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مقدمة

فلم الفلسفي، الفكر يف العهد الحديثة الفلسفية املباحث من هامٌّ مبحٌث التاريخ فلسفة
عرشالذي الثامن القرن يف معاملها تحدَّدت ثم عرش، السابع القرن يف إالَّ مستقلٍّ كعلٍم تتضح
وكوندورسيه وفولتري وتورجو ومونتسكيو فيكو أمثال التاريخ فالسفة من العديد شهد
حتى عرش— التاسع القرن يف ذروته التاريخية بالدراسات االهتمام وبلغ وغريهم. وهردر
وكونت هيجل أمثال القرن هذا أعالِم يد عىل — التاريخ» «عرص اسم عليه نطلق أن ليمكن
حركة بالدراسة تتناول حيث موضوعها حيوية إىل التاريخ فلسفة أهمية وترجع وماركس.
تاريخها، من معينٍة مرحلٍة يف وسقوطها انهيارها وأسباب وتطورها البرشية املجتمعات

وتطوره. التاريخ حركة تحكم التي والقوانني
وعاش ُولد إيطايلٌّ فيلسوف وهو فيكو. اسم معها ويُذكر إال التاريخ فلسفة تُذكر وال
قريب، عهد منذ إال به الحقيقي االهتمام يبدأ ولم معارصيه وتجاُهل الفقر وعانى نابويل يف
التاريخ لفلسفة الحقيقي املؤسس يعدُّ فهو طويًال استمر الذي التجاهل هذا من الرغم وعىل
ابن مكانة تُماثل الغربي الرتاث يف مكانته إن القول ويمكن الغربي. الفلسفي الفكر يف
اطَّلعوا وربما عرش الثامن القرن فالسفة بعض ذكره لقد ا حقٍّ العربي. الرتاث يف خلدون
اكتشاًفا يُكتشف لم ولكنه الجديد، العلم من بعضأجزاء عىل وخاصة إنتاجه، من يشءٍ عىل
«ميشليه» ترجم عندما ثم ١٨٢٢م، عام مرة ألول األملانية اللغة إىل تُرجم عندما إال حقيقيٍّا
إىل األنظار توجيه يف أثرها لها كان مقدمة مع ١٨٢٥م عام الجديد العلم من مختارات
حركة مع وخاصة طويًال أغفلوه أن بعد بلده أبناء إليه والتفت وأصالتها، أفكاره أهمية
من فكَره فأحيا كروتشه بندتو األكرب إيطاليا فيلسوف جاء أن إىل اإليطايل، القومي البعث
عىل األضواء سلَّطت التي الدقيقة العلمية الدراسات تواَلت ثم . مستقالٍّ كتابًا له وأفرد جديٍد



فيكو عند التاريخ فلسفة

الروماني والقانون اللغة فقه أو عام بوجٍه التاريخ فلسفة يف سواء املختلفة فكره جوانب
العقلية حياتنا يف مجهوًال ليس فيكو أن والواقع هومريوس. حقيقة اكتشاف يف نظريته أو
فكتب والعرفان، التقدير كل ون يستحقُّ الذين األساتذة بعض به اهتم فقد والعلمية؛
االجتماع»،1 وعلم التاريخ «فلسفة كتابه يف فصًال عزت العزيز عبد الدكتور املرحوم عنه
محمود حمدي أحمد الدكتور قدَّم ثم يشء، كل قبل اجتماعيٍّ كمفكٍر يقدِّمه أن وحاول
ص وخصَّ اإلنسانية»،2 «تراث مجلة يف الجديد» األسايس«العلم وكتابه لحياته موجًزا عرًضا
الفلسفة يف «دراسات كتابه يف عنه فصًال الشنيطي فتحي محمد الدكتور األستاذ املرحوم
«فلسفة كتابه يف قيًما فصًال صبحي محمود أحمد الدكتور األستاذ عنه كتب كما الحديثة»،3
للحضارات. الدوري التعاقب يف ونظريته ومذهبه فيكو منهج بإيجاٍز فيه أبرز التاريخ»4
اإلنسانية والعلوم اآلداب مجلة يف حنفي حسن الدكتور األستاذ مقال الجهود هذه آخر وكان
بتقييٍم ختمه الجديد للعلم — كبرٍي حدٍّ إىل — وافيًا عرًضا فيه قدم وقد فاس،5 بجامعة

فيه. القصور وجوانب حدوده وبيان فيكو لتفكري شامٍل
ولم فيكو فلسفة جوانب كل تستقِص لم أنها إال البحوث هذه أهمية من الرغم وعىل
املكتبة فإن الدراسات هذه بقيمة اعرتافنا ومع وافية، بصورة التاريخ يف نظريته تقدم
حاولنا ولهذا فيكو؛ فلسفة يف متخصصٍة بحوٍث إىل الحاجة أشد يف تزال وما كانت العربية
عىل األول املقام يف معتمدين الفيلسوف هذا عن واضحًة صورًة نقدَم أن البحث هذا يف
التي التاريخية املادة كثافة بسبب سهًال أمًرا يكن لم هذا أن والواقع نفسها. نصوصه
— آخر إىل موضوٍع من ينتقل كان فقد عليها؛ والسيطرة تنظيمها عن أعجزه مما تناولها
املوضوعات، هذه بني الفصل يصعب بحيث — االنتقال بهذا نفسه هو يدرَي أن دون ربما
للنصوص، إحاالت بعمل يقم ولم هوامش إىل يُِرش لم فيكو أن البحث صعوبة من زاد ومما
عىل العثور جعل مما الهامش يف إليه يُشري أن يجب كان ما األصيل النص يف حشد بل

واملتشابكة. الكثرية الجزئية التفصيالت خضم يف ا شاقٍّ أمًرا األساسية األفكار

١٩٥١م، االجتماع، لعلم املرصية الجمعية االجتماع، وعلم التاريخ فلسفة عزت، العزيز عبد د. 1

ص٧١–٩٨.
السادس. املجلد اإلنسانية، تراث مجلة محمود، حمدي أحمد د. 2

الحديثة. الفلسفة يف دراسات الشنيطي، فتحي محمد د. 3

ص١٠٣–١٦٥. الجامعية، الثقافة مؤسسة التاريخ، فلسفة صبحي، محمود أحمد د. 4

١٩٨٣-١٩٨٤م. السابع، العدد بفاس، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية مجلة حنفي، حسن د. 5
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مقدمة

عدم الحرصعىل مع منظًما وافيًا تقديًما أقدِّمها بالنصوصوأن ألتزم أن حاولت وقد
ألنه شائكًة مسألًة وحدها النص قراءة كانت وقد كله، الكتاب يف جوهريٍة نقطٍة أية إغفال
وكذلك ا، تامٍّ إملاًما والرومانية) اليونانية (الثقافة الكالسيكية بالثقافة القارئ إملام يفرتض
بوجٍه الالتينية باللغة اإلملام من كافيًا قدًرا يستلزم كما الروماني، القانون تاريخ معرفة
كربى أهميًة لها جعل التي املرهقة االشتقاقية تحليالته يف املؤلف تتبُّع عىل والقدرة خاص

اللغوي. ر التطوُّ خالل من واالقتصادية االجتماعية التنظيمات تطور تتبُّع يف
النصوص عرض يْنا توخَّ فقد النقدي؛ التحلييل املنهج هو البحث يف املتبع واملنهج
وجدناه ما وتنسيق ترتيب عىل الحرص مع منها ا هامٍّ شيئًا نغفل ال بحيث أمينًا عرًضا
املسلَّمات تصنيف الرضوري من أنه وجدنا املثال سبيل وعىل والتنسيق، الرتتيب إىل محتاًجا
وضع فيكو إن إذ لها؛ مناسبة عناوين ووضع موضوعاتها حسب رئيسية مجموعات إىل
ومن تنسيق، أو تصنيف بغري وتركها متعددة موضوعات يف مسلَّمًة عرشة وأربع مائة
ذلك. بعد وتقييمها تحليلها من بد ال فكان يكفي، ال وحده النصوص عرض أن الطبيعي
عرش الثامن القرننَْي يف التاريخ بعضفالسفة عىل فيكو أثر لبيان املقارن املنهج اتبعنا كما

عرش. والتاسع
مؤلفاته أهم وخاصة األصلية، مؤلَّفاته خالل من فيكو نصوص عىل اعتمْدنا وقد
وفلسفته بأكملها فلسفته شمل الذي وهو لألمم»، املشرتكة الطبيعة يف الجديد «العلم
اعتمدنا كما التجريبي، والتطبيقي امليتافيزيقي النظري بجانبيها خاصة بصفة التاريخية
عن Berginو Fisch العاملان برتجمتها قام التي الجديد» «العلم ل اإلنجليزية الرتجمة عىل
كانت فقد مؤلَّفاته بقية عن أما ١٧٤٤م، عام الصادرة اإليطالية للنسخة الثالثة الطبعة
الذي الجديد» «العلم الكبري املؤلَّف يف النهاية يف تبلَوَرْت التي لفلسفته إرهاصات بمثابة
إىل رجعنا فقد ذلك ومع حياته، من قرٍن ربع من أكثر وتنقيحه وتعديله تأليفه عىل عكف
و«مناهج الذاتية» «السرية أهمها ومن اإلنجليزية للغة مرتجًما مؤلفاته بقية من توفر ما
مؤلَّفه عن وأما الديكارتية. املعرفة نظرية بوضوٍح فيه عارض الذي عرصنا» يف الدراسة
ناحية، من هذا باإلنجليزية له ترجمٍة عىل الحصول تعذَّر فقد القديمة» اإليطالية «الحكمة
يف تناولناها التي األساسية بالقضايا يتعلق ال املؤلَّف هذا موضوع فإن أخرى ناحيٍة ومن
الالتينية باللغة كتبها التي — كلها فيكو مؤلَّفات مضمون أن هذا إىل أِضف البحث. هذا
وأهمها مؤلَّفاته آخر يف متضمنٌة — الجديد العلم يف اإليطالية اللغة إىل ل يتحوَّ أن قبل
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لتنقيحه حياِته من الباقية البقية كرَّس الجديد علَمه اكتشافه فبعد الجديد»، «العلم وهو
األصلية. النصوص عىل األول املقام يف البحث اعتمد ولهذا له؛ جديدٍة فصوٍل وإضافة

الباب يف عرضنا اآلخر؛ إىل منها كلٌّ يؤدي مرتابطة أبواٍب ثالثة إىل البحث قسمنا وقد
وتبلوره الجديد العلم نشأة تتبُّع منه األول الفصل يف وحاولنا الجديد، العلم أصول األول
يف عاش التي والثقافية التاريخية للظروف نعرض أن علينا لزاًما وكان مؤلِّفه، ذهن يف
موقٌف له وكان العقالنية، الديكارتية الفلسفة عارصسيطرة فقد تفكريه؛ عىل وأثَّرت ظلِّها
جمع قد النهاية يف كان وإن االستقرائي، بيكون منهج تغليب إىل يميل جعله منها محدٌد
ومنهجه. ومبادئه الجديد العلم أصول الثاني الفصل ويقدم يشعر، أن دون االثنني بني

األمم تطور لقانون األول الفصل أفردنا وقد األمم، ر تطوُّ قانون الثاني الباب ويتناول
األمم (وهي األممية األمم تاريخ بها مر التي الثالث املراحل يحدِّد قانون أنه كيف وبَيَّنا
لألمم األول املسار عىل القانون هذا تطبيق وعرْضنَا الثاني الفصل إىل انتقلنا ثم الوثنية)،
عىل تطبيقه ثم والرومانية، اليونانية الحضارتنَْي يف ًة خاصَّ الشعرية الحكمة يفضوء األممية
عرضنا قد نكون الثاني الباب وبنهاية األوروبية. الوسطى العصور يف لألمم الثاني املسار
حتى منه واقرتبنا كبري، حدٍّ إىل فكره مع وتعاطفنا مستفيًضا، عرًضا ومذهبه فيكو منهج
نفسه فيكو بنصيحة عمْلنا قد بذلك نكون وربما صحيًحا. فهًما مذهبه فهم لنا يتسنَّى
إىل واستجبْنا القديمة، العصور فكر عىل عرصهم ثقافة يُسقطوا بأالَّ التاريخ يف للباحثني
وهذا عقولهم. يف يدور كان ما يفهموا لكي القدماء فكر مع الوجداني بالتعاطف لهم دعوته
قليًال الثالث الباب يف نبتعد أن الرضوري من وجْدنا وقد والثاني. األول البابنَْي يف حاولناه ما
التاريخية املعرفة لنظرية الباب هذا نُفرد أن ورأينا تقييمه، من لنتمكن املذهب هذا عن
مبدأ من انطالًقا التاريخية املعرفة لنظرية وتحليًال تقييًما األول الفصل يف فقدَّمنا وأثرها،
وقفنا وقد بنفسه.» يصنعه ما إال يعرف ال «اإلنسان أن وهو املعرفة؛ يف األسايس فيكو
والتاريخي، االجتماعي ومضمونها املختلفة جوانبها عىل الضوء إللقاء النظرية هذه عند
فيه، عاش الذي التنوير عرص فلسفة من فيكو ملوقف نعرض أن الطبيعي من كان وقد
ثم العرص، هذا فالسفة عند عنه كبرٍي حدٍّ إىل يختلف عنده التقدُّم مفهوم أن فأوضحنا
فالسفة أهمِّ عىل التاريخية املعرفة نظرية أثر بيان إىل الباب هذا من الثاني الفصل يف انتقْلنَا
الكلية الرؤية بلَوْرنا وأخريًا وماركس. وكونت هردر هم أهمِّ ومن بعده جاءوا الذين التاريخ
األفكار وهي فيكو، مذهب يف العامة األساسية لألفكار تقييًما فيها قدَّمنا خاتمة يف للبحث
عرضها أثناء عليها بنا عقَّ فقد الجزئية التفاصيل بعض عن أما البحث، ثنايا يف ورَدْت التي
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منصبٍّا للبحث النهائي التقييم يكون حتى موضوعها يف نتناولها أن ورأينا الفصول، ثنايا يف
إليها. ل التوصُّ أمكننا التي النتائج أهم واستخالص الرئيسية األفكار عىل

يف التاريخي الوعي آباء أحد بحقٍّ يُعدُّ أنه يف تكمن فيكو أهمية لعل نقول وأخريًا
بمرحلٍة نمرُّ العرب، نحن كنَّا، وملا الوعي، هذا إىل حاجٍة يف األوروبي الضمري فيه كان وقٍت
ُخطانا وتوجيه املعارص التاريخ يف دورنا إلدراك التاريخي الوعي إىل حاجاتُنا فيها تشتدُّ
مرحلتها يف — العربية تنا أُمَّ أحوج فما الوعي، إىل الغيبوبة ومن الوحدة إىل التمزُّق من
إيقاظ يف متواضعًة مساهمًة البحث هذا يكون أن وعىس الدراسات، هذه إىل — الراهنة

اإلنسانية. الحضارة يف الة الفعَّ واملشاركة التقدُّم نحو ُخطانا وتوجيه التاريخي وعينا
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األول الباب

اجلديد العلم أصول





األول الفصل

وعرصه فيكو فلسفة إىل مدخل

ومؤلَّفاته فيكو حياة (1)

يونيو ٢٣ يف نابويل يف ُولد إيطايلٌّ وفيلسوٌف مؤرٌخ Giambattista Vico فيكو جامباتيستا
الحال؛ رقيقة أرسٍة يف نشأ والده، يملكها مكتبٍة فوق متواضعٍة حجرٍة يف ١٦٦٨م عام
كما عربات صانع ابنة ه أمُّ وكانت ١٦٥٦م، عام نابويل إىل نزح لفالٍح ابنًا والده فكان
من مكونٍة ألرسٍة السادس الطفل هو جامباتيستا كان ألبيه. الثانية الزوجة هي كانت
القديمة، اللغات درس وفيها اليسوعيني اآلباء بمدرسة مبكرٍة سنٍّ يف التحق أطفال، ثمانية
والالهوت واملنطق والفلسفة والبالغة اآلداب درس كما اليونانية، وبعض الالتينية وخاصًة
مكتبة يف اعتكاِفه فرتات من له حصَّ ما إىل باإلضافة الروماني، الترشيع ًة وخاصَّ والترشيع،

والده.
باملرافعات االشتغال إىل الفقُر واضطره الكنيس والقانون الروماني بالقانون انشغل
من باالشمئزاز وشعر صحته تدهوَرْت الوقت ذلك ويف املحاكم، ساحات يف القضائية
فكانت للدراسة، غ التفرُّ رغبة فيه واشتعلت أرسته موارد وقلَّت القضاء، ساحات صخب
مدرًسا يعمل أن Rocca روكا عائلة من األساقفة أحد عليه عرض عندما سانحة فرصة
الصحي واملناخ الجميل باملوقع تتميَّز وهي فاتوال يف Cilento تشيلنتو قلعة يف أخيه البن
الكريمة؛ املعاملِة سوى األرسة لهذه معارشته من يجد ولم كثريًا. فيكو صحة أفاد الذي
الكايفَ الفراغ ووجد سنوات، تسع ملدة القلعة هذه يف عاش أبنائها. أحد بمثابة فكان
الروماني القانون بأصول وبدأ للشعوب، الطبيعي القانون دراسة عىل فعكف للدراسة



فيكو عند التاريخ فلسفة

الشعراء ثم شيرشون بمؤلَّفات وبدأ الالتينية اللغة ودرس لألمميني، املدني والقانون
وغريهم.1 وهوراس فرجيل مثل الالتني

عرش عىل تربَّع قد ديكارت أن ليجد ١٦٩٥م عام نابويل إىل ذلك بعد فيكو عاد
إحساس العودة بعد إحساسه فكان نابويل، جامعات يف العقلية فلسفته وساَدت الفكر
بجامعة البالغة كريس منصب توىلَّ ١٦٩٦م عام ويف سنوات أربع وبعد وطنه، يف الغريب

١٧٤١م. عام حتى املنصب هذا يف وظل نابويل،
يأمل فظل متواضًعا زهيًدا أجره وكان املادية، واألزمات الفقر من كثريًا فيكو عانى
كريس بمنصب للفوز أكاديمية ملسابقة ١٧١٧م عام وتقدَّم املادية، أحواله تحسني يف
الكريس بهذا الفوز يف إخفاقه يكن ولم أخفق، ولكنه شاغًرا كان الذي املدني القانون
األكاديمية السياسة بلعبة معرفته لعدم راجًعا كان بل العلمية، بكفاءته يتصل لسبٍب
التالية. املسابقة يف به ليتقدَّم القانون يف بحث عىل عكف ولهذا خوضها؛ يف يفكِّر لم التي
إليه عهد إذ األمراء؛ بعض من بالتكليف إال الوقت ذلك حتى فيكو كتابات تكن لم
عام الكتاب هذا ونرش Marshat Carafa كارافا مارشا ه عمِّ تاريخ بكتابة األمراء أحد ابن
(١٥٨٣–١٦٤٥م) جروسيوس كتاب عىل األرسة لهذه تأريخه أثناء اطَّلع وقد ١٧١٦م،
مقاًال فكتب Macchia ماكيا مؤامرة بتأريخ الدولة كلَّفته كما والسالم»، الحرب «قانون

يُنرش. لم
بمناسبات مرتبطًة كتاباٍت فيكو وضع والعوز الفقر من وبدافٍع الكسب وراء وسعيًا
يف محارضاته إىل باإلضافة الزفاف، وقصائد الجنائزية والخطب املديح كخطب خاصة
فيها وتبنَّى الالتينية باللغة كتبها خطب ست عددها بلغ التي االفتتاحية والخطب البالغة
كتاٍب يف الخطب هذه إحدى نُرشت وقد اإلنساني، الرتاث بتحديث تؤمن تربويًة مبادئ
الشعر عن رسائل ذلك بعد كتب ثم ١٧٠٩م، عام عرصنا» يف الدراسة «مناهج عنوان تحت
معارضيه. ضد الجديد العلم عن دفاع ورسائل ديكارت عن ورسائل دانتي، مثل والشعراء
تكليٍف بدون يكتبه مؤلٍَّف أول القديمة» اإليطالية «الحكمة كتابه كان ١٧١٠م عام ويف
(تُعارض وامليتافيزيقا املعرفة يف جديدًة نظريًة فيه قدَّم وقد باملناسبات، ارتباٍط وبغري
بمذهب حدًسا بعُد فيما (١٧٤٣–١٨١٩م) Jacobi ياكوبي فيها رأى ديكارت) نظرية

الطبيعي. والعلم الحيس لإلدراك القبلية املبادئ يف كانط
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وعرصه فيكو فلسفة إىل مدخل

أو قانونية أو فلسفية أو أدبية أو لغوية كانت سواء فيكو دراسات أن والواقع
القانون لكريس نفسه إعداد أثناء ففي البرشي؛ املجتمع لفلسفة إرهاًصا كانت تاريخية
«القانون اسم تحت الفلسفة لهذه األوىل املسودة ألَّف ١٧٢٣م عام يناير يف خال الذي املدني
(١٠٦–٤٣ق.م.): لشيرشون «القوانني» كتاب من مشهورة عبارة شعاره وجعل العاملي»
قانون من وال الناس، أغلبية يعتقد كما إدارية، قراراٍت من ا مستمدٍّ ليس القانون علم «إن
الفلسفة.» أعماق أعمق من مستمدٌّ ولكنه قديًما، البعض اعتقد كما عرش، االثني األلواح
١٧٢٠م عام منها األول الجزء ظهر أجزاء، ثالثة يف العاملي» «القانون مؤلَّفه فيكو وأصدر
«محاولة بعنوان: الكتاب هذا فصول أحد وكان ١٧٢٢م، عام والثالث ١٧٢١م عام والثاني
ولعل الثانية، للمرة أخفق ولكنه للمسابقة، هذا بمؤلَّفه فيكو وتقدَّم الجديد». العلم عن
Domenico Gentile جنتيله دومينيكو يُدعى أفاٌق املسابقة يف يفوز أن القدر سخرية من
ولم إحداهن، مع باالنتحار حياته انتَهْت حتى الخادمات بمغازلة يهتمُّ نساء زير كان وقد
بسبب فشل كتاٍب وضع يف الوحيدة محاولته عدا الذكر يستحق شيئًا كتب أن له يسبق
كان وما أخرى، مرة الكرَّة يُِعد ولم املنصب بهذا الفوز يف فيكو آمال كل ذهبت انتحاله.
املنصب لغة أي الحني، ذلك يف األكاديمي العالم لغة وهي الالتينية، اللغة هجر أن إال منه
املدني) القانون (كريس يشغله أن يريد كان الذي واملنصب البالغة) (كريس يشغله الذي

ومواطنيه. أهله لغة اإليطالية إىل ل وتحوَّ
حياته، يف صادفه الذي اإلحباط هذا كل فوق ارتفع العنيدة املثابرة وبشخصيته
أن إال منه يحتاج ال بحيث بدايته عىل يَديْه وضع جديد علم فكرة إىل اهتدى قد بأنه وآَمَن
«القانون مؤلَّفه من األول الجزء يف فصًال الجديد العلم كان أن وبعد له. غ ويتفرَّ له يؤصِّ
مفهوٍم غري إنه املدني، القانون منصب يف منافسه جنتيله، عنه قال الذي — العاملي»
هذه يف وآَمن ا خاصٍّ مؤلًَّفا فيكو له أفرد — الترشيعية2 للدراسات ملحًقا يكون أن ويكاد
هذا عىل وعكف الجديد، الكشف هذا إىل هَدتْه التي هي وحدها اإللهية العناية بأن الفرتة
عام أواخر يف الجديد العلم من األكرب الجزء من انتهى حتى جهده أقىص وبذل املؤلَّف
نظريات أصحاب ينقد وفيه السلبية» صورته يف الجديد «العلم اسم عليه وأطلق ١٧٢٤م
واملذاهب (١٦٣٢–١٦٩٤م)، وبافندروف وسيلدن جروسيوس أمثال الطبيعي، القانون

.Ibid; p. 11 2
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فيكو عند التاريخ فلسفة

وإسبينوزا (١٥٨٨–١٦٧٩م) لهوبز نقده ه يوجِّ كما واألبيقوريني، للرواقيني النفعية
فيكو حصل نفسه العام من ديسمرب ويف (١٦٣٢–١٧٠٤م) ولوك (١٦٣٢–١٦٧٧م)
وقد له، الكتاب بإهداء Lorenzo Corsini كورزيني لورنسو الكاردينال من ترصيٍح عىل
والنرش. الطباعة نفقات ل بتحمُّ — الوقت ذلك يف العادُة جَرِت كما — الكاردينال وعده

بورشيا البندقية نبالء أحد من دعوًة ى تلقَّ كتابه بإتمام مشغوًال فيكو كان وبينما
إلحاح، بعد وافق أنه إال مرات عدة البداية يف فيكو رفض الذاتية، سريته لكتابة 3Porcia
١٧٢٥م يوليو ١٥ يف السلبية» صورته يف الجديد «العلم كتابه إعداد من انتهى أن وبعد
سوء ولكن الذاتية، سريته من األول الجزء كتب بوعده الكاردينال يفَي أن انتظار ويف
نفقات ل بتحمُّ وعده عن الكاردينال بتخيلِّ أخرى مرًة صفَعُه كظلِّه فيكو الزم الذي الحظ
بمنصب الفوز يف أخفق عندما القدر رضبة تُعادل صفعة كانت وقد والنرش. الطباعة

بعاَمنْي. التاريخ ذلك قبل املدني القانون كريس
السلبي بمنهجه الكتاب أن إىل نارش— عن والبحث الطبع تعثُّر أثناء — فيكو واهتدى
بذلك ق ولحقَّ حجمه لربع الخترصه إيجابي منهٍج أساس عىل كتابته أُعيَدْت لو وأنه خطأ
مرًة اإللهية العناية من بتدبرٍي كان لوعده الكاردينال إخالف أن فيكو وآمن عظيًما. كسبًا
شهَرْي طوال الكتاب صياغة إعادة عىل وعكف أفضل. صورٍة يف الكتاب يصدر حتى أخرى
بالطبيعة الخاص الجديد العلم «مبادئ بعنوان األوىل الطبعة فكانت وسبتمرب أغسطس
للشعوب».4 الطبيعي للقانون آخر نسٍق مبادئ باكتشاف يسمح والذي األمم بني املشرتكة

شهوٍر ثالثة كل يصدر صفحة ٥٠٠ من يتألَّف كتاٍب إلصدار مرشوًعا توىلَّ البندقية نبالء أحد بورشيا 3

والفن الطبيعية العلوم من املجاالت شتَّى يف مقاالٍت ن يتضمَّ وفيلولوجية» علمية دراسات «مجموعة بعنوان
«اقرتاحات بعنوان خاص جزء املقاالت هذه بني ومن والشعر. والرياضيات املقدس والتاريخ والالهوت
كل ويروي الطالب، بها ليحتذَي الذاتية سريتهم واملفكِّرين املبدعني كبار فيه يعرض اإليطاليني» الباحثني
ملا للوصول الدراسية املناهج يف الحر رأيه عن ويعربِّ اها، تلقَّ التي والثقافة ونشأته ميالده ظروف كاتٍب
الفكرة هذه انترشت وقد الحياة، مع كفاحه وقصة فنٍّ أو علٍم من صه تخصُّ مادة إىل ج يتدرَّ ثم أمثل، هو

أوروبا. أنحاء سائر يف بعد فيما
Principles of New Science of Giambattista Vico Concerning the Common Nature of the 4

Nations by which are found the principles of another system of the Natural Law of the
.Gens
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إهداء ومعه ١٧٢٥م عام أكتوبر يف املتواضعة بإمكانياته الكتاب يصدر أن فيكو واجتهد
خطاٍب مع الكتاب من نسخًة له وأرسل قبل. من معه عهده نكث الذي الكاردينال لنفس
أفخر وتغليف أفخم طباعٍة يف نسخًة لسموِّك أرسل أن أودُّ «كنت فيه: له يقول رقيق
أهمل الكاردينال أن بيد بهذا.»5 إال يل يسمح لم إمكانياتي ضعف ولكن أوضح وحروٍف
ظل األخري هذا موت وبعد .Capponi كابوني للماركيز أعطاه بل يقرأه ولم الكتاب

اليوم. حتى الفاتيكان مكتبة يف املاركيز مخلَّفات بقية مع الكتاب
الجزء فيكو كتب الجديد العلم من األوىل الطبعة نرش وبعد ١٧٢٥م عام ديسمرب ويف
مراحل عن مشوقًة تفاصيل فيها يروي طريفٌة سريٌة وهي الذاتية، سريته من الثاني
أن غري الجديد». «العلم العظيم كتابه إلخراج بذلها التي املضنية والجهود العقيل تطوره
يف ذلك عن فيكو عربَّ وقد والجحود، التجاهل إال عرصه أبناء من يلَق لم املبدع العمل هذا
مدينته يف صًدى يجد لم كتابه أن كيف فيها له رشح الرهبان أصدقائه ألحد له رسالٍة
وال أثًرا لديهم يرتك لم كتابه إليهم أهدى من وأن بالتبلُّد، وصفها التي رأسه ومسقط
كل أن رسالته يف فيكو ويذكر قاحلة. صحراء يف سقط قد الكتاب وكأن استحسان، أدنى
هذه ولكن بالجامعة، الكرايس أحد شغل وهي محددة؛ غاياٌت لها كان السابقة أعماِله
الذي الوحيد الكتاب وهو الجديد عمله عىل يعكف جعله مما كفءٍ غري اعتربَته األخرية
لقيَه ا عمَّ أيًضا رسالته يف وعربَّ حدسه، صدق التاريخ أثبت وقد موته. بعد يبقى أن تمنَّى
أن بعد ولكنه عرصه، يف الثقافية الحياة وفساد الحقد وطعنات الحظ سوء من حياته يف
الجديد العلم بتاج آالمه توَّجت قد وأنها به، رحيمًة كانت اإللهية العناية أن شعر كتابه أتمَّ
هذا «أمدَّني يقول: فكتب وشقاء، وفقٍر وبؤٍس عذاٍب من صادفه ما كل ينىس جعله مما

نفسه.» املوت أخىش أُعد لم بل املنافسني أخَش لم إنني حتى بطولية بروح الكتاب
سريته من الثاني الجزء فيكو وأرسل إال ١٧٢٨م عام من مارس ١٠ يوم يمر ولم
قبيل من تكن لم التي السرية هذه األول، للجزء وإضافاٍت تصحيٍح مع لبورشيا الذاتية
وناشئة املدارس لطالب قدوًة يجعلها تعليمي بطابٍع تميََّزت بل األدبية الذاتية السري
طبعة البندقية يف الجديد» «العلم طبع إعادة النارش منه طلب نفسه العام ويف الباحثني.
ومقدمٍة رشوٍح كتابة مع أوضح وبحروٍف والتغليف الطباعة يف حظٍّا أحسن تكون جديدة
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إلضافة العام ونصف عام من يقرب ما فيكو واعتكف فكرته،6 عىل الضوء تلقي للكتاب
ولكنه ١٧٢٩م، عام أكتوبر يف املخطوطة إليه وأرسل األصيل للنص وهوامَش تعليقاٍت
يف وإسهاٌب للكتاب مرتابٍط غري تكراٌر بأنه األخري وصفه ما عىل النارش مع اختلف
آخر هذا فكان مخطوطته استعادة إىل فيكو دعا مما فهمه، صعوبة عن فضًال التفاصيل
الكاردينال أخلف عندما قبُل من واجهه ما واَجه وبذلك البندقية. يف بالنارشين عهده
الجديد العلم عىل وهجومهم النقاد جحود من فيه يعاني كان الذي الوقت يف وعده،
االبنة لويزا أبناء أربعة له كان فقد بيته؛ يف واجَهتْه التي املتاعب بجانب صحته واعتالل
فكان اآلثام كل اقرتف عاق ابن وهو الثاني واالبن الحس، مرهفة شاعرًة وكانت الكربى
ولكن السليم الطريق عىل ووضعه لتقويمه وسعه يف ما بذل الذي ألبيه شقاء مصدر
طارَدتْه أن بعد السجن يف عمره من طويلة سنواٍت االبن وقىض هباء، جهوده ضاَعت
يف االبن هذا مات أن إىل الضالل طريق عن للعدول أبيه لتوسالت يُصِغ ولم الرشطة،
شديًدا مرًضا الصغرى ابنته مرَضت األكرب ابنه بعقوق األب شقاء غمرة ويف ١٧٣٦م،
ابنه عن عوًضا فيهما وجد اللتنَْي ببنتَيْه التعلُّق شديد كان ألنه عميًقا؛ حزنًا نفسه يف حفر
أبنائه ثالث جنيارو أما مادي.7 إرهاٍق من املرض هذا له سببه ما هذا إىل أضف الضال.
الجامعة. يف البالغة محارضات إلقاء يف خلفه أن إىل الفكرية اهتماماته والده شارك فقد
إعادة من الجديد بعلمه وإيمانه املعهود بعناده فيكو تمكَّن املعاناة هذه من الرغم وعىل
فيها اخترص التي الثانية الطبعة فكانت جديدة، خطٍة أساس عىل بأكمله الكتاب صياغة
بالطبيعة الخاص الجديد العلم «مبادئ فأصبح األوىل الطبعة يف عليه كان ا عمَّ العنوان
بصورٍة مطبوعة ١٧٣٠م عام ديسمرب يف الثانية الطبعة هذه ونُرشت لألمم»،8 املشرتكة

مؤلِّفها. فقر وهو السبب ولنفس سابقتها من حظٍّا أكثر تكن لم
قبُل من التحق قد وكان ،Assorditi بأكاديمية فيكو التحق ١٧٣٠م مايو ١٧ يف
١٧٣٥م عام ويف أدبية، علميٌة أكاديميٌة وهي Arcadia أركاديا بأكاديمية ١٧١٠م عام
غزا الذي بوربون شارل للملك ملكيٍّا مؤرًخا ُعنيِّ العام نفس ويف Oziosi بأكاديمية التحق
عرص يف ملكية نظم ثالثة عليها تَعاَقب نابويل مملكة أن هنا بالذكر وجدير ١٧٣٤م نابويل

.Ibid; p. 184 6

.Ibid; p. 203 7

.Principles of the New Science Concerning the Common Nature of Nations 8
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النمسوي الحكم حل ثم ١٧٠٧م إىل ١٥٠٩ عام من إسبانيا ملوك نواب حكمها فقد فيكو؛
ويذكر ١٧٣٤م. لنابويل بوربون شارل غزو وحتى ١٧٠٧م عام من اإلسباني الحكم محل
بدأ ١٧٤١م عام ويف األخري. هذا عهد يف ساد املستنري امللكي الحكم أن املؤرخني بعض
عن أيًضا ف وتوقَّ الخصوصية دروسه عن فتوقَّف وذاكرته صحته ضعف من يعاني فيكو
الجامعة، يف محارضاته ابنه ليتابع امللك إىل بطلٍب وتقدَّم الجامعة. يف محارضاته إلقاء

األستاذية. يف Gennaro جينارو الثاني ابنه فخلفه
إضافات وأيًضا الذاتية لسريته إضافات كتابة عىل عمره سنوات آخر يف فيكو وتوفر
للمطبعة وأرسلها ١٧٤٣م عام منها وانتهى الجديد» «العلم األسايس لكتابه وتعديالت
الطبعة يشهد أن قبل ١٧٤٤م يناير يف تُويفِّ ولكنه ١٧٤٤م، عام الثالثة الطبعة فكانت
مجرد الذاتية السرية تكن فلم مؤلِّفه لحياة األوحد الهدف كان الذي الجديد لعلمه الثالثة
الحظ كما أيًضا، كانت وإنما الجديد العلم إىل للوصول به ْت أدَّ التي الخطوات تتبُّع

مؤلِّفه. حياة عىل الجديد للعلم تطبيًقا كروتشه،
قادر غري األركان، أحد يف صامتًا هادئًا بيته يف معتكًفا األخرية أيامه فيكو وقىض
اسرتدَّ النهاية اقرتبت وحني األشياء، أو األشخاص بني التمييز عىل — كثرية أحيان يف —
القسيس استدعى النهاية بقرب شعر وحني حوله. وا التفُّ الذين أوالده عىل وتعرف وعيه
الروح أسلم أن إىل داود مزامري ويتلو يصيلِّ وأخذ األخرية، اللحظات يف بجانبه ليكون
بعد حتى حياته يف الزمه الذي الحظ سوء الحقه ولقد ١٧٤٤م. يناير ٢٠ يف سالم يف
زميلهم رفات األساتذة يصطحب بأن تقيض امللكية الجامعة تقاليد كانت فقد وفاته؛
يف وزمالؤه األساتذة زمالؤه حرض الجنازة ساعة حانت وعندما األخري، ملثواه الراحل
ولكن امللكية، الجامعة عالمة عليه وُوضعت الدار فناء إىل الرفات نقل وتم األكاديمية
األكاديمية أعضاء رفض إذ األكاديمية؛ وزمالء الجامعة زمالء بني الخالف دبَّ أن لبث ما
تاركني األكاديمية أعضاء بانسحاب الخالف وانتهى الجثمان الجامعة أساتذة يحمل أن
بمفردهم الجنائزية بالطقوس يقوموا أن امللكية الجامعة أساتذة يستطع ولم الجثمان،
باالتفاق التايل اليوم يف فقام شديًدا حزنًا جينارو ابنه وحزن مكانه، إىل الجثمان فأُعيد
يف فيكو وُدفن الزائدة، النفقات وتحمل األخري مثواه إىل الجثمان نقل عىل الكاتدرائية مع
قام حني ١٦٨٩م عام حتى معروفة وغري مجهولة رفاته وظلَّت الكنيسة من منزٍو ركٍن
البالغة أستاذ فيكو جامباتيستا اسم النقش هذا يف ل وسجَّ والده قرب عىل نقٍش بعمل ابنه
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عام يناير ٢٠ يف تويف كتاباته، يف عظيًما حياته يف رقيًقا كان كم امللكي، خ واملؤرِّ امللكي
عاًما.9 وسبعني ستة عن ١٧٤٤م

تُنرشا لم اللتنَْي لها التاليتنَْي واإلضافتنَْي الذاتية السرية جينارو ابنه جمع وقد
الذي Villarosa فيالروزا للماركيز وسلَّمها ١٨٠٦م عام وفاته بعد أوراقه بني وُوجدتا
الروايات بعض من جمعها التي اإلضافات بعض اآلخر هو بها وألحق بنرشها د تعهَّ
الوحيد املرجع تعدُّ فهي اإلضافات هذه يف الرأي كان وأيٍّا عنه. اإلشاعات وبعض الشفوية

فيكو. حياة من األخرية السنوات عن

عرش الثامن القرن يف التاريخي التفكري بداية (2)

من تتخذ تجريبيٍة عقليٍة فلسفٍة وسيادة التنوير عرص بأنه عرش الثامن القرن يُعَرف
والتاريخ والكيمياء والطبيعة والفلك بالرياضة وتهتم حرٍّا، نقديٍّا موقًفا والدين امليتافيزيقا
تحدوها يشء، كل يف التجديد إىل وتسعى بالتقدُّم تؤمن فلسفة والطب، والجغرافيا الطبيعي
بالتاريخ االهتمام كان ولهذا اإلنسان؛ حول فيها التفكري ويدور العقل يف مطلقة ثقٌة
اإلنسانية النزعة سيطرة وتعد باإلنسان.10 االهتمام مظاهر من مظهًرا القرن هذا يف
وقتلها الكنيسة سيطرة من الوسطى العصور يف أوروبا ساد ملا فعل رد القرن هذا يف
وضعف البرشي العقل بعجز وتسليمها ضعيٍف كمخلوٍق لإلنسان بنظرتها االجتهاد روح
من أقوى وإرادة عقله من أسمى عقٍل إىل بحاجٍة اإلنسان جعل مما اإلنسانية اإلرادة
إحدى كانت البرشي. التاريخ تسري التي اإللهية واإلرادة اإللهي العقل وهما أال إرادته
«فكرة كتابه يف (١٨٨٩–١٩٤٣م) كولنجوود11 يقول كما التفكري، هذا عىل املرتتبة النتائج
البحث إىل انرصفوا وأنهم باملستقبل التنبؤ مقدورهم يف بأن زعموا املؤرخني أن التاريخ»،
للبحث اإلنسان أعمال عن انرصفوا وبذلك نفسه، التاريخ نطاق خارج التاريخ جوهر عن

التاريخ. أحداث لتوجيه املقادير رسَمتْها التي الخطة عن
بفلسفة تتعلَّق الوقت ذلك يف التفكري لها عرض التي الرئيسية املشكلة كانت هكذا
عىل اإليمان فيه ساد الذي الديني التفسري وانترش واإلنسان، هللا بني الصلة فتناوَلت األديان،

.Vico; Autobiography; p. 206–208 9

ص٨٢. التاريخ، فلسفة يف صبحي، أحمد د. 10

ص١١٦. التاريخ، فكرة كولنجوود، 11
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ألعقل.» أُوِمن وإنما ألُوِمن أعقل ال «أنا (١٠٣٣–١١٠٩م): أنسلم القديس يقول كما العقل،
نفسه ويجعل مخرًجا، منه يجد وال بتعاليمه يُسبِّح لإليمان تابًعا العقل جعل وبذلك

الدينية.12 الحدود حبيس
وكان الطبيعية، العلوم أسس وضع إىل الفكر انرصف عرش السادس القرن جاء وملا
أداَة بوصفه اإلنساني، العقل بني العالقة هو الفلسفة له عرضت الذي الرئييس املوضوع
التفكري جاء ثم ومن التفكري؛ موضوع بوصفه حوله من املادي الكون وبني التفكري،
حيث من ضعيًفا بدائيٍّا تفكريًا — والرتاث باملايض االهتمام من الرغم عىل — التاريخي
القرن جاء حتى التاريخية، للحقائق الدقيقة العلمية الدراسة يستهدف فلم والتحليل النقد
حركة تكن ولم والتحليل النقد من أسٍس عىل التاريخ بدراسة االهتمام فبدأ عرش الثامن
ضد بل فحسب، التقليدية الديانة سلطان ضد ثورة كولنجوود،13 قال كما االستنارة،
القضاء تستهدف حملة قائد نفسه (١٦٩٤–١٧٧٨م) فولتري اعترب فقد كان؛ كيفما الدين
اإلنسانية. الحياة يف بربري رجعي هو ما كل عىل دالٌَّة الدين أن اعترب إذ املسيحية؛ عىل
جديٍد عرص وبداية البرشية الحياة تاريخ يف الديني العرص إنهاء التنوير عرص هدف كان
كثريٍة علوٍم بتقديم سمح الذي بالقدر الحر التفكري بداية عرش الثامن القرن وكان متعقل،
بصورٍة تظهر لم التاريخ فلسفة كانت وإذا التاريخية. والدراسات التجريبية العلوم منها
قبل التاريخي للتفكري بداياٍت هناك أن إال فيكو، يد عىل عرش الثامن القرن يف إال واضحٍة
التاريخ، فلسفة يف الرئيسية أفكاره بلورة عىل مبارشٍة غري بطريقٍة فيكو ساعَدْت ذلك
الشكل تتخذ لم ساذجة إرهاصاٌت بأنها تُوَصف أن يمكن البدايات هذه أن من الرغم عىل
اإلصالح حركة يف كما التاريخية بالدراسات لالهتمام قوية دفعات كانت وإن العلمي

(١٤٨٣–١٥٤٦م). لوثر مارتن مها تزعَّ التي الديني
اإلنسانية النزعة أصحاب ساعد كما ساعَدْت، قد الديني اإلصالح حركة كانت وإذا
ونرش بنماذجهم واالقتداء القدامى والكتَّاب املؤلِّفني تراث إحياء عىل عام، بوجه
هي اضطرَّت قد املضادة اإلصالح حركة فإن والدارسني، للعلماء وتيسريها مخطوطاتهم
مساعدة تاريخية علوٍم تأسيس يف أثره اتضح مما بالتاريخ، التاريخ محاربة إىل األخرى

ص١٧. االجتماع، وعلم التاريخ فلسفة عزت، العزيز عبد د. 12

ص١٤٨. التاريخ، فكرة كولنجوود، 13
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الذي والالتينية اإلغريقية Paleography الباليوجرافيا القديمة الكتابة أو النقوش كعلم
كتابه مابيلون فنرش ،Montfaucon ومونتفيكون Mabillon مابيلون من كلٌّ سه أسَّ
والباليوجرافيا الوثائق نظام فيه ووضع ١٦٨١م عام De re diplomatica الوثائق عن
العمر من يبلغ فيكو وكان — سنواٍت بأربع وبعدها الالتينية، والباليوجرافيا الالتينية،
وحرض واملخطوطات، الكتب عن البحث عىل نابويل يف مابيلون عكف — عاًما عرش سبعة
Palacographia اإلغريقية» «النقوش كتابه وصدر ١٦٩٨م عام لنابويل أيًضا مونتفيكون
أعمالهما وتجاوَزت الفرنيس التاريخ يف إسهاماٍت كالهما قدَّم وقد ١٧٠٨م عام Gracca

والشمول.14 الدقة حيث من لها السابقة األعمال كل فيكو عرص يف
املضاد واإلصالح الديني اإلصالح حركة عنه َضت تمخَّ ما كل إن القول من بد وال
عىل املساعدة واملواد األدوات تهيئة يتعدَّ ولم الحديث باملعنى التاريخ دراسة إىل يؤدِّ لم
قد مؤرِّخني إىل وحاجتها األوروبية القومية الدول نشأة بأن القول يمكن كما دراسته،
فكتب (١٦٤٦–١٧١٦م) ليبنيز العرص بفيلسوف يتأثَّرون اإليطاليني املؤرِّخني جعلت
غرار عىل Este إسته أرسة تاريخ نابويل، مكتبة أمني كان الذي Muratori موراتوري
من األساسية الغاية ظلَّت ولكن Brunswick برونشفيك ألرسة ليبنتز كتبه الذي التاريخ
طريق عن والفضيلة الحكمة يُعلِّمنا أن الشعر من النهائية الغاية مثل ليبنتز عند التاريخ
تجنُّبها إىل تدعو صورٍة يف الرذيلة يعرض وأن التاريخ خالل من لنا يُقدِّمها التي األمثلة
الُكتَّاب مؤلَّفات نرش يف النهضة عرص يف اإلنسانية النزعة أصحاب ساهم وكراهيتها.
وا فاهتمُّ والتاريخ، والفلسفة والنحو واألدب البالغة يف الكالسيكي الرتاث وبَْعث القدامى
(٥٥–١٢٠م) وتاسيتوس (٥٩ق.م.–١٧م) ليفيوس مثل الرومان املؤرِّخني كتابات بنرش
–٤٦) بلوتارك وتاريخ وأخالقية، وتعليمية تربوية وقيٍم عربٍة من فيها ما الستخالص
النزعة أن غري وقيرص، وهانيبال اإلسكندر مثل العظيمة بالشخصيات يزخر الذي ١٩٠م)
لديها تظهر لم بحيث أخالقية عملية نظرة للتاريخ النظر عىل اقتَرصْت قد اإلنسانية

العلمية. النظرة
الناحية من االنتقال بداية العلم» «تقدم (١٥٦١–١٦٢٦م) بيكون كتاب كان ثم
رضورة إىل األنظار بيكون ه وجَّ وفيه العمل، إىل النظر من التاريخية، الناحية إىل الفلسفية
املعارف «إن بيكون: قول من وبالرغم باألخالق. االهتمام بجانب بالتاريخ االهتمام

.Vico; Autobiography; p. 21-22 14
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أخالقيٍة لفلسفٍة مبادئ بوصفه للتاريخ ينظر لم أنه إال التاريخ.» قاعدتها كاألهرامات
نافًعا رصيًدا واعتباره والرتبوية، األخالقية للعظة كمصدٍر للتاريخ النظر من االنتقال وتم
دراسة وكيفية نفسها التاريخية الوقائع بدراسة االهتمام إىل واملثل، القدوة منه يستخلص
بما متأثًرا هوبز عند بدأ التحول هذا إن قلنا إذا نُخطئ ال ولعلنا علمية.15 دراسة التاريخ
اليقني إىل ووصولها الطبيعة علوم ر فتطوُّ واإلحكام، ة الدقَّ من الطبيعة علوم إليه وصَلْت
نيوتن، وبعده جاليليو خاصة الحديث العلم روَّاد أيدي عىل مناهجها يف واإلحكام والدقة
يصلوا أن ويحاولوا علميًة نظرًة عملهم إىل ينظروا أن بالتدريج يُحاولون املؤرِّخني جعل

اليقني. إىل فيه
توماس اإلنجليزي الفيلسوف عند للتاريخ العلمية النظرة إىل االنتقال هذا واستمر
من القدامى الُكتَّاب دراسة ق وتعمَّ املدرسية املناهج عن حياته بداية يف تحوَّل فقد هوبز؛
أرسطو مؤلَّفات أخص وبوجٍه والفالسفة والشعراء املؤرخني وخاصة ورومان، إغريق
توكيدوديس بقراءة واهتمَّ اإللياذة، وترجم هومريوس إىل واتجه والسياسة، األخالق يف
األهلية الحرب عن كتابه وترجم السياسيني املؤرِّخني أهم اعتربه الذي (٤٦٠–٣٩٦ق.م.)
ينظر يزال ال الكتاب هذا ترجمته عند هوبز وكان وإسربطة، أثينا بني (البليبونيزيه)
للحارض بالنسبة املايض دراسة أهمية عىل ويؤكد والرتبوية األخالقية ناحيتَيْه من للتاريخ
وجاليليو (٣٦٥–٣٠٠ق.م.) إقليدس دراسة عىل ذلك بعد هوبز عكف ثم واملستقبل.
معرفة باعتباره العلم بني فيها قابل املعرفة يف نظريٍة إىل ل وتوصَّ (١٥٦٤–١٦٤٢م)
التاريخ، لها يسجِّ التي الوقائع معرفة أو املطلقة املعرفة وبني مرشوطة معرفة أو بالنتائج
استبعد لقد بل أخالقية قيمة إال له ليَست التاريخ أن يف رأيه عىل النهاية حتى ظل ولكنه
رأي يُشبه التاريخ يف رأٍي إىل انتهى ثم و«الجسم» «التنني» كتابَيْه من التاريخية املعرفة
أن يمكن حكاياٍت مجرد التاريخ أن وهو به، تأثر قد يكون أن يحتمل الذي ديكارت،
وتعريفنا بعقولنا واالرتقاء أحكامنا تكوين عىل والرحالت، األسفار تُساعدنا كما تساعدنا،
العادات يعرف صاحبه يجعل قد التاريخ قراءة يف اإلمعان ولكن األخرى، األمم بعادات
األمر انتهى وقد الحارض، يف السائدة بالعادات الجهل كل جهله مع املايض يف السيئة
عىل القائمة الدقيقة العقلية املعرفة بني التفرقة إىل (١٥٩٦–١٦٥٠م) ديكارت عند
اللغات معرفة يف نجدها كما البرشية الخربة عىل تقوم التي املعرفة وبني رياضية أسٍس

.Ibid; p. 24 15
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يكون وبذلك رضورية غري بأعباء اإلنسان ذاكرة رأيه يف تثقل التي والجغرافيا والتاريخ
شأنه. من وقلَّل للتاريخ العلمية القيمة يف تشكَّك قد ديكارت

ساعَدْت القومية الدول ونشأة املضاد واإلصالح الديني اإلصالح حركة أن والخالصة
باملؤرِّخني واالهتمام التاريخي البحث إحياء عىل ساعَدْت كما التاريخ دراسة عىل جميًعا
من ذخريًة تضم مجاميع الواقع يف كانت عديدة مؤلَّفات ظهَرت بحيث القدامى والُكتَّاب
ذكرناه ما هذا إىل أَِضف الدقيق، باملعنى تاريًخا تكن لم ولكنها القديمة، والنقوش الوثائق
القديم التاريخ دراسة عىل اإلقبال عوا شجَّ قد اإلنسانية النزعة أصحاب أن من قبُل من
املؤرخني لكن التاريخ، فائدة إىل األنظار ولفتوا القدامى املؤرِّخني كتب نرش باألحرى أو
التاريخية، بالوقائع درايٌة لهم تكن ولم دقيقًة كتاباتهم تكن لم األسلوب بهذا كتبوا الذين
ديكارت بشكِّ تأثَّرت التي النزعة وهي — التاريخية الوثائق أصالة يف الشك نزعة أما
التي الفروض تضع أن تحاول ولم املنهجي، أو النقدي الشك مستوى إىل ترَق فلم —
تم ما معرفة عىل الفرتة تلك يف املؤرخني اهتمام انصبَّ بحيث صحيحٍة بطريقٍة تختربها
من يخرج لم أنه أي حالته، إىل وصل حتى تطوَّر وكيف تم كيف معرفة عىل ال املايض يف
فروض أساس عىل التاريخ حركة تفسري وبالتايل والتعليل التفسري إىل التاريخية الرواية

ومساره. وجهته تبني ومبادئ
عن P. Giannone جانونه كتاب هو الناحيتنَْي هاتنَْي بني جمع الذي الكتاب ولعل
فيه اهتم ا عامٍّ تاريًخا قدم الذي الوحيد الكتاب فكان نابويل، ململكة املدني التاريخ
السلطة بتاريخ يتعلَّق فيما خاصة النقدية، نظريته أكد كما االجتماعية والنظم بالقوانني
يف نابويل فكانت جانونه فيها نشأ التي الثقافية البيئة نفس يف فيكو نشأ وقد الكنسية،
الفلسفة فيها وانتعَشْت الوطني والحماس الحر والتفكري بالثقافة مزدهرًة الحني ذلك

الذرية. والنزعة األبيقورية

فيكو فلسفة يف الفكرية االتجاهات (3)

عديدة، ثقافية تيارات ملتقى نابويل فيه كانت زمٍن يف اإليطايل املجتمع يف فيكو نشأ هكذا
وتأثر له، مركًزا الحني ذلك يف نابويل كانت الذي واألبيقوري، الذري املذهب صباه فدرسيف
ولوكريتوس وأبيقور ديمقريطس عند القديمة الذرية بالفلسفة حياته بداية يف كبريًا تأثًرا
يائس» «عواطف قصيدته يف جليٍّا هذا يظهر األخري، هذا ة وخاصَّ (٩٤ / ٩٩–٥١ / ٥٥ق.م.)
الكربى وقصيدته للوكريتوس بدراساته متأثًرا ١٦٩٢م عام املبكر شبابه يف كتبها التي
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املكتئب، ومزاجه الروماني الشاعر هذا بشخصية تأثُّره عن فيها وعربَّ األشياء» «طبائع
مذاهب دراسة عىل كذلك توفر كما وتاسيتوس. وأرسطو أفالطون أمثال الكالسيكيني وقرأ
وكامبانيال) وبرونو تيلزيو (أمثال الحديثة الطبيعية النزعة وُروَّاد لعرصالنهضة السابقني
تأثريًا (١٦٢٧–١٦٩٢م) وبويل وبيكون جاليلو عند التجريبي العلمي املنهج عليه أثر كما
الفكر وأن وهوبز لديكارت العقلية الفلسفة عرصسيادة العرصهو هذا أن ننىس وال قويٍّا.
إال يجتمعا لم اللذَيْن (١٥٩٢–١٦٥٥م) جاسندي ومعارضه ديكارت فكر كان املسيطر

واملدرسيني. (١٢٩–١٩٩م) وجالينوس ألرسطو معارضتهما وهو أال واحٍد يشءٍ عىل
السابع القرن أواخر يف السائد الفكر هي كانت مجتمعة الفكرية التيارات هذه كل
فيها انتَرشْت والتي فيكو عاشها التي الزمنية الفرتة وهي عرش، الثامن القرن وأوائل عرش
الدراسات هذه مراكز تكن ولم وتمجيده، العلم شأن من لإلعالء جديدٌة فلسفيٌة تياراٌت
واألكاديميات األدبية الصالونات بعض يف كانَْت وإنما الجامعات، أو األديرة يف الجديدة
وإنجلرتا. فرنسا يف العلمية األكاديميات نمط عىل اإليطالية النهضة روَّاد سها أسَّ التي
التفتيش ملحاكم بعضهم وُقدِّم باإللحاد الكنيسة قبل من الجديدة الفلسفة أنصار واتُّهم
محاكم عن شيئًا يذكر لم فيكو كان وإذا الوقت. ذلك يف األنفاس عىل تجثم كانت التي
تُفهم ال كتاباِته أن إال حياته، فرتة طوال نابويل يف نشاطها رغم الذاتية سريته يف التفتيش
املقدسة املكاتب بني الرصاع نتيجة املدينة ُمزقت فقد القاتمة؛ الخلفية هذه خالل من إال
وقد التفتيش، محاكم بإبعاد مطالبني يقاومونها األهايل أخذ التي والرومانية اإلسبانية
الكاثوليكية أو البابوية املحاكم ولكن فيكو، مولد قبل اإلسبانية التفتيش محاكم انعزلت
إىل لجأَْت أن األسقفية املحاكم هذه تلبث لم ثم مماته، بعد وحتى حياته طوال استمرَّت

التفتيش. محاكم اتبَعتْه الذي األسلوب نفس
الزندقة. بتهمة املحاكم هذه إىل املقربني فيكو أصدقاء بعض ُقدم ١٦٨٨م عام ويف
للنهضة التفتيش محاكم فيها تصدَّْت التي والفكري الديني اإلرهاب فرتة إذن فيكو عاش
يكون أن — الباحثني بعض يؤكِّد كما — هذا ولعل أنفاسها، تُخمد أن وكاَدت اإليطالية
عليه يغلب أسلوٍب واستخدام توضيحها، من بدًال أفكاره حجب إىل فيكو لجوء سبب هو
محاكم عن الفكرية نزعاته إخفاء إىل فيها احتاج التي املواضع يف سيما وال الغموض
أو اإلسبانيني من كانوا سواء نابويل ملوك من األجانب املستبدين الحكام أو التفتيش
الجديدة الفلسفة عن بنفسه نأى أنه الذاتية سريته يف يزعم فيكو كان وإذا النمسويني،
حتى عاٌم يمِض لم أنه يشهد الواقع أن إال ١٦٩٥م، إىل ١٦٨٦ من فاتوال يف وجوده أثناء
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وتمثَّلت شبابه، فرتة طوال بها صلٍة وعىل الفلسفة هذه من بالقرب وعاش نابويل إىل حرض
ديمقريطس من ابتداءً واملحدثني القدامى باملفكرين وتأثُّره الفكري ره تطوُّ يف مبادئُها
الرغم وعىل ديكارت. حتى ولوكريتوس (٣٤١–٢٧٠ق.م.) وأبيقور (٤٦٠–٣٧١ق.م.)
وهي األربعني، سن حتى ديكارتيٍّا ظل أنه إال الديكارتية للفلسفة الشديد انتقاِده من
أعظم أن والغريب األصيل. مبدئه وظهور بوضوٍح أفكاره تبلور بداية تسجل التي السن
باعتزال َزْعمه صدقنا إذا وحتى إيطاليا. يف ديكارتي أعظم نفسه هو كان ديكارت نقد من
املتوحدة وحياته بديكارت متأثًرا كان فقد فاتوال، يف سنوات تسع ملدة الثقافية الحياة
أصدقائه كل عن بعيًدا املنهج» يف «املقال كتب إنه نفسه عن قال إذ هولندا؛ يف إقامته أثناء

املقفرة. الصحارى يف يعيش كأنه معتزًال
ومالربانش ديكارت يُشارك يزال ال فيكو كان و١٧٠٦م ١٦٩٩ سنتَْي بني الفرتة ويف
كما العلم مستوى إىل نظرهما يف يرَق لم الذي للتاريخ ازدرائهما يف ١٧١٥م) –١٦٣٨)
بعرش ذلك بعد ديكارت تأثري من يتخلَّص بدأ ولكنه محارضاته، إحدى يف ذلك عن عربَّ
تحرير يف بفضله اعرتافه من الرغم عىل اللغة علم عىل أحكامه يستنكر بدأ بل سنوات،
يف ديكارت من سخريته نذكر أن ويكفي املدرسيني، ومناهج أرسطو سلطان من العقول
ال عقيًما شيئًا الناس نظر يف تعدُّ األيام هذه اللغات دراسة أصبحت «لقد العبارة: هذه
لن الالتينية اللغة يعرف من إن يقول الذي ديكارت سلطان إىل هذا ويرجع منه، فائدة

شيرشون.» خادمة تعرفه كانت مما أكثر يعرَف
للتاريخ السابقة عداوته ذهنه يف يستعيد ديكارت تأثري من تخلُّصه بعد فيكو أخذ
«محاولة بعنوان فصٍل من التالية الفقرة نقرأ أن ويكفي بديكارت، فيها متأثًرا كان التي
إهمال من يسخر كيف لنرى ١٧٢١م عاَم العلمي» «القانون كتابه يف الجديد» العلم عن
ظللت «لقد الفلسفية: مبادئه واستنباط فيه ق بالتعمُّ ينصحهم وكيف اللغة لعلم الفالسفة
ازددت وكلما الذاكرة، استخدام من أكثر العقل استخدام يف السعادة أجد حياتي طوال
ديكارت أن الحني ذلك يف يل يبدو وكان بجهيل، إحساًسا ازددت اللغة علم يف معرفًة
يالئمه، وال بالفيلسوف يرض اللغة دراسة يف ق التعمُّ إن قاال عندما حقٍّ عىل كانا ومالربانش
دراسة عىل الفالسفة يُشجعا أن املرموَقنْي الفيلسوَفنْي هذين عىل الواجب من كان ولكنه

الفلسفية.»16 ملبادئه العلم هذا رد إمكانية يبحثا وأن اللغة علم

.Ibid; p. 37 16
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اللغة دراسة بأن الفرتة تلك يف اقتناعه عىل يدل فإنما يشءٍ عىل يدل هذا كان وإذا
مجد قبل املسيحية مجد ولتحقيق بل والالهوت، القانون لدراسة عنه غنى ال رشٌط
سيعتمد الذي الجديد علمه يف يفكِّر الفرتة هذه يف بدأ أنه هذا إىل أِضف الفالسفة.
األنظمة نشأة عىل وداللتها الكلمات ألصول تحليالِته يف كبريًا اعتماًدا اللغوي املنهج عىل

االجتماعية.

فلسفاتعرصه من فيكو موقف (4)

الديكارتية الفلسفة من موقفه (1-4)

نظريًة فقدم الديكارتية، املعرفة لنظرية نقده هي فيكو فلسفة يف االنطالق نقطة كانت
اإلنسانية للدراسات ديكارت واحتقار الديكارتية املعرفة نظرية بوضوٍح تُعارض جديدًة
عن لديكارت معارضته وتنمُّ والتاريخ، اللغات وخصوًصا Litterae Humanitores
هذه ظهور بداية كانت وقد العقل». لهداية و«قواعد املنهج» يف «املقال لكتابي معرفة
يف التدريس منصب توليه عند ١٧٠٨م عام ألقاها التي االفتتاحية الخطبة يف النظرية
يف ١٧٠٩م عام ونرشها والحديثة» القديمة الدراسية املناهج «مقارنة بعنوان الجامعة
إصالحاٍت أدخلوا قد املحدثون كان إذا أنه رأيه وكان عرصنا»، يف الدراسة «مناهج كتابه
اإلنسانية اإلرادة عىل تقوم التي الدراسات شأن من قلَّلوا فقد الطبيعية، العلوم عىل كبريًة
املنهج يطبِّقوا أن حاولوا بل والسياسة، والترشيع والتاريخ والبالغة والشعر اللغات مثل

لهما. تصلح ال علوٍم عىل والهنديس الريايض
لها أفرد للمعرفة متكاملٍة نظريٍة شكل يف وتفتَّحت األوىل البذور هذه ونمت
املعرفة نظرية عىل هجومه يف انطلق ومنه (١٧١٠م) القديمة» اإليطالية «الحكمة كتاب
من رديئة وسلسلة املضطربة الحقائق من كمجموعٍة للتاريخ نظرتها وخاصة الديكارتية

السخيفة. الحكايات
الديكارتي الكوجيتو أوًال: ديكارت؛ إليها استند التي الثالثة األسس فيكو هاجم
يلغي ال فيكو رأي يف فالكوجيتو لليقني؛ أول كمبدأ الذاتي الوعي إىل يستند الذي الشهري
مًعا ووجوده تفكريه من كاٍف يقنٍي عىل يكون الشاك ألن للعلم؛ أساًسا يقدم وال الشك
هذه عىل األمر يرتك الكوجيتو إن العلم، يقني ال البسيط الشعور يقني هو يقينه ولكن
يقني عىل ونحن نعرفه ما ألن صنعها؛ هو فيكو يراه كما الحقيقة معيار أن غري الحال،
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التاريخ، علم يف الحقيقة مبدأ هو الذاتي الوعي ال اإلنساني فالفعل نفعله؛ ما هو منه
وإنما ديكارت، رأى كما الحقيقة معيار هي للعقل املتميزة الواضحة األفكار وليست
معياًرا تكون ألن تصلح ال املتميزة الواضحة الفكرة فإن ولهذا الحقيقة؛ صنع هو املعيار
ألن نفسه؛ العقل لحقيقة معياًرا تكون ألن رأيه يف أيًضا تصلح ال بل أخرى، لحقائق
يجهل فهو نفسه يصنع ال وألنه نفسه، يصنع ال نفسه يفهم أو يتأمل عندما العقل
معرفة وجود إىل تستند التي هللا وجود أدلة ثانيًا: نفسه. به يفهم الذي األسلوب أو الشكل
ولعله هللا، وجود عىل املزعومة العلمية األدلة كذلك فيكو نقد التجربة. عىل سابقة أولية
تُثبت أنها تزعم التي الدوجماطيقة لية التأمُّ امليتافيزيقا عىل هجومه يف كانط سبق قد
اإليطالية «الحكمة يف لفيكو العبارة هذه نقرأ أن ويكفي بحتة، عقليٍة بأدلٍَّة هللا وجود
الفضول إثم يرتكبون قبلية بصورٍة هللا وجود يُثبتوا أن يُحاولون الذين «إن القديمة»:
هللا عىل حكمه يصدر إلًها نفسه من يجعل ذلك يفعل من ألن والورع؛ التقوى عن البعيد
للوضوح الريايضكمعياٍر اليقني ثالثًا: عنه.» يبحث كان الذي اإللهي الوجود ينكر وبذلك
طعن وإنما الرياضية املعرفة صدق يف فيكو يطعن لم للحقيقة، كمعيار وبالتايل والبداهة
يف طعن لذلك املعرفة؛ من أخرى ألواٍن إنكار من نته تضمَّ بما للمعرفة ديكارت نظرية يف
هذا أن وزعم املتميزة، الواضحة الفكرة هو املعرفة مقياسصدق بأن القائل ديكارت مبدأ
هذا ففي واضحٌة أفكاري أن يل ظهر فإن سيكولوجي، ذاتيٌّ مقياس إال هو إن املقياس
اقتناعنا عىل باعثًة تكون قد خطأ تكن مهما فكرٍة أية أن فيكو ويرى لها. تصديقي دليل
التي الخرافة قبيل من تكون أن تعدو ال أنها حني يف الوضوح كل واضحًة داَمْت ما بها
بني نُميز أن إليها قياًسا نستطيع قاعدٌة هو إليه نحتاج ما أن يرى ولهذا لها؛ أساس ال

يمكن.17 ال وما معرفته يمكن ما
وأتباعه ديكارت أخذها التي الرياضية القضايا يقني عليه يقوم الذي األساس إن
صنعها نظم هي الرياضية النظم أن يف بل ذاتها البداهة يف الواقع يف ليس للبداهة، مقياًسا
واصطالحاٌت راٌت تصوُّ ألنها التناقض عىل تعلو الرياضية فالحقائق أنفسهم؛ البرش
لذا بعقله؛ اإلنسان ابتكره علٌم والرياضة البرش. صنع من هي وقواعد رموٌز تحكمها
بنائي علم هو وإنما ديكارت، زعم كما ووضوح بداهة مسألة ليس الريايض اليقني فإن

ص١٣٠–١٣١. التاريخ، فكرة كولنجوود، 17
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يقينيًة العلوم اعتبار إىل بديكارت األمر أدى وقد الرياضيات. عالم وضعه افرتايض أو
تقترص لم التي العلوم أن ر تصوُّ إىل بدوره هذا وأدَّى الريايض، املنهج تطبق ما بقدر
والحساب، الهندسة من يقينًا أقل فامليكانيكا يقينًا؛ أقل وحدها الرياضية التجريدات عىل
… وهكذا الفيزياء، من يقينًا أقل والتاريخ النفس وعلم امليكانيكا، من يقينًا أقل والفيزياء
الهنديس املنهج بتطبيق الحقيقي العلم من يقرتب ال الفيزياء علم أن فيكو ويؤكد
بيكون فرنسيس من كلٌّ طبقه الذي التجريبي املنهج باستخدام بل ديكارت، طريقة عىل
التي الظروف يخلق ما، بتجربٍة يقوم الذي العاِلَم أن إىل رأيه يف هذا ويرجع وجاليليو،
يختلف ألنه عرصه عىل وغريبًا ألوانه سابًقا هذا فيكو رأي كان مشاهداته. فيها يجمع
يقرب ما مرور بعد إالَّ أفكاره ألهمية أحٌد يتنبَّه لم لذا حينذاك؛ السائد العام الرأي عن

موته. عىل عاٍم مائة من
والحقيقة الرياضيات من عليها نحصل التي الحقيقة بني بالغٍة ٍة بدقَّ فيكو ميَّز هكذا
الرياضيات من يقينًا أقل بالرضورة فالطبيعة كالطبيعة؛ التجريبية العلوم تخص التي
ويرى تامة. معرفة معرفتها عىل القادر وحده فهو ولهذا هللا؛ صنع من الطبيعة ألن
هامة فيكو نظر يف الواضحة الفكرة أن الفلسفة تاريخ كتابه يف برييه إميل األستاذ
املجردة، الذهنية واملفاهيم بالرياضيات خاص تصور وهي محدودة، ولكنها شك بدون
أكثر البرشي للعقل وآفة رذيلة والتميز الوضوح أن فيؤكد آخر موضٍع يف يعود ولكنه
سبيل عىل باأللم إحسايس إن وقارصة، محدودة فكرة الواضحة الفكرة وأن فضيلة، منه
الطبيعة عظمة عىل يشهد الالمتناهي واإلدراك حدوده، وال شكله أعرف ال إدراك املثال
والشعراء املؤرخني كلُّ يُدركه الذي الطبيعة من الالمتناهي الغامض الجانب هذا البرشية،
يف فيكو موضوع هو واألخالقية والسياسية الدينية اإلنسان حياة يفرسِّ والذي بالحدس

لألمم».18 املشرتكة الطبيعة يف الجديد «العلم كتابه
عرصنا» يف الدراسة «مناهج فيكو لكتاب مقدمتهما يف Bergin, Fisch من كلٌّ ويرى
عرضه الذي املنهج قدرة إنكار (١) التالية: النقاط يف ينحرص للديكارتية فيكو نقد أن
أي الجانب أحادي بأنه املنهج هذا اتهام (٢) واالخرتاع. الكشف عىل املقال يف ديكارت
متفوٌق التأليفي املنهج أن فيكو تأكيد (٣) العقل. وهو اإلنسان يف واحٍد بجانٍب يهتم أنه

.Bréhier; Émile; Histoire de la philosophie; Tome II (Le dix-huitiéme Siécle) p. 366 18
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الرياضيات، إىل والكونيات والفسيولوجيا بل الفيزياء ترد أن ورفضه التحلييل املنهج عىل
بل فحسب عقًال ليس وأنه متكاملة، شخصيٌة اإلنسان أن تأكيد كلِّه هذا من والهدف
واالجتماعي التاريخي البعد تأكيد عىل يقوم لديكارت فيكو فنقد وعاطفة؛ وانفعال خيال
الفصل يف فيكو وضحه ما وهذا النقطة، هذه يف تكمن فيكو أصالة ولعل لإلنسان.

عرصنا».19 يف الدراسة «مناهج من الخامس
عن تختلف التاريخ دراسة أن إىل الديكارتية املعرفة لنظرية نقده من فيكو وينتهي
التاريخي البحث سبيل يف عقبًة تقف الديكارتية فالفلسفة والطبيعة؛ الرياضيات دراسة
الواقع. عن يعزلنا الواضحة األفكار بفطرية والقول التجربة، دور ديكارت إلغفال نظًرا
التاريخ؟20 مجرى كان هكذا أن نزعم ثم أفكاًرا ر نتصوَّ هل التاريخ؟ عىل ذلك نطبِّق فكيف
التاريخية العملية إىل نظرتِه يف فيكو لدى مرٍة ألول تبلورت قد التاريخ موضوع فكرة إن
والقانون والعادات باللغة الخاصة النظريات ابتكار من اإلنسان تمكن عملية بوصفها
وتطورها، وأنظمتها اإلنسانية الجماعات نشأة بوصفه التاريخ إىل ينظر أنه أي والحكومة،
يف كبريٍة أو صغريٍة كل كانَْت لهذا العدم؛ من االجتماعية الحياة رصح اإلنسان خلق لقد

املعرفة. حق حقيقته عىل العقل يعرفه اإلنسان أعمال من عمًال الرصح هذا

الطبيعي القانون نظريات أصحاب من فيكو موقف (2-4)

القرن يف كانت طفولته أن إال عرش الثامن القرن يف ونرش كتب فيكو أن من الرغم عىل
الفلسفية املذاهب وبناء والعلمية العقلية بالنزعة تميز الذي القرن هذا عرش، السابع
علٍم إليجاد طموحه إثارة عىل فيكو فيها عاش التي الثقافية البيئة ساعدت وقد الشامخة،

الطبيعة. لعالم ونيوتن جاليليو اه أدَّ ما األمم لعالم يؤدي البرشي للمجتمع جديد
«قانون املشهور الكتاب عىل Carafa كارافا أرسة لتاريخ كتابته أثناء فيكو اطَّلع وقد
أثناء لكتابته ُدفع الذي العاملي التاريخ لكتابة نفسه ليهيئ لجروسيوس والسالم» الحرب
يتحدا أن يجب اللغة وفقه الفلسفة أن إىل لجروسيوس قراءته ونبهته األرسة، لهذه تأريخه
الطبيعي القانون نظريات أصحاب إىل جروسيوس وقاده العاملي، القانون نسق ليقيما

.Vico; on Methods of our Time; p. XVI 19
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هؤالء ومن نفسه، هوبز عىل االطالع إىل لهوبز بافندروف نقد قاده ثم وبافندروف، سيلدن
يكونوا لم األول املدني املجتمع مؤسيس أن أيقن وهوبز، وبافندروف جروسيوس جميًعا،
قديًما، يُعتقد كان كما العميقة، الفلسفية الحكمة من األوىل املجتمعات تنشأ ولم فالسفة
يف ورغبته الفطرية غرائزه دفعته الذي هو الحضارة عن البعيد الوحيش اإلنسان ولكن
اجتماعيٍّا إنسانًا فيصبح الزمن مع َر يتطوَّ أن إىل الرضورية ومنافعه وحاجاته البقاء

الحضارة. بناء يف حجٍر أول ويضع
يف وقعوا قد رأيه يف أصحابها ألن الطبيعي القانون نظريات لنقد فيكو تصدَّى
يف سلموا إذ التاريخية؛ الرؤية أو التاريخي للحس افتقارهم أوًال: ؛ أساسينْيِ خطأَيْن
البرشية الطبيعة بسكون االجتماعية واملؤسسات البرشي املجتمع ألصول مناقشتهم
انتهى املجدب الجدال من رضبًا مناقشاتهم فكانَْت متغريٍة غري طبيعٌة وأنها وجمودها
الثاني الخطأ ثانيًا: االجتماعي. والعقد الطبيعي القانون مثل جوفاء تجريدات إىل رأيه يف
السابع القرن يف السياسية والنظريات الطبيعي القانون نظريات أصحاب فيه وقع الذي
املجتمع بدايات عىل املنطقي العقيل وتفكريهم عرصهم ثقافة إسقاط محاولتهم هو عرش
أولئك أن وافرتضوا األوىل الشعوب لسيكولوجية األسايس املفتاح بذلك ففقدوا البرشي
مع يتوافق تفسريًا املايض تفسري الفالسفة هؤالء حاول كما مثلهم، يفكرون كانوا البرش
«أن الجديد العلم أصول يف فيكو مسلَّمات أوىل كانَت هنا من وحارضهم. عرصهم مصالح
لقد الجهل.» يف ضل كلما جميًعا األشياء عىل للحكم مقياًسا نفسه من يجعل البرشي العقل
املجتمعات تعرفها لم فلسفية أفكاًرا وتفكريهم البدائيني مشاعر عىل الفالسفة فرضهؤالء
البرشي العقل صفات من أخرى صفة تقرر التي الثانية فيكو مسلَّمة فجاءت القديمة،
ولقد منه، والقريبة له املألوفة األمور أساس عىل والبعيدة املجهولة األمور عىل حكمه وهي
أصحاب بذلك قصد ولعلَّه الباحثني، غرور عن معرضكالِمه يف املسلَّمتنَْي هاتنَْي فيكو ذكر
تصوروا الذين عرش السابع القرن يف السياسية والنظريات الطبيعي القانون نظريات
فيكو وصف ولهذا املستنري؛ عرصهم وثقافة حياتهم ضوء عىل للبرشية األوىل البدايات
للشعوب» الطبيعي «بالقانون وعارضهم للفالسفة» الطبيعي «القانون بأنها نظرياتهم
وكيفية وعقولها، األوىل الشعوب قلوب بداخل ما لقراءة للوراء العودة من مفر ال أنه ووجد
قد يكون وبهذا التاريخي. ر التطوُّ من طويلة فرتات نتيجة ونشأتهم وتفكريهم شعورهم
التي الرببرية األوىل العصور إىل واإلنسانية بالعقل يتسم العرصالذي من عائًدا طريقه شق
نستطيع الهامة الحقيقة هذه من مضٍن. بعناء إال فهمها يمكن وال العقيل التفكري تعرف لم
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«إن األساسية: مسلَّمته نفهم أن نستطيع كما وأصوله البرشي املجتمع بدايات نتتبع أن
ن تكوُّ مشكلة تكون وبذلك تتناوله.» الذي املوضوع يبدأ حيث من تبدأ أن يجب نظريٍة كل
أخفقت أساسية نقطة وهي املجتمع، لهذا التاريخية األصول مشكلة هي املدني املجتمع

عليها. التعرُّف يف عرش السابع للقرن السياسية والنظريات الكربى الترشيعات
والتحليل التصور عن تمخض الذي وهو للفالسفة»، الطبيعي «القانون يكون بهذا
مع طبيعيٍّا نموٍّا ينمو الذي للشعوب» الطبيعي «القانون إىل فيكو عند تحول قد الفلسفي،
الطبيعي «القانون وأن داخله، من تكون املجتمع هذا ر تطوُّ مراحل أن ويؤكد املجتمع نمو
للشعوب الشعبية الحكمة هو بل الفالسفة فلسفة أو الحكماء حكمة هو ليس للشعوب»
تعارض فيكو إليها ل توصَّ التي النتائج إن الفلسفة: تاريخ كتابه يف برييه يقول نفسها،
من الحكماء صاغه قد الدولة شكل إن يقوالن اللذين ولوك هوبز من كلٌّ إليه توصل ما
الكربى وامليزة حضارة. أو دولة توجد لم إذا فالسفة وال حكماء رأيه يف يوجد فال البرش،
النزعة إىل أو والترشيعات التنظيمات إىل يلجأ فلم الحية21 الوثائق عىل يستند أنه لفيكو
الشعوب، وعادات نفسه التاريخ عىل اعتمد وإنما األوىل، املجتمعات نشأة لتفسري العقلية
العقلية النزعة يف السقوط من لألمم واالجتماعي التاريخي ر التطوُّ إىل عودتُه وعصَمتْه
يف Bergin, Fisch من كلٌّ ويرى يتجنَّبها، كان التي االجتماعي العقد فكرة إىل واللجوء
كما ودقائقه فروعه بكل املدني املجتمع تطور يتابع أنه الذاتية»، «فيكو لسرية ترجمتهما
أن وهي األساسية فكرته يدعم لكي له املوازية األخرى الحضارية العنارص تطور ب يتعقَّ
عىل يصدق هذا وأن واالتفاق باملواضعة تنشأ وال وتاريخيٍّا طبيعيٍّا وجوًدا توجد الدولة

مجموعها.22 يف البرشية الحضارة
نشأة نشأ للشعوب» الطبيعي «القانون أن الجديد العلم يف األساسية األمور ومن
واألحالف والسفارات الحروب نتيجة بعُد فيما وُعرف حدة عىل شعٍب كل يف طبيعية
وعادات املشرتك الحس من لنشأته كله البرشي الجنس بني مشرتٌك أنه أي والتجارة،
واضًحا، تعبريًا الجديد العلم مسلَّمات يف املعنى هذا عن فيكو عربَّ وقد وتقاليدها، الشعوب
غامضة بطبيعتها اإلنسان حرية كانت «وملا هذا من لنتأكد التالية املسلَّمات نقرأ أن ويكفي
بحاجاتهم الناس بني املشرتك اإلحساس هو ويحددها يؤكدها الذي فإن محددة وغري

.Bréhier, Histoire de la Philosophie; p. 370 21

.Vico; Autobiography; p. 56–60 22
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هو املشرتك الحس «إن للشعوب.» الطبيعي للقانون األساسيان املنبعان وهما ومصالحهم
البرشي الجنس أو أمة أو بأرسه شعب أو كاملة طبقة أفراد فيه يشرتك تفكرٍي بغري حكم
أن بد ال بعًضا بعضها يعرف ال مختلفٍة شعوٍب عند املتشابهة األفكار نشأة «إن كله.»

الحقيقة.» من مشرتك أساٌس لها يكون
يف وبدائية أولية بطريقٍة نشأ قد للشعوب الطبيعي القانون أن سنرى، كما والواقع،
والسفارات للحروب نتيجًة بعُد فيما ُعرف كما باآلخر، منها كلٍّ جهل مع الشعوب كل
اهتم لهذا بأكمله؛23 البرشي الجنس يف مشرتًكا أساًسا له أن وظهر والتجارة واألحالف
الطبيعي القانون عن ويختلف الشعوب بطبيعة يتعلَّق جديد علم نظام بوضع فيكو
الجديد العلم «مبادئ كتابه عنوان عند قليًال نقف أن ويكفي عرش، السابع القرن لفالسفة
Principles of the New Science Concerning للشعوب» املشرتكة بالطبيعة املتعلق
ونشأة ميالد هو الطبيعة بهذه املقصود أن لنعلم the Common Nature of Nations
معنى عىل الالتينية اللغة يف األصلية بداللتها فيكو يستعملها Nature فكلمة الشعوب،
العلوم من أخرى بألوان تكمل ثم بالعقيدة األحوال كل يف تبدأ طبيعٌة وهي والنشوء، امليالد
يتخلَّ لم فإنه والثالثة الثانية طبعتَيْه يف اخترصالعنوان قد فيكو كان وإذا املعرفة. والفنون
وهذه تطورها. مراحل عرب األمم لنشأة الطبيعي القانون نظام وهو نفسه املوضوع عن
كما للتاريخ الخالص الالهوتي التفسري عن شكٍّ بغري أبعَدتْه قد للتاريخ الجديدة النظرة
األنثروبولوجيا مثل مساعدة أخرى بعلوٍم يستعني وجعلته وبوسويه، أوغسطني عند نراه
املقارن. القانون وعلم املقارن امليثولوجيا وعلم االجتماع وعلم االجتماعي النفس وعلم
اكتشاًفا يعدُّ التاريخ فلسفة ملعالجة العلوم هذه بكل االستعانة أن Bergin, Fisch ويرى
وكان فيكو هو الرجل هذا لكان واحد وكتاب واحد برجل له نرمز أن حاولنا لو عظيًما
استوحاه قد فيكو يكون أن فيحتمل نفسه الكتاب عنوان عن أما الجديد» «العلم هو الكتاب
أيًضا يرجح كما عليه، األثر أكرب له كان الذي بيكون لفرنسيس الجديد» «األورجانون من

لجاليليو. الجديدة» العلوم عن «محاورات كتاب عنوان من استوحاه قد يكون أن
يف اطالَعه فيكو؛ عند الجديد العلم نشأة يف أيًضا ساهمت التي العوامل من ولعل
كيف خالله من عرف الذي للوكريتوس األشياء طبائع من الخامس الكتاب عىل شبابه
كهوٍف يف يعيش األول اإلنسان كان وكيف فقط، بغريزته البدائي الوحيش اإلنسان عاش

.Vico; New Science; p. 21-22 23
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ويصطاد والفواكه األشجار ثمار من طعامه ويتناول والقانون واللغة العقيدة عن بعيًدا
احتكاك من مرٍة ألول النار عرف وكيف العراء، يف النساء ويجامع باألحجار الوحوش
ونشأ والقالع املدن َست تأسَّ كيف ثم طعامه، طهي يف واستخدامها العاصفة يف األشجار

وأبرقت. السماء أرعدت عندما الخوف من العقيدة وأصل القوانني أصل
املجتمع تنظيم يف وأفالطون وأرسطو شيرشون آراء من كذلك فيكو استفاد وقد
برش فلسفات ألنها والرواقيني األبيقوريني عند األخالقية بالفلسفة يعبأ ولم البرشي
وتأثر أفالطون عند الخالدة املثل إىل واتجه أرسطو ميتافيزيقا من نفر كما متوحدين،
نظام يف يفكر فيكو بدأ ولهذا والعدالة؛ الفضيلة مثل عىل تقوم التي األخالقية بفلسفته
استحوذَْت التي األساسية الفكرة ذهنه يف وأرشَقْت مثالية، عدالًة ق يحقِّ مثايل اجتماعي

اإللهية. العناية ظل يف مثايل مجتمٍع يف يُراعى مثايل أبدي قانون فكرة وهي عليه
كيف ولوكريتوس بيكون فرنسيس من لكلٍّ قراءته طريق عن أيًضا فيكو عرف وقد
بالرموز الكتابة نشأت وكيف الكلمات، عن تعربِّ التي اإليماءات هو الحديث يف األصل كان
يف الخيوط هذه كل واجتمعت الهجائية، الحروف اخرتاع قبل الهريوغليفية الكتابة أو
زمنيٍة فرتٍة يف ا هامٍّ اكتشاًفا يعد الذي الجديد للعلم الكاملة الفكرة وتبلورت فيكو ذهن
التاريخ ن يدوَّ ولم الغزيرة التاريخية املادة وال للتاريخ العلمية الدراسات فيها تتوافر لم
من االستفادة أحسن أنه أولهما: نْي؛ هامَّ شيئنَْيِ يُنجز أن استطاع ذلك من وبالرغم العاملي
القرن مؤرخي لجهود ثمرة جاء الذي النقدي التحلييل البحث منهج عىل طرأ الذي التقدُّم
الفكر أن كيف فيها أثبت أخرى مرحلة التحلييل األسلوب بهذا تقدم ثم عرش، السابع
االعتماد وبني بينه فصل ثم والتحليل، النقد جانب إىل إنشائيٍّا يكون أن يمكن التاريخي
العلمي التحليل طريق عن يستطيع الذي األصيل بطابعه له محتفًظا املكتوبة املصادر عىل
لألسس تطويره ثانيهما: النسيان؛ عليها أتى حقائق عن يكشف أن املكتوبة للمادة
يقوم أن عنده يستطيع الذي الحد إىل التاريخية لألحداث تصويره يف املتضمنة الفلسفية
أعمق بأساس واملطالبة ديكارت ملدرسة والفلسفية العلمية األسس عىل مضاد بهجوم
من وقتئٍذ القائمة الفلسفية العقيدة به اتسمت ما منتقًدا املعرفة لنظرية مًدى وأوسع

مجرد.24 نظري وتفكري ضيٍق

ص١٤١. التاريخ، فكرة كولنجوود، 24
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وعرصه فيكو فلسفة إىل مدخل

َدْت مهَّ التي الثقافية والعوامل التاريخية بالظروف رسيعًة إملامًة أملمنا قد نكون هكذا
أساٍس عىل التاريخ علم لنشأة الحقيقية البداية يعدُّ الذي الجديد العلم مبادئ الكتشاف
العلم هذا مبادئ يف ننظر أن اآلن علينا ويبقى لإلنسان، االجتماعي ر التطوُّ من وطيٍد

عليها. يقوم التي واملسلَّمات واألصول نفسه الجديد
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الثاني الفصل

اجلديد العلم ومبادئ أصول

األصول (1)

الجانب منه األول القسم ويتناول الجديد»، «العلم مؤلَّفاته أهم يف فيكو فلسفة ترتكز
املنهج، ثم واملبادئ األصول رئيسية: موضوعات ثالثة ن ويتضمَّ الجديد العلم من النظري
األصول أن الواقع ولكن املعنى، يف اللفَظنْي القرتاب واملبادئ األصول بني املرءُ يخلط وقد
دراسته عند يفرتضها أو الباحث بها يلتزم البديهيات أو املسلَّمات من مجموعًة تحوي
يجب التي القواعد فهي خاصة؛ بصفٍة منها والقديمة عامة بصفٍة الشعوب تطور تاريخ

التاريخي. البناء هيكل عليها يقوَم أن
كما — وتتمثل البرشية املجتمعات كل يف الجديد العلم اكتشفها التي فهي املبادئ أما
املنهج عن وأما املوتى. دفن الزواج، الدين، ثالثة: يف — بها الخاص الجزء يف سنوضح
والعلوم كالرياضيات األخرى العلوم ملناهج بالنسبة التاريخ علم منهج فيكو حدَّد فقد
الطبيعية؛ العلوم عن البعد كل بعيًدا التاريخ يكن لم وإن منهما كلٍّ عن الختالفه الطبيعية
فيما بالتفصيل عنه سنتحدث الذي االستقرائي املنهج هو عليه سار الذي املنهج كان لذا
العلوم يف بيكون بدور التاريخ يف يقوَم أن — السابق الفصل يف أرشنا كما — حاول إذ بعد؛
منها تتألَّف التي املسلَّمات أو البديهيات خالل من األمم عالم يدرس أن وحاول الطبيعية،
التاريخي. البناء رصح ليقيم املنهج هذا وباستخدام املبادئ تلك من وابتداءً األصول هذه
بطريقة الشكلية الناحية من متشبًها الجديد، للعلم أصوٍل َوْضع فيكو حاول لقد
واللغوية الفلسفية املسلَّمات من مجموعة وقدَّم الهندسة، علم أصول وضع يف إقليدس
والتعريفات، املصادرات من مجموعٍة عىل تنطوي مسلَّمًة عرشة وأربع مائة عددها يبلغ



فيكو عند التاريخ فلسفة

أحيانًا وتتشابك وتتداخل بالتكرار وتتسم ب وتتشعَّ املسلَّمات هذه موضوعاُت وتتعدَّد
َفْهم عدم أسباب من سببًا الغموض هذا كان وربما أخرى، أحيانًا الغموُض ويشوبها
القرن يف اكتشافه تم قد كان وإذا ذلك. بعد طويلًة زمنيًة فرتًة وإغفاله عرصه يف فيكو
العرشين. القرن يف إال ٍة جادَّ علميٍة بصورٍة يبدأ لم به الحقيقي االهتمام فإن عرش، التاسع
مجموعاٍت يف تصنيفها سنحاول وتشابكها موضوعاتها وتعدُّد املسلَّمات لتكرار ونظًرا
باألمانة والتزاًما لها، مناسبة عناوين وضع سنحاول كما للموضوعات، تبًعا رئيسيٍة
— أرقامها وبنفس األصيل النص يف ورَدْت كما األصول هذه مسلَّمات سنقدم العلمية
ترتيب يف التغيري بعض قليلٍة مواضع يف األمر اقتىض إذ الرتتيب بنفس يكن لم وإن
الرغم وعىل لها، تطبيًقا تعد التي التالية الفصول يف عليها بالتعليق نقوم ثم — املسلَّمات
يكاد التي الهامة الرئيسية األفكار بعض تتناول أنها إال وتنوعها املسلَّمات كثرة من
فلسفته حولها تدور التي األفكار وهي مؤلفه، سطور من سطٍر كل يف يؤكدها أن فيكو
ما إال يعرف أن يستطيع ال وأنه تاريخه صانع هو اإلنسان أن األفكار هذه أهم بأكملها،
وتُقابل عنده، املعرفة نظرية عليها تقوم التي الرئيسية الفكرة هي وهذه بنفسه، يصنعه
التي اإللهية العناية فكرة وهي أهمية عنها تقل ال رئيسية أخرى فكرًة الفكرة هذه
لألمم املشرتكة البرشية الطبيعة يدرس الجديد فالعلم مبارشة؛ غري بطريقٍة البرش وجهت
األمم بني الدينية وغري الدينية التنظيمات أصول عن ويكشف اإللهية، العناية ضوء يف
مدنيٍّا سجالٍّ كانت واألساطري فاألشعار شعرية؛ بداية التاريخية البداية كانت وقد األممية،
أن النهاية يف ليجد البرشية األفكار تاريخ يدرس الجديد والعلم والشعوب، األمم لتاريخ
نشأتها مرحلة يف — حدة عىل كلٌّ — الشعوب كل به مرَّت أبديٍّا مثاليٍّا تاريًخا هناك

وسقوطها. تدهورها ثم ونضوجها وتطورها ونموِّها
للتاريخ مراحل ثالث وجود من القدماء املرصيون به قال بما كبريًا تأثًرا فيكو تأثر
تتميز وما البطولية واملرحلة مقدسة؛ رسية لغٍة من به تتميز وما اإللهية املرحلة هي
الرسائل. لغة وهي شعبية لغٍة من به تتميز وما البرشية واملرحلة رمزيٍة؛ لغٍة من به
اللغويات عالم وهو عليه بغريٍب هذا وليس — اللغوية باالشتقاقات اهتمامه هذا إىل أِضْف
مرَّ التي املراحل وكانت النثر، إىل الشعر وتطور لهجاٍت إىل اللغات َرت تطوَّ وكيف —
أهم هي هذه كانت األوىل، العصور عادات عىل التاريخية الشواهد هي ر التطوُّ هذا بها
أفكاره؛ كل تكن لم وإن الجديد علِمه مسلَّمات يف فيكو تناولها التي الرئيسية األفكار
بمجموعة األصول عن حديثنا ولنبدأ الفصل. هذا سياق يف بالتفصيل لها سنتعرض ألننا
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الجديد العلم ومبادئ أصول

واألخطاء األوهام وتتناول فيكو، رأي يف التاريخي البحث بمعوقات تتعلَّق التي املسلَّمات
منها. التخلُّص الرضوري من وأصبح الباحثون فيها وقع كما الشعوب فيها وقعت التي

والباحثني الشعوب أوهام (1-1)

أوهام عن الجديد» «األورجانون كتابه من األول الجزء يف ذكره فيما ببيكون فيكو تأثر
اآلراء فيها وانتقد أربعة يف حرصها مماثلة ألوهام ُعرضة املؤرخني أن فاعترب الفكر،
كاملة أمم فيها وقعت األخطاء أو األوهام وهذه البرشي، التاريخ مبادئ عن القديمة
حياتهم ضوء عىل للبرشية األوىل البدايات تصوروا إذ والباحثون؛ العلماء فيها وقع كما
هذا ويف والوهم، الخطأ يف كالهما يقَع أن الطبيعي من وكان املستنري، وعرصهم وثقافتهم
عليها ترتب التي املسلَّمات وهي البرشي العقل خصائص يف التالية املسلَّمات قدَّم املعنى

الخطأ: يف والباحثني الشعوب من كلٍّ وقوع

ضل كلما جميًعا األشياء عىل للحكم مقياًسا نفسه من يجعل اإلنساني «العقل •
.(١ (مسلَّمة الجهل» يف

له املألوفة األمور أساس عىل والبعيدة املجهولة األمور عىل البرشي العقل «حكم •
.(٢ (مسلَّمة منه» والقريبة

ديدروس املؤرخ يقول كما — منها كلٌّ تصور عندما الخطأ يف األمم «وقعت •
جميع سبقت وأنها وأمته، شعبه تاريخ بداية مع بدأ العالم تاريخ أن — الصقيل

.(٣ (مسلَّمة لإلنسان» والرتف الراحة أسباب اكتشاف يف األمم
لبعض الفذَّة الحكمة تصوير يف بالغوا عندما الخطأ نفس يف الباحثون «وقع •

.(٤ (مسلَّمة القديمة»1 الشعوب

واملرصيني والسكيثيني الكلدانيني من كل — فيكو زعم حدِّ عىل — وقع وقد
منقطع شعب ألنه اليهودي الشعب غري ذلك من يستثنى وال الوهم، هذا يف والصينيني
من عهًدا أحدث املقدس، التاريخ يقول كما العربي، فالتاريخ األخرى؛ بالشعوب الصلة
إىل لجأ وربما الجديد، علمه دائرة من املقدس التاريخ فيكو استثنى وقد القديم، التاريخ

.Vico; New Science; p. 8–19 1
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فيكو عند التاريخ فلسفة

عىل املقدس التاريخ طرح لو لها يتعرَّض أن املمكن من كان كثرية ملشاكل تجنبًا هذا
عرصه كان فقد فيها؛ عاش التي الظروف نتجاهَل أالَّ يجب وهنا التاريخي، النقد مائدة

الديني. واالستبداد التفتيش محاكم عرص هو
وحكمة زرادشت أقوال ضخموا عندما الخطأ نفس يف أيًضا الباحثون وقع
املنسوبة الذهبية واألبيات ألورفيوس، املنسوبة األورفية واألشعار الحكمة، مثلث هرمس
العلماء محاولة عىل أيًضا هذا ويصدق تستحق، مما أكثر قيمتها يف وبالغوا لفيثاغورس
من الفلسفية الرموز واستخراج القديمة الهريوغليفية اللغة يف الصوفية األرسار استكناه

اليونانية. األساطري

اللغة وفقه الفلسفة (2-1)

تأثره يظهر وهنا البرشي، الجنس خدمة يف ورسالتها الفلسفة وظيفة عىل فيكو يؤكد
إىل باالنضمام األفالطونيني وخصوًصا السياسيني للفالسفة سمح إذ أفالطون؛ بمثالية
اإللهية، بالعناية اعرتافهم ثالثة: أموٍر إىل رأيه يف ذلك ويرجع الجديد، علمه مدرسة
— بعد فيما سنرى كما — وهي الروح بخلود واإليمان البرشية االنفعاالت يف االعتدال
الجسد يُميتون ألنهم الرواقيني فيكو استبعد هذا وعىل الجديد. للعلم الثالثة املبادئ
وكال املعيار، هو اإلحساس يعتربون ألنهم األبيقوريني استبعد كما اللذة، ويُحاربون
األبيقوريني أن كما القدر، بأغالل أنفسهم ربطوا الرواقيني ألن خاطئ رأيه يف االتجاَهنْي
الفلسفة إىل نعود الجسد. مع تموت اإلنسانية الروح أن وزعموا للمصادفة أنفسهم تركوا

التالية: املسلَّمات فنجد أفضل هو ملا الشعوب لتوجيه به تقوم الذي الهام والدور

ويسقط» يضعف عندما وتوجيهه اإلنسان بيد األخذ يف الفلسفة تُساهم أن «يجب •
.(٥ (مسلَّمة

القلة تنفع بحيث عليه؛ يكون أن ينبغي ما باعتبار اإلنسان إىل الفلسفة «تنظر •
أفالطون» جمهورية يف يعيشوا أن يتمنَّون الذين أولئك وهم الناس، من الضئيلة

.(٦ (مسلَّمة

كما اإلنسان إىل تنظر الفلسفة كانت فإذا الفلسفة. مقابل يف الترشيع فيكو ويضع
إىل رذائله ويحول الواقع يف كائٌن هو كما اإلنسان إىل ينظر الترشيع فإن يكون، أن ينبغي
الجنس تدمر أن يمكن كان التي الرذائل من املدنية السعادة يصنع الترشيع إن فضائل.

42



الجديد العلم ومبادئ أصول

اجتماعية فضائل إىل الطبيعية وانفعاالته غرائزه ل يُحوِّ أن عىل قادٌر فاإلنسان البرشي؛
اآلتية: املسلَّمة من يتَّضح كما االختيار، حرية يملك ألنه

وهو البرشي، للمجتمع نافًعا يصبح بحيث واقعه يف لإلنسان الترشيع «ينظر •
البرشي الجنس تدفع التي الثالث الرذائل وهي والجشع، والبخل القسوة يحول
وبهذا والحاكمة، والتجارية العسكرية الطبقات عليها تقوم فضائل إىل بأرسه،

.(٧ (مسلَّمة وحكمتها»2 وثرواتها املجتمعات قوة يدعم

املؤكد اليقني يطلب فاألول املعرفة؛ أو العلم وبني الضمري أو الوعي بني فيكو ويميز
والعلم الفلسفة، ووسيلته الحق يطلب والثاني اللغة، فقه هي عنه البحث يف ووسيلته
لتحقيقه. والفالسفة اللغة علماء تضامن ويطلب اللغة وفقه الفلسفة بني يجمع الجديد
والنقاد للمؤرخني يتسع وإنما والنحو اللغة علماء مفهوم يقترصعىل ال اللغة علم ومفهوم
ورشائعهم عاداتهم مالحظة يف سواءٌ وأعمالهم الناس لغات دراسة عىل عكفوا الذين
إىل وأسفارهم وتجارتهم وأحالفهم وسالمهم حروبهم يف أو بالدهم، يف يتبعونها التي

الخارج.
نصف إال يدركوا لم فإنهم الحقيقة عن يبحثون الفالسفة كان إذا أنه فيكو ويؤكد
يبلغوا لم بدورهم اللغة وعلماء اللغة، علماء بحوث إىل الرجوع أهملوا ألنهم الحقيقة هذه
بحوثهم عىل الحقيقة مسحة ليضفوا الفالسفة الت تأمُّ إىل يلجئوا لم ألنهم اليقني نصف إال
ر تصوُّ يف نفسه فيكو ولسبقوا ملجتمعاتهم نفًعا أكثر لكانوا ذلك فعلوا أنهم ولو الواقعية،

اإلنسانية: املعرفة عن أفكاره عن تعربِّ اآلتية واملسلَّمات الجديد، العلم

يف اليقني عن البحث عىل يحرصون للحقيقة ل التوصُّ يستطيعون ال الذين «إن •
أقل عىل إرادتهم اتجهت والعلم باملعرفة عقولهم إشباع عن عجزوا فكلما الواقع،
ومؤسساٍت وقوانني وعاداٍت أحداٍث من مبارش يقيني هو ما بكل الوعي إىل تقدير

.(٩ (مسلَّمة اجتماعية»
باليقني، الوعي عىل فريتكز اللغة علم أما الحقيقة، ملعرفة العقل ل تتأمَّ «الفلسفة •

.(١٠ (مسلَّمة لإلنسان» الحر االختيار من يأتي الذي الوعي وهو

.Ibid; p. 19-20 2
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اإلحساس وهذا بمصالحهم، البرش إحساس هو اإلنسان حرية يؤكد ما أن فيكو ويرى
كله: البرشي الجنس بني مشرتك

يؤكِّدها الذي فإن محددة، وغري غامضة بطبيعتها اإلنسان حرية كانت «ملا •
املنبعان وهما ومصالحهم، بحاجاتهم الناس بني املشرتك اإلحساس هو ويحددها

.(١١ (مسلَّمة للشعوب» الطبيعي للقانون األساسيان
كاملة طبقة أفراد فيه يشرتك تفكرٍي بغري حكٌم هو املشرتك أو العام الحس «إن •

.(١٢ (مسلَّمة كله»3 البرشي الجنس أو أمة أو بأرسه شعب أو

للشعوب الطبيعي القانون (3-1)

للشعوب اإللهية العناية علمته كمعيار البرشي للجنس املشرتك الحس نشأة فيكو يؤكد
وجوه عىل بالتعرُّف اليقني لهذا الشعوب وتصل الطبيعي، قانونها يف اليقني ليحدد
احرتام — التفاصيل يف اختالفها من بالرغم — بينها فيما ن تتضمَّ التي األساسية االتفاق
بأن والقائلني الطبيعي القانون أصحاب بني القديم الجدل فيكو ويحسم القانون، هذا
يُفرض ولم العادة أو العرف عن نشأ للشعوب الطبيعي فالقانون ؛ اجتماعيٌّ القانون
ليس ألنه القوانني؛ شكل العادات هذه أعطى عاداتها عىل الشعوب ومحافظة بالقانون،
بعبارة فيكو يستشهد الشأن هذا ويف بعاداتهم. االعتزاز من البرش إىل أحب يشءٌ هناك
١٠٤)؛ (مسلَّمة الطاغية» يشبه والقانون امللك، تشبه العادة «إن تقول: كاسيوس» «لديو
ولكنها خارجية، قوة أية أو الطاغية يفرضه الذي القانون ترفض بطبيعتها فالشعوب
الطبيعي القانون كان لذا نفسها؛ عىل فرَضتْه الذي بالقانون تحتفظ الحال بطبيعة
وأعرافها. وتقاليدها عاداتها خالل من نفسها عىل الشعوب فرَضتْه قانون هو للشعوب

فيكو حسم وبهذا اجتماعية، طبيعة األعراف هذه عنها نشأت التي البرشية والطبيعة
كائن بأنه القائلني وبني طبيعي، أي الطبيعة يف كائن القانون بأن القائلني بني الخالف

التالية: باملسلَّمة هذا عن وعربَّ االجتماعية، العادات يف

كائن فاإلنسان اجتماعية؛ حياًة يحيا األوىل بدايته منذ كان البرشي الجنس «إن •
.(٨ (مسلَّمة بطبيعته» اجتماعي

.Ibid; p. 21 3
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البداية نتتبع أن يجب بالدراسة نظرية أو مذهبًا نتناول لكي أنه فيكو ويرى •
حيث من والنظريات املذاهب تبدأ أن «يجب مسلَّمته: يف يقول كما لنشأتها األوىل

.(١٠٦ (مسلَّمة تتناولها» التي املوضوعات تبدأ

جهل مع الشعوب كل لدى وبدائيٍة طبيعيٍة بطريقٍة نشأ للشعوب الطبيعي فالقانون
واألحالف والسفارات للحروب نتيجًة بعُد فيما الطبيعي القانون وُعرف باآلخر، منها كلٍّ
هذه تقول كما بأكمله، البرشي الجنس يف مشرتًكا أساًسا له أن ُعرف كما والتجارة،

املسلَّمات:

بد ال بعًضا، بعضها يعرف ال مختلفٍة شعوٍب عند املتشابهة األفكار نشأة «إن •
.(١٣ (مسلَّمة الحقيقة» من مشرتٌك أساٌس لها يكون أن

تختلف أنها رغم البرش مع فطريًة طبيعيًة نشأًة االجتماعية التنظيمات «تنشأ •
.(١٤ (مسلَّمة والظروف» للزمان طبًقا التفاصيل يف أحيانًا

ومولدها نشأتها أسلوب إىل وخصائصها االجتماعية التنظيمات طبيعة «ترجع •
.(١٥ (مسلَّمة وظروفها»4 النشأة هذه وزمن

أصحابها جعلت والتي الطبيعي، بالقانون املتعلقة القديمة األفكار كل فيكو ويستبعد
وقع الخطأ هذا األخرى، األمم إىل انتقل ثم األوىل األمم إحدى من انطلق أنه يعتقدون
يف الحضارة نرشوا أنهم — قوله حد عىل — ادِّعائهم يف واإلغريق القدماء املرصيون فيه
االثني األلواح قانون إن بالقول عنانه الخيال أطلق أن الخطأ هذا نتيجة وكان العالم،
ووصل مدنيٍّا القانون هذا َلكان كذلك األمر كان ولو اليونان، من روما إىل انتقل عرش
بواسطة ينظم طبيعيٍّا قانونًا يكن ولم البرشية، االتفاقيات طريق عن األخرى للشعوب
الطبيعي «القانون أنفسهم: البرش عادات مع حدة عىل الشعوب كل يف اإللهية العناية
أخرى أمة أمة أي تتخذ أن بدون وتقاليدها الشعوب عادات مع جنٍب إىل جنبًا يسري لألمم
.(١٠٥ (مسلَّمة البرش» بني املشرتك للحس طبًقا تفكري أو عمد أي ودون لها نموذًجا

يف أرشنا كما — عرش السابع القرن لفالسفة الطبيعي القانون فيكو يُعارض بذلك
املشرتكة الطبيعة هذه من أن فيكو ويرى للشعوب، الطبيعي بالقانون — السابق الفصل

.Ibid; p. 22 4
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الشعبية فاللغات الشعبي، الرتاث يف ممثًال األمم كل بني مشرتك عقيلٌّ قاموٌس ينبع لألمم
وخاصة — وحدها واللغات األوىل، الشعوب عادات عىل حي شاهٌد — تطوُّرها قبل —
هومريوس أشعار حفظت مثلما وتقاليدها، األوىل الشعوب عادات حفظت قد — الشعر
الشعب وتقاليد عادات عرش االثني األلواح قانون وحفظ اإلغريقي، الشعب وتقاليد عادات
البطويل التاريخ حفظ مثلما التاريخ حفظ يف الفضل له الشعبي فالرتاث الروماني؛
أن أثبتت قد األوىل الشعوب لدى الشعبية واألمثال الحكم دراسة أن فيكو ويؤكد لروما،
هذه فيكو يقدِّم الصدد هذا ويف املبكرة، الشعوب كل لدى مشرتًكا أساًسا الشعبي للرتاث

املسلَّمات:

بها واحتفظت للوجود التقاليد ظهرت بفضلها مشرتكة أسٌس له الشعبي «اإلرث •
.(١٦ (مسلَّمة الزمن» من طويلٍة لفرتاٍت كاملة شعوب

التي القديمة العادات عن الشأن عظيمة شواهد الشعبية اللغات تكون أن «ينبغي •
.(١٧ (مسلَّمة اللغات» هذه فيه نشأَْت الذي الوقت يف الشعوب تُمارسها كانت
أن ينبغي ر تتطوَّ أن قبل سائدٍة كلغٍة نفسها عىل حافَظت قديمة أمٍة لغة «إن •

.(١٨ (مسلَّمة األوىل» العصور عادات عىل كبريًا شاهًدا تكون
ملا الالتينية الشعوب عادات سجل هو عرش االثني األلواح قانون يكن لم «لو •
الترشيع وحفظه الديني االهتمام هذا كل بها اهتموا وملا برونزية ألواح يف دوَّنوها
(مسلَّمة الالتينية» للشعوب الطبيعي القانون عىل دليٌل القانون هذا الروماني،

.(١٩
مدينًا تاريًخا تقدمان واألوديسة) (اإللياذة هومريوس قصيَدتَْي بأن سلمنا «إذا •
الطبيعي للقانون عظيَمنْي منجَمنْي ستكونان فإنهما القديمة، اإلغريقية للعادات

.(٢٠ (مسلَّمة اإلغريقية.» لألمم
اإلغريقية أمتهم فيه عاشت الذي الوقت يف أمتهم بمسار اإلغريق الفالسفة «عجل •
وهي منها أرقى ملرحلٍة تقدموا ما رسعان ومنها املتوحشة، الرببرية املرحلة يف
اإللهية املرحلة من كلٍّ يف أساطريهم عىل حافظوا بينما الدقيق التفكري مرحلة
ُمغفلني رسيًعا الرومان عادات وتطوَّرت نشأَْت اآلخر الجانب ويف والبطولية،
.(٢١ (مسلَّمة البطويل» بالتاريخ الشعبية أقوالهم يف احتفظوا لكنهم اآللهة، تاريخ
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كل بني مشرتكة عقلية لغٌة البرشية املؤسسات طبيعة يف يكون أن «يجب •
مظاهر عن وتعربِّ االجتماعية الحياة يف العلمية األشياء جوهر تشكل الشعوب

.(٢٢ (مسلَّمة الشعبية»5 والحكم األمثال يف هذا ويظهر األشياء مع تكيفهم

البرشي الجنس أصل (4-1)

فيها اعتمد والتي البرشي الجنس أصل تتناول التي املسلَّمات من مجموعًة فيكو يقدِّم
هللا سه أسَّ الذي العربانيني دين بني يفرِّق نجده ولذلك املقدس؛ التاريخ عىل كبريًا اعتماًدا
البرشي الجنس أصل أن عىل الدليل يقيم نراه كما الكهانة، عىل القائم الوثنيني ودين
وثانيهما: األممية؛ األمم وهي الخرافية الكائنات عىل قائم قسم أولهما: قسمني؛ إىل ينقسم
رأيه يف تأتي التفرقة وهذه العربانيون. يمثِّلها قدًرا أرفع إنسانيٍة منزلٍة عىل قائم قسم
رفض لذلك الثاني؛ للجانب اإلنساني والتعليم األول للجانب البوهيمي التعليم نتيجة
بتفسري وأخذ الضخمة األجسام ذوي للعمالقة الفالسفة قدَّمه الذي الخرايف التفسري
مسلَّمات وهذه ألوالدهم، الرببرية للرتبية ترجع بأنها الجرمان للعمالقة وقيرص تاسيتوس

التاريخ: أنواع أقدم عن فيكو

يروي ألنه إلينا انحدرت التي الدنيوية التواريخ كل من أقدم املقدس «التاريخ •
لفرتٍة األرس آباء ظل يف البرش فيها عاش التي الطبيعية الحالة عن بالتفصيل
الشعوب منها نشأَْت التي األرس حالة عن يروي أنه أي سنة، ثمانمائة عىل تزيد
.(٢٣ (مسلَّمة السياسيني» امُلنظِّرين كل هذا عىل يتفق كما الحق وقٍت يف واملدن
التي الكهانة تحريم أساس عىل العربية الديانة س أسَّ الذي هو الحق «اإلله •

.(٢٤ (مسلَّمة األممية» األمم كل منها انطلقت
غطَّى الذي الفيضان أثبت — األساطري لنا بيَّنت كما — الطبيعي «التاريخ •

.(٢٥ (مسلَّمة األرض»
(مسلَّمة خرافيٍّا» تفسريًا والبشعة الضخمة األجسام ذوي للعمالقة الفالسفة «قدم •

.(٢٦

.Ibid; p. 23–25 5
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بالطوفان بدأ — الرومان عدا ما األممية األمم كل وتاريخ — اليوناني التاريخ «بدأ •
.(٢٧ (مسلَّمة الخرافية»6 والكائنات

األمم ر لتطوُّ الثالث املراحل قانون (5-1)

عرب التاريخ ر لتطوُّ تصورهم يف القدماء املرصيني من األمم تطور قانون فكرة فيكو أخذ
مرحلٍة كل وتصاحب البرشية. املرحلة البطولية، املرحلة اإللهية، املرحلة ثالث: مراحل
— القدماء املرصيني عند كما — املقدسة الرسية أو الهريوغليفية فاللغة بها؛ خاصة لغة
املرحلة لغة هي — هومريوس أشعار يف كما — الرمزية واللغة اإللهية، املرحلة لغة هي
دراسة وبعد البرشية، املرحلة لغة هي — الرسائل لغة يف كما — الشعبية واللغة البطولية،
من مسلَّمة اعتباره يمكن الثالث املراحل قانون أن أكَّد القديمة الشعوب لحضارات فيكو

للتاريخ.7 استقراؤه أكدها تاريخية حقيقة فهو البرشي، العقل مسلَّمات

املرصيني أن إحداهما فكرتان؛ القديمة املرصية العصور من إلينا «انحدرت •
املرحلة اإللهية، املرحلة مراحل؛ ثالث يف السابق العالم تاريخ لخصوا القدماء
هذه أثناء هناك كانت إنه فتقول األخرى الفكرة أما البرشية، واملرحلة البطولية،
وهي الرمزية واللغة القديمة، الرسية أو الهريوغليفية وهي لغاٍت ثالث املراحل
املرحلة عن تعرب وهي الرسائل لغة أو الشعبية واللغة البطولية، باملرحلة ة خاصَّ
الحاجات وقضاء لالتصال اصطالحية إشاراٍت أو عالماٍت عىل وتقوم البرشية

.(٢٨ (مسلَّمة املشرتكة»

حقيقًة ح ويوضِّ الدينية، باملرحلة تبدأ التي الثالث التاريخية املراحل فيكو يؤكد ثم
فكانت دينية، بدايًة بدأ التاريخ وأن الدين أساس عىل قاَمت الشعوب كل أن هي هامة

.Ibid; p. 26-27 6

«فلسفة عن مقاله يف حنفي حسن الدكتور األستاذ طرحه الذي السؤال عىل إجابة هذه تكون وربما 7

هذه هل املقال: من ٤٩ صفحة بفاس، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية بمجلة املنشور فيكو» عند التاريخ
الشعوب؟ ر لتطوُّ تاريخي استقراء أنها أم املرصيني؟ اكتشاف من تاريخية حقيقة أم بديهية، املراحل
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الديني. الشعر نشأ وفيها الدينية املرحلة هي التاريخ ر تطوُّ مراحل من األوىل املرحلة
املسلَّمة: هذه فكانت هومريوس ملحمتَْي من فقراٍت ببضع هذا عىل فيكو ويستشهد

قدًما أكثر لغٍة إىل ملحمتَيْه من مواضع خمسة يف واألوديسة اإللياذة شاعر «أشار •
.(٢٩ (مسلَّمة اآللهة» لغة أو اإللهية اللغة يدعوها

الشعر قبيل من شعره وأن بطولية، لغًة كانت هومريوس لغة أن املعروف ومن
وحاجاتها وعواطفها رغباتها أسقطت دينية شعوبًا كانت األوىل فالشعوب البطويل؛
فيكو فيها يستشهد التي املسلَّمة هذه توضح كما اآللهة أسماء عىل واألخالقية الطبيعية

فارو: الروماني باملؤرخ

اسم ألف ٣٠ جمع يف (١١٦–٢٧ق.م.) Varro فارو الروماني املؤرخ «اجتهد •
االجتماعية الحياة ر تصوِّ كما للبرش واألخالقية الطبيعية الحاجات تلبي لآللهة

.(٣٠ (مسلَّمة املبكرة»8 العصور يف

املسئول هو الخوف أن مبينًا األولني البرش عند الدينية املرحلة نشأة فيكو ويتتبع
طفولة يف التفكري عىل القدرة بضعف النشأة هذه ويربط األرض، عىل اآللهة إيجاد عن األول
البرشي التاريخ نشأة عىل الضوء يُلقي — الجديد العلم مبادئ أول وهو — فالدين البرشية؛
قوٍة إىل تلجأ قائمة لقوانينها تقوم وال الشعوب ش تتوحَّ فعندما االجتماعية. والتنظيمات
نتيجًة البرش توحش كلما أنه هذا ومعنى هللا؛ من أسمى هو ما هناك وليس منها أعىل
لرتويضهم الوحيدة الوسيلة فإن قائمة لقوانينهم تقوم ال بحيث بينهم املشتعلة للحروب
وتكوين إنسانيتهم إىل املتوحشني هؤالء هَدْت التي هي اإللهية والعناية الدين، هي
املتوحشني هؤالء جهل كان وقد لأللوهية، غامًضا تصوًرا فيهم أيقظت بأن وذلك دولهم،
الشعوب بني مشرتكة خاصية والجهل أخرى، لكائنات األلوهية نسبة عن املسئول هو
ونشأت يجهلها، التي األشياء طبيعة عىل الخاصة طبيعته األول اإلنسان فأسقط األوىل،
القدرة ضعف من الجهل ونتج بالطبيعة، األول اإلنسان جهل من الشعبية امليتافيزيقا
األشياء عىل العاطفة أضفى الذي الديني الشعر ونشأ عنانه الخيال فأطلق التفكري عىل
خصائص ومن املعرفة. أصل وهما االستطالع وحب الدهشة تنشأ الجهل ومن الجامدة،

.Vico; New Science; p. 27 8
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فكانَْت الرعب، تثري الخرافة وهذه بالخوف، يشعر عندما للخرافة يتجه أن البرشي العقل
الوحشية بالعقائد هذا وارتباط برشية ضحايا وتقديم بالقرابني والتضحية الوثنية بداية

الصدد: هذا يف ذكرها التي فيكو مسلَّمات ذي هي وها األول، املتوحشني البرش عند
القوانني تجد ال حيث عاتية جيوش ظل يف — كان أينما شعب أي نما «إذا •
(مسلَّمة الدين» إىل اللجوء هي الوحيدة القوة كانت — لها مكاٍن أي اإلنسانية

.(٣١
(مسلَّمة يشء» كل مقياس نفسه من يجعل األشياء طبيعة اإلنسان يجهل «عندما •

.(٣٢
ينسبوا أن بها يحاولون شعبية ميتافيزيقا بمثابة هو للطبيعة الجهالء «تصور •
التي الوسائل يذكروا أن دون يجهلونها التي األشياء أسباب اإللهية لإلرادة

.(٣٣ (مسلَّمة اإللهية» اإلرادة بها تستعني
خصائص من خاصة وهذه الخرافة، إىل يميل بالخوف العقل يصاب «عندما •

.(٣٤ (مسلَّمة البرشي» العقل
.(٣٥ (مسلَّمة الجهل» ابنة «الدهشة •

.(٣٦ (مسلَّمة قوة» الخيال ازداد التفكري عىل القدرة ضعفت «كلما •
.(٣٧ (مسلَّمة الجامدة» األشياء عىل والعاطفة الحس إضفاء هو الشعر «هدف •
اآللهة أسماء أطلقوا البرشاألوائل إن يقول: الرشك أصل عن كالسيكي نصٌّ «هناك •
.(٣٨ (مسلَّمة قوة» من يملكونه ملا لهم وتقرُّبًا بهم إعجابًا متميزٍة فضائل عىل
الجهل ابن هو — اإلنسان يف موروثة طبيعية صفة وهو — االستطالع حب «إن •
طبيعية ظاهرة أي رؤية عند عقولنا الدهشة توقظ فعندما املعرفة، أو العلم وأبو

.(٣٩ (مسلَّمة هذا؟» يعني ماذا مبارشة: نسأل
من به يقْمَن مما بالخوف يمتلنئ وهن الرعب، تُثري أشياء يفعْلَن الساحرات «إن •
سحرهن»9 ملمارسة األطفال تمزيق يف التطرف حدِّ إىل قسوتهنَّ فتظهر خرافاٍت

.(٤٠ (مسلَّمة
اإلنسان؛ مع فطريًة طبيعيًة نشأًة نشأ الدين أن السابقة املسلَّمات من نرى هكذا
صانع هو مثلما الدين صانع هو واإلنسان األرض، عىل اآللهة خلق من أول هو فالخوف

.Ibid; p. 28-29 9
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النشأة يف بحثه من فيكو إليها انتهى التي األفكار هذه كانت إذا ندري وال تاريخه،
إىل انتبه أنه أم فيها، يغري أن يستطع فلم عليه نفسها فرضت قد لإلنسان الطبيعية
عاشها.10 التي والدينية السياسية للظروف نظًرا الغموض من بكثرٍي فغلَّفها خطورتها

التاريخية امليثولوجيا (6-1)

بدايٌة وهي البرشي، للمجتمع التاريخية البداية عن املسلَّمات من مجموعة فيكو يقدِّم ثم
الخلق كأسطورة بالدين القديمة األساطري واختالط التاريخية امليثولوجيا من مستمدٌة
بالطوفان التاريخية البداية فيكو حدَّد القديمة. الشعوب لدى الكون ونشأة والفيضان
الوحشية املرحلة يف سقطوا الثالثة نوح ألوالد الكافرة األجناس أن افرتاض عىل وأقامها
السماء أرعدت ثم عمالقة، وأصبحوا الضارية الوحوش مع الواسعة األرض غابات وطافوا
من اإلله غضب عن تعبريٌ الرعد هذا أن وتصوروا بالخوف، العمالقة فشعر الطوفان بعد
من الخوف وألجأهم الكهوف إىل فآووا العراء يف للجماع وممارستهم البهيمية حياتهم
الثابتة البدائية املساكن من شكٍل أول بدأ وهنالك الكهوف. إىل جوبيرت دعوه الذي اإلله
ينظِّم كما اآلخرين إزاء فرٍد كل سلوك يحدِّد الذي الديني والسلوك العادات نشأت ومعها

واحدة. من الزواج
املرحلة وتبعتها اآللهة، حكم فرتة سادت التي الدين قوة إال قوٍة من هناك تكن لم
أصٍل من األبطال أن خاطئًا تصوًرا الشعوب هذه َرْت فتصوَّ األوىل الشعوب عند البطولية
فيكو فكرة يؤكِّد مما — جوبيرت ابن هو هرقل أن القديمة األساطري صورت كما — إلهيٍّ
تنطوي الذي الفطري الشعور هذا بدون أي دين، بدون تنشأ أو تقوم أن يمكن ال األمم أن
التي املسلَّمة يؤكد مما بها خاصة آلهة لديها األممية األمم فكل البرشية، الطبيعة عليه
يف يتضح وهذا بعًضا، بعضها تعرف ال شعوٍب بني تنشأ املشرتكة األفكار أن عىل تنصُّ

التاريخية: امليثولوجيا نشأة عن التالية املسلَّمات

مئات منذ بَت ترسَّ الفيضان مياه أن — معقول افرتاٌض وهذا — نفرتض «نحن •
.(٤١ (مسلَّمة وغمرتها» األرض إىل السنني

السابق. الفصل انظر 10
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العمالقة» كل فرصع سهمه — جوبيرت لديها األممية األمم وكل — جوبيرت «قذف •
.(٤٢ (مسلَّمة

.(٤٣ (مسلَّمة جوبيرت»11 ابن هرقل، لديها األمم «كل •

وأن الهوتيني، شعراء كانوا الدينية املرحلة هذه يف األولني البرش أن فيكو يؤكد ثم
لألحداث سجالٍّ شعرهم فكان البدائية، للشعوب األول املؤرخني بمثابة كانوا الشعراء

واألساطري: التاريخ من مزيًجا التاريخية البداية وكانت عرصهم يف التاريخية

قبل شكٍّ بغري انترشوا وقد الهوتيني، شعراء القدامى اليونان حكماء «كان •
.(٤٤ (مسلَّمة لهرقل» أبًا جوبيرت كان مثلما البطوليني الشعراء

تربطهم التي والنظم القوانني بذكرى لالحتفاظ بطبيعتهم البرش «يميل •
.(٤٥ (مسلَّمة بمجتمعاتهم»

البداية» هذه سجل الذي هو والشعر بدايته، يف خرافيٍّا كان كله الرببري «التاريخ •
.(٤٦ (مسلَّمة

تبًعا وتغري العادات ت تغريَّ طويلٍة فرتٍة بعد ولكن الالهوت، من نوع القديم فالتاريخ
العرص يف حتى الفساد عصور يف وانغمَسْت األصيل معناها وفقَدْت األساطري تفسري لذلك
باآللهة الصفات هذه ألصقت السيئة عاداتها الشعوب هذه تربَِّر ولكي لهومريوس. السابق
عندما 12Mantho مانيتو املرصي واملؤرِّخ للكاهن حَدَث ما وهذا األساطري، بذلك فتشوهت

طبيعي. الهوت إىل وهذَّبه وترجمه املرصي التاريخ كل فرسَّ

الشعرية الحكمة (7-1)

بالفطرة، شعراء األولون البرش كان كيف ح ويوضِّ األوىل الشعوب شاعرية عىل فيكو يؤكد
تصورات خالل من يفكر وكالهما قويٌّ خياٌل لديه فكالهما باألطفال الشعراء ويشبِّه

.Vico; New Science; p. 30-31 11

سوى منه يبَق لم مرص تاريخ عن كتاب وله ق.م. الثالث القرن يف عاش قديم مرصي كاهن مانيتو 12

عليًما وكان باليونانية وكتبها املرصيني امللوك بأسماء قائمًة وعمل دول، إىل املرصي التاريخ م قسَّ شذرات.
بالهريوغليفية.
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تماًما لألشياء، واضٍح تصوٍر تكوين عىل قادًرا طفولته يف البرشي الجنس يكن لم خيالية،
بالعقل، تبدأ ولم بالحس البرشية املعرفة بدأت لذلك التجريد؛ عن العاجزين كاألطفال
الجمل ذلك بعد تكونت ثم العاطفية، األحاسيس طريق عن الشعرية الجمل وتكوَّنت
نحو اتجاًها أكثر كانت ولذلك العقلية؛ املقوالت أو والعقل التفكري طريق عن الفلسفية
يف أُبِدعت والنافعة الرضورية الفنون كل أن هذا إىل أِضف الحقيقة، إىل وأقرب العام
لخلق طبيعيًة نزعًة العامة لدى أن فيكو ويرى الفالسفة. مجيء قبل الشعرية العصور
إنساٍن لكل يبتكر فهو شعب؛ أي لدى لٌة متأصِّ عادٌة وهذه مناسب، نحو عىل األساطري

الظروف. تلك يف له جرى ما تالئم حكايات مشهوٍر
رسموا قد فالشعراء الشعرية؛ بالنظرية تتصل هامًة مالحظًة هذا من ويستنتج
خارقة بطوالٍت إليها ونسبت الشعوب صدقتها الخيايل بالتصور شعرية ونماذج صوًرا
يثبت التي املسلَّمات نتابع واآلن التاريخية، الحقيقة عن بعيدة املادي الواقع يف كانت وإن

الشعر: وإبداع األساطري لخلق البرشي للعقل الفطري امليل خاللها من فيكو

.(٤٧ (مسلَّمة ونظام» وحدة فيه ما كل إىل البرشي العقل «يميل •
يف عرفوها التي واألشياء والنساء الرجال عن أفكارهم أن األطفال طبيعة «من •
ذلك بعد عرفوهم الذين والنساء والرجال األشياء كل عليها يقيسون طفولتهم

.(٤٨ (مسلَّمة املشابهة» أساس عىل
والرضورية النافعة االخرتاعات كل الحكمة مثلث هرمس إىل املرصيون «نسب •

.(٤٩ (مسلَّمة اإلنسانية» للحياة
عند الشعرية الخياالت أساس هذا وكان قويٌّ خياٌل لديها األوىل الشعوب «إن •

.(٥٠ (مسلَّمة األولني» البرش
.(٥١ (مسلَّمة بالصنعة» ال بالفطرة شعراء «الشعراء •

الفهم» عىل قادرين يصبحوا حتى أنفسهم ليُسلُّوا التقليد يف األطفال ق «يتفوَّ •
.(٥٢ (مسلَّمة

يبدءوا أن قبل الشعور عىل يعتمدون وكانوا دقيق، غريَ األولني البرش تفكري «كان •
.(٥٣ (مسلَّمة واضح» بعقٍل التفكري يف

(مسلَّمة وعاداتها» وعواطفها طبيعتها يف الشعوب تالئم كانت األوىل األساطري «إن •
.(٥٤
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كانت القدماء للمرصيني الالهوتية النظرية بأن يقول كالسيكي نصٌّ «هناك •
ولكن منها، تخجل ذلك بعد األجيال فنشأت واألساطري، التاريخ من مزيًجا

.(٥٥ (مسلَّمة صويف» معنًى إىل تُرجمت بالتدريج
عودة يف وحتى والتني، وإغريق ومرصيني رشقيني من القدامى املؤلفني «إن •
(مسلَّمة شعراء»13 كانوا الوسطى، للعصور األوروبية اللغات يف ممثلة الرببرية

.(٥٦

كانت األوىل األممية األمم أن حقيقة يف تكمن والحروف اللغات مبادئ أن فيكو ويرى
األسايس املفتاح هو هذا أن يؤكِّد وهو الطبيعية. الرضورة بحكم وذلك شاعريًة شعوبًا
نستطيع وال نتخيَّل أن نستطيع ال الحديث العرص يف طبيعتنا تمدُّن مع ألننا الجديد؛ للعلم
يتحدثون كانوا األولون فالبرش مضٍن؛ بعناءٍ إال األوىل للشعوب الشعرية الطبيعة نفهم أن
فمن العقلية، القدرات إىل مفتقرًة األوىل األمم وكانت الخرافية، والحكايات باألساطري
شعري: تعبرٍي لكل مصدراِن وهناك قوية، ومشاعرها جياشًة عواطفها تكون أن الطبيعي
مع جنب إىل جنبًا يسري اللغات وتطور واإلفهام. التفسري إىل والحاجة اللغة، يف الفقر
واألشياء باألفعال تعربِّ خرساء اللغة كانت اآللهة عرص ففي البرشية، املجتمعات تطور
بدأَت ثم عنها، التعبري يحاولون كانوا التي باألفكار طبيعية بعالقات ترتبط التي نفسها
مقاطع من بكلماٍت النطق فكان النطق، عىل ألسنتهم درب الذي بالغناء تتلعثم الشعوب
االستعارات عىل اعتمَدت التي الشعرية اللغة ظهرت فقد األبطال عرص يف أما واحدة.

لألشياء.14 الطبيعي والوصف الحسية بالصور واالستعانة واملقارنات والتشبيهات
تستقر ثم بالشعر تبدأ اللغة جعل البرشية للتنظيمات الطبيعي ر التطوُّ أن نجد هكذا
األوزان من الشعرية األوزان وتطور القدامى الشعراء تاريخ عليه يشهد ما وهذا النثر، يف
تستخدم البرشي العرص يف اللغة جعل قد ر التطوُّ أن غري الرسيعة، األوزان إىل البطيئة
التحالفات عن وعربت بإرادتهم صاغوها التي اللغة فهي الناس؛ عليها تواضع كلمات
معاني فيها الشعب ثبت التي اللغة كذلك وهي السواء، عىل امللكية والحكومات الشعبية

.Vico; New Science; p. 31–34 13

الفصل يف الشعري املنطق عن حديثنا يف وتطورها اللغات نشأة عن فيكو لنظرية بالتفصيل سنتعرض 14

الثاني. الباب من الثاني
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النبالء كان أن بعد الناس من العامة عىل ترسي مثلما النبالء عىل ترسي التي القوانني
سببًا هذا وكان مقدس، كيشءٍ رسيٍة لغٍة يف بالقوانني يحتفظون األممية، األمم يف قديًما،
الحريات قامت أن إىل الروماني الشيوخ مجلس أعضاء لدى القوانني لرسية طبيعيٍّا

الشعبية.
األمم وأن متشابهة، خطواٍت يف تطوَّرت واللغات األفكار أن كيف فيكو ويوضح
،٦٢ ،٦١ املسلَّمتنَْي يف سيتضح كما ذلك، بعد النثرية اللغة جاءت ثم شعرية بلغة بدأَْت
علم يئس التي الحروف بدايات عىل بل وحدها اللغات بدايات عىل الضوء يلقي ال وفيكو
من الوجود يف أسبَق كانَْت اللغات أن اللغة علماء اعتقد إذ عليها؛ العثور من القديم اللغة
املراحل عرب برسعٍة مًعا وسارا ولدا توءمان واللغات الحروف أن الواقع بينما الحروف،
الكلمة دراسة (أي اللغات (اشتقاق) أتيمولوجيا بدراسة بالًغا اهتماًما فيكو ويهتم الثالث.
قراءة ونتابع التالية، الفصول يف سنرى وكما ٦٥ مسلَّمة يف سيتضح كما وتاريخها)

فيها: يقول فنجده اللغات تطور عن املسلَّمات

بعالقاٍت ترتبط التي نفسها واألشياء واإليماءات باألفعال تعربِّ الخرساء «اللغة •
.(٥٧ (مسلَّمة عنها» التعبري البرش يحاول التي باألفكار طبيعيٍة

يعلم بالغناء والتلعثم شكل لها ليس أصواٍت عن بالغناء تُعرب الخرساء «اللغة •
.(٥٨ (مسلَّمة النطق» البرش) (أي ألسنتهم

العميق الحزن حاالت يف نالحظ كما الجياشة عواطفهم عن باألغنية البرش «يعرب •
.(٥٩ (مسلَّمة الفرح»

.(٦٠ (مسلَّمة واحدة» مقاطع من بكلماٍت اللغات تبدأ أن «يجب •
وسنرى أبطؤها هو والسبوندي القصيدة، أشكال أقدم هي البطولية «القصيدة •

.(٦١ (مسلَّمة السبوندي»15 البحر من أصًال كانت البطولية القصيدة أن
عىل أرسع يكون العرويض والبحر النثر، إىل أقرب تكون العمبقية «القصيدة •

.(٦٢ (مسلَّمة «Horace هوراس وضعه ما نحو

وترجع وطولني أزمنة أربعة من ويرتكب والرومان اإلغريق استخدمه قديم شعري وزن السبوندي 15
الطقوسية. االحتفاالت إىل تسميته
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وتكشف بالحس كالهما بدأ فقد اللغات؛ ر لتطوُّ مشابهٍة خطواٍت يف األفكار وتتطور
تاريخ هو الجديد العلم ويعد بل وتطورها، البرشية التنظيمات أنواع عن األفكار هذه

التالية: املسلَّمات ذلك تؤكد كما — نفسه فيكو تعبري حد عىل — البرشية األفكار

نفسه ليفهم املضمون من مجرًدا نفسه يرى ألن بطبيعته البرشي العقل «يميل •
.(٦٣ (مسلَّمة املجرد» العقيل بالتفكري

السلوكية» األنماط أو االجتماعية املؤسسات نوع يتبعه أن بد ال األفكار «نوع •
.(٦٤ (مسلَّمة

القرى ثم األكواخ ثم بالغابات فبدأت النظام هذا عىل االجتماعية النظم «تتابعت •
.(٦٥ (مسلَّمة العلمية»16 األكاديميات وأخريًا واملدن

يف الكلمات معاني تطور لتاريخ نموذًجا يعدُّ البرشية للمؤسسات التتابُع وهذا
الحياة من مشتقٍة أصوٍل ذات الالتينية اللغة كلمات معظم أن فنالحظ املختلفة، اللغات
قطف البداية يف معناها كان التي Lex كلمة املثال سبيل عىل ونأخذ الريف، أو الغابات يف
يف الكلمة وتطوَّرت البَلُّوط، شجرة وهي ilex كلمة منها اشتق ثم البَلُّوط شجر جمع أو
تُكتشف أن وقبل الحقة فرتٍة ويف الخرضوات، من مجموعة معناها فأصبح الريفية الحياة
أو املواطنني من مجموعٍة بمعنى استعمالها املدنية الطبيعة اقتَضت العادية الحروف
legere كلمة كانت وأخريًا نفسه، التجمع تعني ألنها عام؛ شعبي مجلس أو العام الربملان
وتجميع كلماٍت يف الحروف تجميع أي بعضها، بجانب الكتابة حروف تجميع تعني
أشكال من شكٍل آخر كانت التي العلمية األكاديميات يف تم ما وهذا جمل، يف الكلمات
االنحالل يف ويرتدى ر التطوُّ هذا يرتد ثم ر، التطوُّ قمة ويمثل البرشية التنظيمات تطور

يسقط. أن إىل

األبدي املثايل التاريخ (8-1)

وبنائها نشأتها يف أمٍة كل به مرَّت أبدي مثايل تاريخ مبادئ وضع إىل فيكو ينتهي
نشأت كيف يتتبع األبدي التاريخ هذا أن أي وسقوطها، تدهورها ثم ونضوجها وتطورها

.Vico; New Science; p. 34–36 16
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وسقطت. بالتدريج تدهورت كيف ثم ونضجت فيها الحكم أشكال تطوَّرت وكيف األمة،
عليها قام التي النظرية وهي التاريخية فيكو فلسفة لبُّ هي األبدي املثايل التاريخ ونظرية
هذا يف ونكتفي الثالث، الباب يف بالتقييم النظرية هذه نتناول وسوف التاريخي. مذهبه
ثم لإلنسان، الرضورية الحاجات من األوىل البرشية املجتمعات نشأت كيف بتتبُّع املكان
امللذات، وراء يسعى وبدأ الراحة يلتمس أخذ ثم نافع، هو ما كل إىل اإلنسان اتجه كيف

البرشية. التنظيمات سقطت أن إىل التدهور حد إىل الرتف يف انغمس ثم
لطبيعة ترجع السياسية التنظيمات نشأة أن وهو ا هامٍّ سياسيٍّا مبدأ فيكو ويقرر
أشكال تطوَّرت ولهذا املحكومة؛ الشعوب طبيعة التنظيمات هذه توافق بحيث الشعوب
األول النوع ستة: أنواع أو ست بمراحل ومرت األوىل البرشية األجناس لدى الحكم
له يخضع واحد فرد وجود ورضورة األرسية املرحلة يف رضوريٍّا كان (السيكلوب)
لبناء رضوريٍّا كان أخيل) (مثل والغرور بالزهو يتصف الذي الثاني النوع اآلخرون.
(مثل بالشجاعة يتصف الذي الثالث النوع األرسي. النظام قاعدة عىل األرستقراطية النظم
اإلسكندر (مثل الرابع النوع الشعبية. للحرية الطريق لفتح رضوريٍّا كان أرستيدس)
كان تيربس) (مثل الخامس النوع جديدة. إمرباطوريات أو ملكيات إلقامة وقيرص)
وكاليجوال) نريون (مثل السادس النوع واستقرارها. اإلمرباطوريات هذه إلقرار رضوريٍّا

التالية: املسلَّمات يف املثايل التاريخ مبادئ فيكو ص ويلخِّ … لتدمريها

ثم النافعة، األدوات عن فبحثوا الرضورية بالحاجات األولون البرش «شعر •
وأخريًا أنفسهم، ليُسعدوا الرتف يف انغمسوا ثم الراحة، أساليب إىل اتجهوا

.(٦٦ (مسلَّمة الحقيقي» جوهرهم وفقدوا ثروتهم فضيَّعوا الجنون أصابهم
االعتدال إىل الخشونة من وتدرجت قاسية البداية يف األوىل الشعوب طبيعة «كانت •

.(٦٧ (مسلَّمة التحلل» أو اللذات يف االنغماس إىل وأخريًا والرقة
أجناس ثم السيكلوب) (مثل غريبة أشكال يف األوىل البرشية األجناس «ظهرت •
أجناس ثم أرستيدس) (مثل الشجاعة ثم أخيل) (مثل والغرور بالزهو تتصف
يغلب أجناس ثم وقيرص) اإلسكندر (مثل حقيقيٍّا ومجًدا شعبيٍّا نًرصا قت حقَّ
(مثل والجنون امللذات يف االنغماس وأخريًا تيربس) (مثل التأمل طابع عليها

.(٦٨ (مسلَّمة وكاليجوال)» نريون
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(مسلَّمة املحكومني»17 طبيعة وتوافق تطابق أو الحكومات تتكيف أن «يجب •
.(٦٩

أول وهي امللكية بالنظم مبتدئًا األوىل الشعوب يف الحكم نظم نشأة فيكو ويفرس
واحرتف األرض يف البرشي الجنس استقرَّ أن فبعد العالم، يف الحكم أشكال من شكل
األرس آباء كان يعبدونه. وإله عبادة طقوس لهم وأصبح األرس، وكوَّنوا الزراعة الناس
تؤكده ما وهذا ألرسهم ويبلِّغونها اآللهة من التكهنات ْون يتلقَّ الذين والحكماء امللوك هم

التالية: املسلَّمات

هم األرس آباء وكان معني، إله عبادة أي العبادة، بطقوس األمم كل «بدأت •
اإللهية.» بالقوانني أرسهم يبلغون وكانوا اآللهة، نبوءات عىل املطلعون الحكماء

(٧٢ (مسلَّمة
.(٧٣ (مسلَّمة ملوك» العالم حكم من أول بأن الشعبي الرتاث «يقيض •

.(٧٤ (مسلَّمة جدارة» الناس أكثر تنتخب الشعوب «إن •
العصور إىل أفالطون اشتاق ولذا حكماء؛ كانوا األوىل العصور يف امللوك «إن •
.(٧٥ (مسلَّمة فالسفة» امللوك كان أو ملوًكا الفالسفة فيها كان التي القديمة

(مسلَّمة ملكية»18 حكومات كانت القديم العالم حكومات لكل األول الشكل «إن •
.(٧٦

نشأة لتفسري أسايس افرتاض عىل تقوم التي املسلَّمات من مجموعًة فيكو يقدم ثم
غابات يف ذكرنا كما العمالقة طاف أن فبعد Commonwealths؛ البرشية عات التجمُّ
الكهوف إىل العمالقة بعض لجأ الطوفان، بعد مرة ألول السماء وأرعدت الواسعة األرض
يف واستقروا أًرسا وكونوا واحدة، امرأة من الزواج نظام إىل اإلله من الخوف ودفعهم
وبعد القانون، عن خارجني البهيمي تجوالهم يف العمالقة باقي وظل وزرعوها األرض
لطلب األرس آلباء املزروعة األرايض إىل العمالقة هؤالء لجأ الزمن من طويلٍة حقبٍة مرور
بدأ الزمن وبمرور يفلحونها. لألرض عبيد أو كأتباع اآلباء فاتخذهم واالستقرار، الحماية

.Ibid; p. 37 17

.Ibid; p. 38 18
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األرض عبيد ملواجهة تنظيماٍت يف أنفسهم دوا ووحَّ اآلباء فتحالف التمرُّد، يف العبيد هؤالء
التنظيمات رؤساء وسمى لطاعتهم، كسبًا الريفي اإلقطاع من بنوٍع لهم وأقرُّوا الثائرين،
— األرس آلباء العائلية السلطة وأصبحت املتمردين، العبيد هؤالء وواجهوا ملوًكا أنفسهم
للقوى خاضعة — النبالء إقطاعات من نوًعا كانت أنها عىل إال نفهمها أن يمكن ال التي
تلقاء من أرستقراطيًة البرشية التجمعات وأصبحت الحاكمة. التنظيمات لهذه السياسية
عبيد فرضها التي الرضورة هي ملحة رضورٍة عن األرستقراطي النظام نشأ إذ نفسها؛
ويدعونا البرشية، التجمعات نشأة لتفسري الفرض هذا فيكو ويقدِّم األرس، آباء األرضعىل
عليه املرتتبة السياسية اآلثار وألن وطبيعي، بسيط فرض ألنه صحيٌح بأنه التسليم إىل
وال أخرى سلطٍة من الدولة سلطة نشأت كيف نفهم فلن به نسلم لم وإذا لها، حدَّ ال
الجماعة تألَّفت كيف وال الخاص، اإلقطاع عن العامة اإلقطاعية السلطة َضت تمخَّ كيف
ولنقرأ األوامر. لهذه تخضع العامة من وأغلبية أوامره يصدر قليًال عدًدا يضم تنظيٍم من

البرشية: التجمعات نشأة تتناول التي املسلَّمات اآلن

مجموعٌة منهم انسحب القانون عن الخارجني الناس بعض أن نسلم أن «يجب •
باقي جاء الزمن من طويلٍة فرتٍة وبعد األرض، وزرعوا أًرسا وكونوا األقوياء من
(مسلَّمة األرس» آلباء املزروعة األرض نفس يف ليعيشوا القانون عن الخارجني

.(٧٠
وتستغرق تدريجيٍّا تتغري وإنما واحدة، دفعة كلها تتغري ال الفطرية «العادات •

.(٧١ (مسلَّمة الزمن» من طويلة فرتات
(مسلَّمة أسماءها» األرس عىل أطلقوا الذين األرض عبيد إىل ترجع األرس أسماء «إنَّ •

.(٧٨
لآلباء جاءوا الذين الالجئني أولئك وصول قبل اتحادات قيام ر نتصوَّ أن يمكن «ال •
.(٧٩ (مسلَّمة الصنيع»19 لهذا ا ردٍّ األرض بزراعة وتعهدوا حياتهم ينقذوا لكي

كانت األرض من إقطاعات النبالء ومنح اإلقطاعي األرستقراطي املجتمع نشأ هكذا
عبيد، وطبقة نبالء طبقة طبقتنَْي إىل املجتمع وانقسم العالم، يف زراعي قانون أول

.Ibid; p. 37–39 19
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األبطال هم النبالء وكان الطبقي. الرصاع فنشب للعامة األبدي العداء عىل النبالء وأقسم
هذا العامة تنال أالَّ عىل دائًما حريصني كانوا كما البطولة، رشف وحدهم ولهم املحاربون
كانت التي األرستقراطية الحكومات يف البطويل الرصاع ينشب كيف فيكو ح ويوضِّ الرشف.
تجاه النبالء قسوة يبني وهذا األفراد، بني العالقات ينظِّم الذي املدني القانون إىل تفتقر
الحروب أهوال يف بهم يلقون كانوا حيث الروماني التاريخ يف بوضوٍح يتجىلَّ مما العامة
فيدفعون العارية أجسادهم عىل بالسياط ويرضبونهم والفوائد الديون يف ويغرقونهم
طبقة طموح ثالثة: أمور عىل يقوم الطبقي للرصاع فيكو وتحليل العمل. يف سخرة الثمن
عىل اآلباء إرصار اآلباء؛ بها يتمتع كان التي والقوانني املدنية الحقوق يف للمشاركة العامة
ومد القوانني تلك تفسري يف املرشعني حكمة طبقتهم؛20 داخل الحقوق بهذه االحتفاظ
نشأة عن املسلَّمات هي وهذه أخرى. حاالٍت من يستجد ملا وتعديلها فشيئًا شيئًا منفعتها

املدنية: الحياة تطلبتها كرضورٍة اإلقطاعي والنظام األرستقراطي النظام

عىل يقوم الذي اإلقطاعي للنظام ذلك بعد البرشي املجتمع يتجه أن طبيعيٍّا «كان •
الحياة يف إليها يتطلَّعون التي والفوائد املنافع أفضل فيه رأَْوا ألنهم املقايضة؛

.(٨٠ (مسلَّمة املدنية»
يرتددون ال أو بسهولٍة عنه يتخلون ال بالقوة كسبوه ما أن األقوياء صفات «من •
وبالتدريج الرضورة تقتيض عندما منه جزءٍ عن يتخلون وإنما عنه، الدفاع يف

.(٨١ (مسلَّمة املمكنة» الحدود أضيق ويف
.(٨٢ (مسلَّمة لألرض» عبيد أو أتباع لها كان القديمة الشعوب «كل •

القانون هو األرض) من بجزءٍ للعبيد يقر (الذي الريفي اإلقطاع قانون «إن •
آخر نظاًما ر نتصوَّ أن اإلطالق عىل نستطيع ال ألننا العالم؛ يف األول الزراعي

.(٨٣ (مسلَّمة القدر» هذا من أقل يُعطي

فيه يتحدث ألرسطو، السياسة كتاب من هامٍّ بنصٍّ رأيه صحة عىل فيكو ويستدل
الداخل يف القوانني يطبقون امللوك فيها كان التي البطولية املمالك ويذكر الدول أشكال عن

سنرى كما الطبقات رصاع عن األساسية فكرتها يف املاركسية سبق فيه الطبقي للرصاع فيكو تحليل 20

البحث. هذا من الثالث الباب يف
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الطقوس يف الكهنة رؤساء هم الوقت نفس يف كانوا كما الخارج، يف الحروب ويقودون
الدينية.

ملعاقبة قوانني لديها يكن لم القديمة الجماعات إن ألرسطو: السياسة كتاب «من •
الظلم من األشخاص يحمي قانون لديها يكن لم أي األشخاص، عىل العدوان
بدايتها يف الشعوب ألن الرببرية؛ الشعوب أسلوب هو هذا كان لقد عليهم، الواقع
(مسلَّمة قانونيٍّا» تنظيًما عاداتها تنظم أن بعد تستطع ولم توحش حالة يف كانت

.(٨٥
النبالء أن تبني القديمة الحكومات إن يقول: أرسطو سياسة يف ورد آخر «نص •

.(٨٦ (مسلَّمة الناس» لعامة دائمني أعداء يكونوا أن عىل يُقِسمون
محاربة» جنوًدا العامة تجعل لكيال للحروب تميل ال األرستقراطية الحكومات «إنَّ •

.(٨٧ (مسلَّمة
من عنٌرص الثروة هذه ألن النبالء ثروة عىل األرستقراطية الحكومات «حافظت •

.(٨٨ (مسلَّمة الطبقة» هذه قوة عنارص
.(٨٩ (مسلَّمة الحروب» يف للشجاعة الحوافز وأنبل أسمى هو «الرشف •

إذا األبطال سلوك تسلك أن أو تستبسل أن الحرب أوقات يف للشعوب بد «ال •
.(٩٠ (مسلَّمة السالم» أوقات يف الرشف تنال أن أرادت

عىل العوامل أقوى من الحقوق نفس عىل الحصول أجل من الطبقات رصاع «إن •
.(٩١ (مسلَّمة الدول» تقوية

الطموح وأصحاب يقاومونها، واألقوياء القوانني، يريدون الضعفاء «إن •
.(٩٢ (مسلَّمة لهم» أتباًعا ليكسبوا يشجعونها

وحقوق املدنية الحقوق يف للمساواة تتطلع العامة وتظل الطبقي الرصاع ويستمر
فتتكوَّن القانون، لسلطة للخضوع النبالء يضطر أن إىل النبالء طبقة مع الرشف
وتبدأ املدنية، الحقوق يف والعامة النبالء بني املساواة وتقوم الحرة الشعبية الجمهوريات
االستبداد ويعم الفوىض فتسود القانون فوق نفسها تضع ثم القوانني سن يف العامة
الخضوع إىل والعامة النبالء من كلٌّ فيضطر الشعبية الحكم نظم وتنهار والطغيان
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يف هذا فيكو ويصور امللكية، الحكم نظم وتعود ملًكا نفسه ينصب واحٍد رجٍل لسلطة
التالية: املسلَّمات

الرشف حقوق عىل الحصول يف نهمها إلشباع العامة أمام مفتوًحا الطريق «كان •
يف العدوانية والحروب الداخل يف األهلية الحروب نشأت لذلك الكبرية؛ واملناصب

.(٩٣ (مسلَّمة الخارج»
(مسلَّمة الشخصية» ملكيته عن الفرد دافع كلما رشاسًة الطبيعية الحرية «تزداد •

.(٩٤

الحكم نظم ر وتطوُّ الطبقي الرصاع تصوير يف الروماني بالتاريخ فيكو ويستشهد
:(٩٥ (مسلَّمة فيه

طبقة سلوك كان هكذا الخضوع، حالة وترفض للمساواة تتطلع الناس «إن •
إىل السلوك هذا بفضل تحوَّلت التي الرومانية األرستقراطية الحكومات يف العامة
البعضففسدت بعضهم عىل يتفوقوا أن األفراد حاول ثم حرة، شعبيٍة جمهورياٍت
وأخريًا بعضاألفراد. عليها يتسلَّط جمهورياٍت إىل وتحوَّلت الشعبية الجمهوريات
هي الحالة وهذه الفوىض، فنشأت لسيطرتها القوانني تخضع أن العامة حاوَلت
ببؤسها العامة تشعر هذا وعند الطغاة، عدد يكثر إذ الطغيان حاالت أسوأ
هذه ويف واحد، فرد لسيطرة بالخضوع نفسها تنقذ أن وتحاول وعيها فتسرتد
امللكية يربِّر أن تاسيتوس به حاول الذي الطبيعي امللكي القانون يسود الحالة
يف أخرى مرًة الرصاع هذا فيكو ويجمل أغسطس.» سيطرة تحت الرومانية
تحلُّل لقانون تخضع ال التي الطبيعية الحرية «بفضل فيقول: (٩٦ (مسلَّمة
أساس عىل األوىل املجتمعات تأسيس بدأ عندما والقيود االلتزامات كل من النبالء
النبالء اضطر ثم سادتها، هم كانوا التي األرستقراطية الحكومات فنشأت أرسي،
الخضوع عىل العامة أجربهم أن بعد والقوانني األعباء يف العامة مع يتساووا أن
ولكنهم الشعبية، الجمهوريات يف النبالء وضع استقر هذا وعىل القانون. لسلطة
ألنفسهم يضمنوا لكي واحٍد رجٍل لسلطة الخضوع إىل طبيعيٍة بصورٍة مالوا
يف نُالحظ أننا شك وال امللكية.»21 ظل يف حالهم هو هذا وكان مريحة حياة
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ماركس أكَّده وما األوائل واالشرتاكيون روسو قاله بما التنبؤ من نوًعا ٩٤ مسلَّمة
أي واالستعباد، والعدوان الرشاسة أصل هي الخاصة امللكية أن من ذلك بعد
الشخصية. أمالكه أحٌد مس كلما رشاسٍة إىل اإلنسان يف الطبيعية الحرية تتحول

الشعوب تأسيس يف الجغرافيا أثر (9-1)

العامل أن كيف ليُبنيِّ لألمم املشرتكة الطبيعة لدراسة الجغرافيا بعلم فيكو استعان
ثم الجبال داخل البداية يف البرش عاش إذ الشعوب؛ تأسيس يف كبري أثٌر له الجغرايف
بنصٍّ فيكو ويستشهد البحار. شواطئ عىل عاشوا وأخريًا والسهول السفوح إىل انتقلوا
داخل حياتهم يبدءون العصور كل يف البرش أن ح ويوضِّ رأيه صحة به يؤيِّد أفالطون من
عن القديم التاريخ من بأمثلٍة كذلك ويستدل السهول. يف ينترشون بالتدريج ثم الجبال
ونقلها اإلسكندر جاء أن إىل البحر شاطئ إىل نقلها ثم البالد، داخل صور مدينة تأسيس
الشعب ِقدم عىل فيكو يُربهن العربي التاريخ عىل واعتماًدا املنطلق هذا ومن اليابسة، إىل
بالسكان املأهول العالم بالد وأبعد الرافدين بني ما بالد يف نوح أسسه الذي اليهودي
بتأكيده هذا صحة يُثبت أن فيكو ويحاول الشعوب، أقدم فهم ولذلك البحر؛ عن بعيًدا
نشأ الذين الكلدانيني حكمت التي اآلشوريني من ملكية دولة أول هناك ست تأسَّ قد أنه

زرادشت. ومنهم العالم يف األوائل الحكماء بينهم
حكومٍة أول ألن فيها؛ وقع التي التاريخية الغلطة هذه فيكو عىل نأخذ أن يفوتنا وال
يف الحفريات أثبتت كما القديمة املرصية الحضارة ظل يف نشأَْت العالم يف ظهرت ملكية
إال ويزدهر يتقدَّم لم الحفريات علم ألن العذر له نلتمس كنا وإن عرش، التاسع القرن
الحضارات عن — عرصه يف — الكافية الدراسات تتوفر لم ولذا عرش؛ التاسع القرن يف

الشعوب. تأسيس يف الجغرايف العامل أثر لنرى املسلَّمات ولنتابع القديمة.

عصور وبعد للسفوح، نزلوا ثم الجبال فوق — الطوفان بعد — البرش «عاش •
.(٩٧ (مسلَّمة البحار» شواطئ من لالقرتاب الشجاعة أنفسهم يف وجدوا طويلة
(أوجيجن املحيل الطوفان بعد البرش إن فيها: يقول ألفالطون22 فقرة «هناك •
الذين السيكلوب العمالقة هم وهؤالء الجبال، فوق كهوٍف يف عاشوا وديكلبينوت)

فيكو). (عن ٦٧٧ الثالث، الكتاب القوانني، 22
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ثم العالم، يف ظهروا الذين األرس رؤساء أول عىل طريقهم عن أفالطون يتعرَّف
.(٩٨ (مسلَّمة للسهول» نزلوا وأخريًا الجبال جانبي عىل انحدروا

البحر ساحل إىل نُقلت ثم البالد داخل ست أُسِّ صور إن الشعبي الرتاث «يقول •
إىل األكرب اإلسكندر نقلها أن إىل قريبٍة جزيرٍة إىل ذلك بعد وانتقلت الفينيقي

.(٩٩ (مسلَّمة اليابسة»23

حكم تحت الشعوب هجرة أسباب فيكو يفرسِّ أيًضا الجغرافيا علم إىل واستناًدا
كيف يوضح أن حاول لقد إلخ. … الثروة وتحقيق العيش وكسب كالتجارة الرضورة
الهرب عىل الرضورة أرغمتهم إذ بهيمية؛ رعوية حياة يف الثالثة نوح أبناء ساللة ضلَّت
مشتتني أنفسهم وجدوا ثم النساء، ومالحقة والغذاء املاء عن بحثًا الكارسة الوحوش من
األممية األمم هذه أن ولو الطوفان. بعد مرة ألول السماء أرعدت أن بعد األرض عىل
الواسعة، املمتدة آسيا قارة يف مثله لبقوا اليهودي الشعب مثل إنسانيتها عىل حافظت
املستعمرات تثبتها الشعوب وهجرة الهجرة، عىل أرغَمتْهم التي هي ة امللحَّ الرضورة ولكن
واملستعمرات إيطاليا يف الجنوبي الساحل عىل أو أيونيا ساحل عىل اإلغريق أنشأها كالتي
مستعمرات أسست التي الشعوب تاريخ نتتبع أن بهذا ويمكننا إلخ. … املتأخرة الرومانية
من ذلك عىل يستدل لغويات كعالم وفيكو متتالية. تاريخيٍة فرتاٍت عىل غريبة بالد يف
فعىل األصلية، جذورها عن مختلفٍة أجنبيٍة أصوٍل من واألسماء الكلمات بعض اشتقاق
الفينيقيني أو الرسيان أن عىل يدل مما Sirena بكلمة البداية يف نابويل ُسميت املثال سبيل
إىل االسم تغري ثم تجارية، مستعمرًة فيها س أسَّ من أول هم العالم) يف بحارة (أول
وهي Neapolis أخريًا ُسميت ثم البطويل، العرص من إغريقية كلمة وهي Parthenope
قد اإلغريق أن عىل يدل مما الجديدة، املدينة تعني الشعبية اإلغريقية اللغة من كلمة

معها. تجارية عالقاٍت ليقيموا إليها وصلوا
خارجي غزٍو بواسطة إما تُفتح أن بد ال نفسها عىل املغلقة الشعوب أن فيكو ويرى
فتح عندما القديم التاريخ من ذلك عىل أمثلًة يرضب وهو األجانب، مع بالتجارة أو
الصينيون فتح عندما الحديث العرص ومن اإلغريق، واأليونيني للكاريبيني مرص بسماتيك

الشعوب. هجرة يف فيكو مسلَّمات اآلن ونُتابع الغرب، مع للتجارة بالدهم
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عزيزة بالطبع هي التي أرضه، عن اإلنسان تخىلَّ الحياة رضورات ضغط «تحت •
أو التجارة، طريق عن الغنى تحقيق يف نهمه ليشبع مضطرٍّا تركها ولكنه عليه،

.(١٠٠ (مسلَّمة كسبه» ما عىل ليحافظ
.(١٠١ (مسلَّمة القديم» العالم يف بحارٍة أول هم الفينيقيون «كان •

الخارج من تُفتح أن فإما نفسها، عىل مغلقة الرببرية املرحلة يف األمم «كانت •
.(١٠٢ (مسلَّمة األجانب» مع للتجارة طواعيًة تُفتح أو الحروب بواسطة

شواطئ عىل أُِقيمت إغريقيًة مستعمرًة أن هو به التسليم يجب الذي «الفرض •
ظالم يف مدفونًة املستعمرة هذه وظلَّت روها ودمَّ الرومان انتزعها ثم الالتيوم،
عن الروماني التاريخ يحكيه ما نفهم فلن بهذا نسلم لم وإذا القديمة. العصور
نفهم ولن التيوم، منطقة يف والفريجيني األركاديني عن أو هرقل مثل شخصياٍت
الحروف تُشبه الرومانية الهجاء حروف بأن حولياته يف تاسيتوس24 مالحظة

.(١٠٣ (مسلَّمة القديمة»25 اليونانية

البرشي العقل تطور مع القوانني تطور (10-1)

األوىل العشائر أن ويؤكد اآللهة، نسب تسلسل عن املسلَّمات من مجموعًة فيكو يذكر ثم
آلهتها الصغرية األمم ولهذه الكربى؛ املدن قبل نشأَْت األوىل األمم أو البرشي للمجتمع
لها وكان الكبرية األمم نشأَت املدن ظهور وبعد األرس. آباء آلهة تدعى وكانت بها الخاصة
كل يف إلًها عرش اثنا عددهم أن أثبت اآللهة نسب لتسلسل فيكو تتبُّع ومن آلهتها. أيًضا

األممية: األمم
هذه ومن القديمة، النبالء بيوت تسمى وكانت املدن إنشاء قبل األوىل األمم «نشأت •
.(١٠٧ (مسلَّمة الشيوخ» رومولوسمجلس كون الصغرية العشائر أو األوىل األمم
تأسيس قبل األوىل األمم يف األرس آباء كانوا آلهٌة هناك السابق، للتقسيم «وفًقا •
يبلغ كان األممية األمم كل يف اآللهة عدد فإن الطبيعية للثيوجونيا ووفًقا املدن،

.(١٠٨ (مسلَّمة إلًها»26 عرش اثني

.(١٤ فصل ١١) فيكو عن 24

.Vico; New Science; p. 45–47 25

.Ibid; p. 49 26

65



فيكو عند التاريخ فلسفة

املدني القانون عن آراءه فيها يقدم التي املسلَّمات من ملجموعٍة فيكو يتعرَّض ثم
الطبيعية عاداتها خالل من الشعوب أسسته الطبيعي فالقانون الطبيعي؛ والقانون
أي العقل، طريق عن أكمل صورًة الطبيعي القانون عىل الفالسفة أضفى ثم والبسيطة،
إال يظهروا لم الفالسفة ولكن والعرف، بالعادة األممية األمم بدأَتْه ما بالعقل موا تمَّ أنهم

األممية. األمم نشأة من سنة ألَفْي بعد
األمم ألن للشعوب؛ الطبيعي القانون حددت التي هي اإللهية العناية أن فيكو ويؤكد
التي الطبيعي القانون فكرة َفْهم وعن الحق َفْهم عن عاجزٌة وهي طويلًة قرونًا عاَشْت
املدنية، بقوانينها األمم تتمسك بأن اإللهية العناية وسمحت بعد. فيما الفالسفة وضحها
العناية حرصت وقد تطبيقها، عند قسوتها ثبتت مهما القوانني هذه بَحْرفية تتمسك أن بل
— فيكو رأي يف — أغفله ما وهذا وبقائها األمم وجود عىل تُحافظ أن عىل بهذا اإللهية
األممية األمم أن روا تصوَّ ألنهم مذاهبهم يف جميًعا أخطئوا ولهذا الطبيعي؛ القانون فقهاءُ
لم الفكرة هذه أن يُدركوا أن دون األوىل نشأتها منذ الطبيعي القانون فكرة فهمت قد
بعد األمم هذه لدى الفالسفة ظهور وبعد البرشي العقل ر تطوُّ بعد إال كامٍل بشكٍل تتضح
طريق عن كامٍل بشكٍل الطبيعي القانون فكرة يُبلورون فأخذوا نشأتها من سنٍة ألَفْي
قانونية؛ صيغًة املنفعة صاغوا الذين البرش من األذكياء وضعه املدني والقانون العقل.
ذات الشعوب أما والذكاء، املعرفة ذوي من البرش من قلٌة إال يفهمه ال القانون فهذا ولذلك
للكلمات الدقيقة بالصياغة الشديد االلتزام أنه عىل القانون فهمت فقد املحدودة األفكار
عنه تُعربِّ ما وهذا البرشي. الجنس لحفظ رضوريٌّ هو ملا طبًقا الحكماء وضعها التي

التالية: املسلَّمات

الكلمات» عنه تُعربِّ ما أنه عىل القانون يفهمون املحدودة األفكار ذوو «البرش •
.(١٠٩ (مسلَّمة

قلٌة إال يعرفه ال املدني القانون مفهوم عن Ulpian أولبيان ذكره الذي «النص •
ما عىل الحكم يستطيعون وهؤالء والذكاء، واملعرفة الخربة ذوي من الناس من
قانونًا ليس املدني القانون أن أي البرشي، املجتمع عىل للحفاظ رضوريٌّ هو

.(١١٠ (مسلَّمة طبيعيٍّا»
ويتعذَّر التقاليد سلطة إال تسنده وال للعقل بالنسبة غامًضا يظل القوانني «يقني •
الستنادها صارمًة كانت مهما تطبق القوانني فإن ولهذا يفهمه؛ أن العقل عىل

.(١١١ (مسلَّمة التقاليد» سلطة إىل
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.(١٢٢ (مسلَّمة القانون» هو املنفعة تُمليه ما أن يعتقدون البرش من األذكياء «إن •
عليها؛ الطبيعي العقل يُضفيه الذي الضوء من نوٌع القوانني من الحق «الجانب •
.(١١٣ (مسلَّمة عدل» لكلمة مرادفة حق كلمة املرشعون يستعمل ما كثريًا لذلك
للحكمة تطبيٌق الواقع يف هو املتطور البرشي العقل نظر يف الطبيعي القانون «إن •
األشياء استخدام علم إال ليَسْت األشمل بمعناها الحكمة ألن العملية؛ املنفعة عىل

.(١١٤ (مسلَّمة طبيعتها»27 َوْفق

كل بها يسلم أن يجب والتي فيكو قدمها التي الجديد العلم مسلَّمات هي هذه كانت
بمعنًى أو التاريخي، الهيكل بناء يف والنظري العلمي األساس لتكون األمم عالم يف باحٍث

الجديد. العلم صورة هي آخر
ثنايا يف منها أوضحنا وقد املسلَّمات، هذه يف التاريخية املغالطات بعض هناك ولكن
يف بدأَْت أنها وكيف العالم يف امللكية النظم بنشأة الخاصة التاريخية الغلطة الفصل هذا
من الحقة؟ التاريخية البداية هي هذه فهل بالطوفان، بدأ التاريخ أن أيًضا ومنها مرص،
التاريخية املعلومات تتوفر لم ولكن الزمان، هذا قبل كانَْت البرشي التاريخ بداية أن املؤكد
لكونه الطوفان من التاريخ فيكو بدأ لذلك مجهول؛ تاريخ فهو وبالتايل الفرتة هذه عن
األساطري من البرشي التاريخ بداية حول الخيوط يجمع أن يستطيع منها تاريخية واقعة

اللغات. ونشأة الشعبي والرتاث
قال فقد لألشياء؛ دائم أبدي نظام عن بحثه يف بأفالطون فيكو تأثُّر الواضح من
تدهورها ثم ونضجها وتقدمها مولدها يف األمم مسار يحكم أبدي مثايل بتاريخ فيكو
مسألة وكونت كوندورسيه عند هو كما ليس فيكو عند األمر أن برييه ويرى وسقوطها.
قانون مسألة هو وإنما مجموعها، يف للبرشية محدوًدا ال تطوًرا أو تقدًما يصوغ قانون
الروماني فالتاريخ تطورها؛ مدى عىل األخرى األمة عن مستقلٍة أمٍة كل فيه تشارك مثايل
هذا عىل مثل الربابرة يد عىل اإلمرباطورية نهاية حتى امللكية األسطورية العصور من
أي يف توجد أن يمكن املتتابعة مراحله إن بحيث أمٍة أي لتاريخ مثال وهو املتكامل، الكل
التاريخ ليبدأ نفسه عىل يعود ثم يدور دوري شكٍل يف يسري الزمان أن أي أخرى، أمٍة

.Ibid; p. 50-51 27
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وأرسطو أفالطون من كلٍّ عند املألوفة النظرة فيكو يردِّد وهنا أمة، كل مع جديٍد من
الزمان.28 عن الفكرة نفس لديهم كانت الذين والرواقيني

الجديد العلم مبادئ (2)

قدمه ما كل رافًضا اإلطالق، عىل كتب وجود عدم مفرتًضا الجديد علمه مبادئ فيكو يضع
لسببنَْي: ومضطربة مشوشة له بَدْت أفكاٍر من والفالسفة اللغة علماء

العالم؛ بداية منذ معروًفا كان يعرفونه ما كل أن رون يتصوَّ الذين الباحثني غرور (أ)
فحسب. الفالسفة أبحاث إىل نلجأ أن نستطيع ال ولهذا

شعبه تاريخ بداية مع بدأ العالم تاريخ أن منها كلٌّ يتصور التي الشعوب غرور (ب)
الشعوب. هذه تاريخ عن وحدهم اللغة علماء كتبه ما عىل االعتماد نستطيع ال ولذلك وأمته؛

إن األبدية، نور يرشق القديمة الشعوب يكتنف الذي والغموض الظالم وسط ولكن
والتاريخ فيكو. فلسفة يف الرئيسية الفكرة هي وهذه البرش، صنع من التاريخي العالم
تحوالت يف التاريخ مبادئ نجد أن بد فال ولهذا العقل صنع من ولكن القدر صنع من ليس
لدراسة الجادِّين الفالسفة كل اتجاه من شديًدا تعجبًا فيكو ويتعجب نفسه، البرشي عقلنا
تامة، معرفًة معرفته عىل القادر وحده وهو هللا صنع من هو الذي الطبيعي املادي العالم
خارجها يشء كل ترى التي كالعني وكانوا البرشي التاريخ عالم يف البحث أهملوا بينما

نفسها. لرتى ملرآٍة وتحتاج
وافق أساسيٌة تنظيماٌت هناك تكون أن بد فال التاريخ صانع هو اإلنسان كان وملا
كل يف وجدت التي الخالدة العامة املبادئ ستخرج التنظيمات هذه ومن البرش، كل عليها
العقيدة، أو الدين ثالثة: يف ص تتلخَّ فيكو يراها التي األساسية املبادئ هذه الشعوب.
الروح خلود من به يرتبط وما املوتى دفن االنفعاالت، يف تحكٍُّم من به يرتبط وما الزواج

البرشية.
أن محاوًال الثالثة املبادئ هذه إىل وردها لألمم االجتماعية النظم أصول فيكو تتبع
الثالثة النظم هذه من استخرج ثم منها، نابع أو فيها متضمن الحضارة بقاء أن يبني

.Bréhier; É; Historire de la philosophie; Tome II; p. 367 28
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لها مدنية، أو كانت بربرية الشعوب، كل أن الحظ لقد املتطورة. الحضارية النظم سائر
ديانٍة عىل تتفق جميًعا فهي والزمان؛ املكان يف تباعدها من بالرغم ثابتة برشيٌة عاداٌت
يف املوغلة الشعوب وحتى موتاها. وتدفن الزواج بطقوس تحتفل استثناء بال وهي ما،
مثل مقدسة طقوس وتصاحبها بها تحتفي التي البرشية األفعال لديها نجد ش التوحُّ
أساسيًة مبادئ الثالث العادات هذه من فيكو اتخذ املوتى. ودفن والزواج الدين شعائر
إىل رأيه يف ارتفعت ولذلك الشعوب؛ بني املشرتك الحس يف األصل واعتربها الجديد لعلمه

ش. التوحُّ حالة إىل االرتداد من الشعوب تعصم التي هي ألنها القداسة مرتبة
شعوٍب عن يروون الذين املحدثني الرحالة بعض فيكو فيه يُعارض األول واملبدأ
املفكر زعم يعارض كما هللا، عن معرفٍة أية لديها ليس أفريقيا وجنوب الربازيل يف
بغري عادلًة حياًة تعيش أن يمكنها الشعوب «أن (١٦٤٧–١٧٠٦م) Bayle بايل الفرنيس
إذا «إنه (٢٠٠–١٢٠ق.م.): بوليبيوس الهلينستي املؤرخ وقول اإللهي.» للنور حاجٍة
وال القوانني قوة من ال العقل قوة من مستمدٌّ عدٌل فهناك العالم يف فالسفة هناك كان
بديانٍة تؤمن أمٍة كل إن بقوله جميًعا هؤالء فيكو يعارض العالم.» يف لألديان حاجة
متناٍه ال عقٍل بألوهية يؤمن وكالهما واملسيحية، العربانية، هي: ديانات أربع وهناك ما،
مؤلَّف منها إلٍه وكل اآللهة، بتعدُّد تؤمن الوثنية أو األممية واألمم باهلل، يؤمن أي حر
األديان ُوجدت وحيثما واحد. بإلٍه تؤمن التي اإلسالمية الديانة وأخريًا وعقل. جسٍم من
مبدئه صدق عىل فيكو ويدلِّل البرشي. املجتمع تنظِّم التي والقوانني الترشيعات ُوجدت
ألن البرشي املجتمع ينظم قانونيٍّ ترشيٍع تصوُّر يف أخفقوا قد واألبيقوريني الرواقيني بأن
ترتد عناية فهي إلهية بعناية تقول الرواقية كانت وإذا وقدرية. حتميًة كانت فلسفتهما
الذي الدليل فيكو ويستمد داخله، من الكون نظام يدبر الذي الكوني «اللوجوس» إىل

األول. ترشيعه اإللهية العناية من يجعل الروماني الترشيع أن من حججه يؤيد
االنفعاالت يف والتحكم العواطف انضباط من به يرتبط وما الزواج وهو الثاني واملبدأ
طقوٍس بدون يتمَّ أن يمكن ال واملرأة الرجل بني االلتقاء بأن آمنت الشعوب جميع أن يؤكد

القانون. عىل وخروًجا البرشية، للطبيعة وانتهاًكا منحطٍّا، بهيميٍّا سلوًكا ُعدَّ وإال
موتاه، يدفن ال شعب هناك ليس أن يؤكده املوتى دفن وهو واألخري الثالث واملبدأ
ملقاة البرشية الجثث نتصور أن ويكفي اإلنسان. إنسانية تأكيد يف األصل هو املبدأ هذا
عادة لكانت هذا إمكان افرتضنا ولو الكارسة، والوحوش الجارحة للطيور نهبًا األرض عىل
الروماني املؤرخ بقول فيكو ويستشهد والتحرض. اإلنسانية من خَلْت مدٍن يف وحشية
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وهو األممية األمم ساد اعتقاًدا هناك أن ١٢٠م) حوايل إىل ٥٥م حوايل (من «تاسيتوس»
فاألرواح أجسادها؛ حول هائمة قلقة تبقى دفنهم يتم لم الذين املوتى أرواح بأن اعتقادهم
وأصبح البرشية الروح بخلود املوتى دفن مبدأ ارتبط لذلك األجساد؛ بموت تموت ال إذن

البرشي. الجنس وحدة عن تعبريًا
متضمنًا التاريخية فلسفته من النظري الجانب قدَّم قد فيكو يكون املبادئ بهذه
تبني التي املبادئ هي الجديد العلم مبادئ أن شك وال وأصوله، الجديد العلم عنارص
فإذا املوتى. دفن الزواج، الدين، يأتي: فيما ذكرنا كما وتتلخص البرشي العقل حدود
الحياة عليها تقوم التي القاعدة أن وهو الجديد العلم يستخدمه الذي املعيار إليها أضفنا
املبادئ تلك كانت وصواب، عدل أنه عىل معظمهم أو البرش جميع يتفق ما هي االجتماعية
الحدود يتعدى فهو الحدود هذه يتعدى ومن البرشي، العقل حدود عن تعبريًا قلنا كما

البرشية.

املنهج (3)

حدَّد فقد املذهب؛ إىل ترجع مما أكثر املنهج إىل ترجع فيكو أهمية أن الباحثون يؤكِّد
قد كان وإذا البرشية، االجتماعية التنظيمات أصول لدراسة اتباعها يجب التي القواعد
مجال يف تطبيقه رفض ولكن لذاته يرفضه لم أنه إال لديكارت الريايض املنهج عارض
يكن ولم الطبيعية، والعلوم الرياضيات ملنهجي بالنسبة التاريخ علم منهج وحدَّد التاريخ،
العلوم وموضوعات ملناهج نقديٍة نظرٍة وليد موضوعه أو التاريخ علم ملنهج فيكو تحديد
وموضوعه التاريخ علم منهج إىل نظرتِه تشكيل يف علوٍم عدة أسهمت بل فحسب، األخرى
لدى والتفكري الحياة أسلوب عن تكشف اللغوية فاالشتقاقات للغويات؛ دراسته أهمها
اللغة دراسة يستلزم حياته أسلوب أو ما شعٍب تفكري طريقة عىل والتعرف ما، شعٍب
الكلية نزعتها الفلسفة من أفاد ولقد التاريخ. عصور خالل عليها طرأ الذي ر التطوُّ وتتبع
إنما التاريخ مراحل من ما مرحلٍة يف االجتماعية للحياة املختلفة فاملظاهر الشمولية؛
بنظرة دراستها ينبغي ثم ومن باطنيٍّا؛ ترابًطا مرتابًطا نموذًجا وتشكل وتتشابك تتداخل

شمولية. فلسفة
حيث من املوضوع يبدأ أن «يجب األساسية مسلَّمته عىل منهجه يف فيكو ويعتمد
البدايات إىل والفالسفة اللغة علماء مع نعود أن يجب ولهذا يتناولها» التي املادة تبدأ
والفلسفة؛ اللغة فقه بني التوفيق يجب أي توحش، حالة يف كانت عندما لإلنسانية األوىل
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ثم الفلسفية باألدلة ويبدأ مًعا، اللغوية واألدلة الفلسفية األدلة عىل منهجه يقيم لذلك
والتفكري. بالتأمل إليها اهتدى التي األدلة تؤيد واقعية أدلة لتكون اللغوية باألدلة يتبعها
البدء رضورة فيؤكد باألوىل ويبدأ منطقية، وأدلة الهوتية أدلة إىل الفلسفية األدلة وتنقسم
من للحد وسيلٌة هناك تكن لم الذي الوحيش اإلنسان إليها يفتقر لم التي اإلله فكرة من
سقط اإلنسان أن تبني الفكرة هذه معني. إله من الخوف فكرة إال ترويضه أو توحشه
هللا. سوى الطبيعة من أسمى قوٌة توجد وال لتُنقذه، منه أعىل قوٍة إىل وتطلَّع اليأس يف
اإلنسان أفكار أن أي البرش، جميع عىل اإللهية العناية ألَقتْه الذي النور هو هذا كان ولقد
تفكريه عىل أضفت التي هي األلوهية وفكرة واالنفعال، باالضطراب مصحوبًة كانت األول
من نبدأ أن يجب لذلك برشية؛ أفكاٍر إىل الحيوانية انفعاالته وحوَّلت اإلنساني الطابع
كانت األلوهية فكرة أن كيف لنجد القدامى الشعراء عند نجدها التي الشعبية امليتافيزيقا

وحركاته. الجسد انفعاالت يف التحكُّم من ومكنتها البرشية اإلرادة لحرية دافعًة قوًة
الحق الرائد منه وتجعل فيكو عند البحث منهج تحدد التي الجوهرية فالفكرة وإذن
أنه أي الفلسفة، وبني اللغة فقه بني التوفيق رضورة هي الحديثة التاريخية لألبحاث
األسانيد عىل — الفلسفة29 تاريخ كتابه يف برييه يقول كما — واملوازنة باملقابلة يُربهن
ووحدة املثال) سبيل عىل وروما اليونان وبالد مرص (من املختلفة األمم من املستمدة
ال العقل فالسفة كان إذا أنه برييه ويضيف األمم. هذه من أمة كل يف التطوُّر قانون
وأن الجميع بني مشرتٌك أنه يفرتضون الذي العقل سوى البرش بني واحٍد بيشءٍ يعرتفون
طريق عن العقل هذا ينقلون فإنهم البرش، بني الفرقة سبب فهو وانفعاالٌت خياٌل هو ما
ثم من واملجهولة؛ البعيدة األشياء عن فكرٍة تكوين عن لعجزهم البرشية فجر إىل الفكر
معتمًدا اآلراء هذه يقلب أن فيكو حاول وقد يعرفونها. التي األشكال نمط عىل يتصورونها
ا حسٍّ هناك أن بل العقل؛ عىل تقوم ال وحدًة البرش بني أن يثبت لكي وذلك اللغة؛ فقه عىل
والجنس بل الشعوب وكل الطبقات كل عند نجده أن يمكن تأمل بغري حكًما أو مشرتًكا
بعضها يجهل بأكملها شعوٍب عند الوقت نفس يف تنشأ الواحدة فاألفكار بأكمله؛ البرشي

العقل. من تنبع ال األمم بني مشرتكة أو واحدة قوانني وهناك البعض،
اإلنسان فتطور تاريخية؛ كحقيقة اإللهية العناية دور الجديد العلم منهج ويؤكد
مدبر عقل وجود يؤكد كما الفردية، والرغبات الوعي عىل يعلو منطق عن يكشف واملجتمع

.Ibid; p. 368-369 29
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عادات خالل من تعمل وإنما القوانني بقوة تعمل ال فيكو رأي يف وهي اإللهية، العناية هو
الخاصة، مصلحتهم إىل دائًما يسعون اإلنسانية طبيعتهم بحكم فالبرش وتقاليدهم؛ البرش
عىل فيه حرص الذي الوقت نفس يف مصلحته عىل حرص الزواج اإلنسان عرف وعندما
كاملجتمع األرسة تتجاوز التي األخرى التنظيمات يف شأنه كان وكذلك أرسته. مصلحة
يشعر أن دون اإللهية العناية وجهته لقد الواسع. بمعناه البرشي واملجتمع الضيق بمعناه

االجتماعية. التنظيمات هذه إىل
املبارشة املتعالية اإللهية العناية (أ) اإللهية: العناية من نوَعنْي بني فيكو ويميز
الشعب عىل مقصورة وهذه وفريدة، خاصة تاريخية أعماٍل يف نفسها عن َت عربَّ التي
موحدة قوانني وفق تعمل التي التاريخ يف الكامنة أو الباطنة اإللهية العناية (ب) املختار.
تمتلكه كانت ما وهي نفسها البرشية العادات مثل وبسيطة طبيعية وسائل وتستخدم
قد هنا فهي البرش؛ فاعلية مع املتعايل) (املبارش األول النوع ويتعارض األممية، األمم كل
يتعارض ال فهو الثاني النوع أما السماوية، الرساالت طريق عن البرش تاريخ صنعت
كانت وإن البرشية، كالعادات وطبيعيًة بسيطًة وسائل اتبعت التي البرشية الفاعلية مع
يتبعون البرش تركت لقد مبارش. غري بطريٍق ولكن أيًضا توجهه التي هي اإللهية العناية
تصنع التي هي البرشية أفعالهم فكانت بسيطًة وسائل ويستخدمون موحدة قوانني
العربي التاريخ استثناء (أ) التعارض. هذا ويقابل التاريخ، عىل معنًى وتُضفي التاريخ
باعتبار األمم عالم تصور (ب) الجديد. العلم بها يختصُّ التي الدائرة نطاق من املسيحي
األبدي. املثايل التاريخ نفس أمٍة كل يف د يتجسَّ أو يتمثل بحيث مستقلًة عديدًة أصوًال له أن
الجديد، العلم قيام إمكان ليربر اإللهية العناية فكرة إىل يلجأ لم أنه فيكو ويزعم
بحيث الرئيسية، وجوهه أحد هو كما العلم هذا عليه يقوم أسايس افرتاٌض هو وإنما
هنا ويهمنا اإللهية.» العناية عن مدني عقيل «الهوت بأنه الجديد العلم يصف أن أمكنه
منه واستفاد اللغوي منهجه فيكو طبق كيف نتبني أن الجديد العلم منهج عن حديثنا يف
الذي Divinitas األلوهية معنى إىل أنظارنا يوجه فهو اإللهية؛ العناية فكرة تحليل يف
املستقبل. يف الكامن الغيب عىل االطالع (أ) معنيني: عىل األصيل اشتقاقه ناحية من يدل
علمهم دون البرش هت وجَّ اإللهية فالعناية الضمائر؛ يف الخفية األرسار عىل واالطالع (ب)

االجتماعية. التنظيمات وتأسيس البرشي املجتمع حفظ إىل منهم الرغم عىل بل
أن أولها: منطقيٍة أخرى بأدلٍة فيكو يكملها التي الالهوتية األدلة هي هذه كانت
يجب دينية غري أو دينية أكانت سواءٌ األمم عالم يف البرشية التنظيمات أصول يف البحث
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وثانيها: منها. أسبق أصول توجد ال التي األصول ويحدد األوىل بداياته عند ف يتوقَّ أن
وخاصة البرش ألفكار الدقيق التحليل طريق عن البرشية التنظيمات طبيعة تفسري
هما واملنفعة الرضورة ألن البرشية؛ االجتماعية للحياة ونافع رضوري هو ا عمَّ أفكارهم
الجديد علمه يصف أن لفيكو يحلو ولهذا لألمم؛ الطبيعي للقانون األساسيان املصدران
بدأت أو التاريخ هذا بدأ وقد اإلنساني. العقل ميتافيزيقا أو البرشية األفكار تاريخ بأنه
الفالسفة بدأ عندما ال إنسانيٍة بطريقٍة يفكِّرون البرش بدأ عندما العقلية امليتافيزيقا هذه

البرش. أصول يف يفكِّرون
البرشي الحس استقراء طريق عن ملبادئه توصل قد فيكو أن هنا نالحظ أن بد وال
الذين والفالسفة املؤرخني كتابات عىل يعتمد ولم البرشية التنظيمات إىل أدَّى الذي املشرتك
العلم منهج حرص وقد األقل. عىل سنة بألَفْي األممية األمم تأسيس بعد ظهروا أنهم يقدر
يقينيٍّا، التاريخ هذا يكون لكي وتاريخها البرشية األفكار جغرافية تحديد عىل الجديد
وفًقا النقد هذا ومعيار األوىل. الشعوب مؤسيس به تناول جديًدا نقديٍّا أسلوبًا طبَّق كما
املشرتك الحس الشعوب كل علمت التي هي اإللهية العناية أن هو عرش الثانية للمسلَّمة

جميًعا. بينها
تسري الذي التاريخ هذا الزمان، عرب األبدي املثايل التاريخ الجديد العلم يصور وهكذا
سقوطها. ثم تدهورها إىل ونضوجها وتطورها نشأتها من الشعوب كل تواريخ بمقتضاه
أكثر يكون التاريخ وأن األمم، عالم صنع الذي هو اإلنسان أن يفرتض الثابت األول واملبدأ
علم عىل ينطبق ما العلم هذا عىل ينطبق وهكذا نفسها، األحداث صانع يرويه عندما يقينًا
بمفهوم التاريخ فإن ذلك ومع مبادئ. من وضعه ما أساس عىل يقوم أنه وهو الهندسة
اإلنسانية واألحداث االجتماعية التنظيمات ألن الهندسة؛ علم من واقعية أكثر الجديد العلم
البسيطة الفكرة هذه أن والواقع واألشكال، والسطوح والخطوط النقط من واقعية أكثر
ال أننا تؤكد بدورها البسيطة النظرية وهذه املعرفة، يف فيكو نظرية عىل تعتمد الرائعة

بأنفسنا. نحن نصنعه ما إال نعلم ال أو نعرف
األخرية هذه أما اللغوية، األدلة تسبق أن بد ال التي الفلسفية األدلة هي هذه كانت
الجديد العلم يدرسها التي التنظيمات مع ناحية، من األساطري، تتفق نقاط: عدة عىل فتقوم
التي للشعوب مدنية تواريخ األساطري أن الجديد العلم وسيكشف وطبيعيٍّا، مباًرشا اتفاًقا
أخرى ناحيٍة من البطولية والتعبريات األساليب تتفق كما شاعرية، شعوبًا بطبيعتها كانت
تحمله ما بكل البطولية التعبريات هذه بدراسة الجديد العلم ويتعهد التنظيمات. هذه مع
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كولنجوود30 يقول كما فيكو، استفاد وقد التعبري. خصائص ومن اإلحساس يف صدٍق من
تمثل القديمة الديانات آلهة ألن ذلك واألساطري. الخرافات من التاريخ، فكرة كتابه يف
هذا آلهتهم صوروا الذين لهؤالء االجتماعية األوضاع رصح شاعرية نصف صورة يف
للتعبري التخيلية البدائية العقلية اتخذته الذي األسلوب هي األساطري كانت وقد التصوير،
واألخالقية، املدنية القوانني صياغة يف عنها التعبري إىل تلجأ املفكرة العقلية كانت أشياء عن
لسلسلة استذكاًرا يعدُّها وإنما حرفيٍّا تسليًما الروايات هذه بصدق يسلم ال فهو ذلك ومع

البعض. ببعضها املختلطة الحقائق من
الكلمات يدرس الجديد فالعلم األصلية، اللغات اشتقاقات مع التنظيمات وتتفق
ويتتبع األصلية بمعانيها يبدأ بحيث االجتماعية التنظيمات تاريخ عىل داللتها حيث من
٦٥ ،٦٤ املسلَّمتنْي يف األصول يف رشحها التي باألفكار فيكو يلتزم وهنا الطبيعي. تطورها
األفكار نوع أن عىل — املثالية نزعته لتأكيد وحدها تكفي وهي — األوىل املسلَّمة وتنص
عىل الثانية املسلَّمة وتنص السلوكية. األنماط أو االجتماعية املؤسسات نوع يتبعه أن بد ال
يف الكلمات معاني تطور لتاريخ نموذًجا يعد النظام هذا عىل االجتماعية النظم تتابع أن
الحياة من مشتقٍة أصوٍل ذات الالتينية اللغة كلمات معظم أن فاملالحظ املختلفة. اللغات
يف آخر ًرا تطوُّ املدنية الطبيعة اقتَضت وأخريًا الريفية، الحياة يف تطوَّرت ثم الغابات، يف
تطور بمقتضاها يسري التي باألفكار التزم قد فيكو أن كله هذا ومعنى اللغة. استعمال

اللغات. تاريخ
وهذه للبرش، االجتماعية للتنظيمات العقيل» «القاموس بفحص الجديد العلم قام وقد
التعبري أشكال تعددت وإن األمم كل عند جوهرها يف واحدة األصول أكدت كما التنظيمات
لغٌة البرشية املؤسسات طبيعة يف يكون أن يجب :٢٢ مسلَّمة ذلك عىل تنصُّ (كما اللغوي
وتعرب االجتماعية الحياة يف العملية األشياء جوهر تشكِّل الشعوب كل بني مشرتكة عقلية

الشعبية). والحكم األمثال يف هذا ويظهر األشياء، مع تكيفهم مظاهر عن
التي الشعبية للمأثورات دراسته طريق عن الباطل من الحق يميز الجديد والعلم
مصدر عن تصدر أنها عىل يدل مما بأكملها شعوٍب وعند طويلة أزماٍن خالل ثابتة بقيَْت
العلم إليها يلتفت لم التي (وهي القديمة العصور من املتبقية فاآلثار مشرتك؛ حقيقي

ص١٤٠. التاريخ، فكرة كولنجوود، 30
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هامة أضواءً تلقي سوف ومشوهة) متناثرة كانت ألنها بها ينتفع ولم فيكو عهد حتى
وهنا املبعثرة. أجزاءها وجمعوا مكانها يف ووضعوها قوها ونسَّ إليها العلماء التفت إذا
يف إال يزدهر ولم بعد معامله اتضحت قد يكن لم الذي اآلثار بعلم فيكو اهتمام يتضح
هي أنها سيثبت الذي هو االجتماعية التنظيمات أصول يف البحث إن عرش. التاسع القرن

عليها. ترتبت أو التاريخية األحداث كل عنها نجمت التي الرضورية األسباب
التأمل لنا كشفه ا عمَّ واقعيٍة بطريقٍة لنا تكشف اللغوية األدلة أن فيكو ويرى
طبيعيٍة بطريقٍة سيؤيد االجتماعية التنظيمات أصل يف اللغوي فبحثه التاريخ، يف الفكري
الذي بيكون منهج صدق ق يحقِّ وبذلك وفلسفية، فكريٍة بطريقٍة قبل من إليه توصل ما
األدلة تؤيد واقعيًة أدلًة ستقدِّم اللغوية الدراسة أن أي وانظر» «فكِّر بكلمة عنه عربَّ

بالتفكري. إليها اهتُِدَي التي الفلسفية
أحد؛ إليه يسبقه لم جديًدا طريًقا شق أنه يف تتجىلَّ فيكو منهج قيمة أن والواقع
صنعوها الذين تاريخ من لنا تقدِّمه أن يمكن ا عمَّ إال املايض وثائق يف يبحث ال فهو
دراسة البرشية تاريخ يدرس ألنه متكامًال منهًجا البداية منذ منهجه كان وقد ومعتقداتهم.
تأليف من بدًال ره تطوُّ مراحل يبحث كما — للطبيعة بيكون كاستقراء — استقرائية
البعيد املايض عن االستقراء هذا يف فيكو يستخدمها التي واملادة عنه. مصطنعة فروض
— الواقع حرف ومهما أشكاله كانت مهما — يسجل الذي الشعبي األسطوري الرتاث هي
هومريوس أشعار مثل القديمة لألشعار يرجع نراه ولهذا للشعوب؛ القديم التاريخ
أصالة يف فيكو رأي من يكن ومهما عرش. االثني األلواح قانون مثل البدائية والترشيعات
هذه من يعدُّ تفكريه أن وكيف بها اختارها التي للروح ننتبه أن فيجب املادة هذه
كل حسابه من أسقط إذ النهضة؛ عرص يف املجردة التأمالت عىل متقدًما تفكريًا الناحية
القديم التاريخ عن لنا تكشف أنها عرش السادس القرن يف املؤرخون يصور التي الوثائق
مما ولعل لفيثاغورس، املنسوبة الذهبية واألبيات األورفية والقصائد الكلدانية كالتنبؤات
قليلٌة البرشي التاريخ أصول أن مؤداها بفكرٍة تسلَّح أنه فيكو تفكري أصالة عن يكشف
الرمزي املنهج رفض كما ألغاز، من مكونًا مزعوًما علًما رفض ولهذا وفظة؛ وغامضٌة

العقل. تاريخ منها ليستخرج األساطري يفرس الذي
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الجديد» «العلم الضخم كتابه فيكو به ج توَّ الذي األمم ر تطوُّ قانون الفصل هذا يتناول
إىل ترجع القانون هذا ظهور بداية ولكن ١٧٢٥م، عام منه األوىل الطبعة صدرت الذي
التي االفتتاحية الخطبة يف األوىل للمرة ظهر فقد طويلة؛ بسنوات الجديد العلم قبل ما
يف الدراسة «مناهج عنوان تحت ١٧٠٩م عام كتاٍب يف ونُرشت ١٧٠٨م عام فيكو ألقاها
ر للتطوُّ قانوٍن بوجود فيقول الرتبية، عن آراءه فيكو يعرض الكتاب هذا ويف عرصنا».
ثابتة، بصورٍة الطبيعة تحدِّدها املراحل من سلسلة خالل الفرد بفضله يرتقي النفيس
البرشي الجنس اجتازها الحضارية املراحل من ثابتًة أخرى سلسلًة توازي املراحل هذه
هذا ومعنى التمدُّن. حياة إىل البدائية الحياة ومن الشباب إىل الطفولة من ره تطوُّ خالل
أن فيكو ويعتقد بأكمله. النوع ر تطوُّ عملية مصغرٍة صورٍة يف يلخص الواحد الفرد أن
عن — روسو قبل — ويدافع للمراحل، الطبيعي النظام هذا عىل تقوم أن ينبغي الرتبية
عىل تقترص ال الفكرة هذه أهمية أن والواقع للطبيعة. مطابقًة الرتبية تكون أن رضورة
الرتبية»، أو «إميل املعروف كتابه يف روسو عرضها كما الطبيعية الرتبية لفكرة سبقها
إىل تجاوزها وإنما وحده الرتبية مجال عىل يقرصها لم فيكو أن إىل أهميتها تعود وإنما
الجديد. العلم يف ثمارها وآتت زهورها تفتحت التي الرؤية وهي للتاريخ، الفلسفية رؤيته
كما (وتعد الطفل نفسية إدراك عىل تعتمد التي الرتبوية آرائه عن النظر وبغض
الثاني النصف منذ مستقالٍّ علًما أصبح الذي الطفل نفس علم رائدة الباحثني بعض يقول
صها تلخِّ التي املعرفة يف نظريته عىل الضوء تُلقي اآلراء هذه فإن عرش) الثامن القرن من
املعيار وهو نفسه) العمل هو (الحق Verum ipsum factum الالتينية العبارة هذه
الحقيقة، عن املعروف الديكارتي املعيار مقابل يف قصٍد عن فيكو وضعه الذي املعريف

املتميزة. الواضحة األفكار وهي



فيكو عند التاريخ فلسفة

يف املتكاملة نظريته بذور عىل تحتوي كروتشه، يقول كما العبارة، هذه ولعل
والفعل بالتفكري الشخص نفس قام إذا إال الحقة املعرفة عىل نحصل ال فنحن املعرفة،
عن وغني صانعه. ألنه إال يعرفه ال أنه كما يعرفه، أن يمكنه تاريخه صانع واإلنسان مًعا،
يُعد التي 1Historicism التاريخية النزعة عليها ترتكز املحورية الفكرة هذه أن الذكر
املنهج عن فيكو دفاع بداية — إليها أرشنا التي — العبارة تعد كما روَّادها، أحد فيكو
وأتباعه ديكارت عند الريايض التحلييل املنهج عىل هجومه وبداية البنائي أو التأليفي
الحقيقية معرفتنا ن تكوِّ ال أنها إىل وذهب انتقدها التي الديكارتية الفطرية األفكار وعىل
البحث. هذا من األول الباب من األول الفصل يف أرشنا كما ومتميزة، واضحة كانت مهما
يفهم ال ثم ومن بأنفسنا؛ صنعناها إذا إال فكرة نفهم ال أننا أيًضا العبارة هذه وتوضح
ألنه كاملة معرفة وحده هللا فيعرفها الطبيعة أما صانعوه، هم ألنهم إال تاريخهم البرش

خلقها. الذي هو
يف النفيس ر للتطوُّ قانونًا البداية يف كان الذي ر التطوُّ قانون فكرة نشأت هنا من
هذه نمت أن بعد األمم ر لتطوُّ قانونًا فأصبح فيكو ذهن يف اختمر ثم الرتبوية، العملية
اإليطالية «الحكمة كتابه يف قدَّمها للمعرفة متكاملة نظرية شكل يف وتفتَّحت األوىل البذور
فيه عربَّ الذي الكتاب هذا من والثالث األول الفصَلنْي يف لها وأشار ١٧١٠م، عام القديمة»
يصنعه لم الذي اإلنساني التاريخ فيلسوف فهو هذا يف عجب وال اإلنسانية. نزعته عن
املعقد.2 املتفرد البرشي وواقعه وعمله وعاطفته وحسه بقلبه بل وحده بعقله اإلنسان
العاملي» «القانون فيكو مؤلَّف فصول أحد يف مرٍة ألول الجديد العلم فكرة ظهرت وقد
كما ١٧٢٠م عام منه األول الجزء صدر الذي وهو الجديد» العلم عن «محاولة اسم تحت
يف الجديد العلم ظهر وأخريًا البحث، لهذا األول الباب من األول الفصل يف قبُل من أرشنا
له سنعرض ما وهو ر التطوُّ لقانون منه الرابع الكتاب فيكو وأفرد ١٧٢٥م األوىل طبعته
يف باستفاضة وكتب كبريًا اعتماًدا الروماني القانون عىل الجزء هذا يف فيكو اعتمد اآلن.
أرشنا كما نابويل بجامعة الروماني للقانون أستاذ منصب يشغل كان (فقد الشأن هذا
بصفة القانون عن نشأت الفلسفة بأن القول حد إىل بالقانون اهتمامه ووصل قبل)، من
فيكو سبق كيف أيًضا لنا سيكشف الذي الفصل هذا سياق يف سنرى ما نحو عىل عامة،

.Ranke ورانكه Eichhorn وإيشهورن Savigny سافيني التاريخية النزعة هذه أعالم من 1

.Vico; On the study Methods of our time; p. XXVII–XXXIII 2
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عىل ومنهم عرش، والثامن عرش السابع القرننَْي يف االجتماع وعلماء التاريخ فالسفة بعض
الثالثة) األحوال (قانون الشعوب ر تطوُّ عن املعروف قانونه يف كونت أوجست املثال سبيل

له. د مهَّ وكيف
وبعض والرومانية اليونانية وخاصة — القديمة للحضارات دراسته من فيكو انتهى
وترتقي تتقدَّم تطورها يف فاألمم الشعوب؛ تطور يحكم قانوٍن إىل — الرشقية الحضارات
إىل تصل حتى والحكومات، للقوانني الخضوع إىل تنتقل ثم األديان، إىل الهمجية من
املثايل بالتاريخ تمر الشعوب وكل منظمة. اجتماعيٍة حياٍة يف اإلنساني التعامل مرحلة

وسقوطها. تدهورها ثم ونضجها وتطورها نشأتها يف األبدي
املراحل وهذه ثالث، مراحل يف تتعاقب أمٍة كل بها تمر التي التاريخية الدورة هذه
اعرتف كما القديم املرصي التاريخ من واستقاه فيكو إليه انتهى الذي القانون هي الثالث
تاريخ لرشح املرصيون وضعه الذي — القانون هذا اعترب إنه بل موضع؛ من أكثر يف بذلك
فكانت البداية، منذ بها التسليم يجب التي العقل بديهيات من بديهية — قبلهم العالم
هي رئيسية مراحل بثالث يمر البرشية تاريخ أن املسلَّمة هذه ومجمل ٢٨ رقم املسلَّمة

البرشية. املرحلة ثم البطولية واملرحلة اإللهية، املرحلة
والحكومة لآللهة، ملًكا العالم يف ما كل واعتبار بالتأليه تتصف اإللهية فاملرحلة
الحكم وكان األرض عىل يمثلها من تختار وهي ناهية، آمرة إرادة لها إلهية نفسها
بمقتىض يحكمون أنهم ويدَّعون الدين رجال يمثِّلون الذين الكهنة بيد فيها االستبدادي
سيطرت اإللهي العرص هذا ويف والتكهنات، النبوءات طريق عن ْونها يتلقَّ إلهية قوانني
لتصوره لإلنسان األول الدافع كان الذي الخوف وساد الفكر، عىل واألساطري الخرافة
الهريوغليفية. كاللغة رسيًة رمزيًة العرصلغًة هذا يف اللغة وكانت املخيلة، طريق عن لآللهة
أنهم يزعمون الذين البرش من اآللهة أنصاف مرحلة فهي البطولية املرحلة أما
بعرص عرصهم ُسمي وقد والتأليه. التقديس نظرة إليهم ليُنظر إلهيٍّ أصٍل من ينحدرون
كحق أرسهم أفراد عىل املطلق الحق لهم الذين األرس آباء هم األبطال هؤالء وكان األبطال،
إىل خطوة البطويل العرص هذا يف البرشية َخَطت وقد والرشاء. البيع وحق واملوت الحياة
أما جنسه. بني من لغريه اإلنسان استعباد إىل وانتقلت اآللهة استعباد من فتحرَّرت األمام

كله. العرص بها اتسم التي والشجاعة بالبطولة تتغنى شعريًة لغًة فكانت اللغة
كل وحصول القانون أمام الحقوق يف املساواة فنجد البرشية املرحلة تأتي وأخريًا
املساواة قت حقَّ شعبيٍة ديمقراطيٍة حكوماٍت ظل يف املرشوعة الطبيعية حقوقه عىل إنساٍن
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نظام يف املشاركة يف األخرية الطبقة هذه بحق واعرتَفْت العامة وطبقة النبالء طبقة بني
النثر. عليها غلب شعبيًة لغًة األخري العرص هذا يف اللغة وكانت الحكم،

كل يف صدقه عىل بالتدليل فيكو قام ولقد األمم. تطور قانون هو باختصاٍر ذلك
ثالث، عادات من يتبعها وما تسودها التي الثالث والطبائع الشعوب بحياة يتعلَّق ما
يتبع وما لألمم الطبيعي القانون من مختلفة أنواع ثالثة تالحظ العادات هذه وبفضل
لغات من يقابلها وما الثالث الحكومات فكانت املدنية، املراحل تنظيم من القانون هذا
والسلطة الترشيع من أنواع ثالثة هناك كانت كما الرموز، من أنواع ثالثة وتشكلت ثالث،

واألحكام. والعقل
املجاالت. هذه كل عىل التطوُّر لقانون فيكو تطبيق بالتفصيل اآلن نتتبع وسوف

الثالثة الطبائع أنواع (1)

اللغة يف األصيل معناها عىل تدل فيكو عند Nature كلمة أن البداية يف نذكر أن بد ال
األوىل الطبيعة كانت وقد والنشأة، وامليالد باألصل املتعلق الحيوي املعنى وهو الالتينية
هذه األممية. لألمم األوائل الحكماء هم كانوا الذين الالهوتيني الشعراء يف تتمثل دينيًة
الوقت يف وهي الخيال، فيها وينشط العقيل التفكري ضعف مرحلة يف قوة تزداد الطبيعة
اآللهة وعبادة الدين عىل املرحلة هذه يف األممية األمم ست تأسَّ وقد شعرية، طبيعة نفسه
أنهم األبطال اعتقد حيث بطولية، فهي الثانية الطبيعة أما بنفسها. األمُم خلَقتْها التي
عىل مسيطرين نبالء أنفسهم وجعلوا اآللهة، من النبوءات ون يتلقَّ وأنهم إلهيٍّ أصٍل من
فلجئوا مسكونة أماكن يف النجاة عن للبحث القارص الربد دفعهم الذين العاقلني العمالقة
إنسانية أو برشية فهي الثالثة الطبيعة وأما العبيد. معاملة عاملوهم الذين النبالء إىل

والضمري.3 الوعي قوانني ومعرفة بالواجب والشعور والتواضع بالعقل وتتميَّز
ممتزجًة األوىل العادات كانت الثالث»؛ العادات «أنواع الطبائع هذه من وتولَّدت
رسيع البطل عادات يف تتمثل غضوبًا منفعلًة الثانية العادات وكانت والتقوى، بالدين
فرٍد كل ويتعلَّمها بالواجب باإلحساس فتتسم الثالثة العادات وأما أخيل، مثل الغضب

االجتماعي. بالواجب شعوره من بدافٍع
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ديني األول فالقانون الثالثة»؛ الطبيعي القانون «أنواع تشكلت العادات هذه ومن
كانت ولهذا الدين؛ إال توحشها حالة يف األوىل البرشية لرتويض وسيلٌة هناك تكن لم إذ
إلهية. قوانني لذلك تبًعا القوانني وكانت الشعوب، تقود التي هي املرحلة هذه يف اآللهة
يحكم الدين ولكن األبطال، بها يتسلَّح التي القوة قانون وهو بطويل الثاني والقانون
الثالث القانون أما برشية. لقوانني مجال ال حيث اإللهية النبوءات بطريق القانون هذا
وضَعتْه الذي — لألمم الطبيعي القانون ومن البرشي. العقل ر تطوُّ عن نشأ إنساني فهو
النظم كل نشأت — البرشية واألعراف العادات خالل من طبيعيٍة بصورٍة اإللهية العناية
الحكومات». من الثالثة «األنواع فكانت األوىل الشعوب يف املدنية الحياة وتكوَّنت االجتماعية
وكانت اآللهة، يحكمه يشءٍ كل أن البرش اعتقد إذ دينية األوىل الحكومات كانت
الثانية الحكومات أما القديمة، العصور يف األوىل التنظيمات هي والتكهنات النبوءات
الذين النبالء بني ميزت الحكومات هذه القوة، عليها تغلب أرستقراطية أو بطولية فكانت
العامة وبني الحاكمة، للطبقات املكفولة املدنية الحقوق كل ولهم إلهيٍّ أصٍل من انحدروا
أصبحت ثم الطبيعية، بالحرية باالستمتاع لهم يُسمح ال متوحٍش أصٍل من يعتربون الذين
الطبيعية امليزة هو الذي العقل، يف باملساواة تميزت برشيًة حكوماٍت الثالثة الحكومات

القانون.4 أمام متساوين الجميع أصبح ولهذا لإلنسان؛
األول النوع من اللغُة كانت فقد اللغات»؛ من الثالثة «األنواع الحكومات هذه ويقابل
وتتم األوىل الدينية املرحلة تصاحب مقدسة لغة أي خرساء، صامتة لغة وهي دينية، لغًة
اللغات من النوع هذا تمثل وقد املقدسة. الرسية اللغة عليها ويُطلقون الطقوس بها
اللغة هي فكانت الثاني النوع من اللغة أما الهريوغليفية. اللغة يف القدماء املرصيني عند
عاشت التي البطولية الشعارات لغة وهي واالستعارات، الصور عىل قامت التي الرمزية
املنطوق الحديث لغة وهي اللغات من الثالث النوع يأتي وأخريًا العسكرية. النظم ظل يف

اليومية. والحياة الرسائل لغة هي كما اآلن الشعوب كل تستعمله الذي
الحروف كانت فقد Character الحروف» من الثالثة «األنواع اللغات هذه ويصاحب
يُفكِّرون الناس كان إذ تاريخها؛ بداية يف الشعوب كل استعمَلتْها مقدسة دينية رموًزا األوىل
ما كل إىل تميل التي البرشي العقل طبيعُة بالفطرة أْمَلتْها خيالية كليات أو عامة بمفاهيم
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املنطقي؛ التجريد عن عاجزين حياتهم من الفرتة تلك يف البرش كان وملا واطِّراد. وحدٌة فيه
الشعرية الكلية املفاهيم ردوا وقد التخيُّل، طريق عن الشعرية الكليات تلك إىل وصلوا فقد
(هريا ولجونو بالنبوءات، يتعلق ما كل لجوبيرت يردون مثلما جنٍس كل تخصُّ أنواٍع إىل
من الثاني النوع أما وهكذا. … الزواج بأمور يتعلَّق ما كل اإلغريق) عند زيوس زوجة
إليها ردوا متخيلة كليات كذلك وهي البطولية، الرموز أو الحروف فهي الرموز أو الحروف
كل وألوديسيوس الشجاعة، أفعال كل ألخيل نسبوا مثلما البطولية، لألشياء املختلفة األنواع
تعلم أن بعد — الخيالية األجناس هذه أصبحت وقد واملكر. والرباعة املهارة يف البرش حيل
مهدت عقلية أجناًسا — املوضوعات من والخصائص األشكال يجرد كيف البرشي العقل
جنبًا ساَرْت التي الشعبية الحروف اخرتعت وأخريًا الفلسفي. وللتفكري للفالسفة الطريق
والكلمات كلمات، من تتألَّف الشعبية اللغات هذه وكانت الشعبية، اللغات مع جنب إىل
ويقدم السابقة. املرحلة يف البطولية اللغات استعمَلتْها التي للجزئيات عامة أجناس نفسها
The blood boils in my قلبي يف يغيل الدم «إن الجملة هذه من ذلك عىل مثًال فيكو
الشعبي العرص يف تحولت البطويل للعرص تنتمي كانت التي العبارة هذه مثل «heart
اللغة، رت تطوَّ هكذا «I am angry بالغضب أشعر «إنني فأصبحت مبارشٍة عبارٍة إىل
من اقتَضْت السيطرة وهذه والحروف. اللغات عىل السيطرة للعامة أصبحت ر التطوُّ ومع
يُجربوا أن يريدون التي القوانني يفرضون ألنهم قوانينها؛ سيدة تكون أن الحرة الشعوب
بحكم — ن تتضمَّ الشعبية واللغات الحروف عىل السيادة وهذه مراعاتها، عىل األقوياء

امللكيات.5 عىل الحرة الشعبية الحكومات سبق — املدنية الحياة
ينصبُّ علًما أو إلهيًة حكمًة األول النوع كان فقد الترشيع»؛ من ثالثة «أنواع هذا تبع
يفهمون الذين الحكماء وكان الكهنة، نبوءات عنها تعربِّ التي اإللهية األرسار فهم عىل
القديم األممي العالم حكماء أول أنفسهم وهم — الالهوتيون الشعراء هم النبوءات هذه
هوراس الروماني الشاعر ترجمها وقد mystai باألرسار العارفني ون يُسمَّ وكانوا —
التفسري (أو للرتجمة األول املعنى كان هكذا ألقوالهم. ين املفرسِّ أو اآللهة عن باملرتجمني
فيكو رأي يف — اشتقَّ فعل وهو القديم الترشيع بذلك متصًال interpretari وهو والرشح)
ون يُسمَّ اآللهة كان إذ اآلباء؛ مجتمع يف الدخول أي interpatrari هو آخر فعٍل من —
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الطقوس بمقياس إالَّ العدالة يقيس ال الترشيع من النوع هذا كان باآلباء. الحني ذلك يف
actus legitimi الترشيع ملواد التبجيل من بنوٍع الرومان احتفظ ثَمَّ وِمن املهيبة؛ اإللهية
الدينية الطقوس بتبجيل توحي بتعبرياٍت قوانينهم يف احتفظوا كما الترشيعية، األفعال أو
الرشعية. الوصية أو iustum testamentum الرشعية للزيجات iustae nuptiae مثل
كلماٍت استخدام يف الحيطة يلتزم كان الذي البطويل الترشيع فهو الثاني النوع أما
نفسه الوقت ويف يطلبه ما كل عىل يحصل كان الذي أوديسيوس حكمة وتمثله معينة.
ى يُسمَّ ما عىل الرومان املرشعني شهرة قامت وكذلك كلماته، استخدام يف الدقة يراعي
تعبريهم يكن ولم دقيقة، صياغة الكلمات صياغة يف الشديدة عنايتهم عىل أي Cavere
قضاياهم يُقدموا بأالَّ لعمالئهم التحذير من نوًعا إال respondere بالقوانني االلتزام عن
يستطيع ال بحيث تنفيذها؛ يف الرشوع تستوجب دقيقٍة صيغٍة يف إال القضاء ساحة إىل
— الرببرية العصور عودة يف — القانون أساتذة حذا وقد يسحبها. أو لها يؤجِّ أن القايض
للعقود القانونية بصيغهم الدقيقة والعناية الشديدة الحيطة إىل اللجوء يف الرومان حذو

والدعاوي. والوصايا
نفسها الوقائع صدق إىل ينظر الذي البرشي الترشيع فهو واألخري الثالث النوع وأما
النوع وهذا الناس. بني املساواة ق تتحقَّ حتى معها يتطابق بما القانونية القاعدة يكيف ثم
مصداًقا كله وذلك السواء، عىل امللكية والحكومات الشعبية الحكومات تُراعيه الترشيع من
أن من الجديد العلم عنارص يف أوردها التي (٩-١١١-١١٣ (رقم السابقة فيكو ملسلَّمات
أما ومشاعرها، إرادتها يُريض يقيني هو ا عمَّ تبحث إنما املعرفة نقص حالة يف الشعوب
آلهة سلطة تستنده Certum فاليقني حق؛ هو ا عمَّ تبحث فإنها والعلم االستنارة حالة يف
لذلك العقل؛ بنور يستيضء فهو الحق أما بتنفيذه، ملزمني الناس كان لهذا أبطال؛ أو

العدل. يساوي املرشعني عند Verum الحق كان
مستمدٌة الدينية فالسلطة السلطة؛ من ثالثة بأنواٍع الثالثة بأنواعه الترشيع ويتبع
هي امللكية بأن االعتقاد سيطر حيث األرس عرص يف ساَدْت التي اإللهية الحكومات من
عرص يف هذا ساد وقد جاللُها، لها قوانني عىل تعتمد البطولية والسلطة اآللهة؛ ملكية
أما الحاكمة؛ الترشيعية املجالس يف السلطة فيها دت تجسَّ التي البطولية األرستقراطيات
ساد وقد البصرية، وذوي الخربة أصحاب يف الشعوب ثقة عىل فتعتمد البرشية السلطة
حارٍس بمثابة الشيوخ مجلس سلطة أصبحت عندما الشعبية الديمقراطية عرص يف هذا
عىل املجلس سلطة واقترصت للقوانني، الحقيقي ع املرشِّ هو الشعب وأصبح للقوانني،

رسمية. صورٍة يف وصياغتها القوانني هذه إصدار
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ما سوى البُرش عنه يعرف ال اإللهي فالعقل العقل»؛ من أنواع «بثالثة فيكو يقول ثم
ثم الداخلية، باملناجاة اإللهي للعقل ل يتوصَّ أن استطاع من البرش ومن اإلله. لهم كشفه
بمثابة األمم لدى والتكهنات النبوءات وكانت الرسل، طريق عن الخارجية املناجاة كانت
الشيوخ مجالس عنه تُعرب الذي البطويل العقل يأتي ثم اآللهة، من آتية دينية رسائل
كما األسس وهذه الدولة. عليها تقوم التي العقلية األسس تحدِّد كانت التي البطولية
فئٍة عىل مقصورة هي وإنما البرش، لكل معروفة ليست 6Ulpian أولبيان ع املرشِّ حدَّدها
نجد وأخريًا البرشي. الجنس لحفظ رضوريٌّ هو ما لتحديد الحكم بشئون خبريٍة قليلٍة
فيه أصبح الذي العرص وهو امللكيات، وتطور الشعبية الحرية عرص يف الطبيعي العقل
املساواة إىل وتحوَّلت قليلًة الشخصية املنافع وأصبحت العامة، الثروة يف يُشارك املواطن
باملساواة يسمى ما (وهو ة العامَّ املصلحة مع الشخصية املصلحة تطابَُق أن أي باآلخرين،

التمدُّن. إىل البدائية الفظاظة من األوىل املجتمعات ر تطوُّ عىل ساعد قد الطبيعية)
القانون لتاريخ أساًسا تكون أن يمكن العقل من الثالثة األنواع هذه أن فيكو ويذكر
طبيعة تطابق أن يجب الحكومات «إن تقول: التي األساسية ملسلَّمته طبًقا الروماني
القديم الترشيع تطبيق وراء الكامنة األسباب املسلَّمة لهذه طبًقا فيكو ويفرس املحكومني.»
الرومانية القوانني اتجهت وكيف عنه، املعروفة الرصامة بكل عرش7 االثني األلواح لقانون
التي الرصامة هذه فيكو يفرسِّ كما الطبيعية. املساواة إىل ثم واللني الرفق إىل الرصامة من

منصب شغل — امليالدي الثالث القرن وأوائل الثاني القرن نهاية بني ما ُولد روماني ع مرشِّ Ulpian 6

القانون. يف الوفرية بكتاباته وتميز — ألكسندر سيفريوس عهد يف القضاء
القرن منتصف أي و٤٥٠ ٤٥١ سنتَْي (بني الروماني للقانون تدويٍن أول هو عرش االثني األلواح قانون 7

أمور مناقشة (ساحة الفوروم يف القوانني هذه عرضت عرش. االثني حكومة طريق عن ق.م.) الخامس
٣٨٧ق.م. عام الغاليني هجوم أثناء ضاعت أو األلواح هذه انمحت ثم وسياسة) وقوانني حرٍب من الدولة
رين املتأخِّ عني املرشِّ رشوح عىل ذلك بعد تطوره يف اعتمد الذي الروماني القانون لقاعدة أساًسا تُعد وهي
والجنائية املدنية القوانني بني بعد فصلت قد تكن لم عرش االثنا األلواح وهذه عليها. والتعليق األلواح لهذه
اإليطايل العالم ويرى باألرشاف. املساواة سبيل يف العامة لثورة نتيجة القانون هذا وضع وقد والقضائية،
قبل الخامس القرن منتصف يف واحدة دفعًة وضع ترشيعيٍّا عمًال ليس عرش االثني األلواح قانون أن Pais
وأنه ق.م. والرابع الخامس القرننَْي خالل القديم الروماني العرف لتصور ثمرٌة الواقع يف هو وإنما امليالد،
هو كان فالُعرف ق.م. الرابع القرن أواخر يف ُوضعت املتطورة العرفية القواعد هذه من مجموعة إال ليس

االستثناء. هو فكان الترشيع أما القانون، َوْضع يف األساسية القاعدة
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هذه وأن النبالء، طبيعة عن تولَّدت عاداٍت إىل ترجع بأنها الروماني القانون بها يتميز
صارًما. تطبيًقا بدورها القانون طبقت التي الدولة أشكال عنها نشأَْت نفسها العادات

الدين كان وعندما األوىل، البرشية بها مرَّْت التي املتطرِّفة الوحشية العصور ففي
يف يعيشوا أن اإللهية العناية دبرت البرش، ترويض عىل القادرة الوحيدة الوسيلة هو
أرساًرا القوانني هذه اعتبار إىل أدى مما القوانني، تقدس وأن الدينية الحكومات ظل
هذا من الحال بطبيعة اآلباء حكومات يف القوانني كانت وقد الناس. جماهري عن خفية
بدورها الطقوس هذه وكانت خرساء. بلغة تتكلَّم مقدسٌة طقوٌس تصونها وكانَْت النوع،
باستعمال — بينهم املنافع تباُدل أجل من الحني ذلك يف البسيطة البرش لعقول رضورية
الطبيعي من وكان األرستقراطية للدول البرشية الحكومات جاءَت ثم — صامتة إشارات
ألن للقوانني؛ والرسي الديني الطابع عىل تحافظ وأن الدينية العادات تطبيق تواصل أن

وحياتها. األرستقراطية الحكومات روح هو الرسي الطابع هذا
رسية عىل تحافظ أن يهمها كان األرستقراطية الحكومات طبقة أن هذا ومعنى
من كبريًا جزءًا تكون التي القوانني لهذه العامة والء تضمن حتى وقداستها القوانني
أو الطبيعية املساواة عرص وهو — الشعبية الحكومات عرص جاء وملا املدنية. السلطة
جنبًا الناس جماهري فيها تفوَّقت التي الشعبية واآلداب اللغات رت تطوَّ — املدنية املساواة
جرَّدتها التي الشعبية اللغات بهذه القوانني ُدوِّنت وقد الحكومات. تطور مع جنٍب إىل
التنظيمات عىل هذا أثر وقد رسيٍّا. كان ما ا عامٍّ وجعلت قديًما لها كانت التي الرسية من
أساس عىل القوانني تنفيذ عىل امللوك فيها حرص التي امللكية الحكومات ظل يف املدنية
لم أمر وهو القانون، أمام متساوين والضعفاء األقوياء جعلوا وبهذا الطبيعية، املساواة
مربرات أو املدنية املساواة أن حني عىل املدنية، الحكومات غري تطبِّقه أن املمكن من يكن
الحكم بفن خربة لديهم الذين الحكماء من قليٍل عدٍد سوى ليفهمها يكن لم الدولة قيام

الدولة.8 شئون وإدارة
إذ األرسية؛ املرحلة يف دينيًة األحكام كانت األحكام»؛ من الثالثة «األنواع كانت ثم
عىل لتُساعدهم اآللهة إىل يلجئون األرس آباء فكان قانون، يحكمها ال املدنية السلطة كانت
أو الكهنة بها ينساق نبوءات صورة عىل إليهم تصل الحلول وكانت القضايا. بعض حل
ألن اآللهة عليها يحافظ إلهيًة األوىل األحكام كانت وبذلك املعابد، يف املقدسات الكاهنات

.Vico; New Science; p. 301–303 8
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وهذا اآللهة. قبل من عليها يعتدي من يُعاَقب أيًضا ولذلك دينية؛ كانت األوىل التنظيمات
عقابًا فيعاقبونهم اآللهة عىل خارجني املجرمني يعتربون اإلغريق جعل الذي السبب هو
من حروبًا كذلك البطولية الحروب جعل الذي وهو إلهي، عقاٌب أنه ويزعمون قاسيًا
ألنهم كبٍرش ال فيها حياة ال كأشياء العبيد يعامل الروماني القانون كان وقد الدين. أجل
ثم الشعوب لكل الرببرية الفرتة طوال الدينية األحكام هذه ساَدْت وقد آلهة. بال اعتربوهم
املستمدة العادية األحكام إىل ذلك بعد ونأتي البطولية. الحكومات يف طويلٍة لفرتٍة استمرَّت
أن حد إىل اللفظية الصياغة يف الشديدة بالدقة تتميز أحكام وهي اإللهية، القوانني من
الترشيع ذلك عن عرب كما قضيته، تسقط الدعوى صيغة من كلمة أو فصلة يسقط من
فيها أطلق التي البطولية األرستقراطية مرحلة هي هذه كانت وقد القديم، الروماني
األحكام إىل نصل وأخريًا إلهي، أصل من أنهم العتقاِدهم أنفسهم عىل اآللهة ألقاب األبطال
أوامر تالئم كما القوانني تساندها التي الوقائع يصدق فيها الحاكم كان التي اإلنسانية
دائًما يُفاخرون كانوا الذين امللوك وكرم الشعبية الحكومات بفضل هذا وكان الضمري،
يزال وما ولضمريهم، هلل إال ألحٍد يخضعون ال وأنهم القوانني، فوق أحكامهم يف بأنهم

الحديثة. العصور يف يطبق األحكام هذه بعض
العصور من مراحل ثالث هناك بأن للتاريخ الثالث الدورات يؤكد فيكو أن نجد هكذا
ترشيعية، مراحل ثالث يُقابلها التي والبرشية والبطولية اإللهية العصور وهي التاريخية،
بالرصامة تتميَّز وكانت البطولية ثم اإللهية بالقوانني بدأَْت الترشيعات أو القوانني هذه وأن
ر التطوُّ لتالئم التاريخية العصور تطور مع وطأتها تخفُّ الرصامة هذه بدأت ثم الشديدة.
ف خفَّ عندما عرش االثني األلواح لقانون حدث مثلما والحكومات بالتقاليد لحق الذي
تطوَّرت حيث البرشية؛ املرحلة أي الطبيعية املساواة مرحلة يف حدته من املرشعون
بدأت التي البرشية للمرحلة وصلت أن إىل عٍرص كل يف البرشية التقاليد وتغريت العادات
اإللهية العناية علمته الذي لألمم الطبيعي القانون هو هذا وكان الشعبية، الحريات مع

للشعوب.
تعاقب عليه يجري الذي الدائم الثابت األبدي النظام هي التاريخية العصور هذه
الرباهني من بمزيٍد العصور هذه عىل فيكو ويستدلُّ االجتماعية، البرشية التنظيمات
األرستقراطية النظم تطوَّرت فقد الزمان؛ يف التاريخ تطور ليثبت البطولية األرستقراطية
فتحددت الوحشية، املرحلة يف للفوىض حدٍّ لوضع الحقول» حدود «حماية رضورة من
فيه تكن لم زمن يف احرتاٍم موضع االتفاق هذا وكان البرش، بني باالتفاق الحقوق حدود

88



األمم ر تطوُّ قانون

فبُدئ ذلك بعد األمور وتطوَّرت مدني، قانون سلطة هناك تكن لم وبالتايل مسلحة قوة
وعاش واألمم، الشعوب ثم العشائر ثم لألرس حدود بوضع الدينية الحكومات ظل يف
يف أحدهم ل يتدخَّ ال الخاص، كهفه يف وأوالده زوجته مع منهم كل مستقلة حياة العمالقة
وظهرت العادة هذه واستمرَّت اآلخر، حدود يقتحم فرٍد أي بوحشية ويقتلون اآلخر شئون
حتى انتزاعها أو األرايض عىل االستيالء فيها تم التي البطولية الحكومات يف واضحًة
البطولية املدن ويف الشعوب. حدود فتحددت األخرى البدائية بالعشائر االختالط توقف
معفاة أراٍض استقطاع يف الحقُّ لهم كان حيث األبطال لسيادة خاضعًة األرايض أصبحت
هذا إىل وباإلضافة (quiritary ownership ى يُسمَّ ما (وهذا والرضائب الديون من تماًما
طريق عن إليهم وصلت أنها زعموا أراٍض عىل أيديهم األبطال وضع امللكية من النوع
أنواع بالتفصيل نتناول وسوف (civil ownership املدنية بامللكية ى يسمَّ ما (وهو اآللهة
الفصل يف الشعرية للسياسة عرضنا أثناء البطولية املدن يف ساَدْت التي الثالثة امللكية

التايل.
الخصائص ر تطوُّ خالل من التاريخية العصور عىل براهينه رسد فيكو ويواصل
حماية من بد ال كان واألمالك الحقول ثم الحدود بحماية األبطال قام أن فبعد البطولية،
خاصية التنظيمات حماية وتعد البطولية، الحكم نظم بقاء لضمان البطولية التنظيمات
والثروة اإلرث عىل املحافظة يف ترغب كانت التي األرستقراطية الحكومات يف طبيعية
البرشي الجنس بدأ وعندما القوة. من مزيًدا الطبقة هذه لتكسب النبالء طبقة داخل
بينهم، فيما زواج عالقات يف الشعب من العامة لدخول ونتيجة مكان، كل يف االستقرار
طقوسه وممارسة الزواج عقود إبرام حق للعامة وأصبح النبالء بيوت من الثروة بت ترسَّ
بحقوقها العامة وفازت الحقوق.9 هذه أمثال من املجرَّدين كالعبيد يعاملون كانوا بعدما
االثني األلواح قانون بمقتىض إياهم النبالء منحها التي الحقول ملكية كحق النبالء من
هذا (ويسمى الزراعية املحاصيل ملكية الحقول لهذه ملكيتهم تتجاوز لم ولكن عرش،
السياسة يف بالتفصيل نعرضه سوف ما وهذا (bonitary ownership امللكية من النوع
لهم وليس املواطنة حقُّ لهم ليس غرباء ظلوا ة العامَّ أن غري التايل. الفصل من الشعرية
يف حالهم هو هذا وبقي النبالء. طبقة من الزواج حقُّ وال لعشائرهم أرضهم توريث حقُّ

.Ibid; p. 319 9
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عرص يف املدنية حقوقهم ة كافَّ عىل العامة حصل بعدما الحال هذا تغري ثم البطولية املدن
النبالء. مع املساواة َقَدم عىل وأصبحوا الشعبية الحريات

البطولية. األرستقراطية تميز خاصية كانت التي القوانني» «حماية إىل نأتي وأخريًا
الرسية أو املقدسة اإللهية القوانني سادتها التي الدينية العصور منذ بدأت أنها والواقع
األرستقراطية جاءت أن إىل — خاصة وطقوس مقدسة احتفاالت لها تُقام كانت التي —
األلواح لقانون الرومان حماية مثل — القوانني حماية يف الرصامة فاشتدت البطولية
األرشاف. لطبقة العامة خضوع لضمان الوحيدة الوسيلة هي وأصبحت — عرش االثني
التاريخ من بشواهد رأيه فيكو ويُثبت القوانني، برسية رأينا كما النبالء احتفظ هكذا
يتكوَّن الذي الشيوخ مجلس أعضاء عىل مقصوًرا القوانني تفسري علم كان حيث الروماني
الكهنة بدور يقومون النبالء وكان البطولية، األرستقراطية الحكومات يف النبالء طبقة من
كما الحكم، بفن الخبرية القليلة الفئة ألنها وقدسيتها القوانني رسية عىل املحافظة يف
العامة وشاركت الشعبية الحكومات جاءت ثم البطويل، العقل عن كالمنا يف ذلك أوضحنا

القوانني. وضع يف
باملراحل ومروره الشعوب لحياة الطبيعي املسار تُثبت أخرى أدلًة فيكو ويذكر
كلها تتغري ال الفطرية العادات أن عىل تنص التي فيكو ملسلَّمة وطبًقا الثالث. التاريخية
فإنه ،(٧١ (مسلَّمة الزمن من طويلًة فرتاٍت وتستغرق بالتدريج تتغري ولكن واحدًة دفعًة
بينها، طبيعي امتزاج هناك ولكن الثالث التاريخية املراحل بني فاصلة حدوٌد توجد ال
انتقلوا عندما اآلباء أن هذا عىل والدليل سبقتها، التي للمرحلة أثًرا مرحلٍة كل يف فنجد
بقدٍر الدينية الحكومات ظل يف احتفظوا البرشية الحياة إىل األوىل التوحش حياة من
السلطات بقيت األوىل األرستقراطية الحكومات تكوَّنت وملا وقسوتهم. وحشيتهم من كبرٍي
السابقة، الطبيعية الحالة يف عليه كانت الذي النحو عىل األرس آباء أيدي يف الفردية
األرسية، السلطات من كبرٍي بقدٍر محتفظة األوىل األرستقراطية الحكم نظم نشأت وهكذا
أن الشعوب َرت تصوَّ شعبيٍة حكوماٍت إىل األرستقراطية الحكومات هذه تحولت وعندما
الشعبية الحكومات كانت وهكذا الحكم، مقاليد لهم وترَكْت يحمونهم الذين هم الحكام
هؤالء فاستغلَّ األمر تطور ثم األرستقراطية، من قلٌة تُديرها حرة حكومات بطبيعتها
مصالحها عىل الحرة الشعوب حرص وكان الخاصة، مصالحهم لتحقيق سلطاتهم الحكام
الحكام، أولئك لطموح نهبًا الشعبية حريتها ترتك أن عىل لها دافًعا الخاصة ومنافعها

90



األمم ر تطوُّ قانون

نظم بقيام وعجلت الحرة األمم َرت دمَّ التي األهلية والحروب والفتن الخالفات فنشأت
امللكية.10 الحكم

أن ويتصور رأيه) يف الحكم أشكال أفضل (وهو امللكي الحكم نشأة فيكو يتابع ثم
امللكي، الحكم ظل يف األمم تستقر بحيث طبيعيٍة بصورٍة ينشأ دائًما ملكيٍّا قانونًا هناك
مؤسس أوغسطس شخص عىل فيه وتعرَّفت الرومانية الشعوب عرَفتْه امللكي الشكل هذا

الروماني. امللكي النظام
فهموه قد الرومان املرشعني فإن الفهم، سوء من القانون هذا أصاب مما الرغم وعىل
املوجزة العبارة هذه يف دقيًقا وصًفا وصفه قد 11Pomponius أن ويكفي صحيًحا. فهًما
الطبيعي امللكي القانون هذا نفسها.» التنظيمات فرضتها عندما امللكيات تأسست «لقد
الشعبية الحكومات يف الناس كان وملا الدائمة، الطبيعية املنفعة أساس عىل يقوم الدائم
بد فال شعوبهم، دماء ذلك يف كان ولو حتى الخاصة مصالحهم لتحقيق يسَعْون الحرة
السالح، بقوة يده يف املصالح كل عىل ويقبض الدمار هذا من يُنقذهم واحد رجل يربز أن
العامة. السياسة يف لوا يتدخَّ أالَّ عىل الخاصة شئونهم وراء السعي حرية لرعاياه ويرتك
أوغسطس موت بعد حدث ما عىل تاسيتوس حوليات من لهذا األمثلة بعض فيكو ويعطي
من وشكوا املفقودة، الحريات عىل الناس تباكى فقد بعده؛ جاءوا الذين القيارصة وبعض
تقف الناس وأن حرة، حكومات امللكية الحكومات أن فيكو ويعتقد بالدهم. يف غربتهم
املساواة ق تحقِّ امللوك يصدرها التي فالقوانني شعبيٍّا؛ الحكم يجعل مما ملوكها صف يف
املتسلِّطني اضطهاد من وتخلصهم حياتهم عىل الناس تؤمن امللكية والنظم الرعايا، بني
وتحقيق شعوبهم إرضاء عىل يحرصون امللوك أن عن فضًال هذا السلطة. يف والطامعني
عظيًما سخاءً يسخون امللوك فإن وأخريًا الطبيعية. بحرياتهم والتمتُّع حياتهم رضوريات
الحكم شكل أن إىل فيكو ينتهي كله هذا ومن رعاياهم. من التكريم يستحق َمن كل عىل
املتطور.12 اإلنساني العقل إىل وأقربها البرشية للطبيعة الحكم أشكال أنسب هو امللكي

.Ibid; p. 332 10

سوى منه تبَق لم القانون علم تاريخ عن كتاب آثاره من امليالدي. الثاني القرن من روماني ع مرشِّ 11

الروماني. املدني القانون مجموعة يف وردت قليلة أجزاءٍ
.Vico; N. S; p. 333-334 12
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كالعقوبات الشعوب لحياة الطبيعي املسار تُثبت أخرى أدلٍة رسد يف فيكو ويستطرد
السيكلوب، وحشية يف تتمثل كانت األرس عرص يف فالعقوبات األعداد؛ ونظام والحروب
من كلٌّ عليها حكم التي إسربطة قوانني مثل األرستقراطية الحكومات ظل يف واستمرت
ظل يف معتدلة فصارت العقوبات ت خفَّ وأخريًا والقسوة، بالوحشية وأرسطو أفالطون
الرحمة وحلَّت اإلنساني التعاطف إىل تميل حكومات بطبيعتها ألنها الشعبية الحكومات
املهزومة املدن دمار تعني البطولية للعصور الرببرية الحروب كانت ولقد القسوة. محل
الزراعية األرض يف املتناثرين العمال من جماعات أو قطيًعا ليصبح العدو واستسالم
املهزومني فسلبت الشعبية الحكومات جاءت أن إىل املنترصة13 الشعوب حقول لغرس
االحتفال مثل املدنية تنظيماتهم من بحرمانهم البطولية األمم حياة ساد الذي القانون
امللكي الحكم جاء وأخريًا إلخ … والوراثة امللكية وحق األبوية والسلطة الزواج بطقوس
رعاياهم يجعلوا أن أرادوا امللوك ألن املحتلة الدولة يف طبق الذي البطويل القانون وتضاءل
واحدًة مدينًة العالم جعل هو امللكية النظم هدف وكان القانون، أمام متساوين جميًعا

املثال. سبيل عىل األكرب. اإلسكندر حاوله ما وهذا
نظام يف تُطابق فإنها التجريدية، األشكال أبسط هي التي األعداد نظام عن أما
األرسة، يف الفرد بحكم الحكومات بدأت لقد البرشية. االجتماعية التنظيمات نظام تركيبها
حكم كان ثم البطولية، األرستقراطية الحكومات يف األفراد من قليلة فئة حكم كان ثم
حكم إىل أخرى مرًة املدنية امللكيات رجعت وأخريًا الشعبية الحكومات يف الكل أو األغلبية
النظام من ترتيبه يف أنسب نظام ر تصوُّ األعداد نظام طبيعة حسب يمكن وال الفرد.
والكل والكثرة القلة تحتفظ بحيث بالكل ينتهي ثم فالكثري فالقليل، بالواحد، يبدأ الذي
ن تتكوَّ األعداد أن أرسطو بنيَّ ما نحو عىل وذلك الواحد، بمبدأ — طبيعته حسب كلٌّ —

بالواحد. جديٍد من نبدأ أن بد ال الكل نتجاوز أن بعد وأننا منقسمة غري وحدات من
حاول وقد املدنية.14 وامللكيات األرسية امللكيات بني تنحرص البرشية فإن وهكذا
إىل والقسوة الوحشية من تدرجت وكيف االجتماعية التنظيمات خصائص يربز أن فيكو

الرق أن وهي ثابتٌة تاريخيٌة حقيقٌة وهذه الحروب، بقانون الرق نشأة تربير الرومان فقهاء حاول 13

به االنتفاع يف تفكريه لعدم اسرتقاقه من بدًال عدوه يقتل البداية يف املنترص فكان الحروب، قيام مع نشأ
إىل بالحاجة شعر بزراعتها قام معينة أرًضا واستوطن الرتحال عن وكف اإلنسان تطور وملا واستخدامه.

قتلهم. من بدًال والرعي الزراعة يف األَْرسى استخدام
.Vico; N. S; p. 335 14
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يؤكد وهو األممية. األمم كل قطَعتْه الذي الطبيعي املسار يُثبت وبذلك واالعتدال، ة الرقَّ
البطولية، فالحكومات الدينية، الحكومات الرتتيب؛ بهذا تتابَعْت االجتماعية التنظيمات أن
الترشيع عىل التنظيمات هذه كل يف فيكو ويعتمد امللكيات. ثم الحرة الشعبية فالحكومات
فمن قبل. من ذكرنا كما الفلسفة منه نشأَْت الذي األساس جعله أنه حد إىل والقانون
ومن الشعبية، الحكم نظم نشأت نفسك.» «اعرف األثينيني بها نصح التي صولون حكمة

الفلسفة. نشأت القوانني ومن القوانني نشأت النظم هذه
الفالسفة ُوجد إذا أنه من بوليبيوس15 قاله ما عىل حجًة هذا يف البعض يرى وربما
لم لو إنه ويقول: الرأي هذا فيكو ويُعارض األديان. إىل حاجٌة هناك تكون فلن العالم يف
تهِد لم ولو العالم، هذا يف الفالسفة ُوجد ملا الشعبية الحكم نظم ثم ومن األديان توجد
الفضيلة؛ أو العلم عن شيئًا عرفوا ملا اإلنسانية نُُظمهم تأسيس إىل البرش اإللهية العنايُة
نشأ امللكيات بعدها ومن الشعبية الحكم نظم فيها نشأَْت التي البرشية العصور ففي
واتفاقياٍت عقوٍد إىل بعُد فيما تحوَّلت التي اللفظية التعهدات بضمان بالقانون االلتزام

مكتوبة. صيغ ذات
عقًال يكون أن عن يخرج ال بطبيعِته اإلنسان أن إىل املجال هذا يف فيكو وينتهي
بدأ فقد عدل؛ هو ملا بالنسبة األمر وهكذا والجسد، العقل ط تتوسَّ واللغة ولغة، وجسًدا
طريق عن شيئًا يؤكِّد اإلنسان كان حني وذلك الجسد مع الصامتة العصور يف اليقني
أفكار تأكدت املنطوقة اللغات اخُرتعت أن وبعد الصامتة، العصور يف واإلشارات اإليماءات
عن عربَّ ا تامٍّ تطوًرا البرشي العقل تطور أن وبعد وأخريًا ملفوظة. لغوية بصيغ الحق
املحيطة التفصيلية الظروف ق تعمُّ بعد نفسه العقل حدَّدها كما والعدل الحق عن أفكاره

العقل.16 تطور مع نفسها األفكار فتطوَّرت املختلفة بالوقائع
من فيكو استخلصه والذي واألمم الشعوب ر تطوُّ يحكم الذي القانون هو هذا كان
لهذه التايل الفصل وسنفرد والرومانية. اليونانية للحضارتنَْي األوىل للبدايات دراساته
التاريخية النشأة كانت وكيف تطور، وكيف البرشي التاريخ نشأ كيف لنرى الدراسات
بكلمٍة املوضع هذا يف ب نعقِّ أن لنا كان وإذا الشعرية. الحكمة فيكو اها سمَّ شعريًة نشأًة

كتبه من كتٍب أربع بقيَْت ١٢٠ق.م. إىل ٢٠٠ حوايل من عاش البونية للحروب هلليني خ مؤرِّ Polybius 15

العالم. تاريخ عن
.Vico; N, S; p. 346–347 16
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الروماني القانون عىل اعتمد قد فيكو إن نقول فإننا األمم تطور قانون عن قصريٍة
امللكية نظام يف خاصة وموادِّه نصوِصه من بالكثري واستشهد رأينا، كما كبريًا اعتماًدا
بالغ ولقد القوانني، تطور بالتفصيل وتابع إلخ، … الوصية يف الوريث وتحديد والوراثة
متابعة معه يستحيل الذي الحد إىل الروماني بالقانون االستشهاد يف شديدًة مبالغًة فيكو
بالقانون واٍف وإملاٍم الروماني بالتاريخ كاملٍة درايٍة عىل الباحث يكن لم ما أفكاره
يف هذا من أبعد ا حدٍّ بلغ قد الروماني بالقانون فيكو اهتمام إن بل أيًضا، الروماني
يف — عرش االثني األلواح كقانون — القانون لهذا مشابهة قوانني عن البحث محاولته

وفرنسا. أملانيا مثال األخرى الحضارات بعض
األمم؛ ر تطوُّ قانون عىل بسهولٍة يده يضع أن الباحث يستطيع ال األسباب لهذه
املعالم فيها تضيع تكاد التي الكثرية التفاصيل ثنايا من يستخلصه أن عليه يتحتم إذ
تطور قانون نستخلص أن الفصل هذا يف حاولنا وقد التاريخ. يف فيكو لفلسفة الرئيسية
الحوايش من الكثري واستبعاد به علقت التي التفاصيل شوائب من التاريخ يف اإلنسانية
وغريها املسألة هذه إىل هللا بإذن وسنعود الجديد، للعلم األساسية األفكار تمسُّ ال التي

البحث. خاتمة يف املسائل من
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الثاني الفصل

الشعرية احلكمة يفضوء األمم مسار

لألمم األول املسار (1)

فيكو أفرده الذي الجزء وهو الجديد، العلم من الثاني الكتاب عنوان هي الشعرية الحكمة
هومريوس، مثل شعراء األصل يف كانوا البرشية والنظم الشعوب مؤسيس أن كيف ملناقشة
هؤالء أن يف فيكو يشكُّ وال إسربطة، مثل اإلغريقية املدن سوا أسَّ الذين كاملرشعني وحكماء
هؤالء عند كان الحكمة من نوع أي ولكن ما، بشكٍل وحكماء شعراء كانوا سني املؤسِّ
هو وهذا البرشية، االجتماعية النظم يوجدون جعَلتْهم عملية حكمتهم كانت لقد األقدمني؟
كانت القدماء حكمة أن فيه يُثبت أن حاول والذي فيكو اكتشفه الذي الجديد العلم مفتاح
األمم شعوب من األولون كان نظرية. ال عملية عقلية، ال شعرية فلسفية، تكن ولم شعبية
يختلف الخلق هذا ولكن ألفكارهم، مطابقًة أشياء يخلقون البرشي الجنس أبناء األممية

املادي. بالخيال كان البرشي الخلق ألن متناهيًا اختالًفا اإللهي الخلق عن
أصل أيًضا كانت كما والفنون للعلوم الفجة البداية هي الشعرية الحكمة كانت
برموز يتحدثون شعراء كانوا األممية األمم أن الجديد العلم ويؤكد والفنون. العلوم جميع
ألوان كل عىل تُهيمن عقلية َمَلكٌة أو طبيعي استعداٌد بأنها الحكمة فيكو ويُعرِّف شعرية،
وروٍح عقٍل من يتألَّف إنساٌن هو بما فاإلنسان باإلنسانية؛ ى يُسمَّ ما تؤلف التي املعرفة
يهتدي فالعقل اإلنسان؛ يف الجانبني هذين ق تحقِّ أن الحكمة ووظيفة وإرادة. عقل أي
التنظيمات. هذه أفضل الروح تختار العقل هذا طريق وعن العليا، التنظيمات معرفة إىل
البرشي؛ الجنس خري عىل وتحرص هللا عظمة عن تكشف التي هي التنظيمات وأسمى
معرفة تعلمنا والحكمة الدنيوية، النظم هي والثانية الدينية، النظم هي األوىل فالنظم
الحكمة بدأت للبرش. األسمى للخري الدنيوية التنظيمات ترشد لكي الدينية التنظيمات
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والحكماء والعرافني، الكهان حكمة كانت القديمة فالحكمة بالتنبؤ؛ األوىل الشعوب لدى
ثالثة بني يميز فيكو أن بالذكر وجدير الهوتيني، شعراء كانوا القديمة للشعوب األوائل
كل يف مدني الهوت بمثابة وهو الالهوتيني، للشعراء شعري «الهوت الالهوت: من أنواع
مسيحي «والهوت للفالسفة»؛ ويرجع ميتافيزيقي أو طبيعي «والهوت األوىل»؛ الشعوب

الطبيعي». والالهوت املدني الالهوت من مزيج وهو
معرفة هو الحكمة معنى وظل البرش، علوم كل عىل الشعرية الحكمة انعكست
الجنس لصالح كانَت فامليتافيزيقا هذا وعىل امليتافيزيقا. أي واإللهية الطبيعية األشياء
عند الحكمة كانت وقد بالبرش. يُعنى بإلٍه اإليمان عىل عليه املحافظة ف تتوقَّ الذي البرشي
ذلك بعد واملسيحيني العربانيني عند الحكمة كانت ثم والرش، الخري معرفة هي هومريوس
لأللوهية القديم باملعنى متصل املعنى وهذا هللا، بها يُوحي التي األبدية باألشياء العلم هي
كانت فلما البرش، علوم كل عىل كذلك الشعرية الحكمة وانعكست بالتنبؤ، يتصل أي
حكمة وكانت األخرى، الثانوية العلوم منه تتفرع الذي األسمى العلم هي امليتافيزيقا
القديمة، للشعوب األوائل الحكماء كانوا الذين الالهوتيني الشعراء حكمة هي القدماء
األسباب هذه لكل بد فال فجة، فطرية أصوًال طبيعتها بحكم لألشياء األوىل األصول وكانت
الشعرية فالحكمة امليتافيزيقا؛ من فطريٍّ نوٍع إىل الشعرية الحكمة بداياِت نُرجع أن
علوم يحمل فرع نشأ الفطرية امليتافيزيقا هذه جذر ومن الفجة، امليتافيزيقا من نشأت
علم أم وهي الفيزياء علم يحمل آخر فرع نشأ كما والسياسة، واالقتصاد واألخالق املنطق
علم هما عنه نشآ آخَريْن علَمنْي عىل اليقني يُضفي األخري وهذا الفلك. وعلم الكون وصف
املرحلة تلك يف تتصف كلها السابقة العلوم أن الذكر عن وغنيٌّ الجغرافيا، وعلم التاريخ

الشعرية. بالصفة
كيف األوىل، للشعوب اإلنسانية النزعة سو مؤسِّ ر تصوَّ كيف بوضوٍح نرى هنا ومن
عن اللغات اخرتعوا وكيف الطبيعي، الالهوت أي امليتافيزيقا طريق عن اآللهة روا تصوَّ
سوا أسَّ وكيف األخالق، لعلم تصورهم طريق عن أبطالهم خلقوا وكيف منطقهم، طريق
وكيف للسياسة، مفهومهم طريق عن ومدنهم لالقتصاد، تصورهم طريق عن األرس
الطبيعة، لعلم مفهومهم طريق عن إلهية بداياٌت أنها عىل جميًعا األشياء بدايات تصوروا
ألنفسهم وأوجدوا اإلنسان طبيعة لعلم تصورهم خالل من كبٍرش أنفسهم تصوروا كما
علم عن مفهومهم عليهم أثر كيف ثم للكون، تصورهم طريق عن اآللهة من بأرسه عامًلا
الزمنية البدايات ويحدِّدون السماء، إىل األرض من الكواكب ينقلون جعلهم بحيث الفلك
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العاَلم املثال، سبيل عىل اإلغريق، وصف كيف وأخريًا التأريخ، بعلم سموه ما طريق عن
بهذا التصور. هذا عىل الجغرافيا مفهوم تأثري عىل يدل مما بالدهم داخل يقع وكأنه كله
الثالثة العنارص هذه ومن وأعمالهم، وعاداتهم البرش ألفكار تاريًخا الجديد العلم يصبح
أنها فيكو يعتقد التي العاملي التاريخ مبادئ هي التي البرشي التاريخ مبادئ تكوَّنَت

بنفسه. اكتشفها حتى مفتقدًة كانت
عىل معتمًدا العالم ُخِلق منذ التاريخ وقائع ألهم تاريخية لوحة كتابه يف فيكو ويقدم
رفضوا الذين وسام ويافث حام ساللة من األوىل الشعوب سو مؤسِّ انحدر فقد التوراة؛
التي الكثيفة الواسعة الغابات يف حيوانية حياة وعاشوا األرض يف فضلُّوا الحقة نوح ديانة
كانوا العمالقة وهؤالء عمالقة، فأصبحوا أجسامهم وتضخمت الطوفان. بعد األرض غطَّت
غضبًا واعتربوها والرعد كالربق الجوية الظواهر من بالخوف شعر بعضهم نوعني؛ عىل
ويمتلكون الزراعة ويحرتفون كهوٍف يف يستقرُّون فبدءوا البهيمية، حياتهم عىل اإلله من
البعض وظل اسمهم؛ عىل العمالقة عرص ُسمي الذين األبطال طبقة كوَّنوا وبذلك األرض،
بينما يَفَلحونها، لألرض عبيٍد بمثابة كانوا األرض أسياد أرسهم وحني ده ترشُّ عىل اآلخر
أبناء إليه ارتد الذي السوي البرشي بقوامهم نوٍح دين قبلوا الذين العربانيون احتفظ

بالتدريج. العمالقة
الحكمة؛ هذه عن التعبري لغة هو والشعر أمة، كل أساطري يف الشعرية الحكمة وتتمثل
أن فنجد خرافية؛ بداية الشعوب كل تاريخ بدأ لقد شاعرية. طبيعة ذات األوىل الشعوب ألن
آلهتهم تاريخ من وجعلوا الفالسفة جاء ثم الالهوتيون. الشعراء هم اليونان لدى الحكماء
وكان سامي، طبيعي الهوت إىل مرص يف الخرايف التاريخ كل مانيتو ل حوَّ مثلما فلسفة.
ست تأسَّ الذي الدين إجالل القدماء: واملرصيني اإلغريق لدى خمسة أسباب نتيجة ذلك
يمكن ال بحيث حكيًما تنظيًما نُظِّم قد املدني العالم هذا أن القديمة. الشعوب كل عليه
احرتام يدعمها التي الدينية الخرافات هذه أن البرش. حكمة تفوق حكمٍة عىل إال يقوم أن
من الفالسفة تمكُّن متعالية. أمور يف يبحثوا أن للفالسفة ت يرسَّ اإللهية؛ والحكمة الدين
هذه يف الفالسفة ووجد الشعراء، عن تلقوها التي التعبريات باستخدام أفكارهم رشح
ألفكارهم. تأييًدا الدينية السلطة من استمدوا أنهم أي تأمالتهم، دعم ما الدينية الخرافات
الشعبية بالحكمة عنه وا وعربَّ ساذًجا إحساًسا الشعراء به أحس ما أن يتضح سبق ومما
الشعراء إن القول يمكن بحيث الرسية أو املستورة بالحكمة عنه وا وعربَّ الفالسفة فهمه قد
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قاله ما يُثبت وهذا عقله. يمثِّلون1 الفالسفة كان بينما البرشي الجنس حواس عن ون يعربِّ
كله البرشي الجنس عىل يصدق أن ويمكن الفرد اإلنسان عن «النفس» كتاب يف أرسطو
ما يشءٍ أي يفهم ال البرشي العقل أن أي الحس.» يف وجوٌد وسبقه إال العقل يف يشء «ال

عنه. سابٌق حيسٌّ انطباٌع لديه يكن لم
كل أن إلثبات بذله الذي الجهد ذلك شك بغري هي فيكو تفكري يف األساسية السمة إن
وكذلك الخيال، إىل ترجع معتقدات عىل قائمة العصور أحد يف كانت االجتماعية العالقات
من حتى البرشية تمكَّنت ملا لواله إلهي قانون وجود عىل يدل هذا أن إلثبات محاولته
يمكنه اآللهة عالم أوجد الذي القوي الخيال يُثريه الذي الخوف ألن الحياة؛ قيد عىل البقاء

تطورهم. مسار يف متأخرة مرحلة البرش عند فالعقل الشهوات؛ عنف يكبح أن

الشعرية امليتافيزيقا (1-1)

عىل فيكو ويأخذ الثانوية، العلوم عنه ع تتفرَّ الذي األسمى العلم هي امليتافيزيقا إن
هذا يف وهو القديمة، الشعوب حكمة من بحوثهم يبدءوا لم أنهم اللغة وعلماء الفالسفة
يتناولها، التي املادة تبدأ حيث من املوضوع يبدأ أن بوجوب تقول التي مسلَّمته مع متسق
الشعرية الحكمة تكون أن رأيه يف بد وال امليتافيزيقا، من يبدءوا أن عليهم كان أي
لدى كان حيث خيالية؛ شعورية ميتافيزيقا من بل عقلية ميتافيزيقا من ال بدأت قد
فطريٌة َمَلكٌة وهو الشعر، يف تمثل كما واسع خصب وخيال قوي إحساٌس األولني البرش
كل ينسبون كانوا ألنهم دينيٍّا البداية يف شعرهم وكان به، مزوَّدة األوىل الشعوب ُولدت
يُعطون نفسه الوقت ويف آلهة، العلل كون إىل بها ويعجبون يحسونها التي األشياء علل
األطفال يفعل كما تماًما أفكارهم مع يتالءم ماديٍّا وجوًدا دهشتهم تُثري التي لألشياء
خلقت األوىل الشعوب أن كيف فيكو يرشح ثم حية. غري أشياء عىل الحياة فيضفون
دينية، أسطورٍة أول تصوروا وكيف الطبيعي، الالهوت أو امليتافيزيقا طريق عن اآللهة
أبرقت فعندما املجتمعات، تطور من املبكرة املراحل يف طبيعيٌّ أمٌر األسطوري التفكري أن
يف ضلوا الذين وهم واندهشوا، العمالقة خاف الطوفان بعد مرة ألول وأرعدت السماء
وملا منها، بالخوف وشعروا للسماء أعينهم ورفعوا الضارية الوحوش مع الواسعة الغابات

.Ibid; p. 69–75 1
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هؤالء وكان يجهلها، التي األشياء عىل ذاته «يُسقط» أن البرشي العقل طبيعة من كان
حي كجسد شاكلتهم عىل السماء تصوروا فقد قوية، أجساد مجرد بطبيعتهم العمالقة
يُخربهم الذي األكرب اإلله وهو اإلغريق) عند Zeus (زيوس Jove جوبيرت ودعوها كبري
الطبيعي االستطالع حب بدأ هنا ومن وصواعقه. رعده طريق عن وتحذيراته بتعليماته
أول نشأت أيًضا هنا ومن البرشي. العقل يُنري والذي املعرفة وأبو الجهل ابن هو الذي
الالهوت اسم اإلغريق عليها أطلق التي الكهانة ست وتأسَّ األولني، البرش لدى دينية خرافة
الخوف أن وهو الجديد، العلم أصول يف ذكره أن سبق ما فيكو يفرس وبهذا اآللهة، لغة أو
خلقها إلهية خيالية كشخصيٍة الشعر يف جوبيرت ُولد هكذا األرض. عىل اآللهة خلق من أول
إليها ونسبوا وعبدوها لوها بجَّ ثم وخافوها فيها واعتقدوا بأنفسهم الالهوتيون الشعراء
يفكرون كانوا األوىل األممية األمم سوا أسَّ الذين األولون فالبرش والنبوءات؛ التكهنات كل
كان هنا ومن التجريد، عن عاجزًة كانت عقولهم ألن واألساطري؛ والخيال باألحاسيس
به أتى الذي من وسموٍّا رقيٍّا أكثر شعٍر نشأة يف األصل هو البرشية العقلية القوى عجز
بأن القائل الرأي يفنِّد فيكو يرى كما الشعر ألصل االكتشاف وهذا ذلك، بعد الفالسفة

الفالسفة. مع بدأَْت للقدماء الفذَّة الحكمة
التايل: النحو عىل الجديد لعلمه الرئيسية املعالم فيكو يحدِّد

إليها اهتدى فقد الجديد؛ العلم عليه يقوم الذي االفرتاض هي اإللهية العناية تعترب
أسمى، قوى إىل فاتجه الطبيعة مساعدة من البدائي اإلنسان يئس عندما األولون البرش
خري تحرصعىل اإللهية العناية أن اإلنسان هذا الحظ لقد هللا. من أسمى هو ما هناك وليس
اإللهية العناية دور يُبنيِّ مدني عقيل الهوت هو الجديد العلم هذا فإن لذلك البرشي. الجنس
بل الجديد»، «العلم كتابه يف اإللهية العناية دور تأكيد عىل حرصفيكو لقد البرش. حياة يف
العناية فكرة فهل تقتيضذكرها، ال التي املواضع يف حتى به القارئ تذكري حرصعىل لقد
عنها واالستغناء طرحها املمكن من أن أم الجديد العلم َفْهم يف ا حقٍّ رضورية فكرة اإللهية
البحث. من الثالث الباب يف نناقشه سوف ما هذا ومضمونه؟ العلم هذا هيكل يتأثر أن دون
منذ مرتبطًة كانت السلطة أن فيؤكد العلم هذا معالم ثاني عن حديثه فيكو ويواصل
امللكية من األصيل معناها يأتي دينيًة بدايًة بدأت التي فالسلطة التملك؛ أو بامللكية البداية
الكلمة من ة مشتقَّ أوروبية؛ الهندو اللغات يف ونظرياتها اإلنجليزية يف authority (فكلمة
األلواح قانون يف املعنى بهذا استُعملت كما مالًكا أو حق صاحب وتعني auctor الالتينية
فيهم واملتحكِّم البرش مالك أنه لتعني البداية يف جوبيرت عىل تطلق وكانت عرش) االثني
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يف تمثََّلت برشية سلطة اإللهية السلطة هذه وتبع السواء، عىل والبرش اآللهة مالك بوصفه
ومثال لألفضل، وتوجيهها الجسد حركات يف التحكُّم يف البرشية اإلرادة حرية عىل التمرُّس
داخل استقروا عندما أفضل عاداٍت إىل الوحشية العادات ذوي من العمالقة تحول ذلك
وأصبحوا العمالقة استقر عندما الطبيعي القانون سلطة تبعها البرشية والسلطة كهوف،

حكامها. ثم ومن لألرض مالكني
عىل الضوء يلقي والذي األفكار تاريخ مع نما الذي الفلسفي النقد فيكو يتناول ثم
اثنا هو األممية األمم كل يف اآللهة عدد أن مسلَّماته يف فيكو أكد فكما اآللهة، أصل يف البحث
األساطري، فيها نشأت زمنية دورة عرشة اثنتي يعني وهذا جوبيرت، من ابتداء إلًها عرش
الشعري للتاريخ عقلية زمنية لوحة تُعطينا اآللهة) نسب (تسلسل الطبيعية فالثيوجونيا

البطولية. املرحلة بعد جاء الذي الشعبي التاريخ قبل عام تسعمائة عن تقل ال ملدٍة
الذين وبافندروف وسيلدن جروسيوس وأصحابه لألمم الطبيعي القانون إىل وينتقل
ولكن يعالجونه، الذي املوضوع يبدأ حيث لألمم األوىل البدايات من يبدءوا أن يجب كان
متحرضٍة لشعوٍب املتأخرة بالعصور وبدءوا الخطأ يف وقعوا — فيكو رأي يف — الثالثة
القانون فكرة فيكو يعالج لذلك للعدل؛ الكاملة الفكرة من بدءوا كما الفالسفة فيها نشأ
ius فكلمة للقانون؛ الدينية النشأة تؤكد التي الكلمة لهذه اللغوي االشتقاق منطلق من
نشأت وعندما القديمة. الالتينية اللغة يف جوبيرت وتعني ious كلمة من مشتقة قانون أي
نشأت أساسه وعىل اإللهي، العلم معها نشأ األوىل الشعوب مؤسيس عقول يف جوبيرت فكرة
من النوَعنْي هذَيْن ومن الدنيوية، التنظيمات كل عنها تولَّدت التي الدينية التنظيمات

الترشيع. نشأ التنظيمات
للتنظيمات األوىل اللحظة منذ بدأ الذي العاملي التاريخ مبادئ إىل فيكو ينتقل وأخريًا
األساطري حيث اإللهية املرحلة وهي العالم يف الثالث املراحل أوىل مع الشعوب لدى البرشية
بدايات هي األساطري وهذه والعمالقة، العام الطوفان عن بصدٍق الشعراء فيها روى التي
يف الدخول عىل قدرتهم لعدم معرفته عن رون املتأخِّ الباحثون عجز الذي العاملي التاريخ
فيكو يعتقد ولذلك يفكرون؛ كانوا وكيف خيالهم فهم وعدم األممية األمم مؤسيس عقول

الشعري.2 للتاريخ العقيل الزمن إىل الفتقاره البداية إىل يفتقد العاملي التاريخ أن

.Ibid: p. 79–84 2
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الشعري املنطق (2-1)

الحياة مظاهر تعكس فهي اللغة؛ أهمية فيكو يؤكد أن قلناه ما كل بعد الطبيعي من
كانت وإذا فيها. املنترشة األفكار ونوعية العقلية الحياة عن وتكشف للشعوب االجتماعية
الشعراء وتصور الطبيعي الالهوت أو امليتافيزيقا من اآللهة عالم أوجدت قد األوىل الشعوب
الشعري. املنطق من اللغات اخرتعت قد فإنها إلهية، جواهر بوصفها األجسام الالهوتيون
تكشف التي اللغوية باالشتقاقات — السابقة الصفحات عىل رأينا كما — فيكو اهتم
تعني اليونانية يف Mythos وكلمة Logos كانت منطق كلمة فأصل الكلمات؛ أصول عن
والصادق الطبيعي حديثهم كان أفالطون، يؤكد كما األوىل، العصور يف والبرش األسطورة،
العصور خاصية من وكان الفكرة. لتعني األسطورة كلمة معنى تطور ثم األسطورة، هو
ألن الحديث؛ أو الخطابة من أكثر والتفكري التأمل عىل كربى أهمية تعلق أن األوىل الدينية
اإلشارات لغة كانت أو خرساء لغة كانت األمم بها مرَّت التي األوىل الصمت أزمنة يف اللغة
قال التي اللغة وهي عنها، يُعرب التي باألفكار عالقة لها التي الطبيعية واألشياء واإليماءات
الخيال أن عىل تنصُّ التي للمسلَّمة وطبًقا املنطوقة. اللغة قبل ُوجدت إنها سرتابو3 عنها
عىل والحس العاطفة األوائل الشعراء أضفى التفكري، عىل القدرة ضعفت كلما قوًة يزداد
هي املجاز أشكال وأوضح البيان، وأساليب والرموز املجازات طريق عن حيٍة غري أشياء
ظهرت الذي العرص عىل يدل وهذا مخترصة خرافية حكاية هي استعارٍة فكل االستعارة؛
هذا عىل للحكم الفرصة لنا يُتيح اللغة يف االستعارة وظهور اللغات، يف االستعارات فيه
ومن وأجزائه البرشي الجسد من مستمدٌة االستعارات أن اللغات كل يف وجد وقد العرص،
لألشياء والفم للثقل والكتفان للقمة الرأس ترمز فمثًال البرشية. والعواطف األحاسيس
إن تقول: التي فيكو مسلَّمة يُثبت وهذا إلخ. … لألرض والجسد للمركز والقلب املفتوحة

يشء. كل مقياس نفسه من يجعل الجهل يف يضل عندما اإلنسان

زار امليالد، بعد ٢٠ سنة حوايل إىل ٦٣ / ٦٤ق.م. سنة حوايل من عاش يوناني وجغرايف مؤرخ سرتابو 3

فيلة، وجزيرة أسوان إىل ووصل جاللوس البوس الروماني الوايل صحبة يف ٢٣ / ٢٤ق.م. سنة مرصحوايل
وحضارية تاريخية معلومات وتضم وأفريقيا وآسيا أوروبا عن الجغرافية موسوعته من كتابًا ١٧ ووصلنا
عن كامًال وصلنا الذي الجغرايف الكتاب وتعد الوصفية، الجغرافية املعلومات بجانب قيِّمة وأسطورية

القديمة. العصور
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األشياء عىل يحصل اإلنسان إن تقول التي العقلية امليتافيزيقا بني فيكو يفرق
يفهم ال عندما اإلنسان إن الخيالية امليتافيزيقا تقول بينما فهمها، طريق عن ويستوعبها
رأي ويف فيها. اندماجه طريق عن نفسها األشياء هو ويُصبح األشياء عىل نفسه يُضفي
منطق وهو الخيالية امليتافيزيقا هذه من نشأ األوىل للشعوب الشعري املنطق أن فيكو
والخصائص األشكال تجريد عن األول الشعراء عجز عن نشأ الذي واالستعارة، املجاز
إىل الجزئيات ُرفعت عندما استعاراٍت إىل املجازية الصور وتحوَّلت األشياء، يف األساسية
نوٌع ألنها املتأخرة العقلية العصور يف إال السخرية فن ينشأ لم وكذلك الكليات، مصاف
التنظيمات مبادئ من هامٍّ مبدأ عىل يدل وهذا الحقيقة. قناع يكتيس الذي الكذب من
الذين األطفال بساطة يف كانوا األوائل األمميني أن وهو الشعري، األصل يؤكد البرشية
أن يعتقدون وكانوا الكذب، تدعي األوىل الخرافات تكن فلم بطبيعتهم، صادقون هم
هذه من الشعرية والتحوالت املسوخ فن نشأ كذلك وصادقة،4 حقيقيٌة حكاياٌت حكاياتهم
من الشعرية والخصائص الصور تجريد عىل القدرة عدم وهي األوىل البرشية الطبيعة
الشاعرية الشعوب عند للتعبري رضوريًة أشكاًال املجازات كل كانت هكذا املوضوعات.
أي البرشي، العقل ر تطوُّ مع التجريد عىل القدرة نََمت عندما رمزية أصبحت ثم األوىل،
وكلياتها. أجزائها عالقة بمقارنة مجردة أشكال عىل تدل التي الكلمات اخُرتعت عندما
طبيعي، غري والشعر طبيعي حديٌث النثر أن زعمهم يف األول اللغويني خطأ فيكو ويؤكد
السطور يف سنرى كما — الرأي هذا يُعارض وهو الشعر. من الوجود يف أسبق النثر وأن
اللغة بدأت وبالتايل شاعرية شعوبًا كانت األوىل الشعوب أن إثبات ويُحاول — التالية

والحروف. اللغات نشأة يف نظرية فوضع هذا من أبعد إىل ذهب بل شعرية، بداية
أصبحت ألنها الحديث العرص يف مطروحٍة غري اللغات أصل يف البحث مسألة إن
فيكو اجتهد وقد نهائية، بصورٍة حسمها صعوبة إىل العلماء انتهى ميتافيزيقيًة مسألًة
التاسع القرن يف الرومانتيكيني آراء عىل هذا وأثَّر شعًرا بدأت اللغة أن إثبات يف نفسه
عىل طويلًة فرتًة أثرت أنها إال العلمية قيمتها يف اآلن يُشك نظريته أن من وبالرغم عرش،
التفصيل؛ من بيشءٍ نذكرها أن حاٍل كل عىل تستحق وهي اللغة، أصل عن العلماء بحوث
القيمة يف الرأي كان وأيٍّا مراحل، ثالث يف األمم تطور لقانون تطبيقه من هامٌّ جزءٌ ألنها

التاريخية. قيمتها إنكار يمكن فال والحروف اللغات أصل عن فيكو لنظرية العلمية
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أصل إن يقولون الذين الباحثني ويعارض اللغات نشأة يف نظريته فيكو يقدِّم
بالطبيعة، مرتبطان واللغات الحروف أن يرى فهو اللغات؛ أصل عن منفصٌل الحروف
وجدت فقد اإلشارات من بدًال املنطوقة األصوات عن لتعربِّ تشكَّلت قد الحروف كانت فإذا
يخفقون جعلهم والحروف اللغات ببداية وجهلهم الباحثني إخفاق ولكن الشعوب، كل عند
بالكتابة وكتبوا باألساطري تحدثوا وكيف األوىل، للشعوب الشعرية الطبيعة معرفة يف أيًضا
يف املبادئ هذه تتبنى أن يجب الفلسفة أن فيكو ويرى الهريوغليفية. والرمزية الرسية
للكلمات دراسته يف اللغة علم مبادئ تكون أن أيًضا يجب كما اإلنسانية. لألفكار دراستها
الشعوب هذه لَفْهم رضوريًة فيكو يراها التي املبادئ بهذه التسليم يجب لذلك البرشية؛
لها أن بتخيُّل األفكار يتصورون األممية األمم يف األولني البرش أن وهي القدم، يف املوغلة
البيئة أي الطبيعة البيئة من مشتقة بلغة أنفسهم عن ون يعربِّ وأنهم وصامتة، حيَّة جواهر

وعاداتهم. الشعوب لغات عىل قويٌّ تأثريٌ لها التي الجغرافية
أخذها التي الرئيسية فكرته يطبق فيكو فنجد للغات الثالث املراحل نشأة إىل ننتقل
أنواٍع بثالثة العصور هذه وارتباط عصور بثالثة العالم مرور عن القدماء املرصيني عن
اللغة ثم اإللهي) بالعرص خاصة وهي املقدسة اإللهية (أي الهريوغليفية هي اللغات من
(التي الرسائل لغة وأخريًا األبطال) عرص توافق التي الرمزية اللغة (وهي البطولية
كانت الثالث اللغات هذه أن فيكو ويُثبت حاجاتهم). لقضاء بينهم فيما البرش استخدمها
اإللياذة ملحمتَيْه يف هومريوس من بنصوٍص ويستشهد اليوناني، الفكر يف أيًضا موجودًة
تحدثوا البرش من أجياٍل ثالثة عاش «نسطور» أن يؤكد اإللياذة يف نصٌّ فهناك واألوديسة،
القديمة. الشعوب كل بها تحدثت (الهريوغليفية) املقدسة اإللهية واللغة لغات.5 بثالث
أفريقيا يف واألثيوبيني املرصيني مثل قديًما بها تحدثَْت لشعوٍب األمثلة بعض فيكو ويورد
اآلن حتى بها يتحدث زال ما الشعوب وبعض إلخ … الرشق يف والسكيثيني والكلدانيني
لغة الهريوغليفية بأن القدماء للمرصيني ينسبه رأيًا بهذا فيكو ويعارض الصني. مثل
ويدلِّل قليلة، فئٍة عىل املقترصة الرسية حكمتهم غموض فيها ليُخفوا الفالسفة اخرتعها
لغًة هناك أن هومريوس فيها يؤكد واألوديسة اإللياذة من بنصوٍص رأيه صدق عىل فيكو
اإللهية اللغة هذه اآللهة. لغة دعاها بطولية) لغة شكٍّ بال كانت (التي لغته من أقدَم
الثاني والنوع املرصيني، عند الهريوغليفية اللغة تُطابق الرومان أو اليونان عند سواء
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عليه أطلق ما يستخدم رمزيٍّا حديثًا كان البطولية املرحلة يُطابق الذي الحديث من
األوىل الشعوب كانت اإللهية املرحلة ففي والرموز)، العالمات (أي 6Sémata هومريوس
مرَّ التي الشعري التعبري وسائل وكل واملجازات االستعارات تتابعت ثم بالرموز، تتكلَّم
البطولية الشعوب يف العامة بني نشأ الذي الرسائل حديث كان أن إىل املنطوق الحديث بها

البرشي. بالعرص خاصة لغة وهي
والفلكية الرياضية الرموز إىل فيكو فريجعها الشعبية الحروف نشأة عن أما
ثم التجارية، لألعمال كرموٍز الكلدانية الرموز هذه الفينيقيون استعمل وقد للكلدانيني،
اإلغريق وأخذ هومريوس، عرص قبل اإلغريقية الشواطئ طريق عن اإلغريق إىل انتقَلْت
ذات حروٍف إىل شكلوها ثم املختلفة املنطوقة األصوات لتمثل الهندسية األشكال هذه
كما القديمة، اليونانية حروفهم مع لتشابهها اإلغريق تبنَّاها وقد وأتموها، شعبي طابٍع
الحروف — طويلة لفرتة — استعملوا اليونان أن هذا عىل والدليل ذلك، تاسيتوس يؤكد
لحقيقٍة يرجع الشعوب باختالف الشعبية اللغات واختالف األعداد. عن لتعرب الكبرية
اختالف ومن العادات. يف اختالٌف عنه نشأ مما الشعوب مناخ اختالف هي أساسيٍة
من البرشية الحياة رضورات إىل نظر شعٍب فكل مختلفة، لغات نشأت والعادات الطبيعة
والحكم األمثال يف واضح كمثاٍل هذا وظهر عاملية عادات نشأت لذلك مختلفة؛ نظر وجهة

مختلفة. شعوٍب لدى مختلفٍة بأساليب واحٍد مضموٍن عن عربت التي الشعبية
أنواٍع ثالثة تشكَّلت كيف ويفرسِّ والحروف اللغات نشأة يف نظريته فيكو يواصل
واحٍد آٍن يف بدءوا والبرش واألبطال اآللهة أن هو هامٍّ مبدأ ضوء يف والحروف اللغات من
اإللهية الطبيعة من مزيٌج البطولية طبيعتهم أن واعتقدوا اآللهة تخيلوا بًرشا كانوا (ألنهم
معها تطوَّرت حروٌف منها كلٍّ يف وكان واحد، آٍن يف الثالث اللغات بدأت لذلك والبرشية)
نطق عىل إال تحتوي ال تماًما صامتًة كانت اآللهة لغة أن هامة: اختالفات بثالث وبدأت
لغة تأتي وأخريًا والصامتة، املنطوقة اللغة من متساٍو مزيج فهي األبطال لغة أما هزيل،
أبعد إىل مضطربًة البدايات يف اإللهية اللغة كانت لذلك منطوقة؛ لغٌة بأكملها وهي البرش
جوبيرت فكرة فيه تشكَّلت الذي الوقت ففي الخرافات. غموض يف قوي سبب وهذا حد،
املنطوقة اللغة بدأت األممي) العالم يف نشأت برشيٍة فكرٍة أول (وهذه دينيٍة كشخصيٍة
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كانت لذا onomatopoeia؛ أصواتها بمحاكاة األفعال أو األشياء تسمية طريق عن تتطوَّر
احرتاق وصوت الضوء ووميض الرعد صوت تحاكي القديمة اللغات يف جوبيرت أسماء
أصوات ونشأت والدهشة، التعجب صيغة من ذلك بعد البرشية الكلمات وتكوَّنت النار،
وأيقظت السماء من صاعقٍة أول نزلت فعندما القوية. االنفعاالت من بدافع منطوقة
،pape إىل فت ُضعِّ ثم pa بلفظ عنه معربًا برشيٍّ صوٍت أول ميالد كان البرش يف الدهشة
يدعون اآللهة كان حيث واآللهة» البرش «أب جوبيرت لقب اشتقاق جاء التعجب هذا ومن
patrare للفعل االشتقاقي األصل الصيحة هذه من جاء وربما أمهات، واآللهات آباء

املقدس.7 الكتاب يف وردت كما الصانع هللا صفة وهي يصنع أو يعمل بمعنى
اشتقاق عىل كليٍّا اعتماًدا تعتمد والحروف اللغات نشأة يف فيكو نظرية أن نجد هكذا
يتابع وهو الطبيعية، الظواهر من تعجبه نتيجة األول اإلنسان رصخات من الكلمات
من الضمائر فتشكََّلت واحد، مقطع من بكلماٍت بدأَْت أنها فيقر اللغات نشأة يف نظريته
واحد، مقطٍع من أيًضا األسماء تشكَّلت ثم والوصل، الجرِّ حروف وكذلك واحد مقطٍع
يف بدأت التي الالتينية األسماء من كبريٍة قائمٍة يف الالتينية اللغة من أمثلًة فيكو ويدرج
األمثلة لهذه أفرد وقد األوىل، املدينة حياة ثم الريفية الحياة يف واستمرَّت الرعوية الحياة
املختلفة. اللغات أصل يف للباحثني نموذًجا يُعد الجديد للعلم األوىل الطبعة من كامًال فصًال
دائًما فهم األطفال، لدى يحدث كما األسماء نشأة سبقتها التي األفعال تشكََّلت وأخريًا
كانت وكذلك الفهم، عىل قادرين يصبحوا أن إىل األفعال ويرتكون األسماء عن يعربون
مقياس وهما واملستقبل باملايض زمنية معرفة تتطلب األفعال معرفة ألن البرشية؛ طفولة
جاء لذلك الحارض؛ َفْهم يف صعوبًة وجدوا أنفسهم الفالسفة حتى يقسم، ال الذي للحارض
واحٍد مقطٍع من تتكوَّن أوامر صيغة يف وكانت متأخرة، مرحلٍة يف وتشكيلها األفعال فهم
النظرية هذه وهكذا.8 … اعمل قل، اذهب، قف، مثل وأطفالهم ألرسهم اآلباء يصدرها
فيكو مسلَّمة مع أيًضا وتتطابق العامة البرشية الطبيعة مبادئ تؤكد اللغات نشأة يف
نشأت وقد واحدة. مقاطع من بكلماٍت اللغات تبدأ أن وجوب عىل تنص التي األساسية
جمل بناء إىل انتقلت ثم البرشية، بداية يف اللغة لفقر نتيجة واحدة مقاطع من اللغات
األبحاث أن الصدد هذا يف بالذكر وجدير البرشي. العقل بتطور اللغات تطور مع مركبة
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مثل — واحدة مقاطع من تتكون لغات فهناك الرأي، هذا خطأ أثبتت اللغة لعلماء الحديثة
األسلوب نشأ هكذا باملفردات، غنية لغات فهي ذلك ومع — املثال سبيل عىل الصينية اللغة
والعكس االستطراد، فكان التعبري إىل والحاجة اللغة فقر من — فيكو رأي يف — الشعري
باألفعال العبارة استكمال صعوبة من نشأ وقد للكلمة الشعري الوضع يف التغيري (أي
بعد النثري األسلوب ظهر ثم والشعر. واألغنية واإليقاع، األخرية) املرحلة يف تكوَّنَت التي
وبهذا الرومان. لدى وشيرشون اإلغريق لدى جورجياس مثل الخطباء طريق عن ذلك
الخيالية التصورات نشأت مثلما النثري األسلوب قبل نشأ قد الشعري األسلوب يكون

(الفلسفة). العقلية التصورات قبل (األساطري)
وهي البرش، لدى طبيعية خاصية عىل اعتماًدا بالغناء بدأت اللغات أن فيكو ويؤكد
عىل ويشهد الساكنة. األصوات ينطق ثم لسهولتها أوًال املتحركة األصوات ينطق اإلنسان أن
وانفعاالته عواطفه عن عربَّ األول فاإلنسان األوىل؛ الشعوب غناء يف املوجود اإلدغام ذلك
اإلدغام إىل الحال بطبيعة ل يتحوَّ عاليًا اإلنسان صوت يرتفع وعندما مرتفع، بصوٍت
قد تكن لم النطق أعضاء ألن البداية؛ يف النطق صعوبة عن نشأ الشعوب وغناء والغناء.
والرومان اإلغريق النثر ُكتَّاب أن بالغناء بدأت اللغات أن يؤكد ومما كافيًا. تطوًرا تطوَّرت
وكأن خالصة شعرية إيقاعات تكون تكاد إيقاعات استخدموا وشيرشون جوجياس قبل
بحور أن من ذلك عىل أدل وليس بالشعر، األممية األمم بدأت هكذا للغناء. أُعد قد نثرهم
أرسع، النطق عىل األولني قدرة أصبحت ما بقدر النثر من واقرتابًا رسعة ازدادت الشعر
البحور فانتقلت النطق أعضاء ونمو العقيل النمو مع رسعة الشعري اإليقاع ازداد أي
اقرتب حتى «اليامبي» البحر إىل «الدكيتيل» البحر إىل «السبوندي» البحر من فشيئًا شيئًا
األبطال لغة مع الشعوب عند األوىل الشعر أبيات نشأت وقد النثر. من األخري البحر هذا
أقدم كانَْت والعرافات العرافني نبوءات أن يقرِّر إذ الفكرة هذه يؤيد والتاريخ وعرصهم.
املأثور ومن الشعوب، كل يف ُوجدوا قد والعرافني الكهنة أن املعلوم ومن جميًعا. اللغات
أوزان ذي بطويل شعر يف تأتي كانت النبوءات وأن بطويلٍّ بشعٍر ينطقون كانوا أنهم أيًضا
البطويل بالشعر بدءوا فالعربانيون والعربي؛ العربي األدب إىل فيكو ويشري سداسية.
شعر صورة عىل البداية يف ُكتب قد موىس أسفار من أقدم وهو أيوب ِسْفر أن بدليل
وذلك الشفهية الرواية طريق عن الشعري تراثهم عىل حافظوا فقد العرب أما بطويل.
أعمدة، يف شعًرا موتاهم أخبار القدماء املرصيون ونقش والتدوين. الكتابة يعرفوا أن قبل
اإلغريقية الحياة مؤسيس أن شك وال شعًرا، كالمهم بدءوا قد يان والرسُّ اآلشوريني أن كما
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الالتينية اللغة آباء عن يُقال اليشء ونفس أبطاًال. كانوا الذين الالهوتيني الشعراء هم كانوا
األلواح قانون تعلَّموا األطفال إن شيرشون يقول هذا ويف مقدسني، شعراء كانوا وقد Salii

الغناء.9 بطريق عرش االثني
حفظت حديثة أو قديمة الرببرية الشعوب جميع أن هذا من فيكو ويستخلص
وهناك شعراء. كانوا األوىل الشعوب أن هذا ومعنى شعرية، صورٍة يف األول تاريخها
باألسماء بدأت قد — ذكرنا كما — جميًعا أنها وهي األوىل اللغات كل يف مشرتكة خاصية
النثري الحديث إن قالوا الذين اللغويني خطأ يُثبت وهذا بعد. فيما األفعال تشكلت ثم
التاريخية. الدورة يف طويلة لفرتة الشعري الخطاب واستمرَّ الشعري. الحديث عىل سابق
وتقاليدها الشعوب هذه عادات مثل القديمة بالعصور تتعلق هامة أموًرا يوضح وهذا
بميل تقول التي فيكو ملسلَّمة فطبًقا االجتماعية. والتنظيمات والقوانني واألمثال والحكم
لخلق طبيعية نزعة البرش عامة لدى نجد ونظام وحدة فيه ما كل إىل البرشي العقل
وعدُّوه الشعبية الحكمة لصولون اإلغريق نسب مثلما الخيايل، بالتصور شعرية شخصيات
النبالء. مع املدنية الحقوق يف باملساواة املطالبة عىل العامة حث ألنه السبعة الحكماء من
االجتماعية، بالطبقات املتعلقة القوانني كل له فنسبوا روميلوس مع الرومان فعل كذلك
يف زرادشت مع اليشء نفس حدث كما الحكمة، مثلث هرميس مع القدماء واملرصيون

الصني. يف وكونفوشيوس الرشق
الدينية، والنواهي األوامر مع دينية نشأة أيًضا الترشيع نشأ اللغات نشأة ومع
والحروف واألسماء الرموز اخرتاع كان ثم إلهية، نبوءات شكل يف األوىل الترشيعات فكانت
األرس. من العديد منها تفرعت التي األرس آلباء الشخصية امللكية تحديد تتطلَّبها رضورة
الالتينية) اللغة يف القانون تعني (وهي ius لكلمة األصيل املعنى أن هذا عىل يشهد ومما
سلطة تعني أصبحت ثم اآللهة، لكبري تُقدَّم التي الضحايا لحوم يشء كل قبل تعني كانت
كما — امللكية تعني أصلها يف السلطة كانت لقد لجوبيرت. ملك يشء كل إن حيث التملُّك
قال خطبة يف هذا عن شيرشون عرب وقد — الشعرية امليتافيزيقا يف ذلك عرضنا أن سبق
األقوى حق هو امللكية حق وكان دين.10 كل من الحرة املطلقة امللكية تعني إنها فيها:

.Ibid; p. 112–115 9

.Agrarian Law 3. 2. 7 بعدها. وما فيكو) (عن 10
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تاريخ من األوىل العصور يف للقوة مرادًفا كان الحق ألن ملكه؛ يف كليٍّا ترصًفا املترصف
األرس. آباء عىل وقًفا البداية يف امللكية حق وكان العالم.

الخاصة الحاالت ومن الجزئي املحسوس من يبدأ الذي املتعلمني منطق نشأ وأخريًا
مثًال لذلك فيكو ويرضب البرشي. العقل تطور مع والكليات التعميمات إىل يصل لكي
واملحاكاة التقليد عىل قادٌر فالطفل اإلنسان؛ طفولة تشبه التي البرشي العقل طفولة عىل
أسبق الفنون كانت لهذا باملحسوسات؛ ويرتبطان بالحيوية يتميزان وحسه خياله ألن
تطور من األمثلة بعض فيكو ويقدم العلوم. من أسبق الفلسفات كانت كما الفلسفة، من
كان السبعة الحكماء سبق الذي 11Aesop أيسوب إن فيقول اليوناني البرشي العقل
من ويفكِّر الشعري العرص يف يحيا كان فيكو يقول فيما ألنه واملثل بالحكمة الناس يعلم
العقيل. التفكري يُقنعهم مما أكثر الناس عامة تُقنع التي املحسوسة الجزئية الحاالت خالل
الجزئية األحوال جمع يف االستقراء واستخدم الجدل فأدخل أيسوب بعد سقراط جاء ثم
جميع يف وأفالطون سقراط عهد يف أثينا تفوَّقت وهكذا العامة. املبادئ إىل منها للتوصل
والنحت والرسم املوسيقى ازدهرت كما والتاريخ والخطابة الشعر فيها وازدهر الفنون
باألمثلة االستقرائي التفكري حالة يف تزال ال كانت أنها عىل دليٌل هذا وكل والعمارة.
وخصوًصا االستنباطي الصوري ومنطقه بمنهجه أرسطو جاء ثم الجزئية. والحاالت
القضية من الجزئية الحالة يستنبط الذي أي الجزئي، عىل الكيل من يستدل الذي القياس
يزعم فيما املنهج هذا ولكن الكليات، عىل للحصول الجزئيات بني الجمع من بدًال الكلية
دعا عندما حقٍّ عىل بيكون فرنسيس كان ولهذا فائدة؛ أية البرشي الجنس يفد لم فيكو

أهميته.12 وأكَّد االستقرائي املنطق إىل الجديد» «األورجانون كتابه يف

الشعرية األخالق (3-1)

ليس الفكرة وهذه اإلله، من الخوف فكرة من األممية األمم لدى الشعرية األخالق نشأت
بدءوا السماء رعد خافوا الذين فالعمالقة واالنفعاالت؛ األحاسيس بل العقل مصدرها

لسان عىل وضعها التي الخرافية بحكاياته اشتهر ق.م. السادس القرن من يوناني كاتب Aseop 11

والعربة. واملعنى الشعبية الحكمة بني فيها وجمع الحيوان
.Vico; New Science; p. 123–125 12
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يختبئون فأخذوا أخرى، عاداٍت واكتسبوا العراء يف كالجماع الوحشية عاداتهم من يغريون
ثم ومن — الفضيلة13 مظهر بأنه سقراط وصفه الذي — بالخجل ويشعرون الكهوف يف
بدوره نشأ الذي الدين من األخالقية الفضائل وانبثقت واحدة، امرأٍة من الزواج نظام نشأ
الزواج نظام نشأ لقد اآللهة. كبري من الخوف وهي األممية األمم لدى أساسية فكرٍة من
الدين أن نجد األوىل العصور هذه ففي األلوهية. فكرة من — قبل من ذكرنا كما —
وتجاه اإلله تجاه عادلني يكونوا أن وعلَّمهم جوبيرت، نبوءات ليفهموا الذكاء الناس علَّم
عمره، طوال واحدٍة بامرأٍة الرجل يكتفي بحيث متعففني يكونوا وأن البعض، بعضهم
العصور قانون هي اللذة تكن ولم النفس. كرم علَّمهم كما أقوياء يكونوا أن وعلَّمهم
فيما إال متعة يجد لم هذا الالهوتيني الشعراء عرص ألن الُكتَّاب؛ بعض يدَّعي كما األوىل
التديُّن من مزيًجا كانت األول العرص ذلك فضائل أن يرى فيكو ولكن ومفيد.14 نافع هو
التي هي بالقسوة الخرافة فيها تمتزج التي نفسها األخالق وهذه والوحشية. والقسوة
العرص هذا أن فيكو ويؤكِّد لآللهة. قرابني وتقديمهم بالبرش التضحية تقليد منها انحدر
للخرافات، ب التعصُّ عرص كان فقد الرباءة؛ عن يكون ما أبعد كان األممية للشعوب األول
فيكو كان وإذا األوىل. ش التوحُّ حالة من حدَّت التي هي األلوهية أن النهاية يف يؤكد ولكنه
األمم جميع لدى تقليًدا كان لآللهة قرابني وتقديمهم بالبرش التضحية تقليد أن يزعم
هذه لديها تكن لم الحضارات من العديد هناك ألن صحيًحا؛ ليس الرأي هذا فإن األممية،

القديمة. املرصية الحضارة ومنها العادة
السياسة من الثامن الفصل يف فيكو عرضها فقد البطويل العرص يف األخالق عن أما
تمام مختلفة كانت البطولية األخالق هذه أن تأكيده يواصل العرض هذا يف وهو الشعرية.
تصوروا عندما وحكمتهم بعلمهم متأثرين عنها املتأخرون الفالسفة تخيَّله ا عمَّ االختالف
من لكل نسبوه مجًدا تصوروا كما وجود، له يكن لم السقراطية العدالة من نوًعا مثًال
واألبطال امللوك كل مهمة كانت وكأنما خالدون أنهم وتخيلوا البرشي، للجنس أحسنوا
مدينٍة كل يف السكان من العظمى الغالبية يمثِّلون الذين الفقراء إسعاد هي القدماء
القديمة؛ األساطري ومن هومريوس من يستقيها أمثلٍة ضوء عىل فيكو ح ويوضِّ أمة! أو
من الغاية بلغت ألبنائهم تربيتهم وأن القلوب، قساة أفظاًظا كانوا القدماء األبطال أن

فيكو). (عن 12 CD أوطيفرون. محاورة أفالطون، 13
.Vico; New Science; p. 133 14
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عنه يخربنا كما — اإلغريق أبطال أعظم — أخيل شخصية أن ويكفي والبشاعة. الغلظة
الفالسفة تصورها التي الثالثة األفكار تعارض خصائص ثالث عن تكشف هومريوس
الطروادي البطل — هيكتور أن كيف فنرى بالعدالة ونبدأ األبطال. أخالق عن املتأخرون
املصري ينىس أخيل ولكن املهزوم، بدفن الحرب يف املنترص يقوم أن أخيل عىل اقرتح —
تحالف «متى الوحشية: اإلجابة هذه ويُجيبه مثله بطل عىل بأنفه ويشمخ املحتوم البرشي
جسدك أربط فسوف قتلتك إذا الحمالن، مع متفاهمني الذئاب كان وأين األسود مع الناس
صيدي لكالب جسدك أقدم ثم طروادة أسوار حول أيام ثالثة وأجره عربتي يف العاري
ودفنه العجوز أبوه افتداه حتى هيكتور قتل عندما بالفعل أخيل فعله ما وهذا لتأكله.»15
يعترب نفسه أخيل فإن املتأخرون والعلماء الفالسفة به وصفهم الذي املجد عن أما بنفسه.
ورشفه، اعتباره له يرد أن زيوس من ويطلب سيئة، معاملًة عاملوه قد والبرش اآللهة أن
كبرية، ملذبحٍة مواطنيه يعرِّض وبذلك اإلغريق جيش من وسفنه رجاله يسحب إنه بل
يف بالشماتة أحس بل مواطنيه من انتقم هكذا حبيبته. منه خطف أجاممنون ألن هذا وكل
الخلود يف القدماء رغبة عن أما الوطن. بمجد يعبأ ولم اإلغريق لجيش وقعت التي املذبحة
سعيًدا كان إن أخيل سأل أوديسيوس أن لنا تروي فاألوديسة صحيحة؛ كذلك تكن فلم
أن عىل األحياء أرض يف حقريًا عبًدا يكون أن يفضل «إنه قائًال: فأجابه السفيل العالم يف
كانَْت التي البطولية األخالق تلك عىل فيكو ويتهكَّم املوتى.»16 عالم يف متوًجا ملًكا يكون
وأقىص البطولية. للفضيلة أعىل مثًال وجعله هومريوس به تغنَّى الذي البطل أخالق هي
الجديدة. الرببرية العصور يف واملغرورين املتجولني الفرسان أخالق أنها فيها يُقال ما

فضائل عىل ينطبق اليشء نفس فنجد الروماني البطويل العرص إىل فيكو ينتقل ثم
الذي العرص وهو الثانية القرطاجية الحرب نهاية إىل امللكية نهاية من ابتداءً األبطال
أنتج ما مثل أنتج مثله عٌرص يُوَجد لم إنه ١٧م) إىل (٥٩ق.م. ليفيوس املؤرخ عنه قال
كانوا الرومان أبطال أن عىل تدل فكلها العديدة األمثلة نذكر ألن داعي وال الفضائل. من
العسكري والرشف الحرية باسم إلخ … وإعداٍم وصلٍب حرٍق من الجرائم أفظع يرتكبون
بالديون كاهلهم أثقلوا لقد ة؟ العامَّ إسعاد سبيل يف فعلوا ماذا فيكو ويتساءل روما. ومجد
القوانني كل وحرموهم النبالء سجون يف بالحياة عليهم وحكموا الحروب يف وأغرقوهم

بعده. وما ٢٦١ سطر ،٢٢ نشيد اإللياذة: 15
.٤٨٨ سطر الثامن، النشيد األوديسة: 16
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اإلغريق أبطال بلد إسربطة يف اليشء نفس تكرر وقد العبيد. مرتبة فوق ترفعهم التي
شك وال عنه. ُرويَت إشاعة ملجرد بالشنق Agis أجيس العظيم ملكها عىل ُحكم التي
األبطال أخالق عن مذهلًة أخرى أمثلًة يُقدِّمان إسربطة تاريخ مع الروماني التاريخ أن
نرى فال أوالدهم تربية يف األبطال أخالق عن أما «ورحمتهم».17 وعدالتهم «وتواضعهم»
اآلباء كان بحيث والغلظة القسوة من إليه وصلت ما عىل تدل التي األمثلة لذكر حاجًة بنا
العسكري. النظام يف بسيط إخالٍل أو طارئ ضعٍف ملجرد املوت حتى أبناءهم يرضبون
األقوياء الحكام من يتألَّف أرستقراطيٍّا بطبيعته كان الذي الحكم بنظام ارتبط هذا كل

النبالء. األبطال وهم األرس آباء عىل حكًرا الوطن كان كما
مروًرا لألسف عليها يمر التي البرشية األخالق عرض إىل ذلك بعد فيكو ينتقل ثم
ومؤسساته وقوانينه عاداته بكل البطويل النظام أصبح املدنية النظم قيام فبعد رسيًعا.
أنها مرٍة من أكثر فيكو أكَّد التي وامللكية الشعبية الحكم نظم وظهَرت مستحيًال،
الذين أولئك هم األبطال يكون امللكيات ظل ففي إنسانية.18 أكثر امللكية) (خصوًصا
حياته يهب ألنه بطًال البطل ى يسمَّ كما وعظمتهم، امللوك مجد سبيل يف بأنفسهم يضحون
األخالق فضائل يف يبالغ فال فيكو يحرتس ذلك ومع البرشية. وخري العدالة سبيل يف
التي املدنية الحياة طبيعة من ينشأ اإلنساني البطل هذا مثل أن يؤكد وإنما اإلنسانية
النظام ظل يف وخصوًصا يشء كل قبل املنفعة مبدأ عىل (٨٠ رقم مسلَّمة يف أكد (كما تقوم
املتبادلة، املنفعة مبدأ عىل قائمٌة البرشية األخالق أن إىل فيكو ينتهي وهكذا اإلقطاعي.

املتشائمة. هوبز بنظرة هذا يف تأثَّر قد يكون وربما

الشعري االقتصاد (4-1)

بوضوح فيكو ويُبنيِّ معني، اقتصاديٍّ نظاٍم عىل بناءً ست تأسَّ األوىل البرشية املجتمعات إن
األبطال أدرك فقد اقتصادي؛ أساس عىل املبكرة العصور يف األوىل األرس تكونت كيف
الرتبية عن أما الجسدية. والرتبية الروحية الرتبية هما: حقيقتنَْي البرشية باألحاسيس
أجسام يف مغمورًة كانت التي اإلنسانية الروح تشكل معينٍة بطريقٍة بدأت فقد الروحية

.Vico; New Science; p. 201–207 17

.Ibid; P. 206 18
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وكانوا الشعبية، الحكمة يف البرش حكماء هم البطوليون اآلباء فكان الضخمة، العمالقة
اإللهية القوانني حاملو وهم النبوءات، لتلقي لآللهة القرابني تقديم حق لهم كهنًة بدورهم
البرش، وعالم الطبيعة عالم بني فيكو يقرب وهنا البطولية. املرحلة ملوك فكانوا ألرسهم
يحتاجون كانوا العمالقة فهؤالء األمم؛ عالم يف بًرشا تُصبح األول العالم حيوانات أن أي
قام التي األخرى والحقيقة البرشية. الحالة إىل ش التوحُّ حالة من لتحويلهم إلهيٍة قوٍة إىل
البرشي الجسد تشكيل اآلباء بدأ فقد الجسدية؛ الرتبية ذكرنا كما هي األرسة نظام عليها
األرضوطاردوا يف ضلوا الذين العمالقة هؤالء املتجانسة. غري العمالقة أبنائهم أجسام من
بحثهم خالل من عون يتجمَّ بدءوا الضارية، الوحوش من هربًا الغابات واخرتقوا النساء
من قريبة أكواٍخ يف ثم كهوٍف يف البداية يف نسائهم مع يستقرون وبدءوا واملاء الطعام عن
األرسي االقتصاد وبدأ الزراعة بدأَت محددة أراٍض يف األبطال استقرار ومع املياه. منابع
منابع حول وأراٍض مساكن من يملكون ما كل أبناءهم اآلباءُ يورث أن أي الوراثة، من
مدنهم سون يؤسِّ البرش من األقوياء وكان الحقول.19 لفالحة مزارعني ويورثوهم املياه
قريبة مدنًا أسسوا ثم القوية. الطبيعية واملواقع الصحي الجو حيث الجبال قمم فوق
تجمع ومن مشرتك. تنظيم ذات جماعات أول نشأَْت منها التي الدائمة املياه منابع من
بني تم األول الزواج ألن األرس هذه بني التزاوج بدأ املياه منابع حول واألرس العائالت
العادات ببعض ذلك عىل فيكو ويستشهد والنار، املياه نفس يف يشرتكان كانا وامرأٍة رجٍل
النار فيها تُستخدم كانت التي الشعوب معظم يف الزواج لطقوس املصاحبة والتقاليد
اليونانية يف الصداقة فكلمة العالم؛ يف الصداقة من األول النوع هو الزواج وكان واملياه.
اإللهية العناية أوجدتها التنظيمات هذه 20.Phileo حب كلمة أصل من مشتقة Philia
نحو األوىل الدفعة املبكرة البرشية لتدفع القوانني خالل من ال البرشية العادات خالل من
والرغبة العقيدة من بدافٍع البرشية الحياة عىل العمالقة ترويض فكان إنسانيتها، اكتمال

البرشي. الجنس بقاء يف الطبيعية
ولكن البرشي، املجتمع أشكال من شكٍل أول كان الذي األرسي املجتمع ن وتكوَّ
العبيد طبقة بظهور إال يبدأ لم — املنفعة مبدأ عىل يقوم الذي — التام باملعنى املجتمع
والنساء باألشياء البهيمي اختالطهم يف استمروا الذين العصاة العمالقة من تكوَّنت التي

.Ibid; p. 135–138 19

.Ibid; p. 151 20
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إىل فلجئوا مسكونٍة أماكن يف النجاة التماس إىل الطبيعية الظروف قسوة واضطرتهم
عاش األبطال. لدى عبيد أو عمال بمثابة وأصبحوا للحماية، طلبًا األرس؛ مجتمع أرايض
األبطال أوالد كان إذ Clientes األتباع اسم عليهم وأطلق العبودية حياة العمالقة هؤالء
النبالء، طبقة يمثلون الذين األبطال طبقتنَْي: من املجتمع تشكَّل بهذا األحرار. وحدهم
أول ظهر الزراعي التنظيم وبهذا ويزرعونها. األرض يحرثون الذين العبيد وهم واألتباع
عند ال الزراعي، النظام عىل قامت النبالء فطبقة األوىل. العصور يف إقطاعي مجتمع
َست تأسَّ ثم الثانية، الرببرية العصور يف كذلك بل فحسب؛ القديمة الرببرية الشعوب
عن بحثًا البرش إليها لجأ مقدسة أماكن األصل يف كانت التي واملدن البطولية املستعمرات
مدينة روميلوس أسس وكما يونانية، مدينة أقدم طيبة مدينة كادموس أسس مثلما األمان

إلخ. … روما
األممية األمم عن االقتصاد قانون هي املقايضة فكانت االقتصادية املعامالت عن أما
يف املال إىل يلجئوا فلم التعاقد تعرف تكن ولم الحياة رضورات تشغلها كانت التي
بنقل التزاٍم أو تعهٍد بمثابة القول وكان املقايضة. نظام إىل بل االقتصادية معامالتهم
التنظيمات هذه طبيعة من ونستخلص عرش. االثني األلواح قانون ذلك أكد كما امللكية
بل فقط والرشاء البيع عىل مقصوًرا يكن لم املقايضة نظام «أن التالية: الحقائق البرشية
املنازل تأجري نظام يكن «ولم املختلفة.» املحاصيل تبادل ليتم األرايض مقايضة إىل امتد
عىل قائًما األرض تأجري «وكان للبناء.» أراضيهم يؤجرون األرايض مالك كان بل معروًفا
فإن ثم ومن االستزراع) حق (أي Clientela بالالتينية يسمى ما وهو االستزراع حق
الحارثني (أي Clientes كلمة من جاء االستزراع) يف الحق أصحاب (أي Clientes كلمة
التوكيل نظام يُعرف لم وكذلك العصور هذه يف املشاركة نظام يُعرف «لم الزراعيني).»
يصح «ال هي القديم املدني القانون عليها يقوم كان التي القاعدة أن أي التفويض، أو
كانت وهكذا لسيطرته».»21 خاضع غري شخٍص بواسطة يشءٍ عىل يحصل أن لإلنسان
بداية القانون بدأ بل مدنية قوانني لديها تكن لم التي األوىل العصور يف االقتصاد صورة
مراحل من الثالثة املرحلة عىل قانونه يطبق لم فيكو أن الختام يف ونالحظ أسطورية.
أفاض ثم األوىل املرحلة يف االقتصادي النظام تناول فقد البرشية؛ املرحلة وهي ر التطوُّ
عىل رسيًعا مروًرا مر ولكنه الثانية، املرحلة يمثل الذي البطويل االقتصاد عن الحديث يف
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األمثلة غري واقعيٍة أمثلٍة عىل يعتمد ولم واألمثلة، التطبيق إىل افتقرت التي الثالثة املرحلة
ترجع فيكو عند االقتصادي النظام أهمية أن والواقع وغريه. هومريوس من استقاها التي
التالية: السطور يف بالتفصيل سنعرضه ما وهذا السياسية، للسلطة أساًسا يعد أنه إىل

الشعرية السياسة (5-1)

والرومانية اليونانية األساطري من استمدَّها التي األمثلة من هائلة مجموعًة فيكو حشد
دقيقٍة لجوانب بالتفصيل تعرَّض كما املبكرة، العصور يف السيايس النظام نشأة عىل ليدلِّل
بتطبيق تتصل التي األساسية العنارص نستخلص أن حاولنا وقد … األساطري هذه من
الفصل هذا تهذيب حاولنا كما األوىل، الشعوب يف السياسية الحياة عىل األمم تطور قانون
األساسية املعالم الستخالص رسدها يف فيكو أفرط التي الجانبية التفاصيل باستبعاد

اقتصادي. أساٍس عىل قاَمْت وكيف السياسية للحياة
من تألََّفت التي املدن وكوَّنَت واتحدت األرس تكوَّنت كيف الشعري االقتصاد يف رأينا
يف إال حقٌّ لهم يكن لم الذين األتباع أو العبيد وطبقة األبطال وهم النبالء طبقة طبقتنَْي:
األبوية السلطة بمقتىض األرس آلباء العصور تلك يف الحكم نظام وكان الحياة. رضورات
السلطة هذه من األبناء تحرَّر ثم أبنائهم، حياة عىل السيطرة حق اآلباء لهؤالء كان حيث
مرَّت أن إىل العبودية مرحلة العبيد واصل اآلخر الجانب ويف آبائهم. موت بعد األبوية
يف معهم باملساواة للمطالبة النبالء عىل التمرُّد يف العبيد وبدأ الزمن من طويلة حقبٌة
اإلنسان أن عىل تنصُّ التي األساسية فيكو مسلَّمة يُثبت التاريخي ر التطوُّ وهذا الحقوق.
الحكومات، نشأت هنا من األبطال. ضد العبيد ثورة فكانت الحرية، إىل يتوق بطبيعته
ضد مشرتكٍة وتحالفاٍت مسلحة صفوٍف يف أنفسهم النبالء وجد الرضورة ضغط فتحت
نظم تطور عىل فيكو ويستدل األرستقراطية. النظم بذلك فتكوَّنت العبيد من املتمردين
حكًما األرسية املرحلة يف الحكم كان فقد القديمة. والرومانية اليونانية األساطري من الحكم
عند (أثينا Minerva مينرفا ميالد كان ثم والبرش، اآللهة ملك جوبيرت كان مثلما ملكيٍّا
الحكم نظام إىل األرسة دولة يف امللكي الحكم نظام بتغيري إيذانًا أبيها رأس من اإلغريق)
والرومان؛ اإلغريق لدى املفضل هو النظام هذا كان وقد املدينة. دولة يف األرستقراطي
وكانت الحكمة.22 إلهة اسم ومينرفا أثينا من كلٍّ عىل الالهوتيون الشعراء أطلق لذلك
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عندما أشعاره يف ذلك هومريوس أكد وقد املسلحة. األرستقراطية النظم تعني مينرفا
(وقد رصاعهما أثناء بحجٍر الرومان) عند الحرب (إله مارس مينرفا قذفت كيف لنا ر صوَّ
مينرفا رصاع كان لقد الحروب) يف األبطال تخدم التي للعامة ترمز شخصيًة مارس كان
أكثر فيكو ذكره نصٍّ يف أرسطو يشري كذلك والعامة. النبالء رصاع عن تعبريًا ومارس

للعامة. األبدي العداء عىل أقسموا النبالء أن إىل مرة من
للرصاع والعميق الدقيق تحليله هو الشعرية السياسة يف فيكو قدَّمه ما أهم لعل
اآلخرين إىل بالحاجة النبالء شعر عندما البرشية املجتمعات هيكل يشكل الذي الطبقي
زراعي قانون أول مع السفراء لهم فأرسلوا العصاة العبيد السرتضاء واضطروا لخدمتهم،
برشط ولكن األرض، من إقطاعاٍت التابعني هؤالء منحوا القانون هذا وبمقتىض العالم. يف
كان ثم املواطنة، حق العبيد لهؤالء يكن لم إذ النبالء إىل أخرى مرة األرض هذه ترد أن
عرش، االثني األلواح قانون خالل من للعامة النبالء منحه الذي الثاني الزراعي القانون
ولم املدنية، امللكية من محرومني ظلوا ألنهم لألرايض مؤقتة ملكية عىل العبيد فحصل
تعود أن الرضوري من فكان وصية، عمل يف الحق وال أراضيهم توريث حق لهم يكن
حصلوا التي املواطنة بحق يطالبون ذلك بعد العامة بدأ ثم للنبالء. أخرى مرة األرض
هكذا النبالء. طبقة مع زوجية عالقات يف الدخول من محرومني كذلك ظلوا وإن عليها
أن بد ال البرشية املجتمعات كل ألن إقطاعيًة أرستقراطيًة نشأًة األوىل املجتمعات نشأت
امللكية من أنواع ثالثة أساس عىل قامت املبادئ وهذه دائمة، إقطاعية مبادئ عىل تقوم
نوٌع وهو Bonitary ownership يسمى األول النوع البرش؛ من فئات ثالث مع تتطابق
ملكية ملكيتهم تتجاوز وال للعامة، ممنوحة أراٍض أي الهبة أساس عىل يقوم امللكية من
األبطال النبالء ملكية وهي Quiritary ownership ى فيسمَّ الثاني النوع أما املحاصيل؛
الكهنة مثل مثلهم األبطال أن كما كهنوتية، كانت البطولية املمالك ألن مسلحة إلقطاعاٍت
والخاصة، العامة الرضائب أو الديون من تماًما معفاة أراٍض استقطاع حقُّ لهم كان
أصبحت البطولية الحكم نظم وتكوَّنت مسلحٍة صفوٍف يف أنفسهم األبطال وحد فعندما
مقصورًة كانت فالحرية األحرار، هم وحدهم أنهم أساس عىل لسيادتهم األرايضخاضعًة
أي Civil ownership ى يسمَّ الذي الثالث النوع إىل نصل وأخريًا فقط؛ األرايض مالك عىل
سلطانهم األبطال بسط البطولية املدن تكوَّنت فعندما كاملة. ملكيٌة وهي املدنية، امللكية
إىل الحاكمة السلطة وأضافت اآللهة، طريق عن إليهم وصلت أنها زعموا التي األرايض عىل
فيكو يرى هنا من وعنايتهم. اآللهة بفضل أراضيهم تملَّكوا أنهم عىل تدل عباراٍت ألقابها

115



فيكو عند التاريخ فلسفة

أشكال كل إن إذ األبطال؛ نظم كل َلسقَطْت اإللهية العناية أو باآللهة اإليمان سقط لو أنه
هكذا اإللهية23 بالعناية تؤمن اإلسالم وأخريًا فاملسيحية اليهودية، إىل الوثنية من التديُّن
عىل اإلقطاعي النظام وقام باملدن، تحيط التي األرايض ملكية من قوتهم األبطال استمدَّ
هذا ظل ويف باألبطال. العامة ويُْقسم باآللهة النبالء يُْقسم لذا للضعيف؛ القوي حماية
أسست التي الحاكمة اإللهية السلطة (وهم األبطال امللوك حق من كان اإلقطاعي النظام
أن أيًضا حقهم من وكان ممتلكاتهم، أو أشخاصهم يف سواء الرعايا يف فوا يترصَّ أن املدن)

الرضائب. من شاءوا ما عليهم يفرضوا
التي األمثلة بعَض القديمة املرصية والحضارة الرومانية الحضارة من فيكو ويقدم
أن الرومان عرف فقد القديمة؛ املجتمعات كل يف اإلقطاعية املبادئ هذه وجود عىل تدلُّ
وإذا امللكية، حددت التي الخالدة املبادئ هذه من نشأَْت الحكومات أو البرشية عات التجمُّ
عىل أيديهم يضعون كانوا إذ بالحدس؛ أدركوه فقد بالعقل ذلك أدركوا قد يكونوا لم
صاحب مواطٌن أنني بحق ملكي األرايض هذه أن «أعلن الصيغة: هذه بمقتىض األرايض
الدعوى يُقيمون كانوا الصيغة بهذه املواطنة) حق أو Quirites (أي كاملة.» حقوق
خلقوا لذا إلخ؛ … وبرش مزارع من عليها بما كاملة األرض ملكية حق عن للدفاع املدنية
ورسول القوانني حامل وهو اإلغريق) عند (هريمس Mercury مريكوري اإلله شخصية
تدل وعصاه البطولية النظم عىل تدل أجنحته وكانت مجنًحا. رسوًال وتصوَّروه اآللهة
أما األبطال. سيطرة تحت الرعية ينظم الذي وهو والحقول، األرايض عىل السيطرة عىل
يده ويف املزروعة األرض رمز الثعابني ومعه «توت» اإلله كان فقد القدماء املرصيني عند
األرض. عىل الكهنة لسيطرة ترمز َقَلنُْسوة رأسه وعىل للكهنة، الحكم أن إىل يرمز صولجان
عىل املدن فيها ست تأسَّ التي األوىل البرشية االجتماعية التنظيمات طبيعة كانت هكذا
للعامة يكن فلم والعامة، النبالء بني الدائم الرصاع حيث اإلقطاعي األرستقراطي الحكم
املواطنة. لقب يمنح أن الغريب حق من وليس أغرابًا، أو أجانب باعتبارهم املواطنة حق
الدينية التنظيمات يف املشاركة يف الحق لهم يكن ولم الحرمان من لنوٍع تعرَّضوا وبهذا
البطولية، املدن يف واألغراب بالضيوف أشبه وعاشوا الزواج، بطقوس االحتفال حق وال
الطبقي. الوضع لتغيري الحكومات شكل تغيري عىل حريصني العامة كان أن عجب فال
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االحتفال حق ولهم اآللهة من مقرَّبون أنهم يتصورون فكانوا اآلخر الجانب يف النبالء أما
كانوا ولهذا العسكرية؛ والنظم واألرايض القوانني واحتكار املوتى ودفن الزواج بطقوس
أساطريها يف الرصاع هذا الشعوب َرت صوَّ وقد الوضع.24 هذا عىل املحافظة عىل حريصني
كان األول القانون ألن زراعيٍّا قانونًا تعني اليونانية nomos فكلمة التاريخ؛ حفظها التي
خلقت كما الشعوب» «رعاة هم — هومريوس أكد كما — األبطال وكان زراعيٍّا، قانونًا
الذي Mercury مثل الشعرية السياسة هذه مبادئ تؤكد بطولية شخصيات الشعوب
األرستقراطي للحكم ترمز كانت التي مينرفا وشخصية البطوليني، اآلباء اتحاد رمز كان
مع ورصاعه هرقل وشخصية األرس، آلباء العليا السيادة وأن املدينة دولة يف اإلقطاعي
خلقت كذلك املتمرِّدين.25 العامة عىل األبطال النتصار يرمز الذي Antaeus أنتيوس
وهي البطويل للعرص مالزمة أساسية صفة من الرومان) عند البحر (إله نبتون شخصية
إيثاكا) إىل أوديسيوس عودة أثناء األوديسة يف هومريوس أكدها (كما البحرية القرصنة
األساطري رسمت هكذا الحضارة. سلم يف تدرَّجت التي املدن منها تخلَّصت عادة وهي
وهم — الالهوتيني الشعراء حكمة وانتَهْت البطولية املدن يف السياسية الحياة صورة
Amphion وأمفيون Orpheus أورفيوس (مثل — اإلغريقية البطولية املرحلة حكماء
خاضعني العامة يظل لكي ونبوءاتها اآللهة بقوة التغنِّي إىل وغريهم) Linus ولينوس
هم ألنهم التمرُّد عن تكف لم العامة ولكن للنبالء، والءهم وليضمنوا البطولية للنظم
ديمقراطيٍة إىل إقطاعيٍة أرستقراطيٍة من الحكومات شكل تغيري عىل القادرون وحدهم
يف ودخل االجتماعية الثورة مراحل من مرحلة آخر بلغ قد ر التطوُّ يكون وبذلك شعبية،
الرضائب نظام وأُنشئ الحكم نظم ظلها يف تطوَّرت التي الشعبية والحرية البرشية عرص
إصدار أيًضا العامة حق من وأصبح الحروب. تكاليف ملواجهة العامة للخزانة تُدفع التي
إىل املجتمع تنظيمات وانقسمت فقط، النبالء عىل وقًفا كانت التي والقوانني الترشيعات
العامة. وامللوك الشيوخ مجالس وهي يمثِّلها التي الطبقة منها كلٌّ يرعى مختلفة مجالس
عنده ونلمح فيكو، عند السيايس النظام أساس هو االقتصادي النظام أن نجد هكذا
عليه قامت ما وهذا السياسية. السلطة نشأة يف االقتصادي النظام أهمية عن نفاذة رؤية
الفوقية البنية عليها تقوم التي التحتية البنية هو االقتصادي النظام جعلها يف املاركسية
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عاش (الذي فيكو بأن القول يمكن فهل إلخ، … وقانون وسياسة ودين وفن فلسفة من
سوف ما هذا املاركسية؟ عىل سابق عرش) والثامن عرش السابع القرن منتصف بني

األخري. الباب يف نتناوله

الشعرية الفيزيقا (6-1)

علوم عنه نشأت الذي األول الفرع هي امليتافيزيقا كانت فقد الحكمة؛ من اآلخر الفرع هي
عن وينشأ والفلك. الكونيات علمي الفيزيقا وتشمل والسياسة. واالقتصاد واألخالق املنطق
Chaos والعماء االختالط حالة من الفيزيقا نشأت والجغرافيا. التأريخ علما األخري هذا
أصل هو االختالط هذا أن العلماء اعترب فقد بأرسه؛ األمم عالم عليه نشأ الذي النحو عىل
األلوهية وتولَّدت الطوفان بعد السماء أرعدت وملا بعد. تتشكَّل لم التي الطبيعية األشياء
انفعاالته يف التحكُّم علَّمته برشيٍة أفكاٍر إىل األول لإلنسان الحيوانية االنفعاالت تحولت

جسده. وحركات
بالعنارص ليقولوا الالهوتيون الشعراء وجاء دينية. نشأًة الفيزيقا نشأت هنا من
ينابيع كان الذي واملاء Jove جوبيرت سهام فيه انطلقت الذي الهواء وهي املقدسة األربعة
ويمثِّلها النار ثم Diana ديانا اإللهة تمثله وكانت البطولية التنظيمات حولها ْت التفَّ دائمة
.Cybele سبيل وآلهتها املزروعة األرض وأخريًا الغابات، بها أنار الذي Vulcan النار إله
واإلحساس26 الحياة عليها الالهوتيون الشعراء وأضفى إلهية العنارصطقوٌس لهذه وكان
للعالم املكوِّنة األربعة العنارص هذه فدرسوا البرشية العصور يف الطبيعة علماء وجاء

املادي.
كيف سبق فيما رأينا وقد البرشية. الطبيعة ل تأمُّ هو الطبيعة يف ما أهم لعل ولكن
ُدرست ثم برشية. عقوٍل إىل الوحشية العقول تحويل استطاعوا األممية األمم مؤسيس أن
والقلب والصدر الرأس يف تنحرص الروح وظائَف أن وكيف البرشية، األعضاء وظائف
إلخ، … والذاكرة الخيال ن وتتضمَّ واإلدراك، املعرفة وظيفته فالرأس منها؛ كلٍّ ووظيفة
وظائف عن كثرية بتفاصيل الشعرية الفيزيقا عن حديثه حشد فيكو أن من الرغم وعىل
البرشي الجسد دراسة أن مبارشة غري بصورٍة منه نستشفُّ فإننا البرشية، األعضاء

.Ibid; p. 213-214 26
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البطويل العرص إىل اآللهة عرص من ابتداءً متعاقبة بمراحل أيًضا مرَّ قد املختلفة بأجزائه
البرشي. العرص حتى

الشعرية الكونيات (7-1)

يؤكد وهنا الكون، وصف يف الحال وكذلك األوىل نشأتها يف إلهية رأينا كما الفيزيقا كانت
إلهيًة نظرًة كانت الطبيعة أو الكون إىل البرش نظرة أن الشعرية الفيزيقا يف أكد كما فيكو
وهي سقراط عىل السابقني الفالسفة بعض ردَّدها التي املشهورة العبارة تصدق بحيث
وصف وجاء (… املاء عن قالها أنه طاليس إىل نُسب (وقد باآللهة» مملوء يشء «كل أن
تخيلوه، يشءٍ كل شأن شأنه إلهيًة طبيعًة له أن اعتبار عىل للكون الالهوتيني الشعراء
أو السامية األشياء تعني السماوية األشياء ألن لهم لتأمُّ األول املوضوع هي السماء فكانت

املقدسة. الدينية املوضوعات
يف هذا هومريوس ويؤكد الجبال. قمم عن بعيدٍة غري السماء أن الشعراء تخيل
هذه ومن األلب. جبل ة قمَّ تسكن اآللهة أن يتخيلون كانوا أبطالهما إن حيث ملحمتيه
األبطال طريق عن األرض عىل العدالة جاءت السماء ومن األرض، اآللهة حكم السماء
التي األجنحة27 هبطت السماء ومن األول، الزراعي بالقانون البرش بني العدل أقاموا الذين
تخيل ثم الشمس. من النار بروميثوس رسق أيًضا السماء ومن البطولية، التنظيمات تعني
الذي 28Styx أسطقس ويدعى املاء أولهم وكان السفيل العالم آلهة الالهوتيون الشعراء
مملوء فهو سفليٍّا أو علويٍّا منه كان ما سواء للكون وصفهم كان كما اآللهة. به يقسم
األوىل ممالك؛ ثالث إىل الشعرية الكونيات أو الشعري العالم هذا انقسم بذلك باآللهة.
العالم مملكة والثالثة األرض؛ عىل Saturn زحل مملكة والثانية السماء؛ يف جوبيرت مملكة
ألن الحبوب من أو ذهب من (وهي البطولية الثروات إله وهو Pluto يحكمها التي السفيل
الالهوتيني الشعراء عالم ن تكوَّ وهكذا املحاصيل). عىل تقوم كانت القديمة الشعوب ثروات
عنارص بعد فيما الطبيعة علماء اعتربها عنارص أربعة من — ذكرنا أن سبق كما —

مريكوري أو هرميس األساطري َرت صوَّ ما نحو عىل البطويل العرص لتنظيمات رمًزا األجنحة كانت 27

الشعرية. السياسة انظر بجناَحنْي، البرش إىل اإللهية القوانني رسول
اإلغريق. عند الجحيم نهر Styx 28
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(Cybele (عنرص واألرض (Vulcan (عنرص والنار (Jove (عنرص الهواء وهي طبيعية
ولعل 29Neptune نبتون باسم املاء عنرص يسم لم أنه والغريب .(Diana (عنرص واملاء
شواطئ تبلغ لم األممية األمم وأن بعد، فيما إال يعرفوه لم الشعراء أن هذا يف السبب
أرض وكل محيًطا، يسمونه األفق وراء يمتد بحر كل كان لقد متأخر. وقٍت يف إال البحار
من متأخرٍة مرحلٍة يف الجغرافيون به قال فيما األصل هو وهذا جزيرة. تسمى بها يحيط

املحيط. أو البحر بها يحيط كبرية جزيرة تشبه بأكملها األرض أن
ثم منحدر، أو منحنًى كل عىل أطلقوها التي العالم30 كلمة إىل الشعراء ل توصَّ وأخريًا
محيط يف نقطٍة كل من يصل خطٍّا هناك وأن كرويتان والسماء األرض أن ذلك من فهموا
ألن الشواطئ كل عىل اليابسة يبلِّل الذي هو املحيط إن أخرى. نقطٍة كل إىل الدائرة هذه

متنوعة. رائعٍة حسيٍة بأشياء يحفل العالم) نُسميه ما (وهو األشياء مجموع
هذه من — فيكو يرى كما — الفالسفة استفاد السفيل العالم يف اآللهة عقوبات ومن
ليفهم الخرافات هذه إىل أفالطون لجأ فقد واألخالقية؛ امليتافيزيقية تأمالتهم يف الخرافات
والعار النسيان وهي — بالبرش إنزالها وحدهم اآللهة يستطيع التي — الثالث العقوبات
الوحدة، طريق إىل للوصول الوحيد السبيل هو ر التطهُّ طريق أن وليؤكد الضمري، وتأنيب

األبدية. املثل يف ل التأمُّ طريق عن باهلل اإلنسان اتحاد أي

الشعري الفلك (8-1)

النبوءات وانتظار السماء تأمل يف البرش واستمر تتطور البرشية العقول بدأت عندما
فيكو ويؤكد سموٍّا. واآللهة األبطال معها ازداد كما ارتفاًعا ازدادت السموات أن تصوروا
معظم يف عادته عىل إليها يلجأ التي اللغوية املالحظات ببعض الشعري الفلك يف آراءه
الفلك. لعلم األوىل األسس أرسوا الذين هم الكلدانيني أن هو املالحظات هذه وأول رشوحه.
أن وأخريًا الربعية.31 استخدام املرصيني إىل الكلدانيني من نقلوا الفينيقيني أن والثانية

الرومان. عند البحر إله Neptune 29

تتزين التي الزينة به قاصدين باليونانية Cosmosو بالالتينية Mundus العالم هذا الشعراء ى سمَّ 30

الطبيعة. بها
االرتفاع. لقياس واملالحة الفلك يف تُستخدم أداة quadrant الربعية 31
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وقد اإلغريق. إىل النجوم أرسار نقلوا قد — الكلدانيني من تعلموا أن بعد — الفينيقيني
أساسيتنَْي؛ حقيقتنَْي عىل قائًما دينيٍّا تصوًرا الشعري الفلك لعلم الشعوب هذه ر تصوُّ كان
من الشديد الحذر وهي األوىل الشعوب كل لدى سائدًة كانت اجتماعية حقيقة أوالهما
لنا تبدو إذ البرصي؛ الخداع فيها تسبَّب طبيعية األخرى والحقيقة غريبة؛ آلهة قبول
الكواكب إىل اآللهة األوىل األمم نسبت ولهذا الثابتة؛ النجوم من أكرب السيارة الكواكب
كل عند الفلك مبادئ بدأت وقد الثابتة. النجوم مجموعة إىل األبطال نسبت بينما السيارة
عند بدأ قد الفلك علم كان وإذا الحقيقتنَْي. هاتنَْي من انطالًقا واحدة بداية األممية الشعوب
تسلم كانت الشعوب هذه فإن اإلغريق، إىل ثم املرصيني إىل الفينيقيون ونقله الكلدانيني
إليهم نُقل ما يتقبَّلوا أن عليهم الصعب من يكن لم ولذلك الحقيقتنَْي؛ بهاتنَْي قبل من
وأبطالها، آلهتها تاريخ السماء يف كتبت قد الشعوب هذه وكأن الفلك. علم حقائق من
والبطولة وبالشجاعة ناحية، من واألرسار بالحكمة مفعمة أعمالهم تسجيل أرادت وكأنها
الحياة عىل والنجوم للكواكب نسبت التي التأثريات أن القول ومجمل أخرى. ناحية من
األرض. عىل أنجزوها التي واألعمال واألبطال اآللهة خصائص هو فيها األصل كان األرضية
من وتأثرياتها والنجوم الكواكب حركات تفرسِّ تكن لم السماء إىل الشعريَّة النظرة إن
أن بد وال وأعمالهم، واألبطال اآللهة صفات خالل من بل الطبيعية واألسباب الِعَلل خالل
وكيف محايدة، علمية نظرة السماء إىل بالتدريج ينظرون كيف بعُد فيما تعلَّموا قد الناس
مضمون هو هذا ولعل إلهية، بأسباب ونه يفرسِّ أجدادهم كان ما الطبيعية بالعلل ون يفرسِّ
هذا يف قانونه طبَّق فيكو أن ولو البرشية، املرحلة يف الفلك عن فيكو يكتبه لم الذي الجزء
الطبيعي بالتفسري يشيد أن ح املرجَّ من َلكان البرشية املرحلة يف الفلك عن وكتب الجزء

البرشية. املرحلة يف جاء الذي والعلمي
من عنه تحدَّث ما أغفل ملا الجزء هذا كتب قد كان لو بأنه الظن إىل نميل كنَّا وإن
وحتى النهضة عرص يف الفلك علم أن املعروف إن إذ بعض؛ مع بعضها املراحل تداخل
القديمة. والصوفية الفلسفية التفسريات من رواسب وجود من يخل لم نيوتن إسحاق

الشعري التأريخ (9-1)

الزمنية. البدايات لتحديد الشعري التأريخ عىل للفلك الالهوتيني الشعراء نظرة انعكست
الزمان أو Chronosخرونوس (وهو Saturnus ساتورن الزراعة إله اسم أن فيكو ويؤكد
القديمة الشعوب أن عىل يدل وهذا الغرس، أو الحرث أي Satus من مشتق اإلغريق) عند
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ثالث حصدنا «لقد فعبارة الحبوب؛ حصاد بمواسم السنوات تحسب زراعية شعوبًا كانت
املهرجانات مؤسس أنه هرقل إىل نُسب وقد سنوات.32 ثالث مرت لقد تعني مرات.»
أشعل الذي هو أيًضا وهرقل الزمنية، املراحل قياس وحدة اإلغريق عند تعترب التي األوملبية
اللذين والحصاد للحرث األرض يمهد لكي الغابات يف — األساطري تحكي كما — النار

األعوام. بهما تحسب كانت
املتتالية املراحل تحديد عىل تساعدنا اآللهة أنساب أو الثيوجونيا أن أيًضا فيكو ويؤكد
البرشي للجنس األساسية املنافع أو الرضورات بعض تطابق مراحل وهي اآللهة، عرص يف
استمر قد فيكو رأي يف يكون أن بد ال اآللهة فعرص دينية. أصوًال جميًعا أصولها وكانت
من ابتداءً أي األممية، األمم عند املتنوعني اآللهة ظهور من ابتداءً سنة ٩٠٠ األقل عىل
عرش اثنا الفرتة هذه يف ظهر وقد الطوفان. بعد ترعد السموات فيه بدأت الذي الوقت
بذلك وأكَّدوا أصغر عًرصا عرش اثني إىل العرص هذا موا وقسَّ Jove جوبيرت من بداية إلًها
لم وإن الرشق يف بدأ الذي العاملي التاريخ بداية حدَّدوا كذلك الشعري. التأريخ مراحل
تكون أن بد فال املدني الحكم أشكال آخر هي امللكية كانت وملا نينوى. بمملكة يبدأ
والبطولية اإللهية النظم من املتتالية باملراحل مرَّت قد ومرص آشور مثل الرشق ممالك

امللكي.33 النظام النهاية يف تبلغ لكي الحرة الشعبية النظم إىل وصلت حتى
عند كثرية أخطاء يف اإلغريق املؤرخني وقوع من يخُل لم األمر أن فيكو ويرى
باألحداث مملوءًة عصوًرا وتصوروا بعده، أو أوانها قبل عصوًرا فوضعوا العصور، تحديد
حشدوا فقد ذلك؛ من العكس عىل كانت الحقيقة أن مع منها خالية وأخرى والوقائع
تنتمي ووقائع بأحداث حشدوه — سنة مائتَْي فيكو رأي يف استمر الذي — األبطال عرص
أن خشية وذلك بينها يُفصل أن ينبغي كان عصوٍر بني دوا وحَّ إنهم ثم اآللهة. لعرص
الوحوش مرحلة من أورفيوس حياة خالل انتقلوا قد اإلغريق كان لو كما األمر يبدَو
إنهم فيقول اإلغريق مؤرِِّخي فيكو ينتقد وأخريًا الطروادية. الحرب مرحلة إىل املفرتسة
وصقلية إيطاليا يف اإلغريقية املستعمرات فوضعوا د، تُوحَّ أن ينبغي كان عصوًرا موا قسَّ
لرحالت نتيجة إال تنشأ لم املستعمرات هذه أن مع سنة بثالثمائة األبطال مرحلة بعد

أنفسهم. األبطال أولئك

.Vico; New Science; p. 230 32

.Ibid; p. 233 33
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البرشية الجغرافيا (10-1)

املجهولة األمور عىل يحكم البرشي العقل أن عىل تنصُّ التي األساسية للمسلَّمة طبًقا
األفكار من الشعرية الجغرافيا بدأت منه، والقريبة له املألوفة األمور أساس عىل والبعيدة
أن هي ًة هامَّ حقيقًة القدامى الجغرافيون أثبت ولقد اإلغريق. حدود داخل املحدودة
مثل الجديدة األرايض عىل األصلية بالدها أسماء تُطلق تهاجر عندما كانَْت القديمة األمم
الهند أو آسيا اسم أطلقوا اإلغريق أن نجد لذلك إلخ؛ … والجزر والجبال األنهار أسماء
وعىل سكيثيا، أو ثراقيا الشمال وعىل هيسربيا، أو أوروبا اسم الغرب وعىل الرشق، عىل
فيما أُطلقت الصغري العالم هذا عىل أُطلقت التي واألسماء موريتانيا. أو ليبيا الجنوب
يف اإلغريق انترش وعندما بينها. تشابٍه من اليونان الحظه ملا العالم مناطق عىل بعد
اإلغريق وأسماء طروادة حرب حكايات معهم نرشوا املختلفة، رحالتهم خالل من العالم،
الجغرافيا عىل أيًضا يرسي اإلغريقية الشعرية الجغرافيا عىل يرسي وما والطرواديني،
إيطاليا عىل إيطاليا اسم مدَّت التي هي الرومانية فالفتوحات الرومان؛ عند الشعرية

الحالية. بأبعادها اليوم املعروفة
األفكار من كثريًا بأن عليها فيكو يدلل الشعرية الجغرافيا هذه ملبادئ وتأكيًدا
هناك أن األساسية ملسلَّمته طبًقا وذلك الالتيوم، منطقة إىل انتقل اإلغريقية والشخصيات
هي الالتينية الحروف بأن ذلك تاسيتوس ويُثبت الالتيوم، سواحل عىل إغريقيًة مستعمرًة
مثل اإلغريق أبطال أسماء انتقلت وهكذا تطورها. قبل املبكرة اإلغريقية الحروف نفسها
أبطالهم أسماء بها واستبدلوا تبنوها الذين الالتني إىل إلخ … وأينياس وإيفاندر هرقل
عصور يف الشعوب أن وهي الشعوب، عادات عن هامة ملحوظة فيكو يذكر وهنا األصليني،
أجنبيٍة أصوٍل إىل نفسها تنسب نها تمدُّ حالة يف ولكنها وأبطالها، بعاداتها تعتزُّ بربريتها
.Fidius فيديوس األصيل مؤسسهم باسم اإلغريقي البطل هرقل الرومان استبدل مثلما

تعقيب

التاريخ أن فأكد األوىل، للشعوب الشعرية النشأة إثبات الشعرية الحكمة يف فيكو حاول
بأحداث تغنَّى من أول الشعراء فكان — الفصل هذا مطلع يف بينا كما — شعرية بدايًة بدأ
بنشأة فيكو اهتمَّ فقد والفنون العلوم كل يف األصل هي الشعرية الحكمة وألن التاريخ،
الفصول يف كما املواضع، كل يف دقيًقا يكن لم ر التطوُّ لقانون تطبيقه ولكن العلوم، هذه
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بتفاصيل حشدها إذ والجغرافيا؛ والتأريخ والفلك والكونيات الفيزيقا عن كتبها التي
وانصبَّ لفكرته، الرئيسية املعالم أضاعت التي والرومانية اليونانية األساطري من كثرية
يطابق ما وهو دينية نشأًة العلوم هذه نشأة كيفية عىل الفصول هذه يف فيكو اهتمام
البطولية املرحلتنَْي عىل القانون بتطبيق يهتم ولم التاريخ، تطور مراحل من األوىل املرحلة
سه أسَّ فيكو وأن بعد، يكتمل لم علم الجديد العلم بأن القول يمكن بحيث والبرشية

حضارته. عىل كل تطبيقه مهمة القادمة لألجيال وترك منهجه وأرىس مبادئه ووضع
بامليتافيزيقا الخاصة الفصول يف ر التطوُّ قانون بتطبيق فيكو اهتم اآلخر الجانب ويف
ووضع الشعري، املنطق عن جيًدا فصًال وقدَّم والسياسة، واالقتصاد واألخالق واملنطق
األوىل، للشعوب اللغوية بالتحليالت أكَّدها والحروف اللغات ر تطوُّ يف وطريفًة هامًة نظريًة
فقد البرشي، للمجتمع والسياسية واالقتصادية االجتماعية الحياة لبنية تحليًال قدَّم وكما
هذا ويف األوىل، البرشية املجتمعات عنه نشأت الذي الطبقي للرصاع تحليًال أيًضا قدَّم

البحث. هذا من األخري الباب يف سنرى كما للماركسية سبق
وأنها والفنون، العلوم لكل أساًسا كانت الشعرية الحكمة أن إىل فيكو انتهى وقد
دينيًة بدايًة فبدأت البرشي، العقل ر وتطوُّ املجتمعات ر تطوُّ مع جنٍب إىل جنبًا تطوَّرت
بدأت قد الشعبية فالحكمة الفالسفة؛ حكمة وهي أال برشيٍَّة حكمٍة إىل وانتَهْت بطولية ثم
لم أنها هذا ومعنى الخرافية. والحكايات باألساطري — األول الالهوتيني الشعراء مع —
فقالوا بها وارتفعوا مجدوها الذين الباحثني بعض ذلك إىل انتهى كما فلسفية حكمة تكن
صورت الفصل) هذا يف بينا وكما فيكو أكد (كما األوىل األمم إن إذ للقدماء؛ الفذة بالحكمة
املبارشة الحواس وبلغة خشنة صورة يف العلوم بدايات وأساطريها الخيالية قصصها يف
عقليٍّا، تناوًال والحكايات األساطري تلك وتناولوا املتخصصة بدراساتهم العلماء جاء أن إىل
كما البرشية الحكمة حواس يمثِّلون كانوا الالهوتيني الشعراء أن إىل ننتهي كله هذا ومن

عقلها.34 يمثِّلون الفالسفة كان
من كتابًا لها وأفرد ا خاصٍّ اهتماًما فيكو بها اهتم التي هومريوس حكمة كانت هكذا
حولها اختلفت التي هومريوس شخصية حقيقة اكتشاف فيه حاول الجديد» «العلم كتب
ت عربَّ فإنها أسطوريًة أو تاريخيًة حقيقًة الشخصية هذه كانت وسواء الباحثني، آراء
وأرسطو أفالطون وصفه ولذلك اليونانية؛ للعقلية مثال هي أو اليونانية الشخصية عن

.Ibid; p. 241 34
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الحكمة قبيل من هي هومريوس حكمة أن إثبات محاولني اإلغريقية املدنية س مؤسِّ بأنه
بشواهد رأيه عىل ويُربهن الرأي هذا خطأ يُثبت أن فيكو وحاول املستورة. الفلسفية
ليست حكمته وأن فيلسوًفا ليس أنه ليُثبت واألوديسة) (اإللياذة هومريوس ملحمتَْي من
مستمدة شعبية حكمة األصل يف ألنها شعرية؛ حكمة ولكنها الفلسفية، الحكمة نوع من
أن كما البيئة، هذه وصفات لعادات مرتجًما إال هومريوس كان وما اليونانية، البيئة من
تحمل اإللياذة جاءت لذلك معينة؛ صفات له بطويل عٍرص يف عاش ألنه بطويل شعر شعره
بالحكمة هومريوس حكمة وليست أخيل، شخصية يف ممثًال البطويل املجتمع صفات كل
وأشعاره الشعب عامة من بسيًطا رجًال كان ألنه وأرسطو؛ أفالطون يزعم كما الفلسفية
هومريوس شخصيات تترصَّف حيث اإللياذة يف هذا ويتضح للعقل، أثٍر أي فيها يظهر لم
اليوناني املجتمع صفات عن يعربِّ بذلك وهو عقالنيٍّا، تفكريًا تفكر وال بعواطفها مدفوعة

الحني. ذلك يف وأفراده
إن — هومريوس شخصية يف الباحثني أحد — 35Longinus لونجينوس يقول وكما
ورغباتهم؛ القوية بعواطفهم مدفوعني اإلغريق كان عندما شبابه يف اإللياذة ألف هومر
املزاج، متقلب كان الذي أخيل شخصية يف الصفات هذه عن معربة اإللياذة جاءت لذا
أخيل فاستقبله هيكتور ابنه جثة ليفتدي جاء الذي بريام استقبل عندما له حدث مثلما
أخيل تعجب لم صغريٍة بجملٍة الحزين األب تفوَّه حني ولكن العشاء، عىل خيمته يف
عىل يُشفق ولم الضيافة لحسن املقدسة القوانني تماًما ونيس مزاجه انقلب ما رسعان
لحقه الذي األذى أخيل يغفر ولم رأسه. بقطع يهدِّده فاندفع ابنه عىل حزيٍن مسنٍّ رجٍل
حرب يف االشرتاك ورفض هيكتور، يد عىل اإلغريق لكل الدمار يطلب فراح أجاممنون من
الجياشة لعواطفه استجاب فقط هنا صديقه، مقتل سوى قراره عن يُثنه ولم طروادة
لونجينوس يقول كما — هومريوس ألَّفها فقد األوديسة أما لالنتقام. الحرب دخول فقرَّر
عن ًة معربِّ أوديسيوس شخصية فجاءت اليونانية، العقلية رت تطوَّ عندما شيخوخته يف —
صفات وهي واالندفاع والعنف الشجاعة بطل هو أخيل كان إذ الجديدة؛ الصفات هذه

وصار أثينا يف ُولد امليالدي، الثالث القرن من املحدثة األفالطونية فالسفة من وفيلسوٌف يوناني خطيٌب 35

ً خطأ إليه يُنسب ٢٧٣م، سنة باملوت أوريليانوس القيُرص عليه وحكم تدمر يف زنوبيا امللكة بالط يف مربيًا
مؤلٌف وضعه الذي الجليل» «عن كتاب وهو والجمال الفني النقد يف القديمة الكتب أهم من واحٍد تأليف

امليالدي. األول القرن من مجهوٌل
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صفة وهي البطولية الحكمة بطل أوديسيوس وكان أيًضا، الشباب وصفات البطولة
اإلغريقية الشعوب عادات تناوَلْت هومريوس أشعار أن عىل فيكو ويُربهن الشيخوخة،
األبطال استعمال مثل الرببرية الشعوب هذه ساَدْت التي الوحشية العادات بعض ومنها
سامة). أعشاٍب عن بحثًا Ephyra إىل أوديسيوس ذهب (مثلما الحروب يف ة السامَّ للسهام
الباحثني بعض ويسخط والوحوش. للنسور املعارك قتىل جثث ترُك أيًضا العادات هذه من
كان هذا أن يرى فيكو ولكن والوحشية، بالفظاظة تتسم التي هومريوس تشبيهات عىل
النجاح هذا مثل فبلوغه ذلك ومع الطباع. املتوحشة العامة يفهم لكي لهومريوس رضوريٍّا
أسلوب كان بل الفلسفة. من نوٍع بأي أو واملتمدِّن املهذب العقل رموز طريق عن يكن لم
كان مما الدماء سفك يف والتطرُّف الدامية للمعارك وصفه يف استعمله الذي الوحشية
واضطراب والعنف والوحشية الرضاوة وهذه الخصوص، وجه عىل اإللياذة سموِّ يف سببًا
برش صفات وهي الشعرية، الحكمة يف رأينا كما البطولية الطبيعة صفات من العواطف
الحكمة من نوٍع أي هومريوس عىل فيكو يُنكر ولهذا بعد؛ العقلية قدراتهم تنضج لم

الفلسفية.

األمم مسار عودة (2)

العصور إىل ثم البطولية العصور إىل الدينية العصور من املبكرة العصور يف األمم انتقلت
واآلن القديمة، التاريخية الحقب عىل ر التطوُّ قانون طبق قد فيكو يكون وبذلك البرشية،
من نهضتها عند لألمم البرشية التنظيمات عىل القانون هذا تطبيق يف نجح حدٍّ أي إىل
ليؤكِّد الجديد العلم فصول آخر له أفرد الذي للشعوب الثاني باملسار يه يُسمِّ ما وهو جديٍد
الدورات تعود الثانية؟ الرببرية والعصور األوىل الرببرية العصور بني تقابًال هناك أن
تبدأ ال ولكنها املسار، نفس يف الشعوب لتسري ًما تقدُّ أكثر بصورٍة أخرى مرًة التاريخية
وإنما نفسه يُعيد ال البرشى فالتاريخ تقدًما؛ أكثَر نقطٍة من بل األوىل النقطة نفس من
العرص إىل األوىل التاريخية الدورة يف األمم تطور انتهى وقد التقدم. نحو دائًما يسري
الرتف يف انغمس العرص هذا يف التطوُّر ألن فنائه؛ بذور ثناياه يف يحمل كان الذي البرشي
الظروف هذه مثل ويف الحكومات، وفساد باألديان اإليمان وضعف واالنحالل واللذات
جديدة بربرية فريسة وتقع والهمجية الفوىض سيادة أو خارجيٍّ لغزٍو إما األمم تتعرَّض

األوىل. من ظالًما أكثر كانت أنها فيكو يرى
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التنظيمات — البرشي الجنس خري عىل تعمل التي — اإللهية العناية وجهت لقد
وسمح املسيحية الديانة حقيقة عن — فيكو يقول كما — هللا كشف ثم لألمم، البرشية
البرشية للتنظيمات الطبيعي للنظام طبًقا الحقة الديانة تستقر كي جديٍد نظاٍم بميالد
ُحماًة الكاثوليك امللوك فيها كان التي الدينية العصور عاَدت الخالد التدبري وبهذا نفسها.
األوائل املسيحيون امللوك س أسَّ املقدسة. امللكية الجاللة بلقب واحتفظوا املسيحية للديانة
وعادت املسيحية. الديانة ومعاريض امُلسِلمني والعرب اآلريني ضد عسكرية دينية نظًما
حروبهم يف شعاًرا منه اتخذوا الذين امللوك تيجان يعلو الصليب فكان الدينية الحروب
العصور يف االستسالم رشوط من كان ومثلما الصليبية. الحروب اسم عليها فأطلقوا
تنازل أن أيًضا حدث والدنيوية، الدينية تنظيماتهم كل املهزومون يفقد أن األوىل الرببرية

الثانية. الرببرية العصور يف للمنترصين االجتماعية تنظيماتهم عن املهزومون
الرمزية اللغة فعادت األوىل، الدينية العصور خصائص كل عاَدْت العصور هذه يف
وآسيا أوروبا تغمر امليالدي الخامس القرن من ابتداءً الرببرية الشعوب وبدأت أخرى، مرة
املنترصة الشعوب وحرصت الرومانية) اإلمرباطورية سقوط مع حدث (مثلما وأفريقيا
قلٌة إال يفهمها ال التي الالتينية باللغة وثائقها فدوَّنت املهزومة الشعوب تفهمها أالَّ عىل
باللغة وثائق توجد فلم الكنيسة، رجال يمثِّلون الوقت نفس يف هم النبالء من قليلٌة
هذه يف الرمزية. اللغة عادت لذلك وأملانيا؛ وإسبانيا وفرنسا إيطاليا يف حدث مثلما العامية
العامية الحروف لقلة صامتة بلغة البعض ببعضها الشعوب اتصلت املظلمة العصور
أرسة لكل رموز ووجدت وتحددها، امللكية تؤكد التي الرموز فكانت استعمالها، وندرة
عودٌة هناك وكانت وقطيعهم.36 وحقولهم ومقابرهم منازلهم عىل السيادة حقوق تعني
ومنها األول للعالم الدينية األحكام عادت كما النبالة، شعار تمثِّل التي القرصنة ألعمال
كانت كما — الثانية الرببرية العصور حروب كانت واالنتقام، الثأر وأشكال املبارزات
القديم للعالم األوىل املقدسات معها عاَدْت الدين أجل من حروبًا — األوىل الرببرية يف
ذلك أخالق وهي — والقتل والعنف السلب انترش فعندما املدن، ست تأسَّ خاللها من التي
طبًقا الوحيد املالذ هي اإللهية القوانني فكانت قائمة، البرشية للقوانني تُقم لم — العرص
قائمة لقوانينهم تقوم ال بحيث بينهم الحروب نتيجة البرش توحش «كلما فيكو: ملسلَّمة

.Vico; New Science; p. 352-353 36
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والوحشية والقوة العنف أخالق سيادة ومع الدين.» هي لرتويضهم الوحيدة الوسيلة فإن
وأرسهم أنفسهم ليضعوا الكنيسة آباء إىل البرش فيلجأ والخوف الذعر من حالٌة تسود
األساسية العنارص تكونت الحماية وهذه الخضوع هذا ومن حمايتهم. تحت ومرياثهم

الديني. العرص تال الذي البطويل العرص يف ظهرت التي اإلقطاع ملبادئ
الدورة يف األوروبية الوسطى والعصور اإلغريقي الهومريي37 العرص بني فيكو يقابل
العرص ذلك يف املجتمع انقسم وقد يُسميه. كما للشعوب الثاني املسار أو الثانية التاريخية
القديمة) العصور يف األبطال لقب عليهم يُطلق كان الذين (وهم النبالء طبقتنَْي: إىل
بطولية طبيعة متعارضتنَْي؛ طبيعتنَْي بني التمييز نتيجة التقسيم هذا وكان واألتباع،
استُخدمت التي الكلمات لبعض اللغوية باالشتقاقات فيكو ويستشهد برشية. وطبيعة
إىل الكلمة هذه أصل ويرجع البرش، تعني Homines أي األتباع فكلمة العرص؛ هذا يف
نفس ولهما homagium & hominium وهما اإلقطاعي النظام ظل يف استُخدما لفَظنْي
ولفظ ألتباعه، البارون ملكية أي hominis dominum يعادل hominium فلفظ املعنى؛
كان، حيثما أتباعه اصطحاب يف البارون حق أي dominis agium يُعادل homagium
والوالء اإلخالص وتعني obsequium بكلمة الالتينية اللغة إىل تُرجم األخري اللفظ وهذا
الخدمة تعني القدماء الرومان عند الكلمة نفس وكانت للبارون، األتباع يقسمه الذي
يف الحال كان هكذا النبالء،38 لصالح الحروب يف الرومان عامة يها يُؤدِّ التي العسكرية
حمايته امتدَّْت عندما األتباع نظام عىل روما روميلوس أسس حيث األول البطويل العرص
الزراعي القانون فكان ريفية، إقطاعات ومنحهم إليه لجئوا الذين األجراء الفالحني إىل
الثاني الزراعي القانون ثم منها، بوا ليتكسَّ األرض من جزءًا األتباع منح الذي األول
إقطاعات إىل الريفية اإلقطاعات تحولت أن إىل عرش االثني األلواح قانون عليه نص الذي
اإلقطاعي النظام إىل أخرى مرة البرشي املجتمع يعود أن الطبيعي من كان وقد مدنية.39
متخذًا األول العالم إقطاع فعاد املدنية، الحياة تتطلَّبها ومكاسب منافع من فيه ُوِجد ملا

والتي — هومريوس اإلغريقي الشاعر عاشت التي الزمنية الفرتة الهومريي بالعرص فيكو يقصد ال 37

يتغنَّى اإلغريقي الشعب وجدان يف الشاعر عاشها التي الزمنية الفرتة يقصد بل — اآلراء حولها اختلفت
نوما. عرص حتى الطروادية الحرب زمان من تُقدَّر التي الفرتة وهي بأشعاره،

.Vico; New Science; p. 355 38

الفصل. هذا من الشعرية السياسة انظر 39
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اللغوية واالشتقاقات اللغة بعلم مستعينًا — أخرى مرًة فيكو ويستشهد جديدة، بداية
كلمة مثل الثانية البطولية الدورة يف اإلقطاعي النظام عودة عىل — الكلمات بعض ألصول
الالتينية herd وكلمة املواطنة، يف حقٍّ أي بدون للفالح اليومي العمل وتعني Opera
البرش، من قطيٌع أنهم عىل لألتباع يُنظر كان حيث الخدم قطيع أو العمال قطيع وتعني
(وقد النبالء40 مجد بخدمة ملزمني األتباع كان فقد خدمة؛ وتعنى servitum كلمة وكذلك
األبطال) اسم قديًما اليونان شعراء عليهم أطلق مثلما نبالء اسم اإلقطاع أمراء عىل أطلق
وأقسم Clienteles لكلمة القديم املعنى اكتسبت Vassal فكلمة العبيد41 نظام عاد بذلك
سيد أصدقاء وأعداءهم أصدقاءهم يعتربون فكانوا الحروب يف النبالء خدمة عىل العبيد
دفع عن يتخلَّف فمن العبيد، سجن نظام إىل النبالء عودة هذا وصاحب وأعداءه، األرض

عقابه. أو سجنه له يحق للنبيل الرضائب
املبارشة امللكية بنوَعيْها؛ امللكية نظام عاد سماٍت من له ما بكل البطويل العرص ومع
امللكية نوعي يطابقان وهما dominium utile النافعة وامللكية dominium directum
quiritary ownership ال نظام يطابق املبارشة امللكية وهو األول فالنوع الرومان. عند
كهنوتيًة كانت البطولية املالك ألن مسلحة؛ إلقطاعات األبطال ملكية وهو الرومان عند
امللكية وهو الثاني والنوع والديون، الرضائب من معفاة أراٍض استقطاع حق ولألبطال
الهبة أساس عىل يقوم امللكية من نوع وهو bonitary ownership نظام يطابق النافعة
أنواع ذكر سبق كما املحاصيل ملكية ملكيتهم تتجاوز وال للعامة، ممنوحة أراٍض أي
— بالتابع السيد تربط التي العالقة عىل ليتعرَّف اللغة بفقه فيكو ويستعني امللكية،
كلمة وهي ثالث؛ لكلمات اللغوية االشتقاقات خالل من — الثانية البطولية الدورة يف
السيد وهو املبارش املالك من للعامة يُعهد كان التمليك حق أن تؤكِّد التي directus
بعد لسيده التابع يدفعه الذي املال أو الرضيبة وهي laudimia وكلمة األرض؛ صاحب
يتم العرف من نوًعا ذلك وكان األرض. بزراعة Laudatio ترصيًحا األخري أعطاه أن
ما وهو القضائي، بالقرار فيها الفصل من بد ال كان أخرى حاالٍت يف ولكن بالرتايض،

.Vico; New Science; p. 356-357 40

األتباع أي Vassal تقابل الكلمة وهذه باألرض املربوطني بمعنى nexi كلمة العبيد عىل فيكو أطلق 41
.Legati املقيدين اسم عليهم يطلق كان الذين
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تعني أصبحت ثم القضائي القرار البداية يف تعني كانت التي Lodo كلمة استعمال يؤكده
معني.42 نزاٍع يف الفصل قرار

الروماني الترشيع يف يُسمى ما فعاد الروماني القانون إىل أيًضا عودٌة هناك كان
سبق ما وهو — الكلمات صياغة يف الشديدة ة والدقَّ ظ التحفُّ أي Cavissae بال القديم
وأُطلق caussae إىل الكلمة هذه اختُرصت ثم — للترشيع الثالثة األنواع يف عنه الحديث
القانون أساتذة وحذا الالتيني، األصل نفس من Cautelae الجديد العرصالبطويل يف عليها
للعقود القانونية الصياغة يف الدقة التزام يف الرومان حذو األوروبية الوسطى العصور يف
من كلٌّ فيها وقع التي األخطاء يف التشابه حد إىل التشابه وبلغ والوصايا، والدعاوى
غابت فقد األوروبية؛ الوسطى العصور يف القانون وأساتذة القدماء الرومان املرشعني
أنواع بني التمييز اختفى أن بعد القدماء املرشعني أولئك عن الروماني القانون أصول
املتأخرة العصور يف املرشعني إن حتى وامللكية الشعبية الحريات ظل يف املختلفة امللكية
ون يُرصُّ اإلنسانية النزعة عرص يف الروماني للقانون املفرسون فالعلماء إليها؛ ينتبهوا لم
ضللهم وقد والنافعة، املبارشة املليكة بنوَعي القديم الروماني القانون اعرتاف إنكار عىل
قوانني غابت كذلك نفسها. األنظمة بني التشابه َفْهم يف أخفقوا كما األسماء اختالف
العرص هذا ويف الثاني.43 الرببري العرص يف القانون أساتذة أذهان عن املبكرة اإلقطاع
عليه كان ما نحو عىل Quirites قانون بمقتىض املواطنة األرايضبحق ملكية عاَدْت األخري
يعني امللكية من النوع هذا كان حيث األول الرببري للعرص اإلقطاعي القانون يف الحال
تُدعى الجديدة الرببرية يف اإلقطاعية األرايض كانت كذلك مسلحة. إلقطاعات النبالء ملكية
لتمييزهم — auctores املالك السادة هم وحدهم فالنبالء — الحراب» أصحاب «حقوق
من العامة عليها استوىل التي األرايض وهي العبيد»، «أرايض تُسمى أخرى أراٍض عن
الرببري العرص يف الشيوخ مجلس كان ومثلما الشعبية. الحريات عرص يف األبطال السادة
والنبالء البارونات من تتألَّف أوروبا يف األوىل الربملانات كانت األبطال، من يتألَّف األول
واملحاكمات املجالس يف امللك عن مفوَّضون وكالء والنبالء الربملان رأس عىل امللوك واألمراء،

فرنسا. تاريخ بذلك يشهد كما القضائية

.Vico; New Science; p. 362-363 42

.Ibid; p. 318–363 43
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علماء إن فيقول األوىل العصور برباءة القائل الرأي نفي إىل أخرى مرة فيكو ويعود
السياسة فالسفة بعض استسلم كما الزائف، الرأي لهذا استسلموا املتأخرين القانون
األشخاص. جرائم ملعاقبة قوانني لديها تكن لم القديمة األمم بأن القائل أرسطو لرأي
القديمة األمم يف البرش أن ذكر عندما الحوليات يف الخطأ هذا يف قديًما تاسيتوس وقع وقد
فيكو وينفي املطلقة. الرباءة من حاٍل يف آدم عيشة يعيشون كانوا املدن نشأة عىل السابقة
لم ولكنه املبكرة العصور منذ معروٌف القتل فعل ألن السابقني خطأ ويُثبت الرأي هذا
هذه يف فاملجتمع جريمة؛ يعدُّ فال العبيد قتل أما اآلباء، قتل حالة يف إال جريمًة يعدُّ يكن
املواطن قتل وكان وعبيد، األبطال) أو اآلباء (وهم مواطنني إىل: ينقسم األوىل العصور
قتل بينما كله، للوطن موجًها عدائيٍّا فعًال ويعد األب قتل أي Parricidium تُسمى جريمًة
ملك العبد ألن جريمة ليس وهذا سيده ِقبل من يُقتل أن إما فالعبد جريمة؛ يعد ال العبيد
الحالة هذه ومثل آخر شخٍص ِقبل من العبد يُقتل أن وإما املوت، حق عليه وله لسيده
يحدث زال ما هذا أن فيكو ويؤكد مالكه. ألنه عنه سيده يعوَّض بل جريمة تعد ال أيًضا
والدانمارك، والسويد والتوانيا، بولندا، مثل الثانية الرببرية العصور يف البلدان بعض يف
نبيًال اإلنسان هذا أكان سواء جريمًة اإلنسان قتل أصبح الشعبية الحريات عرص يف ولكن

عبًدا. أو
كانت فكما والثانية، األوىل البطولية العصور سمات تشابه بيان يف فيكو ويستمر
نشأ كما األوىل، الحكومات يف الحكم نظم نشأة وراء اإلقطاعي للنظام األبدية املبادئ
نظم أيًضا نشأت كذلك التيوم، إقليم يف ساد الذي اإلقطاعي النظام من الروماني القانون
القضايا فكانت اإلقطاعي، للنظام األبدية املبادئ من الحديثة أوروبا يف امللكية الحكم
— اإلقطاعية العادات نشأت ثم ومن الربملانات؛ يف تُناقش اإلقطاعية باألرايض الخاصة
عن نشأ لألمم الطبيعي القانون أن تؤكِّد والتي — أوروبا يف العادات أقدم من تعدُّ التي
أثًرا بنفسه فيكو شاهد ولقد اإلقطاعي. النظام ظل يف ساَدْت التي البرشية العادات تلك
املجلس هذا رئيس كان إذ نابويل؛ ملدينة املقدس املجلس يف ممثًال الثانية الرببرية آثار من
كانوا الثانية الرببرية يف النبالء ألن جنوًدا أعضاؤه كان كما املقدس، امللك باسم يلقب
يحدث كان ما نحو عىل الحروب يف يخدمون فكانوا العامة أما املحاربني، الجنود وحدهم
القديم. الروماني التاريخ من نعرفه ما أو هومريوس ذكره مما سواء األوىل الرببرية يف

وخاصة الروماني القانون تعليم وانتشار إيطاليا يف والجامعات املدارس نشأة ومع
تهيَّأَت للبرش، الطبيعي القانون عىل وقامت جوستنيان مدونة احتوتها التي القوانني تلك
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متساوين السواء عىل والنبالء الشعب يجعل الذي الطبيعية املساواة قانون لقبول العقول
األوىل الرببرية يف حدث وكما البرشية، الطبيعية يف متساوون هم كما املدنية الحقوق يف
اليشء نفس حدث تدريجيٍّا، النبالء سلطة فانهارت العامة إىل القوانني بت ترسَّ عندما
يف القوانني ودراسة التعليم انتشار مع الثانية الرببرية العصور يف أوروبا ممالك يف
الشعبية الحكومات إىل األرستقراطي الحكم من املمالك هذه يف الحكم فانتقل الجامعات،
وهذان البرشي، العرص مرحلتا وهما الكاملة امللكية النظم إىل أخريًا تنتهي لكي الحرة
العودة ولكن اآلخر، إىل أحدهما من باالنتقال يسمحان الدولة أشكال من األخريان الشكالن
البرشية الطبيعة به تسمح ال مستحيل أمر هو األرستقراطي النظام إىل أحدهما من
يمكن ال امللكية إىل ومنها الحرة الشعبية الحكم نظم إىل الشعوب تصل فعندما املدنية.
الشواهد أثبتته ما وهذا األرستقراطي، النظام إىل أخرى مرة ترتد أن األحوال من حاٍل بأي
يعيد أن حاول حني بربرية بطريقة 44Dion ديون ذبح عندما مثًال حدث كما التاريخية
محاوالتهم بسبب وحرٍق إعداٍم من للفيثاغوريني حدث ما كذلك أخرى، مرة األرستقراطية
املدنية املساواة إدراك إىل الوعي بهم يبلغ عندما العامة إن األرستقراطي. النظام إعادة
النظم بعض أن فيكو ويرى الحقوق، يف دونهم يكونوا أن تماًما يرفضون النبالء مع
جهدها قصارى لبذل تضطر عرصه يف موجودًة تزال ال كانت التي القليلة األرستقراطية

الطبقي. الوضع هذا عىل للمحافظة العامة إلرضاء
جديدة برشية عرص كان فيكو فيه عاش الذي الزمن أن هنا نالحظ أن بد وال
وإذا الشعوب، عالم يحكم كان العظام امللوك من قليًال عدًدا وأن األمم، كل بني انتَرشْت
لهذه امللكية النظم أن إىل ذلك فمرجع الرببرية الشعوب من بقيٌة هناك بقيَْت قد كانت
شعوبها طبائع وبسبب ديانتها يف الكامنة الشعبية الحكمة بفضل استمرَّت قد الشعوب
يف القيرصي النظام نجد فيكو عارصها التي النظم أمثلة ومن املتوازنة، غري املضطربة
مخنثًا شعبًا يحكم الذي التتار خان كذلك الدينية، املرحلة يف يعيش ظل الذي روسيا

وتحمس أفالطون تلميذ أنه واملعروف األول ديونيزيوس امللك وصهر سرياقوزة طاغية هو Dion 44

عام املدينة غزو محاولته بعد ُقتل سرياقوزة. يف الفاضلة جمهوريته تحقيق وحاول السياسية لفلسفته
يف ذلك تفصيل (انظر موته عىل وتحرس السابعة رسالته يف عليه وأثنى أفالطون ذكره وقد ٣٥٤ق.م.
مكاوي، الغفار عبد للدكتور السابعة، للرسالة الكامل النص مع — أفالطون لقلب قراءة املنقذ، كتاب

١٩٨٧م). الهالل، كتاب الهالل، دار القاهرة،
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ومراكش فارس وملوك الحبشة نجايش وأيًضا الطبيعة، أنثوي أو — فيكو يصفه كما —
املرحلة تعيش زالت ما ومشتتة ضعيفة قبلية شعوبًا فيكو رأي يف يحكمون الذين األقوياء
الرشق ففي مختلف، فاألمر املتوازنة الطبائع تسود حيث املعتدلة املناطق يف أما الدينية.
عسكريٍّا حكًما اليابان إمرباطور يمارس حيث البطولية املرحلة اليابان تعيش األقىص
تحتفظ اليابان زالت فما لذلك القرطاجية؛ الحرب زمن يف الرومان بحكم شبيًها قاسيًا
باملرحلة الشعوب بعض احتفاظ سبب فيكو ويرجع البطويل، الحكم طبيعة من كبرٍي بقدٍر
الحقوق ونفس البرشية طبيعتهم نفس لرعاياهم بأن يقتنعوا لم حكامهم أن إىل البطولية
دفعًة تتقدَّم ال — فيكو يراها كما البرشية املجتمعات أن إىل هنا نشري أن بد وال املدنية.
ر التطوُّ بمراحل أمٍة كل تمر بل واحد، آٍن يف التقدُّم نحو جميعها األمم تسري وال واحدًة
نظرته أو فيكو تحليل إن نقول أن نستطيع فهل األخرى، األمم عن منفصلة التاريخي
األمم؟ تقدم لفكرة التنوير عرص فالسفة نظرة عن يختلف املتنوعة البرشية للمجتمعات
قد فيكو إن بالقول اآلن نكتفي ولكن البحث، من األخري الباب يف نناقشه سوف ما هذا
املرحلة يف يعيش اآلخر وبعضها الدينية املرحلة يف تعيش زالت ما األمم بعض أن أثبت
املسيحية، الديانة بفضل اإلنسانية املرحلة يف أوروبا فيه تعيش الذي الوقت يف البطولية
فالفكرة اإلنسانية؛ والتقاليد العادات فيها تزدهر التي امللكية والحكومات بالنظم وتتمتع
كل مع والتسامح اإلحسان عىل حثت — املسيحية بها جاءت التي — هللا عن الكاملة النقية
والحكم بالدستور تتمتَّع وإنجلرتا وبولندا والدانمارك السويد مثل شعوبًا أن كما البرش،
أوروبا أي — العالم من الجزء هذا ويف الحكم. نظم أفضل فيكو فيه يرى الذي امللكي
هذه ظل يف بعثت وقد العالم، يف لها نظري ال التي الشعبية الحكم نظم أيًضا توجد —
قديًما نظائرها قامت التي واألحالف االتحادات — واملنفعة الرضورة وبحكم — النظم
االتحادات هذه بُعثت الروماني. الخطر ثم الفرس خطر ملواجهة اإلغريقية املدن بني
شكٍل آخر وهي وهولندا، وأملانيا سويرسا يف املختلفة الحرة واملدن الواليات بني واألحالف
وحدهما امللكية والنظم الشعبية الحكم نظم تعدُّ هل ولكن املدنية، الحكومات أشكال من
البرشي العرص تمثل أيًضا األرستقراطية النظم أن فيكو يعترب الحكومات؟ أشكال آخر
أوروبا يف كان إذا أنه ويؤكد الحكم. نظم أشكال من شكٍل آخر هي تكون أن املمكن ومن
Genoa وجنوه Venice البندقية يف توجد كالتي فقط، للحكم أرستقراطية نظم خمسة
البلقان) جزيرة (شبه Dalmatia داملاتيا يف Ragusa وراجوسا إيطاليا يف Lucca ولوكا
سعادة ق يحقِّ ما كل يف تتجىلَّ اإلنسانية روح أن إال أملانيا، يف Nuremberg ونورمربج
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فلسفات أنضج تستوعب التي السامية الحقائق أو املسيحية الديانة بفضل والعقل الجسم
الشعوب.45

لو الطبيعي ر التطوُّ مسار يف تسري أن املمكن من كان التي الشعوب بعض وهناك
الجديد للعالم املحيط عربنا فإذا ر. التطوُّ وبني بينها حالت التي العقبات بعض تعقها لم
لم لو للشعوب الطبيعي املسار يف يسريوا أن األمريكيني للهنود املمكن من كان أنه رأينا
كابوا 46،Carthage قرطاجة الثالث املدن من كلٌّ فشلت وقديًما األوروبيون. يكتشفهم
فشلت — الروماني للتوسع تصدَّت التي املدن وهي — 48Numantia ونومانتا 47Capua
الفطري، عنفهم ذلك عن عاقهم قد فالقرطاجيون البرشية؛ للنظم املسار هذا تحقيق يف
نومانتيا أهايل أما كابوا، منطقة عن املعروفة والخصوبة املناخ اعتدال منعهم كابوا وأهايل
إلخفاق علميٍّا أو مقنًعا تربيًرا فيكو يقدم ولم اسكبيو، يد عىل الروماني القهر فسحقهم
توضيًحا ذكرها التي األسباب يوضح لم بل للشعوب، الطبيعي املسار تحقيق يف املدن هذه
مثل تعقهم لم الرومان أن ببيان اهتم ولكنه ومفهومة، معقولة األسباب هذه لجعل كافيًا
الشعبية، الحكمة خالل من اإللهية العناية تهديهم ر التطوُّ مسار فتابعوا العقبات هذه
طبيعية. بصورٍة منها شكٍل كل إىل وانتقلوا املدنية للحكومات الثالثة باألشكال ومروا
األبطال عرص يف البطولية واملرحلة األرس، آباء تأليه عرص يف الدينية املرحلة فكانت
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من بالقرب امليالد قبل التاسع القرن حوايل صور أهل من الفينيقيون أسسها مستعمرة قرطاجة: 46

وامتدَّ االسرتاتيجي ملوقعها صقلية جزيرة عىل السيطرة أجل من روما مع حرٍب يف دخلت الحالية، تونس
لم للطرَفنْي إنهاك حرب كانت (٢٦٤–٢٤١ق.م.) األوىل البونية الحرب مراحل: ثالث عىل عام مئة الرصاع
قرطاجة وكانت — قرطاجة سيادة بزوال انتَهْت (٢١٨–٢٠١ق.م.) الثانية البونية الحرب نًرصا. تُسفر
فيها انتهت (١٤٩–١٤٦ق.م.) الثالثة البونية الحرب — القرطاجي القائد Hannibal هانيبال بقيادة

تماًما. قرطاجة
مع واتحدت ق.م. السابع القرن يف األتروسيكون سها أسَّ اإليطالية، كامبانيا منطقة يف مدينة Capua 47

٢١١ق.م. عام وفتحوها الرومان عاد ثم الثانية البونية الحرب يف وسقطت السامنيني ضد ٣٤٠ق.م. روما
عام الجرمانية القبائل إحدى وهم الفنداليون ورضبها سبارتاكوس بقيادة العبيد ثورة منها خرجت

٤٥٦م.
القهر من التحرير لثورة مركًزا ١٥٤ق.م. عام منذ كانت قشطالة منطقة يف إسبانية مدينة Numantia 48

١٣٣ق.م. عام املدينة ورضب فيها الشعبية الثورة الروماني القائد Scipio اسكبيو أخمد وقد الروماني،
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بها احتفظ التي األرستقراطية الحكومات فنشأت العامة وبني بينهم الرصاع نشب عندما
املدنية األبطال حقوق نفس العامة وُمنح وباتليان، بابليان قوانني صدور حتى الرومان
امللكية الحكومة فعادت أغسطس عرص حتى بقيَْت التي الحرة الشعبية الحكومات فكانت
التي والخارجية الداخلية األسباب بفعل النظام هذا انهار حتى الرومان بها ك تمسَّ التي
الخامس القرن يف الرومانية لإلمرباطورية الرببري الغزو بعد روما وسقطت حطمته،
جديد، من مسارها تسري التاريخية الدورات وعادت جديد بربري عرص فنشأ امليالدي
العرص ثم الفصل، هذا بداية يف أوضحنا كما املسيحي العرص يف الدينية املرحلة فتمثلت
والحكومات اإلقطاعي النظام بعودة تميز الذي األوروبية الوسطى العصور يف البطويل
البرشية. املرحلة كانت أن إىل والطاعة والوالء والبسالة الفروسية وأخالق األرستقراطية
الهدف ليس — بنفسه يؤكد كما — والروماني اليوناني بالتاريخ فيكو واستشهاد
الهدف ولكن وقوانينها، وتقاليدها وعاداتها الشعوب لهذه الخاص التاريخ رسد منه
أعمال تحكم التي األبدية القوانني عن يعرب الذي املثايل التاريخ عىل الضوء إلقاء هو
ثم ونضجها وتطورها نشأتها يف الشعوب تواريخ كل تحكم ستظل والتي األمم جميع
الحكومات أشكال ر وتطوُّ ع تنوُّ وراء واحد جوهر فهناك وسقوطها. وتدهورها انحاللها
القانون هذا اآلبدين. أبد إىل األمم وتاريخ البرش أعمال يحكم الذي املثايل القانون هو
وتطورها فيها الحكم نظم ونمو نشأتها بداية منذ الشعوب مسار يحكم األبدي املثايل
وفسادها وتدهورها انحاللها يكون الرتف يف تنغمس وعندما نضجها. ذروة تبلغ حتى
هاوية يف وتسقط الشعوب فيها ترتدى مرحلة وهي الفوىض. وتعم الحرة النظم فتنهار
بإحدى — البرشي الجنس خري عىل دائًما تعمل التي اإللهية العناية تتدخل عندئٍذ األنانية.

الشعوب: مسار إلنقاذ الثالث وسائلها
ملًكا نفسه ب ينصِّ الشعب أفراد من قويٍّ رجٍل ظهور اإللهية العناية ترتب أوًال:
امللكية. للفوىضويؤسس ا حدٍّ ويضع السالح بقوة والقوانني التنظيمات كل يده يف ويجمع
الدين، حرية وضمان الناس بني الطبيعية واملساواة العدالة تحقيق يف امللك دور وينحرص
الداخل يف قوي رجٍل ظهور تعذَّر إذا ثانيًا: روما. يف امللكية مؤسس أغسطس فعل مثلما
هذه عىل يستويل وأقوى أفضل شعٍب من بغزٍو الخارج يف العالج عن اإللهية العناية تبحث
كثرية رذائل فريسة تقع الرتف مرحلة إىل الشعوب تصل عندما ألنه السالح؛ بقوة الشعوب
عبيًدا أصبحوا أنهم اإللهية العناية وتقرر والتخنُّث، والغرور والحسد والبخل كالجشع
وجعَلتْهم السالح بقوة فتَحتْهم منهم وأقوى أفضل ألمٍم خاضعني فيصبحون لشهواتهم
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نفسه يحكم أن يستطع لم من أن (أ) حقيقتني: فيكو يؤكد وهنا لهم. خاضعة واليات
يحكمه ال العالم أن (ب) الحكم. عىل منه أقدر هو ملن أموره زمام يسلِّم أن فعليه بنفسه
يف الفساد وتغلغل املدنية الحكم نظم تعفنت إذا ثالثًا: طبيعته. بحكم واألكفأ األصلح إال
يغزوها أن لها يتفق ولم الداخل من يحكمها ملك عىل تتفق أن تستطع فلم الشعوب هذه
دوائها إىل — القصوى الحالة هذه يف — اإللهية العناية تلجأ الخارج من أفضل شعٌب
والطراوة امليوعة هاوية إىل الرتف بها انحدر قد الشعوب هذه فأمثال الفناء؛ وهو األخري
وعنٍف بغضٍب وتندفع الشعوب فتثور درجاته، أقىص يبلغ الذي الغرور إىل باألحرى أو
تزاحمهم، رغم أعماقهم يف متوحدين املفرتسة كالوحوش الناس ويعيش األسباب، ألقل
ة الخاصَّ مصلحته يف إال يفكِّر أحٌد يعود ال بحيث الفردية هاوية يف الشعوب وترتدَّى
جميًعا األسباب لهذه شهواته؛ إال يتبع ال منهما كالٍّ ألن يشءٍ عىل يتفقان اثنان يكاد وال
مدنهم يحيلوا وأن األهلية الحروب فريسة الشعوب هذه تسقط بأن اإللهية العناية تقيض
البرشي املجتمع ويقع إليها. يلجئون وجحوًرا كهوًفا الغابات من يجعلوا ثم غابات إىل
ماكرة عقول ذوي بربرية ألنها الحواس؛ بربرية من وأقىس أفظع جديدة بربرية فريسة
شهامة أكثر كان توحشهم ولكن متوحشني األوىل الرببرية يف البرش كان ا حقٍّ وخبيثة.
يكيد منحطٍة حقريٍة وحشيٍة ظل يف تحيا الناس فإن الجديدة الرببرية ظل يف أما وكرًما،
العناية تطبق عندئٍذ الناعمة. والقبالت الكلمات ستار تحت أصدقائه ألقرب الفرد فيها
البرش من قلٌة وتبقى البعض، بعضها الرشيرة الوحوش تفني بأن األخري دواءها اإللهية
وترتد اجتماعية القلة هذه وتصبح للحياة، الالزمة الرضوريات من وفرٍة يف يعيشون
والصدق والتقوى الورع قيم إليهم تُعيد بأن اإللهية العناية وتتكفل األوىل البساطة إىل
والجمال النعم أنواع بمختلف عليهم تُنعم كما للعدالة، الطبيعية األسس وهي واإلخالص

اإللهي.49 النظام به يتَّصف الذي

تعقيب

من تشمله ما بكل فيكو عند التاريخ فلسفة استعرضنا قد نكون الثاني الباب بنهاية
دراسته خالل من األمم تطور قانون استخلص كيف رأينا وقد ومنهج. ومبادئ أصوٍل
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بشكٍل األمم ر لتطوُّ الثالثة األحوال قانون وهو القديمة، والرومانية اليونانية للحضارة
املحورية الفكرة ولعل بجديد. دائًما يأتي بل نفسه يُعيد ال فالتاريخ حلزوني؛ دوري
أن ونستطيع تاريخه، صانع اإلنسان أن هي فيكو عند التاريخ فلسفة عليها قاَمْت التي
وهي يصنع، ما إال يعرف ال فاإلنسان العمل؛ فلسفة بذور وضع الفكرة بهذه إنه نقول
وهي العمل. تساوي املعرفة أن وهي املعرفة، يف نظريته عليها تقوم التي الفكرة نفس
فيه ما بكل البرشي فاملجتمع القول؛ أسلفنا كما ديكارت بها عارض التي الفكرة كذلك
يف العقلية النظريات أصحاب عن فيكو يختلف وبهذا أنفسهم، البرش صنع من نظٍم من
وصلوا ثم اآلدمية بالوحوش أشبه كانوا بٍرش وضع من أنها ويؤكد وطبيعتها، النظم نشأة
الواقعية باألصول االهتمام يجب هنا من النظم. هذه تأسيس طريق عن برشيتهم إىل
يهتم بينما حقيقيني، بًرشا البرشية املخلوقات تصبح أن يف السبب كانت التي النظم لهذه
بعقله. املفكِّر الناضج اإلنسان من ويبدءون العقل دور بتأكيد العقلية النظريات أصحاب
بأنفسهم، االجتماعية نظمهم برشصنعوا مع بداياته إىل بالتاريخ فيكو يرجع وعندما
الطبيعة عن النشوئي تصورهما يف وأرسطو فيكو بني مقابلًة هناك إن نقول أن نستطيع
فيكو عند يقابل وهذا املدينة. يف يعيش عندما إنسانًا يصبح حيوان األخري فهذا واإلنسان.
وبفضله، األمم عالم يف بًرشا تصبح األول العالم حيوانات ألن البرش وعالم الطبيعة عالم
ر يتطوَّ عندما وغايته اليشء طبيعة بني د يوحِّ الذي أرسطو عن يختلف ال فيكو أن أي
املدينة دولة نشأة عن الغائي أرسطو تصور تُقابل فيكو عند األمم نشأة فطبيعة وينضج؛
موضع ولكن بطبعه، مدني فاإلنسان هذا وعىل األولية. الحيوية الحاجات من تنشأ التي
عاداتهم طريق عن البرش هت وجَّ التي اإللهية بالعناية يقول فيكو أن هو بينهما الخالف
األمم عالم صنعوا البرش أن إال البرشي، الجنش لحفظ الطبيعية وانفعاالتهم البسيطة
العربي الرتاث فيكو استثنى لذا وراءه؛ الكامنة اإللهية العناية خطة يعرفوا أن دون وبنوه
فيه عربت مباًرشا تدخًال فيه اإللهية العناية ل لتدخُّ الجديد علمه دائرة من واملسيحي
وبني األخرية العناية هذه بني فيكو ويميز وفريدة. خاصة تاريخيٍة أعماٍل يف نفسها عن
من للخروج مبارش غري بطريٍق البرش هت وجَّ والتي التاريخ يف الكامنة اإللهية العناية
البرش فاعلية مع اإللهيُة العنايُة تتعاَرض ال فهنا اإلنسانية، املدنية الحالة إىل الطبيعة حالة
عاداتها خالل من بنفسها تاريخها تصنع األمم تركت بل البرشية، التنظيمات صنع يف
واقعيٍّا تاريًخا قدم بل كنسيٍّا الهوتيٍّا تاريًخا فيكو يقدم لم وبذلك االجتماعية، وتنظيماتها
األوىل. الشعوب تركتها التي والفنون واملخلفات الشعبية واملأثورات اآلثار عىل مستنًدا
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عند األمم عىل التطوُّر قانون تطبيق يف فيكو نجح هل نفسه: يطرح سؤاًال هناك أن بيد
البرشي املجتمع ألصول مستفيضًة دراسًة فيكو قدَّم لقد جديد؟ من أخرى مرة نهضتها
األوىل البرشية للمجتمعات دقيٍق بتحليٍل وقام والرومانية، اليونانية الحضارة منظور من
للشعوب القديمة واألساطري البرشية االجتماعية التنظيمات أصول يف البحث إىل مستنًدا
وتقاليدها، الشعوب هذه عادات عن كشٍف من اللغات أصول يف البحث عليه ينطوي وما
بل رسيًعا، تناوًال فتناولها الدقة هذه بمثل الثانية التاريخية الدورة يبحث لم ولكنه
الرحالة تقارير عىل اعتمد أنه ويبدو الشعوب. نفسية عىل حكمه يف أحيانًا الصواُب جانَبه
شعب هذا قوله مثل باطلة تعميمات من الشعوب بعض عىل أحكامه تخُل فلم ين واملبرشِّ
الشعوب نفس لعلم رائًدا يعدُّ فهو ذلك ومع … مخنث شعب وهذا … كسول بطبيعته
ال لذلك W. Wundt فونت فلهلم يَدْي عىل مستقالٍّ علًما وأصبح بعد فيما ر تطوَّ الذي
لألمم، الثاني املسار عىل ر التطوُّ قانون تطبيق يف تماًما ق ُوفِّ فيكو إن نقول أن نستطيع
اهتماًما اهتمَّ لذا ومدونة؛ معروفٌة التاريخية الفرتة هذه أن إىل ذلك مرجع يكون وربما
الغموض يكتنفها التي التاريخية الحقبة هذه عىل الضوء إللقاء لألمم األول باملسار ا خاصٍّ
األسس وضع أنه فيكو ويكفي مدون. غري تاريٌخ فهي وبالتايل الوثائق نقص بسبب
التالية األجيال وعىل التاريخ. علم يف الباحثون بها يهتدي التي النظرية واملبادئ النظرية
فكرته، يف كامل مثايل نموذج شكل يف الجديد العلم فيكو تصور فقد التطبيق؛ مهمة
لألجيال ومرتوك للتطوُّر قابل علم أنه أكَّد بل كاملة، بصورٍة قلنا كما يطبِّْقه لم ولكنه
األمم عالم يف ستستجدُّ التي ومالحظاتها كشوفها بني وتالئم ره تطوِّ أن التالية والعصور
يف الباحثني وعىل مبادئه حيث من كامل الجديد فالعلم ولهذا النموذج؛ هذا قوانني وبني

بذلك. نفسه فيكو اعرتف كما يستكملوه أن املستقبل
أكمل هي امللكية الحكم نظم أن الجديد العلم من موضٍع من أكثر يف فيكو يؤكد
البرشية املرحلة وبلغت الطبيعي ر التطوُّ مسار يف األمم سارت إذا وأنه الحكم، أشكال
ينتهي وبهذا أوضحنا، كما الحرة النظم هذه تفسد أن بدَّ فال الشعبية الحكم نظم وقامت
يف عاش فيكو أن إىل نشري أن يجب وهنا امللكية! النظم إىل رأيه يف ر للتطوُّ الطبيعي املسار
نابويل يف امللكي النظام أن إما احتمالني؛ أحد فهناك وبالتايل نابويل؛ يف ملكية حكومٍة ظل
النظام هذا أن أو عنه؛ يحيد ال إيمانًا به يؤمن فجعله فيكو عرص يف وحكيًما عادًال كان

الظاملني. نابويل ملوك بطش خشية هذا فيكو رأي فجاء ا ومستبدٍّ قاسيًا كان امللكي
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مختلف يف تطبيقاته مع فيكو عند للتاريخ الكامل التصور قدمنا قد نكون هكذا
ويتعنيَّ إلخ، … وشعر وقانون ولغة واقتصادية سياسية تنظيمات من البرشية التنظيمات
املعرفة نظرية خالل من الكثيفة املادة لهذه وتقييم وتحليل نقد نظرة نلقي أن اآلن علينا
من بيشءٍ ونتناول عنده للتاريخ العلمي للنسق النظرية األسس نفحص وأن التاريخية،
نظر يف تعد التي األبدي املثايل التاريخ عن ونظريته التاريخية املعرفة يف نظريته التفصيل
التاريخ عليه يقوم الذي القبيل النظري البناء أو العلمي النسق هي الباحثني من الكثري
عىل نظرٍة بإلقاء البحث نختتم التقييم أو والتحليل النقد هذا من ننتهي أن وبعد البرشي.
مكتفني التالية، العصور يف أو عرصه يف سواء وفالسفتها التاريخ فلسفة عىل فيكو تأثري
وخصوًصا به تأثَّروا قد يكون أن يحتمل الذين الفالسفة وأهم التأثري هذا معالم بأبرز

مساره. تحدِّد لقوانني التاريخ بخضوع قالوا الذين أولئك
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األول الفصل

التارخيية املعرفة نظرية

املعرفة مبدأ (1)

فالسفة معظم وقف فقد الكربى؛ الفلسفية املذاهب عرص هو عرش السابع القرن كان
حقيقي؛ حواٍر يف معهم الدخول رافضني املايض فالسفة من نقديٍّا موقًفا املذاهب هذه
يقلِّلون السواء عىل والعلماء الفالسفة من كالٍّ جعلت الجديدة باملعرفة الثقة أن يبدو إذ
لم القرن هذا يف ساَدْت التي العقلية املذاهب أن هذا إىل أِضْف القديمة. املعرفة شأن من
وباختفاء تاريخي، ال عرص بأنه القول يمكن بحيث التاريخية املادة فهم عىل القدرة تملك
املعرفة انهارت الحديث؛ الفكر يف الصدع بدأ القرن هذا فالسفة لدى التاريخي الوعي
عن بعيدين بالتاريخ املهتمني نجد بينما شامخة، عقلية فكرية مذاهب وأُقيَمْت القديمة،
واملعرفة التاريخية املعرفة بني الكبري الرصاع هذا بدأ هكذا لها. ورافضني املذهب فكرة
أو التاريخية املعرفة استيعاب عن الجديدة املذاهب هذه عجز عىل يدلُّ وهو املذهبية،
ويمتدُّ يتسع التاريخ ميدان فإن ذلك ومع وحيويتها. ونوعيتها تفرُّدها يف بها اإلحساس
يسري الذي املذهبي للفكر املصاحب كالظلِّ وتبقى التاريخية املعرفة وتنمو ثراء، ويزداد

شامخة. مذاهب ويبني جديدة معارف إىل ل ويتوصَّ طريِقه يف
الطبيعة عن الجديد علمه يف فيكو محاولة داللة تأتي عرش الثامن القرن مجيء ومع
تصنيف مجرد هو ال شامخ، تاريخي مذهب لوضع محاولة جوهره يف فهو لألمم؛ املشرتكة
يريد وإنما املقدس، الديني التاريخ تحت التاريخية للمعرفة إدراج مجرد هو وال تأريخي،
هذا ومهمة الزمان، يف األمم كل تواريخ له طبًقا تسري خالد مثايل تاريخ صورة يقدم أن
املسار يتتبع وأن وسقوطها، وازدهارها وتقدمها أصولها يف الشعوب يعرف أن املسار
اإلنسان تاريخ هو أنه عىل التاريخ إىل ينظر أنه واملهم الحضارة، إىل الرببرية من التاريخي



فيكو عند التاريخ فلسفة

املحتم من كان بمقتضاها التي التاريخية الرضورة يعرف وبهذا البرشي، عقلنا وتاريخ
أن وقبل واملستقبل، الحارض يف يشء يحدث أن املحتم ومن املايض يف يشء يحدث أن
للمعرفة تصوره عند أوًال نقف أن نود فيكو عند التاريخية املعرفة طبيعة عن نتحدث

عام. بوجه
الذين وأتباعها الديكارتية العقلية النزعة ملعارضة للمعرفة جديًدا مبدأ فيكو وضع
السخيفة، الحكايات من وسلسلة املضطربة الحقائق من كمجموعة التاريخ إىل نظروا
كمبدأ الشهري الكوجيتو عارض فقد ديكارت؛ إليها استند التي الثالثة األسس وهاجم
ونقد التاريخ، علم يف اليقني مبدأ هو الذاتي الوعي ال اإلنساني الفعل أن ورأى لليقني،
عىل تطاوًال هذا وعدَّ التجربة عىل سابقٍة أوليٍة معرفٍة إىل تستند التي هللا وجود أدلة
كمعياٍر وبالتايل والبداهة للوضوح كمعياٍر الريايض اليقني عارض كما اإللهية، الذات
عىل تقوم املعرفة يف نظرية فيكو قدم العقلية للنزعة املعارضة هذه ومن للحقيقة.1
Verum et Factum Convertuntur مرتادفان والفعل الحق أن وهي الحقيقة، يف مذهبه
بنفسه صنعه قد العارف يكون أن هو حقيقيًة معرفًة يشءٍ أي ملعرفة الرضوري فالرشط
تريدون التي الحقيقة «اخلقوا الديكارتي باملعنى ال املعنى بهذا اليقني لديه ويكون
مجاًال تدع ال بطريقٍة بصنعها الحقيقة عىل التعرُّف أثناء أقوم فسوف أنا أما معرفتها.
مختلٍف موقٍف بإزاء أننا هذا ومعنى بنفيس.»2 أنتجتُها الذي أنا دمت ما فيها للشك
تصلح أعماٍل من يتألَّف التاريخ إن إذ االختالف؛ تمام الديكارتية الفلسفة موقف عن
مرادفٌة إذن فاملعرفة سواه؛ موضوٍع أي من أكثر البرشية للمعرفة موضوًعا تكون أن
تصبح بحيث بنفِسه صنعها يف يُشارك عندما األشياء حقائق يعرف واإلنسان للصنع،
تبلغ الحقيقة أن هذا ومعنى األشياء، تكوين يف بفاعليته يشارك فالعقل للمعرفة؛ قابلًة
هي الحقيقة أن املقصود ما اآلن السؤال بنفسه. صنَعها َمن يرويها عندما اليقني مرتبة
هذا اختربنا لو بقوله السؤال هذا عىل يُجيب أن رسل حاول فعله؟ يتم الذي اليشء ذاتها
عىل الصحة كل الصحيحة النتائج بعض منه الستخلصنا كثب عن التقليدي غري املبدأ
عىل يساعدنا أن يمكن الفعل أن الصحيح من ألن ذلك (املعريف)؛ اإلبستمولوجي املستوى
وواضح له. املرء فهم من يزيد ذكيٍة بطريقٍة ما فعٍل أداء أن يف جدال وال معرفتنا، تحسني

األول. الباب األول، الفصل الديكارتية، الفلسفة من فيكو موقف انظر 1
.Vico; On the study Methods of our time; p. XXXI 2
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التاريخية املعرفة نظرية

يجعل ال فيكو إن البرشي. الجهد أو الفعل ميدان يف ممكٍن نحٍو أوضح عىل يحدث هذا أن
العنرص هو يؤكِّده ما إن بل السفسطائي، باملعنى جميًعا لألشياء مقياًسا اإلنسان من
عن االختالف كل مختلف يشء وهو املعرفة، عملية يف الوقائع تركيب يُعيد الذي الفعال
يتعاَرُض الفاعلية تأكيد فإن أخرى جهٍة ومن نهائيٍّا. معياًرا شخٍص لكل يبدو ما اتخاذ
عن يتباعد العقيل املذهب أن حني فعىل العقليني. عند املتميزة الواضحة األفكار مع بشدٍة
ذلك عكس عىل فيكو فإن والخلط، لالضطراب مصدٌر األخري هذا أن أساس عىل الخيال
نفكِّر مفاهيم، أو تصوراٍت إىل نصَل أن قبل أننا يرى وهو الكشف، عملية يف دوره يؤكِّد

د.3 التحدُّ وانعدام الغموض إىل أقرب مواقف إطار يف
والتجريبية، العقالنية أو واملوضوعية الذاتية جانبنَْي؛ للمعرفة فيكو نظرية يف ونالحظ
االجتماعية، تنظيماته يُوِجد فاإلنسان والواقع؛ الفكر بني الجدل من نوًعا هناك أن بمعنى
فتأكيد جديدة، بتنظيمات جديدة تجارب تنبثق التنظيمات هذه يف تفكريه خالل ومن
صورة كانَْت وإذا التاريخ، صنَعت التي الذات هي ألنها أساسيٌة مسألٌة البرشية الذات
إنسانيٌّ إبداٌع إذن التاريخ اإلنسان. صنع من تَه مادَّ فإن األبدي املثايل التاريخ هي التاريخ
بهذا التاريخي، العالم صنع ليعيد الحرية لإلنسان وترك الطبيعة هللا خلق فقد خالٌص؛
اإلنسان صنع مذهب — الغربية الفلسفة تاريخ يف مرٍة ألول ربما — فيكو يؤكِّد املبدأ
هذا فيها يتم أن يمكن التي الحدود قبلية بصورٍة يُبنيِّ أشمل إطاٍر داخل ويضعه لنفسه
أن حقيقة أيًضا تحدِّدها كما قبل، من اإللهية العناية عيَّنَتها قد الحدود فهذه الصنع،
الطبيعية) الحالة (يف باإلحساس تبدأ عمليٌة كالهما املعرفة وتطور االجتماعية التنظيمات
البرشية) الحالة (وهي العقل إىل وتنتهي الشعرية) الحالة يف (كما الخيال إىل وتنتقل
خالل من نفسه صنع حرية له ولكن للطبيعة، حتمي نتاج مجرد ليس إذن فاإلنسان
لنفسه اإلنسان صنع يف فيكو مذهب عىل املرتتبة والنتائج وتجديدها. التنظيمات صنع
يف يتم الذي األبدي أو املوضوعي والجانب الذاتي الجانب تأكيد هي متجددٍة بصورٍة
العملية يستعيد وهو لذاته اإلنسان وفهم املتجدد. البرشي اإلبداع هذا أو الصنع هذا إطاره
والنظم األفراد بني الفردية االختالفات من وبالرغم الذات، صنع من نوٌع هو التاريخية
واحدٍة برشيٍة طبيعٍة عن يعربِّ مشرتك عقٌل وراءها يكمن الذي العقَل فإن واملجتمعات،
أن آخر ومجتمع أخرى حضارة من آخر إنساني عقل استطاع ما ذلك ولوال مشرتكة،

ص٩٧–٩٩. ج٢، زكريا، فؤاد د. ترجمة الغرب، حكمة برتراند، رسل، 3
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البرش. بني مشرتك وحس مشرتكة طبيعة فهناك معه، يتواصل أن أو بالفهم فيه يشارك
ودين وفن ولغة وتقاليد عادات من املختلفة التاريخية الظواهر يدرسون عندما والبرش
جديٍد من يتعرفون كما أنفسهم اكتشاف يُعيدون الواقع يف فُهْم وشعر، وأساطري وقانون
الحقيقة يف هي بل الذات معرفة من نوٌع وهذا املختلفة، البرشية طبيعتهم إمكانيات عىل
كما واألمم األفراد بني بالتواصل تسمح التي البرشية الطبيعة وحدة ولكن الذات، صنع من
البرشية الطبيعة أن تعني ال املتنوعة، التاريخية الظواهر مع يتواصَل أن خ للمؤرِّ تسمح
التاريخية الظواهر أن دائًما يؤكِّد فيكو أن فالواقع لألبد؛ محددة طبيعٌة هي الواحدة
األمم بتفرُّد يسمح كما اإلنسانية للحرية مجاًال يُفسح وهذا والتنوع، ر والتطوُّ للتغري قابلٌة
… وفرح وحزٍن حبٍّ من الشعر موضوعات إىل نظرنا إذا هذا ويتضح وتميُّزهم، واألفراد
عن مختلًفا تعبريًا املعنى هذا عن تعربِّ قصيدٍة كل لكن خالدة، موضوعات هي التي إلخ
البرشية الطبيعة بوحدة فيكو إيمان من فبالرغم متفردة. نوعية هي قصيدٍة فكل األخرى
الجنس تعلِّم التاريخ ودراسة تاريخية، دورة كل داخل والتجدد التغري إمكانية يؤكد فهو
حتى البرشية عَربتْها التي املراحل جديٍد من يحيا بأن وذلك إنسانيٍّا يصبح كيف البرشي
من عمٌل هي التاريخ فدراسة التاريخ؛ بدراسة القيام فيها أمكن التي املرحلة وصَلت

نفسه.4 العقل فيها يصنع التي األعمال
األشكال دراسة خالل من نفسه يعرف العقل أن فيكو عند املعرفة نظرية وخالصة
والفن واالقتصادية والسياسية االجتماعية التنظيمات يف مثًال فيظهر فيها، يظهر التي
قدَّم من أول فيكو يعد وبهذا الحضارة، مظاهر كل يف يتجىلَّ أي إلخ، … واللغة والقانون
منظمة عقلية عملية باعتباره للتاريخ تفسريه خالل من التغري حقيقة عن تاريخية نظرية
عن تعربِّ اجتماعية ومؤسسات ووقائع أحداث من يتألَّف الذي التاريخ خالل فمن قة، خالَّ
الرئيسية املشكلة تكمن وهنا للمعرفة، موضوًعا نفسه العقل هذا يصبح العقل أحوال
أو للمعرفة؟ موضوًعا نفسها هي العارفة الذات تكون كيف إذ التاريخية؛ الدراسات يف
هذا عىل لإلجابة للعلم؟ موضوًعا نفسه هو يكون أن العلم لصانع يمكن كيف آخر بمعنًى
هل اآلتي: السؤال يف وتبلوَرْت والفالسفة املفكرين شغَلت أخرى مشكلًة نطرق أن بد ال

علم؟ التاريخ

Rubinoff, Lionel; Vico and Verification of Historical Interpretation; in Vico and Con- 4

.temporary Thought; p. 94–121
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التاريخ علم (2)

مر عىل الفالسفة آراء حوله واختلفت الجدل من الكثري أثار سؤال علم؟ التاريخ هل
الفن. دروب من درٌب هو بل بعلٍم ليس أنه يرى والبعض ومعارض، مؤيٍِّد بني العصور
املعرفة مصادر من ا هامٍّ مصدًرا األول باعتبار والتاريخ الفن بني َجدلية عالقة فهناك
ا فِممَّ املختلفة، التاريخية للعصور الوجدانية الحالة كشف عىل َخ املؤرِّ ويُساعد التاريخية،
تصوير إعادة عىل املؤرخ تُعني الفني لإلبداع املتنوعة التعبريية األشكال أن فيه شك ال
مقصوًرا يعد فلم التاريخ مفهوم اتسع أن بعد خاصة جديد، من روحه وبَْعث املايض
واملتعددة املختلفة الحضارية الجوانب يشمل بل الحربية، واملعارك األبطال ِسرَي عىل
أشكال إىل املؤرخ فلجأ التاريخية املعرفة مصادر تعدََّدت وبالتايل البرشية؛ لإلنجازات
أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا خصبة. تاريخية مادة ليجد املتنوعة الفني اإلبداع
صانًعا وأيًضا للفن مبدًعا باعتباره والتاريخ الفن بني املشرتك املوضوع هو اإلنسان إن
غري أو علًما أكان سواء التاريخ أن إىل يذهبون األدب رجال جعل مما التاريخ، ألحداث
سوى التاريخ من يُعطينا ال بلغ ما بالًغا العلم وأن الفنون، من فنٌّ ريب بال فهو علم
الحياة وبعث العظام تلك نرش أُريد إذا الشاعر خيال من مندوحة ال وأنه اليابسة، العظام
من جزءًا كونه من عانى قد التاريخ أن بريي يرى الرأي هذا من العكس وعىل فيها.5
كوقائع موضوعيٍّا تدرس أن يمكن وقائعه وأن أقل، وال أكثر ال علم التاريخ بينما األدب
عىل علٍم قيام يتسنَّى ال إذ الذات؛ خارج أشياء أنها عىل تدرس أن أي والفلك، الجيولوجيا
أي يف الحال هو كما وتُفرسَّ وتُصنَّف تُجمع أن يمكن التاريخية والوقائع ذاتي، أساس
ليس إنه التاريخ؟ يعترب العلوم أنواع أي فمن علًما التاريخ كان إذا اآلن: والسؤال علم.
وتحقيق نقد علم ولكنه واختبار، تجربة علم الكيمياء وال مبارشة، معاينة علم كالفلك
هي كما األرض يدرس الجيولوجي أن فكما الجيولوجيا؛ به شبًها الطبيعية العلوم وأقرب
عن املتخلفة اآلثار يدرس املؤرِّخ فكذلك الحارضة، حالتها إىل صارت كيف ليعرف اآلن
مادته يجد الجيولوجي أن وكما الحارض. ظاهرة إمكانه وبقدر بواسطتها ليفرسِّ املايض
معرفة يف يعتمد املؤرِّخ فكذلك الجيولوجية، رات التطوُّ ليُثبت الطبيعة نفايات يف األساسية
عوادي من اتفاًقا أو مصادفة سلمت تقاليد أو سجالٍت أو ماديٍة آثار عىل املاضية الوقائع

ص٣-٤. العبادي، الحميد عبد ترجمة التاريخ، علم هرنشو، 5
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ينصبُّ التي الحارضة املحسوسة الحقائق هي والتقاليد والسجالت اآلثار هذه الزمن.
عىل داللتها ملجرد ولكن لذاتها ًة وهامَّ قيِّمًة وليست علمه مادة وهي املؤرخ، عمل عليها

املاضية.6 الوقائع
فرٌع هو أم العلم؟ فروع من فرٌع هو هل التاريخ؛ ماهية حول اآلراء اختلفت هكذا
وأحرَزت عرش الثامن القرن كان حتى قائًما حوله والجدل السؤال وظل األدب؟ فروع من
ولكن التاريخية، الدراسات عىل التجريبي املنهج وانعكس كبريًا تقدًما الطبيعية العلوم
فروع من خاصٌّ فرٌع التاريخ أن ورأى املنهج هذا عارض الباحثني من فريق هناك
عالم األخري فهذا الطبيعية، العلوم منهج عن تماًما يختلف فمنهجه وبالتايل املعرفة؛
وال والديناميكية. والحركة الحرية عالم هو التاريخ بينما واإلستاتيكية الحتمية تسوده
هذا يف يهمنا ما ولكن التاريخ، علم عن والفالسفة املفكرين آراء لتتبُّع هنا املجال يتسع
حدٍّ أي وإىل الطبيعية؟ العلوم نسق عىل علًما يكون أن للتاريخ فيكو أراد هل البحث:
نمط عىل برشيٍّا علًما الجديد العلم من يجعل أن فيكو أراد نعم، هذا؟ ق يحقِّ أن استطاع
التاريخية الوثائق تناول عندما علميًة معالجًة البرشية الظواهر وعالج الطبيعية، العلوم
معرفتنا أن األوىل: أساسيتنَْي؛ فكرتنَْي يؤكد أن الجديد للعلم أراد وكأنه والنقد، بالتحليل
العالم لظواهر كمعرفتنا تماًما وعلميًة دقيقًة تكون أن يمكن البرشية الظواهر لعالم
مما برشي هو ملا السابقة التجريبية املعرفة عىل يقوم برشي علم أنه الثانية: الطبيعي؛

طبيعي. علٍم أي من ل والتعقُّ للفهم قابلية أكثر منتجاته يجعل
بعض فذهب تفسريهما حول اآلراء اختُلفت لذا متعارضتنَْي؛ تبدوان الفكرتان هاتان
البرشية للشئون معرفتنا أن افرتاض يف تكمن الحقيقية فيكو قيمة أن اعتبار إىل الباحثني
هؤالء تجاُهل مع ملذهبه الوضعي التفسري ذلك عن نتج مما علميٍّا استنتاجها املمكن من
لن ظاهرًة باعتباره املايض معرفة أي السابقة املعرفة عىل الجديد» «العلم قيام الباحثني
مذهب قيمة أن اعتبار إىل الباحثني من آخر فريٌق وذهب للتجربة، تخضع ولن تتكرَّر
ذلك وكان البرشية بالشئون معرفتنا بناء يف السابقة املعرفة دور إدراكه يف تكمن فيكو
اإلنسان يكون أن املمكن من إنه قوله فيكو عىل أخذا التفسريَيْن وكال املثايل. التفسري هو
ملفهوم نعرض أن بد ال التعارض، هذا عن نكشف أن وقبل التجريبي، للعلم موضوًعا
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يتعلَّق العلم بأن قوله فريدِّد أرسطو عن العلم مفهوم يأخذ أنه سيما ال فيكو عند العلم
الكلية مفهوم تطبيق ن يتضمَّ الجديد العلم أن يؤكد كما أبدي، ورضوري عام كيلٌّ هو بما
العلم أصول من عرشة الخامسة إىل الخامسة من املسلَّمات يف عرض وقد والرضورة.
تجعلنا وهي اجتماعي، تاريخيٍّ ككائٍن اإلنسان ملفهوم األساسية الجوانب عرض الجديد؛
العلم عليه يقوم ملا مصداًقا عليها يقوم التي األبدية الفكرة ناحية من األمم لعالم ننظر
اعتماِدِهم لعدم يرجع أعمالهم يف األوائل املؤرِّخني إخفاق أن فيكو يرى لذا األرسطي؛
اكتشاف يف لسبقوه هذا فعلوا كانوا لو وأنهم لإلنسان، الصحيح الفلسفي ر التصوُّ عىل
يف وكرَّره مؤلَّفاته أهم عىل العلم لفظ إطالق يف التاريخ علمية فيكو وأكد الجديد. العلم

للكتاب. الثالث الطبعات
البرشي؟ العلم يف باملايض) املعرفة (أي السابقة التجريبية املعرفة دور ما اآلن السؤال
تتناولها التي املوضوعات مثل تجريبيٍّا موضوًعا يكون أن يمكن املايضال أن املعروف من
يستحيل — التاريخية املعرفة أي — املايض معرفة أن هذا معنى فهل التجريبية، العلوم
املعرفة أن فيكو تصور كيف ثم فيكو؟ اح رشَّ بعض تصوَّر كما علمية معرفة تكون أن
عىل يعتمد الجديد العلم أن إىل اإلشارة من بد ال علًما؟ تكون أن يمكن السابقة باألحداث
بتحوُّالت املعرفة عىل تنطوي الصنع بهذا معرفتنا وأن البرشي، الصنع من محدٍد نوٍع
ل التأمُّ من نوٍع طريق عن اإلنسان قها يحقِّ معرفٌة وهي — قبل من أرشنا كما — العقل
الطبيعي العالم بدراسة اهتموا أنهم السابقني الفالسفة عىل أخذ قد فيكو كان وإذا الذاتي.
أخذ فقد خلقه، الذي هو ألنه وحده هلل إال تتيرسَّ ال العالم هذا معرفة أن من الرغم عىل
ألنهم يعرفوه أن البرش يستطيع الذي اإلنساني العالم دراسة أهملوا أنهم كذلك عليهم
أن يمكن الذي البرشي بالصنع يقصده ما عند اآلن نقف أن بد وال صنعوه، الذين هم
… وقوانني وتنظيمات أنشطة خالل من تاريخهم يصنعون فالبرش معنينَْي؛ عىل يؤخذ
من املؤرخني أن به فيقصد الثاني املعنى أما التاريخي، عاملهم مضمون يكوِّن ما آخر إىل
عن ثْنا تحدَّ إذا أننا الواضح ومن املايض، عن تاريخيًة تقريراٍت يضعون الذين هم البرش
ألن املؤرِّخ؛ عمل يُشبه الذي الثاني باملعنى يكون أن بد فال الطبيعية العلوم يف الصنع
العلم مفاهيم يوجد وإنما نفسها، الطبيعية الظواهر يخلق ال الطبيعية العلوم يف العاِلم
العاَلم معرفة استحالة وهو قبل من فيكو أكَّده ما إىل نصل وهكذا ومناهجه، ونظرياته
اإلنسان ألن ممكنة؛ البرشي العاَلم معرفة أن حني عىل خلقه الذي هو هللا ألن الطبيعي
بأنفسهم صنعوه الذي العالم يفهموا أن البرش يستطيع ولهذا محتوياته؛ صنع الذي هو
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نطاق يف أي البرشي، العقل داخل يف اكتشافها إعادة يمكن عليها قام التي املبادئ ألن
بهذه فيكو يقصد ماذا ولكن املايض، التاريخ ذلك يتأمل من لعقل تعرض التي التحوالت
مجتمٍع أي تنظيم عليها يقوم التي األساسية الثالثة املبادئ يف أوًال تتمثَّل إنها التحوالت؟
ر تطوُّ بها يمر التي املراحل سلسلة يف وثانيًا املوتى، ودفن والزواج الدين وهي برشيٍّ
يف رضوريٌّ التتابع وهذا العقيل، التفكري مرحلة إىل والشعر الخيال من البرشي العقل
يساعدنا التحوالت بهذه واإلملام لها. التابعة املرحلة ونشأة سابقتها من مرحلة كل نشأة
عىل تقوم الجديد العلم يُتيحها التي فاملعرفة البرشي؛ التاريخ يف الرضورة معرفة عىل

التاريخي. تطورها يف التحوالت لهذه السابقة املعرفة
هذه عىل نتعرف أننا وهي سبق، ا عمَّ أهمية تقل ال ثالثة نقطة نذكر أن يجب هنا
عىل ويعتمد التاريخ دراسة يف فيكو منهج وهو الذاتي،7 التأمل طريق عن التحوالت
يف املفهوم باملعنى ليس عنده االستبطان ولكن التفكري، أشكال من كشكٍل االستبطان
للفكر نقدي بناء إعادة عملية أي التاريخية، للذات استبطاٌن هو وإنما النفيس، التحليل
تحويل ثم اليقني إىل للوصول اللغة بعلم االستعانة من بد ال هذا يتأتَّى ولكي املايض،
البناء إعادة أن نرى هكذا الفلسفي.8 التفكري طريق عن ومعرفة حقائق إىل اليقني هذا
يتمثَّلها أن خ للمؤرِّ بد ال التي البرشي العقل لتحوالت اكتشاف بمثابة هي التاريخي
الحارض بني تواصٌل فهناك التاريخية، الذات اكتشاف بإعادة املعرفة موضوع بناء ليُعيد
تقريًرا يقدِّم أي املايض، بناء يُعيد عندما واملؤرِّخ الخالق. بخياله املؤرِّخ يصنعه واملايض
أثناء كإنساٍن أو كبٍرش التاريخية ذاته معرفة من نوًعا يمارس الواقع يف هو عنه، تاريخيٍّا
أصبَحْت املسألة أن هذا معنى وليس املايض. يف أخرى برشية ذواٌت صنَعتْه ما عىل تعرُّفه
البرشية الطبيعة تطور أسباب تفهم أن تحاول املؤرخ ذات أن معناه بل ذاتية، مسألة
وفهمنا فهمها. نستطيع ما وبقدر فينا الطبيعة هذه توجد ما نحو عىل تطورها ومراحل
لظروف نتيجة معنٍي نحٍو عىل تطورها لرضورة باألحرى أو البرشية الطبيعة ر لتطوُّ
وفيهما و١٥ ١٤ رقم املسلَّمتنَْي يف جاء كما برشي، هو مما جزءٌ هو محددة وأسباب
التنظيمات هذه طبيعة وأن فطرية، طبيعيًة نشأًة االجتماعية التنظيمات نشأة فيكو يؤكد
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فيكو وينتهي وظروفها. النشأة هذه وزمن ومولدها نشأتها أسلوب إىل ترجع وخصائصها
محددة تطور مراحل يف رضوريٍة بصورٍة سريها هو البرشية الطبيعة يصنع ما أن إىل
ن كوَّ الذي الرضوري القانون يستعيد املراحل هذه املؤرِّخ يستعيد وعندما أمة، كل عَربَتْها
ذاتيًة معرفًة ليست بها ومعرفته السابقة لألحداث بنائه وإعادة نفسها، البرشية الطبيعة
فهمها، عىل القدرة ويملك منها جزء هو التي نفسها البرشية الطبيعة عىل يتعرَّف ألنه
الطبيعة تطور بها يمر أن بد ال كان التي الرضورية القوانني يعرف النهاية يف وهو
عن يعرب الذي األبدي املثايل بالتاريخ فيكو اه سمَّ ما يعرف النهاية يف أنه أي البرشية،
التاريخ وهذا وسقوطها. تدهورها ثم ونضجها وتطورها نشأتها يف األمم تطور مبادئ
هل النظرية؟ هذه ماهية ما ولكن التاريخية، للمعرفة نظرية أو نظري نسق بمثابة هو
ديكارت؟ طريقة عىل استنباطية نظرية هي أم بيكون؟ طريقة عىل استقرائية نظرية هي
سنعرض الذي هو هذا والتاريخية؟ االجتماعية الناحية من النظرية هذه مضمون هو وما

اآلن. له

األبدي املثايل التاريخ (3)

به املقصود فما مختلفة. تفسريات وُفرس املشكالت من العديد األبدي املثايل التاريخ أثار
يرتكز الذي الفلسفي واألساس للتاريخ النظري الطابع به يقصد هل التحديد؟ وجه عىل
بدأ قد أنه أم املختلفة؟ بجوانبه التاريخي الواقع من استنبطه أنه هذا يعني وهل عليه؟
حاول ثم — كانط تعبري استخدام شئنا إذا — قبليٍّا أو نظريٍّا بناءً املثايل التاريخ هذا ببناء
املنهج البداية منذ يؤيد فيكو أن صعوبة األمر ويزيد الواقع؟ عىل يُطبِّقه أن ذلك بعد
وبني االستقرائي للمنهج تأييده بني ق نوفِّ فكيف إليه، ودعا بيكون اتبعه الذي االستقرائي
فيكو جمع وهل استنباطي، أو نظري طابٍع ذو أنه وهلٍة ألول يوحي الذي املثايل التاريخ

للتاريخ؟ العلمية رؤيته يف يتكامالن بحيث مًعا املنهَجنْي بني
لعلمه النظري الطابع أكد فيكو أن فنبني املسائل لهذه مناقشتنا نبدأ أن اآلن علينا
ويتضح العلم. هذا من يتجزأ ال جزءًا األبدي املثايل التاريخ يجعل أن أراد وأنه الجديد،
رقم مسلَّمة وخاصة مسلَّماته عىل نظرًة نلقي عندما الجديد» «العلم يف النظري الجانب
١٥ إىل ٥ من األوىل فاملجموعة مجموعتنَْي؛ إىل العامة املسلَّمات فيها قسمت التي ٢٢
نظرًة األمم لعالم تنظر أنها لوجدنا املسلَّمات هذه راجعنا ولو الفلسفية. النظريات تتناول
يتعلق علٌم أنه وهو أرسطو، عن فيكو أخذه كما العلم مفهوم عىل تعتمد مثالية فكريًة
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تمدنا مسلَّمات وهي ٢٢ إىل ١٦ من املسلَّمات تضم الثانية واملجموعة وأبدي؛ كيل هو بما
الواقع يف العالم هذا نرى أن عىل وتساعدنا فيكو، تعبري حد عىل واليقني الحق بأسس
بيكون استخدمه الذي االستقرائي املنهج لتطبيق محاولة هذا ويف بالفكر. درسناه أن بعد
نفسه فيكو يقوله ما هذا ويؤكِّد البرشية. التنظيمات إىل الطبيعية الظواهر من ونقله
تُساعدنا األخرية فالقضايا اللغة؛ فقه وقضايا الفلسفة قضايا بني للعالقة مناقشته عند
بيكون ملنهج وفًقا فكريٍّا تأمًال قبل من تأملناها التي املنظمات الواقع يف نرى أن عىل
هذه إىل فيكو وإشارة وانظر.» «فكِّر العبارة هذه يف عنه يعرب الذي وهو التفلسف يف
ال أنها بجانب االستقرائي، بيكون منهج من النظري الجانب يؤكد أنه عىل تدل العبارة
أمًرا يظل التاريخ هذا أن غري األبدي، املثايل للتاريخ االستنباطي النظري الطابع تُنكر
جاءت كما — األمم عالم فكرة من فيكو يقصد فهل كافية، بدرجة بعد يتضح لم غامًضا
واالجتماعية التاريخية الطبيعة عن العامة نظرياته إىل يشري أن — السابقة العبارة يف
التاريخي؟ الواقع من استقرأها اجتماعية تاريخية قوانني إىل يشري أن أراد أم لإلنسان،
الجانب بتحديد يبدأ أنه األمم عالم فكرة إىل فيكو إشارة من نفهم فهل ًا محريِّ األمر ويظل
بالنظر يؤيدها ثم حركته ونظام وقوانينه التاريخ مبادئ يضم الذي القبيل أو النظري
تتحكَّم التي واالجتماعية التاريخية القوانني فيستخلص العكس يفعل أنه أم الواقع، يف
أم استنباطيٌّ هو هل وباختصاٍر نفسه؟ الواقع يف النظر من التاريخ مسار حركة يف
املسألة هذه نحسم أن نحاول لكي املنهج عن فيكو مفهوم إىل نرجع أن بد ال ؟ استقرائيٌّ
ينطلق البرشية التنظيمات طبائع عن بحثه يف الجديد علمنا «إن العبارة هذه إىل ونشري
االجتماعية، الحياة منافع أو البرشية الرضوريات عن البرشية لألفكار الدقيق التحليل من
الثاني جانبه يف علمنا يكون بهذا األممية، لألمم الطبيعي للقانون الدائمان املنبعان وهما

البرشية.»9 األفكار تاريخ هو املهم
التحليل هو يقصده الذي التحليل كان إن التحديد وجه عىل يبنيِّ لم فيكو أن ومع
تالية فقرة يف — يؤكد عندما الثاني املعنى يقصد أنه يبدو لكن االستنباطي أو االستقرائي
«لكي الجديد: علمه ُمه يقدِّ الذي امليتافيزيقي النقد أسلوب يه يُسمِّ ما — السابقة للفقرة
بد ال — البرشية األفكار هذه نشأت وأين متى أي — التاريخ هذا مثل وأماكن أزمان د نحدِّ
يسمى أن يمكن ما طريق عن اليقني عليه نضفي وبذلك وتاريخها، جغرافيتها نُثبت أن

.Vico; N. S; par. 347 9
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امليتافيزيقي النقد من نوًعا يقدِّم الجديد علمنا إن امليتافيزيقية. والجغرافيا بالتاريخ
األقل، عىل سنٍة بألف التاريخية الكتابة سبقوا الذين األوىل الشعوب مؤسيس به يتناول
مشرتك معيار وهو اإللهية، العناية علمته الذي املعيار هو نقدنا يستخدمه الذي واملعيار
النقد فكرة إن البرشي.»10 الجنس أفراد جميع بني املشرتك الحس وهو األمم، كل بني
أو الظروف يتناول الذي هو النقد فهذا فيكو، منهج يف عنها غنى ال فكرة امليتافيزيقي
لفكرة تقديمه يف هذا أوضح قد ولعله البرشية، األفكار تطور نظام تحدِّد التي الرشوط
نلجأ الكتاب هذا يف أننا إىل نشري أن «يمكننا الجزء هذا منها نذكر بأن ونكتفي الكتاب،
األمم هذه مؤسيس حقيقة بحث عىل يساعدنا لكي سبق فيما مفتقًدا كان نقدي منهج إىل
هو اللغة بفقه (املقصود بدقة اللغة فقه دراسة عاتقها عىل الفلسفة تأخذ وبهذا األممية،
لغات تواريخ جميع مثل البرشي االختيار عىل تعتمد التي التنظيمات جميع عن نظرية
بهذه اللغة فقه تناول من تفزع الفلسفة كانَت وقد والسالم) الحرب يف البرش وعادات
من شكٍل إىل تردُّه وبهذا نهائيٍّا، ال تنوًعا النتائج وتنوع األسباب لغموض وذلك الطريقة
تاريخ الزمان يف به مر أبدي مثايل تاريخ خطة فيه اكتشافها طريق عن العلم أشكال
الكتاب هذا يف عنها كشفنا التي األساطري لعلم الجديدة املبادئ فبفضل األمم، جميع
األساطري أن بيَّنا أيًضا) هنا عنها كشفنا (التي للشعر جديدة ملبادئ نتائج فاعتربناها
املقام يف اليونان. شعوب أقدم وتقاليد عادات عن بها وموثوًقا حقيقية تواريخ كانت
األممية البرشية من بٌرش فيها اعتقد التي لألزمان تواريخ اآللهة أساطري كانَْت األول
آلهة، عن عبارة كانت البرشي للجنس الرضورية التنظيمات جميع أن الهمجية؛ يف املوغلة
أساطري طريق عن األممية األمم سوا أسَّ الذين األوائل البرش هم كانوا الشعر هذا وأصحاب
والظروف املحددة األزمنة ل نتأمَّ أن أمكننا الجديد النقد هذا مبادئ وبواسطة وهنا اآللهة،
العالم من األوائل البرش أولئك وخصوًصا ومنفعتها برضورتها البرش شعر التي الخاصة

األممي.»
— اللغة فقه يحول جديًدا نقديٍّا منهًجا يقدم فيكو أن النص هذا من وواضح
األسباب يكتشف الجديد النقد فهذا علم، إىل — النص يف وضحه الذي الواسع باملعنى
هذا أن كما عنها، تكشف أن قبل من الفلسفة تستطع ولم غامضة كانت التي والنتائج
الزمان خالل به مرَّت أبدي مثايل تاريخ صورة يف والنتائج األسباب هذه سيضع النقد
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بمعرفة تزوِّده عندما علًما اللغة فقه من ستجعل الفلسفة أن أي األمم، جميع تواريخ
أمثلة يقدم النص من الثاني والجزء خالد، مثايل تاريخ شكل يف التاريخي التغري أسباب
بحيث األساطري علم مبادئ بفضله فيكو اكتشف الذي امليتافيزيقي النقد هذا تطبيق من
أفكارهم رون يُصوِّ البرش جعل التفكري يف أسلوٍب عن نتجت قد اآللهة أساطري أن أوضح
اآللهة عن األساطري هذه أن أوضح كما إلهية، صورٍة يف البرشية واملنافع الرضورات عن
وتقاليدهم، وعاداتهم أنفسهم األبطال عن حقيقية تواريخ إال الواقع يف تكن لم واألبطال

لألمم. الطبيعي القانون عن تعربِّ تاريخية شواهد وهي
ضوء عىل التاريخية الشواهد تفرس عندما علميٍّا يصبح اللغة فقه أن والخالصة
النظريات هذه ن تتضمَّ الوقت نفس ويف الشواهد، هذه وأسباب مبادئ عن عامة نظريات
عن وتعبري معني، واجتماعي تاريخي كائن نتاج هي نفسها الشواهد هذه بأن التسليم
مشرتكٍة برشيٍة طبيعٍة عن تعبري أي واملنافع، والحاجات الرضورات عن وتصوراته أفكاره
املثايل التاريخ يف بلورها محددة ومبادئ لقوانني وخاضعة البرشي الجنس أفراد بني

األبدي.11
نصفه أن يمكن محدد موقف ببيان لنا تسمح ال فيكو نصوص أن من الرغم وعىل
التاريخ إن نقول أن فيمكن أخرى، ناحية من استقرائي أو ناحية من استنباطي بأنه
من إنها البرشية، الظواهر من محددٍة ألنواٍع املحددة األسباب عن نظرية هو األبدي املثايل
نظر ثم واملبادئ واملسلَّمات األصول بتقديم بدأ عقالني أو فلسفي تفكري نتيجة ناحية
يف النظر تُهمل ال أخرى ناحيٍة من ولكنها ضوئها، عىل لتفسريه الفعيل البرش تاريخ يف
وثراء تنوٍع من فيها ما بكل العينية الظواهر عن تبتعد وال واالجتماعية التاريخية الشواهد
نظري أو فكري تاريخ بأنه التاريخ هذا وصفنا إذا فيكو ننصف ال أننا والواقع وتطور.
أخرى ناحية من وصفناه أو الهندسية، أو التحليلية الديكارتية الطريقة عىل مستنبط
قبل من ذكرنا كما الكلمات لهذه الواسع باملعنى — لغوي فحص عىل قائم استقرائي بأنه
وهناك بيكون، ملنهج طبًقا وذلك — فيكو عرص يف العلم تطور ظروف أتاحت ما وبقدر
قبيل نظري بناء هو الفكري املثايل التاريخ هذا أن مؤكدين األول الرأي يؤيدون باحثون
ديكارت عند املعرفة لنظرية معارضته من به رصح مما الرغم عىل بديكارت فيه تأثر
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بيكون منهج عىل اعتمد أنه يؤكدون آخرون باحثون وهنالك املتميزة. الواضحة وألفكاره
الجانب أكد قد كان وإن البرشية الظواهر إىل الطبيعية الظواهر من — قلنا كما — ونقله
قدم فيكو أن نتذكَّر أن ويكفي نفسه. بيكون فعل مما أكثر ربما االستقراء يف النظري
ديكارتيٍّا بذلك فكان السابقة الفصول يف حلَّلناها التي املسلَّمات من مجموعًة الجديد لعلمه
عن تكشف التي العديدة النصوص إىل نرجع أن أيًضا يكفي كما . شكٍّ بغري هندسيٍّا أو
الواقع وأن يصنع ما إال يعرف ال اإلنسان أن باستمراٍر وتؤكد عنده املعرفة نظرية طبيعة
عسري، أمٌر املسألة هذه حسم إن واحدة. لحظة عنه يغيب ال البرشي للتاريخ الفعيل
علم بني قارن عندما املنهج يف ذكره الذي املشهور بالنص أخريًا نستشهد أن ويكفي
وأن خالًقا، إنشائيٍّا علًما تكون أن يمكن أيًضا الهندسة أن فيه وبنيَّ التاريخ وعلم الهندسة
ألننا الهندسة علم من واقعيًة أكثر األبدي املثايل التاريخ صورة يف البرشي للتاريخ هندسته
ر «يصوِّ واألشكال. والسطوح والخطوط النقط من واقعية أكثر برشيٍة أموٍر مع نتعامل
كل تواريخ بمقتضاه تسري الذي وهو الزمان، عرب األبدي املثايل التاريخ الجديد علمنا
الثابت األول واملبدأ سقوطها.» وأخريًا وتدهورها ونضوجها تطورها ثم نشأتها الشعوب،
عندما يقينًا أكثر يكون والتاريخ األمم، عالم صنع الذي هو بالتأكيد اإلنسان أن يفرتض
الهندسة علم عىل ينطبق ما العلم هذا عىل ينطبق وهكذا نفسها، األحداث صانع يرويه
الجديد العلم بمفهوم التاريخ ولكن — مبادئ من وضعه ما أساس عىل يقوم أنه وهو —
واقعية أكثر اإلنسانية واألحداث االجتماعية التنظيمات ألن الهندسة علم من واقعية أكثر
قة الخالَّ املعرفة يف فيكو نظرية عىل يقوم وهذا واألشكال، والسطوح والخطوط النقط من
ولعل والنظر، التحليل عىل تقوم التي املعرفة ال والصنع واإليجاد الخلق عىل تقوم التي
اإلدالء من بكثرٍي أهم يكون أن األبدي املثايل للتاريخ والتاريخي االجتماعي املضمون بيان

االزدواجية. من بنوٍع يتسم الذي فيكو موقف يف نهائيٍّ برأٍي
االجتماعية الناحيتني؛ من محدد اإلنسان بأن التأكيد عىل املثايل التاريخ نظرية تنطوي
يتضمن الذي التجريبي البعد بعَديْن؛ ذا األبدي التاريخ هذا يكون أن بد فال والتاريخية،
النظري والبعد تاريخي؛ عرص أي يف وجودها يشرتط التي االجتماعية العالقات نظام
التجريبي. املضمون ذلك تطور عليها يقوم التي التاريخية القوانني نظرية يتضمن الذي
مسألة هذه أن ومع امليتافيزيقي، الجانب عن التجريبي الجانب فيكو يفصل ال بهذا
ملضمون نفسه فيكو تلخيص إىل رجعنا إذا قليًال نوضحها أن يمكن فقد وغامضة شائكة
يقدم نجده حيث األمم، مسار عنوان تحت الرابع الكتاب يف قدمه كما األبدي املثايل التاريخ
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املسار. هذا عليها يقوم التي التجريبية غري واملبادئ الرشوط أو امليتافيزيقية املقوالت
أمٍة كلُّ بمقتضاها تمر التي الثالث الطبائع عن التاريخية النظريات بذكر يبدأ وهو
(أي التقسيم لهذا وفًقا ر تتطوَّ األمم أن نرى «سوف ر: التطوُّ من متميزة مراحل بثالث
والنتائج لألسباب ومتصل ثابت تسلسل طريق عن والبرش) واألبطال اآللهة عصور إىل
عادات من يتبعها وما البرشية الطبيعة من أنواع ثالثة خالل من أمة كل عند موجود
وما لألمم الطبيعي القانون من مختلفة أنواع ثالثة نالحظ العادات هذه وبفضل ثالث،
من يقابلها وما الثالث الحكومات فكانت املدنية، املراحل تنظيم من القانون هذا يتبع
الترشيع من أنواع ثالثة هناك كانت كما الرموز، من أنواع ثالثة وتشكلت ثالث، لغات
نموذَجنْي بني يميز فيكو أن وجدنا النص هذا تأملنا إذا واألحكام.»12 والعقل والسلطة
ثالثة عنه ف تكشَّ نظاٍم إىل يُشري النص من األوىل العبارة يف فهو مختلَفنْي؛ نظاَمنْي أو
هو الحال بطبيعة النظام وهذا األمم، كل تواريخ يف املتحققة البرشية الطبيعة من أنواع
رشًطا يؤكد ٌّ عيلِّ أو سببيٌّ نظاٌم بأنه فيكو ويصفه genetic تطوري أو تاريخي نظام
الفقرة بقية تأملنا وإذا تاريخية. برشوٍط محدٌد البرشي املايض أن وهو ميتافيزيقيٍّا
النظام عن مختلفة طبيعة ذي نظاٍم من جانبني إىل يشري فيكو أن وجدنا السابقة
التنظيمات من مختلفة أنواع بني القائمة االجتماعية العالقات من سلسلة فهناك السابق،
التي االجتماعية الرشوط عن لنظريته امليتافيزيقي األساس يؤكد وهنا مجتمع، أي يف
التنظيمات يف األصل هي البرش يمارسها التي والتقاليد فالعادات اإلنسان؛ وجود تُحدد
طبيعة ومن الطبيعي، القانون من معنٍي نوٍع عن تكشف املمارسات وهذه االجتماعية،
التي واملنفعة الرضورة طريق عن أي املشرتك، الحس طريق عن يتحدَّد أن القانون هذا
مثًال فيذهب األصول يف عرضها التي النظرية يف فيكو ع يتوسَّ وهكذا البرش. بها يحس
عن مفهومه أن كما الطبيعي. القانون طبيعة عىل مرتتبة نتيجة الدولة طبيعة أن إىل
اللغة يشمل بحيث البرشي التنظيم من جديدة أبعاًدا فيستوعب يتسع البرشية التنظيمات

والعقل. واألحكام والسلطة والترشيع والكتابة
املختلفة البرشية التنظيمات أنواع أن يؤكد فهو النظام هذا من الثاني الجانب أما
البرشي، العقل تحوُّالت إىل يُشري السياق هذا يف وهو البرشية، الطبيعة عن تنشأ أن بد ال
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ما هو وهذا تطوره. مراحل من مرحلٍة أي يف البرشي العقل خصائص وأهم أعم إىل أي
التنظيمات وبني التحوالت هذه بني رضوري تفاعل وجود من و١٥ ١٤ املسلَّمتنَْي يف أكده
الطبيعة إن ببساطٍة تقول السابقة املسلَّمات يف فيكو قدَّمها التي والنظرية البرشية،
أو حارضٌة األشكال وهذه والشعور، التفكري من أساسية أشكال من ن تتكوَّ البرشية
تؤثر وهكذا برشي. تنظيم أي يف أو تاريخي مجتمع أي داخل تنظيٍم كل يف متمثلة
من معينة أنواع تنشأ فمنها بلونها، وتلونها التنظيمات طبيعة عىل البرشية الطبيعة
معينة أنواع تنشأ هذه ومن الطبيعي، القانون من معينة أنواع تنشأ هذه ومن العادات،
األسس األبدي املثايل تاريخه ن يضمِّ أن فيكو حاول هكذا إلخ. … املدنية الدول من
النظرية فمهمة البرشي. لالجتماع التجريبي واملضمون العامة والفلسفية امليتافيزيقية
التاريخ مادة تنظيم ثم ومن األبدي؛ املثايل التاريخ مادة تنظيم هي علمه يف امليتافيزيقية
يف وفعاًال قبليٍّا تصوًرا النظري الجانب تصور إنه نقول أن نستطيع بحيث كله الواقعي
امليتافيزيقية، كانط فلسفة يف املعرفية والرشوط األسس ر نتصوَّ ما نحو عىل الوقت، نفس
إذا إال لها قيمة ال (إذ الوقت نفس يف وفعالًة قبليًة والرشوط األسس هذه كانت فإذا
التاريخ ه وتوجِّ فعيل بدوٍر تقوم امليتافيزيقية فيكو نظرية فإن الواقع) عىل بالفعل ُطبِّقت
أن ويكفي هذا. عىل تشهد الجديد العلم يف وتطبيقاته اإلنسانية، التجربة وتنظم الفعيل
الطبيعة هذه كانت فقد األولني، للبرش الشعرية بالطبيعة الخاصة الفقرات بعض ل نتأمَّ
كانت لقد آلهة. هيئة عىل َدتْها جسَّ بل حيَّة صورة يف املادية األشياء تصورت خالقة شعرية
من رهيٍب بخوٍف يشعرون كانوا املرحلة هذه يف البرش ولكن ووحشية، قاسية طبيعة
ممتزجة كلها كانت األوىل العادات أن هذا عىل وترتب بأنفسهم. البرش خلقها التي اآللهة
اعتقدوا البرش ألن مقدًسا إلهيٍّا قانونًا األول الطبيعي القانون كان كما والتقوى بالدين
إله صورة يف يشءٍ كل تصوروا ألنهم اآللهة عىل تعتمد تنظيماتهم كل وحياة حياتهم أن
أو مقدسة إلهية كانت األوىل الحكومات أن هذا إىل أِضف إله. أوجده يشءٍ صورة يف أو
التنبؤات عرص هو العرص هذا كان لقد اآللهة. لحكم فيها يشء كل يخضع ثيوقراطية
عن فيكو ذكره ما نُعيد أن بنا حاجة وال التاريخ. يف معروفة برشية تنظيمات أول وهي
حكمت التي السلطات نوع عن وال فيه، ساد الذي الترشيع نوع عن وال العرص هذا لغة

إلخ. … واألحكام13 فيه

البحث. هذا من الثاني الباب األول، الفصل انظر 13

157



فيكو عند التاريخ فلسفة

كيف يبنيِّ إذ األبدي؛ املثايل التاريخ عن فيكو مفهوم عىل الضوء يلقي العرض هذا
صورية اجتماعية لنظرية وفًقا األول) لإلنسان الشعري العالم (وهو محدد مضمون ينظم
للنموذجني وفًقا ينظم املضمون وهذا معينة، ميتافيزيقية ملطالب نفسها هي تستجيب
املحددة االجتماعية العالقات لنظريات وفًقا ينظم أوًال فهو قبل، من ميزناهما اللذين
تمثلت معينة اجتماعية تنظيمات عنه نتجت يشءٍ كل يف تتمثَّل اآللهة بأن (اإليمان
يف اإلنسان عند للحكم الالهوتي النظام إن إلخ) … الحكم ونظام والترشيع اللغة يف
الطبيعي للقانون وتصوره الطبيعي، للقانون تصوره عىل يعتمد الشعرية املرحلة هذه
شبكة أن كله هذا إىل أضف للعالم. األساسية برؤيته تتحدد بدورها وهذه عاداته يحدِّده
اإلنسان لهذا التخيُّل فملكات البرشية، بالطبيعة تتأثَّر الواسع بمعناها البرشية التنظيمات
ودينه اإلنسان هذا عادات يحدد الذي الرشط هي — العقالنية عن بعيدة ملكات وهي —
وهي عام، بوجه القانوني ولنظامه للعدل ره وتصوُّ لغته أيًضا تحدد كما ومعتقداته،
البرشي العالم مكونات أن تؤكد بطريقٍة العالقات من سلسلة طريق عن كله هذا تحقق
فيكو لتصور وفًقا البرش تغري فإذا العالم، هذا صنعوا الذين البرش طبيعة من مستمدٌة
أن بد ال — بنيته ال — اإلنساني العالم مضمون فإن وتغريه التاريخي اإلنسان تطور عن
تؤلِّف التي الوحدة من نوًعا هناك أن سبق ما كل من فيكو يؤكد وهكذا لذلك. تبًعا يتغري
تصورية، منطقية وحدة ليست ولكنها تاريخي، مجتمٍع أي يف البرشية التنظيمات بني
أو تفكريهم وأساليب التنظيمات هذه صنعوا الذين البرش ملكات عىل تقوم وحدة بل
نظريًة ليست الوحدة هذه أن عىل والدليل البرشية، الطبيعة وحدة عىل تقوم آخر بمعنى
مراحل عرب البرشية التنظيمات تطور هو واقعية طبيعية وحدة هي وإنما خالصًة عقليًة
يقتيضاختفاءها. ر التطوُّ كان تاليٍة مرحلٍة يف قائًما يظل التنظيمات هذه وبعض مختلفة،
اآلباء حكم ظل ويف األرستقراطي، الحكم صور بعض تبقى اإلقطاعي الحكم ظل ففي
اآلباء هؤالء عىل تغلب كانت التي الوحشية الطبيعة صور بعض تبقى الديني العرص يف
نفس األرس آلباء بقي األرستقراطية الحكومات ظل ويف الدينية، املرحلة إىل انتقالهم قبل
سبق ما يؤكد وهذا األوىل، الطبيعية الحالة يف بها يتمتَّعون كانوا التي املطلقة السلطة
النظريات. سلطة تستعبده ولم بالواقع صادقٌة بصريٌة لديه كانت فيكو أن عن قلناه أن
عىل يبنيِّ أن ويحاول الواقع عىل ويطبِّقه عامٍّ بوجٍه النظري بالبناء ك يتمسَّ أنه صحيح
لحظًة عنه يغيب ال نفسه الفعيل فالواقع حقيقي؛ تاريٌخ األبدي املثايل تاريخه أن الدوام
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عن معينة مرحلة يف الفعيل الواقع هذا اختالف تأكيد عن يرتدد ال أنه كما واحدة،
النظري.14 البناء مقتضيات

الواقعي ولإلمكان النظرية للرضورة واحٍد وقٍت يف يتسع مذهبه أن هذا ومعنى
الطبيعة ولكن ومبادئها، البرشية الطبيعة تطور نظام تحدد قوانني فهناك التاريخي،
إىل مرحلٍة ومن آخر، إىل حنٍي من تخرج قد حركة التاريخ عرب تتحرَّك نفسها البرشية
إحدى يف عنها وعربَّ الحقيقة هذه إىل فطن قد إنه بل النظري، النسق ذلك عن أخرى
فرتاٍت وتستغرق تدريجيٍّا ولكن واحدة دفعًة كلها تتغريَّ ال الفطرية «العادات مسلَّماته
يف يتفاعالن والعمل النظر بأن القول إىل أخريًا يدعونا كله وهذا الزمن.» من طويلًة
وال قائمة مشكلة مراًرا إليها أرشنا التي االزدواجية مشكلة تبقى بحيث فيكو فلسفة
أن نفسها االزدواجية هذه ولعل وحده. العمل أو وحده النظر لحساب حسمها يمكن
التغريُّ عن يكف ال الذي التاريخي بالواقع إحساسه وعمق نظرته صدق عىل دليًال تكون
حسابيٍة بطريقٍة لها يستجيب أن دون محددة ورشوط لقوانني يخضع واقع فهو ر. والتطوُّ

خالصة. وحتميٍة
التاريخ عن نظريته يف ووصفه التاريخ مسار فيكو به حدد الذي ر التطوُّ نموذج إن
عن تعرب عصور ثالثة بني يميِّز فهو ر، للتطوُّ ثالثي تخطيط نموذج هو األبدي املثايل
نوع كل يتطور بحيث التقسيم هذا تحدد برشية طبائع ثالث بني أو أمة كل تاريخ
هذه من واحد كل فيكو ويصف متتالية. عضوية مراحل ثالث يف التنظيمات أنواع من
قة خالَّ أو شعرية األوىل فالطبيعة تميزها؛ التي األساسية الصفات من بمجموعة املراحل
العالم إىل دينية رؤية عىل ويعتمد رئييس بدور الخيال فيها يقوم طبيعة ألنها إلهية أو
تعرتف ألنها بطولية فهي الثانية الطبيعة أما فيه. القائمة التنظيمات جميع عىل تؤثر
والسياسية. والقانونية واالقتصادية االجتماعية األوضاع كل عليها وتقيم وتمجدها بالقوة
عىل قدرًة يملكون أصحابها ألن اإلنسانية الطبيعة وهي الثالثة الطبيعة تأتي وأخريًا
الثالثي التقسيم هذا مع ويتطابق الحقيقية. طبيعتها وفهم األشياء يف العقيل التفكري
هذه من عرص وكل واإلنسانية، والبطولية الشعرية للعصور آخر ثالثي تقسيم للطبائع
املالزمة البرشية للطبيعة نتيجة حتميٍّا تطوًرا يتطور التنظيمات من نسًقا يمثل العصور

.Pompa, Leon; Vico. A study of the New Science; p. 112–119 14
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عن يعرب تطوًرا بدوره يتطور العصور هذه داخل يف بمفرده تنظيم كل فإن وأخريًا لها.
مرحلة. كل يف البرشية الطبيعة خصائص

خالل من الثالثي التخطيط لهذا فيكو تصور عن يعرب واحد مثل بتقديم ونكتفي
بأنهم البرش إليمان إلهيٍّا قانونًا كان األول فالقانون الطبيعي؛ للقانون املثايل التاريخ
يف يشءٍ كل روا تصوَّ ألنهم وذلك التنظيمات؛ كل عليها تعتمد كما اآللهة عىل يعتمدون
كان الذي البطويل القانون ذلك بعد يأتي ثم إله. صنع من أنه روا تصوَّ أو إلٍه صورة
تعجز حيث اها تتعدَّ ال حدود داخل يف ويضعها الدين فيها يتحكَّم التي القوة قانون
الوحيدة الوسيلة هو املرحلة هذه يف الدين كان فقد فيها؛ التحكُّم عن البرشية القوانني
وأخريًا العقيل. التفكري عن عجزهم لتعويض األوائل للبرش الوحشية الطبيعة لرتويض
الناضج. املتطور العقل يمليه الذي اإلنساني القانون مرحلة وهي الثالثة املرحلة تأتي
طبيعة األولينَْي املرحلتنَْي يف فهي اإلنسان، بطبيعة تتحدد القانون طبيعة أن نرى هكذا
تطوًرا العقل هذا تطور فيها يتم ثالثة مرحلٍة إىل ر تتطوَّ ولكنها العقل، بعجز تتسم
فيكو ويتناول طبيعتهم. تغريُّ مع الطبيعي للقانون البرش تصور يتغريَّ وبذلك كامًال،
القانون وبني بينه والفرق والثاني األول العَرصيْن ساد الذي الصارم القانون تاريخ
فيميز وضوًحا الثالثة القوانني هذه بني الفرق يزيد ثم الثالث، العرص ساد الذي الرحيم
املنفعة تمليه قانون وبني يقني، من فيه ما عىل بناءً وينفذ السلطة إىل يستند قانون بني
األنواع هذه بني فيكو يقيمها التي التفرقة أن هنا نالحظ أن وينبغي حال. كل يف الخالصة
إىل والخيال اإلحساس من وتطوره البرشي التفكري طبيعة عىل تقوم القانون من املختلفة
العقيل التفكري عىل القدرة إىل يفتقرون الذين البرش قانون هو الصارم فالقانون العقل؛
عن يعجزون فإنهم ولهذا إلخ؛ … والقانون املجتمع ويف أنفسهم ويف األشياء طبيعة يف
القانون، هذا بها يتعلق التي األشياء لطبيعة الحقيقي الفهم ضوء عىل القانون تطبيق
يفتقر دام وما يقيني، ولكنه قاٍس قانون فهو ولهذا حرفيٍّا تطبيًقا القانون يطبقون إنهم
وهذه وتفرضه، تدعمه التي السلطة طريق عن إال يطبق ال فهو القانون طبيعة فهم إىل
نفسها. السلطة فكرة منها نبعت الهوتية عقيدة أو دينية رؤية عىل تعتمد بدورها السلطة
القانون إىل نظرنا فإذا العقل. تطور فيها يكتمل لم برشية طبيعة نتاج أنه نرى وهكذا
عن يعرب أنه وجدنا والعدالة واإلنصاف بالرحمة يتصف قانون وهو األخرية املرحلة يف
األشياء، طبائع فهم عىل قادًرا أصبح بحيث العقل نمو فيها اكتمل التي البرشية الطبيعة
التاريخي. تطوره اكتمل مجتمع يف إال العقل مرحلة اإلنسان يبلغ أن املمكن من يكن ولم
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مبادئ عىل يعتمد — األنظمة من غريه كتطور — القانون تطور أن يؤكد هذا وكل
اإلحساس َمَلكة فيها تغلب مرحلة من تنتقل الطبيعة فهذه نفسها، البرشية الطبيعة تطور
التنظيمات توجد وأن ومطالبها حاجاتها تفهم أن فيها تستطيع تالية مرحلة إىل والتخيل
نفس هي التاريخ ه توجِّ التي املبادئ فإن وهكذا والحاجات. املطالب هذه تشبع التي
القانون تطور عن قدمناه الذي املثل وهذا البرشية، الطبيعة تطور ه توجِّ التي املبادئ
التي املبادئ أن يبدو وقد األبدي. املثايل التاريخ عن العلمية فيكو نظرية الواقع يف يلخص
فيكو فرضها وإنما نفسه التاريخ حركة من تُستمد لم مبادئ هي البرشية الطبيعة تُسريِّ
التنظيمات تاريخ كان إذا أنه هو الرأي هذا إىل يذهبون الذين اح الرشَّ وحجة التاريخ. عىل
تتحدد أن نفسها هي يمكن ال الطبيعة هذه فإن البرشية، الطبيعة ر بتطوُّ يتحدَّد البرشية
قد فيكو أن هذا ومعنى التاريخ، عىل متعاٍل ميتافيزيقي مبدأ يحدِّدها أن بد وال تاريخيٍّا
وهذا الواقعية. حركته يف نفسه التاريخ فهم يحاول أن قبل اكتشفها أو املبادئ هذه وضع
بفكرة التاريخية السببية عن فيكو نظرية يشبِّهوا بأن اح الرشَّ هؤالء أغرى قد التفسري
رضورة عىل يقوم التاريخية والنظم التاريخ تطور أن تعترب التي العقل» «دهاء عن هيجل
التشابُه من الرغم وعىل خارجه. من التاريخ يوجه متعاٍل مبدأ عىل أي بحتة، ميتافيزيقية
التي املبادئ فإن هيجل، عند العقل وتطور فيكو عند العقل نحو اإلنسان ر تطوُّ بني
إن اجتماعية. تاريخيٍة طبيعٍة ذات مبادئ هي فيكو عند البرشية الطبيعة تطوَر تحدِّد
خالل من — قدمناه الذي النموذج وفق — عضويٍّا ًرا تتطوُّ ر تتطوَّ البرشية الطبيعة هذه
ر التطوُّ بأن القول من بد وال البرش. أفعال فيه تتم الذي واالجتماعي التاريخي السياق
الذي هيجل تصور عن االختالف كل مختلف فيكو عند العقل ر لتطوُّ االجتماعي التاريخي
يقوم الذي الدور إن نقول أن ويكفي التاريخ. عىل متعاٍل ميتافيزيقيٌّ تصوٌر أنه شك ال
هيجل عند املطلق فالعقل هيجل، عند عنه فيكو عند االختالف تمام مختلف العقل به
إىل يتطور فهو فيكو عند أما بذاته، الوعي نحو ذاتيٍّا تطوًرا — معروف هو كما — يتطوَّر
التي الرببرية عرص إىل يرجع بحيث مساره عن واالنحراف لالنتكاس ويتعرَّض معنٍي حدٍّ
التي الخيالية أو الشعرية التفكري أساليب إىل ويعود األبدي» املثايل «التاريخ إليها ينتهي
نتيجة هو التاريخ أن فيكو آمن ولو العقيل. التفكري مرحلة عىل سابقٍة مرحلٍة يف بها مر
عنده فالعقل نهاية؛ بال ر التطوُّ عملية لكانت — هيجل ذهب كما — للعقل الذاتي ر التطوُّ
عىل والدليل بها، مرشوًطا يكون محددة اجتماعيٍة تاريخيٍة ظروٍف داخل إال يتطور ال
تجاوزها قد كان التي — السابقة التفكري ألساليب ينتكس ال الرببرية املرحلة يف أنه هذا
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عن ت عربَّ التي االجتماعية التنظيمات تلك معه تنتكس وإنما — والفهم ل التعقُّ مرحلة إىل
إلخ). … واقتصاد وسياسة قانون (من العقيل النضج مرحلة

أي له ينسب ولم مستقلة، كماهية العقل ر يتصوَّ لم فيكو أن هذا من نستخلص
األساسية العلة إن التاريخي، ر التطوُّ أسباب من سببًا يجعله ولم ر، التطوُّ عىل ذاتية قدرة
يف تتطور كما نفسها البرشية الطبيعة هي عنده التاريخي ر التطوُّ أو االجتماعي للتغري
يشء كل عنها ينشأ التي البرشية الطبيعة وهذه محددة، واجتماعية تاريخية ظروف
متعاليًا شيئًا ليست فهي أوجدتها، التي البرشية التنظيمات شبكة عن منعزلة توجد ال
عنها الحي التعبري هم معينة مرحلة يف أنفسهم والبرش وقوانينهم. البرش عادات عىل
التاريخ تحدد التي الثالث الطبائع عن فيكو نظرية أن والخالصة تاريخها. هو وتاريخهم
تستنبط التاريخ عىل متعاليًا مبدأ وال تاريخية غري نظرية ليست أمة ألي األبدي املثايل
ر التطوُّ عن نظريته عن يعرب تاريخي مبدأ الحقيقة يف إنه التاريخي. التغري مبادئ منه
للتلخيص بها مهد التي الفقرة يف هذا يؤكد نفسه وفيكو البرشية. للتنظيمات التاريخي
نرى سوف …» — قبل من ذكرناها والتي — األبدي املثايل التاريخ عن قدمه الذي
طريق عن والبرش) واألبطال اآللهة عصور إىل (أي التقسيم لهذا وفًقا ر تتطوَّ األمم أن
من أنواع ثالثة خالل من أمة كل عند موجود والنتائج لألسباب ومتصل ثابت تسلسل
وبني أمٍة ألي الِعيلِّ ر التطوُّ بني يوحد أنه العبارة هذه من وواضح البرشية.» الطبيعة
بمعزٍل البرشية الطبيعة تكون أن تماًما يستبعد وهذا البرشية، للطبيعة الثالثي ر التطوُّ

والنتائج.15 لألسباب املتصل التسلسل عن
التنظيمات مع تتفاعل أنها يؤكد البرشية الطبيعة عن قبل من ذكرناه ما كل ولعل
واالعتقاد التفكري يف أسلوبها تعكس التنظيمات هذه إن بحيث معينة مرحلة عن تعرب التي
إىل تنتقل بحيث البرشية الطبيعة عىل فتؤثر نفسها التنظيمات هذه تعود ثم والتقييم،
من عدًدا ْلنا تأمَّ ولو وهكذا. … جديدة بتنظيمات أخرى مرة عنها تعربِّ جديدٍة مرحلٍة
مسلَّمة من ابتداءً األبدي، املثايل للتاريخ رية التطوُّ املبادئ فيكو فيها يضع التي املسلَّمات
يتبع أن يجب األفكار نظام «إن رصاحًة: فيها يقول لوجدناه ٦٨ رقم مسلَّمة إىل ٦٤ رقم
تبدأ فهي البرشية: التنظيمات عليه ساَرْت الذي النظام هو هذا كان لقد التنظيمات، نظام

األكاديميات.» إىل نصل وأخريًا املدن تأتي ذلك وبعد القرى ثم األكواخ ثم بالغابات

.Ibid; p. 120–125 15
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الرحمة إىل تميل ثم قاسيًة تكون ثم فظًة البداية يف تكون الشعوب طبيعة «إن •
وتتحلَّل.» تتفكَّك وأخريًا ة والرقَّ

إىل يميلون ثم املنفعة، عن يبحثون ثم بالرضورة البداية يف يشعرون البرش «إن •
الرتف يف — الفساد حد إىل — وينغمسون باللذات يستمتعون ذلك وبعد الراحة

جوهرهم.» ويفقدون الجنون عليهم يستويل وأخريًا

إطار يف تتطور البرشية الطبيعة أن واضحة بصورة يتبني النصوص هذه ومن
التي إلخ … والسياسية االجتماعية التنظيمات داخل ويف واالجتماعي التاريخي السياق
مرحلة فكل املتطورة. طبيعتهم عن تعبريًا أوجدوها التي باألحرى أو البرش فيها يوجد
البرش ألن لها؛ التالية للمرحلة رضوري رشط هي النص إليها أشار التي املراحل من
يف تنظيماتهم لقيام رشًطا بدورها تصبح معينة استعدادات أو قدرات فيها يكتسبون
التنظيمات، هذه عن بمعزٍل البرشية الطبيعة ر تتطوَّ أن املستحيل ومن التالية، املرحلة
هو األبدي املثايل التاريخ صورة يف فيكو قدمه الذي ر التطوُّ نموذج أن القول ومجمل
أساسها عىل تقوم التي الرشوط من محددٍة سلسلٍة عن تاريخية علمية نظرية الواقع يف
التنظيمات هذه ظلِّ ففي بغريها. له حياة وال ظلِّها يف إال لإلنسان حياة ال التي التنظيمات
طبيعة وتحدِّد البرشية طبيعته تكوِّن التي االجتماعيَة وقدراِته ملكاِته ينمي أن يمكنه

التاريخي. تطوره
املعرفة يف علميٍة كنظريٍة فيكو قدَّمه الذي األبدي املثايل التاريخ أن إىل هذا من ننتهي
ره تصوُّ وأن مًعا، التجريبي واملضمون امليتافيزيقي النظري البناء ن يتضمَّ التاريخية،
القبلية الرشوط كبرٍي حدٍّ إىل يُشبه الوقت؛ نفس يف وفعاًال قبليٍّا تصوًرا النظري للبناء
(عام عنها والكشف اإللهية األمور عن كتابه يف «ياكوبي» نبَّه لهذا كانط؛ عند للمعرفة
«إن يقول: وكتب املعرفة، يف القبلية باملبادئ القول يف لكانط فيكو سبق إىل ١٨١١م)
نستحرض ما بقدِر إال اليشء نفهم ال إننا تقول التي الحقيقة هي الكانطية الفلسفة لُبَّ
بداية ويف طويٍل بزمٍن كانط وقبل الفهم. يف نُوِجده ما بقدر أو الفكر يف أمامنا وجوده
نُبدع، أو نُوجد ألننا نُربهن الهندسة يف إننا يقول نابويل يف فيكو كتب عرش الثامن القرن
واإلبداع، الخلق عىل قادرين نكون أن كذلك بد ال الفيزياء يف يشءٍ عىل نُربهن أن وقبل
تهمة إليهم ه يوجَّ أن يجب قبليٍة بطريقٍة هللا وجود إثبات يُحاولون الذين فإن وهكذا
إال نعرفه ال الذي النور وضوح يشبه امليتافيزيقية الحقيقة وضوح إن والتطاول، ل التطفُّ
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إن تعكسه، التي األشياء نرى وإنما نفسه النور نرى ال ألننا املعتمة األشياء طريق عن
امليتافيزيقية.» الحقيقة ضوء نرى وفيها وحدود شكل ولها معتمة املادية األشياء

عليه تقوم الذي املبدأ من يقرتب املعرفة يف فيكو نظرية عليه تقوم الذي املبدأ إن
أرشق «عندئٍذ بقوله: الخالص العقل نقد مقدمة يف عنها عربَّ التي النظرية كانط فلسفة
إال األشياء) (يف يدرك ال العقل أن فهموا إذ الطبيعة؛ داريس جميع عىل الضوء من شعاٌع
أحكامه بمبادئ أوًال الطريق يشق أن له بد ال وأنه وضعه، من خطة وفق هو أنتجه ما
أالَّ عليه وأن أسئلته، عن تجيب أن اضطراًرا الطبيعة يضطر ثم ثابتة قوانني حسب
املالحظات عىل الستحال ذلك لوال إذ بالحبال؛ وراءها تسحبه وكأنها تسوقه الطبيعة يدع
إليه يسعى رضوري قانون يف تنتظم أن مدبرة سابقة خطة وفق تتم ال التي العرضية
التي مبادئه يديه إحدى يف يضع وهو الطبيعة إىل يتقدَّم أن للعقل بد وال ويتطلبه، العقل
األخرى اليد يف يضع كما صادقة، قوانني املتواترة الظواهر من تجعل أن وحدها يمكنها
لكي الطبيعة من يتقدَّم أن عليه أن ا حقٍّ العقلية. املبادئ لتلك طبًقا صاغها التي التجربة
يشاء ما لكل يُصغي الذي التلميذ شأن شأنه يكون ال ذلك يفعل وهو ولكنه منها، يتعلَّم
األسئلة عن الجواب عىل الشهود يُرِغم الذي القايض مثل يكون وإنما عليه، يمليَه أن املعلم

عليهم.»16 يطرحها التي
للعقل ونقًدا الخالص للعقل نقًدا قدم قد كانط كان إذا إنه نقول أن نستطيع هنا
املعرفة مجال يف — يصل أن كانط أراد لقد التاريخي. للعقل نقًدا قدَّم فيكو فإن العميل،
القبيل نجد بينما تتغري، ال مطلقة ومقوالت ونهائية ثابتة أنها تصور قبلية مبادئ إىل —
من وانتقاله اإلنساني الوعي تطور مع فشيئًا شيئًا ويتحقق التاريخ يف كامنًا فيكو عند
التاريخ مجال يف يعمل ألنه نسًقا ليس عنده فالقبيل اإلنسانية، الحالة إىل الطبيعة حالة
التشابه بهذا القول هل ولكن الدائمة، والحركة والصريورة التغري مجال بطبعه هو الذي
كانط بلغة يكون بحيث التاريخ يوجه أبدي مثايل نموذج مجرد فيكو عند نجد أننا يعني
حي؟ واقعي بشكل التاريخ يف مجسٌد األبدي النموذج هذا أن أم للتاريخ؟ القبيل الرشط هو
يف البرشي للفعل مسبًقا رشًطا األبدي يكون بحيث مًعا الزاويتنَْي من ره نتصوَّ أن بد ال إننا
الطبيعة فيكو. حدَّده الذي املثايل للنموذج أو لألبدي حيٍّا تجسيًدا التاريخ ويكون التاريخ

الغفار عبد للدكتور منشورة غري ترجمة (عن ١٧٨٧م الخالص العقل لنقد الثانية الطبعة مقدمة 16

مكاوي).
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متغرية طبيعة بل مطلًقا ثابتًا جوهًرا ليست التاريخي ر التطوُّ ِعلَّة هي التي إذن اإلنسانية
املتغري. الواقع عىل يعلو ال فهو داخله يف األبدي املثايل التاريخ تضمن وكما ومتطورة.
وكما التاريخي، الواقع ضوء عىل الرضورية مبادئه صدق اخترب فيكو أن كيف رأينا وقد
ومن البرشي. العقل تحوُّالت من نشأتها هو البرشية للتنظيمات الحقيقي التاريخ أن رأينا
تنهار فعندما والتغري، واالبتكار لإلبداع مجاٌل دائًما هناك يكون التنظيمات هذه ر تطوُّ
تعود ال ولكنها جديد، من لتبدأ تعود تطورها مراحل من مرحلٍة آخر يف التنظيمات هذه
يتحرك وإنما منتظم دائري بشكل يتحرك وال نفسه يُعيد ال والتاريخ الطريقة. بنفس أبًدا
والثورات الحروب فتظهر بالجديد دائًما تأتي التاريخية والدورات لولبي. حلزوني بشكل
طبًقا الجديد فيها ثورة وكل قبلها، ملا مخالفة حرب كل ولكن التاريخ، يف آلخر حنٍي من
األمام. إىل تطوًرا دائًما ليس فيكو عند التاريخي ر والتطوُّ املايض. من البرشية تعلمته ملا
هناك أن ورأينا األمم، مسار عودة عن األصلية فيكو نصوص الثاني الباب يف عرضنا وقد
التي فالبرشية جديد؛ من ازدهاٍر عصور يعقبها التاريخ مسار يف وتدهور انهيار عصور
يمكن بربريٍة يف بل األوىل الحسية الرببرية نفس يف تسقط ال الرببرية، هاوية يف ترتدَّى
شكًال وأصبح الحي مضمونه فقد قد العقل فيها يكون عقليٌة بربريٌة بأنها توصف أن
العرص نفس وهو التنوير عرص يف ساَدْت كما التقدم فكرة عن مختلفة فكرة وهذه أجوف.
ولكي العرص. هذا فالسفة نظرة عن التقدم إىل نظرته اختلفت وإن فيكو إليه ينتمي الذي
يف — التقدم فكرة — الفكرة هذه نشأة عىل الضوء نلقي أن بد ال التباين هذا نوضح
القرن فالسفة من العظمى األغلبية بني وانتَرشت ساَدت حتى عرش السابع القرن نهاية
العرص؟ ذلك بمفهوم تاريخي تقدُّم فيكو لدى كان هل نعرف أن بد وال عرش، الثامن

التقدم وفكرة فيكو (4)

ثقته يؤكِّد الحديث الفكر أخذ عرش الثامن القرن وطوال عرش السابع القرن أواخر يف
والسابع عرش السادس القرننَْي خالل إرسائها عىل عمل التي واملنهجية العقلية باألسس
التي القيم مواجهة يف وسلطته وبقوته القديم، الفكر عن باختالفه وعيه وتزايد عرش،
وراح للكمال، تطمح التي والرياضية الفلسفية األنساق وارتفعت القرون، عرب حية ظلَّت
العلم أقطاب وشعر مكانه، ليحتل عليه السابق املذهب يزيح مذهبًا يبني فيلسوف كل
للعلم تصورهم وباختالف السابقة القرون معرفة عىل معرفتهم بتفوق الشامل الجديد
يؤكد جديد وعلم جديد فكر إزاء أصبحنا وهكذا له. واملدريس املسيحي التصور عن
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التصورات من الوقوف يف الشك ويبدأ اإليمان. عن والعلم الوحي عن العقل اختالف
ويظهر املدريس. العلم مواجهة يف قبل من فعل كما النقد موقف عام بوجه املسيحية
العودة عىل كتمرين قبل من ديكارت مارسه الذي الشك ويصبح ر، والتطوُّ بالتقدم االعتزاز
طرق وتتعدَّد للشك. عرضة هو ما كل يفضح دائبًا وعمًال مستمرٍّا مرانًا واإليمان لليقني
حد بلغ ربما إيمانًا وبالتقدم بالعلم املؤمنني نجد والنقاد الشكاك فبجانب الدائب، البحث
أعلن عندما عرش السابع القرن نهاية من االزدهار يف التقدم فكرة بدأت فقد الجنون،

البرشي. ر للتطوُّ نهاية ال أنه (١٦٥٧–١٧٥٧م) Fontenelle فونتنل
االجتماعية الصياغة وهي «التنوير»، عنوان تحت اندرجت املتعددة االتجاهات هذه كل
يف الفطري النور ظل لقد قبل، من وإسبينوزا ديكارت عنه تحدث الذي الفطري للنور
أن بعد اجتماعية ثورة عرش الثامن القرن يف وأصبح للمعرفة منهًجا عرش السابع القرن
فالسفة وطالب الفكر، بحق الفطري النور فالسفة وطالب للواقع، موجًها الفكر أصبح
السمات وكانت الفكر.17 يحكمه عالم يف يعيشوا وبأن الواقع، توجيه يف الفكر بحق التنوير
هذا الجديد، القادم يف واألمل بالعقل، واإليمان باملعرفة، االعتزاز هي للتنوير األساسية
املعرفة، مجاالت تنوع من ساده مما الرغم عىل العرص ذلك يوحد كان الذي الرباط هو
«ليبنتز» املثال سبيل عىل منهم نذكر املعرفة، إىل باملتطلعني التنوير عرص ازدحم فقد
الفيلسوف بايل» «بيري عنه يقلُّ وال املوسوعية املعرفة إىل شديٍد نهٍم يف يسعى أخذ الذي
هؤالء من واحد فهو السيايس، واملفكر واملربي والفيلسوف الطبيب لوك جون كذلك الناقد،
متفاوتة بدرجات حاولوا قد جميًعا إنهم املتعددة. الكثرية الجوانب أصحاب املوسوعيني
األدب بني جمع الذي فولتري عنهم يقل وال معارفهم، أشتات دوا يوحِّ أن التوفيق من
خاصة وتخصصها الجزئية العلوم تنوع ازداد املعرفة تنوعت وكما والتاريخ، والفلسفة
وامليكانيكا الفيزياء وبجانبه عرش السابع القرن يف الفلك نهض لقد الطبيعية، العلوم
جانب وإىل املجردة، تصوراتها ويستخلص ويحلِّلها األشياء يعزل العقل وراح والكيمياء،
التي املتناقضات إبراز محاوالت وكثرت كله العرص النقد روح سادت التحلييل الفكر

والجديدة. القديمة املعرفة بها حفلت
باملعارف سعيد بالتقدم، متفائل وعي — التنوير عرص — العرص هذا يف وينمو
ومعرفة، علم من إليه توصل بما املعتز السعيد الوعي هذا ولعل املتنامية، الجديدة

ص١٠١. ج٢، معارصة، قضايا حنفي، حسن د. 17
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فيه أحس لقد التنوير، عرص يميز ما أهم هو العاملة، العاقلة اإلنسانية بمستقبل املستبرش
وشعر عليه، الوصاية فيها تفرض كانت التي املرحلة وجاوز الرشد سن بلغ بأنه اإلنسان

أنوار. من فيه بما السابقة العصور سائر يفوق عرص يف يحيا بأنه اإلنسان هذا
يبلغ لم العقل تمجيد ولعل التنوير، عرص يميز ما أهم من العقلية بالنزعة واإليمان
كرستيان األملاني الفيلسوف عند بلغه ما مثل العرص هذا مفكِّري من مفكٍر أيِّ عند
العقل، من أروع شيئًا هللا من يتلقَّ لم اإلنسان أن يرى الذي (١٦٧٩–١٧٥٤م) فولف
العقلية. قواه استخدام عىل قدرته تزداد ما بقدر إنسانًا يُسمى أن اإلنسان ويستحق
وتحرير العقل تمجيد يف األملاني معارصه عىل فولتري به ونقصد العرص» «عقل ق ويتفوَّ
السعادة أن عنه يغيب ال ذلك مع ولكن والفن، العلم م بتقدُّ كتبه يف ويتغنَّى الوعي،
يف الفضل «إن واضطراباته العرص حروب تسببها التي واآلالم للشقاء مجاورة بالتقدُّم
مختلف يف القليلة بأعدادهم املنترشين والعباقرة املفكرين لبعض يرجع كله التقدم هذا
أضاءوا لقد االضطهاد. الحقهم ما وكثريًا طويًال زمنًا مجهولني ظلوا وقد أوروبا، أنحاء
السعادة إن تخربه.» الحروب فيه كانت الذي الوقت يف آالمه عن وعزوه بأنوارهم العرص
فولتري يقول والشك، والتمزق بالتناقض الشعور مازجها قد العقل يحسها التي باملعرفة
أدرك العالم يف النظر اإلنسان أمعن «كلما التناقض: مادة تحت الفلسفي قاموسه يف
الرضوري ومن متناقضاٍت من إال يرتكب ال العالم إن والغرائب، باملتناقضات ميلءٌ أنه
نغمة ترسي ذلك ومع لسان، كل عىل بالتقدم والتفاؤل العقل تمجيد إن منها.» تخليصه
يف فولتري يقول الكربى. والحقائق التقليدية للقيم العقل هذا يتعرض حني خاصة حزينة
بوجود وأومن عاقل، كائن بوجود أومن «إنني الروح: مادة تحت الذكر السابق قاموسه
الغد، يف فيها وأشك بفكرة، اليوم أسلم الظالم، يف أتعثر فإنني ذلك عدا ما كل يف أما هللا،
الفالسفة جميع صارحني ولقد والضالل، للخطأ أتعرض يوٍم كل ويف الغد، بعد وأنكرها

حايل.» عن تختلف ال ذلك يف حالهم بأن األمناء
عنده نجد أننا إال البرشية، ملستقبل الالمحدود بالتقدم فولتري إيمان من الرغم وعىل
األحداث يف تتحكَّم املصادفة أن اعتقد عندما التقدم مسار انحراف إىل يشري ما أيًضا
«إن الترشيع يف واضح املصادفة وعنرص اإلنساني، للعقل بوعي خاضعة تكون ال حني
عشوائيٍّا تستعمل التي كاألدوية عابرة، حاجات ملواجهة ُوضعت قد تقريبًا القوانني كل
تقدم انحراف املستطاع من كان النظرية، لهذه وتبًعا آخرين.» املرىضوتقتل أحد فتشفي
ستتبعه طريٍق أي عن النظر بغض ولكن مختلًفا، طريًقا واتباعها لحظة أي يف اإلنسانية
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عن بريي ويكشف الحضارة. يف تقدًما تحقق بأن كفيلٌة اإلنساني العقل طبيعة فإن
شعر «ربما عرش الرابع لويس وعرص «املقال» قارئ إن فيقول فولتري عند التقدم طبيعة
تتحكَّم املصادفة بأن القول صح فلو وعشوائيته. التقدم بهشاشة للكتابني قراءته بعد
وسقوطها اإلمرباطوريات نهوض يف تتحكَّم التي هي عارضًة أحداثًا أن أو األحداث، يف
أيُّ هناك يكون فهل التاريخ؛ يف الكربى التحوالت ومعظم الدول وثورات األديان وتعاقب
الحضارة تقدم فولتري إليه نسب الذي وهو — اإلنساني العقل بأن لالعتقاد مفحم أساٍس
من عصوٌر هناك فكانت وهناك هنا الحضارة انتظَمِت لقد الطويل؟ املدى يف سيسود —
عابرًة ليَسْت ذاتها األحداث هذه أن إىل االطمئنان نستطيع كيف ولكن الرسيع، التقدُّم
يُستطاع فهل التقدم؟ أعقاب يف والنكوص االزدهار، أعقاب يف التدهور جاء أن بعد أيًضا
بتهديد املصادفة قيام دون تحول درجة إىل العقل بنهوض للقول مؤيٌد التاريخ بأن القول
إنه املاضية، التجارب وقائع تؤيده ال أمٍل مجرد عن االستدالل هذا مثل يزيد وهل إرادته؟

التنوير.»18 روح مع يتمىشَّ خاطر مجرد
تتبُّع حاول الذي «تورجو» أمثال التقدُّم فالسفة من بالعديد العرص احتشد لقد
للتقدم تصورهما يف فولتري مع واتفق التقدم، فكرة ضوء عىل البرشي الجنس مصري
وضع الذي كوندورسيه وكذلك واملعقولية، التنور من حالة نحو للبرشية التدريجي
العقل لتقدم تاريخية «صورة وألَّف التقدم فكرة ضوء عىل الحضارة لتاريخ تصميًما
إىل وعمد املجتمع، ويف التنور يف به وموثوق محدود غري تقدٍم حدوث وأكد البرشي»
التوقعات عن الكتابة عىل وأرصَّ هدفه، وتحديد اتجاهه واستبصار طبيعته يف التفكري
دامت ما قط للوراء تعود لن التقدم حركة أن يُثبت ومىض البعيد، املستقبل يف املنتظرة
سوى رشوط بأية مرشوًطا ليس فالتقدم الكون؛ نظام يف الحالية مكانتها تشغل األرض
املوسوعة ظهور إىل باإلضافة هذا الهمجية.19 إىل نكوٍص أي يحدث فلن األرض، بقاء
وكتابًا مفكرين دفتيها بني فجمعت وداملبري ديدرو إرشاف تحت ١٧٥٠م عام الفرنسية
بتجميع املوسوعة فقاَمت بديهية، كمسلَّمة املعرفة يف التقدُّم إىل وينظرون العقل دون يمجِّ
الشامل. بالعقل واإليمان التقدُّم رايات ورفع القديمة املعرفة ومحاربة الجديدة املعرفة

ص١٣٧. محمود، حمدي أحمد د. ترجمة التقدم، فكرة ب. ج. بريي، 18
ص١٨١–١٨٤. السابق، املرجع 19
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املجتمع يف تمركَزْت عرصالتنوير ساَدْت التي املتفائلة النظرة هذه أن بالذكر والجدير
حيث عرش الرابع لويس امللك حكم إبَّان الفرنسيون التنوير فالسفة بها وتغنَّى الفرنيس،
عىل ة املحتجَّ األصوات بعض ارتفَعْت ذلك ومع الرتف. يف واالستغراق الرغيدة الحياة
رأينا وقد العقل، عىل سخطهم يُخفون ال بهم كالعهد الدين فرجال العقيل؛ التقدم فكرة
الذي العقل «إن القايس حكمه عليه يحكم لوثر سمعنا كما بسلطته، يعرتف ال «باسكال»
العلم من حظه ازداد وكلما األذى، أعظم اإللهية األمور يؤذي الشيطان من مسٌّ أصابه
املعرفة حدود عن يبحثون كانط مثل األقلية نجد بينما هذا رضره.»20 ازداد والرباعة
امللكات هذه بني والتوفيق وطاقاته العقل مللكات الهادئة بالدراسة تعيينها ويحاولون
«تتعرض أنه أعلن عندما التاريخ يف نكوص حدوث يثبت أن روسو وحاول والطاقات.
والواقع الكمال.» تجاه وفنوننا علومنا فيه تتقدم الذي الوقت نفس يف للفساد أرواحنا
سيطرة وازدياد املعرفة تقدُّم من استفاَدْت التي هي الفرنيس املجتمع من ضئيلًة قلًة أن
املنعمني وترف فرنسا قصور فخامة بني التباين عن روسو وكشف الطبيعة، عىل اإلنسان
جهالة. من الفالحني كتل تُعانيه ما وبني التعليم، فرصة لهم أتيحت الذين أولئك وتنور
لهذا قيمة أية هناك تكون فهل والتقدم الحضارة ثمرة هي الحالة هذه أن صح فلو

للنكوص. جدال بال مرادف بالتقدم يُدعى ما إن التقدم؟
السياسية األوضاع الستقرار ربما التقدم لفكرة اإلنجليزي الفكر يتحمس لم بينما هذا
األخذ يف حذرين املفكرين جعل مما االستقرار، هذا عىل الحفاظ يف والرغبة واالجتماعية
والنضج الطفولة من مختلفة بمراحل يمر أن يجب العلم أن يؤكد هيوم فتجد بالتقدم،
والفنون العلوم وتزدهر األطوار، هذه كل يف اإلنسان يشارك وأن والشيخوخة، الكهولة ثم
اعرتافه دون تحل لم الحجج هذه كانت وإن للذبول. أخرى مرة تتعرض ثم آلخر حنٍي من

القديمة.21 عىل الحديثة الحضارة بتفوق
التقدم البعضلفكرة أبداها التي واالنتقادات ظات والتحفُّ املحاذير كل من الرغم وعىل
والثامن عرش السابع القرننَْي يف ت تمَّ التي الكربى العلمية واالخرتاعات االكتشافات فإن
العلمي التقدم فهذا فيها؛ رجوع ال مطلقًة ثقًة البرشي العقل قدرات يف الثقة جعلت عرش
أن وتخيَّلوا التاريخ، يف حتميٍة كرضورٍة التقدم فكرة إىل ينظرون الفالسفة جعل الهائل

األملانية). عن (ترجمة ص٧٩ ركالم، طبعة املأدبة، خطب لوثر، 20
ص١٦١–١٩١. محمود، حمدي أحمد د. ترجمة التقدم، فكرة ب. ج. بريي، 21

169



فيكو عند التاريخ فلسفة

الفساد فكرة عن التخيلِّ بدءوا وبالتايل الحضارة؛ يف نهائيٍّا ال تقدًما قوا يحقِّ أن بوسعهم
عرش الثامن القرن يف ساد افرتايض— تخميني تاريخ التقدم هذا عن ض وتمخَّ والتدهور.
ككل. البرشي الجنس وتقدم ر للتطوُّ الطبيعية القوانني عن العقل خالل من يبحث —
إنه تاريخية. رضورة ولكنه عرضيٍّا شيئًا ليس التقدُّم أن العرص ذلك مفكرو واعتقد
ولكن التاريخ يف الفعلية األحداث سجالت عىل كونت، أوجست عند كما يعتمد، ال تقدُّم
يف التقدم فكرة وتحولت الديكارتي، التفكري خالل من إال يُفهم وال العقل، استعمال عىل

التاريخ. فلسفة يف ونظرية االجتماعي، ر التطوُّ يف نظرية إىل عرش التاسع القرن
وفولتري وكوندورسيه تورجو عند نجده كما التنوير، عرص يف التقدُّم مفهوَم إن
فيكو؛ عند نجده ال مفهوٌم وغريهم، وكونت سيمون وسان الفرنسية الثورة وزعماء
عقلية استنباطية بطريقٍة إثباته حاولوا مستقيم خط يف يسري علمي تقدم لديهم فالتقدم
لفكرة املتفائلة النظرة هذه مثل السالم. ويسود الحروب فيه تنتهي تقدُّم وهو ورياضية،
بالحرية الوعي تقدُّم يف هيجل عند هو كما عنده التقدم وليس فيكو، عند نجدها ال التقدم
فيه تذوب اشرتاكي مجتمع نحو تقدًما ماركس عند كما وليس بذاتها، الفكرة وعي يف أو
عن لألفراد االنسجام ق تحقِّ سعيدة نتائج نحو تقدًما سميث آدم عند كما وليس الطبقات،
الذي التقدُّم نوع من كذلك وليس الخاصة، لغاياتهم وتحقيقهم وتنافسهم نشاطهم طريق
التقدُّم إن عرش، التاسع القرن يف املثاليني االشرتاكيني أو املثاليني اليوتوبيني عند نجده
مشكلة أن فيه شك ال مما ولكن فيلسوفنا. عند موجوًدا ليس السابقة املعاني هذه بكل
تسبِّب التي بالظروف واهتم العميقة بالدراسة تناولها التي املشاكل أكثر من كانت التقدم
الفساد. نحو به تنحدر التي بالظروف أيًضا اهتم كما البرشي، التاريخ يف العقيل التقدم
وكان لألمم، الحي التاريخ خالل من بالبحث تناولها بل التقدم بفكرة فيكو يتغنَّ فلم
عرش. التاسع القرن ويف التنوير عرص يف جاءت كما التقدم فكرة من أصالًة وأكثر أعمق
السابقني الفالسفة عند التقدم مفهوم أن األول املبدأ أساسيَّني؛ مبدأَيْن يف هذا ويتمثَّل
بتصنيف قاموا التقدُّم رضورة إثبات وملحاولة الزمان. يف واحٍد خطٍّ يف يسري تقدُّم هو
واألحداث الشعوب بني واالختالف للتنوع إدراٌك لديهم يكن فلم عقالني، بشكٍل الشعوب
فهذا مستنري. برشيٍّ جنٍس نحو التقدُّم رضورِة إلثبات أحادي خطٍّ يف يشءٍ كل وضعوا بل
ببناء قاموا ممن وسبنرسوغريهم وكونت كوندورسيه أعمال يف يظهر لم واالختالف التنوع
عىل ركز الذي فيكو عند مختلًفا األمر نجد بينما التقدم. فكرة أساس عىل تطورية نظريات
الحي. التاريخ هي دراسته مادة وكانت للشعوب الفعيل التاريخ يف بحث فقد التنوع. هذا
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اللوحة يف نجد كما مختلفة وحضارات شعوبًا تناول بل واحدة كوحدة البرشية يتناول ولم
واإلغريق واملرصيني والكلدانيني العربانيني مثل وتواريخها وأماكنها وأحداثها التاريخية
عرص فالسفة فعل كما الوحدة مبدأ يف البرشي الجنس يحرص ولم وغريهم، والرومان
ينظر لم أيًضا ولكنه العقل تقدم يفرضها تاريخية كرضورة للتقدم ينظر ولم التنوير،
القرن يف رانكه ذلك بعد قال مثلما العشوائي االتفاق أو للمصادفة خاضع وكأنه للتاريخ
خالل من بحث بل التعددية، يستنكر ولم األحداث شأن من يقلل لم أنه كما عرش. التاسع
لكل وجد أنه شك وال علمية. تعميمات عن واألحداث التاريخية للسجالت املقارنة الدارسة
خطٍّا نجد الشعوب تواريخ من للعديد الدقيقة الدراسة ومن وفرديته. شخصيته شعب
نزعة يف والسقوط التدهور ثم والتقدم ر التطوُّ إىل النشأة من التاريخي للتغري مشرتًكا
الشعوب تعدُّد ألن واحد؛ خط يف يسري وال أحاديٍّا ليس إذن فيكو تاريخ جديدة. بربرية
الطبيعة يف فيكو نظرة عمق يتضح هنا عنده، ر التطوُّ قانون عليه قام الذي األساس هو
نرى كما واالنهيار السقوط نرى ما فغالبًا الشعوب، من العديد لتواريخ رؤيته من البرشية
مستقيم، خطٍّ يف تسري ال اإلنسانية الحضارة أن لنا يُثبت الفعيل والتاريخ ر، والتطوُّ التقدُّم
الحضارة فيها تتدهور عصور وهناك البرشية. فيها تسقط وعثرات ثغرات هناك بل
التاريخي، ر التطوُّ مراحل من مرحلة واالنهيار فالتدهور جديد؛ من لتبدأ تعود ثم وتسقط

التدهور.22 تسبِّب التي نفسها هي البداية يف التقدم سبَّبَت التي العقلية والعنارص
فالسفة عند عنه التقدُّم عن فيكو مفهوم بني االختالف ح يوضِّ الذي الثاني واملبدأ
العلمي التقدُّم أصبح بحيث الفالسفة هؤالء عند التاريخ غاية هو َم التقدُّ أن هو التنوير
للتاريخ. غايًة فيلسوفنا عند نجد ال إننا للتاريخ. وغاية اإلنسانية لتقدم ونموذًجا رمًزا
اإللهية العناية فكرة إن نقول ولكننا التاريخ، غاية هي عنده اإللهية العناية إن يُقال ربما
مبادئه تتأثَّر أن دون فكره من حذفها يمكن األممية األمم يف البرش توجه التي املتعالية
يمكن ال ازدواجية عىل تنطوي اإللهية العناية فكرة أن رأينا ويف الحذف. بهذا وأفكاره
عنده ليس ولكن التاريخ، يف اإللهية بالعناية يقول مؤمن كمسيحي فيكو إن إنكارها،
هذا ألن التاريخ يف اإللهية الخطة معرفة يف نتدخل أن يمكن فال التاريخ، لغاية رؤيٌة
صحيح بها. نؤمن أن بد ال ولكن عليها الربهنة يمكن ال فكرة وهي البرشي، العقل يفوق

Nisbet, Robert; Vico and the Idea of Progress; in Vico and Contemporary Thought; 22

.p. 235–240
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الخري هذا يحدد لم فيكو أن إال البرشي، الجنس خري إىل دائًما تهدف اإللهية العناية أن
ودمار حروب وهناك الحضارة، تقدم يف عوائق فهناك الخري، نحو مستمر تقدم أنه عىل
هنا ومن جديد. من وتبدأ تعود ثم التاريخي مسارها يف البرشية له تتعرَّض وانهيار
بطبيعة بصرية وأكثَر نظًرا أعمَق كان التقدم عن فيكو مفهوم إن نقول أن نستطيع
هو الرصاع هذا جعل أنه هذا من واألهم والتعارض. الرصاع يتخلَّلها التي البرشي الجنس
فالسفة من البرشية للطبيعة فهًما أكثر فهو التاريخي، للتغري املحركة الديناميكية القوة

التنوير. عرص
العقل دهاء بفكرة فيكو عند اإللهية العناية فكرة يقابل أن الباحثني بعض ويحاول
العناية أن ا حقٍّ عنهما. تختلف الواقع يف ولكنها سميث، آدم عند الخفية واليد هيجل عند
فاعلية هي هذا يف ووسائلها تطورها، عىل وتعمل البرشية املجتمعات تحفظ اإللهية
اجتماعية، فضائل إىل تحولها التي البرشي الجنس ورذائل ورغبات البرشية العواطف
أو غاياتها إىل لتصل الفكرة طريق عن هيجل استخدمها التي نفسها املادة هي وهذه
الهدف إىل يدروا أن دون األبطال أفعال يوجه الذي هو هيجل عند العقل فدهاء نهايتها.
االنسجام تحقق سميث آدم عند الخفية واليد بذاتها. الوعي إىل الفكرة تصل عندما النهائي
أن غري العقل، هو إليه الدافع يكون الذي األفراد نشاط طريق عن السعيدة والنتائج
عقيل، بدافع وال العقلية باملناهج ال إراداتهم يحققون فالبرش مختلفة؛ للتاريخ فيكو رؤية
الفهم إىل والحاجة واألمان، البقاء يف والرغبة والطموح والحاجة املنفعة من بدافٍع ولكن
أوجدت التي الخالقة واألنشطة والكراهية والحب والطاعة والسيادة واالتصال والتعبري
للحياة جديدًة أشكاًال يُبدعون وجعلهم وأفكارهم حياتهم شكَّل الذي االجتماعي التوتر

االجتماعية.
ٌم تقدُّ إنه مستقلة، حضارٍة كل حياة يف متتابعة مرحلة إذن فيكو عند التقدُّم
التضامن فقدان إىل ينحدر أخرى عصور ويف والقوة، العظمة قمم أعىل إىل أحيانًا يصل
والكارثة. والتحلُّل والضعف االجتماعي النسيج وتفكُّك والجماعات األفراد واغرتاب البرشي
غايٌة هناك ليس لكن أممي، مجتمٍع لكل اإللهية العناية تحدِّدها النظام هذا ومراحل
كله ذلك ومع نهائي.23 كماٍل إىل كله البرشي الجنس ملسرية رؤيٌة هناك وليس نهائيٌة

Berlin, Isaiah; Vico and the Idea of the enlightenment; in Vico and Contemporary 23

.Thought; p. 262
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دون تحول ال فيكو عند ر التطوُّ ملراحل الدوري التعاقب نظرية إن نقول أن نستطيع
التنوير؛ فالسفة عن مختلًفا فهًما — قبل من ذكرنا كما — التقدم نفهم أن عىل التقدم،
بحيث متقدم حلزوني شكٍل يف تعود بل دائري بشكٍل تعود ال التاريخية الدورات ألن ذلك
دقيقة؛ غري تسمية هي فيكو نظرية عىل الدورية النظرية اسم إطالق بأن القول يمكن
التي البداية نفس من يبدأ وأن نفسه التاريخ يُعيد أن يعني الدورية النظرية مفهوم ألن
يف وإنما دائري خط يف يسري ال فالتاريخ فيلسوفنا؛ عند مختلف األمر ولكن منها، انطلق
ما ذكر إىل بنا حاجة وال بالجديد. تاريخية دورة كل تأتي بحيث صاعد حلزوني شكل
ذكره الذي النص هذا إىل اإلشارة يكفي ولكن األمم، مسار عودة عن فصلناه أن سبق
أن الطبيعي من «كان األوروبية. الوسطى العصور يف اإلقطاعي النظام عودة عن فيكو
تتطلبها ومكاسب منافع من فيه وجد ملا اإلقطاعي النظام إىل البرشي املجتمع يعود
الريفية اإلقطاعات من — جديدة بداية متخذًا — األول العالم إقطاع عاد املدنية. الحياة
املرحلة تكون أن بالتقدُّم االعرتاف يكفي أال القديمة.»24 الشعوب كل يف انترشت التي
الوعي بتطور مرتبطٌة مرحلٌة وهي فيكو عند التاريخي ر التطوُّ مراحل آخر هي اإلنسانية
واالزدهار ر والتطوُّ النضج قمة تبلغ أن بعد — املرحلة هذه أن صحيٌح العقل؟ ونمو
(حيث وفكر تأمل بربرية ولكنها أخرى، مرة الرببرية يف وتسقط وتضمحل تضعف —
يف الفكر ولكن األوىل، الحسية الرببرية عن االختالف كل تختلف للفكر) السيطرة زالت ما
طياته يف يحمل ال والسقوط واالبتكار. اإلبداع عىل قادًرا يعد لم أجوف فكر املرحلة هذه
نفسه يعيد ال فالتاريخ تقدًما؛ أكثر نقطة من جديد من أخرى مرة النهوض عىل العزم إال
الرببرية عن تختلف — املثال سبيل عىل — املسيحية والرببرية بالجديد، دائًما يأتي بل

األوىل. الوثنية
البرشية للطبيعة عميق فهم عىل تدل فإنما يشء عىل دلت إن للتقدم النظرة هذه
وتحقيق الرفاهية من حالة إىل الوصول إىل تهدف األمم كل أن ا حقٍّ الدوام، عىل املتغرية
الصحيح االتجاه يف دائمة بصفة التاريخ يتجه هل ولكن ألفرادها، والسعادة الراحة سبل
حدَّده الذي الصحيح االتجاه يف سار إذا تقدًما ق يحقِّ التاريخ إن الهدف؟ هذا لتحقيق
تراجع بل تقدم، ثمة هناك يكون فال املسار عن وانحرف الطريق ضلَّ إذا أما البرش. له

البحث. من الثاني الباب الثاني، الفصل األمم، مسار عودة انظر 24
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كثرية. لعوامل يخضع ألنه عقليٍّا استدالًال عليه يستدل أن يمكن ال إذن فالتقدم وارتداد؛
الجنس أفادت عظيمة إنجازات من الهائل والعقيل العلمي التقدم قه حقَّ ما ننكر ال إننا
حياته، من ومختلفة كثرية جوانب يف الراحة سبل له ت ويرسَّ الرفاهية له وحققت البرشي
املتغرية البرشية الطبيعة يف فيكو حدس صدق نُنكر أن نستطيع ال آخر جانب من ولكننا
ر تصوَّ كما الدائم السالم يَُسد ولم العالم من الحروب تنتِه فلم الرصاع، عىل واملنطوية
من متعددة مناطق يف الحروب بانفجار يشهد التاريخي والواقع التنوير، عرص فالسفة
أنه فيه شك ال ومما الحروب. ويالت من األبرياء الضحايا ماليني بل آالف وموت العالم،
آخر رأٌي لهم لكان العامليتنَْي الحربنَْي ويالت يشهدوا أن التنوير عرص لفالسفة ُقدِّر لو

للبرشية. الالمحدود التقدم عن آخر ومفهوٌم
أكثر كان عنه فيكو مفهوم بأن بالقول التقدم عن حديثنا نختتم أن نستطيع ولهذا
القلق يسودها التي هذه أيامنا يف حيٍّا فيكو بُعث ولو التاريخي، الواقع من واقرتابًا عمًقا
املرحلة هذه وصف فلربما لحظة كل تهدِّده نووية حرب أخطار من البرشي الجنس عىل
بربرية يف املتقدمة العاقلة البرشية فيها سقطت مرحلة بأنها اليوم نعيشها التي التاريخية
يف التقدم مفهوم إىل نظر قد فيكو إن أخريًا نقول أن نستطيع وربما جديدة. عقلية
التقدم أن رأى فقد طويل؛ بوقت الجديل التفكري قوانني اكتشاف قبل جدليًة نظرًة التاريخ
هذا ولعل الفناء. بذرة عىل ينطوي االزدهار أن كما التخلف، بذرة عىل ينطوي أن يمكن
بصريٍة عن ينمُّ صادق حدس ولكنه الجدلية، بالروح غامض حدس عىل دليًال يكون أن

الدوام. عىل واملتطور املتغري بالواقع نافذٍة
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بصورٍة األصلية النصوص عىل معتمدين وفلسفته فيكو منهج السابَقنْي البابنَْي يف عرْضنا
حاوْلنا وقد الذاتية». و«السرية الجديد» «العلم كتابَيْه يف جاءت كما وبخاصة أساسية،
ومنهجه ومبادئه الجديد العلم عنارص من ابتداءً فلسفته من األساسية الجوانب م نقدِّ أن
األشكال عىل القانون لهذا تطبيقه ومحاولة األمم ر لتطوُّ قانوٍن من استخلصه ما إىل
الفصل يف تناولنا ثم التاريخية. العصور عرب رها تطوُّ يف االجتماعية للتنظيمات املختلفة
اآلن وعلينا املختلفة، جوانبها عىل الضوء وإلقاء بالتقييم التاريخية املعرفة نظريَة السابق
فالسفة لدى وبخاصة الغربي الفلسفي الفكر يف التاريخية املعرفة هذه أثَر نعرض أن

لفيكو. الالحقني التاريخ
وامتداد غناها ومدى آرائه لتدعيم فيكو قدَّمها التي املادة كثافة مدى ويُالَحظ
باسم اليوم يه نُسمِّ ما تؤلف مختلفة وأشكال وتنظيمات وفنون علوم يف جذورها
تنوََّعت كثيفٍة بغابٍة أشبه فيكو تركه كما الجديد العلم كان لقد البرشية. الحضارة
يهتدوا أن معارصيه عىل استعىص بحيث دروبها َدت وتعقَّ مسالكها بَت وتشعَّ أشجارها
أجيال وتتعاقب طويلة سنوات تمر أن الطبيعي من كان ولهذا فيها؛ السري سبل إىل
بعد إليه توصل الذي اكتشافه وعظمة فيكو أهمية إىل الباحثون يفطن أن قبل مختلفة
ومعاملها خيوطها تبني السهل من يكن لم التي الغزيرة املادة تلك خلف محجوبًا ظل أن
ال عدد فيه واشرتك طويًال زمنًا استغرق قد حقيقته عىل فيكو اكتشاف كان وملا األساسية.
تتبُّعه يصعب مما إلخ، … واألدب واالجتماع اللغة وعلماء والفالسفة املؤرخني من يحىص
أصحاب من عدٍد عىل تأثريه مدى ببيان الفصل هذا يف نكتفي فسوف دقيقة، بصورٍة
فيكو لتأثري الوايف البحث بأن علمنا مع واالجتماع التاريخ فلسفة يف املتميزة االتجاهات
بأن نفسه الوقت يف إدراكنا ومع مستقلة، دراسة إىل يحتاج هؤالء من واحد كل عىل
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أنه عليه اطلعنا ما كل من يثبت لم إذ االجتهاد؛ من نوع هو التأثري هذا لبيان محاولتنا
بذلك أصحابها فيها اعرتف التي النادرة الحاالت يف إال اللهم ومؤكًدا مباًرشا تأثريًا كان
نتتبع ثم األصيل وطنه يف تأثريه عن بالحديث العرض هذا نبدأ وسوف رصيًحا. اعرتاًفا
عىل اطلعوا قد أنهم الباحثني معظم يُرجح الذين التاريخ فالسفة أبرز عىل التأثري هذا
وسوف كثريًا. أو قليًال منها أخذوا أو لقرائهم قدموها أو بها أعجبوا أو كتاباته بعض

وماركس. وكونت وميشليه هردر من كلٍّ عىل فيكو تأثري عن بالكالم هنا نكتفي

اإليطايل الفكر يف فيكو (1)

خارج مجهوًال عاش فقد عميًقا؛ تأثريًا كان عرصه يف فيكو تأثري بأن القول نستطيع ال
تتعدَّ لم بحيث نفسها إيطاليا يف التجاهل لقي كما عرش، التاسع القرن حتى إيطاليا
لهم أهدى من كل فتجاهله رأسه ومسقط بلدته جحَدتْه لقد بل نابويل، حدود شهرته

عرصه. يسبق رائٍد كل يدفَعه أن بد ال الذي الثمن يدفع كان وكأنه الجديد، العلم
عجز — األفكار من زاخرة ثروة لديه كانت الذي املفكر هذا مثل يكون أن عجب وال
من لكثري رائًدا يكون أن عجب ال — منسًقا واضًحا عرًضا عرضها عن الوقت نفس يف
الذي القرن ففي شهرة. فاقوه الذين املتأخرين املفكرين بعض قدمها التي الجريئة اآلراء
يذكره أن دون أفضل تعبريًا ألفكاره مشابهة أفكار عن آخرون مفكرون عرب وفاته تال
حشد التي املرهقة التفاصيل وغزارة أسلوبه وصعوبة أفكاره غموض عليه جنى إذ أحد؛
ويف عرصه. يف حتى وتفردها آرائه أصالة إىل احه رشَّ معظم يفطن لم ولهذا فلسفته؛ بها
حدث كما — أنها ولو إليه، استمعت قد إيطاليا أن «لو يقول: هازار بول كتب املعنى هذا
مباينًا يكون أن يمكن العقيل مصرينا كان أفما ألوروبا، مرشًدا كانت — النهضة عرص يف
قد عرش الثامن القرن أهل أجدادنا كان َلما كذلك األمر كان لو أجل الراهنة؟ لحالته
متأخًرا، أتى الذي العقل أن صدقوا كانوا وَلما ا، حقٍّ كان واضًحا كان ما كل أن صدقوا
فراديسنا عىل أسفوا قد أنهم املمكن من يكون فقد نفسنا؛ جفف أنه من أكثر يصنع لم
الضد عىل آلمنوا بل سطحها، فوق األرض تنار أن ينبغي كان أنه يصدِّقوا ولم املفقودة،
أفضل، مستقبٍل نحو نتجه كنا بأننا صدقوا وَلما الزمن، أعماق من آٍت األشياء إيضاح بأن
الرببرية من تخرجها متعاقبٍة لتغرياٍت خاضعة كانت الدول بأن الضد عىل آمنوا بل
جميع َلكانت كذلك األمر كان لو وباإلجمال الرببرية. إىل املدنية من وتعيدها املدنية إىل
بهذا اإلعجاب «ينبغي قائًال: هازار بول ويستطرد للعالم.» كإدراكهم انقلبت قد أفكارهم
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يمنح أن املمكن من كان الذي الرجل هذا املبتدع، العبقري هذا الفكر، أبطال من البطل
النابوليني، مواطنيه وإىل العلماء إىل يتجه أن فيكو حاول عبثًا جديًدا. مجًرى العرص نهر
بعد فيما إال تقبل ولم الدعوة هذه تسمع لم إيطاليا وأُوالها اء صمَّ بقيَت أوروبا ولكن
كان فكره وألن تالميذ، له يكن لم املجدِّد هذا ألن صًدى؛ بال ظلَّت فقد آونتها يف أما فقط.

له.»1 لتستجيب تكن لم نفسها عشريته إن بل عمل، بال
كيوكو فكان عرش، الثامن القرن من األخري الربع يف إيطاليا يف فيكو بفكر االهتمام بدأ
كانت وقد نابويل. يف الثورة إخفاق بعد اإليطايل الشمال يف بفكره املبرشين أول Cuoco
الكتاب هذا تأثري أن ويبدو الجديد». «العلم طبعات من سلسلٌة تظهر بدأت أن ذلك نتيجة
فيكو بأفكار يهتمون اإليطايل القومي البعث حركة رواد فأخذ املثقفني، وعي إىل تغلغل قد
وبعد الشعب. خ مؤرِّ واعتربوه شديًدا ًسا تحمُّ الديمقراطيون له س وتحمَّ ا، خاصٍّ اهتماًما
واختلفت مذهبه، َفْهم املفرسين بعض أساء املفكرين، أعظم من واحٌد أنه ته أُمَّ اكتشاف
لألمم الوحشية باألصول يتعلق فيما وخاصة ومعارٍض مؤيٍد بني أفكاره بعض حول اآلراء
أو «الدياليكتيك»2 بفعل فيكو تصوره كما املجتمع تطور أن البعض رأى كما األممية،
فقد اآلخر البعض أما للخطر. الكاثوليكي للفكر الكامل البناء عرَّض قد الداخيل الجدل
وأن للمسيحية، بصلة تمت وال للوكريتوس تنتسب نظرية العقيدة أصل يف نظريته أن رأى
خطرية مقدمة يكون أن يمكن األخرى البطولية والشخصيات هومريوس لشخصية تحليله
الديني.3 مفهومها مع يتعارض تحليًال الكنسية وآباء واألنبياء موىس شخصية لتحليل
يستطع فلم تفسريها، يف ف التعسُّ حد أحيانًا بلغت التي املبالغة من فيكو أفكار عانت وقد
حي ككل أفكاره ليفهم السائدة العقلية النزعة من يتحرَّر أن زمانه يف اإليطايل الفكر
االهتمام بدأ وقد العقليني. استعبدت التي الجوفاء املجردة الصيغ تستعبده ال متكامل
.Nicolini ونيكوليني Gentile وجنتيله Croce كروتشه يد عىل فيكو بفلسفة الحقيقي

ص٤٧–٤٩. ج١، غالب، محمد د. ترجمة عرش، الثامن القرن يف األوروبي الفكر هازار، بول 1
بفعل البرشي املجتمع تطور عن أفكاره أن إالَّ الدياليكتيك، كلمة يذكر لم فيكو أن من الرغم عىل 2

جعل الذي السبب هو هذا يكون وربما الدياليكتيك. من نوًعا بآخر أو بشكل تمثل الداخلية الرصاعات
اإليطاليني استقبال سبب هو أيًضا هذا يكون ربما بل األملاني، بالفكر مبًرشا يعتربونه املفكرين بعض

داخلهم. من نابعٌة وكأنها الهيجيلية الدياليكتيكية للنزعة
.Vico; Autobiography; p. 63 انظر لفيكو. الذاتية للسرية مقدمتهما يف Bergin & Fisch يري كما 3
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العرشين، القرن من األول العقد يف فكره إحياء يف األكرب الفضل صاحب كروتشه وكان
فيكو فلسفة عن كتابه كروتشه نرش إيطاليا. خارج شهرته ذيوع يف الفضل له كان كما
ببلوجرافيا بعمل ذلك قبل وقام الذاتية، سريته فيها نرش التي السنة وهي ١٩١١م، سنة
«علم مكتشف هو فيكو أن كروتشه زعم وقد ١٩١٠م، إىل ١٩٠٤ عام من استمرَّت عنه
فقد لسانه عىل تَِرد لم نفسها اإلستاطيقا كلمة كانت وإذا باومجارتن. قبل اإلستاطيقا»
بالفطرة هي التي البرشية الطبيعة عن الرئيسية وفكرته الشعر، عن آراؤه بها نطقت
اإلنسان عند ظهر كما التفكري أشكال من شكٍل أول بأن العميق وإيمانه شاعرية، طبيعة
كفلسفٍة الجديد العلم كروتشه وقدَّم الشعرية. الخيالية بالصور التفكري هو كان البدائي
وجعله فيكو رفعه جمهوريته، من الشعراء وطرد بالشعر أفالطون هبط أن فبعد للروح،

البرشية. تطور مراحل من كاملًة مرحلًة يمثِّل جعله بل الروح، أساس
سوء ولكن حياته، يف فيكو الزم الذي الحظ سوء عن سابق فصل يف تحدثنا لقد
بالفاشية، املبرشين أحد املفكرين بعض اعتربه عندما مماته بعد أخرى مرة الزمه حظه
وراءه تُخفي ستاًرا أفكارهم من تتخذ حني املفكرين عىل وزعمائها السياسة جناية وهذه
وتربيًرا لالستبداد سالًحا آرائهم تفسري سوء من وتجرِّد األنظمة وفساد الطغيان نزعات
مصادر عىل باالطِّالع واكتفوا األصيل الكتاب عىل يطَِّلعوا لم هؤالء أن الظن وأغلب للظلم،
تحقيًقا فيكو أعمال تحقيق من بد ال كان لذلك فلسفته؛ َفْهم سوء عنه نتج مما ثانوية
دراسة فلسفته لدراسة ليمهد إيطاليا يف «نيكوليني» فعله ما وهذا األصول. واقع من علميٍّا
كلٌّ أيًضا فعله ما وهذا الشخصية، لألهواء طبًقا توجيهها يف غرٍض أي عن بعيدة نزيهة
الذاتية والسرية الجديد للعلم ترجمتهما يف Bergin وبرجني Fisch فيش األستاذَيْن من

مستفيضة. مقدمًة منهما لكلٍّ وأضافا واضًحا جهًدا فيها بذال التي
إن نقول أن نود إيطاليا خارج األوروبي الفكر يف فيكو أفكار لتأثري نتعرَّض أن وقبل
املعرفة، من مختلفًة ألوانًا الباحثون فيه يجد أن يمكن كبريًا منجًما يمثِّالن وفلسفته فكره
أفكاًرا فيكو قدَّم لقد متنوعة. واتجاهات متباينة أفكار أسس لديه يجدوا أن يمكنهم كما
بمشاكل الصلة وثيقة قضايا مذهبه وأثار كاملة. مذاهب وأصبحت بعُد فيما ُطوِّرت رائدة
الجدل مشكلة ذلك ومن هذا، يومنا حتى تُحسم ولم املفكِّرين بني نقاٍش موضع زالت ما
بصفٍة التاريخية الدراسات وطبيعة عامة، بصفٍة اإلنسانية الدراسات طبيعة حول القائم
يؤكد َمن مثًال فهناك واالجتماعية. التاريخية باملناهج املتعلقة القضايا من والكثري خاصة،
والرتاث االجتماعية، األنثروبولوجيا وروَّاد الفرنسية، والوضعية األملانية، املثالية عىل تأثريه
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واهتمامه وفقهائه. القانون علماء وعىل الفيلولوجية، األبحاث عىل أثره بجانب املاركيس،
كما الحديثة، البنيوية الفلسفة به ت اهتمَّ جانبًا يعدُّ التاريخ دراسة يف الحضارية بالبنية
واألساطري واألدب املقارن اللغة وعلم والترشيع الطبيعي القانون يف جديدة آراء له كانت

واإلثنولوجيا.
من قرٍن من يقرب ما بعد إال إيطاليا خارج يُكتشف لم فيكو أن من الرغم وعىل
من كلٌّ كشف فقد بفلسفته، معرفتهم الفالسفة من الكثري إنكار من الرغم وعىل وفاته،
واقتناء الجديد» «العلم بكتاب املفكرين من العديد معرفة عن النقاب Berginو Fisch
— الزمان ذلك يف املثقفني ِقبْلة األخرية هذه كانت إذ — إليطاليا زيارتهم أثناء له بعضهم
الغربيني، املفكرين بعض عىل فيكو أثر الفصل هذا يف وسنعرض اإلهداء. طريق عن أو
هي لغتهم كانت كما اكتشفه، من أول كانوا الذين األملان باملفكرين نبدأ أن الطبيعي ومن

الجديد. العلم عن األسايس كتابه إليها يُنقل لغة أول

األملاني الفكر يف فيكو (2)

االقتصاد يف بحثه أثناء فيكو اكتشف أملاني مفكر أول (١٧٣٠–١٧٨٨م) هامان4 كان
أنه وظن الجديد العلم إىل إشارًة اإليطالية الكتب أحد يف وجد فقد ١٧٧٧م؛ عام السيايس
من نسخٍة عىل للحصول فسعى االقتصاد، موضوع يف عنه يبحث ما الكتاب هذا يف سيجد
عن عربَّ وقد عليه، الغالب الطابع هو اللغة فقه أن وجد للكتاب تناوله وأثناء فلورنسا،
املنشودة ضالَّته يجد لم أنه مؤكًدا (١٧٤٤–١٨٠٣م) هردر لتلميذه رسائله أحد يف هذا

لغة. فقه وجد بل االقتصاد يف
عىل تعرَّفت التي األملانية الشخصيات من — األكرب أملانيا شاعر — جوته كان وقد
أثناء الجديد» «العلم اإليطاليني األصدقاء أحد له أهدى حيث أيًضا مبكر وقت يف الكتاب
عن كتب وقد قراءته، يف حقيقيٍّا جهًدا يبذل لم ولكنه ١٧٨٧م مارس يف لنابويل زيارته
الكتاب؛ عىل االطِّالع يف جهًدا بذل أو حقيقته عىل عرفه أنه عىل تدل ال سطوًرا فيكو
إليه يرجعون إيطاليا يف القانون رجال وأن غوره، يُسرب ال عميق مؤلف بأنه وصفه إذ

خصًما وكان الشمال» «ساحر اسم عليه ويُطلق عقالنيٍّ عٍرص يف نشأ صويفٌّ مفكِّر Hamman هامان 4

عام. بوجٍه العقالنية والنزعة كانط وفلسفة التنوير لعرص
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الكتاب عىل خاطفة نظرة ألقى قد جوته أن ويبدو األكرب. أباهم ويعتربونه شديٍد بحماٍس
بتاريخ يومياته يف — رأيه ل وسجَّ ثمنٌي كنٌز كأنه اإليطاليون أصدقاؤه له قدَّمه الذي
عن نات تكهُّ يحتوي أنه رأيت «لقد قوله: يف — إيطاليا يف رحلته من ١٧٨٧م مارس ٥
جاد تأمل عىل تقوم تكهنات وهي ق، يتحقَّ أن ينبغي أو ق يتحقَّ سوف الذي والعدل الخري
إىل بالكتاب جوته وعاد مثله.» كبريًا أبًا له أن شعبه حظ حسن ملن وإنه والرتاث، للحياة
األخرى، فيكو مؤلفات عىل الحصول عىل حرص الذي لياكوبي ١٧٩٢م عام وأعاره أملانيا
اإليطالية «الحكمة عن فيكو كتاب عىل اطلع أنه السياق هذا يف بالذكر الجدير ومن
االهتمام يف وسبًقا املعرفة يف كانط لفلسفة إرهاًصا اعتربها فقرة فيه فوجد القديمة»
اللغة إىل الجديد العلم W. E. Weber فيرب أ. ف. ترجم وقد للمعرفة. القبيل بالجانب

١٩٢٤م. عام ميونخ يف أخرى مرة وطبع ١٨٢٢م عام األملانية
أيام ثمانية نابويل يف ومكث ١٧٨٩م عام إيطاليا إىل رحل هردر أن إىل باإلضافة هذا
الوقائع إثبات يف أفاده ما الوثائق من فجمع — التاريخية فلسفته مادة خاللها ل حصَّ
من يقرب ما استغرَقْت التي لروما زيارته من لها حصَّ التي املادة من أكثر — التاريخية
الرشوع قبل فيكو عرف قد أنه املرجح فمن وقفٌة هردر عند ولنا شهور. أربعة أو ثالثة
١٧٨٤م عام كتابته يف بدأ الذي البرشي» الجنس تاريخ فلسفة عن «أفكار مؤلَّفه كتابة يف
النهوض تنمية عن «رسائل كتابه يف إال رصاحة فيكو يذكر لم ولكنه ١٧٩١م، وصدر
فلسفته هردر كتب وقد و١٧٩٧م ١٧٩٣ عاَمْي بني فيما كتبه الذي اإلنسانية» بالنزعة
وقدم للتاريخ» أخرى «فلسفة عنوان تحت ١٧٧٤م عام األول صدر كتابنَْي يف التاريخية
اآلخر الكتاب وصدر التاريخية، الوثائق متجنبًا التاريخ فلسفة لَفْهم عقلية صورة فيه
يقدِّم أن فيه حاول البرشي» الجنس تاريخ فلسفة عن «أفكار عنوان تحت ١٧٩١م عام

التاريخية. والوقائع الوثائق عىل معتمًدا علميٍّ أساٍس عىل التاريخ فلسفة
األفكار لتلك سنعرض ولكننا التاريخية، هردر ألفكار تقييٍم أو عرض بصدد لسنا
فيكو عند ملحنا أننا فيه شك ال مما فيكو. بأفكار فيها تأثَّر قد يكون أن يمكن التي
وتطور البرشي الجنس أصل يف البحث خالل من للتاريخ تناوله يف األنثروبولوجية الرؤية
مما األصول هذه استقى وقد إلخ، … وترشيعاته ومعتقداته وتقاليده وعاداته تنظيماته
عرصه، يف توفَّرت التي التاريخية املادة وهي وأساطري، شعبي تراث من الشعوب خلفته
قدم خصبة مادة فكانت بت وتشعَّ ذلك بعد تطوَّرت األنثروبولوجية الدراسات ولكن
الدراسات من استفاد أن بعد األنثروبولوجية البحوث من جديدًة أنواًعا خاللها من هردر
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والعادات السلوك عىل الجغرافية البيئة أثر عن عرصه يف رت توفَّ التي واملتنوعة الغزيرة
وتطورها. الحضارة نمو وبالتايل اإلنساني ر والتطوُّ النمو مراحل عىل أيًضا وأثرها البرشية
األشكال من ابتداءً اإلنسانية الحضارة بمشكلة اآلن يسمى ما وهردر فيكو من كلٌّ وتناول
مشكلة وهي والفنون، واألسطورة كاللغة القديمة البرشية للمجتمعات األوىل التعبريية
العودة من بد فال املدني، املجتمع تكوين أصول مشكلة آخر بمعنى أو التاريخية األصول
عىل التعرُّف من بد وال األولني، للبرش البدائية العقول َفْهم ملحاولة األصول هذه إىل
الرببرية حالة من بفضلها انتقل والتي األول اإلنسان سها أسَّ التي املختلفة التنظيمات

التاريخي. ر التطوُّ هدف هي التي اإلنسانية مرحلة إىل ش والتوحُّ
إىل املختلفة التعبري أشكال وأرجع التاريخية األصول فيكو تناول كيف رأينا وقد
حسيٍة أصوٍل من الكلمات اشتقاقات عن كشف وكيف القديمة، األمم عند الحسية أصولها
اهتم لقد التاريخية؟ األصول هذه هردر تناول كيف اآلن ونسأل األولني.5 البرش حياة يف
أصل يف أبحاثًا وقدم البرشي التعبري أشكال من شكل أول وهي باللغة ا خاصٍّ اهتماًما
الشعوب لكل دعوة ووجه الالتينية اللغة يف أبحاثًا فيكو قدم مثلما — األملانية اللغة
عن هردر أبحاث وأسفرت — التاريخية أصولها عن للكشف لغاتها أصل يف أبحاث لعمل
لقد النثر، سبقت التي األم اللغة هو الشعر أن وهي أكدها أن لفيكو سبق نتيجة تأكيد
الشعبية األغاني فنشأت تلقائي شاعري بشكٍل اليومية احتياجاته عن األول اإلنسان عربَّ
ويرى اللغوي. التعبري أشكال من شكٍل أول — هردر يرى كما — وهي القديمة للشعوب
الشعوب كانت فقد األسطورة؛ وهو األوىل التعبري أشكال من آخر شكًال أيًضا هنالك أن
يقول خرافيًة حكاياٍت األساطري تكن ولم باألساطري، وتفكر بالشعر تتحدث القديمة
لهؤالء واالجتماعية العقلية الحياة يعكس رمًزا األسطورة كانت بل األول، اإلنسان بها
هيئة عىل للكون صورًة رسمت العالم لفهم محاولتها يف البدائية الشعوب فكل البرش،
ال األوىل التاريخية العصور أن هذا عىل يرتتَّب الالهوت. ألوان من بلوٍن اصطبغت أساطري
بالحدس، بل املنطقي بالتحليل تفهم وال الوجداني، بالتعاطف بل العقيل بالتحليل تفهم
النفاذة والبصرية الخصب والخيال التاريخي بالحس يتمتَّع فنانًا يكون أن للمؤرخ بد وال
مرحلة إىل بعُد تصل لم التي القديمة الشعوب لهذه الداخلية الحياة إىل طريقه ليلتمس

البحث). هذا من الثاني الباب الثاني، (الفصل الشعري املنطق انظر 5
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العصور عىل الحكم من املؤرخني — فيكو وحذَّر سبق كما — هردر حذر لذا العقيل؛ النمو
هذه مع بالتعاُطف اه سمَّ ما عىل وحثهم عرصهم، ثقافة أساس عىل املبكرة التاريخية
ويف العرص صميم يف «ادخل وجدانية: مشاركة البدائية أفكارهم ومشاركتهم العصور

ا.»6 حقٍّ فيه تعيش بأنك واشعر كله وتاريخه جغرافيته
الذي العرص هذا — التنوير عرص إىل وهردر فيكو من كلٍّ انتماء من الرغم وعىل
إال — العقيل للنقد الدينية النصوص إخضاع حد بلغت التي العقلية النزعة فيه ساَدت
العقل. وهي واحدة َمَلكة هو حيث من أو واحد جانٍب من اإلنسان إىل النظر رفضا أنهما
من واألبعد بل الخيال، وهي أهميًة عنه تقلُّ ال أخرى َمَلكة توجد العقل هذا مقابل ففي
ر تتطوَّ أن وقبل وحده، الخيال بَمَلكة كانت البرشية التنظيمات نشأة أن تأكيدهما ذلك
طريق عن ال وعواطفه انفعاالته خالل من نفسه عن األول اإلنسان عربَّ لقد العقلية. امَلَلكة
كثرية، فاشلة مغامرات إىل وحده أدَّى قد املجرد العقل أن «بما املنطقي: العقيل التفكري
اإلنسان نرشك حتى العمل إىل والدافَع والشعوَر الخياَل نجدته إىل ندعَو أن يحسن ال أو
والفني الشعري اإلبداع إن واحدة؟ َمَلكٍة عىل موارَده االستنارة حركُة قرصت أن بعد كله

املظلمة.»7 النفس أركان من وحده يأتي ال
كليهما أن وهو فيكو، بأفكار فيه تأثَّر قد هردر يكون أن ح يرجَّ آخر جانب هناك
ثالث: مراحل خالل من يتطوَّر التاريخ أن فيكو يرى التاريخ. يف الدورية بالنظرية يقول
قانون يف بالتفصيل ذلك رشحنا كما البرشية، املرحلة ثم البطولية املرحلة اإللهية، املرحلة
التي املراحل نفس هي أربع بمراحل يمرُّ التاريخيَّ ر التطوُّ أن هردر ويرى األمم. تطور
املراحل وهذه الشيخوخة، وأخريًا والرجولة والشباب، الطفولة، وهي: الفرد تطور بها يمرُّ
ال ر التطوُّ أن أي األخرى، إىل تُفيض منها دورة فكل متصل، دوريٍّ بشكٍل تتتابع األربع
املتماثلة التاريخية املراحل بعض يف تشابه وهناك دائري، خطٍّ يف بل مستقيم، خطٍّ يف يسري
التاريخي ر التطوُّ ويسري املتفرد. طابعها لها مرحلٍة كل ألن مطلًقا تشابًها ليس أنه إال
وسقوط، وانحالٍل ضعٍف فرتات من التاريخية الدورات به تمر ما رغم التقدم نحو دائًما
هنا نلحظ نفسه. يعيد ال فالتاريخ تقدًما؛ أكثر بصورٍة جديٍد من لتبدأ تعود ولكنها

ص٣١. إسكندر، توفيق د. ترجمة الشعر، وروح املؤرخون نف، إيمري 6
ص٥٤. السابق، املرجع 7
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حيوية دورة هردر عند فالدورة التاريخية؛ للدورة وهردر فيكو من كلٍّ نظرة بني الفارق
مثل النباتية الحياة من بصورة التاريخي ر التطوُّ يشبه وهو العضوية، الدورة غرار عىل
وإنما باالنحالل تنتهي ال والدورة تذبل، ثم ترتعرع ثم تشب ثم تنبت التي الشجرة حياة
النباتية الحياة دورة وتبدأ ضعفها عند الشجرة من البذور تتساقط فعادة جديد، من تبدأ
الحيوية النظرة هذه نرى ال بينما هردر، عند التاريخية الدورات تتواىل وهكذا جديد. من
تشبه التاريخية الدورة ألن صحيًحا فليس ضعف. من النظرة هذه به تتسم بما فيكو عند
هذا ألن أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من منهما كلٍّ طبيعة الختالف النباتية العضوية الدورة
بذور تتساقط عندما الطبيعي فمن التاريخ، م تقدُّ عن هردر به قال ما يناقض التشبيه
هذه تعود أن الطبيعي من جديد، من النباتية الحياة دورة وتبدأ ضعفها عند الشجرة
إىل وتنتهي األوىل النقطة نفس من تبدأ ألنها جديد فيها وليس تماًما كانَْت كما الدورة
الدورَة تماًما يُناقض وهذا بجديد، تأتي وال هي كما تعود النباتية فالدورة النهاية، نفس
بصفة تجدد فهناك تقدًما، أكثر نقطٍة من ولكن البداية نفس من تبدأ ال التي التاريخيَة

التاريخ. مجال يف دائمة
الرشقية الشعوب أن فريى الحضارات، تاريخ عىل ر التطوُّ قانون هردر ويطبق
القانون، وال االستقرار يعرفون ال ل ُرحَّ فهم البرشي الجنس طفولة تمثل القديمة
املرصية الحضارة وتمثل واالستبدادية، األبوية السلطة بينهم وتسود الرعي ويحرتفون
السكان واحرتاف للقوانني والخضوع باالستقرار تميزت وقد الشباب مرحلة القديمة
يف العمل يف االنتظام حيث من الحضاري املستوى نفس يف الفينيقيون وعاش للزراعة،
الرجولة مرحلة وهي التطوُّر من الثالثة املرحلة وتأتي تقدمها البرشية وتواصل البحار،
ُمعربًا اإلنسانية والحضارة بالفكر يرتقي الذي العرصاليوناني ويمثلها الحضاري والنضج
مع يتطور اليوناني فالفن والحركة. واإليحاء الحياة كلمات: ثالث يف تمثلت فنون يف عنها
الرابعة املرحلة تأتي ثم وحرية، أمل كلها حياة عن يعرب فنٌّ ألنه بالحركة ويتميز الحياة
انتصارات قوا وحقَّ الحكام استبدَّ حيث الرومانية الحضارة وتمثلها الشيخوخة وهي
وسقطت انهارت أن إىل الرتف مظاهر يف وانغمسوا املهزومة الشعوب واستعبدوا زائفة
جديد. عالم أنقاضها عىل وقام ر التطوُّ من دورة انتهت بهذا الرومانية، اإلمرباطورية
لإلمرباطورية الجرمانية الرببرية الغزوات من منها األوىل املرحلة تبدأ حياة دورة وبدأت
ويرى شأنها من يعيل هردر ولكن املرحلة هذه يف اإلنسانية املعرفة تتقدم ولم الرومانية،
القرون وتمثل الضمري. ويقظة والقوة الشجاعة مثل الفضائل بعض سادت بفضلها أن
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مجتمع إىل املجتمع وتحول املسيحي الدين ساد وفيها الثانية املرحلة األوروبية الوسطى
ويعدها املرحلة لهذه املميزة الصفات هي والحروب البطولة وكانت زراعي، إقطاعي
الديني، اإلصالح فرتة هي ثالثة ملرحلة وتمهد والحركة بالقوة تتميز حية إنسانية مرحلة
هردر تعبري حد عىل — واآلداب والفنون والعلوم الحضارة فيها ازدهرت التي الفرتة وهي
هذه ويف الشيخوخة، وهي ر التطوُّ مراحل من الرابعة املرحلة عرش الثامن القرن ويمثل —
اإلنسانية؛ القيم احرتام وعدم االستعمارية والروح املادية الروح سادت األخرية املرحلة
الرقُّ وتحول استعمارية، دول إىل — فرنسا مثل — األوروبية الدول بعض تحولت فقد
الذي التنوير لعرص مناقض موقف وهذا للشعوب8 استعباٍد إىل لألفراد استعباٍد من
ازدهار عرص هو عرش الثامن القرن أن التنوير فالسفة يرى فبينما هردر، إليه ينتسب
هي هذه ليست ولكن للحضارة، وتدهور أفول عرص أنه هردر يرى محدود، ال وتقدم
التاريخية الدورات ألن جديد ميالد يف باألمل دائًما تبرشِّ فالشيخوخة ر التطوُّ مراحل آخر

التجدد. دائمة
كالهما اتفق فقد فيكو؛ بأفكار فيه تأثر قد هردر يكون أن ح يرجَّ أخري جانب وهناك
العناية يف مدني عقيل «الهوت بأنه الجديد علمه فيكو ووصف اإللهية، بالعناية القول يف
ل تتدخَّ اإللهية العناية أن وبيَّنا السابقة الفصول يف قبل من ذلك رشحنا كما اإللهية»
تفتقر اإللهية العناية عن هردر أقوال أن ومع األممية. األمم مسرية يف مبارش غري ًال تدخُّ
أن يرى إنه عام بوجه نقول أن فيمكننا آخر، إىل كتاب من وتختلف االتساق إىل عام بوجه
نظم — البرشي الجنس خري دائًما يريد الذي — هللا وأن والتاريخ، الطبيعة يف موجود هللا
وجود عىل مظهران الطبيعي التاريخ وكذلك البرشي التاريخ وأن دقيًقا، تنظيًما التاريخ
الطبيعة؛ يف املوجود نفسه هللا هو يكون أن بد ال التاريخ يف عنه أبحث الذي هللا «إن هللا
النسيج من نسج الدودة كتاريخ وتاريخه الكل، من صغريًا جزءًا إال ليس اإلنسان ألن
أن استطاع نيوتن كان فإذا الطبيعة، مقابل يف اإلنسان وضع لقد فيه.»9 يعيش الذي
ويبدو أيًضا، يكتشفه من إىل يحتاج اإلنساني العالم فإن الطبيعي العالم قوانني يكتشف
اكتشاف وهي بها سيقوم أنه فيكو أعلن التي املهمة نفس لنفسه أسند هردر أن هنا
عاتقه عىل أخذ فإنه الكونية للطبيعة االهتمام وجه قد بيكون كان وإذا التاريخ، عالم

ص٢٧٢–٢٧٨. التاريخ، فلسفة عزت، العزيز عبد د. 8

ص٣٨٦). ١٩٨٣م، برلني، الفالسفة، معجم (عن ص٢٤٤ ،١٤ فصل ج١، األفكار، كتاب 9
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استبدل وإن املهمة بنفس يقوم نجده هردر كالم ْلنا تأمَّ وإذا البرشية، الطبيعة اكتشاف
مجال إىل الطبيعية للقوانني الخاضع ر التطوُّ فكرة ينقل وبذلك نيوتن، اسم بيكون باسم
حسب البرشية والدوافع واألفعال للقوى طبيعي «تاريخ صورة يف يتصوره الذي التاريخ

الزمان.»10 أو املكان
ولكنها للتاريخ مباطنة عناية فهي التاريخ؛ يف والتقدُّم اإللهية العناية بني هردر وحد
فكرة هردر ق ويعمِّ الطبيعي، العالم مثل ذلك يف مثله حتمية لقوانني يخضع ألنه تسريه ال
مؤكًدا االجتماعي ر التطوُّ تناقض ويُبنيِّ جدليٍّا تعميًقا التنوير عرص يف املألوفة التقدم
اإلنسانية وتحقيق املتفردة، الحضارية إنجازاته وقيمة ذاته يف تاريخي عٍرص كل قيمَة
هذه تنمو إذ رضورية؛ لقوانني يخضع الذي ر التطوُّ هذا عن تتمخض التي النتيجة هو
وتتمثَّل البرشي، الجنس إنسانية وهي منه النهائية الغاية لتحقيق التاريخ عرب اإلنسانية
والعلوم التقنية وتطور الطبيعة عىل اإلنسان سيطرة زيادة يف تاريخيٍة واقعيٍة صورٍة يف
وملكاته لطاقاته الحر النمو تعوق التي الحكم أشكال بعض من اإلنسان وتحرر والفنون،
بالعناية قوله من الرغم فعىل فيكو، إليه ذهب ا عمَّ مختلًفا األمر يبدو هنا األساسية.
يجعلها لم أنه إال الغموض، يشوبها الفكرة هذه أن من الرغم وعىل التاريخ، يف اإللهية
مباطنة وعناية األممية، األمم عند التاريخ عىل متعالية عناية بني فرَّق وقد التاريخ. غاية
يمكن وال بحثه دائرة من املقدس التاريخ استبعد لذلك املقدسة؛ التواريخ يف كما للتاريخ
للتاريخ استبعاده كان وربما وأوغسطني، كبوسويه الكنيس التاريخ أصحاب من يعد أن
اإلنسان أن وهو األسايس مبدأه الكنيسة سلطة عن وبعيًدا كاملة بحرية ليؤكد املقدس
التاريخ موضوع هو فاإلنسان ويؤكدها؛ إنسانيته يصنع له صنعه أثناء ويف التاريخ يصنع
برأي نقطع أن اآلن نريد ال ذلك ومع هردر، عند نجدها ال املحورية الفكرة هذه وهدفه.
بني كتاباته يف يرتدد إذ املسألة؛ هذه يف أفكاره اتساق لعدم اإللهية العناية من موقفه عن
الطبيعة يسري الذي التقنني إال تكون أن تعدو ال األلوهية بأن والقول الوجود ووحدة التأليه
دون التاريخية هردر لفلسفة الرئيسية األفكار بعض هذه إن نقول النهاية ويف والتاريخ.
بَدْت التي األفكار لتلك فقط عرضنا وقد بحثنا، مجال ليست ألنها التفاصيل يف اإلفراط
بعد إال بفيكو معرفته هردر إنكار من الرغم وعىل فيكو، ألفكار كبرٍي حدٍّ إىل مشابهًة لنا

السابق). (املصدر ١٤ فصل ج١، السابق، املرجع 10
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يؤكدان 11Bergin & Fisch األستاذَيْن أن إال التاريخية، لفلسفته وضعه من عاًما عرشين
وعىل البرشي». الجنس تاريخ فلسفة عن «أفكار مؤلَّفه كتابة يف الرشوع قبل له معرفته
الدليل إىل اآلن حتى يفتقر التأثُّر هذا زال فما فيكو وفلسفة بفكر هردر تأثُّر من الرغم
إىل وتشابهت تطابقت التي التاريخ يف آرائه يف الفكري الدليل نجد فإننا ذلك ومع املادي،
أحٌد يسبقه لم أنه هردر تصور الذي الطريق عىل سبقه الذي فيكو فلسفة مع بعيٍد حدٍّ

عليه. السري يف

الفرنيس الفكر يف فيكو (3)

وهما الفرنيس الفكر أعالم من اثنني عىل فيكو تأثري َلوجدنا الفرنيس للفكر اآلن اتجهنا لو
كونت أوجست الوضعية الفلسفة ومؤسس الفرنسية، الثورة مؤرخ ميشليه، الكبري املؤرخ
بعض حه يُرجِّ ما نغفل أالَّ نود بالتفصيل، لهما نتعرَّض أن وقبل (١٧٩٨–١٨٥٧م)
وفيلسوف (١٦٨٩–١٧٥٩م) مونتسكيو القوانني» «روح فيلسوف تأثُّر من الباحثني
يذكره لم كالهما كان وإن اإليطايل، بفيلسوفنا (١٧١٢–١٧٧٨م) روسو للطبيعة العودة
زال ال القوانني روح كتاب وكان ١٧٢٨م عام إيطاليا األول زار فقد كتاباته؛ يف رصاحًة
بأهمية كونتي أنطونيو صديقه أخربه البندقية ويف بعد، النور يَر ولم عقله يف يتخلَّق
مونتسكيو وحصل الكتاب. من نسخة اقتناء عىل وحثه الرئيسية أفكاره وأهم فيكو كتاب
يف موجودًة النسخة هذه زالت وما الجديد للعلم األوىل الطبعة من نسخٍة عىل بالفعل
املدني املجتمع خضوع يف فيكو وأفكار مبادئه بني الكبري التشابه ولعل .La Bréde مكتبة
محاولته يف خاصًة الكتاب، عىل اطلع قد بد ال أنه الباحثني بعض أقنعت قد لقوانني
اهتمامه أن عن فضًال القوانني»، «روح كتابه يف محكٍم لقانوٍن اإلنسانية العلوم إخضاع
سياسيٍة وتنظيماٍت وتقاليد، عاداٍت من تشمله وما االجتماعية والبيئة الجغرافية بالبيئة
بعض دعا البرشية، املجتمعات نشأة يف مؤثرٍة كعوامل وأخالق، وقانوٍن وديٍن واقتصاديٍة

الجديد. العلم عىل عابرٍة بصورٍة ولو اطَّلع قد مونتسكيو بأن لالعتقاد الباحثني
١٧٤٤م عام ومنتصف ١٧٤٣م عام منتصف بني إيطاليا يف عمل فقد روسو عن أما
أكرب الوقت ذلك يف وكانت البندقية، يف الفرنسية للسفارة سكرتريًا شهًرا عرش ثمانية ملدة

«العلم أي الكتاب رحلة فيها وتتبعا الذاتية، فيكو سرية ترجمة مقدمة يف بها قاما دقيقٍة دراسٍة يف 11

املفكرين. كبار بني متبادلة منشورة غري رسائل خالل من األوروبية الدول معظم يف الجديد»
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الطبعة من نسخٍة عىل حصل روسو أن ح املرجَّ ومن إيطاليا، يف للكتاب تجاري سوٍق
وضع التي الفرتة أيًضا وهي إيطاليا، يف وجوده فرتة يف ظهرت التي الجديد للعلم الثالثة
بدأ ١٧٤٩م عام ويف السياسية». «التنظيمات الهام كتابه لخطة الكامل التصور فيها
فيكو لنظرية الرئيسية األفكار أعاد منه األوىل الستة األجزاء ويف اللغات، أصل عن بحثه
يف أسبق املتخيلة اللغة وأن للنثر، الشعر وسبق والهريوغليفية، الصامتة اللغات أصل يف
اللغة أصل عن الرئيسية فكرته تكون أن املرجح ومن النقية، املجردة اللغة من الوجود
موضع. أي يف إليه اإلشارة عدم من بالرغم فيكو من مأخوذة املدني للمجتمع كمفتاح
النقيض عىل وجدناه الشهري الفرنيس املؤرخ (١٧٩٨–١٨٧٤م) ميشليه إىل اتجهنا وإذا
أستاذٌ يل «ليس ويقول: اإليطايل الفيلسوف بفضل فرنسا» «تاريخ كتابه مقدمة يف يعرتف
ووجد املرتجمة الكتب ألحد قراءته أثناء ١٨٢٤م يناير يف ميشليه اكتشفه لقد فيكو.» غري
ميشليه تعلَّم نفسه العام من يوليو ويف عنه، املزيد معرفة عىل شجعه فيكو عن جزءًا فيه
وهي أال فيكو عند الرئيسية بالفكرة ميشليه أعجب األصيل. النص عىل ليطلع اإليطالية
لتاريخ تفسريه محور فجعلها لها س وتحمَّ بنفسها نفسها تصنع البرشية الطبيعة أن
واقتصاد وقانون ودين وفن أدٍب من تشمله بما الحضارة أن ن تتضمَّ الفكرة فهذه فرنسا؛
ملحاولة سجالٍّ إال ليس واالجتماع التاريخ تطور وأن لإلنسانية، جماعي نتاج هي وسياسة
سجالٍّ إال ليس فالتاريخ اإلنسانية؛ الحالة إىل األوىل التوحش حالة من للخروج البرش
الهمجية، ضد والحرية املادة، ضد والروح الطبيعة، ضد لإلنسان الالمتناهي للرصاع
فيكو تصور مع ميشليه فيها يتطابق الهمجية ضد الحرية كرصاع للتاريخ النظرة هذه
فرنسا». «تاريخ الكبري مؤلَّفه يف السائدة الفكرة هي وأصبحت لتاريخه كصانع لإلنسان
عام الرتجمة هذه طبع وأُعيَد الجديد»، العلم من «مختارات ميشليه ترجم ١٨٢٤م عام ويف
فاهتم وخطاباته، األخرى أعماله من وبعض الذاتية فيكو لسرية ترجمة ومعها ١٨٣٥م
يف وكوزان بريان شاتو أمثال من واملفكرين األدباء إعجاب وحاز بأفكاره الفرنيس الفكر
فقال: الرتجمة هذه عن ١٨٤٤م عام فلنت روبرت كتب وقد عرش. التاسع القرن منتصف
يدين وهو فرنسا، يف حدث مثلما بتعاطٍف فيكو فيه ُدرس إيطاليا خارج مكان يوجد «ال
حاول فقد الجديد» العلم من «مختارات ميشليه لكتاب أوروبا يف بها يتمتَّع التي بالشهرة
أن حد إىل هذا يف ونجح وجوهره، مؤلفه روح وإخالٍص بتعاطٍف يستشفَّ أن ترجمته يف
نفسها الرتجمة فكانت األصيل، النص من وفائدًة تشويًقا أكثر الفرنسية الرتجمة أصبحت

عبقريٍّا.» عمًال
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تطور بقانون يتعلق فيما وخاصة واضحة فيكو أفكار فيه ظهرت اتجاه أهم ولعل
فيكو كان فإذا (١٧٩٨–١٨٥٧م)، كونت أوجست يمثله الذي الوضعي االتجاه هو األمم
لقد عرش، التاسع القرن ملفكري رائًدا يعدُّ أيًضا فهو املتأخر النهضة عرص عقل يمثل
يف اعرتف الذي كونت أوجست بزعامة الفرنسية الوضعية املدرسة عىل عميًقا أثره كان
قوله حد عىل — مسلَّماته بعض يف ورأى فيكو قرأ أنه مل ستيوارت لجون خطاباته أحد
يف أبداه قد كان رأيًا أيدت أفكاره وأن للمجتمع، الحقيقي ر التطوُّ نحو أوىل خطوة —
القيمة أن كونت ورأى كوندورسيه. عىل بتفوُّقه واعرتف بل الوضعية»، «الفلسفة كتابه
للفلسفة — األحيان معظم يف — الصحيح العميق الفهم يف تكمن فيكو لفلسفة الحقيقية
الوضعيون يتناولها التي الكتب من فيكو كتاب أصبح الحني ذلك ومنذ للغة، التاريخية
عىل الضوء سنُلقي ولكننا الوضعية كونت أوجست لفلسفة عرٍض بصدد ولسنا بالدراسة.
الثالثة األحوال بقانون الخاصة األفكار وهي التاريخية فيكو لفلسفة املشابهة الجوانب
التاريخية. التغريات لتفسري مراحل ثالث من قانونًا استخلص فكالهما املجتمعات، ر لتطوُّ
املجتمعات حركة قوانني بدراسة خاصٌّ األول القسم قسمني؛ إىل كونت فلسفة تنقسم
تقدم عن يكشف الذي Social Dynamics االجتماعي بالديناميك يه يُسمِّ ما وهو البرشية
استقرارها حالة يف البرشية املجتمعات دراسة الثاني القسم ويتناول وتطورها؛ اإلنسانية
Social االجتماعية اإلستاتيكا عليه يُطلق ما وهو تاريخها من معينة فرتة يف وثباتها
يتناولُه ما بني كبرٍي تشابٍه من فيه وجدنا ملا األول القسم عىل الضوء وسنلقي Statics
البرشية املجتمعات أصول دراسة من فيكو إليه انتهى ما وبني القسم هذا يف كونت
املرحلة وأخريًا البطولية املرحلة تطور يحكم قانون إىل األخري هذا انتهى فقد القديمة؛
أن املعروف ومن كونت. ألوجست الشهري الثالثة األحوال بقانون يذكرنا وهذا البرشية،
العلمية، املرحلة وأخريًا امليتافيزيقية املرحلة ثم الالهوتية باملرحلة يبدأ األخري القانون هذا
ستيوارت لجون خطابه من ذلك ثبت كما الجديد» «العلم عىل اطَّلع قد كونت كان وملا
فلسفة من األول القسم من ذلك يتضح كما بفيلسوفنا تأثر قد يكون أن املرجح فمن مل،
أساسيتنَْي نظريتنَْي حول تدور التي االجتماعية الديناميكية البحوث يتناول الذي كونت
دراسته انتهت فقد اإلنسانية؛ تقدُّم يف ونظريته الثالثة، األحوال قانون يف نظريته هما:
من قانون وهو املجتمعات تطور يحكم عام قانون عن الكشف إىل االجتماعي للديناميك
الحالة هي األوىل الحالة املعرفة؛ لفروع إدراِكه يف البرشي العقل تطور يتتبَّع ثالثٍة أحواٍل
غيبيٍّا تفسريًا الظواهر تفسري عىل اإلنسان فيها اعتمد التي الدينية املرحلة أي الالهوتية
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تطور التي امليتافيزيقية الحالة هي الثانية والحالة كاآللهة؛ خارجيٍة قًوى إىل ونسبتها
قًوى أو مجردة معاٍن إىل بنسبتها الظواهر وفرس األوىل من أرقى مرحلٍة إىل العقل فيها
ر تطوَّ التي العلمية املرحلة وهي الثالثة الحالة وأخريًا إثباتها؛ عىل يقوى ال ميتافيزيقية
واألسباب تحكمها التي القوانني إىل ونسبتها للظواهر تفسريه يف علميٍّا تطوًرا العقل فيها
للفرد، العضوي ر بالتطوُّ البرشي العقل تطور كونت شبه ولقد فيها، تؤثر التي املبارشة
مرحلة تمثل امليتافيزيقية واملرحلة الطفولة، مرحلة تمثل الدينية أو الالهوتية فاملرحلة
الرجولة مرحلة فتمثل ر التطوُّ مراحل آخر وهي الوضعية أو العلمية املرحلة أما الشباب.

والنضج.
وتاريخ ناحيٍة من العلوم تاريخ إىل بالرجوع قانونه صحة عىل كونت ويستدل
واألخالق والسياسة والقانون والنظم الفنون تاريخ يف متمثًال أخرى ناحيٍة من اإلنسانية
األنشطة جميع يف تطور يتبعه أن بد ال عقيل تطوٍر فكل عام، بوجٍه الحضارة وتاريخ
وهكذا عقيل. ر تطوُّ يُصاحبَه أن بد ال االجتماعية الحياة يف تطوٍر كل أن كما البرشية،
هذا تحقيق سبيل ويف معني، هدف إىل متجًها كونت يعنيه كما التقدم أو ر التطوُّ يكون
بد ال مرحلة إىل مرحلة من اإلنسانية فانتقال لقوانني. التقدم هذا يخضع أن بد ال الهدف
الحالة يف تقدم مظهرين: يف التقدم هذا ويتضح أفضل، هو ما نحو تقدًما يكون أن
يسميه ما وهو البرشية الطبيعة يف وتقدم املادي، بالتقدم يسميه ما وهو االجتماعية
ارتقاء يصاحبه مادي تقدم مستويني؛ عىل يسري أن بد ال التقدم أن أي العقيل؛ بالتقدم
يف عنها غنى ال التي املعنويات من إليها وما والجمالية واألخالقية العقلية املعايري يف
الصعاب من الكثري يتخلَّلُه فإنه مطرٍد خطٍّ يف يسري التقدم كان وإذا االجتماعية، الحياة
بمجيء ليعجل أرسع تقدٍم لتحقيق اإلنسانيِّ ل التدخُّ من بد ال ولكن األزمات، وتعرتضه

اإلنسان.12 ل يتدخَّ لم ولو حتى تأتَي أن لها بد ال كان املراحل من مرحلٍة
لدراسة أيًضا عرض فقد الديناميكية حركتها يف البرشية الحياة كونت درس وكما
املجتمعات دراسة فيه تناول الذي فلسفته من الثاني القسم وهي اإلستاتيكية حالتها
دراسته وشملت تاريخها. من معينٍة فرتٍة يف ثابتًة باعتبارها استقرارها حالة يف اإلنسانية
الوقوف هو الدراسة هذه من والهدف والدينية، واألخالقية واالقتصادية السياسية الجوانب

ص٢٣٩–٢٤٢. ومدارسه، االجتماع علم الخشاب، مصطفى د. 12
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هي منها بدأ التي األساسية والنقطة املجتمعات، هذه تماسك تحكم التي القوانني عىل
التعاقد نظريات نقد لذلك بالفطرة؛ اجتماعيٌّ كائٌن اإلنسان أن وهي هامة، حقيقٌة
السياق هذا يف واملهم لإلنسان. األوىل الطبيعية الحالة هي االجتماع فحالة االجتماعي،
تأكيًدا فيكو أكده أن سبق ما وهذا بالفطرة، اجتماعيٌّ كائٌن اإلنسان أن أكَّد كونت أن
«الجنس أن عىل تنص التي ٨ رقم للمسلَّمة نرجع أن ويكفي الجديد»، «العلم يف واضًحا
بطبيعته.» اجتماعي كائن فاإلنسان اجتماعيًة؛ حياًة يحيا األوىل بدايته منذ كان البرشي
عىل يعتمد الذي التجريبي العلمي املنهج هو البرشي املجتمع دراسة يف كونت ومنهج
ليست االجتماعية واملالحظة التاريخي. واملنهج املقارن املنهج يتبع ثم والتجربة املالحظة
العادات دراسة هناك ولكن املبارش، والوصف اإلدراك عىل مقصورة العلمية كاملالحظة
والسجالت والوثائق اللغات ومقارنة وتحليل األخرى، الرتاث ومظاهر واآلثار والتقاليد
هذه أن شك فال إليها، وما واالقتصادية السياسية والنظم الترشيعات ودراسة التاريخية،
دراسة عىل التجربة وتقوم العلمي. الكشف عىل تساعد نافعة غنية مواد تقدِّم املصادر
الحالة هذه أثر الستنتاج واحدٍة حالٍة يف ومختلفتنَْي األحوال كل يف متشابهتنَْي ظاهرتنَْي
املنهج كونت يتبع ثم األخرى. الظواهر يف تأثريها ومدى الظاهرتنَْي اختالف يف تسبَّبَت التي
التشابه أوجه ملعرفة ببعض بعضها البرشية املجتمعات مقارنة عىل يقوم الذي املقارن
صورًة املقارنة تتخذ وقد الواحد املجتمع نطاق يف املقارنة تكون وقد بينها، واالختالف
أخرى مرحلٍة يف ذاتها باإلنسانية ككلٍّ البرشية املجتمعات جميع مقارنة وهي وأشمَل أعمَّ
ويعترب تقدُّمها. أطوار من طوٍر كل يف اإلنسانية تخطوه الذي التقدُّم مبلغ عىل للوقوف
السامي باملنهج يه ويُسمِّ الوضعي، املنهج بناء يف حجٍر آخر هو التاريخي املنهج كونت
للجنس االجتماعي ر التطوُّ تحكم التي األساسية القوانني عن يكشف الذي املنهج أي
منها.13 أرقى أخرى إىل مرحلٍة من تنتقل واحدٌة وحدٌة الجنس هذا أن باعتبار البرشي
سبقه فقد الجديد؛ باملنهج ليس البرشي املجتمع دراسة يف كونت منهج أن الواضح ومن
املنهج ينتهج أنه البداية من أعلن عندما الزمان من قرٍن من بأكثر املنهج هذا إىل فيكو
التي والسجالت الوثائق كل أيًضا واستخدم بيكون، منهج غرار عىل التجريبي العلمي
ر تطوُّ من األوىل املجتمعات حياة عن للكشف اللغة فقه عىل واعتمد القديمة األمم خلفتها

.٢٣٩ ص٢٣٥–٢٣٨، السابق، املرجع 13
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اآلثار علم يتقدَّم ولم الكافية التاريخية املادة فيه ر تتوفَّ لو عٍرص يف اللغوية االشتقاقات
عرش التاسع القرن ومفكري لفالسفة إذن عذر فال النسيان، طي يف حضاراٍت عن ليكشف
وإذا اآلثار. علم اكتشفها التي للحضارات الحقيقي التاريخ يدهم متناول يف وجدوا الذين
بالفعل؛ ال فقط باالسم مقارن منهٌج فإنه املقارن املنهج استخدم أنه زعم قد كونت كان
عرصه فالسفة مثل مثله وكونت تقدًما، األكثر إىل البسيطة من ورتبها الشعوب صنَّف ألنه
بشكل الشعوب بتصنيف التاريخ يف التقدُّم رضورة إثبات عديدٍة بأساليب حاولوا الذين
التاريخ إىل باالستناد ال الديكارتي العقل من مستنبطة لديه التقدم فكرة فجاءت عقالني،
أسماء به ليس الكامل فالتاريخ أحداث بال التاريخ أن موضع من أكثر يف أكد فقد الحي؛
عىل كشاهد التاريخية السجالت وأن تواريخ، وال أماكن وال أحداث وال شخصيات وال
للتقدُّم األكرب املبدأ بحقيقة وأقرَّ التقدم، مبدأ تثبت ال واألمم الشعوب بني األحداث مسار
انتهى التي النتيجة وهذه منفردة، لشعوب فعلية تواريخ يف أبًدا يكون ولن يكن لم وأنه
الشعوب لتفرُّد نظرته يف واقعيًة أكثر كان الذي فيكو إليه انتهى ما عكس كونت إليها

حدة. عىل أمٍة ولكل حضارٍة لكل النوعية بالخصائص واهتمامه والحضارات
أن نجد البرشية املجتمعات تطور يف كونت فلسفة عن الرسيعة اللمحة هذه من
بالجديدة؛ ليست فكرة هي اكتشافه من أنه كونت يزعم الذي الثالثة األحوال قانون فكرة
وإن التاريخية، التغريات يفرس الذي القانون وهو األمم تطور بقانون فيكو سبقه فقد
جزئية، متفردة كمجتمعاٍت البرشية املجتمعات فرس عندما بالتاريخ ا حسٍّ منه أكثر كان
تأثري من يتخلَّص أن يستطع فلم يتجزَّأ ال كالٍّ بوصفها لإلنسانية كونت عرض بينما
من بدًال ككلٍّ لإلنسانية تناولِه يف والتجريد التعميم إىل أميل وكان الديكارتية، العقالنية
هناك ليس أنه والواقع قبله، من فيكو فعل كما ومتنوعة نوعية حضارية ظواهر تناول
التاريخ كونت تصور وهكذا مختلفة، جزئية مجتمعات أي إنسانية مجتمعات بل إنسانية
التاريخ يف التقدم فكرة عن ودافع ووضعي، علمي تصوٌر بأنه ووصفه مجرًدا تصوًرا
ألنه مستقيم خطٍّ يف يسري الذي التقدم أي التنوير، عرص فالسفة شأن شأنه اإلنساني

يشء. كل قبل عقليٍّا تصوًرا تصوره

املاركيس الرتاث يف فيكو (4)

البرش أن وهو فيكو عند املعرفة نظرية يف األسايس املبدأ عن السابقة الفصول يف تكلمنا
وقد التاريخ. هذا صانع ألنه تاريخي كائٌن اإلنسان وأن يصنعون، ما إال يعرفون ال
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هنا نشري أن ونود املعرفة، نظرية عن التفصيل من بيشء السابق الفصل يف تحدثنا
إىل أشار قد ماركس كارل أن سيما وال املاركيس الرتاث عىل تأثريها عن موجزة إشارًة
داروين أثار «لقد يقول: فكتب املال» «رأس من األول الجزء هوامش أحد يف فيكو أهمية
باعتبارها والحيوانات النباتات أعضاء بتطور أي الطبيعية التكنولوجيا بتاريخ اهتمامنا
لإلنسان املنتجة األعضاء تاريخ يستحق أال الكائنات، هذه حياة عىل تحافظ منتجة أدوات
التنظيم أنواع من نوٍع لكل املادي األساس هي التي األعضاء هذه أي — املجتمع يف
التمييز أساس كان وملا االهتمام؟ من القدر هذا مثل أيًضا هي تستحق أال — االجتماعي
اإلنسان صنع من األول أن هو فيكو يقول كما الطبيعي والتاريخ البرشي التاريخ بني
بكثرٍي أسهل البرشية التكنولوجيا تاريخ كتابة تكون أال كذلك، ليس الثاني أن حني عىل
مع اإلنسان تعامل عن تكشف عندما التقنية وأن الطبيعية، التكنولوجية تاريخ كتابة من
عن الوقت نفس يف تكشف إنما حياته، عليه تحفظ التي اإلنتاجية األنشطة وعن الطبيعة
زوج — الفاش بول أكد وقد عنها.»14 تنبثق التي الذهنية والتصورات االجتماعية عالقاته
(عام ماركس» كارل عند التاريخي واملنهج االقتصادية «الحتمية كتابه يف ماركس ابنة
املعرفة. عن فيكو نظرية من مستمد التاريخ عن ماركس مفهوم أن أكد — ١٩٠٧م)
يف — إنجلز يراسلون كانوا الذين أحد وهو — البريوال أنطونيو اإليطايل املاركيس أكد كما

للتاريخ.» املادي التصور روَّاد أحد هو فيكو «إن للتاريخ: املادي ر التصوُّ عن مقاالته
عىل حديثنا نقرص أن نود املاركسية، عىل فيكو أثر عن للحديث نتعرض أن وقبل
األوىل الفكرة رئيسية؛ أفكار ثالث يف ص وتتلخَّ واضًحا فيكو أثر فيها يبدو التي الجوانب
االقتصادي التنظيم أهمية فيكو تأكيد هي والثانية التاريخ؛ صانعو هم البرش أن هي
التاريخ. تطور يف الطبقي الرصاع دور تأكيد هي والثالثة السيايس؛ التنظيم أساس وجعله
ارتكَزْت أنها إال الهيجيل، الدياليكتيك عكس من انطلقت قد التاريخية املادية كانت وإذا
ال ألنه التاريخ صانع هو اإلنسان «أن األسايس ومحورها فيكو عند املعرفة نظرية عىل
تأكيًدا كانت الفعل أو العمل فلسفة بذور تحوي التي العبارة وهذه يصنع.» ما إال يعرف
بهذه وإنجلز ماركس من كلٌّ وبلغ التاريخية املادية منها انطلقت التي الجوهرية للفكرة
للمجتمع تاريخ كل مفتاح «إن (١٨١٨–١٨٨٣م): ماركس فقال النضج، مرحلة الفكرة

٨٩ هامش ٣٨٩ ج١، ١٩٢٢م، عام وموسكو برلني الشعبية، الطبعة املال، رأس كارل، ماركس، 14

ص١٠٥). لفيكو الذاتية السرية عن Bergin & Fisch)
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ماركس يؤكد كما بالعمل، إال تتحقق ال اإلنسان ماهية ألن للعمل.» التاريخي النمو هو
يف يرغب التي الغايات منهم واحد كل باتباع الخاص تاريخهم يصنعون البرش «أن
مختلفة، اتجاهات يف تعمل التي العديدة اإلرادات هذه ونتيجة واعية، بصورة تحقيقها

التاريخ.» تشكل التي هي الخارجي العالم عىل آثارها نتيجة وكذلك
للسلطة كأساس االقتصادي التنظيم أهمية تأكيد وهي الثانية الفكرة عن أما
طبقة بظهور إال تنشأ ال التام بمعناها البرشية املجتمعات أن فيكو أكد فقد السياسية،
الذين العبيد وطبقة األرض؛ مالك النبالء طبقة طبقتني؛ إىل املجتمع فينقسم العبيد،
فرتة وبعد إقطاعي. مجتمع إىل األرسي املجتمع ل ويتحوَّ ويفلحونها، األرض يحرثون
الحقوق يف معهم باملساواة للمطالبة النبالء عىل العبيد تمرد يبدأ الزمن من طويلة
الحكومات فنشأت العبيد ثورة ملواجهة صفوفهم توحيد إىل النبالء اضطر مما املدنية
فيكو جعل هكذا العالم.15 يف الحكم أشكال من شكٍل أول كانت التي األرستقراطية
من كلٌّ إليها ل توصَّ التي النتيجة نفس وهي السيايس، للنظام أساًسا االقتصادي النظام
تكون القوانني وهذه خفية، بقوانني الدوام عىل محكوٌم التاريخ أن من وإنجلز ماركس
قد فيكو كان وإذا تاريخية. حتميٍة إىل يقود ما وهو اقتصادية قوانني املطاف آخر يف
ثم والتحلل التفكك إىل يسري عضوي نمو صورة يف بأرسها التاريخية العملية ر تصوَّ
هذه من مرحلٍة كل يف الحضارية الجوانب كل تكون بحيث جديٍد من النمو إىل يعود
والفلسفة والدين والعلم والفن واللغة والحكومة والقانون واألخالق كالعادات — املراحل
فإن عليها، السابقة املرحلة يف وخصائصها شكلها عن مختلفة وخصائص شكٍل ذات —
ثانوية وأخرى أوليٍة أنشطٍة من البرشي النشاط أنواع بني ليميزا جاءا وإنجلز ماركس
بد ال تاريخه اإلنسان يصنع ولكي الفوقي. والبناء التحتي البناء بني املاركيس بالتعبري أو
التحتي البناء — األولية األنشطة هي هذه واملأوى، وامللبس واملرشب املأكل توافر من
من معنٍي بأسلوٍب تتميز اإلنتاج فأساليب مزدوجة، اجتماعية مادية عالقة ن وتتضمَّ —
اكتسبه الذي اإلنتاجي النظام عىل جيٍل كل ويستحوذ معينة، اجتماعيٍة بمرحلٍة أو التعاون
فأساليب جديد؛ نوٍع من إلنتاٍج تصلح خام كمادٍة ويستخدمه عليه السابق الجيل من
بوسائل البرش وعالقة البرشية، تاريخ وتشكل املختلفة التاريخ مراحل بني تربط اإلنتاج

الثاني الباب من الثاني الفصل (انظر الشعرية والسياسة الشعري االقتصاد يف بالتفصيل رشحنا انظر 15
البحث). هذا من
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وتكوين ولغتهم وتفكريهم وعيهم يف تنعكس فهي األخرى، عالقاتهم كل رشط اإلنتاج
الفوقي البناء — الثانوية األنشطة وهذه والدينية. واألخالقية والقانونية السياسية نظمهم
انعكاس ألنها األولية األنشطة عن بمعزل تُفهم وال بها خاص مستقل تاريخ لها ليس —
وحجبها. إلخفائها محاولة األحيان بعض يف تكون وربما األخرية لهذه وتربير وتفسري
األسايس املجرى هو االقتصادي التاريخ أن عىل يقوم التاريخية املادية جوهر فإن وهكذا
لكي متعمقة دراسة ودراسته املجرى هذا أغوار سرب من بد وال التاريخ، نهر يف العميق
من العبارة هذه إىل اإلشارة ويكفي كافيًا. فهًما وجزره ومده السطحية تياراته نفهم
أن رأينا التاريخ عصور من عٍرص إىل نظرنا «إذا ١٨٤٨م): (عام الشيوعي الحزب بيان
هو اجتماعي تنظيم من عليه يرتتب وما والتبادل االقتصادي اإلنتاج يف السائد األسلوب

العرص.» لهذا والعقيل السيايس التاريخ بواسطته ويفرس عليه يقوم الذي األساس
ولكنها االقتصادي، النظام عن فيكو مفهوم تجاوَزْت املاركسية أن هذا من وواضح
قطع الذي االتجاه نفس يف بعيدًة خطواٍت سارت قد املاركسيني اح الرشَّ بعض رأي يف
النظام أساس هو االقتصادي النظام أن أكد قد فيكو كان وإذا طويًال، شوًطا فيكو فيه
الفوقية البنية وجعلت شكٍّ بغري الفكرة هذه يف عت توسَّ قد املاركسية فإن السيايس،
يمكننا ذلك ومع االقتصادية، البنية أو التحتية للبنية انعكاًسا وحدها السياسة ال بأرسها
من البرشي التاريخ لتناوله وعمًقا شموًال أكثر نظرًة التاريخ إىل نظر فيكو إن نقول أن
جانٍب لكل وأعطى إلخ، … وقانون ودين وفن وسياسة اقتصاد من الحضارية جوانبه كل
البرشي، التاريخ لتصنع مجتمعًة تتفاعل حيث األهمية من القدر نفس الجوانب هذه من
الوحيد املؤثِّر وكأنه االقتصادي البعد وهو واحٍد بُعٍد من التاريخ املاركسية تناولت بينما
ر التطوُّ عىل يرتكز واألدبي والفلسفي والقانوني السيايس ر التطوُّ فجعلت التاريخ تطور يف
االقتصادي العامل أن املاركسية خصوم عىل ردٍّا أكد إنجلز أن من الرغم وعىل االقتصادي.
التي املختلفة العنارص وأن العوامل، أهم ولكنه التاريخ ر تطوُّ يف الوحيد العامل هو ليس
يف الغلبة لها تكون وأحيانًا التاريخي الرصاع يف أثرها لها الفوقية البنية منها ن تتكوَّ
ونتائجه، الطبقات لرصاع السياسية املظاهر العنارص بهذه ويقصد الرصاع، هذا شكل
للرصاع تحليٍل أعمق قدَّم فقد فيها، السبُق لفيكو كان التي الثالثة الفكرة هي وهذه
ثورتهم فكانت التمرُّد يف العبيد بدأ عندما الرصاع هذا وظهر املاركسية، قبل الطبقي
للعامة، األبدي العداء عىل النبالء أقسم فقد والعامة النبالء رصاع ويستمر األبطال ضد
املدنية حقوقهم كافة عىل العامة يحصل حتى بتفاصيله الرصاع هذا مراحل فيكو ويتابع
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شعبية ديموقراطية نظٍم إىل اإلقطاعية األرستقراطية من الحكم نظم وتتحوَّل والسياسية
بني الرصاع تاريخ هو مجتمٍع كل تاريخ أن لتؤكد بعد فيما املاركسية وجاءت حرة.16
أن تأكيد الشيوعي البيان من األول القسم يتضمنها التي األفكار أهم من فكان الطبقات،
املسيطرة الطبقة إرادة عن يعربِّ نظاٌم الدولة وأن البرشي، التاريخ لب هو الطبقي الرصاع
الشيوعي الحزب بيان مقدمة يف وردت التي األساسية الفكرة كانت وهكذا اقتصاديٍّا،
الذي البدائي الطبقي املجتمع انحالل منذ — البرشي التاريخ «إن إنجلز: وضعها التي
أي الطبقات، بني منازعات تاريخ عن عبارة — مشرتكة ملكية األرض الجماعة فيه تملك
الحاكم بني أو االستغالل موضع تكون التي والطبقات غريها تستغل التي الطبقات بني
مرحلة اليوم أدركنا وفيها ر التطوُّ عمليات من سلسلة الطبقات رصاع وتاريخ واملحكومني،
تحرِّر أن الربوليتاريا، وهي االستغالل، نري تحت تنوء التي الطبقات وسع يف يكون لن
تحرر أن دون الربجوازية وهي وتستغلها تحكمها التي الطبقات سيطرة من نفسها
والظلم، االستغالل ألوان جميع من عام بوجه املجتمع نهائية وبصفة نفسه الوقت يف
فلسفة عن كتابه يف قال عندما كروتشه صدق وقد الطبقات.»17 بني واملنازعات والفوارق
املجتمع شباب وتجدُّد الطبقات رصاع عن فيكو فكرة را طوَّ قد وسوريل ماركس إن فيكو
حاولنا قد نكون بهذا الجديدة. الرببرية وإىل للعقل البدائية الحالة إىل العودة طريق عن
واالجتماع، التاريخ فلسفة يف الكربى االتجاهات أصحاب عىل فيكو أثر بيان يف نجتهد أن
وبحوٍث وأعمق، أوىف دراساٍت إىل يحتاج املوضوع هذا مثل بأن علمنا مع اجتهدنا ونقول
طريق عىل قنا ُوفِّ قد نكون أن نرجوه ما وكل البحث، هذا حدود عن بنا تخرج مستقلة
مقبلة بحوٍث بدايَة البحث هذا يكون وأن الجوانب، املتشعبة فيكو لفلسفة املتعمق البحث

العربية. املكتبة إىل هللا بإذن تُضاف

البحث). هذا من الثاني الباب من الثاني (الفصل الشعرية السياسة يف الرصاع هذا تفاصيل 16
ص٤٩. املعارصة، االشرتاكية املذاهب الرباوي، راشد د. 17
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ويبقى البحث، هذا فصول اكتملت قد تكون الثالث الباب من الثاني الفصل بانتهاء
تناولنا أن فبعد منه، استخلصناها التي النتائج أهم عىل ونهائية عامة نظرة نُلقي أن
واقرتبنا فيكو تفكري مع وتعاطفنا األوَلنْي، البابنَْي يف والتحليل بالتفسري األصلية النصوص
وخاصة مذهبه تقييم من لنتمكن قليًال عنه نبتعد أن الثالث الباب يف علينا لزاًما كان منه،
املختلفة، لجوانبها تعرضنا وقد التاريخية، فلسفته لب هي التي التاريخية املعرفة نظرية
عرش. والتاسع عرش الثامن القرننَْي يف التاريخ فالسفة أهم عىل النظرية هذه أثر بينا كما
يف إليها لنا توصَّ التي النتائج أهم عىل الضوء نُلقي أن الخاتمة هذه يف نحاول وسوف
يقع ال أو نقٍص جوانب من يخلو فلسفي مذهٌب هناك ليس بأنه علمنا مع البحث، هذا
مرتابطًة تكون أن بد ال فلسفي مذهٍب كل يف أساسيًة أفكاًرا هناك أن بيد متناقضات. يف
مذهب إىل ننظر أن حاولنا وإذا بالتقييم، نخصها التي هي األفكار وهذه منطقيٍّا، ترابًطا

التايل: النحو عىل اإليجابية الجوانب أهم نربز أن أمكننا الزاوية هذه من فيكو

النهضة. عرص يف اإلنسانية النزعة لرواد وويف أمني امتداد فيكو إن القول يمكن (١)
فاإلنسان الطبيعة، خالق هو هللا كان فإذا ومركزها، الدائرة محور اإلنسان جعل لقد
هو واإلنسان — فيكو فلسفة يف وامليضء املرشق الجانب هو وهذا — التاريخ صانع هو
التاريخ صانع أصبح آخر وبمعنًى وغايته، التاريخ وموضوع وهدفها، املعرفة موضوع
وأهم أوضح من للتاريخ اإلنسان صنع إن القول يمكن بحيث التاريخ، موضوع ذاته هو

فيكو. فلسفة يف األفكار
يمكن أنه إال فيكو، عند التاريخ فلسفة عىل هذا بحثنا يف اقترصنا قد كنا إذا (٢)
سبيل فعىل فيلسوفنا، فكر من مختلفة مجاالت من املتنوعة الدراسات من استخالصالعديد
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ومن هومريوس حقيقة اكتشاف يف فيكو نظرية من جمالية دراسة استخراج يمكن املثال
عرش. التاسع القرن يف املفكِّرين من العديد شغَلت مشكلة وهي الشعر، أصل يف نظريته
اللغة لعلماء يمكن اللغوية االشتقاقات يف ودراساته والحروف اللغات أصل يف نظريته ومن
التي الدراسة وهي الشعوب، وتقاليد لعادات دراسته ومن اللغة، فقه زاوية من يتناولوه أن
أساسية اجتماعية تنظيمات ثالثة عىل تقوم التي الجديد علمه مبادئ وضع إىل به انتَهْت
األساسية، التنظيمات هذه ولديها إال أمٌة توجد ال إذ املوتى؛ ودفن والزواج الدين وهي
كما االجتماعية، واألنثروبولوجيا الفولكلور يف دراسة استخالص يمكن املبادئ هذه من
Fischفيش قام (وقد وتطورهما والترشيع الروماني القانون يف دراسٍة استخالص يمكن
يجدوا أن القانون لفقهاء يمكن كما الروماني»)1 القانون يف «فيكو بعنوان بدراسٍة
املهتمني عىل فيكو فلسفة أهمية تخفى وال لألمم، الطبيعي القانون لدراسة خصبًة مادًة
وال فيها، الحكم نظم وتطور السياسية املجتمعات لنشأة تحليله يف السياسية بالفلسفة
تطور نتيجة وتطورها االقتصادية النظم لنشأة تحليله يف االقتصاد لعلماء بالنسبة أهميته
الثاني الباب من الثاني الفصل يف رأينا كما االقتصادي النظام كان إذ الطبقي؛ الرصاع
فيكو، فلسفة من متنوعة دراساٍت استخالُص يمكن وهكذا السيايس، النظام أساس هو

بفكره. االهتمام من املزيد إىل الباحثني نظر توجيه يف البحث هذا يُفيد أن ونرجو
الغربي السيايس الفكر يف التاريخ فلسفة مؤسس يعدُّ فيكو أن سبق ما إىل أِضْف (٣)
كتابه يف حشدها التي الكثيفة املادة من الرغم فعىل التاريخ. علم س مؤسِّ باألحرى أو
علًما يكون أن للتاريخ أراد لقد للتاريخ. النظرية البنية يستخلص أن استطاع األسايسفقد
والفروض املسلَّمات ووضع التاريخ لعلم النظري الجانب فأقام الطبيعية، العلوم نمط عىل
باملجتمعات يتعلق ما كل بدراسة قام ثم البداية، منذ بصحتها التسليم من بد ال التي
وقانون اجتماعية مؤسسات أو تنظيمات من واملسلَّمات الفروض هذه ضوء يف البرشية
يحكم الذي العام القانون النهاية يف واستخلص إلخ، … واقتصاد وسياسة وفن ولغة
ثم البحث، من األول الباب يف النظري األساس نُربز أن حاولنا وقد وتطوره، التاريخ مسار
املعرفة نظرية تقييم الثالث الباب يف وتناولنا الثاني، الباب يف التجريبي التطبيقي الجانب
أو التاريخ، علم عليه يقوم الذي املعريف النسق بتأكيد خاص بوجٍه االهتمام مع التاريخية
نحل أن حاولنا وبهذا التاريخية. املعرفة يف القبلية الرشوط كانط لغة استخدام شئنا إذا

.Fisch, M. H; “Vico on Roman Law” 1

198



خاتمة

العقلية الفلسفة قبيل من فيكو فلسفة تعدُّ هل الباحثني: تشغل تزال ما التي املشكلة
من األخري الباب يف رأينا كما — لنا توصَّ وقد رصفة؟ تجريبيٌة فلسفٌة هي أم الرصفة،

والتجريبية. املثالية وبني والبعدي، القبيل بني الجانبنَْي: بني جمع أنه إىل — البحث
األحداث عىل يقترص التاريخ كان أن فبعد للتاريخ؛ جديدة نظرًة فيكو استحدث (٤)
املجتمع تكوين أصول بمشكلة يهتم أصبح األبطال، وسري الحربية واملعارك السياسية
سياسية تنظيماٍت من تشمله بما البرشي للمجتمع الحضارية البنية ويتناول املدني
فولتري كان وإذا األخرى، االجتماعية التنظيمات سائر إىل ولغة وقانون وفن واقتصادية
مادة بالدراسة تناول من أول هو فيكو فإن التاريخ فلسفة اسم استحدث من أول هو
يُدرك أن دون البرشية للمجتمعات الحضاري للتاريخ فتعرَّض ذاتها التاريخ فلسفة

التاريخ. دراسة من النوعية هذه وراء الكامنة التسمية
يف كبريًا اعتماًدا والرومانية اليونانية األساطري عىل فيكو اعتماد من الرغم عىل (٥)
املادة معظم تمثِّل وهي — األساطري هذه خالل من االجتماعية التنظيمات ر لتطوُّ تفسريه
علمية منهجية قواعد يصوغ أن استطاع أنه إال — عرصه يف رًة متوفِّ كانت التي التاريخية

يتبعوها. أن البرشية املجتمعات ر لتطوُّ والدارسني املؤرخني عىل اشرتط
فالسفة من واقعية أكثر وتطورها اإلنسانية املجتمعات نشأة يف فيكو بحث إن (٦)
القرن فالسفة بعض فعل كما مجرًدا نظريٍّا بحثًا اإلنسانية تطور يبحث لم فهو عرصه.
أصبحت بحيث عرش التاسع القرن يف وغريه كونت أوجست عند نجد وكما عرش الثامن
إن أبدعوها. من عقول يف إال لها وجود ال نظرية فكرة الفالسفة هؤالء عند اإلنسانية فكرة
وهو واملكان. الزمان يف وجودها لها ومتنوعة متعددة شعوب هي فيكو نظر يف اإلنسانية
قام إذ عرصه؛ فالسفة من التاريخي بالواقع وعيًا أكثر كان والتعدُّد التنوع لهذا بإدراكه
يف القديمة الشعوب خلفته وما والوثائق املستندات خالل من حيَّة دراسة التاريخ بدراسة
واألوسمة وامليداليات كالنقود آثار من تركته ما خالل ومن وأساطريها، وأشعارها آدابها
أهمية إىل تنبه من أول بذلك كان وربما إلخ، … والنقوش والصور والدروع والنياشني
خطواِته يخطو يزال ما اآلثار علم فيه كان عٍرص يف التاريخي البحث يف والحفريات اآلثار

األوىل.
البطولية، واملرحلة اإللهية، املرحلة ثالث؛ مراحل عرب ر تتطوَّ األمم أن فيكو يرى (٧)
الباب من األول الفصل يف رأينا كما — القانون هذا استقى وقد البرشية، املرحلة ثم
ولكن التاريخية، للعصور القدماء املرصيني تقسيم من — األمم) تطور (قانون الثاني
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إن الفالسفة بعض قال لقد التحديد؟ وجه عىل الثالثي القانون بهذا فيكو ك تمسَّ ملاذا
خالل من يكون ر التطوُّ إن قال من وهناك هردر، مثل أربع مراحل عرب يتطور التاريخ
يجتازها التي التاريخية املراحل عدد يف الرأي كان ما وأيٍّا كوندورسيه، مثل مراحل عرش
وأربع فيكو عند ثالث هي ملاذا ونقول أمامه نقف الذي الهامِّ باليشء ليَسْت فهي ر، التطوُّ
أخرى مرة املراحل هذه عودة هو ذلك من األهم إن … كوندورسيه عند وعرش هردر عند
وهردر فيكو من كل عند التاريخية فالدورات التاريخي؛ الواقع مع هذا تطابق ومدى
ال — املثال سبيل عىل — كوندورسيه عند ولكنها تقدًما، أكثر بصورة أخرى مرة تعود
وهنا أخرى. مرة الوراء إىل يرتاجع وال مداه ويبلغ مستقيم خط يف يسري فالتقدم تتكرر؛
أن الحق الفعيل؟ التاريخي الواقع عىل تصدق للتاريخ النظرة هذه هل نتساءل: أن بد ال
حققته الذي الهائل العلمي التقدم من الرغم فعىل مستقيم، خط يف دائًما يسري ال التقدم
شك وال وإنساني، وحضاري ثقايف تدهور مراحل هناك أن إال تحققه زالت وما البرشية
وقد البرشية، للطبيعة فهًما وأكثر واقعية أكثر نظرة كانت للتاريخ فيكو نظرة أن يف

الثالث. الباب من األول الفصل يف الفكرة هذه ناقشنا

يف الضوء عليها ونلقي بها نشيد أن يجب التي اإليجابية األفكار بعض هي تلك
إعادة أجل من الجديد العلم يف فيكو شيده الذي الشامخ البناء هذا أن غري فيكو. فلسفة
الرسالة ثنايا يف ناقشناها التي والقصور الضعف جوانب بعض من يخلو ال التاريخ بناء
التناقض ظالل مذهبه عىل الجوانب هذه ألقت وقد التالية، النقاط يف نجملها أن ونود
الوجه عىل وتمثله واضًحا فهًما فهمه دون حال الذي األمر أخرى أحيانًا والغموض أحيانًا

الصحيح.

التاريخية. مادته منهما واستقى والرومانية اليونانية الحضارتنَْي عىل فيكو اعتمد (١)
الرشقية الشعوب حضارات سائر دون الحضارتنَْي هاتنَْي عىل اقتصاره عليه يؤخذ وقد
الكالسيكية الثقافة أن األول نْي؛ هامَّ أمَريْن اعتبارنا يف نأخذ أن يجب ولكن والوسطية،
يستمد أن الطبيعي من فكان عرصه، يف السائدة الثقافة هي كانت والرومانية) (اليونانية
وتدريسها. الرومان عند البالغة بدراسة ا مختصٍّ كان أنه سيما ال منها التاريخية مادته
التاريخ ن يُدوَّ ولم فيكو عرص يف الكافية التاريخية املادة ر تتوفَّ لم أنه هذا إىل أِضْف
يف إال الواضح بالشكل تتبلور لم التاريخية الدراسات ألن منظمة؛ علمية بصورة العاملي
يستطع لم لهذا التاريخ؛ عرص بأنه بحقٍّ ُوصف الذي القرن وهو عرش، التاسع القرن
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ُعرفت قد الحضارات هذه تكن لم إذ الحضارات؛ كل عىل الجديد علمه مبادئ يطبق أن
ولم بعُد تقدَّم قد يكن لم الحفريات علم أن هذا إىل أِضف كافية. معرفة عرصه يف
لم التي — القديمة املرصية الحضارة مثل القديمة الرشقية الشعوب حضارات تُكتشف
فك من العلماء مكَّن الذي رشيد حجر اكتشاف وبعد عرش التاسع القرن يف إال تُكتشف
ذلك بعد إال واآلشورية البابلية الحضارات تُكتشف لم وكذلك — الهريوغليفية اللغة رموز
دراسة عىل اقتصاره يف العذر لفيكو نلتمس أن األسباب هذه لكل أمكننا ربما تاريخ،
عن املشوهة املعلومات من الضئيل القدر إال يصله فلم والرومانية، اليونانية الحضارتنَْي
لعلم النظرية املبادئ وضع أنه لفيلسوفنا الكربى امليزة لكن القديمة، الحضارات تاريخ
حضارته؛ عىل بتطبيقه شعٍب كل يقوم وأن تستكمله أن التالية األجيال إىل وعهد التاريخ
واألمر للتطوير. قابًال يزال وما بعد يُستكمل لم — نفسه هو ح رصَّ كما — الجديد فالعلم
النص: هذا يف نفسه فيكو يؤكد كما — والروماني اليوناني بالتاريخ االستشهاد أن الثاني
وقوانينها، وتقاليدها وعاداتها الشعوب لهذه الخاص التاريخ رسد منه الهدف يكن «لم
التي األبدية القوانني عن يعربِّ الذي املثايل التاريخ عىل الضوء إلقاء هو الهدف كان بل
وتطورها نشأتها يف الشعوب تواريخ كل تحكم ستظل والتي األمم جميع أعمال تحكم
أشكال وتطور تنوع وراء واحد جوهر فهناك وسقوطها، وتدهورها انحاللها ثم ونضجها
تناولنا وقد األبد.»2 إىل األمم وتاريخ البرش أعمال يحكم الذي املثايل القانون هو الحكومات
أنها موضحني الثالث الباب من األول الفصل يف األبدي التاريخ يف فيكو نظرية بالتفصيل
التاريخي البناء أساسه عىل يقوم الذي املذهبي النسق تمثل ألنها التاريخ يف فلسفته لبُّ

كله.
املذهبي، فيكو بناء يف باالزدواجية توحي التي األفكار بعض هناك أن شكَّ ال (٢)
األبدي» املثايل التاريخ «نظرية هي األوىل أساسيتنَْي: فكرتنَْي يف واضحة تتجىلَّ وهي
بيكون منهج واتباع االستنباطي، ديكارت ملنهج معارضته من استخلصه أنه رصح الذي
االستنباطي الطابع بني جمع أنه األخري الباب من األول الفصل يف رأينا وقد االستقرائي،
مقابل يف امليتافيزيقي النظري البناء ووضع البيكوني االستقرائي والطابع الديكارتي
اآلخر من الوجود يف أسبق أيهما نحكم أن العسري ومن التطبيقي، التجريبي الجانب
الثانية وتحليله؛ التجريبي الواقع دراسة بعد النظري البناء استخلص أنه نرجح كنا وإن

.Vico; N. S. par. 1096 2
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االزدواجية فيها وتبدو فيكو فلسفة يف غموًضا األفكار أكثر من وهي اإللهية» العناية «فكرة
وهي التاريخية فلسفته عليها تقوم التي األساسية فكرته مع متناقضة وتبدو بل واضحة،
العناية دور تأكيد مع لتاريخهم البرش صنع يتفق فكيف التاريخ، صانع هو اإلنسان أن
االزدواجية من نوع أنه عىل إال التعارض هذا يُفرسَّ أن يمكن ال التاريخ؟ توجيه يف اإللهية
جديد علم وأفكار مبادئ عقله يف يحمل فيلسوف ناحية من فهو فيكو، فكر بها يتسم التي
الظروف إغفال يمكن ال أخرى ناحية ومن فيه، السائد للفكر ومخالف عرصه عىل سابق
إليه انتهى الذي املصري عن سمع أنه بد وال التفتيش، محاكم ظل يف عاشها التي التاريخية
اإللهية العناية فكرة وراء الجريئة آرائه إخفاء من بد ال فكان وجاليليو، نيال وكامبا برونو
نفسه السبب هذا يكون وربما الجديد. العلم صفحات من صفحة كل يف يؤكدها أخذ التي
بالحديث ويكتفي الجديد العلم نطاق من واملسيحي العربي الرتاث يستبعد جعله الذي هو
التاريخ إن نقول أن نستطيع ال لذلك والرومانية؛ اليونانية الحضارتنَْي يف األممية األمم عن
هذا ألن بذلك؛ فيكو قال لو حتى لخطتها وتحقيق اإللهية للعناية تجسيٌد األبدي املثايل
يجعله ال اإللهية بالعناية قوله أن هذا إىل أضف لذاتها، البرشية صنع تأكيد مع يتعارض
الدراسني. بعض ذلك إىل ذهب كما للتاريخ الالهوتي التفسري أصحاب من بالرضورة
ما وهذا األبدي، املثايل بالتاريخ قوله هو اإللهية بالعناية قوله من األهم أن ننىس أالَّ ويجب
املثايل التاريخ يف نظريته أن إلثبات األخري الباب من األول الفصل يف عليه الرتكيز حاولنا
استبعدنا لو بحيث الالهوتي، الفهم عن بعيًدا خالًصا علميٍّا فهًما تُفَهم أن يمكن األبدي
من وتطورها البرشية املجتمعات لنشأة العلمية تحليالته تأثرت ملا اإللهية العناية فكرة
إىل … والسياسية االقتصادية األنظمة وتكوين والعبيد النبالء بني الطبقي الرصاع خالل

البرشية. التنظيمات آخر
أفكاره طرح يف طريقته أن إال فيها شك ال التي فيكو عبقرية من الرغم عىل (٣)
نذكر ذلك دون تحول التي العقبات بعض فهناك بسهولة، فهمها عىل تساعد ال وترتيبها

منها:

يف قراءته عىل اإلقبال عدم يف تسبب الذي األمر واإلبهام الغموض إىل أفكاره تميل (أ)
عرصه.

االستغناء املمكن من كان والتي كبري، حد إىل املرهقة الجزئية التفاصيل من اإلكثار (ب)
ملذهبه. الرئيسية باألفكار املساس دون عنها
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عرش االثني األلواح قانون من ابتداءً الروماني القانون تفاصيل يف اإلسهاب (ج)
متابعة الجديد العلم قارئ عىل يصعب بحيث التاريخية العصور عرب القانون هذا وتطور

الروماني. بالقانون كاٍف إملاٌم لديه يكن لم إن الكتاب
عليها اعتمد التي الالتينية والكلمات واألمثال للعبارات اللغوية التحليالت كثرة (د)
الكلمات معاني تطور خالل من البرشية املجتمعات ر لتطوُّ تفسريه يف كثريًا فيكو
اللغة فقه يف كتابًا إال ليس أنه الجديد للعلم املترسع للقارئ أوحى مما واالشتقاقات،

… القديمة الالتينية والبالغة

يف الرئيسية الجوانب أهم عىل الضوء ألقينا قد نكون أن نود البحث هذا ختام ويف
الجوانب من العديد هناك ألن الجوانب أهم ونقول التاريخية، فلسفته وهي أال فيكو فلسفة
من العديد إىل حاجة يف فيكو زال وما حدوده، عن تخرج ألنها البحث إليها يتطرق لم التي
الطريق عىل بداية إال ليس هذا وبحثنا فكره، جوانبه كل تستويف التي والدراسات البحوث
ومعارصوه، مواطنوه وظلمه لعرصه، سبقه عليه وجنى حقه، التاريخ بخسه لفيلسوف
يكون أن ونرجو العرشين القرن من الثاني النصف يف عنه الجادة الدراسات تواَلت ولقد

هللا. بإذن املستقبل يف العرب الدراسني من أخرى لبحوث بدايًة املتواضع البحث هذا
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١٩٥٨م. املرصية، النهضة مكتبة القاهرة، ط٣، زيادة، مصطفى
دار ط١، حنفي، حسن د. وتقديم وتعليق ترجمة البرشي، الجنس تربية لسنج، (٢٦)

١٩٧٧م. القاهرة، الجديدة، الثقافة
املرصية الهيئة القاهرة، بدران، جمال ترجمة التاريخية، املعرفة من أ، ه. مارو، (٢٧)

١٩٧١م. والنرش، للتأليف العامة
القاهرة، الروماني، القانون مبادئ البدراوي، املنعم وعبد بدر املنعم عبد محمد (٢٨)

١٩٥٦م. العربي، الكتاب دار مطابع
الحديثة. الفلسفة يف دراسات الشنيطي، فتحي محمد (٢٩)

األنجلو مكتبة القاهرة، األول، الكتاب ومدارسه، االجتماع علم الخشاب، مصطفى (٣٠)
١٩٨١م. املرصية،
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مكتبة القاهرة، إسكندر، توفيق ترجمة الشعر، وروح املؤرخون إيمري، نف، (٣١)
١٩٤٧م. املرصية، األنجلو

غالب، محمد د. ترجمة ج١، عرش، الثامن القرن يف األوروبي الفكر بول، هازار، (٣٢)
١٩٥٨م. والنرش، والرتجمة التأليف لجنة القاهرة،

غالب، محمد د. ترجمة ج٢، عرش، الثامن القرن يف األوروبي الفكر بول، هازار، (٣٣)
١٩٥٩م. والنرش، والرتجمة التأليف لجنة القاهرة،

القاهرة، زكريا، فؤاد د. ترجمة ج١، التاريخ، عرب واملجتمع الفن أرنولد، هاوزر، (٣٤)
١٩٦٧م. والنرش، للطباعة العربي الكتاب دار

والرتجمة التأليف لجنة القاهرة، العبادي، الحميد عبد ترجمة التاريخ، علم هرنشو، (٣٥)
١٩٣٧م. والنرش،

١٩٨٢م. بريوت، عويدات، منشورات ط٢، التاريخ، قيمة جوزف، هورس، (٣٦)
د.ت. كتابي، مطبوعات (٣ ،٢ (ج١، سالمة أمني ترجمة اإللياذة، هومريوس، (٣٧)

للماليني، العلم دار بريوت، الخالدي، سالم عنربة ترجمة األوديسة، هومريوس، (٣٨)
١٩٨٠م.

بريوت، فرقوط، ذوقان ترجمة التاريخ، يف الكربى املذاهب ج، البان، جريي، ويد (٣٩)
١٩٧٢م. القلم، دار

منشورات بريوت، حسن، زكي أنيس ترجمة الحضارة، سقوط كولن، ويلسون، (٤٠)
١٩٧١م. سنة ط٢، اآلداب، دار

دوريات (2-2)

السادس. املجلد اإلنسانية، تراث مجلة لفيكو، الجديد العلم محمود، حمدي أحمد •
اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مجلة فيكو، عند التاريخ فلسفة حنفي، حسن د. •

١٩٨٣-١٩٨٤م. السابع، العدد بفاس،
املجلد الفكر، عالم مجلة تحيا، ومتى الفلسفة تموت متى حنفي، حسن د. •

١٩٨٤م. ديسمرب، نوفمرب، أكتوبر، الثالث، العدد عرش، الخامس
الخامس املجلد الفكر، عالم مجلة اإلنسانية، العلوم فلسفة يف إسالم، عزمي د. •

١٩٨٤م. ديسمرب، نوفمرب، أكتوبر، الثالث، العدد عرش،
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