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الزاهيد مصطفى

 1561( بيك���ون  فران�س���ي�س  الإجنلي���زي،  الفيل�س���وف  يع���د 
- 1626(، جدي���را بالعتب���ار ب���ن فال�س���فة املنه���ج يف القرن 
ال�ساب���ع ع�سر. فما دامت الطبيعة ق���د اأ�سبحت �سوؤال الع�سر، 
ف���اإن بيكون كان الأقدر على جتري���د روح ع�سره وجت�سيدها، 
با�ستقطاب���ه ل�س���وؤال الطبيع���ة، وتبنيه الدع���وة ملنهج البحث 
املن�س���ب عليها واملالئم لها. فاقرتن ا�س���م بيكون بحركة العلم 
احلديث. وكان ذلك ب�سبب كتابه »الأرغانون اجلديد« اأ�سا�سا، 
ال�سغري احلجم والذائع ال�سيت الذي ن�سره عام 1620. ومل 
يك���ن يف الأ�سل، كتابا مبعنى الكتاب، بل جمرد جزء من عمل 
�سخ���م �سماه بيك���ون »الإحياء العظيم«. لك���ن ما يثري النتباه 
يف الكت���اب، ه���و »الأرغانون اجلدي���د«، اأي الأداة اجلديدة اأو 
الآل���ة اجلدي���دة، يف اإ�سارة وا�سح���ة اإىل اأن اأرغانون اأر�سطو 
ق���د اأ�سب���ح اأداة منهجية قدمية وبالية عف���ى عليها الدهر، ومل 
تع���د قادرة على متك���ن الإن�سان من ال�سيط���رة على الطبيعة. 
لق���د �سارك بيكون رجال ع�س���ره يف رف�سهم ال�ساري للمنطق 
الأر�سط���ي، وكان م���ن اأعنفهم هجوم���ا على القيا����س وعقمه، 
وحت���ى ال�ستق���راء الأر�سط���ي مل ين���ج م���ن نقد بيك���ون احلاد 

وحماولته اإثبات ف�ساده وتفاهته.
اإجمال، كان »الأرغانون اجلدي���د«، اأقوى جت�سيد لروح ع�سر 
بيك���ون، الراف�س للما�سي العقي���م، ما�سي الع�سور الو�سطى 

الأوروبية املدر�سية.
ل يخف���ي بيك���ون تعلق���ه بالطبيع���ة. فع�سره ع�س���ر اكت�ساف 
الطبيع���ة وع�سر اكت�س���اف الروؤية عو�س التاأم���ل. واإذا كانت 
الطبيع���ة، من���ذ اأر�سطو، ق���ادرة على النك�س���اف بلغة هيدغر، 
فق���ط للعق���ل املتاأمل، فاإن بيكون يرى اأنه���ا طال�سم حتتاج اإىل 
املنه���ج التجريب���ي لتك�سف ع���ن اأ�سراره���ا. والطبيعة، ح�سب 
بيك���ون، لي�س���ت تقلي���ال لالإن�سان ب���ل قوة له. وبيك���ون ي�سف 
الطبيع���ة بالأم الكربى للعل���وم، اأو جذع �سج���رة املعرفة، ول 

اأمل يف التقدم اإل باأن ترتد اإليها العلوم جميعا.
ويف وجه من وجوه جت�سيدات���ه البارزة لروح ع�سره، يوؤكد 
بيك���ون اأن املعرف���ة ه���ي ق���وة الإن�س���ان، ولي�ست ترف���ا وزينة 
كم���ا كان���ت عن���د الإغري���ق، اأو دوائ���ر نظرية مغلق���ة وجوفاء 

كم���ا كان���ت عن���د املدر�سي���ن. واإذا كان���ت املعرف���ة ق���وة، ف���اإن 
الطبيع���ة ومن���ذ الفق���رة الأوىل يف الأرغان���ون اجلدي���د، هي 
مملك���ة املعرفة الإن�ساني���ة، وامليدان الوحيد املثم���ر واملاأمول 
ل�سيط���رة الإن�س���ان. هك���ذا كان بيك���ون، وه���و يق���دم الطبيعة 
بو�سفه���ا اململك���ة الب�سري���ة الكربى الت���ي ي�ستطي���ع الإن�سان 
غزوه���ا وال�سيط���رة عليه���ا ع���ن طري���ق التجري���ب، اإمن���ا كان 
يق���دم اأقوى جتري���د وجت�سيد لروح الع�س���ر احلديث، وحتى 
املتغ���ريات التي اأجنبت���ه، وكان اأبرزها، كم���ا ذكرنا، اكت�ساف 
العامل اجلديد. فكث���ريا ما كان بيكون ي�ست�سهد بالرحالت اإىل 
العامل اجلديد، قبل اأن يعرب عن اأمله يف ات�ساع املعرفة، بحيث 
نتج���اوز اأي �س���يء اكت�سف���ه القدم���اء اأو املدر�سي���ون اعتمادا 
عل���ى منهج فا�سد، وه���دف بيكون اإىل اأن يك���ون كما قال، مثل 

كوملبو�س، اأن يكت�سف عاملا جديدا.
العقل وعوائقه المنهجية عند بيكون

لتطبي���ق هذا املنهج ح�سب بيكون، ل ب���د من تطهري العقل من 
اأوهام���ه. فه���و عن���د بيك���ون، اأداة مماثلة وجتري���د وت�سييق 
ملعطي���ات احلوا�س، وم���ا دام العقل بطبيعته ه�س���ا ويقبل كل 
�س���يء، فيج���ب تنظيفه م���ن الأوهام التي يق�سمه���ا بيكون اإىل 

اأربعة وهي:

1.أوهام الجنس أو القبيلة
واملق�س���ود اجلن����س الب�س���ري بعام���ة، اأو القبيل���ة الإن�ساني���ة 
باأ�سرها. اأي اأنها الأخطاء املرتب�سة بالعقل الب�سري من حيث 
هو كذلك، ومن اأمثلتها، �سرعة التعميمات والقفز اإىل الأحكام 
الكلية. فال ينبغي الت�سرع يف التعميم من دون التثبت الكايف 
ك���ي ل نق���ع يف اأح���كام خاطئة. واأي�س���ا �سيطرة فك���رة معينة 
عل���ى الذهن جتعلن���ا نختار م���ن الأمثلة والوقائع م���ا يوؤيدها 
ونغ�س الب�س���ر عما ينفيها. فال بد من توخي النزاهة العلمية 
يف التعام���ل م���ع الوقائع كي ندراأ ه���ذه النوعية من الأخطاء. 
ومن اأمثلة هذه الأخطاء ال�سائعة يف طريقة التفكري الإن�ساين 
ب�سف���ة عامة: افرتا����س النتظام والط���راد يف الطبيعة اأكرث 
مم���ا هو متحق���ق يف اإطار القانون. فال ينبغ���ي افرتا�س اأكرث 
مم���ا هو متحقق فعال. وثمة اأخريا، ما مييل اإليه عقل الإن�سان 
م���ن جتري���د، واإ�سفاء معن���ى اجلوهر على املظاه���ر املتغرية، 

وهذا يقود اإىل عدم التمييز بن طبائع الأ�سياء ومظاهرها.

2.أوهام الكهف
واملق�س���ود بالكه���ف: »البيئة التي ن�س���ا فيها الف���رد. فهي اإذن 
نوعي���ة م���ن الأوهام خا�س���ة بالفرد املعن ال���ذي ن�ساأ يف بيئة 
معين���ة، بخالف اأوهام اجلن�س العام���ة. فاأوهام الكهف تتمثل 
يف التاأثري الكبري لعوامل البيئة ومكوناتها وثقافتها يف عقل 
الإن�سان. فيت�سور املتوا�سع���ات اخلا�سة بها، وكاأنها حقائق 
مطلقة، وقد يق�سر جهوده املعرفية على اإثباتها ما يحول بينه 

وبن اقتفاء جادة ال�سواب«.

3.أوهام المسرح
»وه���ي الأوه���ام اأو الأخط���اء الناجت���ة ع���ن تاأث���ري املفكري���ن 
القدام���ى يف عقل الإن�س���ان، في�سبح هذا العق���ل وكاأنه خ�سبة 
م�س���رح يعر�س عليه���ا املفكرون ال�سابق���ون روؤاهم املت�ساربة 
واملنف�سل���ة ع���ن الواق���ع الراه���ن«. وهن���ا يحمل بيك���ون على 
اأر�سط���و واأفالطون وغريهما، فيقول عن اأر�سط���و، اإنه اأ�سواأ 
ال�سف�سطائين، ي�سوغ القواعد ح�سب الأقي�سة، ثم يبحث عما 
يوؤيده���ا يف ظواهر الطبيعة. ويقول ع���ن اأفالطون اإنه �ساعر 
ماج���ن متعجرف ولهوتي مفعم باحلما�س. فهو يجعل العامل 
املح�سو����س تابع���ا للعامل املتخيل. كما وج���ه بيكون اللوم اإىل 
التجريبي���ن الذي���ن ي���رى اأنهم يجمع���ون الوقائ���ع كما جتمع 
النمل���ة غذاءه���ا. واأنه���م يدع���ون اأن الع���امل مراآة مل���ا لحظوه 
م���ن ظواهر حم���دودة �سغفوا به���ا دون غريها. اأم���ا العقليون 
فريى بيك���ون اأنهم بعيدون عن اأي جتربة اأو خربة، ين�سئون 
م���ن نظرياته���م ن�سيج العنكب���وت. وقد يكون منه���م الدينيون 
فيمت���زج لديهم القليل م���ن علمهم بالكثري م���ن خرافاتهم. هذه 
اإذن وغريها كثري، من اأ�ساليب الفال�سفة والعلماء، وهي التي 
�سماه���ا اأوهام امل�س���رح. واإذا كان اأحيانا ي�سعب متييزها عن 
اأوه���ام ال�سوق، فذلك لأن بيكون يذكر من بن اأ�سبابها تكوين 

الطبيعة الفردية واملطالعة والعرف وال�سلطة.

4. أوهام السوق
»وه���ي الناجم���ة عن اخللط اللغ���وي و�سوء ا�ستخ���دام اللغة. 
وقد اعتربه���ا بيكون اأبرز ما ينبغي جتنبه. فال�سجيج يرتفع 
يف الأ�س���واق فيحج���ب الإن�س���ان ع���ن الإدراك الوا�سح للغة. 

فتن�س���اأ الأوهام الناجمة عن ه���ذا، كاأن ت�ستعمل اأ�سماء اأ�سياء 
ل وج���ود له���ا، ث���م نت�سور وج���ود ه���ذه الأ�سياء الزائف���ة، اأو 
ن���رتك اأ�سياء حقيقية بال اأ�سم���اء نتيجة لق�سور يف املالحظة. 
ويحذرنا بيك���ون من تاليف هذه الأخط���اء. اإن اأوهام ال�سوق 
جتع���ل الإن�سان يت�سور وكاأن���ه هو الذي ميلك زمام اللغة، يف 
حن اأن اللغة قد متار�س تاأثريها يف العقل الإن�ساين، من دون 
اأن يع���ي هذا. لذل���ك ينبغي احلذر واحليطة كي ل نقع يف اأ�سر 

اأوهام ال�سوق«.
نقد االستقراء األرسطي

يف الكت���اب الثاين م���ن »الأرغانون اجلدي���د«، يعر�س بيكون 
للجان���ب الإيجاب���ي م���ن منهج���ه، اأي لقواعد التجري���ب، وقد 
�سم���اه »�سيد بان«. وبان هو اإله ال�سيد عند الإغريق، قيل اإنه 
اب���ن زيو�س من اإحدى حوريات الطبيع���ة الأركاديات وتدعى 
كاليت�سو، فتعود اأ�سول بان وعبادته، اإىل الأركادين القدامى 
الذي���ن ميثلون اجلانب الرعوي الريفي يف ح�سارة الإغريق. 
فيما بعد، اأ�سبح »بان« رمزا للكون الطبيعي باأ�سره، وتركزت 
عبادت���ه يف الري���ف. وتبدو براعة ه���ذه ال�ستع���ارة وا�سحة 
جلي���ة، فه���ي حتمل متثي���ال لهاج����س الطبيع���ة امل�سيط���ر على 
الأذهان. وبيكون يق�س���د اأن ممار�سة املنهج التجريبي تغتنم 
مع���ارف متاث���ل ما يغتنم���ه اإله ال�سي���د حن ميار����س ال�سيد. 
وهذا اجلانب الإيجابي يف منهج بيكون، ينق�سم، بدوره، اإىل 

ق�سمن اأو مرحلتن:
املرحلة الأوىل: اإجراء التجارب. وقد حتدث بيكون عن اأنواع 
ودرج���ات التجري���ب، من قبي���ل تنوي���ع التجرب���ة وتكرارها، 

واإطالة اأمدها، ونقلها اإىل فرع اآخر من فروع العلم.
املرحلة الثانية، هي مرحلة ت�سجيل نتائج التجريب يف قوائم 
ت�سنيفي���ة. وتع���د القوائ���م من املع���امل املميزة ملنه���ج بيكون، 
وق���د اأك���د عليها يف قول���ه: اإن غاب���ت عن الباح���ث اجلزئيات، 
اأو الوقائ���ع التجريبي���ة املتعلق���ة مبو�سوع البح���ث، ف�سوف 
ي�سط���رب التفك���ري ويت�ستت وي�س���ل طريقه، ول���ن ي�سل اإىل 
�س���يء. والأم���ل معق���ود عل���ى ا�ستخ���دام قوائم الك�س���ف لكي 
ي�سن���ف العقل الوقائ���ع التجريبية وينظمها تبع���ا لدرجاتها، 
ويحدد الأمثلة النافية. وبهذا ي�ستطيع العقل اأن ميار�س عمله 

وي�ستخل�س نتائج التجريب وفقا ملا تقدمه تلك القوائم.
واإذا كان بيك���ون ي�سدد على هذه القواعد، فذلك لي�س بغريب. 
فنح���ن كم���ا عرفنا اأن العقل: »ينبغي اأن يب���داأ بتطهري ذاته من 
الأوه���ام، وعندئذ ي�ستطي���ع الإن�سان اأن يقبل عل���ى الطبيعة، 
وق���د خال ذهنه من الأفكار امل�سبقة، فيتمكن من تف�سريها ومن 
ال�سي���ادة عليها«. وهذا التحكم يف الطبيعة، ح�سب بيكون، لن 
يكون عن طري���ق ال�ستقراء، لأنه اأداة عقيمة؛ »فالقيا�س لي�س 
اأداة للك�سف عن حقائق الكون، واإمنا هو اأداة لعر�س احلقائق 
واإقن���اع اخل�سوم به���ا. وهو اأداة ت�سوبها عي���وب كثرية، كما 
يقول. فهو يتاألف من ق�سايا تتكون من األفاظ، فاإذا كانت هذه 
الألف���اظ خمتلطة يف الذهن، كما راأينا يف اأوهام امل�سرح، كان 
القيا����س كله خمتلطا. ثم ه���و يف اقت�ساره على عر�س القدمي 
دون اكت�س���اف اجلدي���د، يك���ون منهجا عقيم���ا، ي�سوبه، كذلك، 
عيب اأ�سا�سي، هو اأن ق�ساياه العامة تكون، يف الأغلب، نتيجة 
ت�س���رع يف التعميم. وهو م���ا ي�سميه بيكون ا�ستباق الطبيعة. 
فال�ستقراء عن���د بيكون يتميز اأ�سا�س���ا بالرف�س وال�ستبعاد، 
اأي اإ�سق���اط كل م���ا يقت�س���ي باإ�سق���اط الأمثل���ة ال�سلبية. ولعل 
ه���ذا هو ما دعا بع�س النقاد، اإىل القول باأن اعتماد ال�ستقراء 
العلمي عند بيكون، على الأمثلة ال�سالبة، هو ما يعطي لبيكون 
مكانته بن الفال�سفة«، وكان هدف بيكون من القواعد العلمية 
التي حاول اإر�ساءها والك�سف عنها، هو تو�سيع نظام �سيطرة 
الإن�س���ان على الطبيعة، با�ستك�ساف �س���ور الكيفيات على حد 
تعب���ريه. والطريقة ل�ستك�س���اف هذه ال�سور، ه���ي التجربة، 
»اأي التوج���ه اإىل الطبيع���ة نف�سه���ا، اإذ ل يت�سن���ى التحك���م يف 
الطبيع���ة وا�ستخدامه���ا يف منافعها، اإل باخل�س���وع لها اأول. 
اإن املالحظ���ة تعر����س علينا الكيفية التي نبح���ث عن �سورتها 
خمتلطة. فمهم���ة ال�ستقراء ا�ستخال�سها با�ستبعاد اأو اإ�سقاط 
كل م���ا عداه���ا«. واآفة ال�ستقراء، كما ذكرن���ا يف اأوهام القبيلة 
وال�س���وق، اأنه »يكتفي باحل���الت التي تالحظ فيها ظاهرة ما، 
وي�سمى ا�ستقراء مبجرد التعداد. وبتفادي هذا العقم املنهجي 

ن�سل اإىل العلم بال�سور«.

فرانسيس بيكون.. األكثر جدارة بين فالسفة المنهج في »األرغانون الجديد«
الطبيعة هي المملكة الكبرى التي يستطيع اإلنسان 

السيطرة عليها عن طريق التجريب
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عماد الدين الجبوري

ُيعد فرنسيس بيكون )1561-1626( من رواد فالسفة 
عصر النهضة الذين عملوا على تبيان أهمية المعرفة 
التجريبية في العلوم الطبيعية، إذ ال يمكننا أن ننجز 

فلسفة عملية على أفكار عقلية خالصة أو رؤية ما 
ورائية، خصوصًا عندما يتعلق فكر اإلنسان باألسباب 
والعلل، وما يتوجب عليه في إدراك هذه األسباب 

في تسلسلها وعالقتها المتبادلة، التي ال تنبني على 
“الكتاب المقدس” بل على العلم المادي.

كان بيك���ون موؤمن���ًا بالله، لكن���ه ل يري���د اأن يخلط املعرفة 
يف حق���ول العلوم الطبيعية باملاورائي���ات اأو الإلهيات، اإذ 
“م���ن اجلنون اأن نقي���م فل�سفة طبيعية على اأي جزء من 
الكت���اب املقد�س”. ويرى اأي�سًا، “غالب���ًا ما تكون الطبيعة 
خمفي���ة، واأحيان���ًا يتم التغل���ب عليها، ونادرًا م���ا تختفي. 
الق���وة جتع���ل الطبيع���ة اأك���رث عنف���ًا يف املقاب���ل، العقيدة 
واخلطاب يجع���الن الطبيعة اأق���ل اأهمية، وت���وؤدي “عادة 
اجل���واز” اإىل تغي���ري الطبيع���ة واإخ�ساعه���ا. َم���ن ي�سعى 
اإىل النت�س���ار عل���ى طبيعت���ه، ل يرتك لنف�س���ه مهام كبرية 
جدًا، لأن اأوًل �ستحبط���ه الإخفاقات يف كثري من الأحيان، 
وثانيًا �ستجعله متابعًا �سغريًا، على الرغم من اأنه غالبًا ما 

ينت�سر”. )املقالت، طبعة اإجنليزية(.
ولذل���ك رّكز بيك���ون يف درا�س���ة احلقائق عل���ى البحث يف 
الوقائ���ع والتفتي����س عن عالقاته���ا ال�سببية، ودع���ا النا�س 
اإىل التخل���ي عن عقلي���ة املا�سي املذهبي���ة، والجتاه نحو 
الدرا�س���ة العلمية يف معرفة احلقائق. فالهتمام بالطبيعة 
ومعرف���ة الأ�سب���اب واحلركة اخلفي���ة لالأ�سي���اء، تقود اإىل 
تو�سي���ع حدود القدرة املعرفي���ة الإن�سانية بجعل كل �سيء 

ممكنًا، اإذ اإن »املعرفة قوة«، وفق عبارته ال�سهرية.
وم�س���در املعرف���ة ه���و التجرب���ة احل�سي���ة، ح�سبم���ا يرى 
بيك���ون، وم���ن اأج���ل ذل���ك ينبغي اعتم���اد تق���دم العلم على 
�سياغة قوانن عامة. ويف هذا اخل�سو�س، اقرتح بيكون 
منهج���ًا علميًا يحتوي نوعًا من تل���ك ال�سياغة. على �سبيل 
املثال، ب���دًل من القيام ب�سل�سلة من املالحظات والتجارب، 
كم���ا يف مالحظ���ة احل���الت التي تتم���دد فيه���ا املعادن يف 
احل���رارة، ومن ث���م ا�ستنت���اج اأن احلرارة جتع���ل املعادن 
تتمدد، نق���وم باختبار نظرية جديدة بالبحث عن احلالت 
املناق�س���ة له���ا، مثل وج���ود معادن ل تتم���دد حن تتعر�س 
للحرارة. فاملالحظة تعر�س علينا الكيفية، التي نبحث عن 

�سببها اأو �سورتها التي تكون خمتلطة بكيفيات اأخرى.
اإن التجربة واملالحظة، عند بيكون، ل ت�سكل �سندًا �سادقًا 
يف التفك���ري النظ���ري من دون تق���دمي �ساهد �سلب���ي لراأي 
م�س���اد لها، فال�سواه���د ال�سلبية وقيمته���ا الربهانية تفوق 
اأهميتها ال�سواه���د الإيجابية، لأن الربهنة على النظريات 

ل تقيم نهائيًا حن تكذب النظريات املناف�سة لها.
عموم���ًا، مل يح�سن بيكون متام���ًا يف عملية تطبيق منهجه 
العلم���ي عل���ى الطبيع���ة، لكن���ه �ساع���د دي���كارت يف تنفي���ذ 
املهم���ة وجنح فيها جناحًا مذه���اًل. وكان نفوذ بيكون على 
كثريي���ن، منهم ج���ون ل���وك )-1632 1704(، الذي جعل 
احلوا����س م�سدر املعرفة احلق���ة، واأن الفطرية هي القدرة 
الطبيعي���ة الت���ي متك���ن الإن�سان من حت�سي���ل املعارف من 
دون معون���ة، فم���ن خ���الل النطباع الفطري مبق���دوره اأن 
ي�س���ل اإىل اليق���ن الكلي جتاه بع�س الأ�سي���اء من دون اأن 

تكون له حاجة اإىل املبادئ الأولية اأو املعاين بالفطرة.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن “الأف���كار الفطري���ة” اأو “املب���ادئ 

الفطري���ة” ه���ي جم���رد اأح���كام م�سبق���ة، بح�س���ب مذه���ب 
الفطرة، فاإن لوك ينقده ب�سراوة، اإذ ميكن اأن نح�سل على 
املعرف���ة م���ن دون العتماد عل���ى اأي اأفكار فطري���ة، وكذلك 
ميك���ن بل���وغ املعرف���ة اليقينية م���ن غري م�ساع���دة من هذه 
الأف���كار اأو النطباع���ات الذهني���ة. فلو كانت ه���ذه الأفكار 
مطبوع���ة بالنف����س الإن�ساني���ة غريزيًا، فيج���ب اأن يعرفها 
الأطف���ال اأي�سًا، يف حن اأن الطفل لي�س مبقدوره معرفتها 
اإل بالتعلم التدريجي، وهذا يعني حاجته اإىل فرتة طويلة 

يكت�سب فيها اخلربة والربهنة على وجود تلك الأفكار.
اإن “الأف���كار تاأت���ي م���ن الإح�سا����س اأو التفك���ري. دعون���ا 
نفرت����س على العق���ل اأن يكون، كم���ا نقول، ورق���ة بي�ساء 
خالي���ة من كل الرموز، ومن دون اأف���كار، كيف يتم ملوؤها؟ 
م���ن اأي���ن ياأتي ه���ذا اخلزي���ن الوا�س���ع، الذي ر�س���م عليها 
بخيال الإن�س���ان امل�سغول غري املحدود بتن���وع ل نهاية له 
تقريب���ًا؟ فمن اأين لها كل مواد العقل واملعرفة”. )بحث يف 

الفهم الإن�ساين، طبعة اإجنليزية(.
وي���رى ل���وك اأن اأي فك���رة مل يدركه���ا العقل م�سبق���ًا، فاإنها 
لي�س���ت مكمونة يف العقل اأ�ساًل، �س���واء كانت هذه الفكرة 
ج���اءت ع���ن طري���ق الإدراك العقل���ي اأو احل�س���ي، فهي من 
امل���دركات الفعلية وتبقى يف العقل بحيث ميكن عن طريق 
التذكر جعلها مدركًا مرة اأخرى. ومن هنا، ين�س لوك على 
عج���ز العقل يف معاجل���ة ما يتج���اوز حدود ملكات���ه، واأن 
بع�س الق�ساي���ا العامة، ل �سيما التي ل يكاد العقل يدركها 
حتى يتيقن منها متامًا، حكموا عليها باأنها فطرية ل�سهولة 
التعلي���ل فقط. ومثل هذا القول يع���د اعرتافًا �سريحًا باأنه 
اأحجي���ة غام�سة ي�سع���ب عليهم حلها ومل يج���دوا التعليل 
ال�سائب لها. وعليه، فلي�س ثمة �سيء يف العقل مل يكن قبل 
احلوا����س. العقل لي�س اأكرث من �سفحة بي�ساء تطبع عليه 
اخل���ربة كل �س���يء، وهو ميث���ل “ق���وة الإدراك احل�سي”. 
ف���كل الأف���كار اأ�سله���ا يف احلوا�س، كونها منب���ع النطباع 
اأفكارن���ا ترج���ع اإىل اخل���ربة  ف���اإن كل  والإدراك، وبذل���ك 

التجريبية بالدرجة الأ�سا�س.
وكان لوك ل ي�سك يف اإمكانية الو�سول اإىل معرفة حقيقية 
�سحيح���ة ع���ن الواقع اخلارج���ي، وي���رى اأن هناك نوعن 
م���ن ال�سفات: الأولي���ة والثانوي���ة. الأوىل، ل تنف�سل عن 
اجل�سم اإطالقًا، مثل ال�سالبة والمتداد واحلركة وغريها. 
اأما الثاني���ة، فمجرد قوى حتدث فين���ا اإح�سا�سات متعددة 
ب�سفاتها الأولية، مثل الألوان الأ�سوات والطعم… اإلخ. 
ولك���ن ه���ذا التمييز بن ال�سف���ات مل يكن جدي���دًا، اإذ يعود 
اإىل توم���ا الأكويني واأخ���ذ عنه دي���كارت وهوبز ونيوتن 
وغريه���م. ومع ذل���ك، فاإن لوك ه���و اأول فيل�سوف خ�س�س 
لنظري���ة املعرفة بحثًا م�ستقاًل عن بقي���ة امل�سائل والق�سايا 

يف كتابه “بحث يف الفهم الإن�ساين” عام 1690.
وعل���ى منط لوك يف املذه���ب احل�س���ي اأو التجريبي ياأتي 
ج���ورج بركل���ي )-1685 1753(، لكن���ه ذه���ب اإىل م���دى 

اأبع���د، وذلك باإنكاره وجود الأ�سياء اخلارجية، فلي�س ثمة 
�سيء موجود اإل اإذا كان مدركًا باحلوا�س. فمن “الوا�سح 
لأي �سخ�س ياأخ���ذ م�سحًا لأ�سياء املعرف���ة الإن�سانية، اأنها 
اإم���ا اأفكار مطبوعة فعليًا عل���ى احلوا�س، اأو مثل تلك التي 
يتم اإدراكها من خ���الل الهتمام بامل�ساعر وعمليات العقل، 
اأو اأخ���ريًا الأفكار التي �سوره���ا ت�ساعد الذاكرة واخليال، 
اإم���ا مركبة اأو مق�سمة اأو بال���كاد متثل تلك التي مت اإدراكها 
يف الأ�س���ل بالط���رق املذك���ورة �سلف���ًا”. )مب���ادئ املعرف���ة 

الإن�سانية، طبعة اإجنليزية(.
فالإن�س���ان يتخي���ل اأن امل���ادة موج���ودة، ولك���ن ل وج���ود 
حقيقي���ًا اإل لل���روح اأو الله، الذي ن�ستمد من���ه اإدراكنا عرب 
ال�س���ور التي طبعه���ا يف عقولنا، ما ي���رتاءى لالإن�سان اأن 
تلك ال�سور اأ�سياء حقيقية لها وجود م�ستقل يف اخلارج.

مبعن���ى اآخ���ر، ينكر بركل���ي مادية الع���امل، لأن���ه اإذا نزعنا 
عن امل���ادة �سفاتها الأولية والثانوية مع���ًا، ت�سبح عدمًا ل 
معنى له. واحلقيق���ة اأن اإح�سا�ساتنا ت�سببها القوة الإلهية 
التي توؤث���ر يف حوا�سنا، ولي�س املادة اخلارجية التي هي 
“خرافة” ل واقع لها، كما اأن الروح وحدها التي توؤثر يف 
الروح، واأن الله امل�سدر الوحيد لكل اأحا�سي�سنا واأفكارنا.
اإن ق�سي���ة ال�سع���ور باأعرا����س حم�سو�س���ة يف حت�سي���ل 
املعرف���ة، امت���از يف دقته���ا بركلي اأكرث من ل���وك، فهو يرى 
اأن ق���وة تخيل معاين اجلزئيات التي ندركها، يف الرتكيب 
والتف�سي���ل عل���ى اأنحاء خمتلفة، يج���ب اأن يكون لها �سكل 
ول���ون حم���ددان. وه���ذه تنف���ي املعن���ى املجرد، ف���ال ميكن 
اأن نت�س���ور املعن���ى املج���رد حلرك���ة متمايزة م���ن اجل�سم 
املتحرك. فمعن���ى الإن�سان يجب اأن يك���ون معنى الإن�سان 
وب�سرت���ه و�سكل���ه وبنيت���ه، وه���ذه لي�س���ت له���ا ت�سورات 
جم���ردة. وعل���ى وه���ذا املن���وال، ميكنن���ا اأن نقي����س �سائر 

املعاين الكلية املجردة.
ويح���اول بركل���ي اأن يو�س���ح ق�سية الكلي���ات والفرق بن 
التعري���ف واملعن���ى. فوف���ق راأي���ه، لن���ا دراية م���ا بالنف�س 
والروحي���ات الالمادي���ة، ويف�س���ر الكلي���ة عل���ى اأنها معنى 
جزئ���ي يوؤخذ ليمثل �سائر املعاين اجلزئية التي من نوعه، 
وه���ذا الن���وع ين�ساأ م���ن الإح�سا�س بالت�ساب���ه. على �سبيل 
املث���ال، اإن املعن���ى املج���رد للمثلث الذي ل ميث���ل نوعًا من 
اأنواع املثلثات هو معنى متناق�س، ولي�س مبقدور اأحد اأن 
يكون���ه، ول يكون يف ذه���ن الريا�سي �سوى معنى جزئي، 
غري اأن���ه ميكن اأن يكون كليًا من حيث دللته، اأي ميكن اأن 
ميثل اأي مثلث كان. وهذا التدقيق يف املطابقة، يروم منه 
بركلي اإىل تخفيف ح���دة الناقدين ملوقفه باأنه ينفي العامل 

اخلارجي يف نظريته املعرفية.
ولق���د ا�ستخ���دم بركل���ي ال�ستع���ارات يف تناول���ه الأ�سياء 
غ���ري املح�سو�سة يف الروحيات والإلهي���ات، لكي ي�ستطيع 
الإ�س���ارة اإىل املقت�سي���ات املتعينة غ���ري املتمثلة يف الفكر. 
وم���ن ه���ذا املدخ���ل، ميك���ن لل�سخ����س روؤي���ة م���ا يتعل���ق 

باملاورائي���ات من خ���الل املعاين ولي����س بوا�سطة الأفكار، 
واأن “احل�س ال�سليم” له دوره يف هذه العملية. ومع ذلك، 
ل ي�ستطيع ال�سخ����س الذي يرى الأ�سياء يف تفا�سيلها اأن 
ي�س���ارك روؤيته مع اآخرين يرون حقيقة الأ�سياء اخلارجية 

يف �سمولية عامة.
اإن نظرية املعرفة يف مثالية بركلي التجريبية، لها بنيانها 
الفل�سف���ي اخلا����س، التي خال���ف يف بع�سه���ا ح�سية لوك، 

واختلف معه البع�س الآخر، مثل هيوم.
اأن  راأى   ،)1776  1711-( هي���وم  ديفي���د  اإىل  بالن�سب���ة 
بركل���ي مل ين���ف املادة فق���ط، ب���ل دم���ر الإدراكات احل�سية 
اأي�س���ًا، وكذلك دفع هي���وم مبفهوم التجربة عن���د لوك اإىل 
ح���د ال�س���ك، اإذ لي�س با�ستطاعتن���ا اأن نح�س���ل على معرفة 
حقيقي���ة اإل عرب الت�سمن املنطقي ب���ن الأفكار، �سواء كان 
م�سدره���ا ح�سيًا اأو عقلي���ًا، لأن احلوا����س وطبيعة الذهن 
عر�س���ة لالأخط���اء نتيج���ة انطباعاتها اخلا�س���ة، وبذلك ل 
ميك���ن اأن نقيم معرف���ة اإل من خالل الرتابط ب���ن الأفكار. 
فاملعرفة تتاألف من الإح�سا�سات التي هي مزيج من “الأثر 

احل�سي” و”الفكرة” معًا.
عل���ى �سبيل املثال، عندم���ا اأنظر اإىل لوح���ة ملونة ثم اأقفل 
عين���ي، ف���اإين �ساأحتف���ظ بتلك اللوح���ة اللوني���ة التي كنت 
تلقيته���ا، غ���ري اأن �سورة اللوحة يف احلال���ة الثانية تكون 
اأق���ل و�سوح���ًا م���ن احلال���ة ال�سابق���ة، الأوىل، ه���ي الأث���ر 

احل�سي، اأما الأخرى، فهي الفكرة.
وم���ن هنا، يق�س���م هيوم امل���دركات الإن�ساني���ة اإىل ق�سمن 
رئي�سن: الآث���ار احل�سية والأفكار، والأخرية، هي الأوىل 
نف�سه���ا، ولكنه���ا خالية من املوؤثرات الت���ي اأحدثتها. ولهذا 
ال�سب���ب ل تن�س���اأ يف العق���ل اأف���كار اإل اإذا �سبقته���ا اآث���ار 
ح�سي���ة، فالنطب���اع احل�سي ه���و امل�سدر ال���ذي نقي�س فيه 
�سحة الفك���رة اإىل اأ�سولها الأوىل الت���ي جاءت عن طريق 
احلوا����س، والفك���رة تك���ون على درج���ة من ال�س���واب اأو 

اخلطاأ بح�سب تطابق النطباعات ل اأكرث.
اأم���ا “يف م���ا يتعل���ق بتل���ك النطباع���ات الت���ي تن�س���اأ م���ن 
احلوا����س، ف���اإن �سببه���ا النهائ���ي، يف اأي راأي، ل ميك���ن 
تف�س���ريه متام���ًا م���ن ِقبل العق���ل الب�س���ري، و�سيك���ون من 
امل�ستحي���ل دائم���ًا اأن تق���رر على وج���ه اليقن م���ا اإذا كانت 
تن�س���اأ على الفور من املو�س���وع، اأو من اإنت���اج اإبداع قوة 
العق���ل، اأو م�ستقة م���ن اخلالق اإىل وجودن���ا”. )بحث يف 

الطبيعة الإن�سانية، طبعة اإجنليزية(.
معنى هذا، اأن الفكرة التي مل تنطبع يف حوا�سنا ل وجود 
لها اأ�ساًل، والإ�س���رار على وجودها م�سبقًا يف عقولنا هو 
�سرب من اخلي���ال، ولذلك يوؤكد هي���وم اأن الفكرة اختالق 
م���ن اأوهامن���ا، ولي�س هناك م���ن �سيء حقيق���ي يف الواقع 
اخلارج���ي اإل حالت���ه املتتابع���ة الت���ي ميك���ن اأن تنطب���ع 
احلوا����س باأث���ره. والأمر نف�س���ه من اجلان���ب الداخلي اأو 
الذات���ي لالإن�س���ان، متعن يف باطن نف�س���ك جتد ما تالحظه 
من ح���الت نف�سي���ة متالحق���ة واح���دة تلو الأخ���رى، ولن 
تالح���ظ بينه���ا حال���ة ميك���ن اأن تطل���ق عليها ا�س���م ذات اأو 
عق���ل اأو روح وغريها من الأ�سماء، التي نطلقها لنعني بها 
جوه���رًا خفيًا نفرت�س وجوده جتاه احلالت النف�سية يف 

�سخ�س اأو ذات فردية لها ا�ستمرار ودوام.
ويف ه���ذا اخل�سو����س، يو�س���ح لن���ا هي���وم، اأن���ه حينم���ا 
يتغلغ���ل يف م���ا اأ�سمي���ه “نف�سيًا” اأع���رث دائمًا عل���ى اإدراك 
ح�س���ي مع���ن اأو اآخر، ولك���ن لي�س مبق���دوري اإطالق���ًا اأن 
اأحل���ظ �سيئًا غ���ري الإدراك احل�س���ي فقط. ف���اإذا زالت عني 
اإدراكات���ي احل�سي���ة، كما يحدث يف الن���وم العميق، فاإنني 
طوال هذه الفرتة اأكون ع���دمي احل�س “بنف�سي”، وميكن 
الق���ول حقًا اإنني غري موجود. ويه���دف هيوم من ذلك اإىل 
دح����س اأهمي���ة الذه���ن يف املعرفة، الذي يعتق���د اأنه جمرد 
جمموع���ة من خمتل���ف الإدراكات احل�سية اندجمت بطرق 
�ستى من الرتباطات، يفرت����س اأنها وهبت غاية الب�ساطة 

والتطابق.
وحت���ى هذا الفرتا�س يعده هيوم خطاأ، فهو ذهب بتنكره 
للعق���ل ب���اأن قدم علي���ه “العتق���اد” كون���ه فعاًل م���ن اأفعال 
اجلان���ب احل�سا����س العارف م���ن طبائعنا، وه���و �سدد يف 

�سكيته جتاه املعرفة من منطلق ل اأدري.
عن االندبندنت عربية

 رحلة مع الفالسفة في نظرية المعرفة..
من بيكون الى هيوم
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كتب فولتير في الخامس من كانون األول عام 
1726 رسالة إلى المركيزة دو بومبادور يقول فيها: 
“في هذه البالد – يقصد انكلترا- هناك نور قوي من 

المعرفة “، كان فولتير في الثانية والثالثين من عمره، 
خارج قبل أشهر من سجن الباستيل وينفذ عقوبة األمر 
الملكي الذي صدر في األول من أيار والذي ينص: “على 

فولتير أن يتعهد بمغادرة فرنسا من دون استمهال، 
وأن يبحر في اليوم نفسه من مرفأكاليهالى لندن ».

يف تل���ك ال�سنوات يعرث عل���ى كتب فرن�سي����س بيكون.. كان 
الفيل�س���وف الإنكلي���زي قد ت���ويف قبل مئة عام م���ن و�سول 
فولتري اىل انكل���رتا، فقد �سقط فري�سة املر�س بعد اأن حاول 
يف ي���وم �سديد الربودة اأن يتاأكد من فعالية الثلج يف حماية 
اللح���وم من التف�سخ، فاأ�سيب بالته���اب حاد اأدى اىل وفاته، 
وت�سحر فولتري كتب بيكون فيقرر اأن يكر�س �سنوات املنفى 
لدرا�سته ونراه ي�سف �سعوره يف ر�ساله يبعثها اىل �سقيقه 
الأكرب: »و�سعت كتبه اىل جان���ب ال�سرير، لأنني اأ�سعر اإنها 

تبوح يل بالكثري من الأعاجيب«.
وج���د نف�سه وجهًا لوج���ه اأمام فيل�س���وف التجريبية،، حيث 
اأ�سبح بيكون ميثل حدًا فا�ساًل يف حياة فولتري، لقد و�سف 
لن���ا �سع���وره وه���و ينتهي م���ن موؤلف���ات بيك���ون: » لقد كان 
بيك���ون بالن�سبة يل اأ�سبه مبراآة اأتطلع من خاللها اىل خفايا 
الفكر، بعد ذلك �سيكتب يف يومياته: »مل يكن قا�سي الق�ساة 
بيكون يعرف الطبيعة، بي���د اإنه عرف وحّدد جميع الدروب 
الت���ي تقود اإليها. لقد احتقر يف �س���ن مبكرة ما كان املجانن 
املعتم���رون القبع���ات املربعة ما يعلمونه با�س���م الفل�سفة يف 
البي���وت ال�سغرية امل�سماة معاهد، وقد بذل كل ما يف و�سعه 
كي���ال ت�ستم���ر تل���ك اجلماعات، الت���ي ن�سبت نف�سه���ا مدافعة 
ع���ن كم���ال العقل الب�س���ري، يف اإف�ساد هذا العق���ل مباهياتها 
وبهلعه���ا من الفراغ وا�سقباحها ل���ه، وب�سورها اجلوهرية، 
اأي ب���كل تل���ك الكلمات الت���ي اكت�سبت هالة م���ن الوقار بفعل 
اجله���ل، والتي اأ�سبحت �سبه مقد�سة م���ن جراء مزجها على 

نحو مثري لل�سخرية بالدين«.
اأح����س فولت���ري اأن كتابات بيكون تنبئ ب���ولدة ع�سر جديد 
فجعل من نف�سه مب�سرًا له���ا، وبعد �سبع �سنوات ومن منفاه 
�سيكت���ب اأطروحته يف الدفاع عن مذه���ب اإرادة احلرية عند 
الإن�س���ان واإثبات���ه يف وج���ه جميع ال�سعوب���ات: »اإن �سعور 
احلري���ة احل���ي يف كل واحد من���ا حا�سر على نح���و مبا�سر، 
ولميكن اأن يك���ون حم�س خداع، لأن وجود ظاهرة الإرادة 
يف ذات���ه كاف ك���ي بريه���ن عل���ى حريتها«ث���م يطل���ق فولتري 
مقولته العظيمة: »اأن تريد واأن تفعل هذا هو متامًا ما يعني 

اأن تكون حرًا«.
بع���د وف���اة فولتري مبئت���ي ع���ام، �ساجد نف�س���ي يف مواجهة 
بيك���ون، م�ستلقيا على اريكة خ�سبية ومعي ن�سخة من كتاب 
�سالم���ة مو�سى » هوؤلء علموين »، كنت ا�ستك�سف من خالله 
ع���ددا من ال�سماء �ساهمت يف تغيري الدنيا كما يقول �سالمة 

مو�سى يف مقدمته..
يف الف�س���ل اخلا����س بفولت���ري ي�س���ري �سالم���ة مو�س���ى ان 
الفيل�س���وف الفرن�س���ي كان ي�سي���د ب���دور” بيك���ون داعي���ة 
التجرب���ة “. من ه���و بيكون الذي اغرم ب���ه فولتري؟ جنحت 
ب�سعوب���ة يف احل�س���ول عل���ى كت���اب بعن���وان “ فرن�سي�س 
باكون.. جمرب العلم واحلياة “ كتبه عبا�س حممود العقاد، 

تلقفت���ه بفرح عل���ى امل اكت�ساف ال�س���ر وراء اعجاب فولتري 
ب�ساح���ب القبع���ة الكب���رية الذي و�س���ع العق���اد �سورته يف 
ال�سفحة الوىل م���ن الكتاب..جنحت يف قراءة املقدمة رغم 
انه���ا تتحدث عن او�ساع انكل���رتا يف زمن بيكون ويتطرف 
فيها العقاد اىل �سك�سب���ري وكري�ستوف مارلو، ويتحدث عن 
فاو�س���ت النكليزي، دون ان يك�س���ف يل �سر هذا الفيل�سوف 
الفرن�س���ي؟.. بعد اكرث من ع�سرين �سفحة وجدت نف�سي يف 
مواجه���ة �سخ�س ي�سف���ه العقاد بانه مل يك���ن “ من ا�سحاب 
اخلل���ق الوثي���ق والبني���ان الرك���ن “.. يف تلك الي���ام كنت 
معجب���ا بقدرة العق���اد على الكتاب���ة يف كل الفن���ون، الدب، 
الفل�سف���ة، الدين، علم النف�س، وا�س���األ نف�سي كيف له القدرة 
عل���ى جم���ع كل ه���ذه املعلوم���ات و�سياغتها يف كت���ب كانت 
تنف���ذ ما ان ت�س���ل اىل املكتبة؟.. ويف مثل �سن���ي اآنذاك كان 
العق���اد مر�س���دا عقلي���ا يل، وبرغ���م ان بع�س �سفح���ات كتبه 
تب���دو غام�س���ة ل�سبي يف عم���ري، اإل ان���ه كان ا�سبه ب�سوء 
�ساطع يك�سف امامي طرقا جديدة للمعرفة.كنت قد قراأت ان 
العقاد كان ميتلك مكتبة �سخمة جدا، بل يقال ان �سقة العقاد 
كان���ت عب���ارة ع���ن مكتب���ة، الكت���ب يف كل م���كان، يف حجرة 
ال�ستقب���ال، ويف املطب���خ، وعل���ى ال�سري���ر ويف املم���رات، 
كان���ت مكتبته تبه���ر كل من يراها حيث تتزاح���م الكتب على 
رفوفه���ا، وب�سبب كرثة الكتب �سي�سطر العقاد اىل ا�ستئجار 
ال�سق���ة املقابلة ل�سقته ليمالأها هي الخرى بالكتب. ومتنيت 
ان تك���ون يل مكتبة مث���ل مكتبة العقاد، الكت���ب فيها تتكد�س 
عل���ى الرف���ف، وترتاكم ق���رب ال�سري���ر، وت���كاد تختنق بها 
اجلدران.. كت���ب توؤثث غرفتي وامتلك من خاللها كل �سيء، 
امل يق���ل �سوبنهاور: “ اختلطت فك���رة �سراء الكتب بامتالك 

حمتواها ».
كان���ت الرحل���ة مع كتاب العق���اد عن فرن�سي����س بيكون رحلة 
ممتع���ة وغني���ة، ملهم���ة، وباعث���ة عل���ى احلي���اة، وعندم���ا 
انتهيت منه���ا، قررت اأن اجرب رحلة اخرى مع هذا املواطن 
النكليزي، وهذه املرة مع كتاب بعنوان “ فل�سفة فرن�سي�س 
بيك���ون “ تالي���ف حبي���ب ال�س���اروين. بع���د ان انتهي���ت منه 
�سع���رت بانن���ي قد قمت باجن���از ي�ستحق التقدي���ر. فاذا كان 
كت���اب العقاد ا�سبه بجولة يف حياة وفل�سفة بيكون، فقد كان 
كت���اب حبيب ال�س���اروين ي�سبه الذه���اب يف رحلة فكرية يف 

عامل العقل واملعرفة.
منذ حلظة ولدته يف الثاين والع�سرين من كانون الأول عام 
1561 ح���دد له والده ال�س���ري نيكول�س بيكون حامل اأختام 
امللكة اليزابيث الأوىل م�ستقبله: العمل يف ال�سيا�سة، يكتب 
فرن�سي�س بيكون: “اإن مولدي ون�ساأتي وثقافتي كانت كلها 
ت�سري اىل الطريق الذي ينبغ���ي اأن اأ�سلكه، ال�سيا�سة، فكنت 
وكاأنني ر�سع���ت ال�سيا�سة يف طفولت���ي” اإل اأن هذا ال�ساب 
املغ���رم بحي���اة الب���الط واملح���ب للمغامرات وحي���اة الرتف 
كان���ت تنتزعه رغبة اأخ���رى هي ال�ستغ���ال بالفل�سفة..وكان 
يف كث���ري من الأحيان يبدو مرتددًا اأيهما يوؤثر ال�سيا�سة بكل 
منافعه���ا اأم الفل�سفة بكل متاعبها: “كن���ت اأعتقد اإنني وِلدت 
للقي���ام بخدم���ة الب�سرية..ولذلك اأخذت اأ�س���األ نف�سي: كيف 
ميكنني اأن اأُفي���د الب�سرية اأكرث مما ميكن؟، فوجدت اأن لدي 
ا�ستع���دادا خا�سًا بطبيعتي لتاأم���ل احلقيقة”..لكنه وب�سبب 
الظ���روف التي م���ّر بها بع���د وفاة وال���ده ع���ام 1579 يقرر 
العم���ل يف ال�سيا�سة في�سطر اىل ترك كليته للقبول مبن�سب 
دبلوما�س���ي يف ال�سفارة النكليزي���ة يف باري�س، ومل جتلب 
ل���ه ال�سيا�سة �س���وى اخل�سوم واملتاعب والت���ي اأدت واحدة 
منها اىل اعدام اأقرب ا�سدقائه “ اليرل ا�سك�س “ الذي اتهم 
باخليانة العظم���ى، وقد اختارت امللكة اليزابيث، فرن�سي�س 
بيك���ون مبن�سب املدعي الع���ام الذي قدم الدل���ة على خيانة 
�سديق���ه، الأمر ال���ذي جعل بيك���ون ي�سعر بتاأني���ب ال�سمري 
واخل���زي فيكت���ب: “اإن طموح���ي اأ�سبه ما يك���ون بال�سم�س 
الت���ي تنفذ من خالله���ا النجا�سة والدن����س، وبالرغم من ذلك 
تظل نقية كم���ا كانت من قبل”..وب�سب���ب مواقفه ال�سيا�سية 
وعمله يف الق�س���اء حيث اأكمل درا�سة القانون يف كمربيدج 
اأ�سب���ح بيك���ون �سخ�سية �سه���رية وغنية وح�س���د املنا�سب 
الكب���رية، مدعي عام اململك���ة، النائب الع���ام، واأخريًا جل�س 
عل���ى كر�س���ي رئي����س الق�س���اة. اإل اأن الأم���ور مل جت���ِر مب���ا 
ي�سته���ي، فاخل�س���وم كانوا يتحين���ون الفر����س لاليقاع به، 

ويف احتف���ال اأقام���ه مبنا�سب���ة بلوغ���ه ال�ست���ن عام���ًا وهو 
ي�س���رب نخب”�سرف رعايا املل���ك واأ�سعده���م حظًا”و�سلت 
اىل ق�س���ره كتيب���ة م���ن اجلن���ود ومعها اأم���ر باإلق���اء القب�س 
علي���ه بتهمة تقا�سي���ه الر�سوة.. حي���ث اأودع يف �سجن برج 
لن���دن ومل تنفع ر�سائل ال�سكوى الت���ي قدمها للملك جيمي�س 
بالعف���و عنه، حيث اأ�س���در الق�ساة ق���رارًا ب���اأن يدفع غرامة 
قدره���ا اأربعون األف جنيه لتنته���ي مرحلة �سجنه، ويقرر اأن 
يعت���زل النا�س ليعي����س يف الريف اآخر �سن���ي حياته متفرغًا 
ملع�سوقت���ه الفل�سفة التي �سرقتها من���ه ال�سيا�سة واألعيبها..
وه���و  موؤلفات���ه  اأول   1605 ع���ام  ن�س���ر  ق���د  بيك���ون  كان 
كتاب”املق���الت” متاثرا بكتاب الفيل�سوف الفرن�سي مي�سال 
دو مونت���اين. بعده���ا بعام ن�سر كتاب ع���ن حكمة القدماء اإل 
اأن عمل���ه يف ال�سيا�س���ة مل مينحه الفر�س���ة لإكمال م�سروعه 
الفل�سف���ي فج���اءت مرحل���ة العزل���ة ليكت���ب خالله���ا موؤلفاته 
اجل���زء  �س���در  العظيم”ال���ذي  كتاب”ال�س���الح  الرئي�س���ة 
الأول من���ه ع���ام 1615، اأما اجلزء الث���اين فقد ظهر بعنوان 
خمتلف”الرغان���ون اجلديد”.بعدها ن�سر اأجزاء من موؤلفه 
التاري���خ الطبيعي والتجريب���ي لتاأ�سي����س الفل�سفة”وكتاب 
“ وهو  غاي���ة الغابات”واأخ���ريًا كتابه”اأطالنط���ا اجلدي���دة 

حماكاة ليوتيبيا توما�س مور.
يف معظ���م موؤلفات���ه حاول بيك���ون اأن يعيد تق���ومي الفل�سفة 
اليوناني���ة، حيث وجد اإن العي���ب ال�سا�س يف طريقة تفكري 
فال�سف���ة اليون���ان والع�س���ور الو�سط���ى ه���و العتق���اد بان 
العق���ل النظري وح���ده كفيل بالو�س���ول اىل العل���م، واأ�سّر 
عل���ى الوقوف بوجه الفك���رة التي حتتق���ر التجربة، وي�سبه 
موؤرخ���و الفل�سف���ة ال���دور الذي لعب���ه فرن�سي����س بيكون يف 
الفل�سف���ة بال���دور الفعال ال���ذي قدمه مارت���ن لوثر يف حركة 
ال�س���الح الديني فمثلم���ا كان لوثر ومعه اأ�سح���اب الدعوة 
الف���رد  يك���ون  اأن  الدي���ن  غاي���ة  اأن  يوؤمن���ون  الإ�سالحي���ة 
اإن�سان���ًا �سال���ح النوايا، وهو لي�س بحاج���ة اإىل �سلطة ياأخذ 
بتف�سرياته���ا للدي���ن، فاإن بيك���ون كان ي���رى اأن حتقيق غاية 
العل���م هو اأن يب���ًد الإن�سان وكانه طفل ب���ريء ن واأن يتحرر 
م���ن كل �سلط���ة مفرو�س���ة عل���ى ذهن���ه، واأن ي�ستخ���دم عقله 
وي�س���ع لنف�سه منهج���ًا �سحيحًا، وبذلك ي�س���ل اىل احلقيقة 
دون معون���ة من اآراء القدماء. وكما نادى لوثر باأن لجدوى 
منه���ا يف الو�س���ول اىل اخلال����س، فكذلك ح���اول بيكون اأن 
يثب���ت يف فل�سفت���ه التنويرية، اأن حكمة القدم���اء وفل�سفتهم 
اللفظي���ة ل جدوى منها يف الو�سول اىل احلقيقة واإمنا هي 

عقب���ات جتعلنا نكتفي مبواجهة اللف���اظ بدًل من اأن نواجه 
الطبيع���ة والأ�سي���اء ب�س���كل مبا�سر.فمزيدًا من ن���ور املعرفة 
يهدين���ا اإىل عقي���دة فل�سفي���ة.. ولهذا يعلن بيك���ون من مكان 
عزلت���ه: »فلتعق���ل حتى ميكن���ك اأن تعتقد«وجن���ده ي�ستهدف 
يف فل�سفت���ه ت�سييق جم���ال الظن ليت�سع جم���ال اليقن: »اإن 
املعرف���ة وحدها ه���ي التي تطّه���ر العقل م���ن كل ال�سوائب«، 
ويكر����س �سنوات���ه الأخرية لفك���رة واحدة وه���ي اإن املعرفة 
ينبغ���ي اأن تثمر، واإن العلم ينبغي اأن يك���ون قاباًل للتطبيق 
يف كل جم���الت احلي���اة، واإن على الإن�س���ان اأن ي�سع اأمامه 
هدف���ًا واح���دًا وه���و اأن يجع���ل م���ن تغي���ري ظ���روف احلياة 
وحت�سينها وتغيريه���ا واجبًا مقد�سًا..وله���ذا جند �سرخته 
العظيم���ة م���ن اأن العلم الذي يذهب ويختف���ي دون اأن تتغري 
معه حياة النا�س لي�س علمًا، والعلم الذي هو جمرد تكدي�س 
اأفكار ونظريات جمردة دون اأن ينعك�س تاثريها على اأحوال 
الإن�س���ان لي�س علم���ًا.. فقد وج���د اإن العلم ال���ذي يدر�س يف 
اجلامع���ات لي�س علمًا، ول ب���د من ثورة �ساملة حتدد وظيفة 
هذا العلم وعالقت���ه مبا حوله.ووجد بيكون اإن الطريق اىل 
العلم ال�سحيح يكمن يف التجربة العلمية ولهذا اأخذ بنف�سه 
يقوم ببع�س التجارب كالتربيد ال�سناعي وتلقيح النباتات 
لإنت���اج اأنواع خمتلفة جديدة، ور�سم خرائط لخرتاع �سفن 

ت�سري حتت املاء، واأخرى ملركبة تطري يف الهواء.
وق���د كانت خامتة حياته مرتبطة ب�سغفه بالتجارب العلمية، 
فف���ي اأحد اأيام �سهر اآذار من عام 1626 وبينما كان م�سافرًا 
يف الريف النكلي���زي اأخذ يفكر يف طريقة جديدة ميكن بها 
حفظ اللح���وم من التعفن، فنزل من عربته وا�سرتى دجاجة 
ذبحه���ا ثم مالأها بح�سوة من الثلج، وما اإن فرغ من التجربة 
حتى اأ�سيب بنزلة برد حادة تطّورت اىل التهاب بالرئتن مل 
ميهله طوياًل..وكانت و�سيته اأن يدفن يف نوع من الكتمان: 
ا�سمي فاإنني باعث  اأما  الله،  “اإنني مودع روحي بن يدي 
به اىل �سائر الأمم والع�سور”ويقول فولتري اإن بيكون كان 
باإمكان���ه اأن يكت���ب على �ساه���دة قربه”لتكن اأف���كاري حجر 

الزاوية يف بناء عامل جديد مليء بالنور«.
�س���در كت���اب » الرغانون اجلديد » ع���ام ١٦٢٠، وهو اجلزء 
الث���اين م���ن كتابه » الإحياء العظي���م«، وكان قد كتب من قبل 
كت���اب » النهو����س بالعل���م« فجعل���ه اجلزء الول م���ن كتابه. 
كان بيك���ون ين���وي ان يتاأل���ف كت���اب » الحي���اء العظيم من 
�ست���ة اج���زاء، لك���ن ظروف���ه مل تت���ح له �س���وى ن�س���ر اجلزء 
املعن���ون » الرغان���ون اجلدي���د ».وه���و يكت���ب يف مقدمت���ه 
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ال شيء صحيح في أفكارنا
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عادل مصطفى

للكتاب: » ال�سب���ب وراء قيامنا بن�سر كتابنا على عدة اجزاء 
يع���ود اىل اأن بع�س���ه ميكن ان يو�سع خ���ارج دائرة اخلطر، 
ونف����س ال�سب���ب يجعلنا نلحق ق�سما �سغ���ريا من هذا العمل 
يف ه���ذه املرحلة..هذا هو خمطط لتاريخ طبيعي وجتريبي 
منا�س���ب للتا�سي����س لأر�سي���ة فل�سف���ة م���ن ن���وع جدي���د » – 
الورغان���ون اجلديد ترجم���ة منذر حممود وهن���اك ترجمة 
ق���ام بها ع���ادل م�سطفى -. والكت���اب يعد مت���ردا على منهج 
ار�سط���و. فكتب ار�سطو يف املنطق جمعها تالمذته واطلقوا 
عليه���ا » الأورغان���ون » والت���ي تعني » الآل���ة«، و�سميت بهذا 
ال�س���م لأن املنط���ق عند اأر�سط���و هو » اآلة العل���م« او و�سيلة 
الفيل�سوف للو�سول اإىل ال�سواب. وقد اراد بيكون بت�سمية 
» الورغان���ون اجلديد » معار�سة منط���ق ار�سطو ومل يفعل 
ذل���ك ل�سال���ح الفالطونية او النزع���ة ال�سوفي���ة امل�سيحية، 
وامنا من اج���ل التقدم العلمي الذي ي�سعى خلدمة الن�سان.

اإن قيم���ة املعرف���ة وتربيره���ا، كم���ا ي���رى بيك���ون، تكمن يف 
تطبيقه���ا العملي وفائدته���ا، فوظيفتها احلقيفي���ة ان تو�سع 
�سي���ادة اجلن�س الب�س���ري و�سيطرة الن�س���ان على الطبيعة، 
فنجده يف الكتاب يلفت النتباه اىل الثار العملية لخرتاع 
الطباعة والبارود الت���ي غريت مظهر ال�سياء. وكان بيكون 
يرى ان العلم الذي يذهب ويختفي دون اأن تتغري معه حياة 
الإن�س���ان يف �س���يء لي�س علم���ا، فهو جمرد تكدي����س لالأفكار 
والآراء دون اأن ينعك����س تاأثريه على اأحوال النا�س، فالعلم 
كم���ا يو�سح���ه يف » الورغان���ون اجلدي���د »، هو ذل���ك يوؤدي 
اإىل تغي���ري حقيق���ي يف حي���اة الب�سرية. وق���د اجتهت دعوة 
بيك���ون اإىل القي���ام باأن���واع جديدة م���ن الدرا�س���ات العلمية 
التي ترتب���ط بحياة الإن�س���ان ارتباطا وثيق���ا، بحيث يكون 
ه���ذا العلم اأ�سا�سا متين���ا ُتْبنى عليه الفل�سف���ة اجلديدة، بدل 
م���ن ذلك الأ�سا�س الر�سطي الواه���ي الذي ي�سفه بانه جمرد 

جتريدات لفظية.
كان ه���دف فرن�سي�س ييكون الذي يطرحه يف “ الورغانون 
اجلديد “ هو ان يكون العلم، القوة التي ميلكها الإن�سان يف 
مواجهة ظروفه، ولكي ي�س���ل الن�سان اإىل راأي �سحيح يف 
طبيعة الأ�سياء عليه ان يتحرر اول من كل الحكام امل�سبقة، 
التي تقف عائقا دون تقدمه. ان املعرفة هي باحلقيقة �سورة 
ع���ن الطبيع���ة دون ت�س���ورات حتم���ل على اخلط���اأ، الحكام 
امل�سبق���ة هي ما ي�سمي���ه بيكون بالأوهام. ورمب���ا كان اأ�سهر 
اأجزاء كتاب “ الأورغانون اجلديد وهو جلزء الذي يتحدث 
فيه بيك���ون عن الأوهام الأربعة التي حتيط بحياة الن�سان 

وهي:
1. اأوهام القبيلة: وهي نا�سئة عن طبيعة اجلن�س الب�سري، 
ذلك اأن العقل ومعنى الطبيعة عندنا لميكن اأن ين�سا اإل تبعا 
ملقايي�سن���ا الن�سانية، والعقل مبثابة م���راآة غري م�ستوية اإذ 
ه���و يجنح اإىل م���زج ذاته بال�سياء وه���و بذلك يقوم مب�سخ 

ال�سياء.
2.اوهام الكهف: وهي اوهام قائمة يف الفرد وهي تن�ساأ عن 

ا�ستعداداته، عن تربيته، عن عاداته وميوله.
3. اوه���ام ال�سوق: وفيها يعتقد بيكون ان اللغة تقود اأي�سا 
اإىل اخلط���اأ من خالل تقدمي دللت خاطئة، عدا ان العبارات 
تق���دم نف�سه���ا عل���ى ال�سياء.من هن���ا تن�ساأ اخلالف���ات حول 

الكلمات وال�سماء واللفاظ.
4. اوهام امل�سرح: وهي اوهام متوارثة مع تعاليم املدار�س 
الفل�سفي���ة. وقوامه���ا ا�ستخ���دام ا�ساليب برهاني���ة معكو�سة 
واخ���رتاع النظري���ات املب�سطة. وهو ي���رى ان معظم الراء 
الفل�سفي���ة ال�سابق���ة، ا�سب���ه مب�سرحي���ات غر�سه���ا التالعب 
بعقولنا التي كثريا ما تتقبل تلك الراء دون مناق�سة او نقد.

وبع���د ان ينتهي بيكون م���ن عر�س الوه���ام الربعة، يوؤكد 
عل���ى �س���رورة التخل����س منها جميع���ا حتى يك���ون دخولنا 
مملك���ة الن�ساني���ة بال اأف���كار اأو اوه���ام م�سبقة..لكن ما هو 
الطريق لدخول مملكة العقل والعلم.. يوؤكد بيكون ان بداية 
الطري���ق هي ال�سك الذي هو طريق التجربة واخلطاأ.فال�سك 

يدفعنا اىل التجربة التي على �سوئها يت�سح الطريق.
حظيت اف���كار فرن�سي�س بيك���ون باهتم���ام الفال�سفة، وكتب 
عن���ه الفيل�سوف الملاين ليبنتز: “اإنه حت���ى عبقرية عظيمة 
مثل دي���كارت لتخر زاحفة على الأر����س اإذا قورنت ببيكون 
م���ن حيث ات�ساع النطاق الفل�سف���ي والروؤية الرفيعة “، وقد 
اعت���ربه فال�سفة التنوي���ر موؤ�س�سا للعه���د الفل�سفي احلديث 
واه���دوا اليه مو�سوعتهم الفل�سفية وق���ال ديدرو: “ اإننا اإذا 
انتهين���ا من و�سعها بنج���اح نكون مدين���ن بالكثري لبيكون 
ال���ذي و�سع خطة معجم عاملي عن العلوم والفنون يف وقٍت 
خال من الفنون والعلوم “.فيما اهدى اميانويل كانط كتابه 
“ نق���د العق���ل املح�س “: اإىل بيكون معتربا اإياه املوؤ�س�س 

الول للحداثة.
يكت���ب فريدريك كوبل�ستون يف مو�سوعت���ه الفل�سفية: “ ان 
موؤل���ف الورغانون اجلدي���د يحتل مكانة من اك���رث الأماكن 

اأهمية يف تاريخ فل�سفة العلم ».

اأخ���رًيا ظه���ر رجٌل قدي���ٌر … بيكون، الذي اخت���اره ملٌك حكيٌم واختارت���ه الطبيعُة، 
ة املاحلة، ووقف على التخوم  يَّ اختاراه على قوانن الثنن قا�سَي ق�ساة، فعرَبَ الربِّ

احلقيقية لالأر�س املوعودة العظيمة، راآها واأرانا اإياها.
ل يختلف اثنان يف اأن بيكون هو واحٌد من اأمراء البيان يف كل الع�سور، يتبن ذلك 
يف كل ما َكَتب، وبخا�سة يف »املقالت« Essays، ويف »الأورجانون اجلديد«، وقد 
عر، وقد بلغ  ة ال�سِّ َم �سك�سبري قمَّ َم قمَة النرث الإجنليزي )والالتيني( مثلما َت�َسنَّ ت�سنَّ
م���ن روعة البيان مبلًغا اأغرى البع�س ب���اأن ين�سب اإليه اأعمال �سك�سبري امل�سرحية،١ 
وتلك اإ�ساعٌة تعك�س حقيقًة بقْدر ما تعك�س ِكذبة: حقيقة اأن لغة بيكون ل تقل بالغًة 
وروع���ًة واقت���داًرا عن لغة �سك�سب���ري، وقد ترك لنا بيكون اإرًثا كب���رًيا من املاأثورات 
وجوامع الَكِلم، وهو القائل: »املعرفة قوة«، »لي�س الإن�ساُن اإل ما َيعِرف«، »ل ميكننا 
اأن نحكم الطبيعة اإل باإطاعتها«، »ال�سمت ف�سيلة احلمَقى«، »الفر�سة تخلق الل�س«، 
»الوج���ه اجلمي���ل تو�سيٌة �سامت���ة«، »َمْن اأ�سَبَع غ���ريه منه رُخ����س«، »انتقاُء الوقت 
اقت�س���اٌد يف الوق���ت«، »امل���ال اأجمل خادم واأقبح �سي���د«، »الأمل اإفط���اٌر جيد وع�ساٌء 

رديء« … اإلخ.
َبَرَع بيكون يف الت�سوير البالغي ويف ال�ستعارة احلية براعًة قلَّما جند لها نظرًيا 

يف تاريخ الكتابة، انظر على �سبيل املثال اإىل هذه ال�سورة البيانية الدالة:
»املنط���ق — ال���ذي و�س���ل لالإنق���اذ متاأخ���ًرا و�ُسِقَط يف ي���ده — ي�سه���م يف تثبيت 

الأخطاء ل يف ك�سف احلقيقة.«
ها كما ُيَجر اأ�سرٌي يف موكب.« »اإنه يلوي بالتجربة حتى تالئم اأفكاَره، ويجرُّ
». »ِمن هذا املَزِج غري ال�سحي ل تنبثق فقط فل�سفٌة وهميٌة، بل وديٌن هرطقيٌّ

»الزمُن يجلب لنا ما هو خفيٌف منتفخ، وُيغِرق ما هو ثقيٌل �سلب.«
»اإن للزمن َفيافيه وِقفاَره مثلما ِلأ�سقاِع الأر�س.«

م الفل�سف���ة الطبيعية قد اأُوِقَف منذ اخُتِط���َف الدين — اأكرب قوة  »ول عج���ب اأنَّ َتَق���دُّ
���رة يف عقل الب�سر — بوا�سطة جهل البع�س وحما�ستهم الهوجاء، وُحِمَل على  موؤثِّ

اأن ين�سم اإىل العدو.«
»اإن اأ�س���رار الطبيعة تك�سف عن نف�سها حتت ُم�ساَك�س���اِت الفن اأ�سرَع مما تك�سف اإذا 

ُتِرَكت ل�ساأنها.«
د الفْهَم الب�سري باأجنحة، بل باأثق���ال ُمَدلة حتى نعِقَله عن الوثوب  »ينبغ���ي األ نزوِّ

والطريان.«
»الك�س���وف اجلدي���دة يج���ب اأن ُتوؤَخذ من ن���ور الطبيع���ة، ل اأن ُت�س���رَتد من غياهب 

الِقَدم.«
»ف�س���ُل امل���واد يجب األ ُيجرى بالن���ار بل بالعقل … علينا باخت�س���ار اأن ننتقل من 

فولكان اإىل منريفا …«
ل املرء يف ا�ستعارات  وتتميَّز ا�ستعارات بيكون باخل�سب والغزارة، ويكفي اأن يتاأمَّ
مث���ل: »اأوهام القبيل���ة«، »اأوهام الكهف«، »اأوهام ال�س���وق«، »اأوهام امل�سرح«، »�سيد 
ب���ان«، »ك���رات اأتالنتا«، »دار �سليمان«، »اأطلنطا اجلدي���دة« … اإلخ، وكذلك الأ�سماء 
التي يطلقها عل���ى »ال�سواهد املُميَّزة« مثل: �سواهد ال�سف���ق، ال�سوجلان، امل�سباح، 
ح���ر، جرعات الطبيع���ة … اإلخ، يكفي  البواب���ة، امل�سط���رة، الط���الق، امل�سمار، ال�سِّ

له���ا امل���رء ويدرك كفايته���ا الدللية  اأن يتاأمَّ
لك���ي ُي�َسلِّ���م لبيك���ون بخ�سوب���ة اخلي���ال 
وعم���ق الروؤي���ة وج���الل الفك���ر؛ ذل���ك اأن 
ال�ستع���ارة احلي���ة — كم���ا يق���ول ب���ول 
ريك���ور — لي�س���ت زينًة ولي�س���ت زخرًفا 
ميكن اأن يق���وم القوُل بدونه وتتم الدللة 
مبعزٍل عنه. اإن تدمري املعنى احَلريف يف 
ال�ستع���ارة يتي���ح ملعًنى جدي���ٍد اأن يظهر، 
ل العمليُة الإ�ساريُة  وبنف�س الطريقة تتبدَّ
يف اجلملة احَلرفي���ة وحُتل حملَّها اإ�سارٌة 
ثاني���ٌة ه���ي التي جت���يء به���ا ال�ستعارة، 
وقد يب���دو اأن ال�ستعارة ل تفعل اأكرث من 
حتطيم العملية الإ�سارية؛ غري اأن هذا يف 
الظاه���ر فقط، فال�ستع���ارة املبِدعة احلية 
تخلق اإ�س���ارًة جديدًة تتيح لن���ا اأن ن�سف 
العامل اأو جزًءا من العامل كان متمنًعا على 
الو�سف املبا�سر اأو احَلريف؛ فال�ستعارة 
لالإم�س���اك  )دللي���ة(  �سيمانتي���ة  و�سيل���ة 
بقطاع���ات من الواقع وم���ن خبايا النف�س 
ميل���ك  ول  احَل���ريف  التعب���رُي  يطاله���ا  ل 
منفًذا اإليه���ا. بو�سع ال�ستعارة اأن تقب�س 
على م�ستوي���اٍت عدي���دٍة للمعنى يف وقٍت 
د باملعنى  واح���د، وترب���ط املعن���ى املج���رَّ
بالعاطف���ة  امل�سح���ون  البدائ���ي  احل�س���ي 
والنفع���ال، وَتعِق���د بينهما و�س���اًل ُمرثًيا 
���ا، وال�ستع���ارة اإذ تهي���ب  وتكاُم���اًل �سحيًّ

ي الإنت���اج اللفظي، وحتِفز  َوري فه���ي تدعم »الذاكرة البعي���دة« وتنمِّ باخلي���ال ال�سُّ
الفه���َم التكامل���ي، وال�ستع���ارة اإذ جتل���ُب كل ملحق���ات امل�سبَّه به وتل�سقه���ا بامل�سبَّه 
ا كبرًيا مببذوٍل لفظيٍّ �سغري، وهي بهذا القت�ساد الذهني  ���ا معلوماتيًّ فهي تتيح كمًّ
جتعل الفكر اأبعَد مرًمى واأكرَث طموًحا. لقد َعَر�س بيكون يف كتابه الأ�سبق »نهو�س 
املعرف���ة« لأوهام العقل، ولكن���ه مل ُيجِملها يف ا�ستعاراٍت حي���ة اإل يف »الأورجانون 
اجلديد«، وه���ذه ال�ستعارات احلية )اأوهام القبيلة، الكه���ف، ال�سوق، امل�سرح( هي 
التي عا�ست يف ذاكرة الأجيال بف�سل �سطوة ال�ستعارة ومزاياها ال�سيمانتية التي 

اأملحنا اإليها.
حظ���َي بيك���ون باإط���راء الكثريين م���ن اأع���الم زمنه والقريب���ن من زمن���ه: ديكارت، 
ا ليبنتز فق���د رفع بيكون فوق  جا�سن���دي، روب���رت هوك، روبرت بوي���ل … اإلخ، اأمَّ
كل منزلة، وقال: اإنه حتى عبقريٌة عظيمٌة مثل ديكارت لَتِخرُّ زاحفًة على الأر�س اإذا 

ُقورنت ببيكون من حيث ات�ساع النطاق الفل�سفي والروؤية الرفيعة.
ا بتمجيٍد م���ن معظم مفكري ع�سر التنوي���ر الالحق — اأمثال  وحظ���ي بيك���ون اأي�سً
���ْن الفرن�سيَّْن دامل���ربت وديدرو وغريهما — الذين اعت���ربوه اأبا العهد  املو�سوعيَّ
دوا ا�سمه يف الغالف الأمامي ل »املو�سوعة«، لقد اأهدوا »املو�سوعة«  احلدي���ث، وجمَّ
اإىل فران�سي����س بيك���ون، وق���ال دي���درو: اإننا اإذا انتهين���ا من و�سعه���ا بنجاح نكون 
َمدينن بالكثري لبيكون الذي و�سع خطة معجٍم عامليٍّ عن العلوم والفنون يف وقٍت 
خال من الفنون والعلوم، لقد كتب هذا العبقري الفذ عن الأ�سياء التي ينبغي تعلُّمها 
ر فيه و�سُع تاريخ لالأ�سياء املعروفة، واأطلق داملربت على بيكون ا�سم  يف وق���ٍت َتَعذَّ

»اأعظم واأبلغ واأو�سع الفال�سفة«.
ومثلم���ا اأه���دى املو�سوعي���ون »الإن�سيكلوبيدي���ا« الفرن�سي���ة اإىل بيك���ون، اأه���دى 
اإميانويل كاْنت كتابه الأكرب »نقد العقل اخلال�س« اإىل بيكون، معترًبا اإياه املعماري 

ل للحداثة. الأوَّ
ورمبا يكون اأكمل و�سف واأ�سدقه اأتى من ع�سر التنوير عن اإجناز بيكون ومنزلته 
���د فيه بيكون  جِّ يف التاري���خ ه���و مقال فولت���ري يف »ر�سائل ع���ن الإجنليز«، الذي مُيَ
ه كاتًبا  وي�سمي���ه اأب���ا الفل�سفة التجريبية، وينتق���ل اإىل تقييم مواهبه الأدبي���ة وَيعدُّ

نات(. ا )واإن اأخذ عليه اجنرافه الكثري اإىل املَُح�سِّ ا واأملعيًّ رائًعا وتنويريًّ
���ي بيكون »الرجل  ���ا الأنرثوبولوجي ل���ورن اإي�سل���ي Loren Eiseley فُي�َسمِّ واأمَّ
ره كبطل ثقايف بروميثي. اإنه املبتِكر العظيم لفكرة  الذي َيَرى خالل الزمن«، وي�سوِّ

العلم كم�سروٍع �سعبيٍّ ومبحٍث عمليٍّ يف خدمة الإن�سانية.
مل َي�سَل���م بيك���ون رغ���م ذل���ك — �ساأنه �س���اأن كل الرءو����س الكب���رية يف التاريخ — 
ا — يرف�س  م���ن �سهام النقد ال���الذع؛ فهذا باروخ �سبين���وزا — القريب من���ه زمنيًّ
عم���ل بيكون جملًة وتف�سي���اًل، وبخا�سة نظرياته ال�ستقرائي���ة، بل ينكر اأن الثورة 
الفل�سفي���ة العظيم���ة التي قاده���ا بيكون واأيَّده���ا منا�سروه؛ ينكر اأنه���ا حدثت على 
ا هيجل يف كتابه »حما�سرات يف تاريخ الفل�سفة«، فيغبط بيكون على  الإطالق! واأمَّ
ا فا�سد ال�سخ�سية  حنكت���ه الدنيوية ودهائ���ه العقلي، ولكن َيُعدُّه يف النهاي���ة �سخ�سً
د »ناحت �سع���ارات«. اإن بيكون يف راأيه فيل�س���وٌف متوا�سع الذهن، تعاليمه  وجم���رَّ
ا األك�سن���در كواريه فريى »اأن  تالئ���م م�ستخَدمي احلكومة واأ�سح���اب الدكاكن. واأمَّ
اق���رتان ا�س���م بيكون بحرك���ة العلم احلديث �سخاف���ٌة ل معنى له���ا.« ول نعدم طائفة 
اًبا  م���ن الُكتَّاب اأمثال تيودور اأدورنو، وماك�س هوركهامي���ر، ولوي�س ممفورد، وُكتَّ
اأحدث مثل جريميي ريفكن، والكاتب���ة الن�سوية الإيكولوجية كارولن مري�سانت؛ 
ي���رون بيكون واح���ًدا من املذنب���ن الكبار 
امل�سئول���ن ع���ن الإرث العلم���ي الغرب���ي 
الدائ���ب يف ال�ست���الب وال�ستغالل وقهر 

البيئة.
•••

موقٌع بن التاأليه وال�سيطنة يحتله بيكون 
احلقيق���ي، الذي عا�س ع�سر انتقال، فكان 
َين�ُسد جديًدا بينما قدماه واقفة على ُركاٍم 
ق���دمٍي مل يتم زوالُه، فل���م يكن له حَميٌد عن 
اأن يفكر يف اإط���اره ويتحدَّث بلغته، فكان 
ن  كم���ا قال ع���ن نف�س���ه »ناف���خ بوق« ي���وؤذِّ
����س عليها واإن مل ينخرط  باملعركة وُيحرِّ
فيها وَيُخ�س ِغماَرها، »لقد جعل من نف�سه 
�س���وَت التف���اوؤل البلي���غ و�س���ارَح ع�س���ر 
النه�س���ة، ول جند ل���ه نظرًيا م���ن النا�س 
اأث���ار الِهَمَم يف غ���ريه من املفكري���ن، واإن 
اأعمال���ه — رغم قلة مطالعتها الآن — قد 
كت العقوَل الت���ي حركت العامل.« وكم  َحرَّ
َي�سُدق عليه ما قال���ه اأدوني�س عن جربان 
خليل جربان: »… قيمُته لي�ست فيما قاله 
بقْدر ما هي يف �سوته، يف نربته ومداها 
… اإنه �ساعٌر ب�سوته اأكرث منه ِبنتاجه، 
�ساع���ٌر بالُبعِد الذي اأ�س���ار اإليه ل بامل�سافة 

التي قطعها«.
عن كتاب “ اوهام العقل “

مكانة فرانسيس بيكون
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هاجم أساليب التفكير والمناهج العلمية المتبعة 
آنذاك، لكنه بالمقابل احتفظ بجزء من إرث العصور 

الوسطى.

اأول م�سكل���ة ح���اول بيك���ون مواجهته���ا ه���ي التخل�س من 
املنه���ج ال�ستنباط���ي القائم عل���ى ا�ستنب���اط ق�سايا معينة 
م���ن الفر�سية، لكن ه���ذه املعرفة تظل غ���ري موؤكدة وهناك 
احتم���ال اأن تدح�س الختب���ارات امل�ستقبلية تلك الفر�سية 

والنتائج املرتتبة عليها.
وبراأي���ه، ف�سل���ت فل�سف���ة الع�س���ور الو�سط���ى لأنه���ا كان 
تهت���م باملعرفة لذاته���ا، ولأن اهتمام الفال�سف���ة كان اإقحام 
خ�سومه���م، الأم���ر ال���ذي جع���ل الفل�سفة عب���ارة عن جدال 

بيزنطي.
انتق���ل بيك���ون اإىل ا�سرتاتيجي���ة تهدف اإىل من���ع املرء من 
الكتف���اء باملعرف���ة اجلاهزة ودفع���ه اإىل البحث عن معرفة 
جديدة عرب تغيري املنهج القدمي باآخر جديد، والعلم يجب 
اأن ياأخذ نهجا واقعيا ل فر�سيا، لأن الهدف من املعرفة هو 

ال�سيطرة على الطبيعة واإخ�ساعها لأغرا�سنا.
لك���ن، كيف ميك���ن ال�سيطرة على الطبيع���ة؟ األ يتطلب ذلك 
اأدوات وطرق تفكري جديدة؟ يجيب يف كتابه الأورجانون 

اجلديد:
ل ميك���ن ال�سيط���رة عل����ى الطبيع����ة اإل باخل�س����وع لها، ل 
بالث���ورة �سدها، يجب اأن نتعل���م كيف نفهم الطبيعة، كيف 

نبحث عن مناذج الأ�سياء
و�سوره���ا الت���ي توج���د فيه���ا، وامليادي���ن التي يج���ب اأن 
ت�ستعم���ل فيها.. اإن ذل���ك هو ما �سيمكنن�ا م���ن توقع نتائج 
اأعمالن���ا، وبالتال�ي التحكم بال�س�رورة التي تريد الطبيعة 

فر�سها علينا.
ل يخف���ي بيك���ون تعلق���ه بالطبيع���ة، اإن���ه ع�س���ر اكت�ساف 
الطبيع���ة بدل م���ن التاأمل، ولذل���ك كتب عن العل���م اجلديد 
اأو الأداة اجلدي���دة الذي �سيوف���ر لنا ال�سلطة على الطبيعة 
وع���ن املجتمع اجلديد ال���ذي �سي�سري بف�سل العلم اجلديد 

فردو�سا اأر�سيا.
به���ذه املعنى، رب���ط بيكون بن العل���م وال�سيا�س���ة اأو بن 
امل�سائ���ل العلمي���ة وامل�سائ���ل ال�سيا�سية، فلي����س لنا �سوى 
العلم و�سيلة لل�سيطرة عل���ى الطبيعة بهدف خلق املجتمع 

اجليد.
كت���ب بيكون ع���ن دولة مثالي���ة فا�سلة ل على غ���رار مدينة 
اأفالط���ون الثابتة امل�ستقرة، ب���ل مدينة تتحرك وفق تاريخ 
ت�ساعدي، وهذا تطور علماين لأن الغاية الإن�سانية مل تعد 
تتمثل يف الآخرة ال�سماوية بل يف العامل الأر�سي، وبذلك 

مل يعد التاريخ املقد�س للخال�س هو جوهر التاريخ.
يتاألف كتاب الأورجانون اجلديد من ق�سمن:

1� ق�س���م �سلب���ي يتن���اول مواطن اخلط���اأ والزل���ل يف ذهن 
الإن�سان.

2� ق�سم اإيجابي يتناول قواعد التجريب.
واإذا كان الق�س���م الث���اين الإيجاب���ي ق���د جت���اوزه الزم���ن 
ب�سب���ب الكت�سافات العلمية، فاإن الق�سم الأول ال�سلبي ظل 
حمافظا عل���ى قيمته العلمية لأنه يلقي ال�سوء على اأخطاء 

الب�سر التي ما زالوا يقعون بها.
العوائق

اخلط���وة الأوىل الرئي�سي���ة عند بيكون ه���ي التخل�س من 
العوائ���ق التي منعت قيام العلوم خ���الل القرون املا�سية، 
واأول خطوة يجب اتخاذها هي تطهري العقل من الأوهام، 
اأي تخلي�س���ه م���ن اأي���ة اأبع���اد وروؤى ميتافيزيقي���ة اأو اأية 

ت�سريبات من الديانة امل�سيحية.
ق�سم بيكون الأوثان اأو الأوهام اإىل اأربعة اأق�سام:

� اأوث���ان القبيلة وه���ي مفاهيم خاطئة ت�س���در عن الطبيعة 
الب�سري���ة، مثل التفكري الرغائب���ي والتفكري باأن املجردات 
ه���ي اأ�سياء واقعي���ة، والقبول باخل���ربة املبا�سرة من غري 
الغو����س يف اأعماق الأ�سياء، بعب���ارة اأخرى، هي الأوهام 
امل�سرتك���ة ب���ن النا����س، اأي ميله���م اإىل التعمي���م وفر����س 

النظام وال�سطراد يف الطبيعة.
ويقول بيكون يف هذه النقطة:

الغل����ط الكبي����ر للح�وا����س اأنه����ا تر�سم خط���وط الطبيع��ة 
ب�الإط����ار امل�رجع�ي لالإن�س��ان ل الإط���ار املرجعي للطبيعة، 

كما اأن احلوا�س
الب�سرية ق�ا�سرة عن اإدراك كل �سيء ف�ي الطبيعة.

� اأوث���ان الكه���ف وه���ي مفاهيم خاطئ���ة ت�سدر ع���ن املزاج 
الفريد لكل �سخ�س وعن تربيته وخلفيته، اإنها ميل الأفراد 
للنظر اإىل الطبيعة كل من وجهة نظره اخلا�سة ومن كهفه 

اخلا�س.
� اأوث���ان ال�س���وق وتخ����س التحريف���ات اللغوي���ة، فالب�سر 
ي�ستخدم���ون تعاب���ري مث���ل “الق�س���اء والق���در” واملحرك 
الأول، كاأنه���ا وا�سحة ولها مدلولت وا�سحة، اإنها طغيان 
الألف���اظ واملناق�سات اللفظية كم���ا يحدث يف ال�سوق حيث 

يكرث اللغط والكالم الفارغ اخلايل من اأية قيمة.

وه���ذه الأوثان اأو الأوه���ام هي الأخطر لأنه���ا تت�سلل اإىل 
الذه���ن م���ن خ���الل تداعي���ات الألف���اظ والأ�سم���اء، ومييل 
النا����س اإىل قب���ول اأف���كار معين���ة وي�سلمون بها عل���ى اأنها 

حقيقة مطلقة.
� اأوث���ان امل�س���رح وهي مفاهيم خاطئة ت�س���در عن التعاليم 
الفل�سفية، واملق�سود به���ا �سيطرة القدماء ونفوذهم مثلما 

ت�سيطر �سخ�سيات املمثلن يف امل�سرح على اجلمهور.
بع���د حتديده للعوائ���ق، يتجه بيكون نح���و حتديد الهدف 
ال���ذي ي�سعى له، وهو توجيه العقل توجيها منا�سبا، ويتم 

ذلك على ثالث مراحل:
1� حتديد ال�س���ور احلقيقية للطبيعة، مثل احلرارة، حيث 
يجب البحث يف اآثارها وقوانينها ل يف جوهرها كما فعل 

القدماء، لأن احلرارة ل جوهر لها.
2� البحث يف ما يح���دث للج�سم عندما يتحرك اأو يتحول، 

مثل حتول املاء اإىل بخار بوا�سطة احلرارة.
3� البح���ث يف تركي���ب اجل�سم ال�ساكن ملعرف���ة ما يقبل من 
الكيفي���ات، فامل���اء مث���ال ل يقبل �س���ورة التمث���ال يف حن 

يقبلها احلجر.
ب���داأ بيكون بك�سر التابوه���ات الأر�سطية يف ع�سره حيث 

كان هناك �سبه اإجماع على فل�سفة اأر�سطو العلمية.
يجم���ل بيكون موقفه من اأر�سطو بالق���ول اإن هناك نوعان 
من الذي���ن تناولوا العلوم: اأهل التجرب���ة واأهل العتقاد، 
اأهل التجربة اأ�سبه بالنمل يجمعون وي�ستعملون فح�سب، 

واأهل العتقاد اأ�سبه بالعناكب تغزل ن�سيجها من ذاتها.
كان املنطق الأر�سطي هو الأداة الرئي�سية التي ا�ستخدمها 
القدم���اء يف تاأ�سي�س علومهم ونظرياتهم، ومن ثم كان نقد 

هذا املنطق ه���ي اخلطوة الأوىل يف عملية تطهري الأر�س 
لبناء املنهج اجلديد.

يتاأل���ف القيا�س الأر�سطي من ق�ساي���ا والق�سايا من األفاظ 
والألفاظ ت�سري اإىل اأفكار، واإذا كانت هذه الأفكار خمتلطة 

يف الذهن يكون القيا�س كله قائما على غري اأ�سا�س.
ول يتوق���ف هج���وم بيك���ون عل���ى القيا����س الأر�سطي، بل 
يتع���داه اإىل نقد ال�ستقراء الأر�سط���ي، لأن هذا ال�ستقراء 
يئول يف النهاية اإىل قيا�س مقدمته الكربى التي هي نتاج 
عملية اإح�ساء يقوم على الأمثلة الإيجابية فقط، والأمثلة 

الإيجابية من دون الأمثلة ال�سلبية ل توؤدي اإىل اليقن.
وال�ستق���راء كم���ا يري���ده بيك���ون، ه���و حتلي���ل الطبيع���ة 
بوا�سط���ة عمليات نبذ وا�ستبع���اد منا�سبة، وبعد عدد كاف 

من ال�سوالب ي�سل اإىل ا�ستنتاج الأمثلة املوجبة.
بعب���ارة اأخ���رى، يت���م ال�ستق���راء ع���رب عمليت���ن: حلظ���ة 
الع���زل وحلظ���ة التاأكي���د الإيجاب���ي، الأوىل تراعي قواعد 
ث���الث، عندما يح�س���ر ال�سبب حت�س���ر النتيج���ة، وعندما 
يغي���ب ال�سب���ب تغي���ب النتيج���ة، وعندم���ا يتغ���ري ال�سبب 
تتغري النتيجة، اأما حلظ���ة التاأكيد الإيجابي، فتعتمد على 

خطوات كثرية، اأهمها:
� تنويع التجربة بتغيري املواد وكمياتها وخ�سائ�سها.

� تكرار التجربة باإجراء جتارب جديدة.
� نقل التجربة من الطبيعة اإىل ال�سناعة والفن.

� قلب التجربة بطريقة معاك�سة.
� جم���ع التجربة من خالل زيادة يف فاعلية مادة ما باجلمع 

بينها وبن فاعلية مادة اأخرى.
وبعد اإجراء التجارب نقوم بتوزيعها يف قوائم ثالث:

� قائم���ة احل�سور ون�سجل فيها كل الأحوال التي تظهر يف 
الظاهرة التي ندر�سها.

� قائم���ة الغي���اب وفيها ن�سجل الأح���وال التي ل توجد فيها 
الظاهرة املدرو�سة.

� قائم���ة املقارنة وفيها ن�سجل كل الأحوال التي تتغري فيها 
طبيعة ما كلما تغريت طبيعة اأخرى.

مثالب املنهج
م���ا يوؤخ���ذ على بيك���ون، اأنه بن���ى منهج���ه التجريبي على 
التاأمل والتفكري، ل على املمار�سة العملية للبحث العلمي، 
فمنهج���ه التجريبي يعلو على العق���ل ويفر�س نف�سه عليه 

من اخلارج.
كم���ا يوؤخذ عليه جتاهل���ه لدور الت�س���ورات الريا�سية يف 
املنه���ج ال�ستقرائ���ي، ذلك اأن ا�ستخ���دام املناهج الريا�سية 
يف املباح���ث الطبيعي���ة يخربن���ا بنتائ���ج جت���ارب بطريق 

�سوري مل نقم بها بعد، وهذا ما قام به غاليلو فيما بعد.
ويوؤخ���ذ عل���ى بيك���ون اأي�س���ا اأن���ه مل يك���ن مطلع���ا عل���ى 
نظري���ة  رف����س  فق���د  ع�س���ره،  يف  العلمي���ة  الكت�ساف���ات 
كوبرنيكو����س وجتاه���ل نظرية كبل���ر ومل يع���رف اأبحاث 
جل���ربت ومل يعرف �سيئا ع���ن في�ساليو�س رائ���د الت�سريح 

اآنذاك.
واأخ���ريا، فاإن ت�سنيفه للعل���وم واه، حن ق�سمها اإىل ثالثة 
اأق�س���ام: التاريخ وملكته الذاكرة، والأدب وملكته املخيلة، 

والفل�سفة وملكتها العقل.
ولي�س �سحيحا اأن التاريخ يعتمد فقط على ملكة الذاكرة، 
بل ل ب���د فيه من العقل واملخيلة، وكذل���ك الأمر يف البحث 
يف الطبيع���ة، فه���و ل يعتم���د العقل وح���ده، فللمخيلة دور 

عظيم.
وعل���ى الرغ���م من ه���ذا النقد، فاإن���ه يجب اأن يت���م اخذ فكر 
بيك���ون �سم���ن �سياق���ه التاريخ���ي، ولي����س انتق���اده باأثر 

رجعي، انتقادات يف �سوء التقدم الهائل للعلوم.
ويحم���د لبيك���ون اأن���ه اأدرك اأهمي���ة الرف����س وال�ستبعاد، 
وا�ستب���ق وجهة النظ���ر احلديثة القائلة ب���اأن على الباحث 
األ يكتفي بتاأيي���د فر�سيته، بل ينبغي اأن يلتم�س البيانات 
الت���ي من �ساأنها اأن تفند ه���ذه الفر�سية، حيث اأدرك اأهمية 
ال�ساه���د ال�سلب���ي يف املنه���ج العلم���ي، وه���و يف ذل���ك يعد 

م�ستبقا لفكرة التكذيب عند كارل بوبر.
ويعطى لبيكون الف�سل يف اإ�سراره على الف�سل بن العلم 
والاله���وت، فحذر م���ن اخللط بن الوح���ي الإلهي والعلم 

الب�سري.
ول يعن���ي ذل���ك اأن بيك���ون كان مناه�س���ا للم�سيحي���ة، بل 
عل���ى العك�س، فق���د كان موؤمنا مواظبا على ق���راءة الكتاب 
املقد�س، وقد اأوحت قراءته ل�سفر التكوين بفكرة ا�ستعادة 

الإن�سان ل�سيادته على الطبيعة.

بيكون.. األرغانون الجديد
 حسين عبد العزيز
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إبراهيم العريس

مل تك���ن كتب »اليوتوبيات« اأو »املدن اخليالية املثالية«، كما 
جتل���ت لدى عدد كبري من الفال�سفة والكّتاب خالل الع�سور 
الو�سطى ثم خالل ع�سر النه�سة، جمرد كتب خيال - علمي 
هّمه���ا الرتفي���ه ع���ن قرائها، كما ح���ال معظم ه���ذا النوع من 
الكت���ب يف الق���رن الع�سري���ن، ب���ل كان���ت بالأح���رى، اأعماًل 
تع���رّب يف �س���كل اأ�سا�س���ي، عن رف����س املفكري���ن املجتمعات 
الت���ي يعي�س���ون فيه���ا، وتعبريهم عن تل���ك املجتمعات التي 
يت�سّورونها ويرون اأنه ب���ات ل بد من اإقامتها. وكانت تلك 
املجتمع���ات املن�سودة، بالن�سب���ة اىل وا�سفينها، على الأقل 
مكان���ًا يت���م فيه ردم اله���وة التي كان���ت، منذ بداي���ات ع�سر 
النه�س���ة لك���ي ل نغو�س اأبع���د من ذلك، تت�سع ب���ن ما يفكر 
في���ه املفك���رون املتنورون، وما هو قائ���م حقًا يف جمتمعات 
بات تطورها املادي يف البنيات التحتية قادرًا على ال�سماح 
بتط���ور م���واز يف بني���ات احلك���م والعالق���ات الجتماعي���ة 
وامل�سائ���ل الفكري���ة ول �سيما العالق���ة املفرت�س وجودها - 
من���ذ اأفالط���ون على �سبي���ل املثال - بن ال�سلط���ات احلاكمة 

والعقول النرّية املفكرة.
يف تل���ك الع�س���ور النه�سوي���ة كان الفك���ر يتط���ور ب�سرعة، 
بينم���ا كان���ت املجتمعات نف�سه���ا ل تزال متخلف���ة، خا�سعة 
لأنظم���ة حك���م بات���ت قدمي���ة وغ���ري ق���ادرة عل���ى الو�سول 
بال�سع���وب اىل الع�س���ور احلديث���ة. من هن���ا كان املفكرون 
ق���د بداأوا يرون ان الفكر يبدو وح���ده القادر احلقيقي على 
ت�سريع وترية التطور، وحتديدًا عرب ر�سم �سورة ملا يجب 
ان تك���ون علي���ه املجتمع���ات. ومن هن���ا ما نالحظ���ه من اأن 
تلك املراح���ل �سهدت بكل و�سوح تكاثر تل���ك املوؤلفات التي 
ت�س���ف جمتمعات خيالية، موج���ودة يف اأماكن نائية اأو يف 
ج���زر منعزلة، اأو حتى يف عوامل غري حمددة على الإطالق. 
والالفت ان الع���دد الأكرب من تلك املوؤلفات كان يعطي العلم 
والعلم���اء، واملفكري���ن يف �س���كل ع���ام، دورًا اأ�سا�سي���ًا يف 
تنظي���م تل���ك املجتمعات. غ���ري ان اأيًا من املوؤلف���ات مل ي�سل 
يف الرتكي���ز على دور العلماء، م���ا و�سله ال�سري فران�سي�س 
بيكون يف كتاب���ه »الأطالنطيد اجلديدة« ذل���ك الكتاب الذي 
يدي���ن بالكثري اىل اأفالط���ون وجمتمعه املث���ايل، كما ر�سمه 
يف »اجلمهوري���ة«، وميكن اعتباره واح���دًا من اأبرز الكتب 
يف جمال���ه، حت���ى واإن كان موؤلف���ه قد ا�ستنك���ف عن ا�سدار 
ج���زء تال له كان وعد به. واحلال ان غياب هذا اجلزء الذي 
كان ينبغ���ي على بيكون اأن ي�س���ف فيه تنظيم حياة ال�سعب 
والعالق���ات بن فئات���ه، وهند�سة »املدين���ة املثالية« وما اىل 
ذل���ك، ه���ذا الغياب جعل ما �سدر م���ن امل�سروع، جمرد بحث 

يف دور العلماء بو�سفه���م الفئة الرئي�سية التي تقوم عليها 
اأعب���اء الت�سري���ع والتنظيم وتطبي���ق القوانن مبا فيه خري 

املجموع.
مهم���ا يكن م���ن الأمر فاإن بيكون كان، وف���ق و�سف برتراند 
را�س���ل له، واحدًا »من الفال�سفة ذوي العقول العلمية الذين 
اأك���دوا اأهمية ال�ستق���راء كمقابل للقيا�س«، وه���ذا التوّجه، 
كما يب���دو، هو الذي جعله، بعدما اأ�سه���ب يف و�سف مكانة 
العلم���اء ودورهم يف م�سروع���ه، يتوقف، لأنه - كما يبدو - 
مل يك���ن ذا خيال اأدب���ي ميّكنه من املوا�سلة. ومن هنا اعترب 
عمله، على الدوام، ناق�سًا من ناحية و�سفه للمدينة املثالية 
وجمتمعها، لكن���ه اعُترب رائدًا واأ�سا�سي���ًا يف جمال تركيزه 
عل���ى دور العل���م. وتق���ول الباحث���ة الإيطالية ماري���ا لويزا 
برنريي، يف كتابها »املدن الفا�سلة عرب التاريخ« اأنه »�سواء 
اجتهت نية بيكون اىل كتابة اجلزء الثاين من هذا الكتاب، 
اأم ل، فق���د كان من امل�ستبعد عليه ان يغرّي الطابع الأ�سا�سي 
ملجتمعه، وهو اإعطاء العلم والعلماء الدور الأ�سا�سي فيه«. 
ول ينبغ���ي علينا هنا ان نن�سى ان فران�سي�س بيكون اعترب 
دائمًا، عاملًا اأكرث منه فيل�سوفًا اأو كاتبًا، بل ان ثمة دائمًا بن 
املوؤرخن من يذكرن���ا باأنه كان »�سيد احلقائق العلمية التي 

توىل نيوتن من بعده، ك�سفها للنا�س«.
ع���امل اأو كات���ب اأو فيل�س���وف، امله���م ان فران�سي����س بيكون 
ت���رك لنا هذا الن�س املهم. واأع���اد فيه اىل احلياة تلك القارة 
ال�سائع���ة )اطالنطي���د( الت���ي ي���رد ذكره���ا ل���دى املفكري���ن 
القدامى وعلى راأ�سهم اأفالطون )يف حماورَتي »كريتيا�س« 

و«طيماو����س«(، لكنه اأع���اد اأطالنطيد ملج���رد اأن ي�ستعريها 
ويجع���ل فيه���ا م�سروع���ه العلم���ي، ذل���ك ان كت���اب بيك���ون 
ي�س���ّور لنا هنا، جزي���رة »بن�سامل«، الت���ي يقطنها �سعب من 
امل�سيحي���ن، حدث له ان انف�سل عن بقي���ة العامل لكي يبني 
لنف�سه حي���اة خا�سة به. والن�س، الذي كتب���ه بيكون ا�ساًل 
بالإنكليزي���ة، ثم ترجم اىل الالتيني���ة )وكان هذا جديدًا يف 
ذل���ك احلن(، ي�سف لن���ا احلياة التي يعي�سه���ا هذا ال�سعب، 
بعدم���ا ح���دث ل���ه اأن و�سل اىل اجلزي���رة بعد غ���رق �سفينة 
خ���الل رحل���ة بحرية ب���ن اأم���ريكا واآ�سيا. وهن���اك »يف تلك 
اجلزي���رة، اأقام ال�سع���ب مركزًا رئي�سيًا ه���و »بيت �سليمان« 
اأو »كلية اأعمال الأيام ال�ستة«، ومهمة هذا »البيت« النكباب 
على البح���وث العلمية والتجديد فيها. �سحيح ان اجلزيرة 
مقطوع���ة عن العامل، غري ان هذا ل مينع القيمن على الأمر 
فيها، من اأن ير�سلوا مرة كل دزينة من ال�سنوات اىل العامل 
اخلارج���ي، ع���ددًا م���ن العلم���اء والباحث���ن، الذي���ن يتعن 
عليهم األ يك�سف���وا، هناك، عن هويتهم اأو مكان عي�سهم، بل 
ي�سع���وا فقط اإىل جمع معلومات متّكنهم من اأن يعودوا اىل 
اجلزي���رة وهم حمملون مبعلومات تتعلق بكل ما هو جديد 
يف الفك���ر والعل���م والخرتاع���ات. ويبدو وا�سح���ًا هنا ان 
غاي���ة هذا امل�سروع تكمن يف تو�سيع اأف���ق درا�سة الظواهر 
الطبيعي���ة وقدرة الإن�سان عل���ى التعامل معها وا�ستخدامها 
م���ن اأجل بلوغه ال�سعادة والرفاه. والإن�سان هنا، من خالل 
انت�س���ار تلك املعلومات، يت���وىل تطبيقها يف جمال التنقيب 
ع���ن املعادن يف غور الأر�س، ودرا�سة املناخ وكل ما يتعلق 

به، وتربية احليوانات، والزراعة وكل ما يتعلق بها.
الثقل يف  له مركز  الذي  �سليمان«(  »بيت  )اأو  املعهد  < اأما 
حياة اجلزي���رة و�سكانها، فاإنه - كما ي�سف���ه لنا فران�سي�س 
بيك���ون باإ�سه���اب - مق�س���م وف���ق الخت�سا�س���ات، اأق�سام���ًا 
يق���وم عل���ى كل منها ع���دد من العلم���اء والباحث���ن. اأما اأهم 
ه���وؤلء فه���م »طائفة جت���ار النور« الذي���ن يتول���ون التوجه 
اىل اخل���ارج للح�سول على موؤون���ة املعلومات ال�سرورية، 
ومن بعده���م تاأتي طائفة »ال�سيادي���ن« الذين يتولون جمع 
وفرز وت�سني���ف املعلومات. وهناك بع���د هاتن الطائفتن 
طائفة »املناجمي���ن« و«فاعلي اخلري« و«مف�سّري الطبيعة«. 
وي�س���ف لنا بيكون باإ�سهاب مهم���ات كل من هذه الطوائف، 
ثم يروي لنا كيف ان املعهد يحتفظ بنموذج من كل اخرتاع 
يت���م الو�سول اليه يف اخلارج، وكي���ف ان متاثيل تقام لكل 

املخرتعن والعلماء املربزين.
< وهن���ا عند هذا احلد يتوقف ن�س »اطالنطيد اجلديدة«، 
م���ن دون ان يتاب���ع املوؤل���ف ليحدثنا، كم���ا كان ينبغي له ان 
يفع���ل، ع���ن الكيفية الت���ي ينعك�س به���ا ذلك كله عل���ى حياة 
النا�س وعلى التنظيم الجتماعي. كل ما يف الأمر ان ما يف 
ه���ذا الكتاب امنا ه���و تب�سيط �سردي للكث���ري من النظريات 
العلمي���ة التي كان فران�سي�س بيكون قد عرّب عنها يف الكثري 
من كتبه ول �سيما يف كتابه الأ�سا�سي »ان�ستورا�سيو مانيا« 

)»ا�سالح العلوم الكبري«(.
ول���د فران�سي����س بيك���ون، املفك���ر والع���امل ال���ذي كان م���ن 
موؤ�س�س���ي العل���وم التجريبي���ة، الع���ام 1561 يف �سرتان���د 
غري بعيد من مدينة لن���دن، وكانت حياته منذ طفولته نوعًا 
م���ن املغامرة املتوا�سلة. وهو لحق���ًا امتزجت لديه رغباته 
العلمي���ة وممار�سات���ه اجلامعية، م���ع تطلعات���ه ال�سيا�سية، 
وه���ذا م���ا جع���ل حيات���ه متقلب���ة، اإذ م���رة جن���ده ي�سل اىل 
ذرى املج���د وُيعرتف به، ومرات جن���ده م�سطَهدًا مطاَردًا. 
وه���و كان، مث���ل ع���دد م���ن املفكري���ن م���ن اأمثال���ه، ل يرتدع 
ازاء م���ا يح���دث ل���ه، اإذ يف وقت كان ينبغي ل���ه اأن ين�سرف 
اىل ن�ساطات���ه العلمي���ة، جنده يخو����س ال�سيا�سة، اليومية 
واملبتذلة، ويقيم حتالفات �سرعان ما تودي به. ومن املوؤكد 
ان كتابت���ه »اأطالنطيد اجلديدة« يف العام 1621، - كواحد 
م���ن اآخر كتبه، اإذ انه مات بع���د �سدوره ب�سنوات خم�س -، 
امنا كان���ت تعبريًا عن خيبة اأمل���ه ازاء ال�سيا�سة املمار�سة، 
وتف�سيل���ه لو ان العلماء )اأمثاله( كانوا، هم، احلاكمن. من 
اأه���م كتب بيكون الأخ���رى، »التجديد الأك���رب« ويف »كرامة 
العل���وم وتنميته���ا« و »الأورغات���ون اجلدي���د« و »يف حكمة 
الأقدم���ن« و »تق���دم املعرفة« ال���ذي يعت���ربه برتراند را�سل 

اأهم كتبه.
ار�شيف جريدة احلياة

» أطالنطيد الجديدة« لبيكون:

لو أن العلماء يسّيرون حياة المجتمع



فرنسيس 
بيكون.. هل 

هو الذي كتب 
لشكسبير 

مسرحياته؟

�سخ�سي���ة مثرية للجدل وا�سمه قف���ز اإىل مقدمة الأحداث الأدبية 
رغم مرور اأربعة قرون على وفاته )3 � 3( بداأ فران�سي�س بيكون 
يدع���و اىل ايج���اد منهج جديد يف البح���ث وال�ستقراء ل�سرتداد 
�سيطرة الن�سان على الطبيعة، وان ذلك ل يتم ال باإطاعة قوانن 

الطبيعة ذاتها ومعرفتها.
واخ���ذ يوؤكد ه���ذا املعنى ال���ذي يدعو الي���ه قائ���ال: »اذا ا�سبحت 
الر����س كله���ا م���الأى باملدار����س والكلي���ات واجلامع���ات فاإنه لن 
يتحق���ق اي تقدم يف العل���وم من دون درا�س���ة للتاريخ الطبيعي 

ومن دون منهج جتريبي«.
وقد و�سل به حما�سه ل�سرورة التجريب وان املعرفة العلمية لن 
تتحق���ق ال باملعرفة العلمية عن طريق احل�س والتحليل العقلي، 
اىل اعتقاده ان مهمة العلوم �ستتحقق يف �سنوات قليلة، �سيكون 
يف امكان الب�سر بعدها ان يعرفوا كل ما ي�سعون اىل معرفته وما 
يتوجب عليهم معرفت���ه، ورمبا كان الدافع وراء حما�سه هذا هو 

ت�سجيع معا�سريه على تقبل افكاره اجلديدة.
عل���ى ان الركان���ون يعط���ي اهمية ق�س���وى للمنط���ق، وذلك لكي 
يو�س���ح الف���رق بن روؤي���اه وبن ار�سط���و فهو يك�س���ف اول عن 
�سع���ف املنط���ق الر�سطوطالي�س���ي ويهاجم القيا����س الذي يرى 
في���ه جم���رد تثبي���ت حلقيق���ة م�ستبق���ة �سلف���ا يف مقول���ة م�سبقة، 
وي���رى ان هذا املنطق ادى اىل تدهور العلوم ومن ثم اخذ يحدد 
خط���ى مذهبه اجلديد، وهو يف جوهره منط���ق التحليل العلمي 
املعا�س���ر، ويدافع عن منهجه باعتب���اره لي�س ت�سحيحا للمناهج 
ال�سابق���ة وامنا هو نفي لها ومنح العقل الن�ساين قدرات جديدة 
لتو�سي���ع اآفاقه ومتكينه من الو�سول اىل احلقيقة يف كل جزئية 

يقوم بدرا�ستها.
عالم جديد:

كان بيكون يرى ان كولومبو�س باكت�سافه قارة العامل اجلديد قد 
فت���ح اآفاقا جدي���دة للعامل املادي وانه م���ن املخجل ان تظل حدود 
العامل الفكري مغلقة و�سيقة. لذلك فهو يرى ان املنهج التحليلي 
التجريب���ي الذي يدع���و اليه ل يجب ح�س���ره يف العلم الطبيعي 
فح�سب بل يجب اتباعه يف درا�سة العلوم الخرى، وان ذلك من 
�ساأن���ه ان ي�ساعد عل���ى الرتكيب مبعنى البتكار ال���ذي ين�ساأ بعد 

معرفة الكت�ساف.
وق���ال ان الن�سان ا�سري اوهام عديدة، هي اح�سا�سه باأن املعرفة 
ع���ن طريق احلوا����س ناق�سة، وان���ه ككائن ب�س���ري ي�ستمل على 
نق����س يف طبيعته الب�سري���ة، وانه ا�سري اللف���اظ العامة املبهمة 
املع���اين، وا�س���ري ثقافات���ه القدمية، ث���م او�سح بعد ذل���ك ان هذه 
الوه���ام ل يقت�س���ر وجوده���ا يف ذهن الن�سان الع���ادي فح�سب 
ب���ل هي متوف���رة عند الفال�سف���ة انف�سهم، ويف خمتل���ف املدار�س 
الفكرية منذ اي���ام الغريق حتى زمانه هو. وقدم درا�سة موحية 
حول هوؤلء الفال�سفة الذين تنطوي نظرياتهم على وهم من هذه 

الوهام او كلها.
وخل�س من ذلك اىل �س���رورة ان يتجاوز الذهن الن�ساين ذاته، 
وان يتمل���ك و�سائل جدي���دة ت�ساعده عل���ى ادراك بطالن اوهامه 
ه���ذه، وان يقب���ل عل���ى العل���وم بعقل ب���ريء �ساف خ���ال من اي 
مفهوم���ات قدمي���ة كاأنه عق���ل طف���ل مل ت�سوهه معلوم���ات خاطئة 

م�سبقة.
ث���م اخذ بعد ذلك يف تبي���ن حدود فهمه لال�ستق���راء خمالفا بذلك 
مفه���وم ار�سط���و يف ال�ستق���راء ال���ذي رغ���م انه ذك���ره ال انه مل 
يط���وره وب���دا علي���ه � ار�سط���و � ان���ه مل يفهم ح���دود ه���ذه امللكة 

الرئي�سية يف فهم احلقيقة.
ومهم���ا يكن من امر فاإن )بيكون( و�سع الأ�سا�س الأويل للمنطق 
العلم���ي احلديث الذي تو�سع���ت الآن ا�ستخداماته اىل كل انواع 
العل���وم مبا يف ذلك العلوم الن�ساني���ة التي ل تخ�سع للتجريب، 
وق���د كان م���ن املمكن ان يق���دم بيكون تطورات ا�سم���ل ملنهجه لو 
ان���ه توفر على �سياغتها ال�سياغ���ة الكاملة التي خطط لها، ولكن 
ان�سغال���ه بامل�ساكل العام���ة واملنا�سب التي توله���ا جعل تفرغه 
لعمله احلقيقي قليال وحم�سورا. وقد ا�ستطاع رغم ذلك ان يقدم 
عل���ى مغامرته اخلط���رية يف تغيري منا�س التفك���ري يف ع�سره، 
فاإن هذا مل مينعه من الوقوف موقفا خاطئا من بع�س اكت�سافات 
ع�س���ره مثل عدم ادراكه لكوبرنيكو�س وجاليليو، رغم ان هذين 
العاملن بالذات ق���د حققا عمليا ما كان يدعو اليه هو، ورمبا كان 
تق�س���ريه هذا ب�سبب ان�سغالت���ه العامة تلك. ورغم تق�سريه هذا 
فاإنه م���ات يف يوم كان يحاول فيه عمليا ان يثبت �سحة منهجه، 

كان يوم���ا باردا �سديد الربودة، فوجد يف برودته فر�سة لثبات 
ان ال���ربد او الثلج قادر على من���ع التعفن فاأ�سيب بالتهاب رئوي 
ح���اد األزم���ه ال�سري���ر عدة اي���ام م���ات بعده���ا وكان يف اخلام�سة 
وال�ستن من عمره، وقد خلف وراءه منهجا �ساعد الجيال التي 
اأتت من بعده على تخطي كل حواجز اجلهل والنطالق اىل عامل 

املعرفة احلقيقية.
�سك�سب���ري ورغم م���رور اكرث من اربعة قرون عل���ى وفاته، ال ان 
ا�سم���ه ع���اد وقفز اىل مقدمة الح���داث الدبية عن���د تنبه عدد من 
النق���اد اىل الت�ساب���ه ال�سديد بن لغته ولغ���ة �سك�سبري، و�سرعان 
م���ا تطور هذا الت�سابه اىل ان ا�سبح بعد ذلك نظرية يطلق عليها 

ا�سم )النظرية البيكونية( وهي تقوم على فكرتن ا�سا�سيتن:
الأوىل: ه���ي وج���ود قرائ���ن داخلي���ة ت�س���ري اىل ان الكاتب لهذه 
امل�سرحيات كان هو بيكون ولي�س �سك�سبري، والقرائن الداخلية 
هذه هي املف���ردات اللغوية امل�ستخدم���ة يف امل�سرحيات ونوعية 

املعرفة املنت�سرة فيها.
والفك���رة الثاني���ة: ه���ي القرائ���ن اخلارجي���ة الت���ي ت���دور حول 
ذل���ك الغمو����س ال�سدي���د الذي يكتن���ف حياة �سك�سب���ري، وجتعل 
الفرتا����س اأمي���ل اىل ن�سبة امل�سرحيات اىل بيك���ون. اإل اأن هذه 
املعركة الدبية مل حت�سم ل�سعوبة احل�سم فيها من ناحية، وعدم 

وجود دليل تاريخي وا�سح يف�سل فيها.
الخالصة:

لق���د كان���ت �سخ�سي���ة بيك���ون م���ن اك���رث ال�سخ�سي���ات مدع���اة 
لالخت���الف، ومل تتوق���ف هذه احل���ال حتى بعد موت���ه، فهو رغم 
اهميت���ه يف تاري���خ الفل�سفة العلمي���ة، ظلت تهم���ة احلاقه الذى 
بزميل���ه و�سديق���ه اإي���رل اأوف اإ�سك����س ل�سيقة به ط���وال حياته 
و�ساع���دت يف ما بعد عل���ى تن�سيط التهام �سده ح���ول ارت�سائه 
م���ن املتقا�س���ن واملتهم���ن، ف���اإذا �سح���ت العالق���ة بين���ه وب���ن 
�سك�سب���ري حتى التطابق بن ال�سخ�سيت���ن فهو ميكن احلاق كل 
ه���ذا ب�سك�سبري. من اجل ذلك ف���اإن الدرا�سات الكادميية ما زالت 
باقي���ة على الف�سل بينهم���ا رغم اهمية كل م���ن القرائن الداخلية 

واخلارجية معا.
عن ال�شرق االو�شط

نجم عبد الكريم


