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كان العامل ىف حالة ركود تارخيى حني بدأ شىء ما يولد 
راكدًة مثل  التى كانت  املجتمعات األوروبية،  ىف بعض 
غريها. مل تكن تلك الوالدة سهلًة بأى حال، رغم توافر 
ارتبط  طبيعى  اقتصادى  تطور  نتيجة  مقوماهتا،  بعض 
لت هبا  بدخول النظام اإلقطاعى ىف حالة شيخوخة عجَّ
حركة الكشوف اجلغرافية التى بدأت ىف القرن اخلامس 
عرش، وفتحت آفاًقا واسعة أمام التبادالت التجارية)1(. 
وعندئٍذ بدأ االنتقال من االعتامد شبه الكامل عىل الزراعة 
التجارة خالهلا ىف االنتعاش، وازداد  إىل مرحلة أخذت 
التعامل ىف األسواق بأشباه النقود، قبل استخدام النقود 
الرأسامىل  الرتاكم  وبدأ  عرش،  السابع  القرن  ىف  الورقية 
فتوسع  التجارة،  نطاق  توسيع  ىف  اسُتثمر  الذى  البدائى 
سوق  ىف  التجار  من  متزايد  عدد  ثراء  وازداد  نطاقها 

جديدة واسعة مل يعرف العامل مثلها من قبل.

ينحرس  التارخيى  الركود  بدأ  التطور،  هذا  ثنايا  وىف 
اإلنسانى  للتقدم  األوىل  اإلرهاصات  وأخذت  تدرجيًيا، 
ىف التشكل صغريًة بل قزمية. وظهر أثر استخدام العقل 
الذى خاض معركته ضد القوى التى كبلته، وىف مقدمتها 
البرش،  عىل  أوصياء  أنفسهم  نصبَّوا  دين  رجال  سطوة 
وهيمنة ُحّكام وضعوا أنفسهم ىف مرتبة تكاد تصل هبم 

إىل مستوى األنبياء املعصومني.

وكانت هذه بداية عملية تارخيية طويلة قادت إىل التقدم 
العامل اآلن بدرجات متفاوتة، وربام شديدة  الذى يعرفه 
هذا  إىل  أدت  التى  التارخيية  العملية  بدأت  التفاوت. 
التقدم ىف أوروبا، ومضت ىف مسار طويل عىل مدى أكثر 
هناية  ىف  النضج  مرحلة  بلغت  أن  إىل  قرون،  أربعة  من 
أكثر  بشكل  ذلك  بعد  واستمرت  عرش،  الثامن  القرن 
رسعة وسالسة، ولكن ليس ىف خط واحد إىل األمام، إذ 

تذبذب هذا املسار خالل تلك الفرتة الطويلة.

منهجية الدراسة

مل يتحقق التقدم إذن، وما كان له أن يتحقق، إال تدرجيًيا 
ىف  أمهها  كان  عدة  بمراحل  مرت  تارخيية  عملية  عرب 

أوروبا مرحلتى النهضة والتنوير. وتبدو دقيقًة جًدا كلمة 
Renaissance أو النهضة ىف تعبريها عن اإلرهاصات 
ىف  الطويل  التقدم  ملسار  األوىل  البدايات  شكلت  التى 
أوروبا. حتمل هذه الكلمة، ضمن ما تتضمنه من معان، 
ومعنى  والتحرك،  الوقوف  وبداية  االستيقاظ  معنى 
اإلحياء ىف داللته عىل عودة احلياة إىل كيان كان ىف حالة 
قريبة من املوت. وهذا ما حيدث عادًة ىف بداية أى مسار 
يسلكه اإلنسان. يستيقظ أواًل، ثم يقف عىل قدميه، ويبدأ 
ىف التحرك، ومن الطبيعى أن يكون حتركه ىف البداية بطيًئا 

كونه مستيقًظا لتوه.
عن  التعبري  ىف  بكثري  أدق   Renaissance مصطلح 
مثل  أحياًنا  ُتستخدم  أخرى  كلامت  من  املعنى  هذا 
Awakening، وRevival، وغريمها. ومقابلها بالعربية 
صحيحًة  بدايًة  أردنا  إذا  األدق،  هو  بالتاىل  )النهضة( 
ملسار تقدم شامل ال يقترص عىل قرشة عىل سطح كل من 
جمتمعاتنا العربية، وينفذ إىل أعامقها)2(. ويثري ذلك مسألة 
املنهجية ىف دراسة التقدم. وىف غياب نظريات ُتفرس تقدم 
ُيلجأ  كافًة،  جماالهتا  ىف  أى  جمملها،  ىف  اإلنسانية  احلياة 

ة للتقدم العلمى. أحياًنا إىل النظريات امُلفرسِّ
تقدم  مسار  ىف  جزًءا  إال  ليس  العلم  تقدم  أن  خيفى  وال 
البرشية ىف خمتلف أوجه احلياة، فضاًل عن أن ما ُتعنى به 
والذى  حتديًدا،  احلديث  العلم  تقدم  هو  النظريات  هذه 
بدأ ىف مشارف عرص النهضة ىف أوروبا. وإذا كان مقبواًل 
أن ُنعد هذا العرص بداية التقدم الكبري ىف احلياة اإلنسانية، 
فلم حتدث هذه البداية فجأة أو بمنأى عن تطور أويل أو 
بدائى ىف مسار البرشية ىف وقت مبكر جًدا، سواء رأينا أنه 
ارتبط باكتشاف النار واستخدامها قبل نحو ثالثامئة ألف 
عام، أو بتحدث البرش مع بعضهم ومن ثم بداية تواصل 
ما بينهم قبل نحو 70 ألف عام، أو بتأسيس املجتمعات 
األوىل الصغرية ىف مرحلة مل ُيقدر لنا أن نعرفها بدقة بعد، 
أو بنشأة الزراعة قبل حواىل 12 ألف عام أو أكثر قلياًل. 
النهضة.  عرص  قبل  أولية  بدايات  هناك  كانت  أنه  امُلهم 
جماالت  ىف  خمتلفة  بدرجات  علمية  معارف  تكونت  كام 
متنوعة، نتيجة تراكم أوىل ىف إدراك البرش لبعض الظواهر 
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الطبيعية. وال ننسى أن تاريخ الفكر قديم يعود إىل القرن 
السادس قبل امليالد عندما نشأت الفلسفة اإلغريقية التى 
يتيرس  مل  مما  ذلك  قبل  ما  إىل  ربام  أو  منها،  الكثري  نعرف 
ُمسلمون  وعلامء  ُمفكرون  قدم  كام  نعرفه.  أن  بعد  لنا 
عرصهم،  بمعايري  والعلم  الفكر  ىف  متنوعة  إسهامات 
القديم،  اإلغريقى  الرتاث  بني  جرًسا  بعضهم  وشكل 

والتقدم األوروبى احلديث.

والصلة بني الفكر والعلم وثيقة، إذ تربطهام ىف األغلب 
ىف  إال  بوضوح  هذا  يظهر  مل  وإن  وثقى،  ُعروة  األعم 
أن  يمكن  ذلك،  ومع  األوروبية.  النهضة  عرص  أواخر 
ننطلق من نظريات التقدم العلمى ىف حتديد منهجية هذه 
مناحيها  ىف  اإلنسانية  احلياة  بتقدم  ُتعنى  التى  الدراسة 
كافًة، والعلم جزء منها. ومن بني نظريات عدة ىف تفسري 
هى  األوىل  رئيسيتان:  نظريتان  توجد  العلمى،  التقدم 
 Theory of the Accumulation of الرتاكم  نظرية 
Knowledge وهى تقوم عىل أن العلم عملية تراكمية، 
إذ يتطور بشكل تدرجيى عرب البحث واملالحظة والتجربة 
واحلوار بني العلامء والباحثني، وصواًل إىل صوغ نظريات 
وُتناقش،  العلمية،  املعرفة  من  مزيد  بناء  ىف  ُتستخدم 
معطيات  ظهور  نتيجة  وُتنقض  وُتطور،  وُتراجع، 

جديدة)3(.

املعرفية  القطعية  أو  العلمية  الثورات  نظرية  والثانية هى 
وال   .Theory of Scientific Paradigm Shifts
التدرجيى.  العلمى  الرتاكم  حدوث  النظرية  هذه  تنفى 
لكن هذا الرتاكم وفًقا هلا، تقطعه حتوالت كربى تنتج عن 
التحول من نموذج  أبحاث جتريبية ونظرية، وتؤدى إىل 

معرىف Paradigm إىل آخر)4(.

وهاتان مها النظريتان الكربيان ىف تفسري التقدم العلمى، 
الكاتوس  نظرية  مثل  أخرى  نظريات  بضع  وبجوارها 
Lakatos )نظرية الربنامج البحثى(، و)نظرية ألكسندر 
املراجعة  و)نظرية   )Alexander Jeffrey جيفرى 

 . Theoretical Revision(

أو  العلمى  الرتاكم  نظرية  عىل  الدراسة  هذه  وتعتمد 

من  هتوين  بدون  أصدق  أهنا  ىف  كاتبها  العتقاد  املعرىف، 
توماس كون  العلمية. وقد أحسن  الثورات  نظرية  شأن 
وجود  ُينكر  مل  ألنه  العلمية،  الثورات  نظرية  صاحب 
يتطور  عادًيا  علاًم  عده  وإن  واملعرفة،  العلم  ىف  الرتاكم 
العلم  من  أقل  تبدو  مرتبة  ىف  ووضعه  روتينى،  بشكل 
حلظة  ىف  ثورة  أو  كربى  طفرة  نتيجة  عنه  ُيكشف  الذى 
معينة وُيؤدى إىل نموذج فكرى أو معرىف جديد خمتلف 
التحول من رؤية بطليموس  عن سابقه أو سابقيه، مثل 
من  واالنتقال  الكون،  فهم  ىف  كوبرنيكوس  رؤية  إىل 
فيزياء نيوتن إىل نسبية أينشتاين، وغري ذلك مما ُيعد ثورة 

علمية كربى وفق هذه النظرية.

علمى  كشف  فيها  حيدث  التى  اللحظة  نتأمل  وعندما 
من  جاء  أنه  تصور  علينا  يصعب  املعنى،  هبذا  ثورًة  ُيعد 
فراغ، أو حدث خارج نطاق احلياة، وإال صار نوًعا من 
العلم  أعامل  من  عماًل  وليس  به،  يوحى  الذى  الوحى 
كاماًل  عمًرا  أو  سنوات،  الباحث  أو  العامِل  يمىض  الذى 
ىف بعض األحيان، لكشفه. فالعامِل الذى يكشُف ما ُيعد 
ثورًة علميًة ينشئ ويقرأ ويطلع وُيفكر ويتأمل. وهو ىف 
هذا كله يعتمد، بقصد أو من دونه، عىل معارف كثرية، 
وربام أيًضا عىل نقاش مع آخرين ذوى علم أو أصحاب 
ذكاء. وهو، فوق هذا وذاك، ينطلق مما سبق كشفه حتى 

إذا مل يعتمد عليه بشكل مبارش.

قفزت  التى  الفكرة  أن  تصور  املثال,  سبيل  عىل  يصعب، 
تفاحة سقطت من  نيوتن، عندما شاهد  ىف ذهن إسحق 
عقله  ىف  دخلت  والدته،  حديقة  ىف  األرض  عىل  شجرة 
واعتمد  لسنوات  امتد  تفكري  وبدون  مقدمات،  أى  بال 
أجراه  قد  ُمتوافًرا من معارف، وما كان  كان  ما  فيه عىل 
هى  كثرت  أو  قلت  املقدمات  فهذه  أولية.  أبحاث  من 
التى أوصلته إىل حالة صار فيها جاهًزا للبحث ىف عالقة 
إىل  سعى  طبيعية  بظاهرة  الشجرة  من  التفاحة  سقوط 

فهمها، ووصل من خالهلا إىل نظرية اجلاذبية األرضية.

ثورات  أو  طفرات  ُتعد  ما  خمتلف  عن  ذلك  مثل  وُقل 
ال ُيمكننا نزعها من سياقها، وفصلها من ثم عن كل ما 
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الذى  هبذا  هلا  مبارشة  صلة  ثمة  تكن  مل  إذا  حتى  سبقها 
سبق. فظهور نظرية جديدة غري معتمدة عىل تطوير نظرية 
ما  بكل  الصلة  ُمنبتة  أهنا  يعنى  ال  مبارشة  بطريقة  سابقة 

سبق من تراكم معرىف.

العلوم،  فلسفة  دارسى  من  قليل  غري  إليه  انتبه  ما  وهذا 
ينتمى  الذى  باشالر  جاستون  املثال  سبيل  عىل  ومنهم 
من  وضوًحا  أكثر  ولكنه  العلمية،  الثورات  مدرسة  إىل 
األبستمولوجية  القطيعة  بأن  اإلقرار  ىف  كون  توماس 
الناجتة عن ثورة جديدة ال تنفى أن مسار التقدم العلمى 

متواصل، وأن جيدة ال ينفصل عن قديمه)5(.

ُيقر  الذى ال  العلمى،  التقدم  وإذا كان هذا ما حيدث ىف 
بأمهية  فيه،  أبستمولوجى  انقطاع  بحدوث  القائلون 
الرتاكم التدرجيى، فمن باب أوىل يكون التطور ىف احلياة 
اإلنسانية األوسع بكثري من العلم هو األقرب إىل الواقع. 
أوروبا  ىف  حدث  الذى  التطور  دراسة  منطق  هنا  ومن 

باجتاه التقدم وفق نظرية الرتاكم، وتقسيمه إىل مراحل.

إرهاصات التقدم األولى فى عصر النهضة

الفنون والعلوم جناحا النهضة األوروبية

بدأت  حني  متينًة  قويًة  تزال  ال  التخلف  حصون  كانت 
ىف  أوروبا  ىف  الطويل  التقدم  ملسار  األوىل  اإلرهاصات 
القرن اخلامس عرش. بدأت تلك اإلرهاصات ىف صورة 
اإليطالية،  اإلمارات  بعض  من  انطلقت  فنية  ومضات 
وإمارات  بلدان  من  عدد  ىف  متناثرة  علمية  وأخرى 
ىف  النهضة  جناحى  بني  املشرتك  القاسم  وكان  أوروبا. 
يتفتح  بدأ  عقاًل  والعلوم،  الفنون  ومها  األوىل،  بداياهتا 
قمم  من  اخلروج  ىف  رشع  أن  بعد  جديدة،  آفاًقا  ويفتح 
ُحبس فيه طوياًل، والتخلص من قيود كبلته بأغالل ثقيلة 
أبقته ىف حالة سكون حتت وطأة قمع تعرض له كثري ممن 

سعوا إىل استخدامه.

1 - النهضة الفنية

باإلبداع  مقارنًة  ا  نسبيًّ أكرب  الفنى  اإلبداع  فرصة  كانت 

منذ  منهام  كل  بشأن  استمر  الرصاع  أن  برغم  العلمى، 
القرن اخلامس عرش بني اجلديد البازغ والقديم املتشبث 
فيه  املواجهة  كانت  الذى  العلم  وبخالف  باالستمرار. 
فنون  وجدت  املهيمنة،  والكنيسة  العلامء  بني  مبارشًة 
مساحًة  واملوسيقى  واملعامر  والنحت  والتصوير  الرسم 
ظهر  التى  األوىل  البداية  فكانت  التدرجيى،  للتجديد 
محلته  ما  وهذا  التقدم.  إىل  حينذاك  اإلنسان  توق  فيها 
ىف  موجوًدا  كان  عام  االختالف  ىف  بدأت  التى  الفنون 
القرون السابقة عىل القرن اخلامس عرش. محلت األعامل 
الفنية بدًءا من ذلك القرن معانى حُترك العقل وتدفع إىل 

التفكري.

الذى  عرش  الرابع  القرن  ىف  األوىل  بشائرها  وبدأت 
اإلهلية"،  "الكوميديا  رائعته  أليجيريى  دانتى  فيه  أبدع 
العرص  أعامل  أواخر  من  كانت  إذا  ما  عىل  خُيتلف  التى 
الوسيط، أم أول إبداعات عرص النهضة. وهلذا وجدُت 
من اإلنصاف القول إهنا كانت جرًسا بني العرصين، وإن 

دانتى هبذا املعنى "عابر بني عرصين")6(.

يبدو فيها  التى  العبور تلك ىف رائعته  فقد عرب عن حالة 
العامل متوتًرا، تتناظر فيه األضداد وتتعايش، وكأنه بانتظار 
جديد مل يكن واضًحا ىف ذلك الوقت. وبغض النظر عام 
إذا كان دانتى وعى طبيعة تلك اللحظة التارخيية، أم أن 
األمر كان جمرد إحساس بتغيري صار قريًبا، فقد عرب عن 

تناقضات مرحلة العبور بني العرصين وصعوباهتا)7(.

عام  املتوىف  دانتى  بعد  عقود  بضعة  األمر  واستغرق 
أخذت  التى  الفنون  النهضة عىل  شمس  لترشق   1321
جُتدد نفسها وتتحرر من األنامط التقليدية. فكان دخول 
طبقة  ظهور  عىل  دااًل  املوسيقى  إىل  جمتمعية  مالمح 
بورجوازية جتارية جديدة هلا مذاقها الفنى املختلف عن 
الطبقة األرستقراطية. وأخذت اجلداريات أو التصاوير 
اجلدارية تبتعد عن األسلوب الشكىل، وتكتسب ُعمًقا. 
فقد ُفتحت أمام الفنانني، مع خروج العقل من الُقمُقم، 
مثلام  جماهلها،  اكتشاف  إىل  سعًيا  فانطلقوا  جديدة  آفاق 
البرش  عىل  استغلقت  أرسار  عن  البحث  ىف  العلامء  بدأ 
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عن  تعبرًيا  الفنون  ازدهار  بداية  فكانت  تارخيهم.  طول 
اللتني  وروحه  لنفسه  اإلنسان  اكتشاف  إرهاصات 
أزهقهام التخلف عىل مر الزمن. وهى بداية مبكرة جًدا 
ازدهار  فيها  تأخر  العامل  ىف  أخرى  مناطق  عىل  قياًسا 

الفنون إىل القرن التاسع عرش)8(0

النهضة،  عرص  لفنون  اجلاملية  الدالالت  جانب  وإىل 
انطالق  بدء  وهى  األمهية  بالغة  أخرى  داللة  هلا  كانت 
اإلبداع الذى أصبح رضوريًّا ضامن حريته، األمر الذى 
وضع األساس لالهتامم بعد ذلك بقضية "احلرية" التى ال 

يعيش إبداع بدوهنا.

البداية عىل  تركزت ىف  الفنون  أن هنضة  ُصدفًة  تكن  ومل 
ألن  ما،  بدرجة  واملوسيقى  والنحت،  والتصوير  الرسم 
السمعية  الفنون  عىل  الطلب  ُيزيد  األمية  نسبة  ارتفاع 
والبرصية التى شهدت تطوًرا كبرًيا ُبنى فيه عىل إرهاصات 
بدأت ىف أواخر العرص الوسيط، مثل أعامل الفنان جيوتو 
تصاويره  كرست  الذى   )1226-1337( بوندونى 
الطابع التجريدى لرسوم ذلك العرص، حيث اهتم بإبراز 
أرسار  يكتشف  كان  وكأنه  حية  إنسانية  ومعان  مواقف 
التوازن بني املادى والتجريدى. كام حلت أشكاله امُلعربة 
عن جمتمع بدأ لتوه يتحرك ببطء وحذر شديدين ويتطلع 
إىل املستقبل حمل النامذج اخلطية الكالسيكية املوروثة من 

العرص البيزنطى.

تفاصيل  تبيان  من  أروع  أوىف وال  هناك  ليس  أنه  واحلق 
د.  موسوعة  من  العربية  باللغة  النهضة  عرص  فنون 
عام  األوىل  طبعتها  صدرت  التى  الثمينة  عكاشة  ثروت 

.)9(1988

يأخذك د. عكاشة ىف جولة شديدة الثراء ىف العرص الذى 
معها ُبرشى  ومحلت  فيه  نديًة هبت  نسائَم  إن  عنه  يقول 
وعندما  قلبه.  ىف  كبري  بمكان  الفنون  حتظى  ُمتقدم  عامل 
تقرأ هذه املوسوعة, تشعر كأنك تستقل مع مؤلفها عربًة 
ىف  النسائم  تلك  هبت  حيث  إىل  وتعوُد  اخليول،  جتُرها 
الذين  وفنانيه  الرابع عرش،  القرن  منذ  إيطالية عدة  مدن 
ىف  بدأ  الذى  التارخيى  التحول  ىف  الفضل  إليهم  يرجع 

عرص النهضة، وتتوقف معه ىف حمطات تقرأ ىف كل منها 
تبدو  وكم  تلك.  أو  املدينة  هذه  ىف  الفن  حلالة  دراسة 
مبدعًة دراسُته عن حالة الفن ىف فلورنسا، التى تركزت 
حوهلا النهضة الفنية البازغة فيام ُيسميه لقاًء مل يكن مألوًفا 
من قبل بني العبقرية والطاقة اإلنسانية والظروف. وقل 
مثل ذلك عن دراسته عن مدينة البندقية مهد األسلوب 
عرش  السادس  القرن  أواخر  ىف  ُعرف  الذى  الباروكى 
لألشياء  احلسية  باجلوانب  وُعنى  والرسم،  العامرة  ىف 

ووصفها بتفصيل وتنميق.

االطالع  يكفى  التى  املوسوعة،  تلك  ُيميز  ما  أهم  ومن 
الفنون  هنضة  وتطورت  بدأت  بكيف  لإلملام  عليها 
للوحات  برباعة  الُتقطت  التى  الصور  كم  أوروبا،  ىف 
فيها  أحصيُت  وقد  العرص.  ذلك  ومبانى  وجداريات 
1220 صورة موزعة عىل أجزائها الثالثة. يتضمن اجلزء 
األول 461 صورة اختار للغالف األمامى صورة لوحة 
ىف  املحفوظة  الصخور(  بني  )العذراء  دافنشى  ليوناردو 
جدارية  من  تفصيلة  اخللفى  وللغالف  اللوفر،  متحف 
كنيسة  سقف  ُتزين  التى  آدم(  )خلق  أنجلو  ميكال 

السيستني بالفاتيكان.

منها  عكاشة  د.  اختار  لوحة   495 الثانى  اجلزء  وىف 
الرشير(  )هومريوس  رمربانت  لوحة  األمامى  للغالف 
لوحة  اخللفى  وللغالف  الهاى،  متحف  ىف  املحفوظة 
دودرو )جناح طائر الشقراف( املوجودة ىف مكتبة الربتينا 
ىف فيينا. أما اجلزء الثالث فيتضمن 574 لوحة اختار منها 
القبعة  ذات  )احلسناء  فرييولو  لوحة  األمامى  للغالف 
امُلثلثة حتمل مروحة( املحفوظة ىف ناشيونال جالريى ىف 
لندن، وللغالف اخللفى لوحة فرانسوا بوشيه )مدام دى 

بومبادور( املوجودة ىف متحف اللوفر.

لكل  عمل  اختري  الذين  الستة،  العظامء  الفنانون  وليس 
املوسوعة،  ألجزاء  الستة  األغلفة  أحد  ليتصدر  منهم 
إال بعض أبرز امُلبدعني الذين جعلوا الفنون جناًحا أول 
التقدم،  باجتاه  إقالعها  ىف  أوروبا  هنضة  عليه  اعتمدت 
الذى  األول  طوره  ليكتمل  قرون  مخسة  استغرق  الذى 
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إىل  طور  من  االنتقاُل  صار  تالية  أطوار  أمام  الباب  فتح 
آخر فيها أرسع، عىل النحو الذى خلق اهلوة العميقة بني 

الغرب وبقية العامل.
واملالحظ أن الكثري من فنانى عرص النهضة كانوا متعددى 
املواهب والقدرات، أى من النوع الذى ُيطلق عليه فنان 
ر وينحت ويعزف موسيقى ويقرض  شامل يرسم أو ُيصوَّ
الشعر، فضاًل عن اهتامم بعضهم بالعلم أيًضا، ولكن ىف 

حدود إمكانات عرصهم.
خذ مثاًل ليوناردو دافنشى )1519-1452( الذى مجع 
واملوسيقى،  واملعامر  والنحت  التصوير  أو  الرسم  فنون 
وضع  فقد  اهلندسة.  جمال  ىف  العلمية  مهارته  عن  فضاًل 
ا  تصميامت أولية لعدد من اآلالت التى توقع مبكًرا جدًّ
إىل  بالنسبة  احلال  وكذلك  إليها.  يتجه  اجلديد  العامل  أن 
ميكال أنجلو الذى رسم ونحت وقرض شعًرا. ومها أكثر 
فنانى عرص النهضة متيًزا، ومعهم آخرون ال يتسع املجال 
هلم ونذكر منهم نيكولو بينراتو، ودونتسو دى بويتسينا، 
وأمربوزيو لورنزيني، وفيليب دى فيثرى، والنج دول، 

ولورنزو جيربتى، وباولو أوتشيللو.
ذاته،  ىف  هنضًة  الفنون  ىف  التطور  كان  كيف  ولتوضيح 
أمام  نقف  نفسه،  الوقت  ىف  وأوسع  أبعد  هنضة  وبداية 
العقل  القائم عىل  اإلبداع  نحو  التحول  فيه  يتجىل  عمل 
األكثر  دافنشى  لوحة  وهو  االنطالق،  ىف  لتوه  اآلخذ 
ىف  أكملها  باألحرى  أو  رسمها  التى  "موناليزا"  شهرة 

مطلع القرن السادس عرش )1503()10(.
العرص من  "موناليزا" أفضل لوحات ذلك  قد ال تكون 
زاوية التقييم الفنى املهنى، وهى ليست أمجل لوحاته ىف 
رأى بعض دارسى فن دافنشى مقارنًة بأعامل أخرى مثل 

"العذراء بني الصخور" و"العشاء الربَّانى".
عربت  التى  الفنية  األعامل  أكثر  أحد  تكون  ربام  ولكنها 
بوضوح، وىف وقت مبكر، عن التطور الذى كان حيدث 
ىف نظرة اإلنسان إىل نفسه وجمتمعه وإىل الكون ىف جُممله، 
احلقيقى  األساس  يمثل  أنه  إدراك  علينا  يتعني  ما  وهو 
كام  اللوحة،  هذه  وتدل  نتقدم.  أن  أردنا  إذا  للتقدم، 

املظهر  جتاوز  عىل  العرص،  ذلك  ىف  عدة  أخرى  لوحات 
إىل  والوصول  داخلها  إىل  والنفاذ  لألشياء،  اخلارجى 
للمخلوفات،  امُلحركة  الدوافع  ىف  والبحث  أعامقها، 
والسعى إىل معرفة ماهية احلقيقة فيها بام يعنيه ذلك من 

إشباع الروح وليس إمتاع البرص فقط.

وربام ال جيد من ُيشاهد "موناليزا" شيًئا مميًزا ىف شكل املرأة 
االنتباه.  ُحسُنها  يلفت  مجيلًة  ليست  فهى  اللوحة.  بطلة 
اإلنسان  روح  إىل  ُمبدعها  نفاذ  هو  ُيميزها  ما  أهم  لكن 
حُيرك  لكى  وسعَيه  التقدم،  إىل  رحلَته  بدأ  قد  كان  الذى 
عىل  به  مفعواًل  بقى  أن  بعد  فيه  فاعاًل  وُيصبح  التاريخ 
مر ما سبق من الزمان إال قلياًل أو عىل سبيل االستثناء. 
كانت اللوحة، ىف أحد أبعادها، تعبرًيا عن اجلديد الذى 
كان يبزغ بصعوبة وسط القديم، متمثاًل ىف روح اإلنسان 
الذى بدأ يعرف نفسه وقدرة عقله عىل تغيري شكل احلياة 

عىل األرض)11(.

ىف  املرسومة  املرأة  نظرة  تأمل  بني  واضًحا  الفرق  ويبدو 
رسيعة  بإطاللة  واالكتفاء  التدقيق,  من  بشىء  "موناليزا" 
عليها. وإذا عدنا إىل تأملها بعد حني، ربام نجُد فيها معنى 
خمتلًفا. فقد نراها نظرًة ساخرًة، وقد نشاهُد فيها شيًئا من 
ىف  ولكننا  وتأمل.  تفكري  نظرُة  أهنا  نعتقُد  وربام  احُلزن، 
ماهيتها  التفكري ىف  أهنا حتثنا عىل  ها، نشعر  نتأملَّ مرة  كل 
يبدو  ما  ويأرسنا  فقط،  بعيوننا  وليس  بعقولنا،  فتستأثر 
طبيعة  ُمدركني  نكون  وعندما  فيها.  كامنة  حيوية  أهنا 
تعبرًيا  فيها  أن نالحظ  يمكن  فيه،  ُرسمت  الذى  العرص 
انعكست  التى  والركود  اجلمود  حالة  من  التحول  عن 
كان  حيث  الوسيط،  العرص  ىف  غريه  عىل  كام  الفن  عىل 
أهنم  لو  كام  ذلك  قبل  يبدون  اللوحات  ىف  األشخاص 

متاثيل جامدة خالية من أى حياة.

ومن هذا األفق الواسع، نظر عدد من أساتذة الفن وعلم 
اجلامل إىل داللة "موناليزا" عىل التقدم الذى كان مساره 
قد بدأ. ولنقرأ مثاًل ما كتبه والرت بيرت: )إن اجلامل الذى 
يشع من لوحة "موناليزا" إنام هو ىف روح اإلنسان وليس 
العامل  أفكار  ُيلخص  أمامنا  مرسوم  هو  ما  إن  شكله. 
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العرص  وصوفية  روما،  وظمأ  أثينا،  روحانية  وجتاربه: 
"موناليزا" تبدو لنا كام لو أهنا الغيالن التى  الوسيط. إن 

ماتت ألف مرة وانبعثت ألف مرة أيًضا ...()12(.
غري  مبالغة.  منا  أى  يراه  ما  الوصف  هذا  ىف  يكون  وقد 
التارخيية  الداللة  يؤكد  إنام  مبالًغا  يبدو  الذى  هذا  أن 
العميقة للوحة بقيت عابرًة لألزمان، وستظل مرآًة يرى 
من  وينبع  هو  به  يتعلق  قد  شيًئا  بعمق  إليها  الناظر  فيها 
داخله كام لو أنه يريد إعادة اكتشاف نفسه. وهذا بعض 
ما حيدث لإلنسان ىف رحلته إىل التقدم، إذ ُيعيُد اكتشاَف 

نفسه وعقله وما لديه من قدرات.
2 - النهضة العلمية

ىف الوقت الذى بدأ جتديد غري مسبوق ىف الفن تعبرًيا عن 
اإلنسان  أغوار  سرب  ىف  الُقمقم  من  اخلارج  العقل  رغبة 
التعريف  البازغ يرشع ىف  العلم  واملجتمع والكون، كان 
بام مل يستطع البرش إدراكه من قبل، وخيلق ىف ثنايا تطوره 

معاول ُتفيد ىف دك حصون ختلف طال أمده.
ىف  بدأوا  علامء  بني  الضارى  الرصاع  قصة  لُكُثر  معروفة 
تطوير معارفهم واستخدامها الكتشاف الكون، والكنيسة 
التى ختندقت ىف موقعها. وهكذا كان الصدام الذى محل ىف 
طياته نقلة علمية كربى أحدثها كوبرنيكوس ثم جيوردانو 
برونو وجاليليو من فكرة مركزية األرض إىل نظرية مركزية 
ثابتة إىل  اعتقاد كان سائًدا ىف أن األرض  الشمس، ومن 
غري  حتِد  ىف  الشمس  حول  وتدور  تتحرك  أهنا  اكتشاف 

مسبوق لتعاليم الكنيسة ىف هذا الشأن.
فقد  النوعية،  النقلة  لتلك  النوعية  األمهية  عن  وفضاًل 
أن  اكتشاف  ارتبط  إذ  عميًقا  مغزى  ثناياها  ىف  محلت 
األرض ليست ثابتًة جامدًة بنهضِة كان جوهُرها حتريك 
الكوكُب  يكن  مل  البرشية.  عليه  تعودت  الذى  اجلمود 
وحده الذى اكُتشف أنه يتحرك، بل اإلنساُن الذى حقق 
هذا االكتشاف وأثبت أنه قادٌر عىل اخلالص من اجلمود. 
حَتوهلا  رحلة  الوقت  ذلك  ىف  بدأت  قد  أوروبا  كانت 
احلركة  حالة  إىل  أيًضا،  والثبات  والُسبات،  اجلمود  من 

الناهضة واملتوثبة لتقدم حتقق تدرجييًّا.

استمر ذلك الصدام عقوًدا طويلًة استعرت خالهلا احلرب 
ضد العلم، بعد أن أدرك ُحراس حصون التخلف أنه ُيدد 
اد بشجاعة كبرية، وضحى  بدك معاقلهم. وحتىل علامء ُروَّ
بعضهم بنفسه مثل جيوردانو برونو الذى حكمت عليه 
حمكمة تفتيش باملوت، وُألقى به ىف النار بعد قطع لسانه. 
وبرغم أن جاليليو اضطر إىل الرتاجع ظاهريًّا عن علمه 
حني مثل أمام حمكمة أخرى عام 1633 ليتجنب املوت 
حرًقا، فقد جهر خالل حماكمته بأن الكتاب امُلقدس ليس 
ا)13(. كتاب علم بل دين، وأنه مرجع روحى وليس علميًّ
العلم وحياة  البداية بني هنضة  منذ  الصلُة وثيقًة  وكانت 
العلم يشق طريقه ىف ظروف ملبدة  بدأ  أن  فام  اإلنسان. 
بغيوم اخلرافات واألساطري املرتاكمة عرب التاريخ، حتى 
يمكن  ما   )1561-1626( بيكون  فرانسيس  بلور 
ىف  ساهم  الذى  التجريبى،  املنهج  مقدمات  ُنعدها  أن 
قواعد  عىل  استناًدا  املعرفة  إنتاج  عىل  العقل  قدرة  تأكيد 
1623-( لوك  جون  نفسه  االجتاه  ىف  وتبعه  حُمددة)14(. 
1704()15(، الذى ُعرف بإسهامه ىف بلورة مبدأ التسامح 
أكثر من دوره ىف تطوير املنهج التجريبى. وتواصل هذا 
عن  النظر  وبغض  فيه.  اإلسهامات  وتنوعت  االجتاه، 
االتفاق أو االختالف عىل هذا اجلانب أو ذاك ىف املنهج 
ا ىف النهضة  التجريبى، فالقدر امُلتيقن أنه أدى دوًرا تارخييًّ

العلمية ىف أوروبا، وىف العامل بعد ذلك.
واحلال أنه مل يكن ُمتصوًرا أن تبدأ هنضة علميٌة ىف أجواء 
بدون إسهامات منهجية رضورية  التخلف  ساَدها ظالُم 
للمساعدة ىف تنظيم التفكري، الذى كان مسألة شاقة ىف تلك 
املرحلة بعد أن توقف العقل، أو ُأوقف، عن العمل لزمن 
املنهج،  بمسألة  أيًضا  ديكارت  رينيه  ُعنى  وهلذا  طويل. 
عنوانه  وكان  املجال،  هذا  ىف  كتابه   1637 عام  ووضع 
)مقال عن املنهج امُلتبع حلسن قيادة عقل اإلنسان والبحث 
عن احلقيقة ىف العلوم(، ولكنه ُترجم إىل العربية خُمترًصا 
بالفلسفة  معرفته  عىل  فيه  واعتمد  املنهج(.  عن  )مقال 
برغم أنه كان عاملًا ىف الرياضيات. وهذا هو الكتاب الذى 
وردت به عبارته التى اشُتهرت ىف العامل كله )أنا ُأفكر، إذن 
ا  أنا موجود()16(. ولكن املنهج عند ديكارت مل يكن جتريبيًّ
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فقط وال ىف األساس، ألن املعرفة عنده يمكن أن ُتكتسب 
تفكري  بعد  ولكن  أيًضا،  العقلية  التصورات  طريق  عن 
وبحث عميق يبدأ بالشك، أى عدم قبول أى شىء بوصفه 
ا إال بعد التأكد من ذلك، عن طريق تقسيم املوضوع إىل  حقًّ
أجزاء صغرية، والسري مع العقل من البسيط إىل امُلركب، 
ومن السهل إىل األصعب، ثم القيام بمراجعة شاملة لكيال 

نغفل أى عنرص أو جانب ىف هذا املوضوع.

ولنا أن نتصور ما كان يعنيه التفكري هبذه الطريقة املنهجية 
عقله  استخدام  ىف  لتوه  بدأ  قد  اإلنسان  كان  مرحلة  ىف 

ُمتحرًرا من اجلمود وقيوده، ومن اخلوف وأصفاده.

ا  وربام جيوز أن ُنعَد إسهاَم ديكارت املبنى عىل متيزه علميًّ
ا أهم ُأسس اجلرس الذى ربط بني مرحلة النهضة  وفلسفيًّ
التى استمرت زهاء ثالثة قرون، واملرحلة الثانية ىف مسار 
الثامن  القرن  ىف  التنوير  مرحلة  وهى  أوروبا  ىف  التطور 
عرش. وكان لكل من جورج بريكىل )1685-1753(، 
بناء  ىف  كبري  دور  أيًضا   )1711-1776( هيوم  وديفيد 
التجريبى  املنهجني  بني  التقريب  وكان  اجلرس.  ذلك 
والعقىل من الدعائم األساسية التى أتاحت هذا التطور. 
فكأن اجلرَس بني مرحلتى النهضة والتنوير سبَقُه جرس بني 

هذين املنهجني. 

العلم  تقدم  ىف  أيًضا  أسهمت  التى  العوامل  أهم  ومن 
تلك  عرش،  السابع  القرن  ىف  خاصًة  النهضة،  مرحلة  ىف 
بطبيعة  مبارش  غري  بشكل  حدثت  التى  الثرية  املناظرات 
من  دافع  إذ  والعقىل،  التجريبى  املنهجني  بني  احلال 
الواقع  إدراك  إمكان  عن  "العقليني"  نسميهم  أن  يمكن 
حاجج  بينام  العقل،  ُيكوهنا  التى  التصورات  طريق  عن 
التجريبيون بأن املعرفة ُتدرك بالدليل املستند إىل خمتلف 
االختالف  ذلك  ثنايا  وىف  العملية.  التجارب  أنواع 
املنهجى، أخذ دور العقل ىف التطور واالزدهار، وحدث 
تكامل بني املنهجني التجريبى والعقىل بدًءا من ديكارت، 
ومتناظرًة  خمتلفًة  بدأت  كثرية  ورؤى  أفكار  التقت  مثلام 
ىف جمرى التطور الذى أحدث قطًعا مع العرص الوسيط، 
وروٌد  فيها  فأينعت  قاحلًة  كانت  التى  األرض  وحرث 

من  االنتقال  فبدأ  وروائُحها،  ألواهُنا  متنوعٌة  وأزهاٌر 
ا،  تلقائيًّ ُقل  أو  ا  طبيعيًّ التنوير  مرحلة  إىل  النهضة  مرحلة 
ىف  التطور  بلوغ  مع  ا  تدرجييًّ بينهام  اجلرس  اكتمل  أن  بعد 

العلم مستويات أعىل. 

إسحاق  الفيزياء  علم  رائد  لعبه  الذى  الدور  مثاًل  خذ 
نيوتن )1727-1642( ىف إكامل هذا اجلرس من خالل 
متقدًما ىف مسار  مثلت ىف حينها مستوى  التى  إسهاماته 
الطبيعة  قوانني  أهم  بعض  اكتشاف  طريق  عن  التطور، 

التى ُيعتمد عليها حتى اليوم)17(. 

وكان كتابه )املبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية( الصادر 
مسار  ىف  كبريًة  وخطوًة  مسبوق،  غري  فتًحا   1687 عام 
اعتمد عليه علامء  الذى  ُيعد األساس  العلم. فهو  تطور 
الفيزياء والرياضة ىف كثري من بحوثهم واكتشافاهتم حتى 
اليوم. وكان أثر إسهامات نيوتن واضًحا ىف تفكري بعض 
فالسفة مرحلة التنوير، خاصًة إيامنويل كانط )-1724
العلمية  باإلسهامات  بدوره  فكره  تأثر  الذى   ،)1804
ىف عرص النهضة، ووضع ما يمكن أن ُنعده أول أساس 

أبستمولوجى للعلم.

وقيمته  العقل  دور  ترسيخ  ىف  نيوتن  إسهام  أن  واحلال 
عمله  إن  قل  بل  العلمية،  اكتشافاته  عن  أمهية  يقل  ال 
من أجل وضع أساس لنهضة العلم تكامل مع دوره ىف 
العلم  بني  قة  خالَّ بطريقة  مزج  فقد  العقل.  قيمة  تدعيم 
والفكر ىف مرحلة كانت النهضة ىف حاجة إليهام مًعا. خذ 
الذى  الطبيعية(  للفلسفة  الرياضية  )املبادئ  كتابه  مثاًل 
ق فيه هذه املبادئ مع تبسيطها ىف الوقت نفسه ليسهل  عمَّ
الرتاكم  لتحقيق  عليها  البناء  ثم  ومن  ودرسها،  فهمها 
الكتاب  هو  وهذا  النهضة.  مرحلة  ىف  بدأ  الذى  املعرىف 
الذى صاغ فيه قوانني احلركة، التى ُتعد أساس امليكانيكا 
الكالسيكية، ىف سياق ما يمكن تسميته خط أفكار امتد 
نقلًة  فنقله  إليه  وصل  حتى  جاليليو،  حتى  أرسطو  من 
نوعيًة أتاحت صوغ تلك القوانني، وهى قانون الُقصور 
وقانون  واحلركة،  القوة  بني  العالقة  وقانون  الذاتى، 

الفعل ورد الفعل)18(. 
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دراسات

جمرد  ليست  الفكر  وتطور  العلم  هنضة  بني  والعالقة 
افرتاض، إذ نجد جتليات عدة هلا ىف الواقع األوروبى ىف 
تلك املرحلة، ومنها عىل سبيل املثال تأثر امُلفكر التنويرى 
أورين  مارى  فرانسوا  األصىل  )اسمه  فولتري  الفرنسى 
1778-1694( بإسهامات نيوتن. فقد استخلص منها 
ما دعم اعتقاده ىف فكرة سمو العقل عىل ما عداه، وقدرته 
عىل تغيري صورة احلياة عىل األرض، األمر الذى أحدث 
التى  التنوير  ومرحلة  النهضة  مرحلة  بني  الوثيقة  الصلة 

سننتقل إليها ىف اجلزء التاىل.

ساعَد  الذى  األساَس  بإسهاماهتم  اٌد  روَّ علامء  وضع  لقد 
التارخيية  مهمتهم  ىف  وفالسفتها  التنوير  مرحلة  ُمفكرى 
الكربى، عندما أشهروا العقل سالًحا ىف مواجهة تقاليد 
سيد  هو  ليكون  اإلنسان  حترير  أجل  من  عقالنية،  غري 
نفسه بوصفه كائًنا عاقاًل يستطيع تغيري املجتمع والعامل إىل 
األفضل اعتامًدا عىل قوة العلم واملعرفة. وكانت تلك حلظًة 
تارخييًة اتسمت بالرومانسية التنويرية، ومل ُيتصور خالهلا 

أن العقل والعلم يمكن أن ُيغريا العامل إىل األسوأ أيًضا.

مرحلة التنوير

طفرة  صورة  أوروبا  ىف  التقدم  نحو  التطور  يأخذ  مل 
النحو.  هذا  عىل  حيدث  أن  له  كان  وما  كربى،  قفزة  أو 
ا، وببطء ملحوظ أخذ  حدث التطور نحو التقدم تدرجييًّ
التى  املقومات  اكتملت  أن  إىل  قرن،  بعد  قرًنا  يتسارع 
أتاحت انطالقه بمعدالت أرسع، وصواًل إىل احلالة التى 
سمحت بطفرات متوالية منذ بدايات النصف الثانى ىف 

القرن العرشين.

ىف  الثانية  الكربى  املرحلة  وهى  التنوير،  ملرحلة  وكان 
مسار التطور ىف أوروبا، أثر بالغ ىف ترسيع هذا التطور. 
التنوير،  مرحلة  محلته  الذى  اجلديد  أمهية  نعرف  ولكى 
التى  باملرحلة  ثم  ومن  به،  املقصود  بمعرفة  البدء  حيسن 

حتقق خالهلا برغم صعوبات وعقبات مهولة واجهته.

ا من مرحلة النهضة إىل مرحلة التنوير  بدأ االنتقال تدرجييًّ
بدقة  التنوير  السابع عرش. ولكن تعريف  القرن  ىف هناية 

انتظر حتى قرب هناية القرن التاىل )الثامن عرش(، عندما 
أصدر األملانى إيامنويل كانط كتابه، أو باألحرى كراسته 
 .1784 التنوير( عام  املعنونة )جواب عن سؤال ما هو 
الشهرية  برلني  جملة  ىف  أواًل  الكراسة  تلك  ُنرشت  وقد 
ىف  تسولز  فريدريش  يوهان  القس  أثاره  سؤال  عىل  ا  ردًّ
فكرة  تفنيد  ىف  كتبها  مقالة  هامش  عىل  نفسها،  املجلة 
الزواج املدنى التى كانت جديدًة حينذاك، وجاء فيها أنه 
التنوير، وسأل عام يكون  ملا يسمعه عن  ال يعرف معنى 
والفضول ىف  االستنكار  مزجًيا من  حتديًدا. وكان سؤاله 
ُمبسطة بخالف  بطريقة  للجواب  كانط  مًعا. تصدى  آن 
عىل  خمتلفني  دارسوه  مازال  التى  كتاباته،  ىف  اعتاده  ما 
تفسري بعض ما فيها، خاصًة عند ترمجتها من األملانية إىل 

اإلنجليزية ومنها إىل العربية ولغات أخرى)19(.
التنوير، ببساطة، كام رشحه كانط هو حترير اإلنسان من 
حالة ذهنية وجد نفسه فيها، وخضع هلا بشكل طوعى، 
فقيد عقله وتصور أنه عاجز عن التفكري وإدراك ما حييط 
وفرس  الفهم.  عىل  ُيساعده  من  إىل  حاجة  ىف  وأنه  به، 
كانط هذا العجز بارتياح اإلنسان إىل االنقياد ملن يتصور 
يدرى  أن  بدون  نفسه  فوضع  منه،  أكثر  يفهمون  أهنم 
وصايتهم  يامرسون  كيف  يعرفون  أوصياء  سيطرة  حتت 
ا إىل توارث تقاليد  وحُيافظون عليها. وأدى ذلك تدرجييًّ
ُقدرة  وتنامى  إنتاجها،  وإعادة  للوصاية،  اخلضوع 
إليهم،  حاجة  ىف  هلم  اخلاضعني  إبقاء  عىل  األوصياء 
األسباب  من  مزيد  اخرتاع  عرب  خضوعهم  وترسيخ 
عقوهلم  عىل  ُمعَتمدين  البرش  انطالق  دون  حتول  التى 

وتفكريهم.
ُيشبه  العقلية  للوصاية  اخلضوع  أن  كانط  وأوضح 
يتلمسوا  أن  اخلاضعني  إمكان  ىف  وأن  ظالم،  ىف  العيش 
طريَقهم بأنفسهم ُمستفيدين من مصابيح صغرية ُيضيُئها 
عقله،  استخدام  إىل  فرد  كلَّ  َيْدعون  الذين  التنويريون 
والتفكري فيام حيتاج إىل فهمه، وإجراء نقاش مع امُلحيطني 
ا  به بطريقة ُحرة، وبدون أن يكون أى من امُلناقشني وصيًّ
الطريق  هذه  ىف  املىض  أن  كيف  ورشح  اآلخرين.  عىل 
يبدو صعًبا ىف البداية، ألنه يتطلب التحرر من خرافات 
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ُتعطل السعى إىل معرفة موضوعية، ومن تقاليد موروثة 
املطلوب،  كان  احلر)20(.  التفكري  من  ومتنع  العقل  تعوق 
باختصار، هو قطع حبال الوصاية التى ُربط اإلنسان هبا، 
ىف  عليه  صعًبا  يكون  الذى  احُلر  التحرك  عىل  وتشجيعه 
أوله، إىل أن يتعود عىل التحرر، وجيد ىف استخدام عقله ما 
ُيىضء طرًقا كانت تبدو له ُمظلمًة، فُيصبح ُمتنوًرا وقادًرا 

عىل أن ُينري لآلخرين أيًضا.

التنويريني  الفالسفة  أكثر  هكذا،  واحلال  كانط،  ُيعد 
تأثرًيا ىف إرساء قيمة العقل، التى ما كان ملسار التطور أن 
يتسارع بدون ترسيخها. فكان إخراج العقل من "ُقمُقم" 
األرض.  عىل  احلياة  صوغ  إلعادة  رضوريًّا  فيه  ُحبس 
ىف  مشرتًكا  قاساًم  كان  العقل  أن  ُصدفًة  تكن  مل  ولذلك 
معظم مؤلفاته. فقد فتح ىف ثالثيته )نقد العقل اخلالص 
أو امُلجرد - 1781، ونقد العقل العمىل 1781-، ونقد 
العقل  أمام  ُمغلقًة  كانت  أبواًبا   )1788 احلكم-  ملكة 
عىل نحو أعاقه عن القيام بدوره انطالًقا من قدرته التى 
ال  جاهزة  بمسلامت  مرتبطًة  وليست  حمدودة،  غري  رآها 

يستطيع إال أن يتكيف معها)21(.

برغم  التنوير  مرحلة  ُعمدة  كانط  ُنعد  أن  جيوز  وهلذا 
باهتامم  حيظون  املرحلة  تلك  ىف  الفرنسيني  املفكرين  أن 
وباسكال،  وداالميري،  وديدرو،  فولتري،  مثل  منه،  أكثر 
دي  وشارل  روسو،  جاك  جان  وبالطبع  وهولباخ، 

مونتسكيو.

التطور  بمسار  يتعلق  فيام  تعنينا،  التى  القضية  ومادامت 
بعد  انطلق  الذى  العقل  حترير  هى  التنوير،  مرحلة  ىف 
ذلك حُمقًقا التقدم بمعدالت أرسع، يمكن أن نقف وقفًة 
ا عند بعض األفكار األساسية املتعلقة به لدى  رسيعًة جدًّ
فولتري، الذى اهتم بتارخيه وكيفية تطوره. فقد الحظ ما 
سامه صعوًدا بطيًئا ولكنه متواصل لدور العقل، وصواًل 
إىل التبشري بالعقالنية ىف القرن الثامن عرش. وارتبط هذا 
الصعود، عند فولتري، بمسألة احلرية التى رأى أهنا جوهر 
تلك  آخرين ىف  مثل  أساًسا،  ُعنى  ولكنه  اإلنسان.  حياة 
املرحلة، باحلرية الشخصية ىف املجال اخلاص باإلنسان، 

احلريات  من  قليل  جانب  إىل  التفكري،  ىف  حريته  خاصًة 
والتعبري،  الرأى  حرية  مقدمتها  وىف  هبا  املرتبطة  العامة 
ىف  لوك  جون  إليه  سبقه  الذى  التسامح  بمبدأ  وعالقتها 

القرن السابع عرش)22(. 

رآه  إذ  أبعد،  مدى  إىل  املبدأ  هبذا  ذهب  فولتري  ولكن 
إنسانيتنا،  نعي  برًشا  نكون  أن  أردنا  إذا  لطبيعتنا  مالزًما 
وليس جمرد كائنات حية. فقد نبَّه إىل أن اإلنسان ضعيٌف 
بطبعه وقابٌل الرتكاب اخلطأ، ورتب عىل ذلك رضورة 
أن ُيسامح بعُضنا بعًضا، وأن َنَتسامح مع األخطاء بشكل 
متبادل. وجرى فولتري عىل هنج جون لوك، ونرش بدوره 

كراسته ىف موضوع التسامح)23(. 

وأهم ما جيمع الُكراستني إيامٌن عميٌق بأن التسامَح أسمى 
واملذهبى  الدينى  التسامح  عىل  وتركيٌز  اإلنسانية،  القيم 
ب رهيٌب أنَتج  باألساس، ألهنام ُكتبتا ىف عرص ساده تعصُّ
ولكن  والربوتستانت.  الكاثوليك  بني  مذهبية  حروًبا 
ُمقدمًة  كان  املبدأ  هذا  عىل  فولتري  أضفاه  الذى  املعنى 
لتعميمه ىف مواجهة خمتلف أنواع التعصب، وليس ذلك 
املستند عىل الدين أو املذهب فقط. وهلذا كتب الفيلسوف 
التسامح  أنه مل يقرأ عن  املعارص كارل بوبر، بعد قرنني، 

أعمق وأروع مما كتبه فولتري. 

أعاد  إذ  بوبر جاء أعمق وأروع،  كتبه ورشحه  ما  ولكن 
إنتاج مبدأ التسامح بوصفه األساس األول للديمقراطية 
التى كانت ىف حالة جنينية ىف مرحلة التنوير. فقد ربط بوبر 
الديمقراطية بالتسامح إىل حد أنه مل يتصور ديمقراطيًة ىف 
جُمتمع خَيلو، أو يقل فيه التسامح. وذهب إىل مدى أبعد 
عندما ناقش من يرون أن التسامح ال موضع له مع من 
ازداد  أن  بعد  عليهم،  تطبيقه  جيوز  وال  به،  يؤمنون  ال 
أن  ىف  والنازية،  الفاشية  جتربة  مرارة  بسبب  االعتقاد، 
غري املتساحمني ليسوا أهاًل للتسامح معهم ألهنم ُيمثلون 
خطًرا عىل الديمقراطية، أو عىل الدولة. فقد أكد فولتري أن 
أ ألهنا عامة وشاملة، وإذا كان ثمة  زَّ املبادئ الكربى ال جُتَ
جمال الستثناء ىف مبدأ التسامح فيتعني أن يكون مقصوًرا 
عىل من يرتكبون ُعنًفا دون غريهم. وخلص إىل اختزال 
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أكون  قد  إننى  جوهرية:  عنارص  ثالثة  ىف  التسامح  مبدأ 
خُمطًئا، وقد تكون أنت ُمصيًبا. وإننا حني نتحاور بشكل 
َعقالنى قد نصُل إىل تصحيح أخطائنا. وإن هذا احلوار 

العقالنى ُيساعُدنا لكى نقرتب مًعا من احلقيقة)24(.

ىف  التنوير  مرحلة  ملوقع  العامة  اللمحة  هذه  تكتمل  وال 
التطور ىف أوروبا بدون اإلشارة إىل بداية تأسيس  مسار 
التفكري العميق ىف املسألة االجتامعية، بوصفها أحد أهم 
التجليات العقلية ىف تلك املرحلة. ويعود الفضُل إىل جان 
التفكري ىف هذه املسألة  أمام  الطريق  جاك روسو ىف فتح 
خاصًة ما يتعلق بالتفاوت، الذى صار أحد أهم ما عجز 
التقدم عن إصالحه حتى اآلن فبقى مصدًرا آلالم أعداد 
ال حرص هلا من البرش، مثلام كان كذلك عرب التاريخ منذ 
وفقراء.  وأثرياء  وضعفاء،  أقوياء  إىل  الناس  انقسم  أن 
العبودية  إهناء  هو  املجال  هذا  ىف  التقدم  حققه  ما  كل 
ا، فلم يعد هناك سادة َيملكون عبيًدا يفعلون هبم  رسميًّ
نفوًذا  األقوى واألثرى واألكثر  يشاءون، ولكن ظل  ما 

قادًرا من الناحية الفعلية عىل استعباد ضعفاء وفقراء.

بالسعى  اهتامًما  التنوير  مرحلة  فالسفة  أكثر  روسو  كان 
وأكثر  وجشًعا،  أنانيًة  أقل  ليكون  اإلنسان،  تغيري  إىل 
 َ َبرشَّ من  أول  النحو،  هذا  عىل  وهو،  وإنسانية.  عطاًء 
نشأة  ىف  البحث  ورائد  ُيسميه،  أن  بدون  املساواة،  بمبدأ 
كان  حالة  أهنا  تصور  ما  أهنى  الذى  االجتامعى  التفاوت 
ينقسموا  أن  قبَل  األوىل،  حياهتم  ىف  متساوين  فيها  البرُش 
إىل َمالكني وُمعدمني. وألننا ال نعرف حتى اليوم حتديًدا 
اللحظة التارخيية التى بدأ فيها البرش ىف تكوين جمتمعات 
أن  امُلسجل، تصور روسو  التاريخ  صغرية، ألهنا سبقت 
تلك اللحظة هى التى بدأت فيها امللكية اخلاصة، واستوىل 
بعض البرش عىل أراض كانت مشاًعا وزعم كل منهم أهنا 
ملك له، ووجد من ُيصدقونه، ومن يعملون ىف خدمته)25(.

ال خامتة .. حيث ال ِختام للتقدم

التنوير  مرحلة  ىف  حدثت  التى  الكبرية  النقلة  فتحت 
كان  مما  أقرَب  أوروبا  التقدَم ىف  أرحب، وجعلت  آفاًقا 

ىف أى وقت قبلها، بعد أن ُوضع األساس لدور العقل، 
احلرية  مثل  قبل  من  معروفًة  تكن  مل  مبادئ  وُأعىل شأن 
الذى  العلمىُّ  التطوُر  وتواصل  واملساواة،  والتسامح 
األمر  النهضة،  مرحلة  مشارف  عىل  إرهاصاُته  بدأت 
هذا  باجتاه  الطريق  تعبيد  ىف  العميُق  أثرُه  له  كان  الذى 
حتى  عرش  الثامن  القرن  هنايُة  حلت  أن  وما  التقدم. 
نوعيني،  تطورين  عرب  ُفتحت  قد  الطريُق  هذه  كانت 
التجارة  توسع  بفعل  حدَث  الذى  الرتاكُم  أفىض  إذ 
الوقوف  إىل  العلم،  ىف  التطور  وبفضل  وازدهارها، 
األوىل،  بثورهتا  ُعرف  فيام  الصناعة  عرص  أعتاب  عىل 
ىف الوقت الذى أتاحت املبادئ التى ُبرش هبا وما ارتبَط 
نحو  أيًضا  التدرجيى  التطور  إمكانات  أفكار  من  هبا 

الديمقراطية.
بمثابة  عرش  التاسع  القرن  ىف  األول  النصف  فكان 
مرحلة االنتقال األكثر أمهية، التى شهدت خماًضا صعًبا 
ما  لظهور  األوىل  البدايات  مع  بالتزامن  للديمقراطية 
التطور  نتيجة  )التكنولوجيا(  بالتقنية  ُتعرف  صارت 
العلمى، بدًءا من العقد الثانى ىف القرن الثامن عرش حنَي 
السابع  عقده  إىل  ووصواًل  بخارى،  حمرك  أول  اخرُتَع 
غزل  آلة  لتشغيل  امُلحرك  هذا  استخدام  ىف  الرشوع  مع 
طريًقا  وفتحت  الصناعة،  ىف  ثورة  أحدثت  التى  النسيج 
التقدم  مع  تفاعِل  ىف  االقتصادى،  التقدم  باجتاه  أوسع 
السياسى الذى وفرته الديمقراطية عندما أرشف خماضها 
الصعب عىل االنتهاء ىف العقود الثالثة األخرية ىف ذلك 
القرن، واستناًدا عىل التقدم الثقاىف-الفكرى الذى كانت 

فتوحاُت عرص التنوير بدايًة الزدهاره.
وهلذا يتعذر اختتاُم دراسة ىف التقدم الذى ال ختَام له ىف 
وال  احلال،  بطبيعة  معه  واألمريكى  األوروبى،  موطنه 
هنايًة لسعى أعداد متزايدة من البلدان ىف بقية أنحاء العامل 
ُكل بطريقته، ووفق ظروفه، وحسب  بأسبابه  إىل األخذ 
ما يؤدى إليه التفاعُل بني حُمفزاته وكوابحه ىف كل منها، 
وأخًذا ىف االعتبار أنه ال يسري ىف خط ُمستقيم، بل ُمتعرج، 
وأن اآلثار السلبية إلساءة استخدام العقل والعلم تدفُع 
أنه  الشك، والتشكيك، ىف  إىل  البرش  متزايدًة من  أعداًدا 
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يسرُي ىف الطريق الصحيحة، ومما ُيؤدى إىل تراجع التفاؤل 
بمستقبل البرشية.

لكن ما يمكن استخالُصه أن مساَر التطور الذى قطعتُه 
أوروبا استغرَق بني أربعة ومخسة قرون، إىل أن اكتملت 
ال  الذى  التقدم  نحو  قدًما  للمىض  الالزمُة  امُلقوماُت 
يتحقق، عىل هذا النحو، ىف صورة َطفَرات، ولكن املساَر 

املؤدى إليه البد أن يشمَل بعًضا منها ىف هذا اجلانب أو 
ذاك، خاصًة ىف الِعلم الذى تقدم، ويتقدم، عرب عمليات 
التى  والطفرات  إليه  املؤدى  الرتاكم  بني  مستمر  تفاعل 
كام  علمية  ثورات  العلوم  فلسفة  دارسى  بعض  ُيسميها 
آخر  الدراسة. وهذا حديٌث  منهجية  سبقت اإلشارة ىف 
يتطلُب دراسًة قائمًة بذاهِتا عن التقدم العلمى والنظريات 

املختلفة بشأنه.
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