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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 رسعلي الحاترجمة: 
 
 
 
 

ته وحياته، و  آين راند حول  يقا؛ فلسفته، و سير ز جم  حول األخالق والميتافير ا ك   للـد.  نص مير . نير  
. بادهور ورودريك تر

  الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  لونك
جمة ه  للنسخة المؤرشفة فز هذا (. ننوه بأن الير

 عن الرابط
ا

  قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل  الدارجةالنسخة ، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  آلين راند  ملحقوترجم معها  . من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير
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( روائية وفيلسوفة وضعت يف رواايهتا ومقاالهتا اخلطوط العريضة لفلسفة شاملة، 1982-1905آين راند )
وكانت يف أوىل بداايهتا قد كتبت أيًضا القّصة القصرية واملسرحية مبا فيها من إبستيمولوجيا ونظرية للفن. 

والنصوص التمثيلية؛ وقد القت روايتها األوىل )حنن األحياء(، وهي أكثر رواايهتا تعبريًا عن سريهتا الذاتية، 
اد (، وذلك ألن أحداثها تقع يف االحت1936الكثري من الرفض من جانب الناشرين قبل أن تنشر يف العام )

السوڤيييت، وكان يف أمريكا حينها تعاطف واسع بني املثّقفني مع "التجربة" السوڤييتية؛ مثّ أتبعت روايتها األوىل 
( محلت عنوان )النشيد(، وهي رواية من منط )املدينة الفاسدة(، وقد كتبتها 1938سريًعا برواية اثنية يف العام )

(، والقت 1943الكبرية التالية )املنبع( اليت صدرت يف العام ) "كقسط من الراحة" من العمل هتيّ ًؤا لروايتها
)املنبع( ما القته سابقتها من رفض الناشرين بسبب ما هبا من فردانية، واهنالت عليها سهام النّقاد، لكنها 
سرعان ما أصبحت يف عداد أكثر الكتب مبيًعا بسبب ما تناقلته األلسن عنها، فسّلطت هذه الرواية أضواء 

( 1958(. وحبلول العام )1957شهرة على راند؛ وتّوجت هذه الشهرة بروايتها )أطلس يسرتيح( يف العام )ال
كانت رواايت راند، واليت غلب عليها الطابع الفلسفي تدرجيًيا، قد مجعت حول أفكارها من املتابعني املخلصني 

ذي انفصلت عنه الحًقا(، حركة فلسفية ما يكفي لكي تشّكل، ابالشرتاك مع عامل النفس اناثنيل براندن )وال
رمسية ُدِعيت ب "املوضوعانية"، ذات بنية كاملة من اجملالت واحملاضرات التعليمية. وعلى الرغم من شعبيتها 
الكبرية، مل ينظر إاّل قّلة قليلة من الفالسفة املتمّرسني إىل عملها بعني اجلّد، ونتيجة لذلك فإّن معظم األعمال 

ّدة اليت تناولت راند قد ظهرت يف جمالت غري أكادميية وغري حمّكمة، أو يف كتب، ويف البيبليوگرافيا الفلسفية اجلا
اليت أوردانها يف ذيل هذه املاّدة املوسوعية ما يعكس هذه احلقيقة، وسنناقش األسباب الرئيسية لرفضها من 

-ئها الفلسفية، وال سّيما آراءها األخالقيةقبل معظم الفالسفة املتمّرسني يف القسم األّول. ويف مناقشتنا آلرا
السياسية، سنعتمد على كتاابهتا األدبية وغري األدبية كليهما، وذلك ألّن آراءها ال ميكن تفسريها أو تقييمها 

 بدقّة إاّل على هذا النحو.
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 . مقّدمة1

 والفلسفة. آين راند 1. 1

ميّثل الكمال البشري"، أّما ]…[ تقول راند أبّن حّبها األّول واألعظم، و"غايتها يف احلياة"، هي "خلق عامٍل 
؛ 1946مايو  4اهتمامها ابملعرفة الفلسفية فلم يكن "إاّل" من أجل هذه الغاية )تدوينة يف دفرت مذّكرات بتاريخ 

Rand 1997: 479.)i  ابملعرفة الفلسفية استمّر طوياًل بعد أن قامت خبلق هذا ومع ذلك فإّن اهتمامها
العامل يف رائعتها )أطلس يسرتيح( اليت ختمت هبا أعماهلا األدبية. ولقد طّورت راند يف أعماهلا غري األدبية 

وق الفردية، تصّورًا عن الواقعية امليتافيزيقية، والعقالنية، واألانوية األخالقية )املصلحة الذاتية العقالنية(، واحلق
ورأمسالية عدم تدّخل الدول يف الشؤون االقتصادية، والفّن، وطّبقت فلسفتها على القضااي االجتماعية. وكتبت 
مقاالت فلسفية مثرية للجدل كانت يف كثري من احلالت إجاابت عن أسئلة للمعجبني بروايتيها )أطلس 

ضيفة لعدد من املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية.  يسرتيح( و)املنبع(؛ وألقت احملاضرات يف اجلامعات، وكانت
وهي تصف فلسفتها بقوهلا: "هي يف جوهرها مفهوم لإلنسان ابعتباره كائًنا بطولًيا: سعادته هي الغاية األخالقية 

 :Rand 1957 [1992]حلياته، وإجنازه املثمر هو نشاطه األنبل، والعقل هو املطلق الوحيد لديه" )
Afterword.) 

السياسية الوحيدة اليت تتوافق مع -ترى أبّن الرأمسالية، "املثل األعلى اجملهول"، هي املنظومة االقتصاديةوهي 
هذه الفلسفة ألهّنا املنظومة الوحيدة اليت تقوم على احرتام اإلنسان كغاية يف ذاهتا. ولقد استمّدت احلركة 

مّد، قدرًا عظيًما من اإلهلام من آين راند، وإن كانت السياسية الليرباترية املؤيّدة للسوق احلّر، وال زالت تست
راند تربّأت منها بشكل واسع، وذلك من دفاعها األخالقي عن )دولة احلّد األدىن(، أّي: الدولة اليت ال سبب 

 لوجودها سوى محاية احلقوق الفردية.

غري األكادمييني، فإّن األمر نفسه وبينما جند أفكار راند ومنط تقدميها هلا قد خلقت هلا شعبية بني الكثري من 
قد أّدى إىل نتيجة معاكسة بني األكادمييني. فبعض آرائها قامت بتطويرها يف معرض إجابتها عن أسئلة قرّائها، 
لكّنها مل تبذل جهًدا يف الدفاع ضّد االعرتاضات احملتملة أو يف توفيقها مع اآلراء اليت عرّبت عنها يف رواايهتا. 

أّن مقاالهتا الفلسفية تفتقر ألسلوب االنتقاد الذايت املفّصل يف الفلسفة التحليلية، انهيك  ويضاف إىل ذلك
عن أيّة حماولة جّدية لتناول أّي اعرتاض حمتمل آلرائها. وإّن أسلوهبا املفعم ابجلدل، والذي تعلوه نربة ازدراء، 
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(، يوحي أيًضا أبّن عملها ليس cultsة )مع سلوك معجبيها الدوغمائي الشبيه بسلوك أتباع الطوائف املتطرّف
وعالوًة على ما سبق يتطّلب فهم آرائها قراءة أعماهلا األدبية، لكّن هذه  iiجديرًا أبن يؤخذ على حممل اجلّد.

األعمال ليست من النوع الذي يرضي مجيع األذواق؛ ويزيد الطني بّلة ما تقوم به دائًما من رفض آراء الفالسفة 
س قراءات سريعة وأحاديث مع قّلة قليلة من الفالسفة ومع أتباعها من دارسي الفلسفة اآلخرين على أسا

الشباب. ومن الفالسفة املعاصرين من يقابل سلوكها هذا برفض أعماهلا وازدرائها على أساس األقاويل، وبعض 
ا من احلاالت، إىل  ما ختلص إليه من من يقرأ أعماهلا منهم يشري إىل أّن حججها ال تؤّدي، يف الكثري جدًّ

استنتاجات. وهذا التقييم يتشاركه حّّت الكثري مّمن يعتقدون أبصالة وبصرية استنتاجاهتا وانتقاداهتا للثقافة 
املعاصرة، واألخالق، والسياسة. وهلذا جيب أن ال نتفاجأ عندما ال جند هلا ذكرًا، إاّل بشكل عابر، يف املواّد 

سفي احلايل يف جمال: أخالقيات الفضيلة، أو األانوية، أو احلقوق، أو الليرباترية، املوسوعية اليت تناقش الفكر الفل
أو األسواق. )رمّبا جيد القارئ يف املاّدة املوسوعية حول الفلسفة السياسية عند نوزيك أمرًا يثري االهتمام(. ويف 

 الذي يتعّلق به. ما يلي سنقّدم انتقادات حمّددة حلجج آين راند واّدعاءاهتا، كالًّ يف قسمه

 

 . حياهتا وعملها2. 1

ُولدت آين راند يف روسيا ومحلت االسم )أليسا زينوڤييڤنا روزنباوم( وسط عائلة يهودية برجوازية يف مدينة سانت 
(. وكانت شاهًدا على ما حدث يف الثورة الروسية واحلرب 1905فرباير  2بطرسربگ الروسية، وذلك يف )

الشيوعية والقيصرية. وكان اختصاصها األساسي يف اجلامعة هو التاريخ، لكّن منهاج  األهلية، فعارضت كالًّ من
العلوم االجتماعية يف جامعة پرتوگراد احلكومية كان يتضّمن الفلسفة والقانون والفيلولوجيا )فقه اللغة(، وكان 

يادين الفكر املختلفة أساتذهتا يشّددون، كما فعلت هي يف ما بعد، على أمهّية تطوير صالت منهجية بني م
(Sciabarra 1995 (. ولقد كان املنهاج الرمسي للفلسفة يتضّمن: الفلسفة القدمية )أفالطون وأرسطو

اللينينية والفكر السياسي غري املاركسي؛ لكّن من الواضح -خصوًصا( واملنطق وعلم النفس الفلسفي واملاركسية
رت خالل تلك احلقبة املعروفة ب )العصر الروسي الفّضي(، أهّنا اطّلعت على أفكار هيگل ونيچه، واليت ازده

(، 1924وقرأت الكثري من كتاابت نيچه دون إشراف من أحد. وبعد التخرّج من جامعة پرتوگراد يف العام )
(. أّما من 1924دفع هبا اهتمامها بكتابة النصوص التمثيلية إىل التسجيل يف املعهد الوطين للسينما يف العام )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ة األدبية فلقد درست نتاج كبار الروائيني والشعراء الروس، لكّنها وقعت يف حّب ڤيكتور هوگو، والذي الناحي
 تدين له مبا يف رواايهتا من "واقعية رومانطيقية".

( جنحت راند يف احلصول على إذن رمسي بزايرة أقارهبا يف الوالايت املّتحدة األمريكية، 1925ويف العام )
لعودة ملا كانت تشعر به من كراهية ضّد االحّتاد السوڤيييت. وأقامت راند سّتة أشهر لدى فغادرت دون نّية اب

أقارهبا يف مدينة شيكاگو، مث غادرهتا إىل هوليود ليقودها احلّظ يف اليوم الثاين من وصوهلا إىل لقاء منتج األفالم 
ثيلية(، مث أصبحت )كاتبة نصوص األمريكي سيسيل دمييل، ومتّخض اللقاء عن وظيفة هلا )قارئة نصوص مت

متثيلية( يف ما بعد. وقادها احلّظ أيًضا إىل لقاء مهّم آخر يف األسبوع الثاين من وصوهلا، فالتقت املمّثل فرانك 
(، واستمّر هذا الزواج حّّت وفاة أوكونر يف العام 1929أوكونر، ومتّخض اللقاء عن زواجهما يف العام )

بّنت امسها املستعار )آين راند( خشيًة على أهلها يف روسيا، لكّنها صّرحت لصحيفة (. ويُعتَقد أبهّنا ت1979)
 ( أبّن )راند( هو اختصار للقبها الروسي.1936)إيڤنينگ پوست( يف العام )

( انتقل الزوجان إىل نيويورك ليقيما فيها بشكل هنائي، وهناك اخنرطت راند وأتثّرت حبلقة 1951يف العام )
الذين يقيم أغلبهم يف نيويورك ويسعون إىل إحياء الليربالية الكالسيكية، ومنهم: الصحايف من املثّقفني 

االقتصادي هنري هازليت، واالقتصادي النمساوي لودفيگ ڤون ميزس، والروائية والناقدة األدبية والفيلسوفة 
ة اللوكية اليت اعتنقها الكندية إيزابيل اپترسون. وإىل جانب ذلك درست راند الفلسف-السياسية األمريكية

مؤّسسو الوالايت املّتحدة األمريكية وأُعِجبت هبا أشّد اإلعجاب. ولقد ظّلت راند تقيم وتعمل يف مدينة 
 (.1982نيويورك حّّت وفاهتا يف العام )

ة تعتقد راند أبّن الفلسفة، وحاهلا يف ذلك حال كّل أشكال املعارف واملنجزات، ليست مهّمة ملكانتها الضروري
يف عيش حياة طّيبة وخلق عامل يفضي إىل مثل هذه احلياة وحسب، بل ألهّنا تقوم أيًضا بتزويدان ابملفاهيم 
التجريدية األكثر جوهرية من الناحيتني اإلدراكية )فتعيننا على حتديد هوية األشياء( واملعيارية )فتعيننا على 

، ويسريون على هدى فلسفة ضمنّية على األقّل تقييمها(. فاجلميع، وفًقا لراند، حيتاجون إىل فلسفة ما
(Rand 1982a: ch. 1 ،ولقد عرّبت يف رواايهتا عن اعتقادها أبّن مستوى الصواب، صعوًدا وهبوطًا .)

يف فلسفتنا ينعكس على مستوى النجاح يف حياتنا، أّما إذا ضّلت الفلسفة املتبّناة طريقها فستحّل الكارثة 
سفة أمهية عملية ملّحة. لكّن راند، وعلى العكس من كارل ماركس، نقيضها فلسفًيا حبياتنا؛ وهلذا فإّن للفل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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وسياسًيا، تعتقد أبّن التغيري االجتماعي جيب أن يبدأ بثورة أخالقية من داخل كّل فرد، وأبّن انتشار األفكار 
 واملثل الصائبة يتّم من خالل اخلطاب العقالين واإلهلام الفيّن.

ايل، كما تراه راند، يف كّل رواايهتا، وبدرجات خمتلفة من التطّور؛ وهي تقّدم لنا عاملها املثايل وجند اإلنسان املث
يف روايتها )أطلس يسرتيح(. وتتمحور رواايت راند حول حبكات قصصية معّقدة وصادمة يرافقها استكشاف 

ما خترج عن السياق نفساين مبطن لعواطف الشخصيات وأفكارها، وذلك جبانب أتّمالت فلسفية اندًرا 
الدرامي. وكما هو احلال عند الكثري من مشاهري الروائيني الروس، ال سّيما دوستويڤسكي الذي تعتربه على 
خربة عظيمة بعلم النفس، تقوم راند أيًضا ابستخدام اخلطب الطويلة لعرض فلسفتها، وهو أسلوب له من 

أبهّنا "رواية تشويقية" ولغز جرمية قتل: مقتل روح يؤيّده ومن يعارضه. وهي تصف روايتها )أطلس يسرتيح( 
اإلنسان على يد ثقافة مجاعاتية؛ وهي ال تعين ب "الروح" تلك املاّدة اخلالدة اليت تبقى بعد موت اجلسد، إذ ال 
ميكن اعتبار أّي جانب من جوانب فلسفتها مؤيًّدا للثنوية، بل تعين هبذه الكلمة ذهن اإلنسان، أو روح 

ليت حتتفل ابحلياة على هذه األرض. ولقد أخذت ظاهرة مألوفة وجمازًا أدبًيا )إضراب للعّمال(، وقلبتها اإلنسان ا
رأًسا على عقب لرتينا ما حيدث حني ُيضِرب "أولو األلباب" )العلماء، والفالسفة، والصناعيون ورايديّو األعمال 

هّنا تبنّي كيف ميكن للمنهج امليتافيزيقي اخلاطئ أن والكّتاب: "احملرّكون الرئيسيون" ألّي جمتمع(. وهي تّدعي أ
يؤّدي إىل منهج أخالقي خاطئ، وابلتايل إىل خيارات شخصية كارثية ومنظومة سياسية واقتصادية فظيعة، 
وكيف حنتاج إىل املنهج الفلسفي الصائب كي نعيد والدة الروح ونعيد بناء العامل. إّن البطل يف رواايت آين 

ا يهرع حبصانه األبيض إلنقاذ إحدى اجلميالت من حمنتها، أو مبارز يقارع العشرات بيد واحدة، راند ليس فارسً 
بل هو رجل أو امرأة يعيش يف أمريكا الصناعية منتصف القرن العشرين، حتيط به مصانع الفوالذ وانطحات 

حلديدية، واترًة أخرى يكون السحاب والطرق السريعة املتأللئة، فتارًة يكون البطل امرأة تدير شركة للسكك ا
رجاًل حيدث ثورة يف اهلندسة أو خيرتع حمرًّكا يعمل ابلكهرابء الساكنة إلنتاج طاقة نظيفة ال حّد هلا )كتبت راند 
عن هذا احملّرك قبل وقت طويل من عصران الذي أصبحت فيه الطاقة النظيفة "حديث الساعة"(. وتعرض راند 

أن نصبح أفضل ما ميكننا أن نكون عليه، فنقرأ يف روايتها )أطلس يسرتيح(: "ال يف رواايهتا أمهّية السعي إىل 
تسمح لنارك ابخلمود، فكّل شرارة ال تعّوض، عندما تغرق يف مستنقعات اليأس اليت تتعّدد أمساؤها: تقريًبا، 

د أماًل يف حياة ليس متاًما، ليس بعد، ال مطلًقا. ال تدع البطل يف روحك يتالشى يف مسعاك اليائس املستوح



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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تستحّقها لكّنك عاجز أبًدا عن نيلها. أتّكد من طريقة، ومن كنه معركتك؛ فالعامل الذي رغبت به ميكنك 
 (.Rand 1957 [1992]: 983الفوز به.. إنّه موجود.. إنه حقيقي.. إنّه ممكن" )

على االخرتاق، وحييا كّل منهم حياة إّن رواايت راند تلهم القارئ ألهّنا تقّدم له أبطااًل يتحّلون بنزاهة عصّية 
ممّيزة مفعمة ابحليوية وحيّقق النجاح بسبب اعتناقه لفضيلة ال تساوم، وليس على الرغم من هذه الفضيلة. وال 
شّك يف أّن هنالك خالف على تقييم هذه الفضيلة، فالكثري من القرّاء يرون أبّن الشخصيات يف رواايت آين 

 ا أسلوهبا يف الكتابة متصّنع، وأّن آراءها األخالقية والسياسية مضلَّلة.راند تّتسم ابلتخّشب، وأهنّ 

ولقد احتفت راند أبرسطو، والذي تعتربه أعظم الفالسفة مجيًعا، يف العناوين اليت اختارهتا لثالثة من أقسام 
ون بال حتريك(. وعلى روايتها )أطلس يسرتيح(، وهي )عدم التناقض، إّما وإّما، أ هو أ(، وألحد الفصول )احملرّك

الرغم من اختالفها احلاّد مع نيچه على الكثري من القضااي )مبا فيها: العقالنية، واإلرادة احلرّة، وحقوق الفرد(، 
فإّن أتثريه واضح يف أسلوهبا الكتايب الذي يّتصف ابالستفزاز ومقارعة احلّجة ابحلّجة واحلكم املختصرة، وكذلك 

لتقليدية وأتكيدها القوّي على احلياة والبهجة وروح الشباب. ولقد جاء يف املقّدمة "تقييمها اجلديد" للقيم ا
اليت كتبتها لطبعة الذكرى اخلامسة والعشرين لصدور روايتها )املنبع( أبّن معىن احلياة كما توحي به الرواية ميكن 

روح النبيلة تبّجل نفسها". متثيله أبفضل ما ميكن يف نّص ورد يف كتاب نيچه )ما وراء اخلري والشر(: "ال
 Hunt)لالستزادة حول ما ورد يف هذه الرواية من تعاطف وانتقاد، سويّة، يف التعامل مع أفكار نيچه، راجع: 

2006.) 

 

 . امليتافيزيقيا واإلبستيمولوجيا3. 1

من املكّوانت الرئيسية يف الرؤية الراندية، وهو مكّون بلغ من مكانته الرئيسية حًدا جعل آين راند تشتّق منه 
اسم منظومتها الفلسفية )"املوضوعانية"(، ثالثية جتمع بني ثالثة صفات: اجلوهرية، والذاتية، واملوضوعية. 

اًل على عوامل خارجية ابلنسبة للذهن؛ والظاهرة فالظاهرة )اجلوهرية( هي اليت تعتمد طبيعتها اعتماًدا كام
)الذاتية( هي اليت تعتمد طبيعتها اعتماًدا كاماًل على الذهن؛ والظاهرة )املوضوعية( تعّرف، من بني تعاريفها 

ليت املتعّددة، أبهّنا اليت تعتمد على العالقة بني طبيعة كيان حّي )مبا يف ذلك: طبيعة ذهنه( وبني بيئته، أو أبهّنا ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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تعتمد على العالقة بني ذهن يعمل بشكل مناسب )عقالين( والواقع الذي يقع خارج الذهن. وهنا ينقسم 
 احملّللون بشأن الطريقة األفضل لتفسري آراء راند يف هذه القضية.

وة هائلة وتعتقد راند أبّن هنالك مياًل واسًعا لتجاهل املكّون الثالث، أو لدجمه يف املكّون الثاين، ممّا حيدث فج
بني املكّونني اجلوهري والذايت. وترى راند أبّن الكثري من األسئلة الرئيسية يف الفلسفة، من وجود األكوان إىل 
طبيعة القيمة، تتضّمن جداالت ال جدوى هلا حول البديل الزائف " جوهري أم ذايت؟"، وذلك يف احلاالت 

 اتية، بل موضوعية.اليت تكون فيها الظاهرة املدروسة غري جوهرية وغري ذ

وإذا كانت األخالق هي ذلك الفرع من الفلسفة الذي يُعىن ابملمارسة العملية، فيمكن القول أبّن فلسفة راند 
تندرج أبمجعها يف إطار األخالق، وذلك ألّن راند تشّدد على "أولوية )العيش الفعلي( على كّل االعتبارات"، 

العيش الفعلي"، وتضيف: "تعّمدت أن أقول )رفعها(، ال )خفضها("  وتصّر أبن الفلسفة جيب "رفعها إىل ميدان
(. ونتيجة لذلك، دأبت راند على Rand 1997: 73؛ 1934مايو  15)تدوينة يف دفرت مذّكرات بتاريخ 

االهتمام ابملضامني العملية والصلة االجتماعية ال يف الفلسفة األخالقية والسياسية وحسب، بل مشل اهتمامها 
ا الطبقات اليت تبدو أكثر غموًضا ضمن امليتافيزيقيا واإلبستيمولوجيا؛ ومن أمثلة عملها هذا: تعريفها هذا أيضً 

لألخطاء الواقعة يف تشكيل املفهوم كإحدى جذور التمييز العنصري، أو تعريفها لثنائية )الذهن واجلسد( كأحد 
النحو نفسه، فهذه املقاربة تعكس تشديد راند أسباب الفجوة بني احلرّية االقتصادية واحلرّية الشخصية. وعلى 

على دمج كّل معلومة ابلسياق اإلمجايل ملعارف املرء، وابلنتيجة: معاداهتا لتجزئة املدركات 
(compartmentalization.) 

قدة لكتاابهتا وإّن اقتناع راند ابألمهّية العملية الضرورية للنظرية اجملّردة رمّبا يساعدان يف تفسري الطبيعة اجلدلية املتّ 
الفلسفية، واليت جيدها البعض فيها إهلاًما وجيد فيها غريهم مغاالة وإحباطًا؛ ورمّبا جند تفسريًا إضافًيا هلذه الظاهرة 

لينينية. وقد كانت -يف ما كانت تشعر به راند من إعجاب بنيچه، وكذلك يف تلّقيها التعليم ضمن بيئة ماركسية
ألخطاء الفلسفية على أهّنا مؤّشرات لعيوب نفسانية لدى الكّتاب، ورمّبا يفّسر هذا راند متيل أيًضا إىل النظر ل

 الرأي جزئًيا ابلتأثريين السابقني.

وملن أراد عرًضا أكثر تعّمًقا يف آراء راند يف جمال اإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقيا، ميكن الرجوع إىل )ملحق حول 
 ية هذه املاّدة املوسوعية.اإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقيا( يف هنا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 . األخالق2

 . ما هي األخالق، وملاذا حنتاجها؟1. 2

ترى راند أبن األخالق هي: "قانون للقيم يوّجه خيارات املرء وأفعاله، أعين: اخليارات واألفعال اليت حتّدد غاية 
، ال بّد أّواًل من (. وقبل أن حنّدد أّي قانون للقيم جيب القبول بهRand 1961b: 13حياته ومسارها" )

اإلجابة عن السؤال: ملاذا حنتاج لقانون للقيم يف املقام األّول؟. وهنا تّدعي راند أنّه مل يسبق ألّي فيلسوف أن 
 قّدم إجابة )علمية( هلذا السؤال، وهذا يعين أنّه ما من فيلسوف قّدم األخالق على النحو الكايف.

للنهج التقليدي، ابعتباره هدفًا للمساعي: "ما يعمل املرء الكتسابه  تبدأ راند بوصف القيمة أو "اخلري"، وفًقا
(. وهكذا، فإّن مفهوم القيمة يفرتض مسبًقا مفهوًما ل "كيان Rand 1961b: 16و/أو احملافظة عليه" )

قادر على العمل إلجناز هدف ما يف وجه بديل هلذا اهلدف"، والبديل الرئيسي الذي يواجه أّي كيان حّي هو 
(. والطبيعة املشروطة للحياة هي اليت تعلي شأن القيم، دون االقتصار Rand 1961b: 16ياة أو املوت )احل

على القيم اإلنسانية فحسب بل القيم بشكل عاّم؛ وتعرّب عن هذا بقوهلا: "من الناحية امليتافيزيقية، )احلياة( 
رى اكتساهبا واحملافظة عليها بعملية مستمرّة هي الظاهرة الوحيدة اليت تشّكل غاية يف حّد ذاهتا، أي: قيمة ج

 (.Rand 1961b: 18من الفعل" )

والبقاء هو القيمة النهائية للكائن احلي، و"اهلدف أو الغاية النهائية الذي تكون كل األهداف األقّل شأاًن 
 :Rand 1961bوسائل له"؛ واملعيار لكّل قيمه األخرى هو: "ما يعّزز حياته خري، وما يهددها شّر" )

(. وميكن تطبيق األمر نفسه على اإلنسان مع إدخال التعديالت املناسبة؛ فاحلياة هي املعيار واهلدف 16-17
لكّل القيم اإلنسانية األصيلة، مبعىن أهّنا مجيًعا، من الطعام إىل الفلسفة والفنون اجلميلة واألخالق، جيب شرحها 

أبّن "األخالق )ضرورة موضوعية ميتافيزيقية( من أجل )بقاء  وتعليلها كمتطّلبات لبقاء اإلنسان؛ وترى راند
هي )حياة ]…[ (، وهلذا فإّن "معيار القيمة يف األخالقيات املوضوعية Rand 1961b: 24اإلنسان(" )

(، أي: "الشروط واألساليب Rand 1961b: 25اإلنسان(، أو: ما يتطّلبه بقاء اإلنسان كإنسان" )
طّلبها بقاء كائن حّي عاقل طوال عمره الطبيعي املتوّقع، ويف كّل جوانب الوجود والظروف واألهداف اليت يت

(. وهذا يعين أّن اختيار املرء للعيش هو قبوله ب "حياته هو" Rand 1961b: 27املتاحة الختياره" )
 ك ")غاية( أخالقية" له.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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( القيم ليست 1ا للقيم واألخالق: )إّن احلجج امليتافيزيقية اليت تقّدمها راند جتعل نقطتني يف صلب نظريته
جمّرد ظاهرة إنسانية بل ظاهرة حياتية: فاحلياة جتعل القيم ضرورية، وهلذا فإّن القيم ال هي صفات متأّصلة وال 
هي ذاتية، وال هي كياانت أفالطونية غري مرتبطة وال هي جمّرد قضااي مرتبطة ابلرغبة أو التفضيل أو الثقافة أو 

( قيم 2الئقية( أو )موضوعية(، تعتمد على طبيعة الكيان الذي يصوغ القيمة وطبيعة بيئته. )الزمن، بل هي )ع
 الكيان حتّددها متطّلبات بقاء الكياانت اليت تنتمي إىل نوعه، واألخالق هي من متطّلبات بقاء اإلنسان.

وم احلياة: "من الناحية وتسعى راند إىل تقوية اّدعائها هذا عرب احملاججة أبّن مفهوم القيمة يستلزم مفه
 :Rand 1961bاإلبستيمولوجية، يعتمد مفهوم 'القيمة' تكوينًيا على املفهوم السابق 'للحياة' وُيشَتّق منه" )

(. وتدعم قوهلا هذا أبن تطلب من القارئ أن "يتخّيل روبواًت معصوًما من الفناء والتلف، كيااًن قادرًا على 18
للتأثّر أبّي شيء، وال ميكنه تغيريه من أيّة انحية، وال ميكن اإلضرار به أو إيذاؤه  احلركة والعمل، لكّنه غري قابل

 (، وتستنتج راند أبّن مثل هذا الكيان ال ميكن أن تكون له قيم.Rand 1961b: 16أو تدمريه" )

احلي ال  ( جيب السؤال أّواًل عن صواب االفرتاض أبّن الكيان غري1وللمنتقدين اعرتاضان على حّجة راند: )
(؛ فبخالف الروبوت الذي طرحته راند كمثال، )ميكن( اإلضرار Nozick 1971ميكن اإلضرار به )

ابلروبواتت احلقيقية أو إتالفها، وهذا ال حيدث على يد األحداث اخلارجية فحسب، بل حيدث أيًضا بسبب 
ذلك فال ريب يف أنّه ميكن القول فشلها يف أداء وظائفها بشكل جّيد، أي: بسبب ما تفعله أو ما ال تفعله؛ ول

( وحّّت لو قبلنا أبّن مفهوم القيمة يستلزم مفهوم احلياة، فليس من التناقض أن نعترب 2) iiiأبهّنا متتلك قيًما.
بقاء اإلنسان وسيلة ل )نوع( بعينه من احلياة، كأن تكون حياة مكّرسة من أجل جمد إهلي أعظم، أو من أجل 

 (.Mack 1984أو ما شابه ) الصاحل العام، أو البيئة،

إّن طبيعانية راند، ورفضها للجوهرانية والذاتوية مقابل تفضيلها للموضوعانية، تشعران مبيل حنو االجّتاهات 
احلديثة يف الطبيعانية وتذّكران حبجج أرسطو، وذلك يف مواجهة كّل من املوقفني األفالطوين والذاتوي اللذين 

ن يكون صاحلًا )من أجل( أمر ما. وإّن تصّور راند لوظيفة األخالق يسرتعي يراين أبّن ما هو "صاحل" جيب أ
( اتّفاقه واختالفه يف آن واحد مع تصّور هوبز، إذ تّتفق راند مع هوبز يف نظرها 1االنتباه بسبب أمرين اثنني: )

لألخالق منزلة ضرورية  إىل األخالق كوسيلة ضرورية للبقاء على املدى البعيد، لكّنه ختتلف معه يف أهّنا ال ترى
تصل إىل حّد العقد االجتماعي أو الشؤون االجتماعية الرئيسية، بل ترى أبّن احلاجة إىل األخالق تسرّيها 
طبيعة اإلنسان ككائن يتوّجب عليه التفكري واإلنتاج كي يتمّكن من البقاء، ومن هنا تنشأ احلاجة لألخالق 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ن الواجبات، واألخالق تقوم على إلزام افرتاضي مفاده: إذا اخرتت أن حّّت يف جزيرة انئية. لكّن البقاء ليس م
تعيش فال بّد أن تقّيم غاية البقاء على املدى البعيد كغاية هنائية، وأن تقّيم األخالق ابعتبارها وسيلة ضرورية 

حول ما إذا كان  لبلوغ هذه الغاية. )ال يسع اجملال، مع األسف، ملناقشة املسألة اليت أاثرت الكثري من اجلدل
 ,Mack 1984, 2003; Long 2000; Rasmussen 2002خيار العيش خياًرا أخالقًيا ]

 ,Peikoff 1991; Gotthelf 1999; Smith 2000أخالقي ]-[ أو خيارًا قبل2006
[، ومضامني كّل موقف يف ما خيّص موضوعية األخالق املوضوعانية لدى راند(. وإذا كان السؤال: 2006

وم خيار العيش إبلزام املرء ابلبقاء على املدى البعيد عوًضا عن أيّة غاية أخرى )على سبيل املثال: حتقيق ملاذا يق
[، أو العمل للفوز ابحلياة األبدية يف Nozick 1971أعظم قدر من السعادة ألكرب عدد من الناس ]

 ا التزاًما وثيًقا.اآلخرة(؛ فاجلواب: ألّن أيّة غاية أخرى تؤّدي للموت إذا التزم املرء هب

(؛ فهي foundationalistوهلذا فإّن األخالق عند راند تّتصف أبهّنا: شديدة الغائية، ودنيوية، وأسسوية )
ترى أبّن الفضيلة هي "العمل الذي يقوم املرء من خالله ابكتساب أو احملافظة على" القيم يف ظّل اعرتاف 

وليست مكافأة لذاهتا" ]…[ ية يف حّد ذاهتا (، وهي "ليست غا1961b: 27, 28حبقائق معّينة )
(Rand 1957 [1992]: 939 ومثّة حقيقة تتبّوأ موقًعا مركزاًي من األخالق "العلمية" مفادها: إّن .)

العقل هو األداة اإلنسانية الرئيسية اليت ال غىن عنها يف البقاء، واإلنسان يشّغل العقل ابختياره. وهلذا فإّن 
لة األخالقية الرئيسية، وفضيلة تستبطنها كّل الفضائل األخرى، مبا فيها: فضيلة اإلنتاجية العقالنية هي الفضي

 (.4. 2)انظر: القسم 

 ;Peikoff 1991; Binswanger 1990, 1992ومثّة اتّفاق واسع بني أنصار املوضوعانية )
Kelley & Thomas 1999  ;]يف قسم ]مواّد أخرى على شبكة االنرتنتGotthelf 1999; 

Smith 2000, 2006 ( على أن يعزى لراند حّل مشكلة )احلقيقة واجلدارة األخالقيةis-ought )
إبثباهتا أّن األخالق ضرورية للبقاء على املدى البعيد للكائن العقالين، ولذلك جيدر مبن خيتار العيش أن يكون 

أخالقًيا، مبعىن أنّه جيدر بنا أن (. لكن إذا كان خيار العيش نفسه خيارًا Rand 1961b: 19أخالقًيا )
خنتار العيش، فحينها تنتقل احملاججة من )جدارة( إىل )جدارة( أخرى، ال من )قطع( إىل )جدارة(. ومن اجلهة 
األخرى، إذا كان خيار العيش خيارًا غري أخالقي )وهي فكرة يصعب توفيقها مع الرؤية العاّمة لراند أبّن كّل 

أخالقية(، فحينها ال ميكن لالنتحار أن يكون أمرًا خاطًئا على اإلطالق، حّّت وإن  اخليارات املهّمة خيارات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 Kingكان دافعه اجلنب أو انعدام املسؤولية أو الظلم، وهي فكرة تبدو غري منسجمة ) ينتقد كينگ ]
[ هذا اجلانب وغريه من اآلراء األخالقية عند راند(. بل إّن Narveson 1998[ وانرڤيسون ]1984

ألكثر إشكالية من ذلك رأي مفاده: إذا مل تكن هنالك حاجة لألخالق سوى لغاية البقاء على املدى البعيد، ا
ومل يكن اختيار االنتحار أمًرا غري أخالقي، فعندها ال يرتكب االنتحاري الذي يفّجر نفسه أّي أمر خاطئ 

 بقتله لألبرايء.

 Randعقالين، أي: احلياة "املناسبة لكائن عقالين" ) ويّتصل مبا سبق: كيفية فهمنا لفكرة البقاء ككائن
1961b: 27 ؛ فهل احلياة املناسبة لكائن عقالين هي الوسيلة الضرورية، وحسب، للبقاء على املدى البعيد)

حرفًيا؟ أم: هل هذه احلياة أيًضا، يف جزء من املسألة، هي الغاية النهائية، أي: أمر جيب خلقه واحملافظة عليه 
وحسب؟ وهنا نتساءل مرّة أخرى: كيف نتعامل مع النصوص الكثرية اليت قالت فيها راند أبّن الغاية لذاته 

 النهائية لإلنسان هي سعادته؟

أخالقية منسجمة واحدة، مفادها: إّن الغاية النهائية للفرد هي -لقد كانت راند نفسها تظّن أبّن هلا رؤية بعد
ء على املدى البعيد )أي: طوال مّدة كاملة للعمر املتوّقع( هي العيش وفًقا بقاؤه هو، وإّن الطريقة الوحيدة للبقا

ملعيار )حياة اإلنسان ككائن عقالين(، وهذا يعين العيش على حنو أخالقي، والسعادة هي "النتيجة واملكافأة 
ت راند (. ويّتفق الكثري من حمّللي كتاابRand 1961b: 32واملالزم" النفساين للعيش على هذا األساس )

 Den Uylمع رأيها أبّن هنالك رؤية منسجمة واحدة وحسب، لكّنهم خيتلفون حول التفسري الصائب هلا )
& Rasmussen 1978; Machan 1984, 2000; Peikoff 1991; Bidinotto 

 Hunt 1999; Kelley & Thomas 1999يف قسم ]مواّد أخرى على شبكة االنرتنت[;  1994
(. وهنالك Gotthelf 1999; Smith 2000, 2006لى شبكة االنرتنت[; يف قسم ]مواّد أخرى ع

( حياججون Mack 1984, 2003; Badhwar 1999, 2001; Long 2000حمّللون آخرون )
أبّن كتاابت راند تسمح بثالث رؤى حول الغاية النهائية، أو اثنتني على األقّل، تتوافق بعضها مع بعض، ويبقى 

رؤية املهيمنة أو األكثر معقولية؛ وهذه الرؤى هي: البقاء، والبقاء ابعتباره كائًنا عاقاًل، علينا أن حنّدد منهما ال
والسعادة ابملعىن األرسطي القدمي )االزدهار أو اليوداميونيا(. ويف ما تبّقى من هذا القسم سأقّدم الدليل النّصي 

 اعرتاضات بوجهها، كالًّ يف موضعه.على كّل من هذه الرؤى املتعّلقة ابلغاية النهائية، وما يشيع من 

 . )البقاء( كغاية هنائية2. 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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تعتقد الرؤية البقائية أبنّه كما أّن البقاء، مبعناه احلريف، هو الغاية النهائية عند الكائنات احلية األخرى، فهو 
(؛ Kelley & Thomas 1999; Gotthelf 1999; Smith 2000كذلك عند اإلنسان )

أفعال الكيان والغاية النهائية هلا، وهو الذي مينح املغزى لكّل القيم األخرى هلذا الكيان.  فالبقاء هو مصدر كل
ويف ما خيّص اإلنسان فإّن السعادة واملساعي الفكرية والفّنية واجلوانب العقالنية/األخالقية مجيعها وسائل للبقاء؛ 

الزمين للحظة"، وهذا ما تدّل عليه جتارب واإلنسان الرذيل هو من ال يستطيع حتقيق أهدافه سوى "يف املدى 
(؛ وحّّت من تتكّون رذيلتهم من حماكاة اآلخرين Rand 1961b: 26"أّي نظام إجرامي أو دكتاتوري" )

 Randعوًضا عن هنبهم يعيشون حياة مقلقلة ألّن من املرّجح اتّباعهم ألي خمّرب يعدهم ابخلالص على يديه )
1961b: 25.) 

 اضات اليت يديل هبا معارضو رؤية )البقاء كغاية هنائية(:ويف ما يلي االعرت 

. املقّدمة املنطقية )البقاء غاية هنائية لكّل األشياء احلية( خاطئة؛ فهنالك حيواانت من كثري من الفصائل 1
ية ختاطر ابملوت يف سبيل التكاثر، أو حلماية صغارها، أو حّّت حلماية اجلماعة. وحّّت إذا كان البقاء هو الغا

 النهائية للفصائل األخرى، فهذا ال يوجب أن يكون غاية هنائية لإلنسان.

. وحّّت إذا كانت احتياجات بقاء اإلنسان هي )املصدر( لكّل قيمه، فهذا ال يستلزم أّن البقاء جيب أن 2
ها. واألصل يكون )الغاية( النفسانية واألخالقية النهائية اليت ليست القيم األخرى سوى وسائل ضرورية لتحقيق

التكويين ل )س( ال حيّدد، منطقًيا، الغاية النهائية ل )س(؛ وعلى سبيل املثال: إّن مصدر الرغبة اجلنسية لدى 
اإلنسان هو قدراته التكاثرية، لكّن هذا األمر ال يستلزم أنّه ينبغي على اإلنسان أن ال يرضي رغباته اجلنسية 

 ا تّتفق راند معها.إاّل إذا رغب ابلتكاثر؛ وهذه النقطة رمبّ 

. إّن الرؤية البقائية اليت حتّول السعادة إىل جمّرد وسيلة للبقاء تستلزم، وعلى حنو معقول متاًما، أّن حياة طويلة 3
 تعيسة أفضل من حياة سعيدة أقصر نسبًيا لكّنها سعيدة، وتتساوى يف األفضلية مع حياة طويلة سعيدة.

م فراعنة املاضي وستالني وماو وأشباههما يف القرن العشرين، حّققوا البقاء . الكثري من الدكتاتوريني، مبن فيه4
بوضع خطط تفصيلية للمحافظة على حياهتم وسلطتهم ابستخدام مزيج من الرعب واخلرافة والرشوة؛ وهذا ما 

اء فال ميكنها فعله أيًضا الكثري من اجملرمني العاديني. ولذلك، فحّّت إذا كانت األخالق )حتّسن( فرصنا يف البق
أن تكون )ضرورية( للبقاء. ويف بعض الظروف، كاألنظمة الدكتاتورية، يؤّدي التصّرف على حنو أخالقي إىل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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)تقليص( فرصنا يف البقاء؛ وهذه النقطة عرضتها راند بنفسها يف روايتيها )حنن األحياء( و)النشيد( بشكل 
 درامي مقنع.

أحسن حاالهتا، أن تدعم سوى أخالقيات هوبزية بشكلها اجملّرد، ال . األخالقيات البقائية ال ميكنها، يف 5
أخالقيات فضائلية. ولو كانت أخالقيات راند ضرورية للبقاء لكان اجلنس البشري قد انقرض منذ أمد بعيد، 

 مفهوم عوًضا عن توّسعه األّسي. وإّن الغىن والتحّدي اللذين تنطبع هبما احلياة والفضيلة يف رواايهتا تشريان إىل
 للغاية النهائية أغىن وأكثر حتّداًي، وذلك عند املقارنة مع جمّرد البقاء.

. الكثري من أبطال راند، من كريا يف رواية )حنن األحياء( إىل پروميثيوس يف )النشيد( وجون گالت يف )أطلس 6
 يسرتيح(، خياطرون حبياهتم من أجل القيم اليت جتعل حياهتم جديرة ابلعيش.

ت راند عندما أشارت، كما فعل هوبز من قبل، إىل أنّه لو أن كّل الناس أو معظمهم بدؤوا ابفرتاس . أصاب7
بعضهم بعًضا فلن يبقى بعدها من يتمّكن من البقاء طوياًل )ابملعىن احلريف للعبارة(، وأّن أجيااًل من املفرتسني 

سهم بذلك، وهذا ما جنده يف روايتيها )النشيد( سينتهي هبا احلال إىل تدمري املنتجني أو إبعادهم، فيدّمرون أنف
و)أطلس يسرتيح(. لكّن هذا الرأي ال يتضّمن أّن قّلة من املفرتسني يف اجملتمع ال ميكنها البقاء إاّل ابالفرتاس؛ 

عن بل إّن راند نفسها تعرتف أحيااًن أبّن األشرار ميكنهم البقاء من خالل االنتفاع اجمّلاين )تشّبهه راند ابلسفر 
طريق ركوب السّيارات العابرة( من األشخاص املنتجني العقالنيني: "إذا حاول البعض البقاء ابلقّوة الغامشة أو 

فهذا ال يغرّي من احلقيقة القائلة أبّن بقاءهم ال يتحّقق إاّل من خالل ضحاايهم، أي: إاّل من ]…[ الغّش 
 Randسلع اليت يستويل عليها هؤالء الناهبون" )خالل األشخاص الذين خيتارون أن يفّكروا وأن ينتجوا ال

1961b: 25.) 

(، أو أهّنا Rand 1961b: 26. كثريًا ما تقول راند أبّن الغاية النهائية هي البقاء املناسب لإلنسان )8
 (؛ وكلتا الغايتني ال ميكن اختزاهلما ابلبقاء وحسب.Rand 1961b: 27, 30السعادة )

سان(، تشرح راند ما تعنيه ب حق الفرد حبياته أبنّه: "احلرّية بكّل التصرّفات اليت . يف كالمها عن )حقوق اإلن9
تتطّلبها طبيعة اإلنسان العاقل من أجل تلبية احتياجات حياته وتطويرها وحتقيق اإلجنازات فيها والتمّتع هبا" 

(Rand 1963b: 93; 1967a: 321–22 ولقد بّينت راند أّن "احلياة" هنا ال تعين .) استمرار البقاء
 فحسب، بل تعين أيًضا التمّتع ابلعيش على النحو املناسب لإلنسان.
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إّن األسباب السابقة مجيعها حتيلنا إىل تفسري أكثر معقولية لرؤية راند، وهو أّن األخالق املطلوبة لبقاء اإلنسان 
 كإنسان هي: عيش حياة تالئم اإلنسان.

 

 ( كغاية هنائية. )بقاء اإلنسان ابعتباره إنساًنا 3. 2

متاًما كما أّن )معيار( القيمة هو بقاء اإلنسان ابعتباره إنسااًن، فإّن )اهلدف( النهائي هو حتقيق املرء للبقاء 
( القيم الرئيسية الثالث املتمثّلة ب )العقل، 1ابعتباره إنسااًن. والقبول هبذا املعيار وهذا اهلدف يعين القبول ب : )

زّة النفس( ال ابعتبارها "الوسائل" وحسب ل "حتّقق القيمة النهائية للمرء، أي: حياته والغاية أو الغائية، وع
( "الفضائل املقابلة" الثالث 2(؛ )Rand 1961b: 27اخلاّصة به"، بل هي أيًضا هذا التحّقق نفسه )

اته ابعتباره كائًنا عاقاًل، املتمثّلة ب )العقالنية، واإلنتاجية، والفخر(، وهي وسائل يف حياة املرء ما دامت تعّزز حي
 وهي حتّقق هذه احلياة ما دامت تعرّب عن القيمة اليت يقّيم هبا املرء حياته.

وإّن معىن تقييم )بقاء اإلنسان ابعتباره إنسااًن( يعتمد على العالقة بني القيم الرئيسية الثالث والفضائل الثالث؛ 
يلة ليست سوى وسيلة للقيمة؛ لكّنها عندما تشرح كيفية ولقد صّرحت راند يف الكثري من األحيان أبّن الفض

-"التقابل" بني القيم الرئيسية الثالث وفضائلها الثالث، ال جندها تقّدم حتلياًل يعتمد على موضوع )الوسيلة
(، بل تقول: "العمل املنتج هو )الغاية( املركزية يف حياة اإلنسان Badhwar 1999, 2001الغاية( )

والقيمة املركزية اليت تدمج وحتّدد هرمية كّل قيمه األخرى. العقل هو املصدر، وهو الشرط املسبق لعمله العاقل، 
 (.Rand 1961b: 27املنتج، والفخر هو النتيجة" )

وهبذا تصبح فضيلة اإلنتاجية هي املثال املركزي للغاية )إحدى القيم الثالث الرئيسية(، ويصبح العقل )قيمة 
و املصدر، وتكون النتيجة هي فضيلة الفخر. وتقوم راند أيًضا بتعريف العقالنية، واليت هي رئيسية أخرى( ه

والدليل الوحيد ]…[ "الفضيلة الرئيسية"، أبهّنا: "االعرتاف والقبول ابلعقل ابعتباره املصدر الوحيد للمعرفة 
ا يعين تقييمه للعقل يف (. ووفًقا هلذا التعريف فأن يكون املرء عقالنيً Rand 1961b: 28للتصّرف" )

التفكري والقول والعمل، وحتقيق العقل يف حياة املرء يعين أن يكون املرء عقالنًيا: فالفضيلة والقيمة هنا يستلزم 
 أحدمها اآلخر.
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وميكن تعميم هذه النقطة على كّل الفضائل والقيم؛ ويضاف إىل ذلك: مبا أّن القيم )الرئيسية( ليست "الوسائل" 
 Randّقق القيمة النهائية للمرء، أي: حياته اخلاّصة به"، بل هي أيًضا هذا التحّقق نفسه )وحسب ل "حت

1961b: 27 (، فهذا يستلزم أن تكون الفضائل )الرئيسية( أيًضا ليست الوسائل وحسب لتحّقق القيمة
ن على املدى البعيد النهائية للمرء، بل هي أيًضا هذا التحّقق نفسه، وهذه القيمة النهائية هي: بقاء اإلنسا

ابعتباره إنسااًن. وبناًء على هذا التفسري، فإّن بقاء اإلنسان على املدى البعيد ابعتباره إنسااًن هو نفسه أن 
 يعيش حياة فاضلة حيّقق فيها إمكانياته.

كليهما يشريون إىل أّن هذا املفهوم للغاية النهائية لكّن أنصار البقائية وأنصار السعادة األرسطية )اليوداميونيون(  
 يناقض ما اعتادت راند قوله من أّن "الفضيلة ليست غاية حبّد ذاهتا". ويضيف اليوداميونيون اعرتاضني آخرين:

. مبا أّن حّّت احلياة الفاضلة الطويلة ال جيب أن تكون سعيدة، فإّن وضعها يف موضع الغاية النهائية يناقض 1
 :Rand 1957 [1992]عاء راند أبّن ")احلياة( ثواب الفضيلة، والسعادة هدف احلياة وثواهبا" )ادّ 

939.) 

. إّن ذلك يناقض املفهوم الذي ورد يف رواايت راند عن الغاية النهائية، حيث أثنت على السعادة ابعتبارها 2
 "غاية احلياة وقانوهنا ومعناها".

املهيمنة و/أو األكثر معقولية ضمن الرؤى اليت عرّبت عنها كتاابت راند هي: إّن ويعتقد اليوداميونيون أّن الرؤية 
السعادة )احلياة السعيدة( هي الغاية النهائية؛ على أن يفهم من )احلياة السعيدة(: حياة اإلجناز العاطفي يف 

كن دون أن )تتماثل( أهداف ونشاطات جديرة ابلعناء. وهبذا املعىن ال بّد للسعادة أن )تتضّمن( الفضيلة، ل
 ;Den Uyl & Rasmussen 1978; Machan 1984, 2000; Mack 1984معها )

Badhwar 1999, 2001; Hunt 1999; Long 2000.)iv 

 

 . )السعادة( كغاية هنائية4. 2

( من الناحيتني الوجودية والنفسانية. وهي، Rand 1961b: 27السعادة هي "احلالة الناجحة للحياة" )
ت جمّرد حالة ذاتية إجيابية، وفًقا لبعض اآلراء املعاصرة، وإمّنا هي عاطفة حتّقق معايري قياسية كعاطفة، ليس
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حمّددة؛ فهي: "حالة من البهجة اليت ال تناقض فيها، هبجة دون عقاب أو شعور ابلذنب"، وال ميكن إجنازها 
خلف أّي شيء سوى القيم  إاّل على يد "إنسان ال يرغب أبّي شيء سوى األهداف العقالنية، وال يسعى

(. والسعادة أيًضا Rand 1961b: 32العقالنية، وال جيد البهجة يف أّي شيء سوى األعمال العقالنية" )
شكل من أشكال اإلقرار ابحلياة؛ فهي "شعور املرء مبا له من بركة على سطح األرض مجيعها، وشعوره بعالقة 

 :Rand 1957 [1992]يتواجد يف هذا النوع من العامل" )احلّب اليت جتمعه مع حقيقة مفادها أّن املرء 
(. وعليه فإّن السعادة جديرة ابلعناء، من الناحية املوضوعية، وهي حالة إجيابية للحياة، من الناحية 6–105

 العاطفية.

وتعتقد راند أبّن السعي إىل السعادة ال ميكن فصله عن العمل من أجل احملافظة على حياة املرء من خالل 
(. وهلذا فإّن حياة الفضيلة ضرورية Rand 1961b: 29, 32السعي العقالين خلف أهداف عقالنية )

للسعادة، وهي حتّصن املرء أيًضا ضّد التعاسة املدّمرة للروح. ومتاًما مثلما ال تؤّدي املصائب العظيمة إىل إصابة 
ند ال يصابون ابلبؤس أيًضا؛ ففي أحلك الفرد الفاضل، وفًقا ملفهوم أرسطو، ابلبؤس، فإّن أبطال رواايت را

( وال يالمس Rand 1943: 344الساعات ال يكون أمل الفرد الفاضل "سوى أمل خيتفي عند نقطة ما" )
 vأبًدا جوهر كينونته، أي: عزّة النفس اليت تتكّون من االعتقاد أبّن املرء جدير ابلسعادة وقادر عليها.

حول الغاية النهائية، ولذلك تقوم أيًضا بتوظيف مفهوم أغىن حول الفضيلة  وتلتزم رواايت راند مبفهومها األغىن
عاطفية تدفع املرء للتفكري والشعور والعمل بطرق معّينة، بداًل من -ابعتبارها خصلة شخصية مدجمة فكرية

(. وهلذا فإّن شخصيات Badhwar 1999, 2001التصّرف، ببساطة، على ضوء إدراك حقائق معّينة )
راند ال تكشف عن جوهرها ابالقتصار على ما تقول وما تفعل، وما تالحظ أو ما ال تالحظ، أو ما رواايت 

ترّكز انتباهها عليه أو تتجاهله، أو على هذه املناسبة أو تلك، بل هي تكشف عنها أيًضا من خالل نزعاهتا 
هلا ال ترينا، وحسب، التزاًما اإلدراكية والعاطفية، وميوهلا عندما تتصّرف، ومنط وجودها على األرض؛ فأفعا

 (.Rand 1957 [1992]: 512فكراًي ابحلّق، بل تكشف لنا أيًضا عن قلوب ميلؤها "حّب االستقامة" )

هذه الرؤية، األرسطية أساًسا، حول الفضيلة تنسجم مع رؤية، أرسطية أساًسا، حول العاطفة؛ إذ ترفض راند 
ا تنشأ، يف هناية املطاف، من فصل زائف بني الذهن واجلسد؛ الفصل بني العقل والعاطفة انطالقًا من أهنّ 

فالعواطف ال هي مشاعر جمّردة وال هي عقالنية يف أصلها، بل هي تقديرات أوتوماتيكية للقيمة، وبتعرب راند: 
 Randوآالت حاسبة فورية متنحه حمّصلة رحبه أو خسارته" )]…[ "ختمينات ملا يعّزز قيم املرء أو يهّددها 
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1961b: 27 فالعواطف تزّود املرء بتوجيه فوري عندما ال تسمح الظروف ابحلكم العقالين على كّل شيء .)
حيدث ألّول مرّة؛ والعواطف ال ختتلف يف صالحيتها عن العقل، وذلك ألهّنا "بُرجمت" بواسطة العقل، وهلذا 

ني العقل والعواطف، فال بّد من ال ميكن تصحيحها إاّل بواسطة التفكري العقالين الواعي، وإذا حدث نزاع ب
 viالوقوف جبانب العقل دائًما.

وحياجج اليوداميونيون أبّن رؤية راند بشأن احلياة الفاضلة السعيدة يف رواايهتا ال ميكن فهمها إاّل كشكل من 
 أشكال اليوداميونيا، حّت وإن كانت تكثر من العبارات اليت ال تنسجم مع هذه الرؤية. ويتمّثل االعرتاض

الرئيسي على اليوداميونية أبهّنا عندما تعّرف احلياة السعادة وفًقا للفضيلة فإهّنا توّظف مفهوًما غري مقنع للسعادة؛ 
والكتاابت الفلسفية حول السعادة مبعناها هذا )تدعى يف العادة: الرخاء( تصوغ الكثري من هذه االعرتاضات 

 (.Badhwar 2014وجتيب عليها )

 

 (Egoismلرذائل، واألًنوية ). الفضائل، وا5. 2

األخالق املوضوعانية الرئيسية هي: العقالنية، والنزاهة، والصدق )مع النفس ومع اآلخرين(، والعدل، 
ابحملافظة على تركيز ذهين ]…[ واالستقاللية، واإلنتاجية، والفخر. أّما العقالنية فتعين "االلتزام التاّم للمرء 

 Randوابإلدراك احلّسي الكامل للواقع بقدر طاقته" )]…[ اخليارات كامل يف كّل القضااي، ويف كّل 
1961b: 28 والعقالنية هي الفضيلة الرئيسية اليت تشتّق منها ابقي الفضائل أو تعّد جوانب منها، وهلذا .)

يق حبقيقة فإّن الفضائل مّتحدة أو متبادلة، وكّل فضيلة ميكن تعريفها جزئًيا من خالل اعرتافها أو التزامها العم
ما أو مبجموعة من احلقائق، على أن يفهم املرء من هذا االلتزام موقعه الذي ال يستغىن عنه يف كسب القيمة 
النهائية أو احملافظة عليها أو التعبري عنها. وعلى سبيل املثال: إّن النزاهة هي "االعرتاف حبقيقة مفادها أّنك ال 

(، وهو اعرتاف يُعربَّ عنه املرء من Rand 1957 [1992]: 936تستطيع اختالق االّتصاف ابلوعي" )
خالل والئه لقيمه ومعتقداته العقالنية، ال سّيما يف وجه الضغوط االجتماعية اليت تريد منه التخّلي عنها 

(Rand 1961b: 28; 1964a: 52, 80 ؛ أّما الصدق فهو "االعرتاف حبقيقة مفادها أّنك ال)
 Randجود"، وهو اعرتاف يُعربَّ عنه املرء من خالل التزامه ابحلّق فكرًا وقواًل )تستطيع اختالق االّتصاف ابلو 

(؛ وأّما العدل فيعين "االعرتاف حبقيقة مفادها أّنك ال تستطيع اختالق 37–936 :[1992] 1957
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َمل وأّن كل إنسان جيب أن حُيَكم عليه مبا هو عليه وأن يعا]…[ االّتصاف بطبع البشر وال بطبع الطبيعة 
(. ومن املثري لالنتباه أّن قائمة راند للفضائل Rand 1957 [1992]: 937على أساس هذا احلكم" )

الرئيسية تغيب عنها "فضائل عمل اخلري"، كالعطف والتصّدق والكرم والعفو؛ لكّن راند تقول أبّن التصّدق 
املوقف نفسه من العطف (، ويفرتض أهّنا تّتخذ Rand 1964bليس فضيلة كربى أو واجًبا أخالقًيا )

والكرم والعفو؛ فالقرار مبساعدة اآلخرين أو االمتناع عنها، وكيفية هذه املساعدة، يعتمد على موقعهم ضمن 
التسلسل اهلرمي للقيم الذي صاغه املرء عقالنًيا، وعلى الظروف اخلاّصة )ما إذا كانوا يستحّقون املساعدة، وما 

..إخل(. وكّلما عظمت قيمتهم لدى املرء )مقابل( مصلحته الذاتية العقالنية، هي العواقب احملتملة ملساعدهتم، .
ا لبذهلا )مع بقاء مجيع العوامل األخرى على ما هي عليه(؛  عظمت معها املساعدة اليت ينبغي أن يكون مستعدًّ

يمة للمرء من أجل أّما ما ال ميكن قبوله أبًدا من الناحية األخالقية فهو التضحية، أي: التخّلي عن شيء ذي ق
شيء ذي قيمة أدىن أو بال قيمة ابلنسبة للمرء نفسه، وهلذا ال ميكن أبًدا أن يكون من األخالق املخاطرة 
الواعية ابلنفس من أجل شخص غريب )إاّل إذا مل تكن حياة املضّحي تستحّق العيش، طبًعا( أو التماس 

ريًبا. وال أبس يف مساعدة الغرابء يف احلاالت السعادة من أجل سعادة شخص آخر، سواء كان صديًقا أو غ
الطارئة فقط، مع االقتصار على احلاالت اليت يكون فيها اخلطر احملدق حبياتنا أو رخائنا يف حّده األدىن 

(Rand 1963c: 43–45 ،وجيب أن ال يفهم من هذا أن مساعدة الغرابء هو أمر غري ملزم أخالقًيا .)
المباالة كاملة مع كّل ما هو حّي وال حيرّكون إصبًعا ملساعدة إنسان أو كلب فاألشخاص الذين يتعاملون "ب

(. بل Rand 1963c: 43–45صدمه أحدهم بسّيارته وهرب" ما هم إاّل أشخاص "مضطربون عقلًيا" )
ه يف إّن راند تبدي تنازاًل أكرب جتاه "أخالقيات احلس املشرتك" عندما تقول أبّن من اجلّيد أن يساعد املرء جار 

ساعة العسرة حّّت يتمّكن من الوقوف على قدميه جمّدًدا، وذلك إذا كان ميكنه حتّمل التكاليف ومل يكن هنالك 
سبب يدفعه لالعتقاد أبّن جاره ال يستحّق املساعدة. وعمل اخلري يصبح مبوجب هذا الفهم فضيلة من الفضائل 

لذي يبديه كّل األشخاص الطبيعيني جتاه اآلخرين ابعتبارهم ألنّه يعرّب عن النّية احلسنة املعّممة وعن االحرتام ا
(. ولقد حاول اناثنيل براندن أن Rand 1963c: 46–47خملوقات تتشارك معهم القدرة على التقييم )

يوّفق بني عمل اخلري مع األانوية الضّيقة عندما قال أبّن عمل اخلري ينشأ من عملية التقارب بني جنس البشر، 
س "يوقّرون حياهتم هم" بتوقريهم لآلخرين؛ ومن خالل عمل اخلري يقوم الناس بتحقيق إحساس أي: إن النا

 القرابة هذا، دون أن يضّحوا برخائهم يف سبيل ذلك.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

إّن املقولة األخرية صائبة، لكّن الرغبة ابختصار كّل الدوافع يف دوافع )الفعل األانوي( تقود براندن )وراند 
( إىل جتاهل حقيقة مفادها أّن عمل اخلري هو يف األساس، وقبل أّي شيء، اهتمام والكثري من املوضوعانيني

ابآلخرين حيّفزه ما يصيبهم من حمن وليس االهتمام بتحقيق املرء لذاته. ويصح األمر نفسه عندما حياول املرء 
بق لغياب دافع إنقاذ كلب صدمه أحدهم بسّيارته وهرب، فهنا يكون الدافع األانوي أضعف من الدافع السا
 التقارب بني جنس البشر، فهو دافع التقارب مع خملوق آخر جيمع بينهما تصنيف حيواين ما.

ومهما كان معّدل التقارب احلاصل، فإّن حّجة التقارب ميكن استخدامها أيًضا لتعليل عمل اخلري للغرابء يف 
دائمة وال يستطيعون االعتناء أبنفسهم  احلاالت غري الطارئة، ومنها مثاًل: حاالت الذين يعانون من إعاقة

(Badhwar forthcoming-b[ 1956(. وتتنازل راند حّّت هذا احلد يف كتاهبا )ما هي الرأمسالية )]
حيث حتاجج أبّن األشخاص العاجزين عن العمل جيب أن يعتمدوا على عمل اخلري الطوعي، وهي بذلك 

ّمل التكاليف بدعم الغرابء يف احلاالت غري الطارئة. ولقد تلّمح إىل أنّه ال أبس أن يقوم من يستطيعون حت
كشفت الدراسات األكادميية احلديثة أّن راند نفسها كانت تتعامل يف كثري من األحيان بكرم شديد ال يقتصر 

 viiعلى األصدقاء واملعارف فحسب، بل يشمل الغرابء أيًضا.

واللطف و...إخل ليست من الفضائل الرئيسية بينما حتّقق وهنا يربز السؤال: ملاذا تعتقد راند أبّن عمل اخلري 
كّل الشروط اليت تؤّهلها هلذه املنزلة: فمن يستلمها يستحّق املساعدة، ومن يقّدمها يستطيع حتّمل تكاليفها، 

 وال تتناقض املساعدة مع املصلحة الذاتية للمرء )أو ال تتناقض معها(، وما إىل ذلك؟

فضائل "صغرى" ألّن املرء غري ملزم ابلعمل هبا يف كّل األحيان، على العكس ممّا عليه  رمّبا تعتقد راند أبهّنا
احلال مع العدل والصدق. ورمّبا هنالك سبب أعمق يتمّثل يف نظرها إىل الناس يف األساس كناشطني ال 

 رؤية راند حول كمرضى، وكفاعلني ال كمفعولني، وكمستقّلني ذاتًيا ال كمعتمدين على اآلخرين. ومع هذا فإنّ 
وحدة الفضائل متلي علينا أبنّنا حّّت وإن كّنا غري ملزمني ب )التصّرف( وفًقا لعمل اخلري واللطف و...إخل يف كّل 
األحيان، فإّن أمهّية )حيازة( هذه الفضائل ال ختتلف مطلًقا عن أمهّية حيازة الفضائل األخرى. وعالوة على 

مهّية حسن النية جتاه اآلخرين و"مقّدمة الكون اخلرّي" جيعل أبطال رواايهتا يف هذا، فإّن التزامها ابلتشديد على أ
كثري من األحيان على قدر خارق )لكّنه يكاد يكون مناسًبا يف مجيع احلاالت( من اللطف والكرم، وليس 

اًن ذلك جتاه أحّبائهم وحسب، بل أيًضا جتاه أشخاص آخرين ليسوا سوى معارف، وقد يشمل األعداء أحيا
(Badhwar 1993b ومثّة أمثلة صادمة منها: عندما .)]؛ وراجع قسم ]مواّد أخرى على شبكة االنرتنت
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حاول هوارد رورك يف )املنبع( أن يقّدم، دون أن يطلب منه أحد، األمل والشجاعة لستيفن مالوري النحات 
لروحي واجلسدي؛ واملساعدة اليت الشاب املوهوب الذي أوصله فشله يف العثور على عمل إىل حافّة االهنيار ا

قّدمها رورك دون توبيخ لعدّوه السابق پيرت كيتنگ الذي أصابته احملن؛ ويف )أطلس يسرتيح( نقرأ عن دعم 
داگين لشرييل اتگارت احملبطة كسرية القلب، واليت تعاملت مع داگين ابحتقار يف وقت سابق؛ وكرم هانك 

وعلى العكس من أبطال الرواايت جند األشرار  viiiيكتشف استغالهلا له.ريردن جتاه أسرته االستغاللية قبل أن 
 يفتقرون إىل النّية احلسنة األصيلة جتاه اآلخرين، وعليه: يفتقرون إىل اللطف أو الكرم احلقيقي.

نية إّن الرتكيز على الواقع يتماثل متاًما مع العقالنية بكونه يف صلب كلّ فضيلة من الفضائل، ولذلك فإّن الالعقال
والتهّرب من الواقع )مبا يف ذلك: اخلداع الذايت( يقعان يف صلب كّل رذيلة من الرذائل. وجند يف رواايت راند 
أّن كلّ األشرار ابرعون يف التهّرب من الواقع حتّفزهم الرغبة ابلسلطة أو املكانة االجتماعية أو الشهرة أو اكتساب 

خاص "اثنويون"، أي: إّن عالقاهتم الرئيسية تّتصل ابلناس أكثر ممّا الثروة دون مقابل وكراهية األخيار. وهم أش
تّتصل ابلواقع. وبني الفاضل والرذيل يقع "املخطئون األبرايء"، وهم من يتبّنون مفاهيم أخالقية خاطئة أو 

ح راند يّتخذون خيارات خاطئة، ال من خالل التهّرب من الواقع بل من خالل اخلطأ يف احملاكمة العقلية )تصرّ 
أبهّنا ال تعرتف أبّي تصنيفات أخالقية سوى ما ينحصر منها ب : الفضيلة والرذيلة واخلطأ األخالقي؛ وذلك 
على الرغم من أّن رواايهتا تصّور لنا شخصّيات ال تندرج بسهولة يف أيٍّ من هذه التصنيفات(. ويف رواية 

ين من شعور غري مربّر ابلذنب نتيجة ملعىن خاطئ )أطلس يسرتيح( ميّثل هانك ريردن شخًصا عظيًما بريًئا يعا
للشرف وتقدميه العون لعائلة ال يهّمها إاّل التالعب به واستغالله. وجند أيًضا يف الرواية نفسها شخصّية شرييل 
اتگارت اليت يقتلها اكتشافها املفاجئ أبّن الرجل الذي أحّبته وأعجبت به كتجسيد لقيمها املثالية ليس إاّل 

 خمادًعا، وأبّن العامل مليء أبمثاله من املخادعني. رجاًل 

ومثلما أشران يف ما سبق، فإّن راند تعّلل الفضيلة على أساسني ذرائعي وغري ذرائعي، لكن دون التمييز بينهما: 
عورًا فاحلجج الذرائعية ترينا املكاسب الوجودية والنفسانية للفضيلة واخلسائر املناظرة للرذيلة؛ إذ ختلق الفضيلة ش

ابلتناغم الداخلي وتتيح التفاعل املتبادل النافع مع اآلخرين، أّما التهّرب من الواقع فهو على العكس من ذلك، 
إذ حيجز املرء يف "شبكة متداخلة" من التعليالت والذرائع اخليالية، واملتهّرب الذي خيدع اآلخرين سينكشف 

شف، فيصبح معتمًدا على انعدام الوعي لدى اآلخرين؛ يف هناية املطاف أو سيعيش حياته خائًفا من أن ينك
وتعرّب إحدى شخصيات رواية )أطلس يسرتيح( عن املتهّرب بقوهلا: "إنّه غيب يستمّد قيمه من األغبياء الذين 
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(. ويضاف إىل هذا أّن راند تعتقد، كما Rand 1957 [1992]: 945ينجحون ابستغباء اآلخرين" )
واقع ال حيالفه النجاح الكامل مطلًقا، ألّن احلقيقة ال تكّف عن التهديد ابلظهور من سارتر، أبّن التهّرب من ال

جديد، وهلذا فإّن املتهّرب ذو "نفس قلقة" ويعيش حالة مستمرّة من النزاع الداخلي والقلق بسبب حماولته كبت 
للنزاهة وتثمني الواقع ينتج  وعيه ابحلقائق غري املرحية ومتّسكه، يف الوقت نفسه، حبقائق أخرى؛ وإّن افتقاره

عنهما نقص يف حمّبة الذات أو عزّة النفس، بل إنّه يعاين من نفس مهتزّة أيًضا. )ومن اجلدير ابلذكر هنا، بغّض 
النظر عّما سبق، أّن اهليأة اليت قّدمت هبا راند شخصّية گايل وايناند يف روايتها ]املنبع[ أقرب للهيأة اليت قّدمها 

الرذيل يف الفصل الثالث من كتابه ]األخالق النيقوماخية[، كشخص "ال يعي رذيلته"، وذلك  أرسطو لإلنسان
 عند املقارنة مبا صّرحت به راند من رأي حول املتهّرب من الواقع(.

إّن من يقرأ اتريخ الفلسفة أيلف هذه اآلراء، لكّن الكثري من القرّاء جيدون تعبري راند عنها يف رواايهتا حيمل 
ًدا وعمًقا نفسانًيا غري طبيعي؛ ومع ذلك فإّن هذه اآلراء عرضة العرتاض شهري مفاده أّن تعقيد وتفاوت اعتقا

البنية النفسانية واالجتماعية ال تسمح "يف معظم األحيان" إاّل ابلتعميم يف تقدير املكاسب الوجودية والنفسانية 
الة صغرية من الظلم أن تؤّدي إىل مكاسب عظيمة، للفضيلة واخلسائر املناظرة للرذيلة؛ وعليه، فمن املمكن حل

ال سّيما إذا كان اآلخرون مستعّدين للتعامل بال مباالة جتاه االعتداءات املتفرّقة أو نسياهنا؛ وكذلك فمن 
املمكن للتفّكر الرديء أو النسيان أو تقّبل الذات أن يسمح للمرء ابلتهّرب من شيٍء ما دون أّي حاجة لدعم 

و اإلضرار بعزّة النفس. ونكّرر هنا القول أبنّه حّّت إذا كان كّل ارتكاب للخطأ حيمل معه خسائر التهّرب أ
نفسانية، فإّن هذه اخلسائر قد تتعادل أحيااًن مع خسائر على املدى البعيد لفعل الصواب )كما تقرتح راند 

 روايتها ]املنبع[(.نفسها يف تصويرها للشخصيتني التعيستني هنري كامريون وستيفن مالوري يف 

أّما ما تورده راند يف رواايهتا من احلجج غري الذرائعية يف تعليل الفضيلة، فهي حمّصنة يف معظمها من هذه 
. أعاله(؛ فالتنازل األخالقي ال بّد أن يكون 4. 2االعرتاضات )لكّنها عرضة لالعرتاضات الواردة يف القسم 

بها بشكل موضوعي(، وذلك ألنّه ما من خسارة وجودية ميكن مقارنتها تنازاًل من املرء عن سعادته )اليت استوع
خبسارة النزاهة األخالقية. وقد حتتّل االستقامة، من جهة، موقًعا يف تكوين السعادة األصيلة ألهّنا تعرّب عن 

مة، من العالقة الصائبة مع الواقع: مع الوجود، ومع الذات، ومع اآلخرين؛ ويف الوقت نفسه، حتتّل االستقا
جهة أخرى، موقًعا يف تكوين ذاٍت جديرة ابلعيش، أي: ذات مثالية إنسانية أو عقالنية. وحتاجج راند، كما 
فعل أفالطون وأرسطو من قبل، أبّن الفضيلة ختلق ابلضرورة تناغًما ويقيًنا داخلًيا؛ وأيّة فضيلة ُتكتَسب على 
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عليه، ومن خالل جمموعة متنّوعة من الطرائق ذات حساب اليقني ليست إاّل صورة مزيّفة لفضيلة أصيلة؛ و 
املفاهيم املتداخلة، فإّن الفرد الفاضل هو ابلضرورة أفضل حااًل عند املقارنة مبن ال يرون مانًعا من سلوك الطرق 
االلتفافية يف األخالق؛ وهلذا فإّن األانوية األخالقية كما طرحتها راند تنسجم، يف بنيتها ويف كثري من جوانب 

 حمتواها، مع األانوية اليت طرحتها النظرايت )اليوداميونية( القدمية.

وكثريًا ما يثار اعرتاض ضد النظرايت األانوية مفاده: أهّنا تقّدم السبب اخلاطئ للعمل على حنو يعتين ابآلخرين، 
 بشكل أي: كالعمل على حنو يّتصف ابلعدل أو اللطف أو ما شابه؛ فما أقوم به من عمل ال يكون عاداًل 

حقيقي إذا أعطيتك نصيبك ألّن ذلك أفضل يل بداًل من أن يكون السبب استحقاقك لنصيبك؛ وليس من 
عمل اخلري قيامي مبساعدتك ألّنين أنتفع من هذه املساعدة ال أنت. ومن األجوبة الشائعة هلذا السؤال أّن 

لب لصاحبه هتمة "الفصام" األخالقي. )التعليل( الذي تسوقه األانوية أانوي، وليس )الدافع(؛ وهو جواب جي
وال تتناول راند يف كتاابهتا اعرتاض )"السبب اخلاطئ"( هذا، لكّن من غري املرّجح أهّنا كانت لتقبل هذا 
االنفصام بني التعليل والدافع؛ وهلذا فإّن املشكلة تبقى دون حّل ما دامت وجهة نظر راند تّتسم ابلذرائعية 

ية. لكّن اخليط غري الذرائعي يف نظريتها ينطوي ضمًنا على أّن االعرتاض نفسه والعمل على أساس األانو 
خاطئ، ألّن إعطائي إاّيك ما تستحّقه أو ما جيدر بك أخذه يدخل، يف جانب منه، يف صميم مصاحلي 

–Rand 1964a: 57العقالنية؛ وليس هنالك نزاع بني مصاحلك العقالنية ومصاحلي العقالنية )راجع: 
65.) 

 

 . الغريية6 .2

تنظر راند إىل حسن النّية جتاه اآلخرين، أو عمل اخلري بصورته العاّمة، كفرع من فروع حّب الذات احلقيقي، 
دون أن يكون له مصدر مستقّل يف الطبيعة البشرية. وليس هنالك سوى بديل وحيد ألن يكون املرء حريًصا 

حله احلقيقية إّما من أجل اآلخرين )وهذا ما تساويه على مصلحته الذاتية بشكل عقالين، وهو: أن يضّحي مبصا
(. Rand 1982a: ch. 7راند مع الغريية( وإّما من أجل أمر غييب )وهذا ما تدعوه راند ابلغيبوية( )

وهكذا تصبح األخالقيات الكانتية غيبوية معلمنة ما دامت تستند إىل أوامر مطلقة وإىل الواجب من أجل 
(. واألخالقيات الغريية تساوي بني Rand 1970تبار لرغبة أو مصلحة دنيوية )الواجب، أي: دون أّي اع
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الفعل الصائب وبني التضحية ابلنفس من أجل صاحل اآلخرين، وتساوي بني الالأخالقية وبني "األاننية"، دون 
(؛ وهلذا فهي تفشل يف Rand 1964a: iii; 1974أن تصرّح أبّي شيء حول معيار ذلك الصاحل )

إجابة على السؤال السابق حول الئحة القيم اليت جيب أن نّتبعها والسبب الذي يدفعنا التّباعها، وال تقدمي 
تقّدم لنا دافًعا يدفعنا إىل التحّلي ابألخالق سوى الشعور ابلذنب بسبب "األاننية"؛ وإذا أردان أن خنلص إىل 

 من "األاننية" أن نسعى خلف رغباتنا اخلاّصة بنا، بل النتيجة املنطقية للغريية فإهّنا ال تكتفي مبجّرد إخباران أبنّ 
ختربان أيًضا أبّن من األاننية أن نعتقد مبعتقدات خاّصة بنا، إذ "جيب أن نضّحي هبا من أجل معتقدات 

(. وُتسَتخدم الغريية يف السياسة Rand 1957 [1992]: 943; Rand 1961a: 142اآلخرين" )
(؛ وهي Rand 1966aالدعم للتدّخل األمريكي يف البلدان األخرى )اخلارجية لسوق املربّرات وكسب 

أيًضا السبب الذي يفّسر العدد اهلائل من املتعاطفني مع الدكتاتورايت الدموية، أو حّّت املمّجدين هلا، واليت 
 (.Rand 1966aتعلن بفخر أّن التضحية ابلفرد وسيلة ضرورية ونبيلة خلدمة غاية هي الصاحل العام )

الغريية غري عملية كقانون أخالقي، ألّن متطّلباهتا تتضاّد مع متطّلبات احلياة والسعادة، سواء كان ذلك  إنّ 
على صعيد الفرد أو الناس؛ بل إهّنا، وحاهلا هذه، الأخالقية يف جوهرها، فهي ترتكنا دون أّي مرشد أخالقي 

 يف حياتنا اليومية وتسيء إىل كلمة األخالق عندما تعّد منها.

إذن، فما هو التفسري النفساين للمساواة الشائعة بني الغريية وبني األخالق؟ تقرتح راند عدًدا من التفسريات 
اليت تذّكران مبا قّدمه نيچه من حتليل نفساين للغريية؛ فاحملّفز األساسي ملنظّري الغريية واملرّوجني هلا هو الرغبة 

ى وتر الشعور ابلذنب، وإّن من يّتبع تعاليمهم ينطلق يف ابلتحّكم والتالعب ابآلخرين من خالل العزف عل
العادة من أحد سببني: إّما الشعور ابلذنب بسبب إجنازاته املتفّوقة، وإّما بسبب افتقاره ألّي "نزاهة فكرية، أو 

أو التزام محاسي بفكرة ما"، فليس لديه ما يستحّق احملافظة عليه، ولذلك ال ميانع ]…[ حّب للحقيقة 
(. وبعض الغرييني يناصرون الغريية ألّن ذهنّياهتم ال تزال Rand 1973b; 1982aحية بنفسه )التض

(. Rand 1973bمتجّمدة يف ماٍض قبائلي كان البقاء يتطّلب فيه التضحية ابلبعض من أجل اآلخرين )
ه العالقات وراند نفسها تعرتض على أّي صورة )صفرية احلصيلة( للعالقات البشرية ما دام اجلميع يف هذ

 يتصرّفون بعقالنية.

إّن دفاع راند عن "األاننية" ورفضها للغريية يشّكل جزًءا من السبب الذي يقف خلف شعبيتها عند القارئ 
العادي ونفور الفالسفة واملثّقفني اآلخرين منها يف الوقت نفسه، على الرغم من أّن البعض منهم يّتفق، دون 
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ابلنفس على حنو مذّل واعرتافها ابالهتمام احلقيقي ابلنفس كأمر أخالقي شّك، مع رفضها للتضحية القانطة 
(Falk 1963; Gilligan 1982; Hampton 1993; Badhwar 1993a والقارئ .)

العادي الذي يستجيب بشكل إجيايب ألعمال راند جيد، ألّول مرّة، تعلياًل أخالقًيا للسعي خلف حياة من 
ب مل يرتكبه"؛ أّما الفيلسوف الذي يستجيب بشكل سليب ألعماهلا فيجد فيها أجله هو وحتّررًا من "شعور بذن

الكثري من التفسريات املتحّيزة والتبسيطية لفالسفة وملعتقدات فلسفية، مبا يف ذلك اّدعاؤها أبهّنا أّول من قّدم 
دافعوا إّما عن الغريية أو دفاًعا مّتسًقا عن أخالقيات املصلحة الذاتية العقالنية، وأّن كّل الفالسفة اآلخرين 

(. ويتحّدى منتقدوها أيًضا مساواهتا بني الغريية وبني التضحية القانطة ابلذات Pojman 1995الغيبوية )
(Rachels 2000, Flew 1984 بعدم وجود نزاع بني املصاحل )(، واّدعاؤها )الذي نشرحه يف ما يلي

تفسري الوايف لوجهات نظرها يتطّلب االنتباه حلقيقتني (. ومع ذلك، فإّن الFlew 1984)العقالنية( للناس )
( تعتقد راند أبّن احتياجات اآلخرين غري ملزمة ابستثناء االلتزامات اخلاصة اليت ختلقها أواصر احلّب 1اثنتني: )

رها ( تقف راند موقف املدافع الذي ال يلني عن العدل والصدق واحرتام اآلخرين ابعتبا2أو التعاقد أو األسرة؛ )
 غاايت يف حّد ذاهتا.

 

 السياسية-. الفلسفة االجتماعية3

 . احلقوق والرأمسالية ومبدأ التاجر1. 3

اجملتمع األخالقي لدى راند هو جمتمع يتكّون من أفراد مستقّلني حيرتم بعضهم ما للبعض اآلخر من حقوق 
سواء كانت ماّدية أم روحية. وهؤالء األفراد طبيعية ابحلياة واحلرّية وامللكية، وهو جمتمع يبادل القيمة ابلقيمة 

يعيشون، حبسب تعبريها، وفًقا ل "مبدأ التاجر"؛ واحلقوق الفردية )الطبيعية( ومبدأ التاجر توّجههما كليهما 
حقيقة مفادها أبنّنا، ككائنات مستقّلة عقالنية، حنتاج إىل التفكري والعمل من أجل "البقاء املناسب" لنا 

(Rand 1961b: 31 ؛ وكال األمرين مطلوب إذا أخذان بعني االعتبار أّن الفرد غاية بذاته، وليس جمرد)
مفهوم أخالقي. فهو املفهوم الذي يقّدم نقلة منطقية من املبادئ اليت ‘ احلقوق’وسيلة لغاايت اآلخرين: "إن 

حيفظ وحيمي األخالقيات  توّجه أفعال املرء إىل املبادئ اليت توّجه عالقاته مع اآلخرين. وهو املفهوم الذي
الفردانية يف سياق اجتماعي. وهو الصلة بني القانون األخالقي لإلنسان والقانون القضائي للمجتمع، بني 
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 :Rand 1963bاألخالق والسياسة. وإّن احلقوق الفردية هي وسائل إخضاع اجملتمع للقانون األخالقي" )
92.) 

فعال، وليست حقوقًا أبشياء أو نتائج، وال ميكن انتهاكها إاّل من وإّن احلقوق الطبيعية، يف األساس، حقوق أب
خالل املبادرة ابلقوة أو الغّش؛ وهلذا فإّن مجيع احلقوق الطبيعية سالبة، أي: إهّنا تتطّلب عدم قيام اآلخرين 

ابحلياة، أي: واحلق الرئيسي فيها هو احلّق  ixابلتدّخل، وال تتطّلب من اآلخرين تقدمي أشياء أو نتائج بعينها.
احلّق ابخّتاذ ]…[ احلّق ابخّتاذ األفعال الضرورية الستدامة حياة تناسب الكائن البشري: "إّن احلّق ابحلياة يعين 

كّل األفعال اليت تتطّلبها طبيعة الكائن العاقل من أجل توفري متطّلبات حياته، وتطويرها، وحتقيقها، والتمّتع 
 (.Rand 1963b: 93ياة واحلرّية والسعي إىل السعادة(")هبا )وهكذا يكون معىن احلّق ابحل

فاحلّق ابحلرّية هو احلق ابلتصّرف وفًقا ملا متليه احملاكمة العقلية )مبا يف ذلك: الكتابة والكالم(؛ واحلّق ابلسعي 
ية، للسعادة هو حّق املرء ابلسعي ألهداف ختدم حتقيق ذاته؛ واحلّق ابمللكية هو "احلّق بكسب القيم املاد

(. وعلى حنو مماثل ملا حيصل ابلفصل Rand 1963b: 94واالحتفاظ هبا، واستخدامها، والتخّلص منها" )
بني الذهن واجلسد، فإّن الفصل الشائع بني "حقوق اإلنسان" وحقوق امللكية هو فصل زائف، ألّن امتالك 

ومتاًما كما أّن  x(.Rand 1962b: 91املرء حلياته يقتضي امتالك املرء ألفعاله ولثمار هذه األفعال )
هنالك صلة سببية ومنطقية بني الفضائل، فإّن هنالك صلة مماثلة بني احلقوق: فاحلكومة اليت تنتهك حقوق 
اإلنسان تنتهك أيًضا حقوق امللكية؛ وهلذا، على سبيل املثال، فإّن احلكومة اليت تنتهك حّق حرّية التعبري عرب 

التلفزيوين، تقوم يف الوقت نفسه ابنتهاك حقوق ملكية أصحاب القناة حظر اخلطاب "الفاحش" يف البّث 
املستهدفة ابستخدام ملكيتهم على النحو الذي يرونه مناسًبا. وال ختتلف راند عن ابقي الليرباتريني، سواء كانوا 

الق، وتعارض من اليمني )أنصار السوق( أو اليسار )أنصار املساواة(، يف معارضتها لقيام الدولة بتنظيم األخ
أيًضا اخلدمة اإلجبارية للدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية. وتوّجه راند انتقادها للمحافظيني والليرباليني 
كليهما )وفًقا لتعريف هذين املصطلحني يف السياسة األمريكية( لرغبتهما بسيطرة احلكومة على امليدان الذي 

ا حسب رأيه: امليدان ال روحي أو األخالقي يف حالة احملافظيني، وامليدان املاّدي أو االقتصادي يراه كلّ منهما مهمًّ
(؛ فبهذه الرغبة يكشف كال الفريقني عن عدم فهمه للحقيقة اليت Rand 1981bيف حالة الليرباليني )

 تقول أبّن حرّية اإلنسان يف أّي من امليدانني تقتضي حرّيته يف امليدان اآلخر.
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ويف هذا اجملال جند لدى راند الكثري من الرؤى ذات القيمة العالية، وال سّيما مالحظتها املتبّصرة أبّن اإلنسان 
 Miller & Mossoffما كان له أن ميتلك حقوقًا لو مل يكن حيتاجها من أجل بقائه وسعادته )

forthcoming; Badhwar forthcoming-a إرساء كّل (. لكّن املنتقدين يشريون إىل أّن
احلقوق على أساس احلّق ابخّتاذ األفعال الضرورية ل "البقاء املناسب" يستلزم القول أبّن املرء ليس له احلّق ابخّتاذ 
األفعال اليت )تتناقض( مع البقاء املناسب، ومنها: االنقياد األعمى لداعية روحي عوًضا عن اعتماد املرء على 

تلكات عوًضا عن استخدامها حبكمة، أو املثال األوضح من بينها مجيًعا، نفسه يف التفكري، أو التبذير ابملم
 Mack 1984; Zwolinski forthcoming; Badhwarأي: االنتحار )

forthcoming-a ؛ ومع ذلك فإّن احلرّية يف االقتصار على فعل ما هو جّيد أخالقًيا أو عقالنًيا ليست)
املسألة ليس متماسًكا، فهي، مثاًل، تقول أيًضا أبّن البشر،  حرّية على اإلطالق. لكّن موقف راند من هذه

ابعتبارهم غري معصومني من اخلطأ، "جيب أن يكونوا أحرارًا يف أن يّتفقوا أو خيتلفوا، ويف أن يتعاونوا أو يسعى 
(. Rand 1965: 17كلٌّ يف طريقه اخلاّص به، وذلك وفًقا ملا يقضي به حتكيم العقل عند كلٍّ منهم" )

بعض املعّلقني يعتمد على هذه املقولة للمحاججة أبّن راند ال حتصر احلقوق ابألفعال الضرورية للبقاء املناسب و 
(Miller & Mossoff forthcoming ومع أّن موقف راند هذا هو األكثر توافًقا مع التزامها .)

يل يف كثري من األحيان بعبارات تستلزم العميق ابحلرّية وحكومة احلّد األدىن، فمن األدّق القول أبنّنا جندها تد
 موقًفا معاكًسا.

السياسية العادلة الوحيدة، واملنظومة الوحيدة يف توافقها مع طبيعتنا -وحتاجج راند أبّن املنظومة االجتماعية
(، أي: "رأمسالية Rand 1965, 1967bالعقالنية ومع حّق الفرد ابلعيش من أجل ذاته، هي الرأمسالية )

(، مبا فيها من فصل بني الدولة laissez-faire capitalismل الدولة يف الشؤون االقتصادية )عدم تدخّ 
 ,Rand 1961bواالقتصاد، ابلطريقة ولألسباب نفسها اليت جندها يف الفصل بني الدولة والدين" )

1964a السوق (. وحتاجج راند أبّن تنظيم الدولة للسوق مسؤول عن وقوع الفساد يف مؤّسسات الدولة و
مًعا، متاًما كما أن التنظيم السياسي للدين )أو التنظيم الديين للسياسة(، وأينما ُوِجد، يفسد مؤّسسات الدولة 
والدين مًعا؛ فهذا التنظيم يتيح الفرصة لتبادل اخلدمات بني السياسيني والزعماء الدينيني، وبني السياسيني 

ورة معّقدة جّذابة للفساد االقتصادي والسياسي واألخالقي ورجال األعمال. وجند يف رواية )أطلس يسرتيح( ص
الناتج عن "احملاابة" بني احلكومة ورجال األعمال. وترى راند أبّن )رأمسالية عدم تدّخل الدولة يف الشؤون 
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االقتصادية( هي "املنظومة ]االجتماعية[ الوحيدة اليت حتظر استخدام القّوة يف العالقات االجتماعية" على 
(. وعليه فإّن فهم راند Rand 1966aعيدين احمللي واخلارجي، ألّن التاجر واملقاتل ضّدان ال جيتمعان )الص

للرأمسالية أكثر راديكالية من املفهوم السائد، ودفاعها عن الرأمسالية خيتلف اختالفًا عظيًما عن كلًّ من: 
لدينية اليت يقّدمها الكثري من احملافظيني )راجع: الدفاعات املنفعية اليت يقّدمها معظم االقتصاديني، والدفاعات ا

Den Uyl & Rasmussen 1984b; Machan 1984 وال شّك يف أهّنا تشيد ابلرأمسالية .)
الرأمسالية( ملا ختلقه من ازدهار واسع، لكّن هذه امليزة هي نفسها ال ميكن شرحها سوى حبقيقة -)أو شبه

ية اإلنتاج بسالم. ويف روايتها )أطلس يسرتيح( متّيز راند بني القليل من مفادها أّن الرأمسالية ترتك لألفراد حرّ 
رجال األعمال الذين يكسبون املال ابجلهد الصادق دون السعي خلف أفضال احلكومة، وبني األغلبية الواسعة 

وال تصل إىل الذين ينخرطون يف عضوية "أرستقراطية حشد الدعم" )أو: "رأمساليي احملاابة" ابملصطلح املعاصر( 
الغىن إاّل من خالل هذه األفضال، ضمن وضع تعتقد راند أبنّه يسود عامل الواقع حالًيا كما هو دأبه طوال 

(. وتعتقد راند أبّن الوالايت املّتحدة األمريكية اقرتبت يف حقبة وجيزة أثناء Rand 1964cمسرية التاريخ )
 شؤون االقتصاد( أكثر ممّا حّققه أّي جمتمع سابق أو القرن التاسع عشر من منظومة )عدم تدّخل الدولة يف

الحق، أّما الرأمسالية فتبقى مثاًل أعلى جمهواًل. لكّن بعض املنتقدين يشتكون من أّن راند دائًما ما هتمل يف 
( مالحظة )أرستقراطيي حشد الدعم( يف عامل الواقع، أي: كبار رجال Rand 1961cكتاابهتا غري األدبية )

الذين حيشدون السياسيني للحصول على دعم مايل لشركاهتم ولفرض القيود على منافسيهم  األعمال
(Rothbard 1968; Johnson 2006.) 

وترفض راند االنتقادات اليت ترى أبّن رأمسالية )عدم تدّخل الدولة يف شؤون االقتصاد( اليت ال تنّظمها الدولة 
ي وتدمري تكافؤ الفرص؛ وترّد راند أبّن هذه الرأمسالية تتطّلب )حكم قد تؤّدي إىل ترّكز السلطة يف قّلة من األيد

القانون(، وهو منظومة واضحة املعامل تتكّون من: حقوق امللكية، وحرّية التعاقد، وما يستلزمانه من حكومة 
 متتنع عن ممارسة أّي شكل من أشكال احملاابة.

النية للمرء ونظائرها لدى غريه، وذلك ألّن احرتام حقوق وتعتقد راند أبنّه ليس هنالك نزاع بني املصاحل العق
اآلخرين يتوافق متاًما مع قيام املرء بتطوير مصاحله الشخصية واحلفاظ عليها. لكن، هل يصّح القول أبّن املصاحل 
العقالنية ال ميكن أن تتنازع؟ إذ يبدو أنّه كّلما كان لشخصني مصلحة يف سلعة ما )وظيفة مثاًل(، وكاان 

تساواين يف املؤّهالت الالزمة للحصول عليها، فإّن مصاحلهما العقالنية تتنازع يف هذه احلالة، ولذلك رمّبا كان ي
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ما تنوي راند قوله هو أّن املصاحل العقالنية ال تتنازع )ابلضرورة(، أي: ليس النزاع من طبيعتها؛ فما يصيبها من 
هذا: أن تكون هنالك وظيفة واحدة فقط لشخصني مؤّهلني.  النزاع إمّنا أييت من عوامل خارجية، ويف مثالنا

ولكن، هل يتوافق مثل هذا النزاع مع احلقوق ضمن اإلطار األانوي؟ وهل ميكن الدفاع عن احلقوق ضمن إطار 
أانوي؟ وهنا يعارض املنتقدون رؤية راند حبّجة أّن احرتام حقوق اآلخرين ال ميكن االقتصار يف تعليله على أنّه 

 ;Mack 1984ة لتحقيق القيمة النهائية للمرء، سواء كانت هذه القيمة هي البقاء أو السعادة )وسيل
Flew 1984 وذلك ألنّه ضمن السيناريوات الواقعية املثالية، ال ميكن للقيمة النهائية أن تشرتط على املرء .)

لتوتّر املعّلق نفسه بني سلسلة أن ينتهك حقوق اآلخرين ابحلياة أو امللكية. ويف تعليل راند للحقوق جند ا
 ,Mack 1984احلجج الذرائعية وسلسلة احلجج الواجباتية الذي يوجد يف تعليلها لألخالق ابجململ )

(. لكن سلسلة احلجج اليوداميونية يف تعليل راند يسمح هلا أن ترّد أبّن احرتام املرء حلقوق اآلخرين 2003
رين هم غاايت حبّد ذاهتا )وهو اعرتاف يشرتطه العدل(، وأّن العدل يعرّب عن اعرتافه حبقيقة مفادها أن اآلخ

 ضروري )مع الفضائل األخرى( لعيش حياة سعيدة.

وتعّرف راند احلكومة أبهّنا: "مؤّسسة متسك ابلسلطة احلصرية )لفرض( قواعد حمّددة لألداء االجتماعي ضمن 
ة هي ")الوسيلة لوضع االستخدام (. واحلكومة املناسبRand 1963a: 125مساحة جغرافية ما" )

 :Rand 1963bاالنتقامي للقوة املاّدية يف يد السيطرة املوضوعية(، أي: يف يد قانون معّرف مبوضوعية" )
(. وهذه احلكومة تّتصف أبهنا يف احلّد األدىن، إذ تنحصر صالحياهتا يف محايتنا من اجملرمني ومن املعتدين 128

ردية والتعاقدات، من خالل االستعانة بقّوات مسّلحة، وشرطة، وحماكم وقوانني األجانب، ويف فرض احلقوق الف
مدنية وجنائية معرّفة موضوعًيا. فمن ينتهك عقوده، أو ميارس الغّش، يصبح مذنًبا بذنب االستخدام )غري 

(. Rand 1963a: 111املباشر( للقّوة، فهو حيصل على قيمة من شخص آخر دون استحصال موافقته )
ًقا لذلك ال ميكن للحكومة أن تستخدم القّوة، أو هتّدد ابستخدامها، إاّل يف حالة االنتقام ممّن بدأ ابستخدام ووف

القّوة، أو هّدد ابستخدامها، بشكل مباشر أو غري مباشر. أّما احلكومة اليت حتاول فرض مبدأ )حارس ألخي( 
حيتاج"، أو اليت جتّند املواطنني يف القّوات املسّلحة أو املتمّثل مبقولة "من كّل بقدر ما يستطيع، ولكّل بقدر ما 

"اخلدمة العمومية"، أو اليت حتاول أن جتعلهم يف مستوى أعلى من الفضيلة أو التعليم أو آداب السلوك أو 
( بكّل أشكاهلا، من الدميقراطية احملدودة Statismالصّحة أو الثروة، فهي حكومة تنتهك احلقوق. فالدوالنية )

قتصاد املختلط إىل الدكتاتورية، تتضاّد مع وضع اإلنسان ككائن عاقل مستقّل يشكل غاية حبّد ذاته. فاال
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والدوالنية أيًضا تدّمر اإلمكانيات وتفشل يف االستمرار طوياًل بتلبية احتياجات اجلميع بال استثناء، ألّن 
 :Rand 1973aع الطبيعة ابإلقناع" )"التعامل مع الناس ابلقّوة أمر غري عملي متاًما كما هو التعامل م

 (. فمنبع التقّدم بكّل جوانبه هو الذهن البشري، وهذا الذهن ال يعمل بشكل جّيد عندما يتعّرض لإلجبار.32

ويف رواية )أطلس يسرتيح( تصّور راند مدينتها الفاضلة )اليوتوبيا(، وادي گالت، ك "مجعية طوعية بني أانس ال 
(. Rand 1957 [1992]: 690خصية لكلٍّ منهم" دون أّي تنظيم رمسي )جيمعهم سوى املصلحة الش

ويف هذه البقعة قاٍض حيّكمه الناس يف اخلالفات، لكّنها مل تشهد أيّة حاجة للتحكيم. وهبذا يكون وادي گالت 
مقالة بعنوان جمتمًعا السلطواًي على الرغم من أّن راند مل تصفه قّط هبذا املصطلح؛ بل إهّنا ترفض الالسلطوية يف 

)طبيعة احلكومة( ابعتبارها أمرًا غري عقالين وغري عملي، ألهّنا ترى عدم توافقها مع أيّة منظومة قانونية 
(. ولقد حاجج املنتقدون Rand 1963aموضوعية، ممّا يعين عدم توافقها مع احلقوق والتعاون )

 Rothbardروثبارد ) ( وموريChilds 1969 [1994]الالسلطويون، من أمثال روي چايلدز )
( أبّن االحتكار املناطقي للقانون والقّوة )احلكومة( ليس ضروراًي، ألّن الناس قادرون على أتسيس 1978

(. Long and Machan 2009منظومة قانونية عادلة ومؤثّرة يف سوق تنافسي ملزّودي األمن )راجع: 
مّت أتسيسها وفرضها يف حماكم خاّصة على (، وهو جمموعة من القوانني Law Merchantوقانون التّجار )

يد جّتار من بلدان متنّوعة، يصّور لنا إمكانية وجود منظومة قانونية طوعية مؤثّرة. وعالوة على هذا، فإّن كّل 
احلكومات ال تتوافق مع مبدأ راند الذي حيظر البدء ابستخدام القّوة، وهو مبدأ تعتربه نقطة ارتكاز أّي جمتمع 

 (.Cox 2013a and 2013b; قارن مع Long 2013أخالقي )

وينّص مبدأ التاجر على أّن أّي تبادل طوعي انفع للطرفني بني طرفني مستقّلني متساويني هو األساس الوحيد 
(. وهي أيًضا األساس الوحيد Rand 1961b: 31ألّي عالقة عقالنية حيرتم فيها الطرفان بعضهما بعًضا )

 :Rand 1966aدان: "التاجر واحملارب كاان على عداء جوهري طوال التاريخ" )ألّي عالقة سلمّية بني البل
38.) 

وينطبق مبدأ التاجر على العالقات العاطفية أيًضا؛ فأن حتّب أحدهم أو تعجب به يعين أن "تدفع" له مقابل 
ا (، أو من شخصّيته كما قد تقول راند يف مRand 1961b: 31البهجة اليت تستمّدها من فضائله )

خيّص حمّبة الطفل الصغري. لكن قد يبدو أّن التبادل بني األبوين والطفل غري متساٍو، ألّن الطفل يستلم من 
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أبيه وأّمه كالًّ من البهجة والدعم املاّدي. وليس من الواضح كيف أّن مبدأ التاجر ينطبق أبّي شكل من 
 صدرًا لألمل عوًضا عن السعادة.األشكال عندما تؤّدي إعاقة شديدة إىل جعل طفل أو زوج حمبوب م

 

 . النسوية2. 3

إذا كانت النسوية هي الرؤية القائلة أبّن املرأة مساوية للرجل فكراًي وأخالقًيا وجنسًيا وسياسًيا، وجيب أن يعرتف 
ي هبا على هذا األساس، فإّن الفلسفة املوضوعانية للطبيعة البشرية نسوية يف جوهرها، وذلك ألهّنا تنطبق ابلتساو 

(. وقبل عقود من العصر N. Branden 1999على كل كائن بشري بغّض النظر عن اجلندر )أو العرق( )
الذي أصبح فيه من املقبول أن ال حتمل املرأة "غرائز األمومة" أو أن تسعى خلف الوظيفة، قامت راند خبلق 

ويف روايتها )حنن  xiلذات.بطالت يف رواايهتا يّتصفن ابلصفتني كليهما، دون شعور ابلذنب أو تشكيك اب
األحياء( نقرأ عن رغبة كريا أبن تصبح مهندسة، ويف روايتها )أطلس يسرتيح( ترغب داگين أبن تدير شركة 
)اتگارت ترانسكونتيننتال(، أكرب الشركات احملّلية للنقل ابلقطارات وأكثرها جناًحا. وال جند بني بطالت راند 

ئها من أجل الرجل، أو الرجال، يف حياهتا. وحياجج أحد النّقاد األدبيني من تضّحي مبصاحلها أو فكرها أو مباد
أبّن داگين هي البطلة األوىل، ورمّبا الوحيدة، يف مالحم األدب الغريب، وذلك بسبب ما تّتصف به من عظمة 

إىل ما  (. ويضافMichalson 1999الرؤية، والشجاعة والكرامة، وقدراهتا االستثنائية، وأمهّيتها الوطنية )
سبق أّن تصوير راند لبطالت رواايهتا وهّن يستمتعن مبمارسة اجلنس وحتّررهّن من كّل األعراف شبه التقليدية 
حول اجلنس يكشف لنا توقّعها حلركة التحّرر اجلنسي يف القرن العشرين قبل وقوعها بثالثني عاًما على األقّل. 

اليت متتلك وحدها فقط سلطة اختيار احلصول على أيٍّ من ويف الرواايت الثالث مجيعها جند أّن البطلة هي 
الرجال الذين ينظرون إليها حبّب أو إعجاب أو رغبة. ولقد ُعِرف عن راند أهّنا كانت من أشّد املتحّمسني يف 

 (.Rand 1968a, 1981الدعوة إىل حّق املرأة ابلتحّكم خبياراهتا اإلجنابية اخلاّصة هبا )

اند ابحلركة النسوية كانت أكثر تعقيًدا، فعلى الرغم من إشادهتا بكتاب )اهلالة النسوية( ومع ذلك فإّن عالقة ر 
لبييت فريدان، فإّن اجلماعاتية السائدة يف احلركة النسوية، وتشديدها على موقع املرأة كضحية، دفع راند إىل 

ابت راند، وخصوًصا روايتها رفض النسوية القائمة على هذا األساس. وحياجج الكثري من الباحثني أبّن كتا
)أطلس يسرتيح(، تساند ُمُثاًل نسوية مهّمة، حّّت وإن كانت تستسلم لبعض امليول املضاّدة للنسوية اليت تناقض 
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 Gladstein 1978, 1999; B. Branden 1999; Presleyأخالقياهتا الفردانية )راجع مثاًل: 
1999; Sheaffer 1999; Taylor 1999 الكثري غريهم أّن راند وكتاابهتا صرحية يف معاداهتا (. ويعترب

(. ومن االنتقادات Brownmiller 1975للنسوية، حّّت أّن سوزان براومنيلر تدعوها ابل "خائنة جلنسها" )
ما يستهدف الفردانية يف الطرح األخالقي والسياسي لدى راند، والذي يرفض أي عون حكومي خاّص للمرأة 

(. ومثّة انتقادات أخرى ترى أبّن راند اعتنقت فهًما رجولًيا Harrison 1978ل )مثاًل: أو متييزها عن الرج
للطبيعة البشرية والفضيلة، مّث خلقت بعد ذلك منوذجها املثايل للمرأة على ضوء هذا الفهم 

(Brownmiller 1975; Glennon 1979 ورمّبا يكون هذا األمر مسؤواًل عن رؤية راند احملرّية .)
ارحة( أبّن جوهر األنثوية هي العبادة البطولية للذكورة )ال للرجال(، مع التشديد يف الوقت نفسه )كما )واجل

تصّور رواايهتا( على املساواة اجلوهرية بني النساء والرجال وأبّن العالقة الرومانسية املثالية هي بني أشخاص 
(. وجبانب هذه الرؤية اجلارحة Brown 1999; قارن مع Rand 1968bمتساوين أخالقًيا وفكراًي )

مثّة أمر آخر يتساوى معها على األقّل يف جرح الشعور، وهو املشاهد اجلنسية العنيفة يف رواايهتا، وخصوًصا 
املشهد املشني يف رواية )املنبع( الذي يعتربه الكثريون اغتصااًب، حيث يقوم هوارد رورك مبمارسة اجلنس مع 

 ها له.دومينيك على الرغم من مقاومت

ومن يرفضون هتمة االغتصاب حياججون أبّن األمر كان ينظر إليه يف األربعينيات واخلمسينيات، احلقبة اليت 
 McElroyكتبت راند روايتها فيها، ابعتباره خشونة يف ممارسة اجلنس وليس إكراًها على ممارسة اجلنس )

1999; Sheaffer 1999  كانت تعترب ما حدث يف املشهد أمرًا (. وميكن االستدالل على أّن راند نفسها
حصل ابلرتاضي، وذلك بقراءة ما ورد بعد عّدة صفحات: "كاان مّتحدين بفهم يتخّطى حدود العنف، 

(. ويف رسائل وّجهتها يف العامني Rand 1943: 218ويتجاوز الطبيعة الشهوانية املقصودة ملا فعله" )
، أنكرت راند حدوث "اغتصاب فعلي"، فهي تعترب ( راند إىل قرّاء أزعجهم املشهد1965( و)1946)

(. ومن جهة أخرى، Rand 1995aاالغتصاب "جرمية مرّوعة" و"عمل وحشي وانتهاك حلقوق املرأة" )
تصّور لنا راند كيف حّدثت دومينيك نفسها، وهي مبتهجة، أبهّنا تعّرضت لالغتصاب؛ وهنا يتساءل ماكلروي 

تدعو ما تعّرضت له ب )االغتصاب( ليس إاّل مثااًل آخر على رغبة راند ابستثارة  عّما إذا كان إنطاقها لبطلتها أبن
(، كما حدث حني استخدمت كلمة "األثرة" لتعين هبا McElroy 1999القارئ وإصابته ابلصدمة )
 )املصلحة الذاتية العقالنية(.
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 . اجلماليات4

الطبيعة الرئيسية للكون وفّعالية الفكر والنشاط البشري؛  تعتقد راند أبّن أفعالنا حتتاج إىل االهتداء برؤيٍة ما حول
وهي رؤية ميكن إدراكها بشكل مباشر دون أن تشرتط التكرار الواعي لسالسل طويلة من التفكري التجريدي. 
وتتمّثل الوظيفة األوىل للفّن يف تلبية هذه احلاجة النفسانية من خالل التعبري عن القيم املفاهيمية التجريدية 

احلقائق امليتافيزيقية بشكل متني قابل لإلدراك احلّسي. والفّن لدى راند يشّكل إعادة خلق للواقع على حنو و 
انتقائي يّتبع أسلواًب بعينه، ومبدأ االنتقاء هنا هو "معىن احلياة" لدى الفّنان، وهو جمموعة مبطّنة من "األحكام 

ة بشأن ما يتمّتع أبمهّية جوهرية حول العامل وموضعنا فيه. )مثّة العقلية امليتافيزيقية للقيمة"، أي: أحكامه العقلي
خالف بني الباحثني يف فكر راند حول ما إذا كان ما يُعاد خلقه يف الفّن هو عناصر حمّددة من الواقع أم هو 
الواقع أبكمله، أي: "كون مصّغر"، ابإلضافة إىل خالف حول كيف وهل ينطبق مفهوم إعادة اخللق على 

[(. Torres and Kamhi 2000; Bissell 2004كال الفّنية اليت يبدو أهّنا غري قابلة للتمثيل ]األش
وإّن كالًّ من العمل اإلبداعي للفّنان واالستجاابت العاطفية للمتلّقي يوّجههما معىن احلياة لدى الطرفني، أي: 

 تعترب النقيض الالوعيي لعملية التجريد" اليت]…[ رؤامها الشاملة اليت "شّكالها عرب عملية من التعميم العاطفي 
(Rand 1966b: 27 موضوعة كثرية التواتر تتمّثل ،)(. وتورد راند يف رواايهتا أيًضا، وخصوًصا )املنبع

 xiiبدور الفّن يف اإلسناد النفساين لإلنسان من خالل تزويده مبا جيّسد قيمه األكثر جوهرية.

لومات أو الدفاع عن موقف ما، فإّن أمثال هاتني الوظيفيتني تعترب وبينما ميكن استخدام الفّن إليصال املع
مهّمات اثنوية ابلنسبة للمهّمة الرئيسية، وهي: تقدمي شيء ما يؤّدي جمّرد التأّمل به إىل شعور ابلتحقيق الروحي. 

ت هذه املهّمة وهلذا ال تعترب راند أّن رواايهتا هي يف األساس وسائل لنقل فلسفتها، على الرغم من أنّه خدم
ضمن مهّمات أخرى. فالرؤية الشاملة اليت تتبّناها راند جتعلها تفّضل الكتاابت األدبية ذات احلبكات القوية 
كوسيلة للتعبري عن الفعل البشري اهلادف ضمن عامل تنّظمه السببية، وتفّضل أيًضا القصص اليت تتضّمن 

ة اخليار؛ ومن هنا ينطلق تفضيلها لألدب الرومانطيقي )عوًضا نزاعات على القيمة كوسيلة للتعبري عن أمهّية حرّي
عن األدب الواقعي، مثاًل(. لكّن راند تعتقد أبّن من املمكن تقييم العمل الفيّن مجالًيا مبجّرد االعتماد على 
مدى جناحه يف نقل جتسيد ملعىن احلياة لدى الكاتب، بغّض النظر عن مشاطرتنا أو رفضنا للقيم واألحكام 

 xiiiاملنقولة هبذا الطريق.
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 أ. ملحق: اإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقا

 . اإلدراك احلسي1أ. 

طّورت آين راند رؤاها حول اإلدراك احلّسي من خالل حواراهتا مع اناثنيل براندن وليوانرد پيكوف بشكل 
 ( وپيكوفKelley 1986خاّص، واللذين عرضا هذه الرؤى يف حماضراهتما؛ مّث استفاض كيلي )

(Peikoff 1991 وغريمها يف عرضها. وتعتقد راند أبّن املعرفة أبمجعها مستمّدة من اإلدراك احلّسي، وأّن )
أيّة حماكمة عقلية ال ميكن "املصادقة على صالحيتها" )هذا املصطلح تستخدمه راند لتثبيت أساس الفكرة 

ا املعىن تعّد راند ضمن أصناف املفّكرين ضمن الواقع( إاّل ابقتفاء جذورها ضمن مستوى اإلدراك احلّسي. وهبذ
التجريبيني؛ لكّنها ترفض الفصل التقليدي بني ما هو عقالين وما هو جترييب، وتعترب هذا الفصل جتسيًدا لنموذج 
)البديل الزائف(، أي: إّن العقالنية تعتقد أبنّنا قادرون على استنتاج املعرفة من املفاهيم املكتسبة دون عون 

ّسي، بينما تعتقد التجريبية أبنّنا قادرون على اكتساب معرفة قضوية من التجربة دون عون املفاهيم؛ اإلدراك احل
إذ ترى راند أن كال األمرين مستحيل: فبينما تقّدم احلواّس املاّدة اخلام للمعرفة، ال بّد من املعاجلة املفاهيمية 

 حول صوابية تصنيف راند للعقالنيني والتجريبيني(. لتثبيت القضااي القابلة للمعرفة )وميكن إاثرة اجلدل هنا

وترى راند أبّن اكتساب املعرفة هي عملية متييز ودمج: متييز بني األشياء اليت يالحظها اإلنسان يف حالة الوعي 
على أساس فروقها، مّث دمج الظاهرات املمّيزة ضمن بنية كّلية قابلة لإلدراك. وهذه العملية تبدأ يف مستوى 

راك احلّسي )تقبل راند وجود شكل للوعي سابق لإلدراك احلسي تدعوه "اإلحساس"، لكّنها ال تسند إليه اإلد
ا يف نظريتها(، وذلك عندما ختضع الكياانت إىل التمييز ع  ما حييطها مثّ دجمها كبىن موّحدة.دورًا مهمًّ

ّوانت الرئيسية لرؤيتها األنطولوجية إّن األهداف الرئيسية لإلدراك احلّسي هي )الكياانت(، وهي كذلك املك
أيًضا. أّما اخلصائص واألفعال فلها مكانة اثنوية، فال معىن هلا إاّل إذا كانت أفعااًل وخصائص )اتبعة( لكياانت. 
لكّن هذا ال يعين القول أبّن الكياانت هي جمّرد بنية أساسية خلصائصها، فالوجود ليس إاّل أّن هنالك جسًما 

 حمّددة؛ واهلوية هي الشكل الذي يّتخذه الوجود، ولذلك فالكيان )هو( جمّرد جمموع خصائصه. حمّدًدا هبوية

( فباملعىن الضّيق يعين )الكيان( جسًما Rand ITOE: 268–74ومتّيز راند بني معنيني ل "الكيان" )
اّد الرئيسية يف الطرح تستقّل وحدته عن وعينا؛ وهنا تقارن راند بني الكياانت، وفًقا هلذا املعىن، وبني املو 

لدى أرسطو(، وتعتربها مبثابة  hylomorphismاألرسطي )وإن كانت ال تدعم تفاصيل حيوية الشكل 
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املكّوانت األنطولوجية الرئيسية للواقع. وابملعىن األوسع يعين )الكيان( أّي شيء خنتاره للتفكري فيه مبعزل عن 
مننحه له عند تفكريان به، كما هو احلال عندما نتعامل مع حميطه، حّّت وإن مل يكن له من الوحدة سوى ما 

أجزاء من الكياانت أو مع جمموعات من الكياانت. والكياانت ابملعىن الضّيق أتخذ منزلتها الكيانية ميتافيزيقًيا، 
أو جوهراًي كما هو مفرتض، أي كما شرحنا سابًقا: مبعزل عن عالقتها بوعينا )وإن كانت هذه مسألة تثري 

(. وال ميكن للكياانت، ابملعىن الواسع، Jilk 2003; Bissell 2007جلدل لدى الباحثني يف فكر راند: ا
أن تكون هلا منزلتها الكيانية إاّل إبستيمولوجًيا، أي: إاّل يف ما يتعّلق ابلوعي؛ أّما منزلتها ك )موجودات( فتظّل 

ا مبعزل عن طريقة اعت باران هلا، حّت وإن كانت ال توجد ك )كياانت( مبعزل ميتافيزيقية، أي: إهّنا موجودة حقًّ
 عن طريقة اعتباران هلا.

وبينما تشري راند أحيًنا إىل الدليل القادم من احلواّس ك "بياانت"، ال تعترب ما تقّدمه احلواّس "بياانت حّسية" 
جتريبية أصيلة مع خصائصها، تُفَهم على أهّنا من ميزات خربتنا الذاتية؛ فهي ترى أبّن بياانت احلواّس كياانت 

وملكات اإلدراك احلّسي لدينا جتعلنا يف اّتصال مباشر ابلواقع؛ وهبذا املعىن تصبح نظرية راند لإلدراك احلّسي 
نسخة من الواقعية املباشرة، واليت تعتقد أبّن األشياء اليت يدركها اإلدراك احلّسي هي كياانت خارج نطاق الذهن 

 ، أبهّنا خربات ذاتية نستنتج الكياانت على أساسها ابعتبارها أسبااًب هلا(.)بداًل من القول، مثاًل 

إّن صالحية اإلدراك احلّسي ليست قابلة للربهان، ألهّنا مفرتضة مسبًقا يف كّل برهان، انطالقًا من أّن الربهان 
األدوات املفاهيمية  ليس سوى تقدمي الدليل احلّسي. كذلك ال ميكن إنكار هذه الصالحية أو مساءلتها، ألنّ 

نفسها اليت قد يتوّجب على املرء استخدامها يف هذا األمر مشتّقة من البياانت احلّسية، لذلك فهي تفرتض 
مسبًقا صالحية هذه البياانت. وهلذا فإّن خطأ اإلدراك احلّسي ليس ممكًنا بشكل حمّدد بدّقة، لكّن من املمكن 

ات اليت قد يعتربها الكثريون أوهاًما يف اإلدراك احلّسي تعرّفها راند ارتكاب اخلطأ يف تفسري الدليل، والظاهر 
أبحد أمرين: إّما إدراكات حّسية أسيء تفسريها )كاألوهام البصرية(، وإّما إدراكات غري حّسية جرى اعتبارها 

 إدراكات حّسية عن طريق اخلطأ )كاألحالم واهللوسات(.

املفاهيم واملعتقدات على هذا األساس احلّسي هي عملية إرادية معّرضة وعلى النقيض ممّا سبق، فإّن تشكيل 
للخطأ بكّل أتكيد. وتقبل راند البياانت احلّسية كنقطة بدء أساسية ال يشّك هبا وتُفرَتض مسبًقا يف كل أشكال 

-هو كياانت خارجاملعرفة، وهبذا املعىن تعتنق راند نسخة من "املعطى" إبستيمولوجًيا. لكّن "املعطى" عند راند 
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ذهنية وخصائص هذه الكياانت، وليس حماكمات عقلية قضوية بشأهنا؛ فكّل احملاكمات العقلية القضوية انجتة 
 عن مستوى إرادي لإلدراك احلسي ضمن الوعي، ولذلك فهو غري معصوم من اخلطأ.

عتبارها مستقّلة عّنا وترفض راند الرؤية القائلة أبّن بعض اإلدراكات احلّسية تبدي خصائص األشياء اب
)اخلصائص األّولية(، بينما تكون اخلصائص األخرى )الثانوية( انجتة عن اخلصائص األّولية، وتتواجد يف الذهن 

(. فعوًضا عن ذلك، متّيز راند بني )حمتوى( اإلدراك احلّسي وبني Rand ITOE: 279ffبشكل كامل )
ى أنّه مربّع وأمحر، مثاًل، فإّن )ما ندركه حّسًيا هو صفاته )شكله(؛ فعندما نقوم ابإلدراك احلّسي جلسم ما عل

اجلوهرية بشكل معنّي(، أي: شكل حتّدده طبيعة اجلسم، وطبيعة أعضاء احلّس لدينا، والبيئة. وهكذا فإنّنا 
ندرك حّسًيا أبّن شكل اجلسم مربّع، وأّن صفة الضوء املنعكس عن سطحه هي االمحرار، وكال الصفتني انجتة 

التفاعل بني أعضاء احلّس لدينا وبينا ما هو أمامها؛ فال مها )صفتا الشكل املربّع واللون األمحر( تنتميان عن 
للجسم مبعزل عن منط اإلدراك احلّسي، وال مها تنتميان لنمط إدراكنا احلّسي مبعزل عن اجلسم ضمن بيئته. 

 ;Kelley 1986عالئقية وموضوعية ) ومن هنا، فإّن هذه اخلصائص ال هي جوهرية وال هي ذاتية، بل هي
Peikoff 1991.) 

وهكذا فبينما تّتخذ راند موقف الواقعية )املباشرة( ابملعىن الذي شرحناه، فإهّنا مع ذلك ال تّتخذ موقف الواقعية 
ذهنية متساوية؛ فمن املمكن أن خنطئ -)الساذجة( مبعىن اعتبار كّل اخلصائص املدركة حّسًيا ذات منزلة خارج

إسناد صفة شكل إدراك حّسي حملتواه )ومن املفرتض أّن العكس صحيح(، لكّن راند ال تعترب هذه احلقيقة يف 
تفنيًدا ملوثوقية احلواّس، انطالقًا من أّن احملاكمة العقلية اليت ترى أبّن صفة بعينها تعود حملتوى إدراك حّسي، 

ه احملاكمة العقلية كاستجابة مفاهيمية هلذا اإلدراك وليس لشكله، ال يقّدمها اإلدراك احلّسي نفسه، بل تنشأ هذ
 احلّسي تّتصف أبهّنا إرادية وتكّونت بشكل معّرض للخطأ.

وعلى النحو ذاته، فإّن وجود صفات تنتمي لشكل اإلدراك احلّسي، ال حملتواه، ليس مؤّشرًا لوجود أّي عيب يف 
 عملية جيب أن يكون هلا طبيعة حمّددة وحتدث مَلكات اإلدراك احلّسي لدينا؛ بل على العكس من ذلك، فكلّ 

بوسيلة حمّددة ما؛ وهلذا فال حميد، وفًقا لرؤية راند، عن اعتماد كيفية ظهور األشياء أمامنا على طبيعة أعضاء 
اإلدراك احلّسي لدينا. وإّن احلقيقة القائلة أبّن )شكل معارفنا يتحّدد جزئًيا ابلوسائل املستخدمة يف اكتساهبا( 

يلغي صالحية وضعها كمعارف؛ وإذا أردان االفرتاض بعكس ذلك فسيعين أن نصل، فعلًيا، إىل االستنتاج  ال
]…[ أبنّه "ال ميكنك أن تعلم أّي شيء، وذلك ألنك ال تعلم أّي شيء إاّل بواسطة شيء ما" و"إّنك أعمى 
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ا فإّن االكتشاف أبّن (. وأيضً Rand 1997: 655ألّن لك أذنني" )]…[ ألّن لك عينني، وإّنك أصّم 
الصفات )كاللون( ليست خصائص جوهرية للكياانت جيب أن ال يعترب مؤشرًا ضمنًيا لذاتيتها، فما دامت 
الصفات ال تعتمد على الوعي وحده بل على العالقة بني الوعي وأشيائه، فهي ليست جوهرية وال ذاتية، بل 

 وإن كانت بعض خصائصه ال توجد إاّل بشكل موضوعية )وهكذا ميكن للكيان أن يوجد بشكل جوهري حّّت 
 موضوعي(.

وترفض راند فكرة كانت حول الكّليات املفاهيمية الفطرية على أساس أهّنا ختلط بني شكل الفكرة حول اجلسم 
(. لكّن بعض املنتقدين Rand ITOE, Ch. 8وبني حمتوى الفكرة، فتؤّدي إىل فصلنا عن الواقع )

(. وحياجج Walsh 2000فسه ابعتباره شديد الشبه مبا جاء به كانت من قبل )ينظرون إىل متييز راند ن
املنتقدون أيًضا أبّن راند جتعل موثوقية اإلدراك احلّسي بال معىن )مبا أّن كّل ما يعّد إدراًكا حسًيا جيب أن يكون 

تتشّكل احملاكمات العقلية  دقيًقا قبل ذلك(؛ وأهّنا تتبىّن مقاربة أسسية ختلط بني عملية اإلدراك احلّسي اليت
بواسطتها وبني كيفية تعليل هذه احملاكمات العقلية؛ وأهّنا ال توّضح كيف أّن احملاكمات العقلية ذات البنية 

 ;Dipert 1987القضوية ميكن املصادقة على صالحيتها بواسطة بياانت حّسية تفتقر إىل مثل هذه البنية )
Long 2000نالك عدد من الفالسفة الذين طّوروا نظرية راند حول اإلدراك (. ومن اجلانب اإلجيايب، ه

 Kelley 1986; Ghateاحلّسي على حنو يتناول مشاكل يف اإلبستيمولوجيا التحليلية املعاصرة )
2013; Salmieri 2013.) 

 

 . نظرية للمفاهيم2أ. 

ستوى تشكيل املفاهيم، حيث إّن عملية التمييز والدمج اليت تبدأ عند مستوى اإلدراك احلّسي تستمر عند م
نقوم ابالهتمام االنتقائي خلصائص بعينها من كيان ما، ومنّيزه عن كياانت تفتقر هلذه اخلصائص، وجنمع هذا 
الكيان سويّة يف الذهن مع كياانت تشاطره اخلصائص نفسها، ممّا يتيح التعامل مع الكياانت كوحدات، أي: 

 ;Rand ITOE; Kelley 1984; Kelley and Krueger 1984كأعضاء يف جمموعة ما )
Peikoff 1991 وإّن حلول الكيان منزلة الوحدة ليس من صفاته اجلوهرية، ألّن أساس منزلته هي عملية .)

التمييز والدمج الذهنية اليت نقوم هبا. لكّن هذه املنزلة ليست ذاتية أيًضا، ألّن العملية تقوم على أوجه للشبه 
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لًيا، ولذلك فإّن هذه املنزلة موضوعية. ونتيجًة لذلك ترفض راند اجلدل بني أنصار الواقعية واالختالف قائمة فع
( حول طبيعة الكّليات وتعتربه بدياًل زائًفا )"الواقعية"، كنظرية حول nominalismوأنصار اإلمسائية )

ند بني الكّليات واملفاهيم، الكّليات، جيب متييزها عن واقعية اإلدراك احلّسي اليت تقبلها راند(. وتساوي را
وتفهمها على أهّنا خصائص للوعي، وهلذا ترفض النزعة اجلوهرية لدى الواقعيني؛ إذ ترى أبّن مشكلة الكّليات 
مضمارها اإلبستيمولوجيا، ال امليتافيزيقيا. لكن مبا أّن راند تعترب املفاهيم موضوعية، فإهّنا متّيز ابلطريقة نفسها 

 إلمسائية، واليت تفّسرها أبهّنا مقاربة ذاتية للكّليات.بني نظريتها وبني ا

وميكن أيًضا أن جنعل للخصائص منزلة الوحدات، فيمّكننا ذلك من القيام بعملية )القياس(، واليت تتضّمن ربط 
الوحدات ذات اخلصائص القابلة لإلدراك احلّسي بكّميات أكرب أو أصغر، مبا فيها اليت تبلغ من الضخامة أو 

لة حجًما يستعصي على اإلدراك احلّسي، ممّا يسمح لنا بتوسيع معارفنا إىل ما وراء مستوى اإلدراك الضآ
احلّسي. و)القياس( هنا جيب أن يُفَهم مبعناه الواسع، أي: إنّه يغّطي العالقات الرتتيبية واألصلية كليهما، ممّا 

ّيق على املفاهيم الكّمية. واملفاهيم توّسع مدى جيعله قاباًل للتطبيق على كّل املفاهيم، دون االقتصار بشكل ض
 معارفنا من خالل تقليص عدد الوحدات اليت جيب أن نتعامل معها.

وتعتقد راند بنظرية جتريد ب "استبعاد القياسات"، أي: إهّنا تعترب تشكيل املفاهيم مسألة تتعّلق بتجميع الوحدات 
بعينها )مثاًل: جتميع األجسام احلمراء مع استبعاد على أساس صفات قابلة للقياس مع استبعاد قياسات 

درجات بعينها من اللون األمحر(. وهذا النوع من التجريد ال يزّيف ما يطّبق عليه، ألّن استبعاد قياسات حمّددة 
ال يعين االّدعاء بعدم وجودها، بل جمّرد استبعاد حتديدها. وإّن أوجه الشبه اليت نشّكل على أساسها مفاهيمنا 

ألوىل هي أوجه شبه حمّددة بواسطة اإلدراك احلّسي؛ أّما املفاهيم األكثر تعقيًدا فتتضّمن أوجه شبه حمّددة ا
 بواسطة املفاهيم.

الذهنية اليت نشّكل على أساسها مفاهيمنا يُفرَتض أبّن راند كانت تعتربها جزئيات ال -إن اخلصائص خارج
التقليدية(؛ لكّن راند ال تفيدان إاّل ابلقليل حول املنزلة امليتافيزيقية  كّليات )وإاّل لكانت راند من أنصار الواقعية

ألوجه "الشبه" أو "التماثل" اليت حنّددها ضمن هذه اجلزئيات اخلصائصية. ويف العادة تسعى نظرايت الكليات 
جتني متمايزتني من لتفسري كّل من: اهلوية الشاملة عرب اختالف بعينه )مثاًل: كيفية انطباق صفة احلمرة على در 

اللون األمحر(، واهلوية احملّددة عرب اختالف ترتييب )مثاًل: كيفية انطباق صفة درجة حمّددة من احلمرة على 
حالتني جزئيتني من التلّون هبذه الدرجة(. ويبدو أّن نظرية )استبعاد القياسات( لدى راند تستهدف قبل كّل 
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يدان إاّل ابلقليل حول القضية الثانية. وإّن إصرار راند على أّن )كّل شيء التعامل مع القضية األوىل، إذ ال تف
شيء يف الواقع هو جزئية( ينظر إليه املنتقدون على أنّه يقّوض إمكانية وجود أوجه الشبه املستقّلة عن الذهن 

ء حقيقي اليت حنتاجها إلثبات موضوعية املفاهيم )إذ كيف ميكن جلسمني أن يتشاهبا إذا مل يكن هنالك شي
مشرتك بينهما؟(. لكّن من املمكن أن راند رمّبا تعترب أوجه الشبه هي نفسها جزئيات خصائصية عالئقية أو 
جمازات، وليست كّليات؛ كما أّن وجه الشبهة يف صفة الكلبية بني الكلبني )فايدو( و)السي( قد يكون جزئية 

 و)سنويب(. خمتلفة عن وجه الشبه يف صفة الكلبية بني الكلبني )السي(

إّن التجريد يصبح "مفتوح النهاية" منذ بداية تشكيله، فال ينحصر تطبيقه ابألجسام احملّددة املدركة حّسًيا اليت 
مّت تشكيل التجريدات منها وحسب، بل يشمل تطبيقه أيًضا كّل األجسام املدركة حّسًيا من النوع نفسه. أّما 

فردات مفاهيمًيا فيجب أن تّتصف أبهّنا )ضرورية(، أي: أساسية من املمّيزات اليت يتّم على أساسها جتميع امل
انحية التفسري؛ لكن مبا أّن راند تعترب التفسري صنًفا إبستيمولوجًيا، وليس ميتافيزيقًيا، فاملاهيات موضوعية وليس 

ملفهوم )الطاولة، جوهرية. وهذه املمّيزات الضرورية تقوم أيًضا بتحديد تعريف املفهوم؛ فكّل من عملية تشكيل ا
 Randمثاًل(، وعملية التوّصل إىل تعريف، يتوافقان مع الوظيفتني الرئيسيتني للوعي: الدمج والتمييز )

ITOE: 41 )(. فجنس الطاولة يدجمها مع موجودات أخرى من النوع ذاته )الكراسي، واخلزائن، و...إخل
ه )وعن األنواع األخرى، طبًعا(. لكّن معىن املفهوم ال بينما يفرّقها متييزها عن املوجودات األخرى من النوع ذات

يكمن يف تعريفه، بل يف مدلوله، فال تتحّدد العضوية يف صنف من املدلوالت تبًعا ألّي معيار يشبه "املعىن" 
لدى فريگه، بل تبًعا ألوجه الشبه األساسية لعضو حمتمل )سواء كان معروفًا أو مل يعرف بعد( مع األجسام 

املدركة حّسًيا اليت يقوم عليها املفهوم. وإّن التعريفات تتعّلق ابلسياق وميكنها أن تتغرّي على حنو  األصلية
يستجيب للمكتشفات اجلديدة دون تغيري املفهوم نفسه. وهنا نصل إىل السؤال: إذن ما هو التعريف املوضوعي 

لإلنسان يف ما خيّص املواضيع املتعّلقة  الصاحل للجميع؟ إنّه التعريف القائم على "أوسع سياق للمعرفة متاح
(. ومبا أّن املفاهيم ال تتغرّي عندما تتغرّي تعاريفها مع منّو Rand ITOE: 46بوحدات املفهوم املعطى" )

املعرفة فهذا يعين أّن لدينا استمرارًا يف الداللة؛ بل إّن منّو املعرفة البشرية ما كان له أن يكون ممكًنا لوال هذا 
(. وهلذا فإّن تطّور العلم ال Rand ITOE: 27–8, 66–67ار والنهاية املفتوحة للمفاهيم )االستقر 

(، بل إّن تطور Feyerabend 1965; Kuhn 1970يهّدد موضوعيته أو تقّدمه، كما يزعم البعض )
رفض راند (. وتLennox 2013البنية املفاهيمية للعلم جيّسد لنا نظرية راند بشأن املفاهيم وتطّور اإلدراك )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  41

الرتكييب، أي: إهّنا تنكر وجود أّي فرق مهّم، يف املنزلة امليتافيزيقية أو الصيغية، وكذلك يف -التمييز التحليلي
وسائل التحّول إىل معلوم، بني هذه املّيزات اليت يذكرها التعريف وبني نظريهتا اليت مل يذكرها. وعلى الرغم من 

اإلمجالية للداللة عند راند حتمل أوجه شبه مثرية لالنتباه مع نظرايت الداللة  كّل الفروق املتنّوعة، فإّن املناقشة
عند أنصار الواقعية، واليت طّورها سول كريپكي وهيالري پوتنام إاّبن سبعينيات القرن املاضي، لكّن راند طّورت 

من جمّلتها ( 1967-1966أفكارها بشكل مستقّل، وعرّبت عن أوىل أفكارها هذه يف أعداد العامني )
 )املوضوعاين(.

ولقد رفض املنتقدون ما جاءت به راند ألهّنا مل تقّدم أّي حّجة يف نقض إمكانية أن يكون ل )بعض( املفاهيم 
(؛ فعلى سبيل املثال: تصف راند Browne 2000; Long 2005a,bدالالت حيّددها التعريف )

التدّخل يف الشؤون االقتصادية بشكل كامل وصاٍف ال معىن "الرأمسالية" بقوهلا "االمتناع الكامل للدولة عن 
(، ومبا أّن راند ال تعترب أّن مثل هذه املنظومة قد وجد Rand 1964a: 33خيضع للسيطرة وال للضوابط" )

قّط، فمن الصعب أن نتبنّي كيف أمكن تشكيل مفهوم "الرأمسالية" على أساس دالالته )أيّة دالالت؟(، ولو 
"الرأمسالية" يؤّدي، بداًل من ذلك، دور )معيار( حيّدد ما ميكن اعتباره داللة فعندها ميكن كان تعريف راند ل 

لبعض العبارات أن تكون "صائبة ابلتعريف" يف هناية املطاف، وهبذا متتلك إمكانية إعادة احلياة للتمييز 
 الرتكييب.-التحليلي

تزعمه من دالالت وفًقا للممّيزات غري الضرورية أو  إّن املفاهيم )أو حماوالت تشكيل املفاهيم( اليت جتّمع ما
غري املنسجمة، أو اليت جتّسد افرتاضات مسبقة خاطئة عوًضا عن ذلك )"الفلوجستون" أو "التطّرف"، مثاًل(، 
واليت تتعامل ضمنيًّا مع أّي اعتقاد منسجم أو عميق التكامل ابعتباره أمرًا سيّ ًئا بغّض النظر عن حمتواه(، إمّنا 

ي مفاهيم تفتقر للصالحية وال ميكن استخدامها بعقالنية. وترى راند أبّن "املفاهيم املضاّدة" أو "حزم املفاهيم ه
اجلاهزة" )ك "التطّرف" أو "األثرة"( توّظف كثريًا كاسرتاتيجية أيديولوجية لعرقلة قدرة الناس على إدراك املفاهيم 

(. وإّن األحكام العقلية Gotthelf 2013ذات بعد معياري ) السياسية غري املرحية؛ وهلذا فإّن نظرية راند
اليت تنكر افرتاضاتنا املفاهيمية املسبقة هي غري صاحلة على النحو ذاته. وعلى سبيل املثال: إّن إمكانية )أن 
تكون كّل جتربتنا يف احلياة ليست سوى حلم( ترفضها راند ابعتبارها تندرج ضمن مغالطة "املفهوم املسروق"، 
ألّن امتالك مفهوم "احللم" يفرتض مسبًقا القدرة على التمييز بني احللم واليقظة؛ وهذا ألّن االمتالك احلقيقي 
ألّي مفهوم يتطّلب كالًّ من القدرة على اشتقاق جتريد من أمور ملموسة والقدرة على املضّي وتطبيقه على 
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فإّن مفهوم اليقظة ما كان له أن ُيشتّق من أّي  ملموسات جديدة، ولو كانت جتربتنا يف احلياة أبكملها حلًما
أمر ملموس وال أن يطبَّق عليه. وإّن من يّدعون إدراكهم ملفهوم ما وعجزهم يف الوقت نفسه عن مالحظة أمثلة 
له "مل يؤّدوا أايًّ من جزئي احللقة: ال التجريد، وال ترمجة التجريد إىل ملموسات"، كما هو احلال يف الدائرة 

ئية اليت "ال ميكن ألّي جزء فيها أن يكون انفًعا حّّت، وما مل، تكتمل الدائرة" )تدوينة يف دفرت مذّكرات الكهراب
 (.Rand 1997: 481؛ 1946مايو  4بتاريخ 

وهلذا فإن الكثري ممّن يبدو أبهّنم يعملون ضمن املستوى املفاهيمي رمّبا ليسوا كذلك يف احلقيقة؛ وتلجأ راند إىل 
ضاّدة للمفاهيم"، الناجتة عن الكسل أو التعليم اخلاطئ، لتفسري هيمنة االنسجام االجتماعي املفتقر "الذهنية امل

للتفكري السليم، انطالقًا من أّن من مل يربع يف صياغة جتريدات أعلى جمرب على اإلحبار يف عامل اجملتمع عرب 
ضاّدة للمفاهيم ترى أبّن مفهوًما كالعدل ال حماكاة السلوك امللموس لآلخرين. وبعبارة أخرى: إّن الذهنية امل

يشري سوى إىل ممارسات ملموسة ينخرط فيها أفراد جمتمع ما ابستخدامهم للمصطلح، وبذلك يعيقون إمكانية 
 :Rand 1982a: ch. 4; 1999aأّي تفّكر انقد بشأن املستوى احلقيقي للعدل يف هذه املمارسات )

ch. 3.) 

 

 لوعي. الوجود، واهلوية، وا3أ. 

ما حّددته راند بتسمية املفاهيم "البديهية" ميكننا أن جند أهّم املفاهيم، من الناحية اإلبستيمولوجية، في
)والبديهيات نفسها اثنوية، ألهّنا تعبريات قضوية للمفاهيم املوافقة، وهي بدورها غري قضوية(. واملفاهيم البديهية 

راند هي: )الوجود، واهلوية، والوعي(؛ وهي ختربان أبّن هذه املفاهيم الثالثة اليت حتظى ابلقسم األكرب من اهتمام 
الثالثة تبّطن املعرفة أبكملها، وال ميكن رفضها دون االعتماد عليها أثناء حماولة الرفض؛ وهي، خبالف املفاهيم 

ة ميكن االستناد إليها املعتادة، غري قابلة للتعريف )إاّل زعًما(، وذلك ألنّه ليس هنالك بعدها أيّة مفاهيم رئيسي
يف تعريفها، بل إّن البديهيات اليت تستخدم للتعبري عنها غري قابلة للربهان أيًضا، ألهّنا مفرَتضة مسبًقا يف كّل 

 (.Rand ITOE; Peikoff 1991الرباهني )

صول على يعرَّف مفهوم الوجود أبن وجود الشيء املوجود هو حقيقة أساسية غري قابلة للجدل؛ وإذا أردان احل
سبب أو تفسري لوجوده غري )ال شيء( فهذا يعين ارتكابنا خلطأ يف فهم موقع الوجود ضمن هرمية املفاهيم 
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)وهذا هو أحد األسباب اليت دفعت راند لرفض فكرة اخلالق اإلهلي كسبب لوجود الكون؛ وعلى الرغم من أنّه 
ون هذا اخلالق ال يفرتض به غري أن يكون مسؤواًل يبقى مثارًا للنقاش ما إذا كان رفضها هذا صاحلًا يف حالة ك

عن وجود أّي شيء ما عداه هو(. وتعرّب راند عن هذا املفهوم بشكل قضوي كبديهية تقول "الوجود موجود"، 
وهي ال تعين هبا جمّرد مالحظة حتصيل احلاصل اليت تقول: "ما يوجد فهو موجود"، بل االعرتاف أبّن شيًئا ما 

 موجود فعاًل.

ا مفهوم اهلوية فيحّدد حقيقة تقول أبّن كّل ما هو موجود يعترب )نوًعا ما( لشيء ما؛ أي: إنّه ذو طبيعة أمّ 
حمّددة غري متناقضة. وهذا املفهوم )كثريًا ما تعرّب عنه راند بشكل قضوي ابسم قانون اهلوية "أ هو أ"( يستتبع 

حمّددة، فال ميكن ألّي شيء أن يعمل إاّل على حنو مفهوًما آخر هو مبدأ السببية: فبما أّن لكّل شيء طبيعة 
 ينسجم مع طبيعته.

واثلث املفاهيم، مفهوم الوعي، حيّدد حقيقة مفادها أّن الوعي موجود؛ وتّتفق راند مع الرؤية الديكارتية اليت 
ارها ل "اليقني ترى أبّن املرء ال ميكنه أن ينكر بشكل مرتابط منطقًيا وجود وعيه، لكّنها ختالف ديكارت يف إنك

املسبق بوجود الوعي"، أي: الفكرة اليت تقول أبنّنا نستطيع أن نكون واعني مبحتوى أذهاننا دون أن نعلم ما 
ذهين يتطابق معها؛ إذ ترى راند أبنّه ال ميكن أن يكون هنالك أّي حمتوى ما -إذا كان هنالك أّي واقع خارج

عالئقًيا يف أساسه: فأن تكون واعًيا يعين أن تكون واعًيا بشيٍء  مل يكن هنالك واقع خارجي. وتعترب راند الوعي
 ما خارج وعيك، أّما وعيك بوعيك نفسه فليس له إاّل مكانة اثنوية.

وللوجود أولوية على الوعي من الناحيتني اإلبستيمولوجية وامليتافيزيقية مًعا )والناحية الثانية تشرح األوىل(: 
يمولوجية مرّدها إىل أن الوعي جيب أن يكون واعًيا جبسم حمّدد قبل أن يكون واعًيا فاألولوية من الناحية اإلبست

بذاته، واألولوية من الناحية امليتافيزيقية مرّدها إىل أّن الوعي هو استجابة ألجسامه ولذلك ال ميكنه أن يسبقها؛ 
ألهّنا، كما ترى راند، جتعل الوجود معتمًدا وهبذا جيري استبعاد النظرايت امليتافيزيقية املشاهبة للربوبية واملثالية 

 على الوعي.

وإّن احلقيقة اليت تقول أبّن الوعي، كإدراك حّسي وكمفهوم، عملية معّقدة نشيطة وسببية، ال تستتبع القول 
ا خيص أجسامها. وترى راند أبن اقرتاح ما خيالف ذلك )املطالبة أبن الوعي مأبهّنا عملية خاّلقة أو مشوِّهة في

كي يتواصل مع الواقع ال بّد له أن يكون منفعاًل بشكل كامل وال يقوم أبّي نوع من املعاجلة( هو رفض للوعي 
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على أساس واهن يرى أّن له هوية حمّددة وأنّه يوّظف وسائل حمّددة، وهذا يعيدان إىل ما أسلفنا ذكره: أن تكون 
 أعمى ألّن لك عينني، وأن تكون أصّم ألّن لك أذنني.

راند، كما أسلفنا، أّن حواّسنا ال ميكنها أن ختدعنا؛ وأنّنا عندما نشّكل أحكامنا املفاهيمية على أساس  وترى
الدليل احلّسي فال جمال لالخنداع حينها إاّل إذا مسحنا ألنفسنا أبن نستسلم للغفلة أو التهّرب. ومن هنا فإّن 

ة تتطّلب اليقني، جندها متّيز اليقني عن العصمة: فاحلكم اليقني متاح لنا دائًما؛ لكن بينما ترى راند أّن املعرف
العقلي ميكنه أن يكون )متيّقًنا(، ضمن مدى معطى من املعرفة املتاحة، حّّت وإن كان حيتاج إىل التنقيح على 
ل سياقي يُفَهم وجوده  ضوء املعلومات اجلديدة. ويفّسر پيكوف ذلك أبّن راند تعتقد أبنّه ما دام هنالك مؤهِّ
الضمين يف األحكام العقلية للمرء ويف كّل مرحلة )مثاًل: "إىل احلّد الذي ميكن حتديده يف ضوء املعرفة 

(. Peikoff 1991فإّن األحكام العقلية املنّقحة ال حتتاج إىل التناقض مع األحكام األصلية )…"( احلالية
 بارة هبذا املعىن.لكّن هذه الفكرة تنطوي على إشكالية، وراند نفسها مل تدِل أبيّة ع

إن راند ترفض كالًّ من الدوغمائية )التشديد على املعرفة واملطالبة ابملوافقة عند غياب الدليل الكايف سياقًيا( 
والشكوكية )إنكار املعرفة، أو املطالبة ابإلحجام عن املوافقة، عند غياب الدليل الكايف سياقًيا(؛ وكذلك ترفض 

به منطًا من املعرفة غري عقالين وغري حّسي( ابعتبارها نوًعا من أنواع الدوغمائية؛  الغيبوية )مبعناها الذي تّدعي
فاحملّدد الرئيسي والنهائي لالعتقاد جيب أن يكون تطبيق املنطق، أي: "فّن التعريف غري املتناقض"، على 

 البياانت احلّسية.

 

 . ميتافيزيقا الطبيعة البشرية4أ. 

(، فمهمتها هي: minimalistا يّتصف أبنّه على درجة كبرية من األدنوية )إن فهم راند لدور امليتافيزيق
التحّري بشأن املّيزات األعّم للوجود كما هي )"الوجود كوجود" حبسب تعبري أرسطو(. وهلذا فإّن قدرًا كبريًا من 

ا أبن يدخل ضمن حقل التحّري امليتافيزيقي التقليدي بشأن املّيزات احملّددة للكون وعناصره تعتربه راند خليقً 
العلوم اخلاّصة، ال الفلسفة. وابإلضافة هلذا، وانسجاًما مع اعتقادها أبّن الكثري من املسائل املركزية يف فلسفتها 
تعتمد على ظاهرات يقضي الفهم املناسب أبهّنا موضوعية، وليست جوهرية، فإّن راند متيل إىل إسناد دور 
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امليتافيزيقا؛ إذ ترى راند أبّن امليتافيزيقا ختربان أبّن الكياانت ذات طبائع أوسع لإلبستيمولوجيا ابملقارنة مع 
 حمّددة، واإلبستيمولوجيا ختربان بكيفية حتّري هذه الطبائع، والعلوم اخلاّصة تقوم حينها إبجراء التحّري الفعلي.

األكثر حتديًدا من أولوية الوجود وعلى الرغم من ذلك، فإّن راند تّتخذ موقًفا يف عدد من املسائل امليتافيزيقية 
على الوعي أو أولوية الكياانت على اخلصائص. وعلى سبيل املثال: تنكر راند إمكانية الالهناايت املتحّققة 
)يف مقابل الالهناايت احملتملة، ابملعىن األرسطي للعمليات اليت ميكن االستمرار هبا دون هناية( وذلك انطالقًا 

تتطّلب من كّل قدرة أن تكون ذات مدى حمّدد قابل للقياس. ومن اجلانب اآلخر، تصّر  من أّن بديهية اهلوية
راند على أّن اعتبار الوجود ذا طبيعة رئيسية ال جدال فيها فليس من اجملدي بعدها أن نفّكر ابلواقع ككّل 

دمريها، وكان موجوًدا ابعتباره داخاًل يف الوجود أو خارًجا منه؛ فالكون حقيقة رئيسية ال ميكن خلقها أو ت
دائًما. وليس من الواضح ما إذا كانت راند تعتقد أبّن الكون قدمي بال حّد )وهو موقف قد يبدو أنّه ال يتالءم 
مع إنكارها لالهناايت املتحّققة، على الرغم من أّن أرسطو كان يعتقد هبذا اخلليط من الرؤى(، أم أهّنا كانت 

مّدة زمنية من العدم )وهو اّدعاء ينطوي على شيء من التمّيز إذا اعتقد املرء، تعتقد فقط أبّن الكون مل تسبقه 
 كما هو حال راند، أبّن مرور الزمن يقتضي التغرّي(.

لكّن معظم األطروحات امليتافيزيقية األكثر حتديًدا لدى راند هي اليت تتعّلق بطبيعة منط واحد بعينه من 
ر، وابلفعل: كّل الكائنات احلّية عموًما، منظومات مرتّبة غائًيا، على الرغم الكياانت: البشر. إذ تعترب راند البش

ًعا ال حيمل داللة رئيسية للغائية؛ وتتلّخص رؤية راند يف أّن الكائنات احلّية  من أّن غائيتها أتخذ شكاًل مطب َّ
ن وعي(، ولذلك فال بّد تعتمد يف وجودها على النجاح يف القيام بنشاطات الصيانة الذاتية )بوعي منها أو دو 

 substanceهلا من االنتظام حول هدف تعزيز وظائفها احليوية. وترفض راند كالًّ من ثنائية املاّدة )
dualism( واملاّدية االختزالية )reductive materialism إذ تعتقد أبّن اإلنسان وحدة مدجمة من ،)

كن فصلها عن املمّيزات اجلسدية وال ميكن فصلها عنها الذهن واجلسد، فهو كيان موّحد ذو ممّيزات ذهنية ال مي
 propertyكّلًيا )ومن غري الواضح ما هو املصطلح األفضل الذي ندعو به رأي راند هذا: ثنائية اخلاّصية )

dualism( أو اجلسدانية الالاختزالية ،)nonreductive physicalism.)أو غريمها ،) 

هو مؤثّر على حنو سبيب، أو ميكن القول بشكل أدّق: إن البشر مؤثّرون وإّن الوعي ليس ظاهرة مصاحبة، بل 
على حنو سبيب بفضل امتالكهم للوعي )من بني عوامل أخرى(؛ وحنن نعلم هذا مبقتضى التجربة املباشرة. 
وعالوة على هذا، فبينما حيدث اإلدراك احلّسي بشكل آيل، فإّن عمل الوعي على مستوى اإلدراك احلّسي ال 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  46

ضع للضرورات السببية. وإّن من البديهيات: الواقع الالتوافقي لإلرادة احلرّة؛ وذلك ألّن األدوات املفاهيمية خي
الالزمة ملساءلة واقعها تفرتض مسبًقا سلطتنا اإلرادية على عملياتنا الفكرية، وابألخّص: قدرتنا على رفع أو 

ا على احملاكمة العقلية لصوابية التفكري تفرتض مسبًقا أن خفض مستوى التنّبه الذهين لدينا، نظرًا إىل أّن قدرتن
 (.N. Branden 1971ال يكون تفكريان موّجًها بعوامل تتجاوز معارفنا وسيطرتنا )

واخليارات احلرّة ليست دون سبب، انطالقًا ممّا تعتقد به راند من أّن األفعال )بشكل عاّم، دون االقتصار على 
أسباهبا، ال من األحداث السابقة هلا، بل من طبيعة الكياانت املنخرطة فيها. بل إّن أفعال البشر( تستمّد 

هنالك طرح تصبح اخليارات احلرّة مبوجبه من الضرورات، وابلتحديد: من الضروري للبشر، نظرًا لطبيعتهم 
خيتاروا أمرًا دون  ككائنات عقالنية واعية، أن يّتخذوا خيارات حرّة، على الرغم من أنّه ليس من الضروري أن

 آخر.

لكّننا إذا ابتعدان عن ميدان اخليار البشري جند راند تعترب كّل احلقائق واألحداث مبثابة ضرورات و"معطيات 
ميتافيزيقية"؛ ويبدو أّن راند تعترب موقفها هذا نتيجة طبيعية ألولوية الوجود، على الرغم من أنّه ليس من الواضح، 

استثناء راند للخيار البشري، السبب يف أنّه ال ميكن أن يكون هنالك كياانت من  إذا أخذان بعني االعتبار
النوع الذي تقضي طبيعته أبن يسلك سلوًكا احتمالًيا، كما نّصت عليه الكثري من تفسريات الفيزايء الكّمية 

ّمي ذات طبيعة احتمالية )على العكس من ذلك، فإّن الرؤية املمّيزة اليت تقول أبّن "احلالة الراهنة" للجسيم الك
 تتناقض بوضوح أكرب بكثري مع أولوية الوجود(.
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ii    يناقش مايكل شيرمر صفات الطوائف المتطّرفة عند أتباع راند، لكنّه يكتب أيًضا بأّن الكثير من

أفكارها، بما فيها دفاعها عن العقل والفردانية ورأسمالية عدم تدّخل الدولة في الشؤون االقتصادية تتّسم بالقّوة والبصيرة )راجع: 

Shermer 1993.) 

iii  ة تدين بوجودها وطبيعتها )وظيفتها( للغايات اإلنسانية، وأنّها ال تعبأ بتعّرضها صحيح أّن الروبوتات الحقيقي

لألذى، لكنّها في هذا االعتبار ال تختلف عن زهور التوليب السوداء، وأفضل ما يمكن أن تفعله حّجة راند هو أّن تدعم ادّعاءها 

 بأّن الحياة هي التي تولّد القيمة.

iv  ( يبدو أن كيليKelley 2015 يميل باتّجاه الموقف اليودايموني، لكّن هذا التفسير يصيبه التعقيد عندما )

 نجده يبدأ مقالته وينهيها باالدّعاء بأّن الحياة )هل يعني البقاء؟( هي معيار القيمة.

v   في روايتها )نحن األحياء( تخسرا البطلة )كيرا( كّل شخص وكّل شيء تحبّه بسبب منظومة توتاليتارية

ة، لكنّها تحتفظ بحبّها المضطرم للحياة. وفي رواية )المنبع( يُضطّر البطل )رورك( إلى العمل في مقلع للحجارة، مع متوّحش

احتمال دوام عمله هذا إلى األبد، لكنّه لم يستسلم قّط للشعور بالمرارة والكراهية تجاه من حرموه من حرفة البناء التي تسري في 

يجب أن يُهَزم. وفي رواية )أطلس يستريح( نجد في منزل فرانسيسكو في منطقة گالتس گولچ عروقه، وتعامل مع ألمه كعدّو 

كناية عن قدرة البطل على إقرار الحياة في وجه الحزن: فالجانب "الخارجي المقفل الصامت" للمنزل يعكس الحزن والوحدة 

ه وعمله، لكّن داخل المنزل يمتلئ "إشراقًا منعًشا" ينبئ اللذين عاشهما فرانسيسكو أثناء سنوات البعد المؤلم عن معشوقيه: حبيبت

 (.Rand 1957 [1992]: 710بهزيمة الحزن على يد اإلقرار بالحياة )

vi  [ لكّن راند في كتابها )الفلسفة وحّس الحياةRand 1966b( تحاجج )]بأنّنا نبدأ بتشكيل نظرتنا العاطفية 1 )

( بأّن معظم المعاني التي 2بل وقت طويل من اكتسابنا لمعتقدات واعية حول العالم، و)في الحياة )"حّس الحياة" بالنسبة لنا( ق

يشّكلها الناس للحياة أقرب إلى الحقيقة من معتقداتهم الواعية. وفي كتاباتها األدبية تكثر راند من اإلشارة إلى أّن العواطف يمكن 

لمقارنة مع العقل، وهي رؤية حظيت مؤّخًرا بالدعم من علم النفس لها أن تكون أكثر موثوقية أحيانًا في تقييمنا للحقيقة با

اإلدراكي، وعلم النفس التطّوري، وعلم النفس االجتماعي. وترينا راند، مراًرا وتكراًرا، أبطال رواياتها وهم ال يرون بأًسا في 

ر من رواية )أطلس يستريح( نقرأ أّن داگني قبول الدليل الذي تقدّمه عواطفهم، دون أن يفهموا السبب بشكل كامل؛ ففي مشهد مبكّ 

مقتنعة بأّن فرانسيسكو قد أصبح عبدًا للشهوة ال قيمة له وأنّه ال يستحّق اهتمامها الشخصي به، لكنّها تدرك عند محاورتها له أنّه 

(. وفي Rand 1957 [1992]: 117–18ال تزال ترغب به، وحينها تخبرنا الكاتبة بأنّها لم تقاوم رغبتها هذه ولم تندم عليها )

رواية )المنبع( نرى دومينيك وهي تقول لگيل وايناند، وهو رجل تحترم مبادئه، بأّن "سنين ستمّر قبل أن تفهم" السبب الذي 

 جعلها تشعر بالوالء تجاهه، ألّن هذا الوالء "يتناقض مع كّل" ما فعلته أو اعتقدته، لكنّها تعلم أنّها تدين له بالتحذير من إلزورث

 (.Rand 1943: 499–500توهي )

vii   نقرأ في التاريخ الشفوي لحياة آين راند الكثير من الشهادات على كرمها، ومنها شهادة جون كوريسو )قبل

(، إذ كانت كوريسو تدرس في الجامعة في لوس أنجلس وتعيش في ملجأ McConnell 2010: 86–107الزواج: جون كاتو( )

ن أصول يابانية الذين احتجزوا إبّان الحرب العالمية الثانية وأطلق سراحهم بعدها، واعتادت كوريسو تمّوله الكنيسة لألمريكيين م

على زيارة راند وزوجها فرانك أوكونر في سان فرناندو كّل سبت، لتمضي عطلة نهاية األسبوع في طباعة صفحات من رواية 

دوالًرا،  48وكانت راند تدفع لكوريسو أجًرا وافيًا لهذين اليومين ) )أطلس يستريح( التي كانت ال تزال حينها في مرحلة التأليف،

دوالًرا[ بالقيمة الحالية( وذلك كي تمّكن كوريسو من إعالة نفسها خالل األسبوع ودفع تكاليف الدراسة. ولقد  524-485تعادل ]

"بعبارة موجزة: لقد كانت تعاملني بقدر هائل  كانت راند تتعامل معها بالكثير من العطف والودّ، وتعبّر كوريسو عن ذلك بقولها:

(. ومثال آخر نجده في مواظبة راند طوال ثالث سنوات McConnell 2010: 104من العاطفة والحّب. لقد أحسنت إلّي كثيًرا" )

مخيّم للمهّجرين في على نجدة ماّرا ستاركهاو، أّول معلّمة علّمتها اإلنكليزية وإحدى الصديقات المقّربات ألّمها، التي كانت في 

 :McConnell 2010: 94; Berliner 1995aالنمسا، فدفعت نفقات خروجها وإسكانها بمنزل خاّص بها لمدّة عام كامل )

301, 360, 362, 367, 369, 376, 377, 401, 406, 409, 426 .) 

viii  من الواضح أّن راند وإلى جانب ذلك يجب أن ال ننظر إلى هذه األمثلة كسلوك خارج على طبع الشخصية، ف

تريد منّا أن نعتقد بأّن رورك وداگني وريردن وغيرهم من األبطال والبطالت يتّصفون باللطف والكرم، ولذلك نقرأ أّن مالوري 

 Randينظر إلى رورك فيرى فيه "ألطف الوجوه وأهدئها" على الرغم من أّن وجهه "ال يبدي أي سمة من سمات الشفقة" )

كيتينگ رورك بأنّه "ألطف إنسان" عرفه ألنّه ال يسترجع الماضي ويواجهه به بعد هزيمته وخروجه من  (، ويخبر321 :1943

( محاججات تساعد على رفع Smith 2006( وسميث )Kelley 1996(. ونجد لدى كيلي )Rand 1943: 574–75الميدان )

 مكانة فضائل عمل الخير في األخالقيات الموضوعانية.
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 Copyright 2017© حكمة  58

                                                                                                                                                                             
ix  ني القول بأّن راند ال تعترف بالحقوق الموجبة وما يرتبط بها من حقوق ينشئها التعاقد وعالقة لكّن هذا ال يع

 األبوة و...إلخ.

x   إّن نظرية العمل لدى ماركس حول القيمة واستغالل العامل قادته، كما هو مشهور، إلى استخدام الحّجة

 البيان الشيوعي(.نفسها )الملكية الذاتية( لرفض حقوق الملكية الخاّصة في )

xi   االستثناء الوحيد نجده في شخصية )ذهب( بطلة روايتها )النشيد(، والتي منحتها منزلة مناسبة باعتبارها

األم األولى المنتَظرة لجيل جديد في عالم جديد. ويضاف إلى ذلك أنّه على الرغم من أّن )دومينيك( في رواية )المنبع( ناجحة في 

 ليست مهتّمة بعملها كمهنة، فمشروعها الوحيد هو البقاء حّرةً من أّي ارتباط بالعالم. عملها الصحافي، فإنّها

xii   راجع، مثاًل، قّصة الشاب الذي تّم إنقاذه من اليأس برؤيته لمنتجع مونادنوك الذي يملكه رورك: "ظّن أنّه

أر كيف أّن عماًل واحدًا من أعمال اإلنسان على دعني ]…[ كان ال يأمل إاّل في العثور على المتعة والعقل والمعنى في الحياة 

يتبدى فيه النهائي المتحقّق الخالي من األلم. ال تساعدني وال تخدمني، لكن دعني أراه مّرة واحدة، ألنّني بحاجة ]…[ األرض 

وكانت هناك أمام ]…[. أرني كيف أنّه ممكن، أرني ما أنجزَت، والعلم بذلك سيمنحني الشجاعة ألحقّق ما أريد إنجازه ]…[ إليه 

 (.Rand 1943: 503–6ولم يعلم رورك أنّه قد منح شخًصا الشجاعة ليواجه ما حدث طوال حياته" )]…[ عينيه 

xiii   ّيحمل موقف راند هذا بعض مالمح الشبه بمحاججة الكاتب البريطاني سي. إس. لويس الناقضة لنفسها ضد

 ,C.S. Lewis, Miracles, ch. 3. London & Glasgow 1947لها. راجع:  الواقعية األدبية، والتي اشتهر انتقاد أنسكومب

revised 1960; and G.E.M. Anscombe, “Reply to Mr. C.S. Lewis’s Argument that ‘Naturalism’ is 

Self-Refuting”, Socratic Digest 4 (1948), 7–15; reprinted in The Collected Philosophical Papers of 

G. E. M. Anscombe, Vol. II: Metaphysics and the Philosophy of Mind (Oxford 1981), 224–232.). 


