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ألفريد نورث وايتهيد

1

• موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :هاجر عبيد

الزمن لحياة ألفريد نورث وايتهيد  ،وايتهيد يف الرياضيات والمنطق والعلوم والفلسفة والميتافييقا،
حول التسلسل
ي
ر
ر
ه
وتأثي وايتهيد يف هذه المجاالت؛ نص ميجم ومنشور عىل (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن اليجمة ي
ا
ر
والن قد تختلف قليًل عن النسخة الدارجة للمقالة ،حيث أنه قد
للنسخة المؤرشفة يف الموسوعة عىل هذا الرابط ،ي
ً
ّ
يطرأ عىل األخية بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه راليجمة.
نخص بالشكر محرري
وختاما،
موسوعة ستانفورد ،وعىل رأسهم د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رلليجمة ر
والنش عىل مجلة حكمة.

1

1

Desmet, Ronald and Irvine, Andrew David, "Alfred North Whitehead", The Stanford Encyclopedia of
= Philosophy (Winter 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL
><https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/whitehead/

حكمة © Copyright 2018

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

صورة التقطها ريتشارد كارفر وود

ألفريد نورث وايتهيد ( )1947-1861كان عاملاً رايضياً ومنطقياً
وفيلسوفاً بريطانياً اشتهر بعمله يف املنطق الرايضي وفلسفة العلم .وقد
شارك مع برتراند راسل يف أتليف الكتاب البارز ٬املكون من ثالثة

جملدات" ٬مبادئ الرايضيات ) "Principia Mathematica -
 .)1913 ،1912 ،1910وكان له فيما بعد دور فعال يف رايدة
النهج املتبع إزاء امليتافيزيقيا والذي يعرف اآلن ابسم فلسفة العملية
(.)process philosophy
على الرغم من وجود مالمح مستمرة هامة طوال حياة وايتهيد املهنية ،إال أنه كثرياً ما تُقسم قسم حياته الفكرية
إىل ثالث فرتات رئيسية .تتزامن الفرتة األوىل بشكل عام مع الوقت الذي قضاه يف كامربيدج ،من 1884م

إىل 1910م ،حيث عمل خالل هذه السنوات بشكل أساسي على مسائل يف الرايضيات واملنطق .وخالل
هذه الفرتة أيضاً تعاون مع برتراند راسل .وتتزامن الفرتة الرئيسية الثانية  -من 1910م إىل 1924م – بشكل
عام مع الوقت الذي قضاه يف لندن .حيث ركز وايتهيد خالل هذه السنوات بشكل رئيسي – وإن مل يكن

حصرايَ  -على مسائل يف فلسفة العلم وفلسفة التعليم .أما الفرتة الرئيسية الثالثة فتتزامن بشكل عام مع الوقت
الذي قضاه يف هارفارد منذ عام 1924م فصاعداً ،وخالل هذه الفرتة عمل بشكل أساسي على مسائل يف

امليتافيزيقيا.
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 .1التسلسل الزمين حلياة وايتهيد
فيما يلي تسلسل زمين القصري لألحداث الرئيسية يف حياة وايتهيد:
(1861م) ُولد يف  15فرباير يف رامسغيت ،آيل أوف اثنيت ،كينت ،إجنلرتا.
(1880م) التحق بكلية ترينييت ،كامربيدج ،مبنحة دراسية يف الرايضيات.
(1884م) انتُخب عضواً يف أبوستولز ،وهو اندي املناقشة النخبوي الذي أسسه تنيسون يف العشرينيات من

القرن التاسع عشر ٬وخترج بدرجة بكالوريوس يف الرايضيات ٬وانتُخب زميالً يف الرايضيات يف كلية ترينييت.
(1890م) التقى راسل ٬وتزوج إيفلني وايد.

(1903م) انتُخب زميالً للجمعية امللكية نتيجة لعمله يف اجلرب الشاكل واملنطق الرمزي وأسس الرايضيات.
(1910م) استقال من كامربيدج وانتقل إىل لندن.
(1911م) عُني حماضراً يف كلية لندن اجلامعية.
(1914م) عُني أستاذاً للرايضيات التطبيقية يف الكلية امللكية للعلوم والتكنولوجيا.
(1922م) انتُخب رئيساً للجمعية األرسطية.
(1924م) عُني أستاذاً للفلسفة يف جامعة هارفارد.
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(1931م) انتُخب زميالً لألكادميية الربيطانية.
(1937م) تقاعد من جامعة هارفارد.
(1945م) ُمنح وسام االستحقاق.
(1947م) تويف يف الثالثني من ديسمرب يف كامربيدج ،ماساتشوستس ،الوالايت املتحدة األمريكية.
خترج وايتهيد – الذي كان ابناً لقس أجنليكاين  -من كامربيدج يف عام 1884م ،وانتُخب زميالً لكلية ترينييت

يف نفس العام .وكان زواجه من إيفلني وايد بعد ست سنوات زواجاً سعيداً إىل حد كبري ،فقد أجنبا معاً بنتاً
وثالثة أوالد ،تويف أحدهم  -لألسف  -عند والدته .وشغل وايتهيد بعد انتقاله إىل لندن منصب "رئيس
اجلمعية األرسطية" يف الفرتة من 1922م إىل 1923م .وبعد انتقاله إىل جامعة هارفارد ،انتُخب عضواً يف

األكادميية الربيطانية يف عام 1931م .وكان انتقاله إىل كل من لندن وهارفارد يدفعه جزئياً اللوائح املؤسسية

اليت تقتضي التقاعد اإللزامي ،على الرغم من استقالته من كامربيدج كانت -جزئياً -احتجاجاً على الطريقة

اليت اختارهتا اجلامعة لتأديب أندرو فورسيث ،الذي كان صديقاً وزميالً له حتولت عالقته مع امرأة متزوجة إىل

ما يشبه الفضيحة احمللية.

وبصفته مدققاً لزمالة برتراند راسل ومشرفاً أكادميياً على ويالرد فان أورمان كوين ،أثر وايتهيد أتثرياً هائالً على

تطور فلسفة القرن العشرين .ويصدق هذا القول على الرغم من أن مذهبه الفلسفي الرئيسي – أن العامل يتكون

من عمليات وأحداث مرتابطة بشكل وثيق ،وليس من أشياء أو أجسام مادية مستقلة غالباً  -أصبح إىل حد
كبري على النقيض من مذهب راسل يف الذرية املنطقية (.)logical atomism

وميكن العثور على مزي د من املعلومات املفصلة عن حياة وايتهيد يف السرية الذاتية الشاملة اليت تتكون من
جملدين "آيه .إن .وايتهيد :الرجل وأعماله" (1985م1990 ،م) اليت كتبها فيكتور لوي وجي .يب .شنيويند.
كما يتضمن كتاب بول شيلب "فلسفة ألفريد نورث وايتهيد" (1941م؛ النسخة الثانية 1951م) مقالة
قصرية عن سريته الذاتية ،ابإلضافة إىل تقدمي حملة نقدية شاملة لفكر وايتهيد وقائمة ببليوغرافية مفصلة لكتاابته.
تشمل املقدمات األخرى املفيدة عن أعمال وايتهيد كتاب فيكتور لوي "فهم وايتهيد" (1962م) ،وكتاب
اناثنيل لورانس "تطور وايتهيد الفلسفي" (1956م) ،وكتاب وولف مايس "فلسفة وايتهيد" (1959م)،
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وكتاب مايكل إيربسون "امليكانيكا الكمية وفلسفة ألفريد نورث وايتهيد" (2004م) .وللحصول على تسلسل
زمين مبنشورات وايتهيد الرئيسية ،ننصح القراء ابالطالع على قسم األدبيات الرئيسي يف قائمة املراجع أدانه.
ومما يعقد حماوالت تلخيص حياة وايتهيد وأتثريه حقيقة أنه بعد وفاته -ووفقاً لتعليماته -أُتلفت مجيع أوراقه؛
ونتيجة لذلك ال توجد أي كتاابت يدوية له ابستثناء األوراق اليت احتفظ هبا زمالؤه والذين تراسلوا معه معه.

ومع ذلك فإنه من املفيد أن نذكر كلمات القاضي املعاون الراحل يف احملكمة العليا للوالايت املتحدة ،فيليكس
فرانكفورتر" :ابلنظر إىل املعرفة املكتسبة خالل السنوات املاضية عن الشخصيات اليت أثرت يف عصران احلايل
على احلياة اجلامعية األمريكية ،ترسخ لدي منذ فرتة طويلة االقتناع أبنه مل يكن هناك أي شخصية هلا هذا
التأثري النافذ مثل الربوفسور الراحل ألفريد نورث وايتهيد "(خطاب ،نيويورك اتميز 8 ،يناير 1948م).
ما تزال أفكار وايتهيد ملموسة حىت اليوم بدرجات متفاوتة يف كل اجملاالت األربع الرئيسية اليت عمل فيها:
املنطق والرايضيات ٬وفلسفة العلم ٬وفلسفة التعليم ٬وامليتافيزيقيا .وجيري حاليا إعداد طبعة نقدية ألعماله.

 .2وايتهيد يف الرايضيات واملنطق
درس – ابتداء من عام 1884م – ملدة ربع
بدأ وايتهيد مسريته األكادميية يف كلية ترينييت بكامربيدج حيث ّ

قرن .ويف عام 1890م ،وصل برتراند راسل كطالب ،وخالل تسعينيات القرن التاسع عشر ظل الرجالن على
اتصال منتظم مع بعضهما البعض .ووفقا لراسل" ،كان وايتهيد مثالياً للغاية كمعلم ،فقد كان يويل اهتماماً
شخصياً ألولئك الذين كان عليه أن يتعامل معهم ،وكان يعرف نقاط قوهتم وضعفهم .ويشجع الطالب على

إبراز أفضل ما يتمتعون به من قدرات .مل يكن قمعياً أبداً ،أو ساخراً ،أو متكرباً ،أو متصفاً أبي خصلة من

اخلصال اليت حيب املعلمون األقل شأانً أن يتصفوا هبا .وأعتقد أنه ترك يف مجيع الشباب املفعمني ابلنشاط
يف – مودة حقيقية وابقية للغاية" (1967م.)130-129 ،
الذين كان على اتصال هبم – كما ترك ّ
حبلول أوائل القرن العشرين ،أكمل كل من وايتهيد وراسل كتابة كتب عن أسس الرايضيات .ونتج عن كتاب
وايتهيد لعام 1898م "رسالة عن اجلرب الشامل" انتخابه عضواً يف اجلمعية امللكية ،وقد توسع راسل يف كتابه

"مبادئ الرايضيات" لعام 1903م يف عدة موضوعات كان قد طورها وايتهيد أوالً .كما مثل كتاب راسل
5
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انفصاالً حامساً عن النهج الكانطي اجلديد يف الرايضيات ٬والذي طوره راسل قبل ست سنوات يف كتابه "مقالة

عن أسس علم اهلندسة" .ومبا إن حبث راسل لكتابة جملد اثن مقرتح لكتاب "املبادئ" تداخل بشكل كبري مع
أحباث وايتهيد اخلاصة بكتابة جملد اثن لكتابه "اجلرب الشامل" ،بدأ الرجالن التعاون يف كتابة ما سيصبح يف
هناية املطاف "مبادئ الرايضيات" (1910( )Principia Mathematicaم1912 ،م1913 ،م).
ووفقاً لوايتهيد توقعا يف البداية أن يستغرق البحث حوايل عام ليكتمل ،لكن يف النهاية ،عمال معاً على املشروع
ملدة عشر سنوات.

تتكون املنطقية ( – )Logicismوهي النظرية القائلة أبن الرايضيات إىل حد ما ميكن اختزاهلا يف املنطق –
من أطروحتني رئيسيتني .األطروحة األوىل أن مجيع احلقائق الرايضية ميكن ترمجتها إىل حقائق منطقية ،أو بعبارة
أخرى أن مفردات الرايضيات تش ّكل جمموعة فرعية حقيقية من مفردات املنطق .واألطروحة الثانية أن مجيع
الرباهني الرايضية ميكن إعادة صياغتها كرباهني منطقية ،أو بعبارة أخرى أن النظرايت الرايضية تش ّكل جمموعة
فرعية حقيقية من نظرايت املنطق.
رأى وايتهيد وراسل – مثل غوتلوب فريج – على الفور مزااي مثل هذا االختزال .حيث ستُعاد صياغة عبارات
مثل "هناك كتاابن على األقل" إىل "هناك كتاب س ،وهناك كتاب ص ،وس غري مطابق لـ ص" .و ستُعاد
صياغة عبارات مثل "هناك كتاابن ابلضبط" إىل "هناك كتاب س ،وهناك كتاب ص ،وس غري مطابق لـ ص،

وإذا كان هناك كتاب ع ،فإن ع مطابق إما لـ س أو لـ ص" .وبعد ذلك ميكن تفسري عمليات نظرية األعداد
يف شكل عمليات نظرية اجملموعات مثل التقاطع واالحتاد والفرق .استطاع وايتهيد وراسل يف كتاب "مبادئ
الراي ضيات" تقدمي العديد من االشتقاقات املفصلة للنظرايت الرئيسية يف نظرية اجملموعات وعلم احلساب املنتهي
وفوق املنتهي ونظرية القياس األويل .كما متكنا من تطوير نظرية متقدمة للعالقات املنطقية وطريقة فريدة لتعريف
األرقام احلقيقية .ومع ذلك تظل مسألة ما إذا كان من املمكن القول أبن نظرية اجملموعات نفسها اختُزلت

بشكل انجح يف املنطق حمل جدل( .لالطالع على مناقشات إضافية ،انظر تبويب "مبادئ الرايضيات"،

وكذلك جورج وفليمان (2002م).
بعد االنتهاء من كتابة "املباديء" ،سلك وايتهيد وراسل طريقني منفصلني .ورمبا بشكل حتمي ،أدت أنشطة
راسل املناهضة للحرب وفقدان وايتهيد البنه األصغر خالل احلرب العاملية األوىل إىل نوع من االنقسام بني
الرجلني ،ومع ذلك ،فإن االثنني ظال على عالقة جيدة نسبياً بقية حياهتما .واعرتافاً بفضله ،يعلق راسل يف
6
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كتابه "السرية الذاتية" بقوله إنه عندما تعلق األمر خبالفاهتم السياسية ،كان وايتهيد "أكثر تساحماً مما كنت

علي أكثر منه يف كون هذه االختالفات تسببت يف االنتقاص من صداقتنا" (1967م،
عليه ،واللوم يقع ّ
.)127

 .3وايتهيد يف فلسفة العلوم
حول وايتهيد اهتمامه يف لندن بشكل أساسي إىل مسائل فلسفة العلم ،ومن اجلدير ابلذكر رفضه لفكرة أن
ّ
لكل جسم مادي مكان مكاين أو زماين بسيط ،وبدال من ذلك ،خلُص وايتهيد إىل استنتاج أن مجيع األجسام
ينبغي أن تُفهم على أهنا حقول هلا امتدادات زمانية ومكانية .فعلى سبيل املثال ،متاماً كما أننا ال ميكننا أن

نتصور النقطة اإلقليدية اليت يقال إن هلا موقعاً لكن ليس هلا حجم ،أو اخلط الذي يقال إن له طول ولكن

ليس له عرض ،فإن وايتهيد يقول أنه من املستحيل تصور موقع مكاين أو زماين بسيط ٬والتفكري يف أننا ميكننا

أن نتصور ذلك ينطوي على ما أمساه "مغالطة احلسية يف غري حملها" وهو خطأ إدراك اجملرد على أنه حسي
(1925م.)72 ،64 ،
كما يصف وايتهيد موقفه بقوله:
من بني عناصر الطبيعة األولية كما ندركها يف جتربتنا املباشرة ،ال يوجد أي عنصر مهما كان
ميتلك صفة املوقع البسيط هذا[ ... .بدالً من ذلك] أرى أننا ميكننا من خالل عملية جتريد
بناء أن نصل إىل جتريدات متثل اجلزيئات املوضعية البسيطة للمادة ،وإىل جتريدات أخرى متثل

األفكار املتضمنة يف املخطط العلمي1925( .م72 ،؛ 1919م)3 ،
اعتقاد وايتهيد األساسي أننا حنصل على الفكرة اجملردة للنقطة املكانية من خالل الوضع يف االعتبار حد سلسلة
واقعية من األحجام متتد فوق بعضها البعض بنفس الطريقة اليت نضع فيها بعني االعتبار سلسلة متداخلة من
الدمى الروسية أو سلسلة متداخلة من القدور واملقايل .ومع ذلك سيكون من اخلطأ التفكري يف النقطة املكانية
ابعتبارها شيئاً أكثر من كوهنا جتريداً؛ بدالً من ذلك ،تنطوي املواضع احلقيقية على السلسلة الكاملة لألحجام
املوسعة .وكما يصيغها وايتهيد " :مبعىن ما ،كل شيء يف كل مكان يف مجيع األوقات؛ ألن كل موقع ينطوي
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على جانب من نفسه يف كل مكان آخر ،وهكذا فإن كل وجهة نظر مكانية-زمانية تعكس العامل" (1925م،
.)114
وفقاً لوايتهيد ،كل جسم حقيقي ميكن بعد ذلك فهمه على أنه سلسلة مبنية بشكل مماثل من األحداث
والعمليات .هذه الفكرة األخرية هي اليت يتطرق إليها وايتهيد بشكل منهجي يف كتابه "العملية والواقع"

(1929م) ،وخيلص فها إىل أن العملية ،وليست اجلوهر ،هي اليت ينبغي أن تُعترب أهم املكوانت امليتافيزيقية
يف العامل:

القول أبن "كل شيء يتدفق" هو التعميم املبهم األول الذي أنتجه حدس البشر غري املنظم
الذي ابلكاد مت حتليله  ...دون شك ،إذا أردان أن نعود إىل هذه التجربة النهائية املتكاملة،
اليت ال تتأثر بتعقيدات النظرية ،تلك التجربة اليت ميثل توضيحها اهلدف النهائي للفلسفة،
فإن تدفق األشياء تعميم هنائي جيب علينا أن ننسج نظامنا الفلسفي حوله1929( .م،
)317
ومن أعمال وايتهيد األساسية أيضاً فكرة أنه حىت تكون الفلسفة انجحة ،جيب أن تفسر العالقة بني أوصافنا
املوضوعية والعلمية واملنطقية للعامل والعامل اليومي للتجربة الذاتية .كما كتب وايتهيد،

الطبيعة ليست سوى نتاج لتحرر الوعي ابحلس ... .معرفتنا ابلطبيعة جتربة نشاط (أو مرور).
األشياء اليت الحظناها سابقاً هي كياانت نشطة' ،األحداث' .وهي قطعاً يف حياة الطبيعة.

(1920م)185 ،

هلذا السبب من معتقدات وايتهيد األساسية أنه "جيب علينا جتنب التشعب الشرس" (1920م .)185 ،أو
بعبارة أخرى ،جيب أن نتجنب تقسيم العامل إىل فئات منفصلة من العقل واملادة ،أو إىل الطبيعة – كما ندركها
يف الوعي – والطبيعة – كسبب هلذا الوعي ،وكما يوضح وايتهيد:
الطبيعة اليت هي احلقيقة اليت ندركها يف الوعي حتمل داخلها خضرة األشجار ،وتغريد الطيور،
ودفء الشمس ،وصالبة الكراسي ،وإحساس املخمل .أما الطبيعة اليت هي السبب يف
خمن الذي يؤثر على العقل من حيث إنتاج
الوعي هي نظام اجلزيئات واإللكرتوانت امل َّ
ُ
الوعي ابلطبيعة الظاهرة1920( .م)31 ،
8

حكمة © Copyright 2018

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

يف هناية املطاف ،يقول وايتهيد أن كل جتربة هي جزء من الطبيعة" :حنن ال نستطيع أن ننتقي أو خنتار .ابلنسبة
لنا ،جيب أن يكون الوهج األمحر لغروب الشمس جزءاً من الطبيعة وكذلك اجلزيئات واملوجات الكهرابئية اليت
من خالهلا يفسر رجال العلم الظاهرة "(1920م29 ،؛ 1929م ،جزء  ،2فصل  ،9الطبعة الثانية).

 .4وايتهيد يف فلسفة الرتبية والتعليم
أصبح وايتهيد أثناء وجوده يف لندن ضالعاً يف العديد من اجلوانب العملية للتعليم العايل ،حيث عمل عميداً
لكلية العلوم يف الكلية اإلمرباطورية وشغل العديد من املناصب اإلدارية األخرى .والعديد من مقاالته حول
التعليم يرجع اتريخ كتابتها إىل ذلك الوقت ٬وتظهر يف كتابه "أهداف التعليم ومقاالت أخرى" (1929م).
كما نشر وايتهيد خالل هذه الفرتة العديد من كتبه األقل شهرة ،مبا يف ذلك "حتقيق حول مبادئ املعرفة
الطبيعية" (1919م) و"مفهوم الطبيعة" (1920م) و"مبدأ النسبية" (1922م).
وتؤكد فلسفة التعليم لدى وايتهيد  -يف جوهرها -على فكرة أنه من األفيد النظر إىل احلياة على أهنا احلياة
املثقفة أو املتحضرة ،ومها املصطلحان اللذان يستخدمهما وايتهيد غالباً بشكل متبادل .حنن نعيش كما نعتقد.

حنسن من أفكاران .والنتيجة ،كما يقول وايتهيد ،هي أن "هناك
حنسن من حياتنا فقط عندما ّ
وابلتايل فإننا ّ

موضوع واحد فقط للتعليم ،وهو احلياة يف مجيع مظاهرها" (1929م .)10 ،وهذا الرأي بدوره له نتائج طبيعية
على كل من حمتوى التعليم وطريقة توصيله.
وفيما يتعلق ابلتوصيل ،يؤكد وايتهيد على أمهية تذكر أن "عقل التلميذ كائن حي انم ...وليس صندوقاً يُعبّأ
دون رمحة ابألفكار الغريبة" (1929م .)47 ،بدالً من ذلك ،غرض التعليم حتفيز وتوجيه التنمية الذاتية لكل
طالب .وليست مهمة املعلم ببساطة أن حيشو قطع صغرية من املعرفة يف عقول طالبه.
وفيما يتعلق ابحملتوى ،يرى وايتهيد أن أي تعليم كاف جيب أن يتضمن مكوانً أدبياً ،ومكوانً علمياً ،ومكوانً
تقنياً .يتضمن املكون األول ،ليس فقط دراسة اللغة ،لكن أيضاً دراسة اإلجناز الرفيع يف الفكر والكتابة البشرية.

ويشمل املكون الثاين املمارسة العملية يف مراقبة الظواهر الطبيعية ،فضالً عن التعرض الختبار النظرايت
والصالت املفرتضة املشاهبة للقوانني اليت جندها يف العامل الطبيعي .ويركز املكون الثالث يف املقام األول على
9
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"فن االستفادة من املعرفة" (1929م ،)77 ،خاصة يف إنتاج السلع وأيضاً يف أي جمال من جماالت ما يُسمى
تطبيق املعرفة .على الرغم من أن مجيع املكوانت الثالثة ضرورية للتعليم املناسب ،إال أن هناك حاجة إىل
درجات متفاوتة من الرتكيز ،تبعاً الهتمامات الطالب وقدراته( .لالطالع على مناقشات إضافية ،انظر جونسون

1946م).

والنتيجة ،كما يقول وايتهيد ،هي أن التمييز الذي جيري عادة بني التعليم التقين والتعليم الليربايل "ينطوي على
مغالطة .فال ميكن أن يكون هناك تعليم تقين كاف وال يكون ليربالياً ،وال ميكن أن يكون هناك تعليم ليربايل

وال يكون تقنياً :أي ليس هناك تعليم ال ينقل كالً من الرؤية التقنية والفكرية"(1929م .)74 ،إن احلياة
اجليدة ال تتطلب اإلجناز فحسب ،لكن أيضاً احلافز لإلبداع واملشاركة يف جمتمع أفضل وأكثر حتضراً.
ويناقض وايتهيد هنا أفالطون الذي تركز نظريته يف التعليم ،كما يزعم وايتهيد ،بشكل حصري تقريباً على

اجلانب النظري واملصدق للواقع على حساب اجلانب العملي ،والذي ينتج عنه أوامر فقط ،وليس قدرات

متزايدة للوعي الذايت والتوجيه الذايت( .وقد اختار بعض العلماء اآلخرين يف بعض األحيان خمالفة هذا الرأي).
يف املقابل ،ينظر وايتهيد إىل التعليم على أنه يشجع ابلضرورة زواج الفكر مع العمل .وكما يقول" :ال يريد
رجل العلم أن يعرف فقط .هو يكتسب املعرفة إلرضاء شغفه ابالكتشاف"(1929م .)74 ،ونتيجة لذلك،
فإن "اإلصرار يف الثقافة األفالطونية على التقدير الفكري احملايد خطأ نفسي"(1929م ،)73 ،وهي مالحظة
خيلص فيليب جوردين إىل أهنا "ذات أمهية ابلغة" (1918م )244 ،ألي نظرية تعليم انجحة.

 .5وايتهيد يف امليتافيزيقيا
بعد إجباره على التقاعد اإللزامي يف لندن ،وعند عرض وظيفة عليه يف جامعة هارفارد ،انتقل وايتهيد إىل
الوالايت املتحدة يف عام 1924م .ونظراً إلعداده السابق يف الرايضيات ،كان يقال من ابب املزاح أحياانً أن

حماضرات الفلسفة األوىل اليت حضرها كانت تلك اليت ألقاها بنفسه من خالل دوره اجلديد كأستاذ للفلسفة.

وكما يقول راسل" ،يف إجنلرتا ،كان يُنظر إىل وايتهيد على أنه عامل رايضيات فقط ،وتُرك األمر ألمريكا الكتشافه

كفيلسوف" (1952م.)93 ،
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بعد عام من وصوله ،ألقى حماضرات لويل رفيعة املستوى من جامعة هارفارد ،وشكلت احملاضرات األساس
لكتابه "العلم والعامل احلديث" (1925م) .وأُلقيت حماضرات جيفورد 1927م1928/م يف جامعة إدنربة بعد
ذلك بوقت قصري ونتج عنها نشر عمل وايتهيد امليتافيزيقي األكثر مشوالً (وصعب الفهم) "العملية والواقع"

(1929م) .توفر معاًكتبه الثالثة "مفهوم الطبيعة" (1920م) و"العلم والعامل احلديث" (1925م) و "العملية
والواقع" (حوايل 1929م) بياانًكامالً نسبياً لنظام وايتهيد امليتافيزيقي الناضج.

ضمن هذا النظام ،بدالً من افرتاض اجلوهر كفئة ميتافيزيقية أساسية ،يرى وايتهيد الطبيعة على أهنا تتكون يف
هناية املطاف من األحداث .وتشمل األحداث بني مكوانهتا نعتربه عادة أجسام ،كما كتب وايتهيد:
اجلسم مكون يف صفة حدث ما .يف الواقع صفة احلدث ليست سوى األجسام اليت هي
مكون فيه والطرق اليت تلج هبا تلك األجسام يف احلدث .ومن مث فإن نظرية األجسام هي
نظرية مقارنة األحداث .واألحداث قابلة للمقارنة فقط ألهنا جتسد الدوام .حنن نقارن
األجسام يف األحداث كلما أستطعنا أن نقول" :ها هي مرة أخرى" .األجسام هي العناصر
يف الطبيعة اليت ميكن أن تكون "مرة أخرى" (1920م)4-143 ،
وهكذا ،يف حني أن "احلقيقة األكثر واقعية القادرة على التمييز املنفصل هي احلدث" (1920م ،)189 ،فإن
األجسام ابلنسبة لوايتهيد – على عكس األحداث – "ال متر" (1920م.)143 ،
يف وقت الحق ،قدم وايتهيد فكرة بدائية جديدة ميتافيزيقياً مساها “املناسبة الفعلية” .ابلنسبة لوايتهيد ،فإن
املناسبة الفعلية (أو الكيان الفعلي) ليست جوهر دائم ،ولكن عملية صريورة .كما يقول وايتهيد ،املناسبات
الفعلية هي "األشياء احلقيقية النهائية اليت يتكون منها العامل" ،فهي "قطرات من التجربة معقدة ومرتابطة"
(1929م ،جزء  ،1الفصل  ،2قسم  ،1ص .)27
كما يفسر دوان لد شريبورن" :من املعتاد أن نقارن بني املناسبة الفعلية واجلوهر الفرد (املواند) الليبينيزي ،مع
التنبيه إىل أنه يف حني أن اجلوهر الفرد بال نوافذ ،فإن املناسبة الفعلية "كلها نوافذ" .األمر كما لو أن أحدهم
أخذ نظام مقوالت أرسطو وسأل ما الذي ميكن أن ينتج إذا أُزحيت مقولة اجلوهر من مكاهنا املرموق مبقولة
العالقة (" ...شريبورن 1995م .)852 ،وكما يقول لنا وايتهيد نفسه" :فلسفة الكائن احلي هي عكس
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فلسفة كانط  ...ابلنسبة لكانط ،العامل خيرج من الذات .ابلنسبة لفلسفة الكائن احلي ،الذات خترج من العامل
"(مقتبس يف شريبورن 1995م.)852 ،
ومن الواضح أن العديد من هذه اجلوانب الرئيسية مليتافيزيقيا وايتهيد تتناقض مع وجهة النظر التقليدية للجوهر
املادي .يقول وايتهيد:
"مثة كوزمولوجيا علمية اثبتة تفرتض مسبقاً أن احلقيقة النهائية للهيويل الغاشم الذي ال ميكن
اختزاله – أو املادة – تنتشر عرب الفضاء يف تدفق من التكوينات .هذه املادة يف حد ذاهتا

ال معىن هلا ،وال قيمة هلا ،وال هدف هلا ،وهي تفعل ما تفعله متبعة روتيناً اثبتاً تفرضه عالقات
خارجية ال تنبع من طبيعة وجودها .هذا االفرتاض هو الذي امسيه "املادية العلمية" .وهو

أيضاً افرتاض سأطعن عليه لكونه غري مناسب متاماً للحالة العلمية اليت وصلنا إليها اآلن.
(1925م)22 ،

يقول وايتهيد إن افرتاض املادية العلمية فعال يف العديد من السياقات؛ ألنه فقط يوجه انتباهنا إىل فئة معينة
من املشكالت اليت ميكن حتليلها ضمن هذا اإلطار .ومع ذلك فإن املادية العلمية أقل جناحاً عند معاجلة قضااي
علم الغائية (( )teleologyأو الغرض) ،وعند حماولة تطوير صورة شاملة ومتكاملة للكون ككل.

وفقاً لوايتهيد ،االعرتاف أبن العامل عضوي بدالً من كونه مادي أمر ضروري لكل من يرغب يف تطوير تصور

شامل للطبيعة ،وهذا التغيري يف وجهة النظر ميكن أن ينتج بسهولة من حماوالت فهم علم النفس البشري وعلم
الغائية كما ينتج من حماوالت فهم الفيزايء احلديثة .يقول وايتهيد" :الفيزايء الرايضية تفرتض يف املقام األول
جمال نشاط كهرومغناطيسي يتخلل املكان والزمان .القوانني اليت حتدد هذا اجملال ليست سوى الظروف اليت

يتقيد هبا النشاط العام للتدفق يف العامل ،كما تُفرد نفسها يف األحداث" (1925م .)190 ،والنتيجة هي أن

الطبيعة مل يعد يُعتقد أهنا جمرد ذرات يف الفراغ ،وإمنا "هيكل من العمليات املتطورة .احلقيقة هي العملية
"(1925م.)90 ،
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 .6أتثري وايتهيد
خالفاً لألدوات املنطقية اليت طورها وايتهيد مع راسل ،فإن أعضاء اجملتمع الفلسفي العريض احتضنوا حماولة

وايتهيد لعمل توحيد ميتافيزيقي للمكان والزمان واملادة واألحداث والغائية حبماس فاتر .وقد يكون ذلك جزئياً
بسبب الصالت اليت رآها وايتهيد بني امليتافيزيقيا واأللوهية التقليدي .وفقاً للويتهيد ،فإن الدين يهتم ابلدميومة

وسط التغري ،وميكن ملسه يف الرتتيب الذي جنده يف الطبيعة ،وهو ما يطلق عليه أحياانً "طبيعة هللا األزلية"
(1929م32 ،31 ،؛ جزء  ،5الفصل  ،2قسم.)7-1
يتكون الدين؟" (1926م) ،كان وايتهيد مهتماً بتعزيز فكرة أن
يف وقت مبكر يعود إىل كتابته لكتاب "كيف ّ

الدين يساعد على فهم معىن الدميومة وسط التغري .على الرغم من حقيقة أن العامل يتكون من األحداث

والعمليات (بدالً من األجسام غري املتغرية) ،من وجهة نظر وايتهيد ال يزال هللا يوفر للعامل نوعاً من الدميومة.

ويشمل املفكرون الذين أتثروا هبذا اجلانب من عمل وايتهيد :جون يب كوب جونيور ،وتشارلز هارتشورن،
ونورمان بيتنجر ،ومارجوري سوتشوكي.
وقد أدى تركيز وايتهيد على التغيري أيضاً إىل استنتاج بعض الالهوتيني أنه بدالً من أن يُنظر إىل هللا على أنه

احملرك التقليدي غري املتحرك ،ينبغي أن يُنظر إىل هللا على أنه يتأثر ابلعامل بقدر ما يتأثر العامل ابهلل .وبفضل
نشر كوب كتب مثل "هل فات األوان؟ الهوت علم البيئية" (1971م) ،فإن بعض النظرايت املعاصرة عن

البيئة أتثرت أيضاً أبفكار وايتهيد.
وهكذا ،على الرغم من أنه ليس مؤثراً بشكل خاص بني العديد من الفالسفة العلمانيني األجنلو-أمريكيني ،إال
أن أفكار وايتهيد امليتافيزيقية ال تزال مؤثرة بني بعض علماء الالهوت وفالسفة الدين.
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