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1أوغست كونت 
 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 خالد أبو هريرةترجمة: 
 
 
 
 

كونت  حول فلسفي شامل  مدخل   ل  ؛أوغست  مترجم  بور نص  ودود. ميشيل   ، ( موسوعة  منشور على 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 

 
1 Bourdeau, Michel, "Auguste Comte", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/comte/>. 
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، احلركة الفلسفية والسياسية  positivismهو مؤسس الوضعية  (  1857- 1798) أوغست كونت  

اليت متتعت بذيوع واسع للغاية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي، مث طواها نسيان شبه 

ومع ذلك، فإن  .  neopositivismكامل خالل القرن العشرين، بعد أن حجبتها الوضعية احملَدثَة  

الفيزايء وفلسفة  الرايضيات،  فلسفة  بتطوير  الكيمياء،  قرار كونت  وفلسفة  البيولوجيا،  علم  )  وفلسفة 

ابلبعد  (  األحياء املتواصل  اهتمامه  أن  احلديث، كما  ابملعىن  العلوم  فالسفة  أول  جيعله  التتابع،  على 

أما فلسفته السياسية، من .  احلاليةاالجتماعي للعلوم ترك صداه من عدة نواحي لدى وجهات النظر  

اختالفها جوهرايا عن الفلسفة السياسية الكالسيكية اليت    نتيجةانحية أخرى، فإهنا كانت أقل شهرة،  

 . توارثناها

هي أعمال كونت  ) أهم  الوضعية  (  1:  الفلسفة  يف   the Course on Positiveدروس 

Philosophy  (1830-1842  ستة جملدات، ترمجتها واختصرهتا هارييت مارتينو ،Harriet 

Martineau    الفلسفة الوضعية ألوغست كونت  حتت عنوانThe Positive Philosophy 

of Auguste Comte)  الوضعية  (  2)؛ السياسة   the System of Positiveنظام 

Polity أطروحة يف السوسيولوجيا، وأتسيس دين اإلنسانية  ، أوTreatise on Sociology, 

Instituting the Religion of Humanity  ،(1851-1854أربعة جملدات و  (،  ؛ 

الباكرة  (  3) ، حيث ميكن للمرء معاينة  the Early Writings  (1820-1829)الكتاابت 

الكتاابت    ال تزال .  1824إىل العام    1817أتثري سان سيمون، الذي عمل كونت سكرتريًا له من العام  

فقد قال فيه     دروس يف الفلسفة الوضعية،أما كتابه  .  تعد هي املدخل األفضل ألفكار كونت  الباكرة 

وقوبل  .  نظام السياسة الوضعيةإن العلم حتول إىل فلسفة؛ مث حتولت هذه الفلسفة إىل دين يف كتابه   

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/
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 Johnونتيجة لذلك، أصبح من املألوف، رفقة جون ستيوارت ِمل  .  هذا التحول الثاين مبعارضة قوية

Stuart Mill  التمييز بني الصاحل»،  المؤلف  « )كونت  الفلسفة  كونت  »و  (  وضعيةدروس يف 

ومفهوم الوضعية الشائع اليوم، يتطابق بشكل أساسي مع  (.  نظام السياسة الوضعيةمؤلف  « )الطاحل 

 .دروس يف الفلسفة الوضعيةما ميكن اإلطالع عليه يف كتاب 

 

 املقدمة   -1

 السرية الذاتية -2

 التعاون مع سان سيمون والكتاابت الباكرة : سنوات التكوين. 3

 : والصداقة مع ِمل   دروس يف الفلسفة الوضعية -4

 قانون احلاالت الثالث  4.1

 تصنيف العلوم وفلسفة العلوم  4,2

 السوسيولوجيا ووضعها املزدوج  4.3

 كونت وِمل   4.4

 والوضعية الشاملة نظام السياسة الوضعية -5

 العقل خادًما للقلب 5.1

 السياسة الوضعية  5.2

 دين اإلنسانية 5.3

 األخالق والسوسيولوجيا 5.4
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 اخلالصة . 6

 ثبت املراجع •

 أدوات أكادميية  •

 مصادر أخرى على اإلنرتنت •

 مداخل ذات صلة  •

 

 املقدمة  -1

من الصعب اليوم تقدير االهتمام الذي حظيت به أفكار كونت قبل قرن من الزمان، مبا أهنا مل تلقى أية  

 Comte’sقبل احلرب العاملية األوىل، كانت احلركة الكونتية  .  املاضيةعناية تقريًبا خالل العقود اخلمس  

movement    العامل تقريًبا يف كل مكان يف  وأكثر  (.  Plé 1996; Simon 1963) نشطة 

الربازيل، اليت تدين ابلشعار فوق  :  احلاالت شهرة تلك املتعلقة أبمريكا الالتينية، حيث املثاالن البارزان

، (Trindade 2003)إىل كونت  (  أي النظام والتقدم« )Ordem e Progresso» علمها  

، أي أتباع كونت، نشطني ابلقدر  positivistsفيما كان الوضعيون  (.  Hale 1989) واملكسيك  

إجنلرتا   األمريكية  (Wright 1986)نفسه يف  املتحدة  والوالايت   ،(Cashdollars 1989; 

Harp 1994)  واهلند ، (Forbes 1975  .)حالة تركيا، فإن طابعها العلماين احلديث    كما أنه يف

 . The Young Turksميكن إرجاعه إىل أتثريات كونت على الُشبان األتراك 

إذ مل خيلف ميزان القوى اجلديد الذي خلقته  .  مل تنٌج واحدة من هذه النشاطات من احلرب العاملية األوىل 

، بينما استولت الوضعية احملدثة على مكان  positive polityالثورة الروسية جمااًل للسياسة الوضعية  



19/6/2022        
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 5

 

، املستخدم  post-positivism«  ما بعد الوضعية»ومصطلح  .  الوضعية الكونتية يف فلسفة العلوم

على االختفاء الكامل ملا ميكن أن يسميه املرء، أبثر رجعي،   يف النصف الثاين من القرن العشرين، يدلل

تعترب نوًعا من  «  ما بعد الوضعية »يف واقع األمر، فإن  .  paleo-positivism«  الوضعية القدمية»

، مبا أن االنتقادات الشهرية اليت أطلقها كون  post-neo-positivism«  ما بعد الوضعية احملدثة»

Kuhn  يريابند  و فdFeyeraben    كانت موجهة إىل الوضعية احملدثة لـ كارانبCarnap  وليس ،

للغاية القليل  يعرفا عنها سوى  مل  أهنما  يبدو  اليت  لـ  .  وضعية كونت  استخدامهما  أن  يدل على  وهذا 

عالوة على ذلك، ففي عدد  .  قد أغفل كلًيا كونت، مع أنه كان الرجل الذي صك املصطلح«  الوضعية»

مثل احلاجة إىل  )الوضعيني اكتشاف نقاط كانت ُمَتَأّصلة يف الوضعية القدمية    من احلاالت، أعاد ما بعد

 . ، مث أمهلت الحًقا(مراعاة السياق التربيري والبعد االجتماعي للعلوم

هذا االتفاق غري املتوقع بني الوضعيني القدامى وما بعد الوضعيني، يظهر أن هناك بعض األمهية الباقية  

األصلية، ك الكونتية  ألفكار كونت  للدراسات  مؤخرًا  القوي  اإلحياء  وراء  السبب  جزئًيا  يفسر  ما 

(Bourdeau 2018, Schmaus 2021  .)  لفت الفالسفة والسوسيولوجيون يف  بدأ  حيث 

القرن أكثر من قرن ونصف  الوضعية قبل  دافع عنها مؤسس  اليت  املثرية لالهتمام  اآلراء  إىل  .  االنتباه 

 . األصلية يبدو أنه قريًبا من هنايتهوابلتايل، فإن احتجاب الوضعية 

 

ابلنسبة لكونت يف القرن التاسع عشر، واملعىن الذي  «  الوضعية»يالحظ املرء سريًعا الفجوة بني معىن  

وابلتايل، فعلى العكس مما يُعتقد عادًة، فإن وضعية كونت ليست فلسفة علوم  .  أصبحت عليه يف زمننا

املرء، فإن وضعية كونت هي فلسفة استثنائية ال تفصل فلسفة العلوم  أو، إذا يفضل  .  بل فلسفة سياسية

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF/
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عندما    1822كتبه يف العام  )فالعنوان الذي اعتربه كونت دوًما عمله األساسي  .  عن الفلسفة السياسية

خطة للعمل  فهو  :  ال خُيَلف شًكا يف اآلِصَرة بني العلوم والسياسة(  عاًما فقط  24كان يبلغ من العمر  

 Plan for the Scientific Work Necessaryلضروري إلعادة تنظيم اجملتمع  العلمي ا

to Reorganize Society  بـ أيًضا  مساه  الوضعية  ، كما  للسياسة  األول   Firstالنظام 

System of Positive Polity  .وال تنخرط العلوم إال  .  كان اهلدف منه إعادة تنظيم اجملتمع

لذلك، فبينما تلعب العلوم دورًا  .  يقرتح كونت دعوة العلماء لتحقيق هذا اهلدفكتالية للسياسة، عندما  

أعمى ابلعلوم إعجااًب  ليست سوى  الوضعية  فإن  الوضعية،  السياسة  العام  .  مركزاًي يف  ،  1847ومنذ 

 la préponderance continue« )هيمنة القلب املستمرة»أدرجت الوضعية حتت العنوان  

du coeur)احلب كمبدأ، النظام كأساس، التقدم كنهاية »إىل  «  النظام والتقدم»شعار  ، وحتول ال  »

(L' amour pour principe، l' ordre pour base et le progrogress pour 

bun  .)  ،جيًدا حمفًزا  الواقع  يف  معاصريه، كانت  من  العديد  قبل  من  متوقعة  الغري  االنعطافة،  هذه 

يصة لديناميات الفكر   .الكونيت ذاتهوخصِّ

الشاملة »حوكمت   نفسه    complete positivism«  الوضعية  دعاه كونت  املهنية  »ملا  مسريته 

املبكر.  بصرامة«  الثانية بكتابه  املعجبني  أشهر  تنصل  الوضعية   وبسرعة كبرية،  الفلسفة  يف    دروس 

  نظام السياسة الوضعية، من مؤلف الكتاب الالحق  Littré، من أمثال ِمل وليرتي  (1842- 1830)

و (1854- 1851) بوجود كونت صاحل  القائلة  للفكرة  أمهية  أعطى  الذي  األمر  ورغم  .  طاحل  آخر، 

ذلك، فإذا كانت كتاابته الباكرة تدعو إىل مراجعة التفسري املعياري للوضعية، فإن هذا هو احلال بصورة  

 «. املهنية الثانيةمسريته »أكرب ابلنسبة ألعمال 
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أواًل، وأاًي ما  .  من هذه املالحظات االفتتاحية، ميكن ابلفعل معاينة بعض اخليوط الرئيسية ملا سيأيت اتلًيا

به، فإن   أحاطتا  اللتني  الكتاابت  للمجموعتني من  الدقيقة  القيمة  الوضعية كانت  الفلسفة    دروس يف 

اثنًيا، يواجه تفسري األعمال  .  امهة كونت الرئيسةيظل هو مس(  Courseدروس    ويشار إليه فيما بعد بـ)

هل تشكل املسرياتن املهنيتان :  املشكلة األوىل تتعلق بوحدة أفكار كونت:  الكاملة لكونت مشكلتان

واملشكلة الثانية ترتبط بعالقة كونت بسان  .  األوىل والثانية سلسلة متصلة، أم أن هناك انقطاع بينهما؟

من بني    Saint-Simonianفهل مؤسس الوضعية جمرد سان سيموين (: 3.2انظر أدانه  )سيمون  

دوركامي   زعم  جوهييه  Durkheimآخرين، كما  اقرتح  املرء، كما  على  جيب  أم   ،Gouhier 

كان، يف أحسن  «  اتصال كارثي»، أن يتبع كونت نفسه، والذي حتدث يف هذه املسألة عن  (1933)

 . 2؟ ( v. 2, 466(, 56) 1830« )تطوره العفوي »األحوال، جمرد معوق لـ  

لفلسفة كونت،   مقاربة  األنسب  فإن ابعتباره  الدليل  يبدو هو  الكرونولوجي  استعراض  و .  الرتتيب  بعد 

سيمونية والكتاابت الباكرة، مث مع  -سريع لبعض حقائق السرية الذاتية، سنتعامل أوالً مع املرحلة السان

نظام  ، و(1842- 1830جملدات،    6)  الفلسفة الوضعيةدروس يف  :  العملني العظيمني اللذين يربزان

 (.1854- 1851جملدات،  4) السياسة الوضعية

 

 السرية الذاتية  .2

 

لصفحة   وبالنسبة . االقتباسات تكون من الترجمات التي قام بها الوضعيون اإلنجليز في القرن التاسع عشر  فإنعندما يكون ذلك ممكنًا،   2

أيًضا، ثم يتبع باإلشارة   يقدمفإن رقم الدرس  دروس في الفلسفة الوضعية،  المرجع، فإن األولوية تمنح إلى النص الفرنسي، وفي حالة كتاب 

الوارد   56تشير إلى مقطع من الدرس الـ  (  v. 2, 466; E., v. 2, 522(,  56)  1830)على سبيل المثال فإن . اإلنجليزية إلى الترجمة

وتستخدم  . 522، ثم ترجمته الواردة في المجلد الثاني من الطبعة اإلنجليزية، صفحة 466في المجلد الثاني من الطبعة الفرنسية، صفحة 

  .نفسها مع كل أعمال كونت اإلرشادات
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املوافق األول من شهر بلوفس من العام السادس  )  1798يناير من العام    20ولد كونت يف مونبلييه يف  

، طبًقا للتقومي الثوري املستخدم حينذاك يف  «le 1er pluvióse de l' an VI»للثورة الفرنسية  

البوليتكنيك (.  فرنسا مبدرسة  القبول  قائمة  يف  الرابعة  املرتبة  احتل  املدرسة،  يف  براعته  أظهر  أن  وبعد 

التقاانت) وبعد بعامني، .  1814يف ابريس عام    École Polytechnique(  املدرسة متعددة 

، التقى أوغست  1817ويف أغسطس  .  تلك املؤسسة، مع فصل طالهبا  Bourbonsأغلق آل بوربون  

، الذي عينه سكرتريًا له ليحل حمل  Henri de Saint-Simonكونت بـ هنري دي سان سيمون  

لينخرط الشاب كونت بذلك يف السياسة، متمكًنا من     .Augustin Thierryأوغستني تيريي  

العام   للرأي  معروفًا  إىل حد كبري  املقاالت، جعلته  من  أهم هذه  )نشر عدد ضخم  نشر  أعاد كونت 

، انفصل عن سان  1824 أبريل  ويف(.  وظلت أفضل مقدمة إىل أعماله ككل  1854املقاالت يف العام  

 Carolineمث بعد ذلك بوقت قصري، ويف حفل زفاف مدين، تزوج من كارولني ماسني  .  سيمون

Massinدروس يف  ، بدأ كونت يف تلقني  1826ويف أبريل  .  ، اليت كانت تعيش معه لشهور عديدة

. ، أFourierرييه  فو )، اليت ضم مجهور مستمعيها بعض أشهر علماء ذلك الوقت  الفلسفة الوضعية

مث انقطعت الدروس فجأة بسبب  (.  Poinsot، بوانسو  A. von Humboldtفون هومبولت  

الزوجية«  نوبة دماغية » الزائد واألحزان  العمل  العالج يف  .  نتيجة  لتلقي  إثر ذلك  وأرسل كونت على 

وقد تعاىف  «.  مل يشفى»وعند مغادرته، صنف ابعتباره  .  Dr. Esquirolعيادة الدكتور إسكريول  

 .تدرجيياً بفضل إخالص وصرب زوجته

، على بداية مرحلة اثنية يف حياة  1829يف يناير من العام    دروس يف الفلسفة الوضعيةيؤّشر استئناف  

،  1835،  1830)  دروس عاًما، واشتملت على نشر اجمللدات الستة من كتاب   13مرت  كونت است
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انقطعت أكثر فأكثر  (.  1842،  1841،  1839،  1838 الفرتة،  إضافة إىل ذلك، فخالل هذه 

، سعى  1832وبعد تعيينه مدرًسا للتحليل وامليكانيكا يف البوليتكنيك يف العام  .  صالته ابلعامل األكادميي

 Collège deإىل إنشاء كرسي يف التاريخ العام للعلوم داخل كوليج دو فرانس    1833يف العام  

Franceوقد قاده ترشيحان فاشالن ملرتبة بروفيسور يف البوليتكنيك يف العام  .  ، ولكن دون جدوى

نشر   1842 من كتاب  «  مقدمة شخصية»  إىل  األخري  العامل  دروسللمجلد  مع  متخاصًما  جعلته   ،

أطروحة  ففي تتابع سريع، نشر كونت كتابه  .  مث َمثََّل العامان التاليان مرحلة انتقالية .  اجلامعي إىل األبد

التحليلية    أولية  اهلندسة   Elementary Treatise on Analytic Geometry  يف 

جانب  (1843) إىل  الوحيد،  الرايضي  عمله  وهو  الشعيب  أطروحة  ،  الفلك  علم  يف    فلسفية 

Philosophical Treatise on Popular Astronomy (1844)  وهو مثرة دروس ،

العام   يف  بدأت  الباريسيني،  للعمال  َأّشر كتابه  .  1830سنوية  الوضعية وقد  الروح  يف    الكالم 

Discourse on the Positive Spirit ،    العام أيًضا يف  نشر  واستخدمه  1844والذي   ،

الب على  الرتكيز  من خالل  تغيري حاد يف وجهته  على  الفلك،  علم  يف  ألطروحته  عد  كونت كمقدمة 

اجلديدة للفلسفة  اهتمامه  :  األخالقي  إىل  العودة  على  قادرًا  أصبح كونت  العلوم،  نظمت  وقد  فاآلن 

- وقد جاء االعرتاف العام بـ كونت الوضعي، ابعتباره معارًضا لـ السان.  األول، أي الفلسفة السياسية

ليرتي     سيمونيني، إميل  مقاالت  عاًما يف   Leسيوانل  جبريدة ال ان  Émile Littréقبل عشرين 

National. 

وما أتبع  .  Clotilde de Vauxأيًضا أول لقاء لـ كونت مع كلوتيلد دي فو    1844شهد العام  

كان املوضوع الرئيس «.  مسريته املهنية الثانية »أطلق ما أمساه كونت نفسه  «  عاًما ال مثيل له»ذلك كان  
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وتشهد املراسالت الوفرية على شغف كونت الذي  «.  هيمنة القلب املستمرة»هلذه املسرية الثانية هو  

 System ofنظام السياسة الوضعية    وجد الوقت،  رغم عبء التدريس الثقيل، لبدء العمل على

Positive Polity،    وبعد وفاة كلوتيلد، يف أبريل  .  دروسوالذي كان قد أعلن عنه يف هناية كتابه

وبعد بضعة أشهر،  .  ، بدأ كونت يف أتليهها إىل درجة استحالتها إىل معبود حقيقي1846من العام  

ويف العام التايل، اختار  .  1841انتهت مراسالته مع ِمل اليت كانت قد بدأت يف ديسمرب من العام  

وكانت هذه مناسبة لتعيني مقدمات ما سيصبح  .   اإلنسانية كموضوع جديد لدروسه العامة  كونت تطور

العام  .  دين اإلنسانية اجلديد  theفأسس اجلمعية الوضعية  :  1848وقد كان مؤيًدا متحمًسا لثورة 

Positivist Society    نشر اليعاقبة، كما  اندي  غرار  للوضعية  على  العامة   Generalالرؤية 

View of Positivism  القادم،  نظام السياسة الوضعية  ، الذي ينظر إليه ابعتباره مقدمة لكتاب

 .، أنشأ دين اإلنسانية1849مث يف العام  . Positivist Calendar  التقومي الوضعيإضافة إىل 

، والذي  نظام السياسة الوضعيةظهور اجمللدات األربعة لكتاب    1854- 1851هيمن على السنوات  

أتليفه   أجل  من  أشهر  لبضعة  الوضعيتوقف  الدين   Catechism of Positive  تعاليم 

Religion (1852)  .  وبعد إعفائه من مجيع واجباته يف البوليتكنيك، أصبح كونت اآلن يعيش على

ويف  .  اليت بدأها أتباعه يف إجنلرتا وأصبحت متنح إليه اآلن أيًضا من خمتلف البلدان«  اإلعانة التطوعية »

الثالث  1851ديسمرب   انبليون  النقالب  هّلل كونت   ،Napoleon III  لـ حدا  وضع  الذي   ،

رفض ليرتي اتباع كونت يف هذه النقطة، كما يف مسألة الدين، وأهنى عالقته به  .  ملانيةالرب «  الفوضوية»

فرتة وجيزة القيصر  .  بعد  إىل  آماله  الثانية، حول كونت  اإلمرباطورية  أمله سريًعا يف  أن خاب  بعد  مث 
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ليزية  ، نشرت هارييت مارتينو ترمجة إجن1853ويف العام  .  ، الذي كاتبهNicholas Iنيكوالس األول  

 . دروس يف الفلسفة الوضعيةخمتصرة لـ  

 

مصااًب خبيبة أمل من االستجابة غري احلماسية اليت حازها عمله من قبل املشتغلني، أطلق كونت كتابه  

ويف العام التايل، نشر اجمللد  .  1855يف العام    Appeal to Conservativesدعوة احملافظني  

، حتت العنوان اجلديد  1842األول من عمله حول فلسفة الرايضيات الذي كان قد أعلن عنه يف العام  

النظام الكوين للمفاهيم املتكيفة مع احلالة الطبيعية  ، أو  Subjective Synthesisالرتكيب الذايت  

 Universal System of the Conceptions Adapted to theللبشرية  

Normal State of Humanity  . ،ومشغواًل بشكل متزايد بوظيفته كـ كاهن أكرب لإلنسانية

 .Ignacians« اإلغناسيني »فقد أرسل مبعواًث إىل اليسوعيني يف روما يقرتح التحالف مع 

 

، دون أن يكون لديه الوقت لتحرير النصوص اليت أعلن عنها  1857سبتمرب من العام    5تويف كونت يف  

اليت اعتقد    ،Treatise of Universal Educationأطروحة التعليم الكوين    :عاًما  35قبل  

العام   يف  ينشرها  أن  ميكن  و  1858أنه  الوضعية،  الصناعة   System of Positive  نظام 

Industry     أطروحة يف عمل البشرية الشامل على الكوكب  أوTreatise on the Total 

Action of Humanity on the Planet  وأخرياً،  1861، الذي خطط لنشره يف العام ،

األوىل   الفلسفة  العام  Treatise of First Philosophyأطروحة  يف  لنشره  خطط  الذي   ،
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أتباعه Père-Lachaiseدفن كونت يف مقربة بري الشيز  .  1867 الربازيليون من  ، حيث َنَصب 

 . 1983متثال اإلنسانية يف العام  

 

 التعاون مع سان سيمون والكتاابت الباكرة : سنوات التكوين -3

لكل   املطلوبة  البداية  نقطة  الباكرة  الكتاابت  يالحقه    راغبتظل  الذي كان كونت  اهلدف  فهم  يف 

كلمات ألفريد  نظام ومل يكن دون سبب أنه طبق على نفسه فوق الصفحة األوىل من كتاب . ابستمرار

".  ما هي احلياة العظيمة؟ فكرة يف الشباب، أجنزت يف سن النضوج: "Alfred de Vignyدي فينيي  

، كان كونت،  1817وعندما التقاه يف العام  .  لقد هيمنت عالقته مع سان سيمون على سنوات تكوينه

مثل زمالئه الطالب يف البوليتكنيك، قد طرد من فوره أبمر من لويس الثامن عشر، وابلتايل فإنه كان  

بل إنه فكر حىت يف اهلجرة إىل الوالايت املتحدة للتدريس يف مدرسة كان توماس  .  يبحث عن وظيفة

الفتتاح  Thomas Jeffersonجيفرسون   البوليتكنيكخيطط  غرار  على  وتشكيلها  كانت .  ها 

أراغو   أمثال  فيها  التدريس  هيئة  ضمت  اليت  وهي  لـ كونت،  البالس  Aragoالبوليتكنيك  و   ،

Laplace  و كوشي ،Cauchy  وبواسون ،Poisson  ما مثلته هليجل مدرسة إيفاجنليشز شتيفت ،

Evangelisches Stift  تعليم يف العلوم ال يعلى عليه يف كل  ففيها، حتصل كونت على  .  يف توبنغن

  Tocquevilleولكنه ابلقدر نفسه، كان ممثاًل منوذجًيا جليل توكفيل  .  أورواب؛ ترك بصمة دائمة عليه

.  الذي وجد نفسه مواجًها ابلسؤال حول طريقة وقف الثورة بعد اهنيار اإلمرباطورية  Guizotو جيزو  

يعيد املرء تنظيم احلياة البشرية، بغض النظر عن هللا  »،  1848، كما قال كونت يف العام  «كيف» أو  

ومن هذا املنظور، جيب أن يفهم عداءه  (.  v. 1, 127; E., v. 1, 100,  1851)؟  «  وامللك
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فمع إصرارها على  .  العميق للفلسفة السياسية الكالسيكية، وهي الفلسفة اليت ما زلنا حنرتمها إىل اليوم

، مل يكن للعقيدة الثورية من  (souveraineté populaire)حرية الضمري، وعلى سيادة الشعب  

القائم على السلطة البابوية وامللكية  )  Ancien Régimeوظيفة أخرى سوى تدمري النظام القدمي  

فإن الوقت قد حان إلعادة البناء،  .  ولكن مبا أهنا جنحت اآلن يف هذه املهمة(.  املشفوعة ابحلق اإلهلي

 .الطريقة اليت ميكن هبا استخدام هذه األسلحة يف عمل مثل ذاكوكان من الصعب ختيل 

 

فاألخري، مستفيًدا من احلرية  .  يف ظل هذه الظروف، ليس مستغراًب جلوء كونت الشاب إىل سان سيمون

النسبية للصحافة اليت منحها لويس الثامن عشر، قام بنشر املزيد واملزيد من الكراسات واجملالت، وابلتايل  

 : وقد أخذ كونت أفكارًا ثالثة من الفكر املعقد لسان سيمون. اج إىل مساعدفإنه احت

 

 .التناقض بني الفرتات األساسية واحلامسة يف التاريخ، واليت كانت الثورة للتو مثااًل هلا  1

 

يب  .و جي  B. Constantكونستانت  .  ، وحتت أتثري ب1817ففي العام  .  فكرة اجملتمع الصناعي  2

J.-B    وكمراقب منتبه للثورة الصناعية  .  اخلصوص، حول سان سيمون نفسه إىل نصري للصناعةعلى وجه

.  اليت كانت متواصلة أمام عينيه، أدرك أهنا سوف تغري مجيع العالقات االجتماعية القائمة بشكل اتم

إىل  يركز فيها اإلنسان على اإلنسان، بينما تنتمي السلطة  :  فحىت اآلن، كنا نعيش يف جمتمعات عسكرية

أما من اآلن فصاعًدا، فسوف حتل التجارة حمل احلرب، فيما سيويل اإلنسان اهتمامه  .  طبقة احملاربني 
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وقد توصل كونت إىل استنتاج خاطئ ابلكامل، مفاده أن عصر  .  بشكل أساسي ابلرتكيز على الطبيعة

 (.Aron 1957)احلروب قد انتهى 

 

إذ كانت الثيمة مطروحة  .  كثر وضوحا لسان سيمونوهذا هو َدين كونت األ .  الروحية  السلطةفكرة    3

العمل األول لسان سيمون    Letters  1803رسائل من أحد سكان جنيف إىل معاصريه،  )منذ 

from an Inhabitant of Geneva to his Contemporaries  )  وحىت العمل األخري

. مالحظة واقتناعوقد تولدت عن  (.  The New Christianity  1825املسيحية اجلديدة،  )

واقرتح، على سبيل املثال، إاتحة األموال العامة  :  فقد الحظ سان سيمون دور العلوم يف اجملتمع احلديث

العلمي البحث  طبقة  .  لتمويل  إىل  وابلتايل ابحلاجة  االجتماعي،  للتماسك  الديين  ابلطابع  اقتنع  كما 

فكرة علم التنظيم االجتماعي، اليت ربطت    وقد قاده هذا االعتقاد إىل.  كهنوتية تكون مسؤولة عن صونه

ولذلك، فبدالً  .  الدين سيصبح تطبيًقا للعلم، ما يسمح للرجال املتنورين حبكم اجلُّهال :  هذين املكونني 

الروحية اليت    ابلسلطةمن حماولة تدمري كل أشكال احلياة الدينية، جيب على املرء أن يعهد إىل املتعلمني  

  1814ويف هذا اإلطار أيًضا، جيب فهم النص الذي كتبه يف العام  .  أضعفها تراجع األداين التقليدية

  للسلطة لدولية هي إحدى السمات الرئيسية  إن إدارة العالقات ا:  حول إعادة تنظيم اجملتمع األورويب

 . الروحية، كما أظهرت البابوية يف العصور الوسطى

 

ولكن كونت كان طاحًما إىل حترير نفسه .  استوعب كونت بسرعة ما كان على سان سيمون أن يقدمه له

ذي ثقف  من وصاية أثقل وزانً عليه، حيث وجد الفكر غري املنهجي واملتقلب لألرستقراطي اإلنساين ال
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، نتيجة العمل األقصر لـ كونت  1824وقد حدثت القطيعة يف العام  .  نفسه بنفسه ابلكاد ميكن احتماله

وإدراًكا منه ابمتالكه ابلفعل األفكار الرئيسية لفلسفته اخلاصة،  .  الذي سوف يثبت كونه عماًل أساسًيا

ىل أنه مل يقنع إبعطاء شكل  كما أشار فوق ذلك، إ .  اهتم كونت معلمه مبحاولة االستيالء على عمله

  العلوم والعلماء   يففلسفية    مسائل   حيوي كتاب(.  Bourdeau 2019)منهجي للمفاهيم املستعارة  

(1825  )Philosophical Considerations on the Sciences and the 

Scientists   الوضعية الفلسفة  يف  الزاوية  حلجري  والكالسيكية  األوىل  احلاالت  :  الصياغات  قانون 

العلوم  Law of the three stagesالثالث   وتصنيف   ،Classification of the 

sciences  .  الروحية  السلطة   يف  مسائلأما كتاب  Considerations on Spiritual 

Power    الذي تال الكتاب السابق ببضعة أشهر، فقد قدم الدوغمائية ابعتبارها احلالة الطبيعية للعقل

وليس من الصعب أن جند وراء هذه املقولة، واليت قد تبدو شائنة ابلنسبة لنا، معاداة الديكارتية  .  البشري

anti-Cartesianism    اليت كان كونت يتشاركها مع بريسPeirce    واليت قربت فلسفاهتم من

، فإن هتيج الشك يتوقف  إليهأن العقل يبقى بداهة مع ما يبدو صحيحا ابلنسبة    بماف.  بعضها البعض

التربير ليس االعتقاد وإمنا الشك  املرء إن ما حيتاج  وهكذا، يظهر  .  عندما جيمد االعتقاد؛ وقد يقول 

املنطقية   النظرية  لالعتقاد ومالزمتها  االجتماعية  النظرية  يعين، ضرورة  والذي  الوضعي،  اإلميان  مفهوم 

 (.Bourdeau 2011)للسلطة 

 

النظام األول  فلم يكن كتاب  .  أواًل، أعيد تشكيل برانمج كونت.  ، وقع حداثن كبريان1826يف العام  

.  ، وكانت كتابة اجلزء املتبقي إحدى أولوايت كونت1822ام  قد اكتمل بعد يف الع  للسياسة الوضعية
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وقرر، لتوفري قاعدة أكثر صالبة للعلوم  .  وأرجأ هذا املشروع لفرتة غري حمددة  1826ولكنه عاد يف العام  

االجتماعية والسياسة الوضعية الناجتة عنها، أن مير أواًل عرب جممل املعرفة الوضعية مرة أخرى وأن يبدأ  

ال ينتمي إىل الربانمج األويل لـ    دروسجيب أن يوضع يف االعتبار أن كتاب  .  الفلسفة الوضعيةدروس يف  

كونت، وأنه كان مقصوًدا به يف األصل أن يكون مجلة اعرتاضية أو توطئة، من املفرتض أن تستغرق  

الشهرية  «  الدماغيةالنوبة  »، فكان  1826أما احلدث الرئيس الثاين يف العام  .  بضعة سنوات على األكثر

، وأجربت كونت على وقف دروسه العامة؛ كما  الدروساليت وقعت مباشرة عقب احملاضرة االفتتاحية لـ  

وهكذا، فمن املعتاد القول أبن كونت مل يتلقى سوى اعرتاف عام  .  كانت هلا أيضا آاثرًا طويلة األمد

، مع مقاالت ليرتي يف ال  1844عام  ، مع أول رسالة إليه من ِمل، مث يف ال1842يف العام  :  متأخر

كان شخصية    1826ولكن هذا يعد إغفااًل حلقيقة أن كونت يف العام  .  Le Nationalانسيوانل  

حيظى    Lamennaisو المنيه    Guizotإذ جعاله جيزو  .  مشهورة داخل الدوائر الفكرية بباريس

أ.  بتقدير كبري مثل  مرموقة  أمساء  للدروس  قائمة احلضور  تضمنت   A. vonفون مهبولدت  .  وقد 

Humboldt  و أراجو ،Arago  و بروساي ،Broussais    أو فورييهFourier  .  ،كما أن ِمل

،  النظام األول للسياسة الوضعية، كان معجًبا بعمق بـ  1821- 1820الذي زار سان سيمون يف عامي  

وأخريًا، فعلى  (.  Mill 1963, v. 12, 34)   1829الذي قدمه إليه أحد تالمذة كونت يف العام 

للمعلم   الرمسيني  املتحدثني  أكثر  من  رآه كواحد  املـأل  فإن  افرتاق كونت عن سان سيمون،  من  الرغم 

والذين كانت لديهم، مع  :  وقد أكسبه هذا العداوة الغريبة نوًعا ما من قبل السان سيمونيني .  موثوقية

بشكل شخصي،  «  األب»لقوا عليه اسم  استثناءات قليلة، السمة املميزة اخلاصة بعدم تعرفهم على من أط
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وعلى كل حال، فإن النوبة الدماغية جعلت كونت عاجزًا عن  .  بينما كان كونت على عالقة محيمة معه

 . 1844بعد أن اختفى من املشهد العام حىت سنة  : االستفادة من التقدير الكبري الذي متتع به

 

 والصداقة مع ِمل  دروس عن الفلسفة الوضعية -  4

فإن   األول منها،  الدرس  يتعلق  .  تسعى إىل هدفني   الدروس كما ورد يف  األول، وهو هدف خاص، 

والثاين، وهو هدف عام، يتعلق بتنسيق «.  الفيزايء االجتماعية»بتشييد السوسيولوجيا، واليت دعيت بـ  

فاجمللدات الثالث األوىل تفحص العلوم  :  تعكس بنية العمل هذه االزدواجية.  املعرفة الوضعية بكاملها

، بينما تتعاطى  (الرايضيات، الفلك، الفيزايء، الكيمياء، والبيولوجيا )األساسية اخلمس املوجودة آنذاك  

ففي  .  ومل يتطلب تنفيذ اجلزئني القدر نفسه من العمل.  اجمللدات الثالثة األخرية مع العلوم االجتماعية

مُ  العلوم  األوىل، كانت  واملنهجية  احلالة  املذهبية  لنقاطها  تلخيص  جمرد  إىل  حاجة  ويف  ابلفعل  َشكَّلة 

أما يف احلالة الثانية، فإن كل شيء كان ال يزال يتعني القيام به، وكان كونت يدرك متاًما أنه  .  الرئيسة

 . يؤسس علًما جديًدا

 

 قانون احلاالت الثالث  4.1

والذي هو غالًبا الشيء الوحيد املعروف  )السبب وراء ذكر قانون احلاالت الثالث    الدروستفسر بنية  

الديناميكية  .  مرتني (  عن كونت السوسيولوجيا  إىل  القانون  ينتمي  العبارة،   dynamicفبصحيح 

sociology    أو نظرية التقدم االجتماعيTheory of social progress  فإنه ، وهلذا السبب  
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وإن كان يعمل أيًضا كمقدمة للعمل  .  مبثابة مقدمة لدروس التاريخ الطويلة يف اجمللدين اخلامس والسادس

 .ككل، إىل حد أن مؤلفه يعترب هذا القانون الطريقة األفضل لشرح ماهية الفلسفة الوضعية

 

،  Theologicalالالهوتية  :  ينص القانون على أن البشرية، يف تطورها، متر بثالث حاالت متتالية

للعقل  .  Positive، والوضعية  Metaphysicalوامليتافيزيقية   الضرورية  البداية  نقطة  تعترب األوىل 

البشري؛ بينما األخرية هي حالته الطبيعية؛ وتبقى احلالة الثانية جمرد مرحلة عابرة جتعل املرور من احلالة  

األخرية ممكًنا احلالة  إىل  يفسر.  األوىل  الالهوتية،  املرحلة  األسباب    يف  أثناء حبثه عن  البشري،  العقل 

.  يف الكون ابعتبارها تدخالت من عوامل خارقة للطبيعة  الباديةالرئيسية والنهائية للظواهر، الشذوذات  

حيث تظل األسئلة كما هي، ولكن تستبدل العوامل اخلارقة  :  بينما احلالة الثانية جمرد تعديل بسيط لألوىل

أما يف احلالة الوضعية، فإن العقل يتوقف عن البحث عن أسباب  .  جمردةللطبيعة يف اإلجاابت بكياانت  

الظواهر، ويقصر نفسه على القوانني احلاكمة هلا؛ وابملثل، فإن املفاهيم املطلقة يستعاض عنها مبفاهيم  

احلالة  .  نسبية يسمي  أن  املادي،  التطور  أتمل  إذا  أيًضا  ميكنه  املرء  فإن  ذلك،  على  الالهوتية  زايدة 

 . 3ابلعسكرية، واحلالة الوضعية ابلصناعية؛ فيما تتطابق احلالة امليتافيزيقية مع سيادة احملامني والقضاة 

 

 

عالوة على ذلك، فإنه يستخدم هنا  . بمعنى واسع، مشيًرا إلى السلطة الزمنية في مقابل السلطة الروحية« المادي »يستخدم كونت مصطلح  3

في الواقع، استخدم الملوك  و. Avocatأو باألحرى األفوكاتو  lawyerوالذي يعني اليوم المحامي  légiste: ترجمته، هومصطلًحا تصعب  

في  Leibnizلتوسيع سلطتهم أمام أرستقراطية العصور الوسطى، وكانت هذه على سبيل المثال هي وظيفة ليبنيز  légistesأولئك الليجستيين 

  .بالط هانوفر
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للوضعية املميزة  اخلواص  أكثر  تلك، كانت  الثالثة  املرحلة  بـ  .  نسبية  خاطئة  وبصورة  غالًبا  تٌرَبط  وهي 

 . ول الدوغمائية دون متابعة ذلك، بينما حتول مالحظتنا السابقة حscepticismالشكوكية  

 

حيث يقرتب  :  connaissance approchée«  معرفة تقريبية»ابلنسبة لكونت، فإن العلم هو  

إليها الوصول  دون  احلقيقة،  فأكثر من  أعلى  .  أكثر  معايري  توجد  املطلقة، كما ال  للحقيقة  ال مكان 

اإلميان قريًبا جًدا من بريس  .  إلرساء  هنا  العام    Peirceويعترب كونت  املنشورة يف  الشهرية  ورقته  يف 

1877 . 

 

ينتمي قانون احلاالت الثالث إىل تلك الفلسفات الكربى للتاريخ اليت صيغت يف القرن التاسع عشر،  

عنا   جًدا  غريبة  اآلن  انظر  )وتبدو  مغاير،  تقد(.  Schmaus (1982)لرأي  فكرة  لنا  تبدو  م  إذ 

(.  Bourdeau 2006)اإلنسانية تعبرياً عن تفاؤل قامت أحداث القرن العشرين ابلكثري لتقليصه  

حىت لو مل تبدو كذلك  )هي إشكالية    Law of history   وبصورة أعم، فإن نظرية قانون التاريخ

استبعاد  وقد شعر ابلفعل دوركامي ابضطراره إىل  ((.  bk. VI, chap. X,  1842)ابلنسبة لـ ِمل  

 .الديناميات االجتماعية من السوسيولوجيا، كي مينحها مكانة علمية حقيقية

 

فبغض النظر عن حقيقة  .  مع ذلك، فإن هذه الصعوابت أبعد من أن تفتك هبذا اجلانب من فكر كونت

أن فكرة التقدم األخالقي تستعيد ببطء بعض الدعم، فمن املمكن تفسري احلاالت الثالث كأشكال من  

ويبدو أن هذا التفسري قد قُِدم من قبل كونت نفسه، .  قل تتعايش وتتفاوت أمهيتها النسبية مبرور الزمنالع
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للتاريخ أمثلة عديدة عليه يف دروسه  احلالة  .  والذي أعطى  بداية  الوضعية كانت حاضرة منذ  فجراثيم 

بينما تبقى الفلسفة األخالقية  الالهوتية؛ ومع ديكارت، تصل الفلسفة الطبيعية برمتها إىل احلالة الوضعية،  

 (.v. 2, 714–715(, 58) 1830)يف احلالة امليتافيزيقية 

 

 تصنيف العلوم وفلسفة العلوم  4.2

صمد قانون تصنيف العلوم، وهو الركيزة الثانية للفلسفة الوضعية، أمام اختبار الزمن بصورة أفضل بكثري  

التصنيفات املتعددة اليت مت اقرتاحها، ال يزال تصنيف كونت هو  من بني  ف.  من قانون احلاالت الثالث

اليت تفحص ُكلٍّّ من العلوم األساسية    الدروسكما أن هذا التصنيف، ينسق  .  األكثر شعبية حىت اليوم

حبيث يوفر طريقة  .  بدورها  - الرايضيات، الفلك، الفيزايء، الكيمياء، البيولوجيا، والسوسيولوجيا    -الستة  

كذلك، جيعل هذا التصنيف من كونت مؤسًسا لفلسفة  .  إليفاء تنوع العلوم حقه من دون إغفال وحدهتا

 مركزاًي يف الفلسفة،  فمن أفالطون إىل كانط، احتل التفكري يف العلوم دوًما مكاانُ .  العلوم ابملعىن احلديث

وبفضل تعليمه يف  .  ولكن كان ال بد من تطوير العلوم بشكل كافٍّ  حىت يكشف تنوعها عن نفسه

ويف نفس الوقت تقريًبا،  .  ، يف تطوير مفهوم فلسفة العلوم1818البوليتكنيك، بدأ كونت، منذ العام  

فيه بولزانو   نظام  ، وِمل كتابه  Wissenschaftslehre (1834)كتابه    Bolzanoالذي ألف 

الرايضيات،    دروس، كانت  System of Logic (1843)املنطق   فلسفة  ابلتتابع  تقدم  كونت 

مل يُقصد  .  وفلسفة الفلك، وفلسفة الفيزايء، وفلسفة الكيمياء، وفلسفة البيولوجيا، وفلسفة السوسيولوجيا

وبفضله، ترتبط العلوم ببعضها البعض  .  بتصنيف كونت استعادة وحدة خيالية، وإمنا جتنب تشظي املعرفة



19/6/2022        
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 21

 

فاالنتقال من الرايضيات إىل  :  يف معيار موسوعي ينتقل من العام إىل اخلاص، ومن البسيط إىل املعقد

 .السوسيولوجيا، يقلل من التعميم ويزيد من التشابك

 

فعلى سبيل  .  العلومإذ يعطينا الرتتيب الذي تتطور به  :  كان لقانون تصنيف العلوم كذلك جانب اترخيي

وابلتايل، يعتمد كل علم على العلم  .  املثال، يتطلب الفلك علم الرايضيات، والكيمياء تتطلب الفيزايء

لقد  .  وعلى حد تعبري كونت، فإن األعلى يعتمد على األقل، دون االتكال على نتائجه.  الذي يسبقه

يف تعبري  )  Reductionismختزالية  احتوى االعرتاف ابلتنوع الال خمتزل ابلفعل على تنصل من اال

فالوضعي يرى جبالء  .  ، واليت يسمح التصنيف للمرء بتوضيحها(Materialism«  املادية : »كونت

أن امليل حنو االختزالية يغذيه تطور املعرفة العلمية نفسها، حيث يشارك كل علم يف تطور العلم التايل؛  

مني موضوعه اخلاص، عليه التصدي لغزوات العلم  ولكن التاريخ يعلمنا أيًضا أن كل علم، من أجل أت

العلمية ضرورية  . »السالف الدراسات  فيه  الذي تكون  الوضع  املادية خطًرا أساسًيا يف  وهكذا، تبدو 

فكل علم مييل إىل استيعاب العلم اجملاور له، بناء على وصوله إىل احلالة  .  كإعداد لـ الوضعية املنشودة

 ( v. 1, 50; E., v. 1, 39, 1851«. )وبشكل أكثر مشوال الوضعية يف وقت أبكر 

 

وعلى الرغم من اعرتاف فالسفة العلوم الدائم مبكانة كونت يف اتريخ حقلهم املعريف، فإن فلسفة العلوم  

قلياًل ما متت دراستها    نظام السياسة الوضعية،وابألحرى تلك الفلسفة املوجودة يف    الدروس،املقدمة يف  

(Laudan 1981, Brenner 2021  .)  تستند فلسفة كونت للعلوم إىل اختالف تنظيمي بني

هذان، وابستخدام املصطلحات الكونتية، يتعارضان مع بعضهما البعض من وجهة  .  املنهج واملذهب
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فاملذاهب العلمية  :  ويـَُقدَّم املنهج ابعتباره متفوقًا على املذهب.  النظر املنطقية ومن وجهة النظر العلمية

يعنيه  وه)تتغري   ما  مناهجه«(التقدم»ذا  يف  العلم  قيمة  تكمن  بينما  فإن  .  ،  املذهب،  مستوى  على 

األمر   أن  لو  أخريًا كما  تقدم  الثاين، حيث  الدرس  إليها جيًدا يف  املشار  اخلاصة  للرايضيات مكانتها 

ة  وبقدر ما أن الرايضيات يف حد ذاهتا هي جمموعة من املعارف، فإهنا أدا.  تعويًضا عن شيء منسي

أو   األخرى،  العلوم  يف  األرسطي  Organon«  أورغانون»لالستكشاف  العلوم  .  ابملعىن  بني  ومن 

 :املتبقية، مع تنحية السوسيولوجيا جانًبا يف الوقت احلايل، حيتل علمان مكااًن ابرزًا

 

لبعضهما  إهنما مكمالن . الفلك والبيولوجيا، بطبيعتيهما، مها الفرعان الرئيسيان للفلسفة الطبيعية

إن النظام الشمسي  . البعض، يتضمنان النظام العام ملفاهيمنا األساسية يف انسجامهما العقالين

النظام الشمسي أواًل، مث اإلنسان، وفًقا  . واإلنسان مها أقصى ما سيتم تضمني أفكاران فيه إىل األبد

حتدد قوانني اإلنسان،   قوانني النظام الشمسي: والعكس يف العملية النشطة: ملسار منطقنا التأملي

 ( v. 1, 717-718; E., v. 1, 384(, 40) 1830. )وتبقى غري متأثرة هبا

 

عليه يطبق  الذي  للعلم  أشكال خمتلفة، طبًقا  الوضعي يف  املنهج  الرصد  :  يظهر  الفلك هو  ففي علم 

Observation  ويف التجارب الفيزايئية، ويف البيولوجيا هو املقارنة ،Comparison  .  كما تكمن

للفرضيات   العامة  النظرية  وراء  أيًضا  نفسها  النظر   The general theory ofوجهة 

hypotheses   وهي حمور الفلسفة الوضعية للعلوم28يف الدرس الـ ،. 
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والسبب وجود صلة  . Theory of technologyأخريًا، فإن التصنيف هو املفتاح لنظرية التقانة 

التعقيد   بني  أكثر  :  Modifiabilityوالتعديل    Complexityتنظيمية  الظاهرة  فكلما كانت 

ن  البشري حيدث ضم   والسلوك .  وإن نظام الطبيعة هو نظام قابل للتعديل.  تعقيًدا، زادت قابليتها للتعديل

اصطناعي آبخر  الطبيعي  النظام  استبدال  يف  ويتمثل  الطبيعة،  تعينها  اليت  تعليم كونت  .  احلدود  إن 

كمهندس قد جعله على دراية اتمة ابلروابط بني العلوم وتطبيقاهتا، وهو ما خلصه يف الشعار الذي كثريًا  

ه املوت هو ما منع كونت من  ووحد «.  من العلم أتيت البصرية، ومن البصرية أييت الفعل : »ما يتم اقتباسه

الشامل    السلوك أطروحة يف    ، أوSystem of Positive Industry  نظام الصناعة الوضعيةكتابة  

 Treatise on the Total Action of Humanity on theللبشرية على الكوكب  

Planet 1822من العام  ابكر ، والذي كان قد أعلن عنه يف وقت . 

 

 السوسيولوجيا ووضعها املزدوج  4.3

فهي ليست جمرد علًما واحًدا من بني العلوم األخرى، كما لو أن هناك  .  للسوسيولوجيا وضعية مزدوجة

إن السوسيولوجيا، بدالً من ذلك، هي العلم الذي أييت  .  علم للمجتمع أسوة بوجود علم للكائنات احلية

.  ي، فعليها االضطالع مبهمة التنسيق لتطور املعرفة برمتهاوابعتبارها العلم النهائ.  بعد كل العلوم األخرى

مع السوسيولوجيا، تستحوذ الوضعية على احليز األخري الذي كان حىت اآلن مفلًتا منها واعترب متعذرًا  

لقد اعتقد الكثري من الناس أن الظواهر االجتماعية معقدة للغاية حبيث ال ميكن  .  الوصول إليه إىل األبد

  ، Geisteswissenschaft  العلوم اإلنسانيةعن    Diltheyففكرة ديلتاي  .  ك علم هلاأن يكون هنا

الطبيعية   الفلسفة  بني  الفارق  على  وحافظت  الوضعية  موجهة صراحة ضد  املثال، كانت  سبيل  على 
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أما كونت يف املقابل، فقد أعلن أن هذا التمييز الذي اقرتحه اإلغريق، قد ألغي  .  والفلسفة األخالقية

كما أنه قال ابستعادة الوحدة بني الفلسفتني بعد أن كانت والدة امليتافيزيقا  .  نتيجة وجود السوسيولوجيا

 (.v. 2, 713–715(, 58)  1830)قد أفقدهتما إايها 

 

فحىت ذلك احلني، كانت الروح  .  لذلك، فإن أتسيس العلوم االجتماعية ميثل انعطافة يف اتريخ البشرية

.  ، الذي يشق طريقه من العامل إىل اإلنسانObjective methodالوضعية تتسم ابملنهج املوضوعي  

ولكن مع بلوغ هذا اهلدف اآلن، فقد أصبح من املمكن قلب هذا االجتاه واالنتقال من اإلنسان إىل  

، والذي كان مرتبطًا حىت اآلن بـ  Subjective methodالعامل، لتبين، بعبارة أخرى، املنهج الذايت  

حتل  .  الالهوت  anthropomorphismتشبيهية   أن  يكفي  كان  املنهج،  هذا  ولشرعنة 

ففي حني أن هللا قد يقول لروح  :  السوسيولوجيا حمل الالهوت، وهو ما يناظر إحالل النسيب حمل املطلق

هي  4، فإن اإلنسانية «عدمية الفائدة يل أان ضروري لك وأنت » ،Imitatio التقليد اإلنسان، كما يف 

:  يف احلالة األوىل، فإن القول أبن هللا يف حاجة إلينا يعد جتديًفا.  األكثر اعتماًدا على مجيع الكائنات

أما احلالة الثانية، فهي يف بعض النواحي جمرد عاقبة لتصنيف العلوم، إذا قبلنا  .  وسيكون إنكارًا لكماله

امل اإلنسانية  للسوسيولوجياابعتبار  األصلي  بينما  .  وضوع  السابق؛  العلم  على  يعتمد  علم  إن كل 

فحياة اإلنسان تتوقف على سبيل  .  السوسيولوجيا ابعتبارها العلم األخري، كانت هي  األكثر ِاعِتَماِديّة

كما تعتمد اإلنسانية كذلك على كل واحد منا، على ما نفعله وعلى ما ال  .  املثال على األحوال الفلكية

البشري.  علهنف النظام  قانون  اإلنسانية، كما قال  يعتمد ابلطبع على  منا  :  مبعىن آخر، فإن كل واحد 

 

 .طبقًا للسياق  يستغلها، أو ال ( اإلنسانية)كونت  الكلمة  يستغلدين اإلنسانية،  عقب تأسيسه 4
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 les vivants sont nécessairementاألموات حيكمون األحياء، ابلضرورة وبشكل متزايد  

et de plus en plus gouvernés par les morts. 

 

.  الدروسلـ    للخالصات العامةهذه املكانة البارزة للسوسيولوحيا هو اهلدف الرئيس لـ    الكشف عنإن  

إذ أنه  .  يثري السؤال حول أي العلوم اليت ترتأس العلوم األخرى وفًقا للمعيار املوسوعي  58فالدرس الـ  

وحىت وقت قريب، كانت  .  لضمان التطور املتناغم ملختلف العلوم جمتمعة، جيب افرتاض هيمنة أحدها

 .v(,  58)  1830« ) لن يُنسى أن املهد ليس عرًشا»الرايضيات هي من لعبت هذا الدور، ولكن  

2, 718; E., v. 2, 510( )Bourdeau 2004  .)  فعلى املرء متييز أول ازدهار للروح الوضعية

ة، هي الوحيدة الكونية  ووجهة النظر اإلنسانية، واليت تعين وجهة النظر االجتماعي.  عن تطوره املنهجي

 . واآلن بعد أن ولدت السوسيولوجيا، فقد أصبح األمر مرتوًكا هلا لتكون مسؤولة عن تطوير املعرفة.  حقا

 

املعاصرة الفكرة  متاًما عن  السوسيولوجيا كانت خمتلفة  القول أن فكرة كونت عن  فلصيانة  .  وغين عن 

التنسيقية، واملعروفة أيًضا    الوضعية يف حقلهم املعريف، سارع السوسيولوجيون إىل التخلي عن وظيفتها 

أما مع مكانتها يف أعلى  .  اليت متيز الفلسفة  Architectonicابسم الوظيفة املوسوعية أو التَـَهْنُدِسّية  

تلخص املعرفة برمتها، يف حني أن العلوم اليت تسبقها ليست سوى  الدروس  املعيار، فإن السوسيولوجيا يف  

ونتيجة لذلك، ال ميكن للمرء أن يصبح سوسيولوجًيا دون أن ميلك  .  هلذا العلم النهائيمقدمة هائلة  

تعليًما موسوعًيا متيًنا، تعليًما ال مكان فيه لالقتصاد أو الرايضيات االجتماعية، وإمنا يركز، على العكس  
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بتعد هذا عن منهج  ولكم ي.  من ذلك، على البيولوجيا، العلم األول الذي يتعاطى مع الكائنات املنتظمة

 ! السوسيولوجيا اليوم

 

وابلتايل، فقد  .  إذا اندجمت السوسيولوجيا مع الفلسفة يف مواضع، فإهنا ترتبط أيًضا ابلتاريخ ارتباطًا وثيًقا

كيف جيب النظر إىل العالقات بني  :  اندفع كونت إىل اختاذ موقف حيال سؤال يفرقنا اليوم بعمق، هو

العلوم ؟فلسفة العلوم، واتريخ العل التاريخ يف كل مكان ويف ال    الدروس،يف  .  وم، وسوسيولوجيا  يقع 

والسوسيولوجيا الديناميكية هي  . إنه ليس حقاًل معرفًيا، وإمنا منهًجا للسوسيولوجيا:  مكان يف آن واحد

من السهل إذن أن  (.  v. 2, 239(,  52)  1830« )اتريخ بدون أسامي الرجال، أو حىت الشعوب»

فطبًقا للوضعية، ال يعرف املرء العلم  .  ضعية الدائم فصل فلسفة العلوم عن اتريخ العلومنفهم رفض الو 

يعرف اترخيه ما طلب كونت من جيزو  .  حًقا حىت  للعلوم هو  العام  التاريخ  وابلفعل، كان كرسًيا يف 

Guizot    إنشائه له يف الكوليج دو فرانسCollège de France  .  بينما مل يكن موقف ِمل

مهمة جتاهل إنتاج الربهان، أو يف استخدام للمفردات    الدروسمماثاًل متاًما، مبا أنه وضع على عاتق مؤلف  

التربير   بسياق  االهتمام  أكثر من  االكتشاف  بسياق  االهتمام  النقد  (.  Mill 1865)احلديثة،  أما 

بني الدراسة    ،دروسبدًءا من الدرس الثاين يف  مييز كونت بعناية  حيث  :  فمشروع فقط بشكل جزئي 

ومثلما كانت فلسفة  .  املذهبية والتارخيية للعلوم، مؤثًرا األوىل ومبقًيا على الثانية للدروس يف السوسيولوجيا

العلوم ابلنسبة لكونت هي فلسفة للعقل وليس فلسفة للطبيعة، فإنه كان يقدر اتريخ العلوم كموضوع  

من تطور  «  اجلزء األكثر أمهية، وإن كان األكثر إمهااًل حىت اآلن»من كونه    يف حد ذاته بشكل أقل

لذاته، يف  :  يفحص مرتني   الدروس ولذلك، فإن كل علم يف  (.  v. 1, 53(,  2)  1830)اإلنسانية  
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وهبذه  .  اجمللدات الثالث األوىل؛ مث يف عالقاته ابلتنمية العامة للمجتمع، يف اجمللدات الثالث األخرية

الداخلية   النظر  وجهات  بني  التوفيق  يف  كونت  ينجح  واخلارجية    Internalistالطريقة، 

Externalistواليت تعترب متنافرة عادة ، . 

 

 كونت وِمل  4.4

لـ   األوائل  القراء  للراديكاليني    الدروسكان  اإلصالحية  املشاريع  امتلكت  العظمى؛ حيث  بريطانيا  يف 

وقد تركت قراءة اجمللدات األوىل انطباًعا كافًيا  .  النقاط املشرتكة مع الشواغل الوضعيةاإلجنليز العديد من  

  1841وكانت للمراسالت اليت أتبعت ذلك، واليت استمرت من  .  لدى ِمل حلثه على الكتابة إىل مؤلفها

ففي رسالته األوىل، قدم ِمل نفسه تقريًبا كتابع لكونت، واسرتجع  .  ، أمهية فلسفية ابلغة1846إىل  

هو الذي حرره من أتثري    1822كيف، قبل حوايل عشر سنوات، كان عمل كونت املنشور يف العام  

فال يرتدد  .  ولكن نربة الرسائل، مع بقائها ودية، تغريت بعد ذلك بوقت قصري   .Bentham  5بنتام 

كما  .  اته على مفهوم كونت عن البيولوجيا واستبعاده علم النفس من العلومِمل يف التعبري عن اعرتاض

الفراسة قوية على علم  ِمل، على وجه اخلصوص، حتفظات  لدى  لـ غال    Phrenology   كانت 

Gall  (  اإليثولوجيا)، والذي َصدَّق عليه كونت، مقرتًحا استبداله بـ األخالقياتEthology  .  وقد

واليت تعين وضعية املرأة    -«  la question féminine« »املسألة النسوية»تبلورت خالفاهتم حول  

 

 :، حيث كتب ِمل بالفرنسية(India House, London, 8 nov 1841)أنظر الرسالة األولى التي بعث بها ِمل إلى كونت  5

ة قوية في جميع أفكاري، كانت  . ، قرأت للمرة األولى أطروحتك في السياسة الوضعية1828سيدي، في العام  وقد منحتني هذه القراءة َرجَّ

 ..البنتاميين دائرةرفقة أسباب أخرى، ولكنها أكبر منها بكثير، قد حددت خروجي من 

 ..وبالطبع، ربما كان هناك بعض التََملّق الذي يحدث

 



19/6/2022        
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 28

 

اجملتمع   والسياسية    -يف  اإلبستمولوجية  االعتبارات  هبا  تُربط  اليت  الطريقة  معاينة  املمكن  من  حيث 

(Guillin 2007.) 

 

العام   مراسلته1846بعد  عن  بنفسه  سريًعا  ِمل  أنى  وصف  .  ،  حد  إىل  ذهب  أنه    النظام حىت 

Système    الدماغ  »بـ من  اإلطالق  على  انبثق  الذي  والدنيوي  الروحي  لالستبداد  األكمل  النظام 

لويوال   إغناطيوس  بـ  اخلاص  النظام  ما كان من  إال  اللهم  )Ignatius Loyolaالبشري،  السرية  « 

تقييم  تطرفًا يف    - ومثة العديد منها    -متثل مثل هذه األحكام  (.  Autobiography، 213الذاتية  

ففلسفة كونت الالحقة تستحق النقد، ولكن ِمل كان قادرًا على رصد نقاطها القوية  .  عاملي أكثر توازانً 

تعطي مثااًل جيًدا على الطريقة الفريدة اليت    1865والعبارات األخرية من كتاب ِمل يف العام  .  وذكرها

 : متكن هبا من خلط التأييد مع النقد القاسي

 

و ليبنيز   Descartesديكارت  ] حنن نعتقد أبن السيد كونت يف عظمة أاًي من أولئك الفالسفة 

Leibniz]ليس  : فلو ذكران فكران كله، فإن علينا اعتباره متفوقًا عليهم. ، وابلكاد أكثر بذًخا

واليت  جوهراًي، وإمنا يف اجتهاد قوة فكرية مساوية داخل عصر أقل تساحًما مع السخافات امللموسة، 

يبدو أن تلك اليت ارتكبها، إن مل تكن أكرب يف حد ذاهتا، فإهنا على األقل تظهر أكثر سخافة  

(Mill 1865, p. 182 .) 

 

 : كما قال يف وقت أسبق
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لذلك، فإننا ال نعتقد فحسب أبن السيد كونت كان له ما يربره يف حماولة االرتقاء بفلسفته إىل دين،  

يف نتائجها العملية، صنعت    ذه العملية، وإمنا أبن األداين األخرى،وأنه أدرك الشروط األساسية هل

ولكن، لألسف، الشيء  . بصورة أفضل ابلنسبة إىل توافقها مع ذاك الذي كان يهدف إىل أتسيسه

 Mill. )التايل الذي يلزم علينا القيام به، هو اهتامه ابرتكاب خطأ كامل يف مستهل عملياته ذاهتا

1865, p. 124)  

 

ِمل   أن كل طبعة جديدة من كتاب  الرغم من  املنطقوعلى  شهدت    System of Logic  نظام 

،  (يف الطبعة األوىل كانت هناك أكثر من مائة إشارة)مقارنة ابلطبعات السابقة    الدروسإشارات أقل إىل  

(. Raeder 2002)فإن أتثري كونت على مل ظل عميًقا، إىل مدى يتم التقليل من قدره كثريًا اليوم  

السرية الذاتية لـ ِمل واضحة متاًما يف هذه النقطة، حبيث يظهر كونت فيها بشكل أكثر بروزًا من توكفيل  و 

Tocqueville  وعلى العكس، ساهم ِمل كثريًا يف إذاعة  .  الذي كان ِمل على اتصال به لفرتة أطول

ِمل نفسه يف بعض األحيان  بنجاح كبري، كما اعترب  (  Mill 1865)وحظي كتابه عن كونت  .  الوضعية

 .6وضعًيا

 

 

 ,Le positivisme anglaisفي كتابه الوضعية اإلنجليزية، دراسة عن ستيوارت ِمل   H. Taineأنظر، على سبيل المثال، إيبوليت تين   6

étude sur Stuart Mill (1864) .دلتاي  و فلهلم  رسمه  الذي  التمييز  أن  كذلك  الطبيعية   W. Diltheyالحظ  العلوم  بين 

Naturwissenschaft   والعلوم اإلنسانيةGeisteswissenschaft الجزء  )نظرية ٍمل عن العلوم األخالقية  إنما نشأ في نقاش نقدي ل

 ,S. Mesure   أنظر. )يعتبر دلتاي هذه النظرية، لسبب ما، نظرية وضعية. (the System of Logicنظام المنطق   األخير من كتابه

Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris: PUF, 1990 ).  يعتبر  وقد يكون من المدهش أن ِمل كان

  .ويمكن للمرء التساؤل حول صحة هذا التفسير، ولكن هذه مسألة منفصلة. وضعيًا على مستوى القارة األوروبية
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 والوضعية الشاملة   نظام السياسة الوضعية. 5

فراغه من   فرتة وجيزة من  تلخيص كتاب    الدروس،بعد  نظام  عاد كونت إىل مشروعه األول ابدًًئ يف 

الوضعية الوضعية كان كتابه  .  السياسة  الروح  يف   Discourse on the Positive  الكالم 

Spirit  أطروحة فلسفية يف علم الفلك الشعيب، والذي كان مبثابة توطئة لكتاب  Philosophical 

Treatise on Popular Astronomy (1844)  االجتماعي الغرض  ابلفعل  أبرز  قد   ،

ولكن لقاء كونت مع كلوتيلد دي فو  .  للوضعية وجدارهتا ابحللول حمل الالهوت يف السياسة واألخالق

متوقعة   انعطافة غري  الثانية  قلب حياته رأًسا على عقب، وإعطاء مسريته  - 1845)كان من شأنه 

1846.) 

 

 العقل خادًما للقلب 5.1

هيمنة القلب  »، واليت هي  "الوضعية الشاملة"، حتولت الوضعية إىل  1846بعد وفاة كلوتيلد يف العام  

افتتاحية كتاب  (.  la prépondérance continue du Coeur« )املستمرة  قالت  فكما 

، ولكننا ال نتعب أبًدا  Actingالتظاهر  نتعب من التفكري بل حىت من  »، فإننا  الوضعية  نظام السياسة

.  فقد حولت اآلن الفلسفة إىل دين  الشاملةحولت الوضعية العلم إىل فلسفة؛ أما الوضعية  «.  من احلب

السابقة  وكان   األفكار  مع  تتوافق  اخلطوة  هذه  مثل  إذا كانت  عما  للغاية،  مبكًرا  طرح  الذي  السؤال 

 .أجاب ِمل وليرتي سلًبا، ومل حتظى الوضعية الشاملة بشعبية كبريةو . لكونت، ومع الوضعية بصورة أعم
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التحيزات احلديثة، يصنف كونت  إن حتويل الفلسفة إىل دين ال ينتج ديًنا للعلم، ألنه بعد التغلب على  

العلم فوق  تردد  الفن ودون  الوضعيون  .  اآلن  العامل األكادميي، ركز  االنفصال عن  اكتمل  فاآلن، وقد 

الذي كرس نفسه لـ كلوتيلد عقب وفاهتا  )وقد احتفظ كونت  .  آماهلم على حتالف مع املرأة والربوليتاراي

(.  Labreure 2020)يف العصر الوضعي للمرأة    بدور حاسم(  هبوس، ورمبا حىت بنوع من العبادة  

ومع ذلك، فإن هذا اجلانب من عمله كان من الصعب على القارئ املعاصر قبوله، خصوًصا مع انطوائه  

أما ابلنسبة للربوليتاريني، .  على الفكرة الطوابوية املتعلقة ابألم العذراء، واليت تعين التناسل العذري للبشر

 ! ويني، متاًما كما كان الوضعيون بروليتاريني منهجيني فقد رآهم كـ وضعيني عف

 

له   وإمنا كخادم  للقلب، أبي حال،  ليس كعبد  أن خيدم،  بل  أن حيكم  له  مقدرًا  ليس  إذن،  العقل، 

(Bourdeau 2000  .)العلم حيتفظ بوظيفة جوهرية فإن  القلب  .  وابلتايل،  وقد أتسست هيمنة 

ا » بيولوجًيا يف   للوظائف  الوضعي  املنهجية للروحالتصنيف  النظرة  أو  الثمانية عشر للدماغ،  «  لداخلية 

(1851  ,v. 1, 726; E., v. 1, 594–95  .)  ومييز اجلدول الدماغيCerebral table  

عشر قوى عاطفية، ومخس وظائف فكرية، وثالث صفات عملية؛ تتوافق مع القلب، والعقل، والشخصية  

لزايدة الطاقة ونقصان املنزلة، بينما ميكن اعتبار هيمنة القلب مرجًعا  وتُرتب الوظائف طبًقا . على التوايل

وجتدر اإلشارة بشكل عابر، إىل أن هذا  .  النظامهذا التصنيف ال غىن عنه لفهم  .  من البيولوجيا الوضعية

فكونت مل يرفض  :  يظهر أن استبعاد علم النفس مل يكن له على اإلطالق املعىن الذي يعطى عادة إليه

ا دراسة الوظائف العليا لإلنسان، سواء كانت وظائف فكرية أو أخالقية، وإمنا كان هذا ينتمي ابلنسبة  أبدً 

، وابلتايل فإن «(اجلدول الدماغي »يشري التصنيف إليه أيًضا يف بعض األحيان ابسم  )له إىل البيولوجيا  
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هبذا اجلدول، الذي    النظام اترخيًيا، بدأ مفهوم  ((.  45)  1830)األمر ال يتطلب إنشاء علم جديد  

ومفاهيمًيا، فإن هذا هو التطبيق األول للمنهج  .  1846صيغت منه نسخ خمتلفة على التوايل منذ العام  

وهبذه  .  الذايت، الذي يُفهم ابعتباره تغذية رجعية من السوسيولوجيا إىل العلوم اليت تسبقه، بدًءا من أقرهبا

يساعد   السوسيولوجي  فإن  أغلب  الطريقة،  يف  هي  واليت  الدماغية،  الوظائف  حتديد  على  البيولوجي 

أصبح    الحًقا، وفيما. األحيان، ُمِهّمة يتبع فيها البيولوجي ببساطة أقسام علم النفس الشعيب مرة أخرى

، يقرتح كونت ابملثل تعريًفا سوسيولوجًيا  letters on illness«  رسائل عن املرض»معروفًا ابسم  

 . العضو الذي حيكم من خالله املوتى على األحياءللدماغ، ابعتباره 

 

 السياسة الوضعية  5.2

ومع ذلك، فإن الرابطة بينهما كانت موجودة منذ البداية عندما  .  اليوم، مل نعد خنلط الوضعية ابلسياسة

التاسع  عمل كونت سكرتريًا لـ سان سيمون، كما كانت السياسة الوضعية مؤثرة للغاية يف هناية القرن  

ال يوجد جمتمع دون حكومة؛ واألداء السليم للمجتمع  : واملبدآن الرئيسيان للسياسة الوضعية مها. عشر

 .يتطلب سلطة روحية مستقلة عن السلطة الزمنية

 

بينما جيادل  .  يعرب اجلانب السليب منهما عن عدم اهتمام كونت مبفهوم الدولة.  للمبدأ األول جانبني 

.  ة التفكري يف كيفية عمل احلياة االجتماعية لكي نفهم ملاذا جيب أن توجد حكومةاجلانب اإلجيايب بضرور 

انطالق كونت هي نفسها عند هايك   نقطة  للدهشة أن  ، أعين وجود نظام عفوي  Hayekواملثري 

Spontaneous order  .  الـ الدرس  أتى عنوان  الصورةالدروس  من    50وقد  اإلستطيقا    :هبذه 
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البشري  Social staticsاالجتماعية   للمجتمع  العفوي  النظام  نظرية  أو   ،theory of 

spontaneous order of human society  .  النظام يغطي  للوضعية،  ابلنسبة  ولكن، 

وبشكل عام، يهدف السلوك البشري إىل  .  العفوي مجيع الظواهر الطبيعية، وهو ليس مثالًيا وال اثبًتا

بينما اإلجراء احلكومي ليس سوى  .  استبدال النظام الطبيعي بنظام اصطناعي آخر يتماشى مع رغباتنا

وزايدة  .  حالة خاصة، تطبق على النظام العفوي املتأصل يف اجملتمع البشري، والذي حيدده تقسيم العمل

وهذا  .  ا للتقدمالتخصص، اليت تصاحب تقسيم العمل، هتدد متاسك اجملتمع حىت لو كانت شرطًا الزمً 

لألفراد  «  التحقق من سوء التنظيم ودعم النوازع املتقاربة»وظيفتها هي  :  هو سبب احلاجة إىل حكومة

(1852 ,205 ;E. 277.) 

 

.  فإن السلطة الروحية ال ميكن فهمها إال من حيث عالقتها ابلسلطة الزمنية :  أما فيما يتعلق ابملبدأ الثاين

ي سلطة معتدلة تفرتض مسبًقا وجود سلطة زمنية، واليت هي على النقيض  فالسلطة الروحية، بطبيعتها، ه

:  عالوة على ذلك، فإن كونت خيتلف بشدة مع املادية التارخيية.  ال تفرتض مسبًقا وجود سلطة روحية

فالسلطة الروحية هي األفكار اليت حتكم العامل، مبعىن أنه ال يوجد نظام اجتماعي قابل لالستدامة دون  

ويف البداية، خطط كونت إلسناد هذه  .  دىن من اإلمجاع على املبادئ اليت حتكم احلياة يف اجملتمعاحلد األ 

السلطة الروحية اجلديدة إىل العلماء، ألنه مل يرى العلم كأساس عقالين لعملنا على الطبيعة فحسب،  

 .وإمنا أيًضا كأساس روحي للنظام االجتماعي
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لى األقل، كان يُنظر إىل السياسة الوضعية بشكل سليب ابعتبارها على مدى السنوات اخلمسني األخرية ع

ولكنه  .  ومن الصحيح، يف كثري من النواحي، أن كونت كان معاداًي للحداثة بشكل حازم.  رجعية ومشولية

فعلى سبيل املثال،  .  محل أيًضا، خصوًصا يف كتاابته الالحقة، أفكارًا تتماشى مع االهتمامات املعاصرة

مفرتًضا أن التغيريات  :  لديه شعور حاد جتاه الطريقة اليت تعتمد هبا البشرية على األحوال الفلكيةكان  

لألرض، ويف احنراف مدار الشمس    Elliptical orbit(  البيضاوي)الصغرية يف املدار اإلهليلجي  

وهي الدراسة  فالبشرية، . ، واحلياة، على األقل احلياة كما نعرفها، كانت مستحيلةEclipticالظاهري 

البشري،   ابلكوكب  وثيق ابألرض،  بشكل  ترتبط  للسوسيولوجيا،  والسائلة »األصلية  الغازية  «  أبغلفته 

(Comte 1851 [1875]، 429  .)  وعلى الرغم من الثورة الكوبرنيكية، تظل األرض لكل منا

الثابتة اليت ال تتزعزع واليت تقف عليها مجيع األشياء املثال ما يقوله  وانظر على سبيل  .  هي األرضية 

اخليمة، أو املركبة، أو السفينة لعائلة الرُحَّل نوًعا من دولة  : »كونت عن الوطن والطريقة اليت تكون هبا

يف    the Roma[  الغجري ]إن حالنا مثل حال  .  متنقلة، تربط األسرة أو اجلماعة أبساسها املادي

)عربته  »1851  ،v. 2 285، E. 2 237  .)على ترتكز  السياسة  السياسية    إن  اجلغرافيا 

Geopolitics  حيث حيتفظ األرضي ،Geo    ،جااي مبعناه االشتقاقي  Gaia  (ربة األرض اليواننية)  ،

 . وحيث تُفهم األرضباعتبارها كوكًبا يف النظام الشمسي

 

تناقًضا يبدو  أن  ميكن  ما  فهم  على  تساعد  الوضعية،  للسياسة  الكونية  الشخصية  العام  .  هذه  فبعد 

وهو االقرتاح احملري للغاية  .  Intendances« متعهدية » 19، اقرتح كونت تقسيم فرنسا إىل 1851

ومع ذلك، فإن التناقض يتالشى مبجرد أن  .  نتيجة عدم توافقه مع الرأي الوارد أبنه كان داعًما للمركزية 
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فقط على السلطة الروحية    إذ تنطبق املركزية.  أنخذ يف االعتبار التمييز بني السلطة الزمنية والسلطة الروحية

ومثة العديد من املقاطع  .  بينما السلطة الزمنية بطبيعتها حملية(  كانت البابوية يف ذهن كونت بوضوح)

وهذا انتج عن كون العقل غري مقيًدا ابحلدود؛ فالسلطة الروحية  .  حيث يذكر ذلك االرتباط بوضوح

 . جماهلا هو كوكب األرض.  ونيةليس لديها خيار سوى أن تكون كاثوليكية، أي أن تكون ك

 

األوىل، هي االهتمام القوي إبعادة اإلعمار األوروبية، وهي  .  من هذا، فإن لدينا على األقل صريوراتن

عقب انتصار    1850، ولكن ليس بعد اآلن يف العام 1820و   1815األولوية السياسية بني عامي 

،  1500والثانية، هي اإلدراك أبن الدولة كمفهوم هي منتوج اترخيي مل يكن موجودا قبل العام .  القومية

ومن هنا، جاء اقرتاحه بتقسيم  .  االعتقاد أبن الدول سوف تظل قائمة إىل األبد  وليس هناك ما يدعو إىل

الزمنية ابلتجاوز إىل«:  متعهدية»فرنسا إىل تسعة عشر   السلطة  لتوسع  يُسمح  مناطق مثل    حبيث ال 

 .بلجيكا أو كورسيكا

 

فباعتبارها املكان الذي ظهر فيه التفكري الوضعي  .  كان كونت أيًضا من أوائل املناهضني للكولونيالية

(. Varouxakis 2017,  313[,  1875]   1851)وتطور، فإن كونت اعترب أورواب قائدة للبشرية  

حلديث تناقضت وفكرة الوضعية ذاهتا عن  ولكن الطريقة اليت استحوذت هبا على الكوكب يف العصر ا

وقبل االشرتاكيني بكثري، اعرتض الوضعيون اإلجنليز على اإلمربايلية الفيكتورية  .  مكانة أورواب يف التاريخ

ويف هذا السياق، انقش كونت وأتباعه ابستفاضة املزااي النسبية للمسيحية  (.  Claeys 2008انظر  )

كثريا يف كونت وأتباعه العلمانية اليت متثل حال للعديد من مشكالت اإلمرباطورية  وقّدر األتراك  .  واإلسالم
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وأتثر  .  ، السياسي املؤثر، وضعًيا بشكل علينAhmed Rezaكما كان أمحد رضا بك  .  العثمانية

 (.Kaynar 2021)أاتتورك والشبان األتراك هبم بشدة 

 

 دين اإلنسانية 5.3

 Treatiseأطروحة يف السوسيولوجيا املؤسسة لدين اإلنسانية  هو    نظامكان العنوان الفرعي لكتاب  

on Sociology Instituting the Religion of Humanity  .  حافظت وبينما 

على فكرة هللا وأحالت الدين إىل تدين غامض، فإن كونت    Deismاألشكال املختلفة من الربوبية  

مل حيقق مشروعه جناًحا كبريًا؛ حىت أنه حقق  .  دين بدون إله أو خوارق:  ذلك متاًما اقرتح العكس من  

املؤمنني ضده املؤمنني وغري  بتوحيده  العديدة يف داينة  .  إجنازًا عبقراًي  السخيفة  التفاصيل  وقد جعلت 

أسهل مهمة خصومه  انله  .  كونت  الذي  التسفيه  من  أفضل  يستحق  فكره  من  اجلانب  هذا  ولكن 

(Wernick 2000; de Lubac 1945.) 

 

عندما ترتب مجيع أجزاء  ]...[  حالة االنسجام التام الفريدة يف حياة اإلنسان  »يعّرف كونت الدين أبنه  

كما يعّرف كونت  (.  v. 2, 8; E.,v. 2, 8, 1851« )احلياة يف عالقاهتا الطبيعية ببعضها البعض

وللدين وظيفتان، وفقا  .  نيه الصحة للجسد، مشابه ملا تعConsensusالدين أيًضا على أنه تناغم  

ففي وظيفته األخالقية، ينبغي للدين أن حيكم كل فرد؛ ويف  :  لوجهة النظر اليت يتأمل هبا املرء يف الوجود

للدين كذلك ثالث مكوانت، تتوافق مع التقسيم  .  وظيفته السياسية، ينبغي له أن يوحد مجيع األفراد

الدماغي للجدول  والعبادة  Doctrineة  العقيد:  الثالثي   ،Worship  األخالقية والقاعدة   ،
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Moral rule  (االنضباطية  Discipline  .)  وتدور مناقشة كونت بصورة أساسية حول أول واثين

:  فإذا اعترب املرء أن األوىل تتعلق ابإلميان والثانية ابحملبة، فإن عالقتهما تتخذ شكلني .  هذه املكوانت

وتقودان إىل اإلميان، طاملا أن النمو عفوي؛ ولكن عندما يصبح األمر منهجًيا، فإن اإلميان  أتيت احملبة أواًل  "

يف البداية، اتبع  (.  E., v. 2, 83؛    v. 2، 152،  1852" )يؤسس من أجل تنظيم عمل احملبة

للعبادة، ورأى هذا  كونت النظام التقليدي مقدًما العقيدة قبل العبادة، ولكنه سرعان ما أعطى األولوية 

 .التغيري كخطوة معتربة إىل األمام

 

يف الدين الوضعي، للعبادة والعقيدة والقاعدة األخالقية اهلدف ذاته، أي اإلنسانية اليت جيب أن تكون  

ابلفعل بني مفهوم اإلنسانية ومفهوم    الدروسلـ    اخلالصات العامةوقد قارنت  .  حمبوبة، ومعروفة، وخمدومة

، أجرى كونت االستبدال بشكل  1847ولكن فقط يف العام  .  مؤكدة التفوق األخالقي لألولاإلله،  

الالهويت الرتكيب  حمل  السوسيولوجي  الرتكيب  حيل  حيث  عضوية  .  صريح؛  هي  اإلنسانية  فعضوية 

  - ومن أجل االنتماء إىل ما يُعرَّف أبنه الكل املستمر للكائنات املتقاربة  .  اجتماعية، وليست بيولوجية

فعلى    - اليت متيل إىل االتفاق  (  البشرية بشكل أساسي)وهو املصطلح الذي أطلقه كونت على الكائنات  

؛ بينما ميكن  Producers of dung«  منتجو األرواث »يُستبعد مجيع  .  املرء أن يكون جديًرا به

ابألحرى، فإن على املرء التحول  .  من ذلك، إدراج احليواانت اليت قدمت خدمات هامةعلى العكس  

ولكن، وكما يلخص العلم النهائي مجيع العلوم اآلخرى،  . إىل السوسيولوجيا ملعرفة قوانني النظام البشري

دة  ، هو الذي يشكل عقي(وهو نتيجة تصنيف العلوم;  échelleالنطاق  )فإن املعيار املوسوعي أبكمله  

 .الدين اجلديد، وابلتايل يصبح الدين واضًحا وال يعد بعد ذلك ُموًحى بِِه أو ُملَهًما
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(  حتدث داخل األسرة)ابلتايل، فإن االبتكار الرئيس يف داينة كونت يكمن يف العبادة، واليت هي خاصة  

(. Wright 1986)أنشأ الوضعيون نظاًما كاماًل من الصلوات، والرتانيم، والطقوس الدينية  .  وعامة

كاثوليكية  » ونظًرا ألن كل هذا كان مستوحى إىل حد كبري من العبادة الكاثوليكية، فقد قيل إهنا كانت  

 Catholicism«  كاثوليكية مضاف هلا العلم»، وهو ما رد عليه الوضعيون أبنه  «من دون املسيح 

plus science  .  وقد عثر على اجلوانب األكثر شهرة وأصالة من داينة كونت يف عبادهتا العامة، ويف

ومبا أن اإلنسانية تتألف من املوتى أكثر من الكائنات احلية، فإن .  الوضعي(  الطقوسي)التقومي الليتورجي  

التأبينية   االحتفاالت  من  نظاًما كاماًل  من  Commemorationsالوضعية صممت  اليت كان   ،

وهكذا، فإن عبادة اإلنسانية هي عبادة الرجال  .  شأهنا تطوير اإلحساس ابالستمرارية التارخيية للبشرية

وعلى عكس التقومي الثوري الفرنسي، الذي اتبع تواتر الفصول، فإن التقومي الوضعي يستلهم  .  العظماء

 . زمنةالتاريخ ويكرم الرجال العظماء من مجيع األمم ومن مجيع األ

 

عادة، يركز املرء عند تعامله مع الداينة الوضعية، على السمات املرتبطة كالسيكًيا ابلدين، كما فعلنا  

البحت    السوسيولوجيومن السهل بعد ذلك تفويت واحدة من أكثر جوانبها أصالة، أي املنهج  .  للتو

Purely sociological approach (Bourdeau 2020)  .  هذه، ينبغي من وجهة النظر

  دولة املواطنة اليواننية،    Polis  املدينةالدولة  )األسرة، والدولة  :  التمييز بني أنواع ثالثة من اجملتمعات

Civitas  وكل منها يعتمد  .  تتألف الدولة من أسر، وتتألف الكنيسة من دول.  ، والكنيسة(الالتينية

  Intellectualللثانية، وفكرية   Activeلألوىل، نشطة   Affectiveعاطفية :  على روابط خمتلفة
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.  ومن هنا ضرورة الفصل بني الدولة والكنيسة.  كما أن لكل منها أيًضا عالقة خمتلفة ابملكان.  للثالثة

اجملتمع الديين بطبيعته كاثوليكي، مبعىن كوين، وابلتايل ليس له حدود غري حدود الكوكب؛ بينما ُمَسّطح  

والتناقض بني التاريخ السياسي  .  ب مغايرة، تفرض بداًل من ذلك حدوًدا جغرافية صارمةالدولة يفي مبطال

انظر على سبيل املثال  )الفرنسي والتاريخ السياسي اإلجنليزي، والذي كان نقطة شائعة يف زمن كونت  

وفولتري مونتسكيو  لدى  ابلفعل  وهو حاضر  غيزو؛  أو  الفكرة(  توكفيل  بني  :  يوضح  فصل  يوجد  فال 

ومع ذلك،  .  كنيسة والدولة يف بريطانيا العظمى، مبعىن أن امللكة هي أيًضا رئيسة الكنيسة األجنليكانيةال

املركزية ضد القوى احمللية، والذي هو جانب آخر من البعد  :  فإن التطبيق الرئيسي لذلك يتعلق ابلقضية

للسياسة اللذين واجهتهما  .  املكاين  السياسيني  النموذجني  ابستمرار، يفضل كونت    سالدرو ومن بني 

الفرنسي النموذج  امللكي والشعب ضد األرستقراطية  .  بوضوح  النظام  املميز فيه بني  التحالف  إذ كان 

ولذلك، رمبا يعتقد املرء أبن كونت كان مناصًرا لسلطة  .  مشفوًعا مبركزية أقنعت الثورة نفسها بتوطيدها

، يف حني أن العكس كان هو الصحيح يف الواقع، حيث اقرتح تقسيم فرنسا  (زمنية:  أي)سياسية مركزية  

القدمية    17إىل   املقاطعات  النقصان  أو  ابلزايدة  تساوي  إدارية،   ;v. 4, 421,  1851)منطقة 

Vernon 1984  .)على السلطة الروحية فحسب تنطبق   فاملركزية. 

 

 األخالق والسوسيولوجيا 5.4

فإذا  .  منذ وقت ابكر جًدا، أكدت الوضعية على رغبتها يف بناء عقيدة أخالقية ال تدين بشيء للخوارق

.  كنا حباجة إىل سلطة روحية، فذلك ألن األسئلة االجتماعية غالًبا ما تكون أخالقية أكثر منها سياسية

 les)على املرء أواًل تغيري األفكار، مث األخالق : اجملتمع جيب أن تتم وفًقا لرتتيب حمددإن إصالحات 
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moeurs  ;فهي شيء مثل طرق السلوك، والعادات، واألعراف  :  وهي كلمة تصعب ترمجتهاles us 

et coutumes)األخالق  )فإن العقيدة األخالقية    النظام،ولكن مع  .  ، مث املؤسسات بعد ذلك فقط

Ethics  )  تغري مكانتها وتصبح علًما، مهمته توسيع السوسيولوجيا من أجل وضع الظواهر الفردية يف

 .االعتبار، ال سيما الظواهر العاطفية

 

تصرف  : »ترد شروط املشكلة إضافة إىل حلها من خالل قول هو موجود يف هامش اجلدول الدماغي

اجلزء األول من  (.  v. 1, 726; E., v. 1, 594,  1851« )أن تتصرف  بعاطفة وفكر ألجل

املنهجية» هذه   القلب  Systematic verse«  اآلية  هيمنة  بني  .  تضمنه  من  القوى  »ولكن، 

، بينما تتوافق القوى الثالثة األخرية  Egoismالعشر، تتوافق القوى السبع األوىل مع األاننية  «  العاطفية

أم القوى  «  الشخصية»معرفة أاًي منهم سيسود، القوى    حولوالسؤال برمته  . Altruismمع اإليثارية  

،  Sympathetic instinctsويف حني أنه من املهم اإلقرار بفطرة الغرائز التعاطفية  «.  االجتماعية»

البشر مضطرون إىل االعرتاف بضعفهم األص األاننية واضح جًدا  :  ليفإن  امليول  تفوق  فإن  وابلتايل، 

إن املشكلة اإلنسانية الكربى هي قلب  .  لدرجة أهنا هي نفسها أحد أكثر السمات لفًتا للنظر يف طبيعتنا

reverse النظام الطبيعي، وتعليم أنفسنا أن نعيش من أجل اآلخرين. 

 

وهو ما يعتمد، نتيجة لذلك، على االستخدام اجليد  «.  تنظيم الداخل من خالل اخلارج»يتمثل احلل يف  

إن الطريقة الوحيدة اليت ميكن لقوى اإليثار هبا الغلبة، هي أن تتحالف مع العقل لتجعله خادًما  .  للعقل

كما أن الوجدان إذا ترك لنفسه، فإنه يتسم  .  إن القلب، بدون ضوء العقل، هو أعمى .  هلا، وليس عبداً 
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استق  وعدم  اتساقه  انضباطًيا .  رارهبعدم  يكون  أن  مبعىن  الداخل،  ينظم  أن  جيب  السبب  وهلذا 

disciplined  . ومهما كانت  .  وهذه املهمة منوط هبا اخلارج، ألن الواقع اخلارجي هو خري املنظمني

.  عيوبه، فإن الرتتيب يف الطبيعة الذي يكشف عنه العلم، دون االكرتاث برغباتنا، هو مصدر لالنضباط

،  «األساس املوضوعي للحكمة اإلنسانية احلقيقية»ح االعرتاف بنظام خارجي ال متغري هو  وابلتايل، يصب

مصدرًا لالستقرار خليًقا ابلسيطرة على تقلبهم العفوي، وحتفيزًا  »جتد عواطفنا « إبلزامها التكيف معه»و

فسه اآلن  جيد العلم ن(. v. 1, 322; E., v. 1, 257, 1851« )مباشًرا هليمنة الغرائز التعاطفية

 .v,  1851« )األفكار جيب تنظيمها قبل املشاعر »مكلًفا بوظيفة أخالقية؛ ولكن هذا يعين أيضا أن  

1, 21; E., v. 1, 17)  ،وأنه إذا كانت السيادة األخالقية هي السمة الرئيسية للسلطة الروحية ،

 .فوقفإن هذه السلطة لن تكون قادرة على القيام بواجباهتا دون مساعدة من فكر مت

 

وليفي برول    Durkheimأثناء تطويرهم علًما لألخالق قائًما على العقيدة األخالقية، كان دوركامي  

Lévy-Bruhl    من اجلانب  هذا  على  بشدة  فإن  «السوسيولوجيا»ومثل كلمة  .  النظاميعتمدان   ،

ويف إدراك عميق منه ملا يشرتك فيه اإلنسان واحليوان، كان كونت  «.  اإليثارية»  لفظةكونت صك كذلك  

فقد رأى أن التعاون  :  Evolutionary ethics«  األخالق التطورية» قريًبا مما يُعرف اليوم ابسم  

ودفعه االهتمام نفسه ابلبيولوجيا  .  بني البشر مبثابة متابعة للظواهر اليت تعطينا البيولوجيا أمثلة أخرى عليها

اآلن  »ففي جمتمعاتنا احلديثة، أصبحت دراسة اإلنسان  .  ربط الطب ابلعقيدة األخالقية وحىت ابلدينإىل  

األطباء، الذين يدرسون اجلسد وحده؛ والفالسفة،  :  جمزأة بشكل ال عقالين بني فئات ثالثة من املفكرين

  v. 2، 437،  1852« )الذين يتخيلون دراسة العقل؛ والكهنة الذين يدرسون القلب بشكل خاص
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ولتصحيح هذا واحرتام وحدة طبيعتنا، فقد اقرتح منح رجال الدين اجلدد دورًا  (.  E., v. 2, 356؛  

 Rule(  النظافة)يف الطب، معتربًا على سبيل املثال أنه ال يوجد تصديق أفضل على قاعدة التَصحُّح 

of hygiene  الديين املرسوم  ال.  من  لديه  يزال  موته، كان ال  أوديفرنت  وقبل  إىل  وقت يف رسائله 

Audiffrentلتلخيص مبادئ النظرية السوسيولوجية لألمراض ،. 

 

 اخلالصة  -خامسا . 6

إذ على الفور تقريًبا، طرح ِمل وليرتي فكرة وجود كونت صاحل هو  .  استحساان  النظام َكُكّل، مل يلق  

مؤلف    الدروس،مؤلف   هو  داخل  .  النظاموكونت طاحل  االكتفاء حبصره  املستحيل  فمن  ذلك،  ومع 

ألن األعمال الباكرة لكونت تركت انطباًعا قواًي لدى بعض أفضل العقول يف ذلك الوقت؛  .  الدروس

ر  لكل  الزمة  تزل  مل  املقدمات  وقراءهتا  أفضل  بني  من  تظل  أهنا  مبا  الوضعية،  الفلسفة  فهم  يف  اغب 

أبًدا  الدروسإن  .  للموضوع ومن  .  مل تكن جزًءا من املشروع اأَلوَّيلّ، والذي مل يغب عن ذهن كونت 

األفضل اعتبار العمل حاصرة من املسلم أهنا ظلت مفتوحة طيلة عشرين عاًما، رغم أن كونت كان قد  

واملعنون بـ    1822والسبب وراء تقدمي كونت املعتاد لكتابه املؤلف يف العام  .  إغالقها بسرعة كبريةقصد  

اجملتمع  تنظيم  إلعادة  الضروري  العلمي  للعمل   Plan for the Scientific Work  خطة 

Necessary to Reorganize Society    من بدًءا  املرء،  أن  هو  األساسي  عمله  ابعتباره 

الكتاب ذاته، يكتشف املوضوعني اللذين خطط كونت لدراستهما من حيث عالقتهما ببعضهما  عنوان  

واجملتمع:  البعض العلم  الرئيسي هو سؤال سياسي.  أي  اجملتمع؟:  والسؤال  تنظيم  إعادة  ينبغي  .  كيف 

كونت  ومجيع أعمال  .  يلعب العلم، رغم وجوده منذ البداية، دورًا اثنواًي كوسيلة لتحقيق اهلدف األثري
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وعلمية وضعية،  اجملتمع  دراسة  أخريًا  فيه  تصبح  علمي  حقل  أتسيس  إىل  عن  .  هتدف  فكرته  وإن 

السوسيولوجيا ليست نفسها تلك الفكرة اليت اعتدانها اليوم فحسب؛ بل إن حىت املعىن احلايل ملصطلح  

أفكا «الوضعية» وعلى  .  ر كونت، واليت هي مبوجبه جمرد فلسفة للعلوم، كان أكثر تضليالً كدليل إىل 

  Poincaréالرغم من أن مؤسس الوضعية يعترب حبق أحد فالسفة العلوم العظام، إىل جانب بوانكاريه  

، فإن مكانته الطبيعية موجودة يف موضع آخر، إىل جانب السوسيولوجيني من  Carnap  و كارانب

يطرح السؤال حول ما مييز  وفقط يدخل العلم يف الصورة، عندما  .  معاصريه من أمثال  ماركس وتوكفيل

 . كونت عن األخريين

 

ميكن معاينة احلدود اخلاصة ابلفلسفة العلمية لكونت بسهولة، ولكن هذا ال يقلل من قيمتها اليت تظل  

فبالنظر إىل أن الفصل بني  .  ومع ذلك، فإن الشيء نفسه ال ميكن قوله عن السياسة الوضعية.  معتربة

الروحية والزمنية يستن امتنع عن أي عمل  السلطتني  النظرية واملمارسة، فإن كونت  الفصل بني  د على 

ولكن مشروعه اخلاص إلعادة  .  سياسي مباشر، وأدان، على سبيل املثال، قرار ِمل ابلوقوف يف الربملان

ففي كتاابته، من الصعب متييز ما يتعلق ابلعلم املوضوعي االجتماعي  .  تنظيم اجملتمع قدم مشكلة مماثلة

 . اإلصالح الذي يعكس فحسب موقًفا شخصًيا من برانمج 

 

ومن بينها، فإن تلك  .  بصرف النظر عن تلك الصعوبة، فإن نقاط الضعف يف السياسة الوضعية متعددة

هي ليست ابلضرورة  (  انتقاد حقوق اإلنسان، اإلشادة ابلدكتاتورية)النقاط اليت تعترب األكثر وضوًحا  

فعلى سبيل املثال، وبينما ينتقد كونت  .  هذه االعرتاضات بسهولة  األكثر خطورة، مبا أنه ميكن الرد على
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التعبري وبشدة ما يدعم حرية  دائًما  فإنه  الضمري،  العميق  .  حرية  نعد احرتامه  أن  أيضا  لنا  ينبغي  كما 

أما املسألة األكثر خطورة، فرمبا تكون  .  للعفوية أمرا مطمئنا، ابعتباره جزًءا هاًما من فكرتنا عن احلرية

مل يعد يُطرح من منظور  «  ماذا جيب أن أفعل؟ »فالسؤال األخالقي،  .  عواقب رفضه علم النفس  هي

وابملثل،  «.  ما الذي جيب فعله جلعل البشر أكثر أخالقية؟: »الشخص األول، وحتول إىل مشكلة هندسية

 .عامةفإن الوضعيني متت دعوهتم للعيش جمَُاَهَرًة، حيث خيتفي التمييز بني احلياة اخلاصة وال

 

إذ  .  ومع ذلك، فإن استعراض نقاط الضعف يف النظام السياسي الوضعي فحسب لن يكون أمًرا عادالً 

اخلاصة به، إضافة    Theory of consensusلو حىت كان كونت خمطًئا غري مرة، فإن نظرية التناغم  

من املرجح  (  مثالني فحسبومها جمرد  « )ما هو الدين بعد موت هللا؟: »إىل اجلدية اليت عاجل هبا السؤال

فقد كان فكر كونت موجًها بعزم حنو  .  أن تساعدان يف حل بعض املشاكل األكيدة اليت تواجه جمتمعنا

- املستقبل، وإمنا ابألحرى هو املاضي -احلاضر -وقد قال إن ترتيب الوقت ليس هو املاضي .  املستقبل

عابر ميأل الفاصل بني بعدين من الزمن،  وقت ضبايب و » وهذا األخري، والذي هو جمرد  .  احلاضر-املستقبل

«  ، ال ميكن تصوره بشكل صحيح إال مبساعدة النقيضني اللذين يوحد ويفصل بينهما]...[ويربطهما معا  

(1851 ,v. 2, 364; E., v. 2, 296.) 

 

أتباعه، وهو موضوع حظي   أيًضا عمل  االعتبار  أن أيخذ يف  لفلسفة كونت جيب  السليم  التقييم  إن 

 (. Wilson 2019, 2021)متجدد مؤخًرا، خصوًصا يف إجنلرتا  ابهتمام
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 املراجع

وقد ظل بعًضا من أهم عناوينها حىت وقت قريب  .  ال توجد حىت اآلن طبعة قياسية من أعمال كونت

غري متاح لسنوات عدة  (  كاماًل   نظام السياسة الوضعية، ودروس يف الفلسفة الوضعيةاجلزء الثاين من  )

والطبعات  . أدانه( مصادر أخرى على اإلنرتنت)انظر قسم (. ألكثر من مخسني عاما  النظام،يف حالة )

بشكل )للمجلدات املنشورة سابًقا    anastatic  7األكثر اكتماال، واليت هي إعادة طبع أانستاتيكية 

 :، هي(1854- 1851و  1842-1830أساسي 

 

باستخدام صفائح     طريقة إلنتاج نسخ من المخطوطات، والوثائق المطبوعة، والنقوش، : Anastatic printingالطباعة األناستاتيكية   7

أنظر عنها المادة التي كتبها جون ساوثوورد  . التاسع عشر، وكان يصعب تمييزها من األصول التي نسخت منهاالزنك، ظهرت منتصف القرن  

John Southward   الطباعة لفن  قاموسه  في   A Dictionary of Typography and its Accessory Artsفي  كتبه  الذي 

 (المترجم) printing-https://www.c82.net/typography/term/anastatic: سبعينيات القرن التاسع عشر عبر الرابط التالي

https://www.c82.net/typography/term/anastatic-printing
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Auguste Comte, Œuvres, Paris: Anthropos (11 vols.), 1968–1970 

 

  :وقد صدر منها يف الوقت احلايل، جملد واحد. مل تظهر منها بعد طبعة جديدة

 

Auguste Comte, Cours de philosophie positive, leçons 46–51, 

Paris: Hermann, 2012 

 

اإلجنليز   الوضعيني  فإن  أخرى،  انحية  مارتينو  )من  ريتشارد Harriet Martineauهارييت   ،

بيسلي  .، إدوارد سJohn H. Bridgesبريدجز  .  ، جون هـRichard Congreveكوجنريف  

Edward S. Bessly فريدريك هاريسون ،Frederic Harrison )  ترمجوا أهم أعمال كونت

ولذلك، فبعد النص األصلي، حنيل إىل هذه الرتمجات اإلجنليزية،  .  سع عشريف النصف الثاين من القرن التا
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