوُُمعينُ،فإنُُتفكيريُ،وقصديُ،الُُيتوقفانُفيُمكانُُبالقربُُمنُُ
حقيقةُأنُاألشياءُتكونُُعلىُُهذاُالنحو»ُُ ُ.11
إنُاملفهومُالهيلومورفيُللعالقاتُبينُالقطبينُالذاتيُُواملوضوعيُللرابطةُالقصديةُقائمُعلىُمفهومُهيجلُُ
يُي َّ
فسرُباألساسُُعلىُُ
غيرُالنفس يُللمفاهيميُ.وفيُجوهرهُُمفهومُُالنفيُُاملحددُُأوُعدمُُالتوافقُاملاديُ،الذ ُ
يُعلىُالجوانبُاملعياريةُالواجبيةُوالجهويةُاإلمكانيةُامللتحمةُ.إنُفهمُالعالقاتُبينهاُهوُاملفتاحُُ
أنهُينطو ُ
ىُُأنُُهيجلُُيعتقدُُأنُُُاملوجهاتُُالواجبيةُ
لفهمُُمثاليةُُهيجلُُ.أعتقدُُأنُُبدايةُُالحكمةُُهناُُهيُُأنُُنر ُ
ى ُاملفاهيمي ُاعتمادية-الفهم ُsense-
واإلمكانية ُالتي ُتعبر ُعن ُالشكلين ُاللذين ُيمكن ُأن ُيتخذهما ُاملحتو ُ
ً ُdependent
تبادلياُُ،لكنُليستُاعتماديةُ-املرجعُُُ.reference-dependentوعلىُُطريقتيُ،فإنُالقولُُإنُ
ُ Xsتعتمد ُ ً
فهميا ُعلى ُُ Ysيعني ُأنه ُالُ ُيمكن ُللمرء ُمنُ ُحيث ُاملبدأ ُفهمُ ُماهية ُُ Xsبدونُ ُفهم ُماهيةُ ُُ .Ysأماُُ
التأكيد ُعلىُعالقةُُاعتمادية-املرجع ُفيعنيُادعاءُُأنهُُالُُيمكنُأنُُيكون ُهناكُُُXsماُ ُلمُيكنُُهناكُُ.Ysفيُ
ّ
ق ُبين ُاالعتمادية ُمن ُحيث ُالفهمُُُواالعتماديةُ ُمنُ ُحيثُُ
الفريجية)ُ ،هذاُ ُهوُ ُالفر ُ
اللغة ُالتقليديةُُ(غير ُ
الوجودُُ،االعتماديةُُالدالليةُُفيُُمقابلُُاالعتماديةُُُاألنطولوجيةُُ.علىُُسبيلُُاملثالُُ،ضعُُفيُُاعتباركُ
ً
ً
الخصائص ُاعتمادية-االستجابةُ .قد ُ ّ
مصطنعا ُسأسميهُ ُالجمال*ُ ،من ُخالل ُاشتراط ُأنُُ
مفهوماُ ُ
أعرفُ ُ
ً
ً
يُمثاليُ.إنُهذاُُاملفهومُُ
شيئاُماُيكونُُجميال*ُفقطُفيُحالةُماُُإذاُكانتُرؤيتهُتحدثُبهجةُفيُمالحظُبشر ُ
يُاملثاليُ.إذُالُيمكنُللمرءُأنُيفهمُخاصيةُجميل*ُإالُبقدرُماُيفهمُُ
يعتمدُعلىُفهمُمفهومُاملالحظُالبشر ُ
هذاُاملفهومُ.لكنُُكانُهناكُُغروبُللشمسُُجميل*ُقبلُُأنُيوجدُالبشرُ،وسيوجدُهذاُالغروبُحتىُلوُلمُُ
ً
موجوداُلـشعرُبالبهجة»ُُ
يُمثاليُ
يكنُهناكُُبشرُ.فالشرطيةُأوُالواقعةُاملغايرةُ«إذاُكانُهناكُمالحظُبشر ُ
يمكنُأنُتظلُصحيحةُ.لذلكُالُيوجدُاعتمادية-مرجعُتناظرُاعتمادية-فهمُ ُ.
أظن ُأن ُهيجل ُيعتقدُ ُأن ُاملعاني ُاملعيارية ُالواجبية ُوالجهوية ُاإلمكانية ُلـ ُ«عدم ُالتوافق ُ ً
ماديا»ُ ُاعتماديةُ-
تبادلياُُ،لكنُليستُُاعتمادية-املرجعُُ.عندماُ ّ
الفهمُ ً
قدمتُُكيفُيجبُأنُُنفهمُُمفهومُهيجلُُللمفهومُُعلىُ
أنهُُ«غيرُُنفس ي»ُُ،أكدتُُُبالفعلُُعلىُُأنُُهيجلُُيعتقدُُأنهُُكانُُمنُُُاملمكنُُأنُُيكونُُُهناكُُموضوعُ
11 Philosophical Investigations, §95.
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وخصائصُ،وحقائقُ،وقوانينُ َّ
(معبرُعنهاُمنُخاللُعالقاتُعدمُالتوافقُوالنتيجةُاملاديينُباملعنىُالجهويُُ
اإلمكاني) ُحتى ُلو ُلم ُيكن ُهناك ُ ً
مطلقا ُمستخدمون ُللمفهوم ُيعترفو ُن ُفي ُممارستهم ُللتعهدات ُاملتعلقةُُ
بعالقاتُعدمُالتوافقُوالنتيجةُاملختصةُبالتزاماتهمُ.أظنُأنهُيعتقدُأنهُالُيمكنناُفهمُماُيعنيهُقولُُإنُأوُ
َ
العالمُ ُيأتي ُ َّ
معبرا ُعنه ُفي ُموضوعاتُ ،وخصائصُ ،وحقائقُ ،وقوانينُ ،باستثناءُ ُجزءُ ُمنُ ُقصةُُ
فكرة ُأن ُ
تتضمنُُأنشطةُُإشاريةُُباستخدامُُأسماءُُفرديةُُ،والتصنيفُُباستخدامُُاملحموالتُُ،والحكمُُوالتأكيدُ
ئُُالشبيهةُُبالقوانينُُباستُخدامُُإشراطاتُُكميةُُ
باستخدامُُالجملُُالتصريحيةُُ،والتنصيصُُعلىُُاملباد ُ
ً
(حسناُ،أعترفُُأنهُلمُيكنُ ّ
مؤهلةُ ً
ليعبرُعنُُهذهُالنقطةُعلىُهذاُُالنحوُبالضبط)ُ ُ.
جهوياُ
أعتقدُأنناُنتخذُأربعُخطواتُكبيرةُنحوُفهمُمثاليةُهيجلُ(علىُالرغمُمنُأننيُالُأدعيُأنُهذاُيحققُكلُ
يُأصبحُ ً
ممكنا ُمنُخاللُُ
ماُيمكنُُتحقيقه)ُعندماُُنجمعُبينُاملفهومُغيرُالنفس يُالكليانيُللمفاهيميُالذ ُ
مفهومُهيجلُعنُالنفيُاملحددُ،وبينُالواقعيةُاملفاهيميةُالتيُيدعهماُهذاُاملفهومُ،والصورةُالهيلومورفيةُ
للرابطةُُالقصديةُُالتيُُتجعلهاُُممكنةُُ،وإضافةُُمذهبُُاعتمادية-الفهمُُالتبادليُُُللمفرداتُُاملعياريةُُ
ي ُوالنتائجيةُ ُاملاديين» ُاملوضح ُللشكل ُالذاتي ُللمحتوىُُ
الواجبية ُالتي ُتعبر ُعن ُمعنى ُ«عدم ُالتوافق ُاملاد ُ
املفاهيمي ُواملفرداتُُالجهويةُاإلمكانيةُُالتيُتعبرُعنُاملفرداتُاملعياريةُالتيُتعبرُعن ُمعنىُ«عدمُالتوافقُُ
ىُُاملفاهيميُُ.أعتقدُُأنُُكلُُهذهُُالخطوطُُ
والنتيجةُُاملاديين»ُُالذيُُيعبرُُعنُُالشكلُُاملوضوعيُُللمحتو ُ
الفكريةُيمكنُُإبرازهاُُوالدفاعُعنهاُ،وهيُتشكلُمجتمعةُُكوكبةُمثيرةُمنُاألفكارُحولُُموضوعاتُفيُطليعةُ
ىُاملفاهيميُ،والك ّليانيةُ،والجهويةُ،واملعياريةُُ،
البحثُاملعاصرُفيُتقليدُالفلسفةُالتحليليةُ:طبيعةُاملحتو ُ
والقصديةُ ُ.
ُ
ُ
ُ
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ثبت املصطلحات
الذرية ُ
ُا
الكّل انية ُ
داللةُ–ُدالالتُ ُ
املنعطفُاملعياريُ ُ
مبدأُالسياقُ ُ
امتدادُ ُ
اشتدادُ ُ
املعتمد ُ
املوجهات ُ
مقوليةُ ُ

ُ Atomism
ُ Holism
ُ semantics
ُ normative turn
ُ context principle
Extension
Intension
canon
Modality
categorial

ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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