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 1لباخي هو بول هنري تيري )بارون( د
 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منال محمد خليفترجمة: 
 
 
 
 

يقا واألخالق والنظرية السياسيةحول  مدخل   ر ي الميتافير
ي دي هولباخ وفلسفته فر ي تير ة بول هير جم لد   ؛سير .  نص مير

ي الموسوعة موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و مايكل لي بوفيه
جمة هي للنسخة المؤرشفة فر (. ننوه بأن الير

 عن  هذا الرابطعىل  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث    النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم   أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنش     عىل مجلة حكمة. د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير
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  Paul-Henri Thiry (Baron) d'Holbach  بول هنري تريي، ابرون دي هولباخكان  
الفلسفية   الفرنسي. حيث طور يف كتاابته  التنوير  فيلسوفاً ومرتمجاً وشخصيًة اجتماعية ابرزة يف عصر 
ميتافيزيقا حتمية ومادية أنشأت جمادالته ضد الدين املنظم ابإلضافة إىل نظريته األخالقية والسياسية.  

. وترجم اعماالً أملانية يف الكيمياء وعلم  العلم والدينوقدم كمرتجم مسامهات كبرية يف التنوير األورويب يف  
طبقات األرض إىل الفرنسية، وخلص العديد من التطورات األملانية يف هذه اجملاالت يف مداخالته يف  

أيضاً أعماالً إجنليزية مهمة عن الدين وفلسفة السياسة    هولباخ جم  . وتر Diderot  ديدرو موسوعة  
إىل الفرنسية. ولكنه الزال معروفاً على حنو أفضل بدوره يف اجملتمع الباريسي. وأنتجت احللقة املؤلفة من  

استضافها   اليت  واألخالقية    هولباخاملثقفني  الدينية  األعمال  من  بطرٍق خمتلفة موسوعًة وعدداً  ورعاها 
والسياسية اليت سامهت يف األساس األيديولوجي للثورة الفرنسية. وعلى الرغم من اآلراء املتطرفة للعديد  

تضمنت عدداً من أبرز الشخصيات    هولباخ من أعضاء حلقته، إال أنَّ القائمة األوسع للضيوف الزائرين لـ
 ديكايل ومركزاً للثقافة السائدة. الفكرية والسياسية يف أورواب. وكان صالونه ابلتايل ملجًأ للفكر الرا 

 
 السرية الذاتية .1
 . امليتافيزيقا: املادة واحلركة، العلة واملعلول 2
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 مصادر اإلنرتنت األخرى •
 مدخالت ذات صلة  •

 
 
 . السرية الذاتية 1

فرانسيس آدم دي هولباخ  يف إديشيم. وترعرع يف ابريس على يد عمه    1723عام    هولباخولد  
Franciscus Adam d’Holbach  1748إىل    1744، وحضر يف جامعة ليدن من  

أقيمت هناك. ومن احملتمل يف البداية على األقل،    . واستمتع بشكٍل خاص ابحلفالت اليت1749أو  
يف ابريس على غرار احلفالت اليت حضرها يف ليدن. ويف   هولباخأن تكون حفالت العشاء اليت أقامها  

مات كّل    1754أو    1753. وحوايل  ابسيل جينفيف دي أين، تزوج من ابنة عمه الثاين  1749عام  
 ًة كبرية. ووالده، اتركني له ثرو  فرانسيس من عمه  

ثروته الكبرية إلقامة حفالت العشاء اليت اشتهر هبا. حيث كان ميتلك منزاًل يف    هولباخاستخدم  
ابريس يف شارع روايل، بوت سان روش، والذي كان ميتلك بشكٍل عام قائمة من الضيوف تقتصر على  

افة إىل حلقته األصدقاء  أيضاً ابإلض هولباخاملفكرين اجلادين، وقصراً يف غراندفال والذي استضاف فيه 
واألقارب االجتماعيني. وضمت حلقته مثقفني، شاركوا على األقل رغم اختالف مواقفهم حول العديد  
األوساط   مناقشتها يف  التطرف جداً  من  أنَّه  الكثريون  اعتقد  آبراء  االستمتاع  الرغبة يف  القضااي،  من 

الثامن القرن  من مخسينيات  احللقة  واجتمعت  الثامن عشر.    االجتماعية.  القرن  مثانينيات  عشر حىت 
،  Alan Korsآالن كورس  وتطورت اجملموعة مبرور الوقت، ولكن أعضائها األساسيني، كما قال  

ديدرو  كانوا   الثقايف    ، Denis Diderotدينيس  والناقد  والدبلوماسي  فريدريك  املوسوعي، 
تشارلز جورج لو روي  ، وعامل الطبيعة   Melchior Grimm-Friedrich  ملكيور جرمي

Melchior Grimm-Friedrich  ونتيل  جان فرانسوا مارم، والكاتب والناقد-Jean
François Marmontel  األب والكاهن  واملؤرخ  راينال ،  فرانسوا  توماس   غويالم 

François Raynal-Thomas-Guillame  والطبيب روكس  ،   أوغسطني 
Augustin Roux  والفيلسوف والشاعر  المربت  ،  سان  دي  فرانسوا  Jean-جان 

Lambert-François de Saint  رد  جان اببتيست أنطوان سوا، والكاتب-Jean

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Charles_Kors
https://www.britannica.com/biography/Denis-Diderot
https://www.britannica.com/biography/Denis-Diderot
https://www.britannica.com/biography/Denis-Diderot
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Antoine Suard-Baptiste  فرانسوا جان  ، والناشرJean-Françoisشيفالييه  ، و
شاستيلوكس   والناشر  Jean-Françoisدي  موريليه  ،  أندريه    abbé Andréآيب 

Morellet  جاك أندريه انجيون  ، والفيلسوفAndré Naigeon-Jacques  وكان .
مثل   الرجال،  هؤالء  من  سياسية  هولباخالعديد  أبجندات  منهم  العديد  دفع  علناً، كما  ملحدين   ،

اجملتمع   هامش  على  شخصية  أبنَّه كان  حللقته  العام  الطابع  يوحي  فقد  لذا  ثورية.  وحىت  راديكالية، 
 غريب األطوار بنكهة الفضيحة.*Parvenu الباريسي، ونوعاً من البارفيين

من االحتفاظ حبلقته بقوة يف التيار الرئيسي    هولباخى الرغم مما قد يتوقعه املرء، متكن  ولكن عل
للمجتمع األورويب. وحضر عشاءه النبالء الفرنسيون، وكذلك السفراء من دول عرب أورواب، والدمنارك،  

ملفكرون البارزون  وإجنلرتا، وانبويل، ودوقية ساكسونيا كوبورغ وغوات، وفورمتبريغ، والسويد. وكذلك فعل ا
جان  من مجيع الفئات، ويف أوقاٍت خمتلفة وبدرجات متفاوتة من احلماس، ومن بينهم الفيلسوف والروائي  

 Jeanجان لورون داملبري  وعامل الرايضيات    ،Jacques Rousseau-Jean  جاك روسو
Le Rond d’Alembert  إدوارد جيبون  ، واملؤرخEdward Gibbon  والكاتب ،

والبول   والكيميائي  Horace Walpoleهوراس  بريستلي  ،   Josephجوزيف 
Priestley سيزاري بيكاراي  ، والناقد االجتماعيCesare Beccaria نيكوال  ، والفيلسوف
بوولنج والعامل  Antoine Boulanger-Nicolasر  أنطوان  الدولة  ورجل  بنجامني  ، 

واملمثل   FranklinBenjaminفرانكلني   جاريك  ،  ،  David Garrickدايفيد 
ديفيد  ، والفيلسوف  Adrien Helvétius-Claudeكلود أدراين هيلفيتيوس  والفيلسوف  

لورانس سترين  ، والروائي  Adam Smithآدم مسيث  ، واالقتصادي  David Humeهيوم  
Laurence Sterne  راديكالياً، بل    هولباخ . وبدايًة مل يكن معروفاً يف فرنسا ابعتباره سياسياً 

حلصول على دعوات إىل شارع روايل،  ابعتباره ملجًأ رئيسياً للفلسفة. ورغب الكثريون يف ابريس يف ا
 احملطة األوىل للعديد من الزوار الدوليني البارزين. هولباخوكان منزل 

 
ارتقى فجأة إلى طبقة اجتماعية واقتصادية  الذي شخص الكلمة فرنسية تطلق على محدث النعمة، و البارفيني:  - *

 )المترجم( من قبل اآلخرين في تلك الطبقة. اجتماعياا  أعلى ولم يكتسب بعد قبولا 

https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/hume/
https://iep.utm.edu/smith/
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والبد أنَّ شخصيته كانت رائعة كوهنا حافظت على صالون اجتمع فيه رجال اإلصالح السياسي  
على مثل هذا احلوار املفتوح  والديين حبريٍة كبرية ويف كثري من األحيان مع الزوار الذين مل يكونوا معتادين 

شعر حبد    روسو أو الذين كانوا هم أنفسهم جزءاً من املؤسسة اليت تعرضت للهجوم. ويف الواقع، رغم أنَّ  
ذكرى   حييي  لكنه  احللقة،  قبل  من  به  مرحب  غري  أنَّه  اجلديد  يف   هولباخذاته  )هلواز   La  رواية 

nouvelle Heloïse)  ،فوملار  و ، ابعتباره الشخصية املتناقضةWolmar  امللحد الذي جيسد ،
الطيبة، قد يوضح كرمه على املائدة    هولباخ  رغم ذلك كّل الفضائل املسيحية. وابإلضافة إىل شخصية

)كان عشاءه لذيذاً وخاصة نبيذه( ودعم العديد من معارفه جناحه كونه دعامة اجملتمع وانقده. ورمبا مل  
فاً بشكٍل واضح مثل بعض أعضاء حلقته. حيث نشر بعضاً  يكن أيضاً يف نظر العديد من معاصريه متطر 

املسيحية   عن  النقاب  )كشف  ذلك كتاب  يف  مبا  الفرنسي،  التنوير  عصر  أعمال  أشهر   Leمن 
Christianisme dévoilé( وكتاب )( وكتاب )نظام الطبيعةLe Bon Sens    .)احلس املشرتك

آيب بريغري  و  Voltaire  فولتريزة مثل وأاثرت هذه الكتب ردوداً طويلة وساخنة من شخصيات ابر 
abbé Bergier فريدريك العظيم  وFrederick the Great  وأداَن جملس النواب يف .

سيئ السمعة    هولباخ ابريس كتايب )نظام الطبيعة واحلس املشرتك( ومت حرقهما عالنيًة. ومع ذلك مل يكن  
دائماً على النشر من دون الكشف عن هويته، لكي يبقى أولئك   يف عصره مثل كتبه. وكان حريصاً 

قة، جاهلون إىل حٍد ما على األقل آبرائه الدينية  الذين ال يعرفونه أو ال يهتمون ابلتفكري فيه هبذه الطري
 والسياسية.

الثامن عشر حىت    هولباخاجتمعت حلقة   القرن  أوائل اخلمسينيات من  ملدة ثالثني عاماً، من 
شارلوت سوزان دي آين  . وحينها توفيت زوجته األوىل وتزوج أختها الصغرى،  1780حوايل عام  

Charlotte Suzanne d’Aineها أربعَة أطفال. وكان يكتب بغزارة طوال هذا  ، وأجنب من
أو شارك يف أتليف أكثر من مخسني كتاابً    هولباخ، ألف Vercruysseلفريكرويس  الوقت. ووفقاً 

 .1789وأكثر من أربعمئة مقالة. تويف عام 
 
 . امليتافيزيقا: املادة واحلركة، العلة واملعلول 2

يف كثري من األحيان هو موقف سليب: اإلحلاد. على    هولباخاملوقف امليتافيزيقي الذي يرتبط به  
للدفاع  احلس املشرتك  خيصص ابلفعل اجمللد الثاين أبكمله لنظام الطبيعة وكّل كتاب    هولباخالرغم من أنَّ  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1/
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ٍم فلسفي كبري. حيث تؤكد على  عن اإلحلاد وانتقاد ادعاءات معينة عن هللا، إال أنَّ آراءه ال حتظى ابهتما
مناقشة ما هو غري معروف بشكٍل مفهوم، واألصول   الشر، واستحالة  موضوعات ابلية مثل مشكلة 
النفسية املشكوك هبا لالعتقاد الديين، واخللط بني األوصاف التقليدية لإلله بتلك املصطلحات اليت تنفي  

ال، القول إنَّ هللا غري متناه هو جمرد إنكار أن  ببساطة املصطلحات الوصفية احلقيقية: على سبيل املث
أو مقارنة مع ما قدمه بشكٍل    هولباخيكون هللا متناه. وال تُعترب أّي من هذه احلجج فريدة ابلنسبة لـ

ميتافيزيقيته   على  ما  حّد  إىل  اإلحلاد  عن  والصاخبة  الطويلة  تعبرياته  أخرى  انحية  من  وطغت  جيد. 
 اً هلذا النقاش.الوضعية، واليت ستكون حمور 

ابالعتبار أنَّ الطبيعة تتكون من املادة واحلركة وال شيء غري ذلك. والطبيعة معروفة   هولباخأيخذ 
 لنا، وتُعرف كوهنا سلسلة من العلل واملعلوالت: 

ال يقدم الكون، أي ذلك التجمع الواسع لكّل شيء موجود، سوى املادة واحلركة: ال يقدم ذلك  
 ]System of Nature[15 ,لسلة هائلة ومتواصلة من العلل واملعلوالت.  الكل لتفكريان سوى س

آلية، مبعىن أنَّ أّي شرح صحيح حلدث ما سيشري فقط إىل املادة    هولباخوابلتايل فإنَّ ميتافيزيقيا  
أنَّ حماولة   تركيبها. غري  اليت تصف  والقوانني  اإلجاابت    هولباخواحلركة  لالستفادة من هذه  الطموحة 

)نظام امليتا أي كتابه  هذا،  من  أكثر  شيئاً  تتضمن  ا  أهنَّ غالباً  يُعتقد  اليت  األسئلة  على  املتناثرة  فيزيقية 
الطبيعة(، يشوهبا إىل أبعد حد يف بعض األماكن، املبالغة يف التبسيط، والدوغمائية يف أماكن أخرى.  

يعزو   الواقع،  ) Goethe جوتهويف  مذكراته  vol. Dichtung und Wahrheit  ,9يف 
( تفسري الطبيعة يف هذا الكتاب إىل إبعادها إىل األبد عن الفلسفة الفرنسية. ومع ذلك،  490–492

الدينية واألخالقية والسياسية اجلذابة، وتفعل ذلك من    هولباخفإنَّ ميتافيزيقيا   تشكل األساس آلرائه 
 خالل إعادة صياغة مبتكرة للتفسري التقليدي خلصائص املادة. 

والذي    ( *)،Lockean للمادة بشكٍل أفضل على خلفية التفسري الوكي    هولباخ سري  وقد يُفهم تف
إسرائيل   )تتعقب  منه.  جزء كبري  تطوير  ومت  شيوعاً  أكثر  آراء    2006هو  وحلقته    هولباخ مصادر 

من مقالته(، متتلك مجيع األجسام صفات    8، الفصل  2لألجسام )الكتاب    لوكابلتفصيل(. ويف تفسري  
"حقيقية" أو "أولية" )الصالبة، االمتداد، الشكل والعدد واحلركة(. والصفات الواقعية هي تلك اليت "ال  

 
 نسبة للفيلسوف التجريبي اإلنكليزي جون لوك. )المترجم( - *
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: تتمتع حبة القمح ابلصالبة  (Essay, 2,8,9)  لوك تنفصل" عن األجسام حبد ذاهتا. لنأخذ مثال  
  لوك الشكل وما إىل ذلك عندما تكون سليمة، وحتتفظ هبذه الصفات مهما حدث هلا. ومييز  واالمتداد و 

الصفات األولية عما حتدثه قوى األجسام من أحاسيس عند املالحظني، واليت يسميها الصفات الثانوية.  
يف تسمية    والصفات الثانوية، على سبيل املثال، هي اللون والصوت والتذوق وما إىل ذلك. وألنَّه يرتدد

ا تتمتع بوضع ميتافيزيقي خيتلف عن ذلك    لوك الصفات الثانوية صفات واقعية، فمن الواضح أنَّ   يعترب أهنَّ
 الذي يقدم صفات أولية.

بني الصفات األولية والثانوية. ويتمثل اجلانب    لوك وقد تكون هناك عدة طرق خمتلفة لتفسري متييز  
، يف أنَّه جيب علينا دائماً شرح صفة اثنوية من  لوكاملهم للتمييز يف املناقشة احلالية وفقاً لوجهة نظر  

حيث الصفة األولية اليت حُتدث بواسطتها اإلحساس املناسب فينا. فاأللوان واألصوات والروائح وما إىل  
القوى اليت ميتلكها اجلسم نتيجة لشكله اخلاص وحركته وما إىل ذلك واليت    لوك ري  ذلك هي وفقاً لتفس

حُتدث األحاسيس ذات الصلة عند املالحظني: "]الصفات الثانوية[ هي فقط قوى تعمل بشكٍل خمتلف  
 ,Essay)  على أشياء أخرى، وهي التعديالت املختلفة اليت حتدثها القوى على تلك الصفات األولية"

على سبيل املثال، يف احلجة القائلة: إنَّ بعض اخلصائص احلقيقية للنار على ما يبدو، مثل  (   32,8,2
أنَّ كّل    لوك احلرارة، توازي حقاً صفات مثل امليل إىل إذابة الشمع الذي هو أكثر ارتباطاً هبا، ويعتقد  

لية أتثريات معينة  من هذه الصفات على حد سواء هي قوى حُيدث من خالهلا اجلسم حبكم صفاته األو 
أو   الشمع  يف  االتساق  أو  جديد،  لون  إلحداث  النار  يف  املوجودة  القوة   ..." أتكيدي[:  ]أضيف 
الصلصال من خالل صفاته األولية هي صفة للنار وتشبه القوة اليت متتلكها لتحدث يف داخلي فكرة  

فإنَّ مجيع    لوكسبة إىل  . وابلتايل ابلن(Essay,2,8,10)  جديدة أو إحساساً ابلدفء أو االحرتاق"
 األجسام هلا صفات أولية، وأّي صفات اثنوية لديها جيب فهمها من حيث الصفات األولية اليت حتدثها. 

متييز    هولباخحيافظ   يشبه  ما  أنَّ    لوكعلى  لكنه ال يصر على  والثانوية،  األولية  الصفات  بني 
متتلكها األجسام حبكم صفات    الصفات الثانوية، هي خصائص   لوك خصائص األجسام اليت يسميها  

هي كّل ما يصنع األجسام وحيدث االنطباعات احلسية اليت لدينا    هولباخأولية معينة. فاملادة ابلنسبة لـ 
عنها. وميكن القول بشكٍل عام إنَّ املادة هلا خصائص مبعىن أنَّ هناك بعض اخلصائص اليت متتلكها أّي  

ية لوكية )مع استثناء مهم للحركة، واليت توجد أدانه(. ومع  مادة. وهذه اخلصائص هي تقريباً صفات أول
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أنَّ املادة هي فئة، وليست شيئاً معيناً، نظراً ألنَّ الكائنات املختلفة قد متتلك أيضاً    هولباخ ذلك، يعتقد  
 خصائص خمتلفة: 

ا كائن فري د ... مل يتم حىت اآلن تقدمي تعريف مرِض للمادة ... نظر إليها ]اإلنسان[ على أهنَّ
بينما كان جيب أن يفكر فيها كجنس من الكائنات، والذي ال ينبغي أن يكون األفراد مبوجبه، على  
م قد ميتلكون بعض اخلصائص املشرتكة، مثل االمتداد، والقسمة، والشكل، وما إىل ذلك،   الرغم من أهنَّ

 مرتبني يف الفئة ذاهتا، وال تشملهم الفئة ذاهتا.
لكل من النار واملبىن اتساعاً وقابلية للقسمة وحنو ذلك، لكن للبناء بعض  وهكذا رمبا نقول: إنَّ  

اخلصائص، كالرمادي الذي يفتقر إليه النار، وله بعض اخلصائص، مثل اإلانرة، اليت يفتقر إليها املبىن.  
وقد تكون بعض اخلصائص اليت متتلكها بعض األجسام املعينة وليس مجيعها مفهومة من حيث الصفات  

صفات اثنوية ال تتميز    لوك ال يصر على هذه النقطة. فاخلصائص اليت أطلق عليها    هولباخ لية، لكن  األو 
التمييز   فإنَّ  من ذلك،  ا مفهومة بشكٍل صحيح من منظورهم. وبدالً  األولية حبقيقة أهنَّ الصفات  عن 

تتشابه مع الصفات    الوحيد بني هذه اخلصائص والصفات األولية هو أنَّ الصفات األولية يف مجيع املواد
 عن النار:  هولباخ الثانوية يف بعض األجسام فقط. وعلى سبيل املثال، يكتب 

تتمتع النار أيضاً إىل جانب هذه اخلصائص العامة املشرتكة بني مجيع املواد، خباصية مميزة تتمثل  
يف وضعها موضع التنفيذ من خالل حركة تسبب ألعضائنا اإلحساس ابحلرارة وحركة أخرى تنقل إىل  

 ]System of Nature[24 ,أعضائنا املرئية اإلحساس ابلضوء.  
ر أيضاً إىل جانب وجود الشكل واالمتداد واخلصائص األخرى للمادة  وبعبارة أخرى، تتمتع النا

بشكٍل عام، خباصييت احلرارة واإلانرة "اخلاصة هبا". وال ختتلف هذه اخلصائص اإلضافية من وجهة نظر  
النار بطريقة أساسية وغامضة  هولباخ ، ميتافيزيقياً عن اخلصائص املشرتكة لكّل املادة وهي تنتمي إىل 
 ثل امتدادها وشكلها. متاماً م

للمثال إملاماً حمتمالً ابنتقادات األساس اللوكي للتمييز بني الصفات األولية    هولباخويعكس اختيار  
. إذ يستخدم كال املؤلفني  هولباخو  بريكلي ، صديق ومراسل  Hume هيوموالثانوية املوجودة يف كتاابت  

( احلرارة  عند  ابألمل  الشعور  ,I;  loguesThree Dia Berkeleyمثال 
1.4.4, 3. Treatise Hume  خصائص جبميع  العقل  على  االعتماد  إلثبات  أوىل  ( كخطوة 
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الصفات   أّي اختالف من حيث النوع بني  اجلسم على حٍد سواء، ومن مث االنطالق إىل الشك يف 
 األولية والثانوية. 

صائص اليت متتلكها  للتمييز بني الصفات األولية والثانوية من حيث اخل   هولباخإنَّ إعادة صياغة  
انتقاد     بريكلي املادة على حنٍو كلي واخلصائص اليت متتلكها بعض األجسام فقط تساعده على جتنب 

، أنَّ خصائص مثل اللون والصوت هلا حالة ميتافيزيقية  لوكأبداً، كما يفعل    هولباخللتمييز. ومل يدِّع  
، صفات  هولباخلثانوية اللوكية، ابلنسبة لـخمتلفة عن تلك اخلاصة ابلصفات األولية. وتعترب الصفات ا

أساسية للمادة ال ميكن تفسريها على قدم املساواة مع االمتداد والصالبة وتتميز عنها فقط على أساس  
يسمح ابلقول: إنَّ بعض املواد متتلك    هولباخأنَّ بعض األجسام متتلكها من دون غريها. ونظراً ألنَّ  

،  لوك. وابلنسبة لـلوك، فإنَّ مفهومه عن املادة أكثر تنوعاً من مفهوم  صفات ال متتلكها املادة األخرى
ا متتلك كّل الصفات األولية وال توجد صفات أخرى غري ذلك. وابلنسبة   كّل املادة متجانسة، مبعىن أهنَّ

 ، املادة غري متجانسة. وهي: هولباخلـ
م قد ميتلكون بعض  جنس للكائنات، واليت جيب أال يتم تصنيف األفراد منها، على الر  غم من أهنَّ

اخلصائص املشرتكة، مثل االمتداد، والقابلية للقسمة، والشكل، وما إىل ذلك، يف الفئة ذاهتا، وال جيب  
  ]System of Nature[3 ,أن يتم تصنيفهم حتت التسمية العامة ذاهتا.
يضعه يف موقف غري موات من وجهة النظر اللوكية    هولباخإنَّ عدم جتانس املادة يف ميتافيزيقيا  

للمادة، إن كان صحيحاً، فهو أبسط وله قوة تفسريية كبرية: جيب شرح    لوكالتقليدية، مبعىن ما. فتفسري  
اجملموعة الكاملة من االحساسات اليت نواجهها من خالل تفسري أعضائنا احلسية، وقائمة قصرية من  

من انحية أخرى شروحات منفصلة لكّل    هولباخليت حتكم تفاعلها. ويطلب  الصفات األولية، والقوانني ا
خاصية مدركة. ويعْد بشرح مجيع الظواهر من حيث املادة واحلركة، لكنه ال يقدم حىت إطار ملثل هذا  

 الشرح.
. وغالباً ما يُعتقد أنَّ هولباخومبعىن آخر، إنَّ عدم جتانس املادة على الرغم من ذلك مفيد ملشروع  

التفسريات املادية للطبيعة البشرية تفشل جملرد أن يظهر لدى البشر خصائص، مثل الفكر واحلرية، ال  
وجهة نظر مرنة مبا يكفي    هولباخمتتلكها هذه املادة. وعند جعل املادة جنساً لكائنات متنوعة، خيلق  

 ن املاديني اآلخرين:الستيعاب تفسري للطبيعة البشرية أكثر قوًة من التفسري الذي يقدمه العديد م
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... اإلنسان ككل، والناجم عن مزيج معني من املادة، يتمتع خبصائص معينة، فهو مؤهل إلعطاء  
وتلقي دفعات معينة يُطلق على ترتيبها منظومة تكون ماهيتها أن تفكر، وتعمل، وتتحرك بطريقة متميزة  

سان مبفرده ضمن ترتيب، ونظام، ويف  عن الكائنات األخرى اليت ميكن مقارنته هبا. ولذلك ُيصنف اإلن
اليت   اخلصائص  تلك  فيها  ندرك  ال  اليت  األخرى،  ابحليواانت  اخلاصة  تلك  عن  ختتلف  فئة، 

    ]System of Nature [15ميتلكها. 
أن تُفهم الطبيعة البشرية من منظور القوانني وأن يُفهم الفعل البشري يف    هولباخ تتطلب طبيعانية  

لكنه يتيح من نواٍح عديدة، اختالف البشر من حيث النوع عن األجسام األخرى،  ظل احلتمية الكلية. و 
حىت احليواانت، ويتيح أن يكون للبشر العديد من اخلصائص اليت يتم حرمان املادة منها بشكٍل تقليدي  

 ال سيما الفكر. 
إىل حد  يف غموض هذا التصنيف. وميكن فهم املادة  هولباخ يساهم عدم جتانس املادة يف تفسري 

ما ابملعىن العادي ألّي شيء له امتداد وشكل وما إىل ذلك. ومع ذلك، نظراً ألنَّ املادة قد حتتوي أيضاً  
ا تنتمي للمادة، مثل الفكر، فليس من   أو ال حتتوي على أّي عدد من اخلصائص اليت ال يُفهم عادًة أهنَّ

.  هولباخاب مماثلة، مصطلٌح غامض عند  الواضح متاماً ما هو ليس مبادة. وابملثل تكون احلركة وألسب
ا امتداد وبعض اخلصائص األخرى البسيطة جداً، ميكن التفكري يف   وعندما تُفهم املادة ببساطة على أهنَّ
احلركة مبصطلحات بسيطة مماثلة، مثل السرعة، أو التسارع، أو رمبا، الدفع ابجتاه معني. ومبجرد التفكري  

ا شيء له خصائص رمبا يكون من األفضل عدم فهمها من الناحية  ، عهولباخيف املادة على طريقة   لى أهنَّ
املكانية، وقد يكون من الصعب حتديد حركتها. وعلى الرغم من أنَّه يتحدث أحياانً عن املادة واحلركة  
  مبعاٍن ضيقة، فإنَّه مييل ببساطة لتحديد املادة واحلركة إىل جانب املصطلحات العامة أي العلة واملعلول. 

 وعادًة ما حيدد األجسام ابلعلل واحلركات ابملعلوالت، لكنه يسمح أيضاً أبن تكون احلركات علاًل: 
العلة كائٌن حيّرك آخر، أو حُيدث فيه تغيري ما. واملعلول هو التغيري الذي حتدثه احلركة جبسم ما أو  

 ]System of Nature [16حيدثها موجود آبخر.  
تمع البشري من حيث املادة واحلركة، هو ببساطة فهمها من حيث  وابلتايل فإنَّ فهم البشر واجمل
طبيعانية   متتد  واملعلوالت.  تلك    هولباخالعلل  بتأسيس  االلتزام  إىل  السياسية  والنظرية  األخالق  يف 

التخصصات يف تفسري الطبيعة البشرية املفهومة من حيث األنظمة املماثلة للقانون، واألهم من ذلك،  
النفس لكن  القوانني  منظور    هولباخية.  من  البشر  فهم  األكثر صرامة حملاولة  ابملعىن  طبيعياً  عاملاً  ليس 
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، ولكن األنواع املختلفة من  هولباخالقوانني ذاهتا اليت تشرح ابقي الطبيعة. واحلتمية كلية، من وجهة نظر  
الرغم من أنَّ مادية   هولباخ   األجسام قد يكون هلا خصائص غريبة تتطلب شروحات خاصة. وعلى 

املادية   أنَّ  يبدو رمبا  اليت  العقلية  االختزالية لألحداث  الشروحات  أنَّه ال يطالب أبنواع من  صرحية إال 
 تتطلبها عادة. 

 
 . األخالق: الفضيلة من أجل السعادة3

أخالق   بـ  هولباخ إنَّ  اجملال،  هذا  يف  الرئيسي  أتثّره  ومثل  املوصوف.  ابملعىن  ، سبينوزاطبيعية 
Spinoza    اهلندسة لآلخرين  هبا  يشرح  اليت  ذاهتا  والصرامة  ابلوضوح  البشر  بشرح  يتعهد  الذي 

(, PrefaceEléments de la morale universelle  والقوانني اليت يعتمد عليها .)هولباخ  
 ية هي األساس.يف تفسري الطبيعة البشر 

،  Hobbesهوبز و  سبينوزا، مثل  هولباخورمبا يكون هناك قوانني نفسية خاصة ابلبشر. ويرى ـ
( نفسه  على  احلفاظ  إىل  يسعى  شخص  كّل  cf, System of Nature ;40,أنَّ 

—, Chap. 11De Homine IIIp9 and Hobbes’s Ethics Spinoza’s -    وما
الفرنس يربط  زالت ترمجة هولباخ هي الرتمجة  املؤلفني،  يفعل كال  هلذا األخري(. وكما  انتشاراً  األكثر  ية 

هناايت الفعل ابلسعادة أيضاً، حبيث تكون السعادة واحلفاظ على الذات، يف أخالقياته، مرتابطني   هولباخ
 اهتمام الفرد من حيث كالمها )حيث مييز بينهما(. هولباخبشكٍل عام، ويفهم 

إىل مستوى املصلحة الذاتية املستنرية، مقابل الفشل    هولباخري  ومن هنا ترقى األخالق وفق تفس
يف التعرف على وسائل مصلحة الفرد، والقواعد األخالقية للضرورات املفرتضة اليت متلي وسائل السعادة  

 أو احلفاظ على الذات: 
كان ]اإلنسان[ جيهل مصاحله احلقيقية؛ ومن هنا جاءت شذوذاته، وإسرافه، وشهوانيته املخزية،  
اليت ختلى عنها، على حساب احلفاظ عليه، واملخاطرة بسعادته  الرذائل  الطويل من  مع ذلك القطار 

 ]System of Nature[14 ,الدائمة. 
هم ابلطبع الدافع لفعل ما هو أخالقي،  وألنَّ الناس يرغبون فيما تقدمه األخالق، فسيكون لدي

هنا هو ما جيعل الناس يفشلون يف    هولباخبشرط أن يعرفوا ما هو. ومع ذلك، فإنَّ اجلهل الذي يصفه  
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التصرف بشكٍل صحيح. فما تتطلبه األخالق إذن هو التحقيق يف اجلهل: أيُّ جوانب جيهلها الناس؟  
 ى اجلهل؟ ما هي أخطر أشكال اجلهل؟ كيف يتم التغلب عل

هو اجلهل ابلطبيعة، وعلى وجه اخلصوص أبسباب    هولباخ أحد أخطر أنواع اجلهل، حسب حتليل  
يقول   إذ  فيها.  والشر  مثل  هولباخاخلري  اهتماماتنا  سبينوزا،  وإسقاط  الطبيعة،  إىل جتسيد  منيل  إنَّنا   :

( عنا  الواقع  اليت ختتلف يف  املادة  على  cf, , App. 1System of Nature ;7ومقاصدان 
I, App. Ethics Spinoza’s  اإلميان ابهلل واملعتقدات  هولباخ(. ويرتتب على هذا وفقاً لتفسري ،

الدينية األخرى )مثل اإلميان ابجلنة والنار واخللود( واليت بدورها تدفعنا إىل السعي للحفاظ على الذات  
 بطرٍق مضللة: 

رعبة. وعاش اإلنسان غري سعيد؛ ألنَّه  خلق اجلهل ابألسباب الطبيعية اآلهلة، وجعلها الدجل م 
الغباء   قيل له أنَّ هللا قد حكم عليه ابلبؤس. مل يكن لديه أبداً رغبًة يف حتطيم قيوده، وكما تعلم فإنَّ 
الغبطة   على  للحصول  وسائاًل  الروحي، كانت  واالحنطاط  العقلي،  والوهن  العقل  عن  والتخلي 

 ]349System of Nature ,–[350األبدية.
يف القرن الثامن عشر إبحلاده وانتقاداته للمسيحية. ويف الواقع، غالباً ما تشغل هذه    هولباخهر  اشت

يدرسون   الذين  واملؤرخني  الفالسفة  اليوم   see Kors 2005 and)  هولباخ املوضوعات 
Fonnesu 2006, for example  على سبيل املثال(، والذي ال يزال بطالً عند املدافعني عن ،

وال يوجد شك يف    *().Michel Onfrey  ميشال أونفريا يف ذلك الفيلسوف الشهري  اإلحلاد، مب
كان مثرياً للفتنة ويقصد منه أن يكون كذلك. ومع ذلك، فإنَّ حقيقة أنَّ    هولباخ أنَّ قدراً كبرياً مما كتبه  

ا قد تكون صاخبة يف سياق تطوير تفسري الفضيلة كان البد   بعض جداالته على األقل، نشأت رغم أهنَّ
على أنَّه مفكر هدام حبت أو عاشق )جمرد( للفضيحة. حيث    هولباخ من أن ختفف من االنطباع املتعلق بـ

انتقاده للدين، والكاثوليكية على وجه اخلصوص، إىل حٍد ما على األقل على االقتناع أبنَّ الدين  أتسس  

 
الفلسفة" و"نفي الالهوت".  ( فيلسوف فرنسي معاصر، ومن أهم مؤلفاته "ضد تاريخ   - 1959ميشال أونفري: ) - *

 ( https://www.almrsal.com/post/633926)المترجم( وللمزيد أنظر: )
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هو مصدر الرذيلة والتعاسة وأنَّ الفضيلة ال ميكن تعزيزها إال عند األشخاص الذين يسعون للحفاظ على  
 أنفسهم ضمن عامل معارفهم املباشرة: 

اوف العارمة ... ال حتاول أن تُغرق آرائك يف مستقبل انبْذ آمالك الغامضة. حرْر نفسك من املخ
ال ميكن اخرتاقه ... فكْر حينها فقط يف جعل نفسك سعيداً يف ذلك الوجود الذي تعرفه، وإذا أردت  
أن حتافظ على نفسك، فكْن زاهداً ومعتداًل ومعقواًل، وإذا كنت تسعى إىل جعل وجودك حمتماًل، فال  

امتن  اللذة؛  يف  مسرفاً  اآلخرين.  تكن  أو  نفسك  يضر  أن  ميكن  ما  عن كّل   System of]ع 
Nature,162  ;cf. Spinoza’s Ethics IVP42C2S ] 

، ليست تقريباً مراجعة مثل علم الالهوت. وكما يوضح  روسو، كما عرفها  هولباخإنَّ أخالقيات  
ت والسعادة، كما  هذا املقطع، فإنَّ مفهومه عن الفضيلة اإلنسانية تقليدي متاماً. وينطوي حفظ الذا 

حلفظ   هولباخ، على معظم املمارسات ذاهتا اليت تتطلبها اآلراء الدينية اليت يستنكرها  هولباختصورمها  
يتصورها   األخالق كما  بني  الرئيسي  العملي  االختالف  يكمن  ورمبا  األبدية.  والغبطة    هولباخ الذات 

قّيماً يف األخالق املسيحية. وكان    هولباخواألخالق املسيحية كما يفهمها يف نكران الذات الذي وجده  
الزهد واالعتدال وما إىل ذلك ابلنسبة له، هي فضائل يكتسبها املرء من حب اللذة واحلياة. ويعترب من  

حي حلب املرء للنبيذ والطعام  انحية أخرى، أنَّ هذه الفضائل، كما تُفهم عادًة تنطوي على إنكار غري ص
، مها أفضل وسيلة للتمتع ابلنبيذ والطعام،  هولباخوغريها من امللذات املألوفة. والزهد واالعتدال، ابلنسبة لـ

 بينما تكون يف اآلراء اليت ينتقدها فضائل ننكر من خالهلا قيمة مثل هذا التمتع. 
 
 . النظرية السياسية: العرقية4

لسياسية، اليت طورها يف الغالب بعد امليتافيزيقيا واألخالق إىل آرائه األخالقية  ا   هولباخمتتد نظرية  
لتشمل الدولة. فبعد أن وصف اهتمام اإلنسان ابلسعادة واحلفاظ على الذات يف كتايب نظام الطبيعة  

تطوير مفهوم الدولة العادلة أو ابستخدام    هولباخ، واصل  1772و   1770واحلس املشرتك يف عامي  
النظرية يف  مصطل  العامة. ومت تقدمي هذه  الرفاهية  اليت أتسست هبدف أتمني  "العرقية"،  به،  ح خاص 

الطبيعية   )السياسة  عشر،  الثامن  القرن  سبعينيات  املنشورة خالل  األعمال  من   Naturalالعديد 
Politics  ،1776  االجتماعي و)النظام   ،)The Social System  ،1773  (، و)األخالق

  هولباخ(. ورؤية  Ethocracy  ،1776(، و)العرقية  al MoralityUnivers  ،1776الكلية  
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الذي يسعى إىل احلفاظ على   الذي ميكن أن يفعله الشخص  الشيء األكثر قيمة  األساسية هي أنَّ 
الكائنات هو األكثر ضرورة لإلنسان"   الذات هو االحتاد مع شخص آخر: "اإلنسان من بني مجيع 

(IVP35C1, C2, and Snoza's Ethics Système social, 76,cf.Spi  .) يتحد  و
مع   اجملتمع  ويتعاقد  وأتمينها،  الرفاهية  على  احلفاظ  هو  مشرتك  لغرض  عادالً،  يكون  عندما  اجملتمع، 

 احلكومة هلذا الغرض.
من مرحلتني: األوىل اجتماعية. فعندما يدرك األفراد    هولباخوتتكون نظرية العقد االجتماعي عند  

م يربمون اتفاقاً مع بعضهم البعض، ويتحدون من   أنَّ اآلخرين هم املساعدات األعظم لرفاهيتهم، فإهنَّ
( للمجتمع  املنافع  من  وغريها  واملمتلكات  الشخصي  األمن  على  احلصول   Universalأجل 

1.1 Politique Naturelle, , 1.86,Morality  إنَّ إبرام مثل هذا االتفاق هو جزٌء من .)
 السبب املوجود عند كّل شخص:

أهتم   أن  تريدين  إذا كنت  سعاديت  أجل  من  اعمْل  مواهيب...  بكّل  وسأساعدك   ... ساعدين 
  Politiqueبقدراتك ... أّمن يل مزااي عظيمة مبا يكفي إلقناعي ابلتنازل لك عن جزء مما أملكه. )

Ladd’s translation. Naturelle, 1.1,   ) 
 وهذا العقد االجتماعي، العقد بني األفراد يف اجملتمع، ال يتحطم أبداً. 

املرحلة الثانية من العقد االجتماعي هي املرحلة السياسية الضيقة: وهو عقد يربمه اجملتمع من أجل  
ا ملك    هولباخأتمني الرفاهية العامة مع سلطة ملكية، يفهمها   حمدود، أو على األقل معلوم  عادًة على أهنَّ

(. وقد يتحطم هذا العقد  La politique naturelle 3.17من قبل هيئة من املمثلني املنتخبني )
نفعياً مسرفاً: عندما تفشل   هولباخ. ويعترب لوك، كما هو احلال عند هولباخاالجتماعي الثاين ابلنسبة لـ

اساً من أتمني امللكية واحلرايت األساسية مثل حرية  احلكومة يف أتمني الرفاهية العامة، واليت تتكون أس
 (.La politique naturelle, 4.5الكالم والدين يكون للمجتمع احلق يف الثورة )

  انجيون ورمبا بسبب التأييد األقل حذراً للحق يف الثورة بني أعضاء آخرين من حلقته، وال سيما  
Naigeon  أحياانً على أنَّه مدافعاً عن الثورة.    هولباخ، أو رمبا ألنَّه انتقد ملوك عصره بشدة، يُنظر إىل

( على أنَّه نتاج  ff 4.5ومع ذلك، فإنَّ مناقشته مؤقتة. حيث يصف احلق يف كتاب السياسة الطبيعية ) 
أنَّ    لباخهو (، يتوقع  Leviathan, XXIX,23)  هوبزغريزة طبيعية للحفاظ على الذات. ومثل  

طاعة صاحب السيادة ستنهار عندما يشعر األفراد ابحلاجة إىل أتمني حياهتم. وهذا هو السبب أيضاً  
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يف ضرورة أن يهتم أصحاب السيادة برعاية املواطنني وتعليمهم. وعندما يفشلون يف القيام هبذه األشياء،  
الثورة. يف    هولباخوابلتايل فإنَّ احلق عند    يصبح املواطنون حمكومني ليس ابلعقل بل ابلعاطفة، وتنتج 

 الثورة ليس دعوًة للثورة بقدر ما هو حتذير لتجنب الظروف اليت أدت إليها.
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