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 1األمل 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 آمال السيدترجمة: 
 
 
 
 

منشور على )موسوعة ستانفورد للفلسفة(.  ، ونص مترجم  ؛فلسفة األمل حول  فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ تتمة هذه   والتي قد يطرأ عليهاننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، 

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر    الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Bloeser, Claudia and Titus Stahl, "Hope", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/hope/>. 
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قاشاٍت تتمحور حول األمل يف كل أحقاب اتريخ الفلسفة ويف كل التقاليد الفلسفية  ميكننا العثور على ن
الغربية، مع أهنا مل توِل لألمل ذات االهتمام الذي أولته ملواضيع أخرى كاإلميان والرغبة. وابلرغم من أن  

إال    -ومارسيل  مع استثناءات ابرزة كاألكويين وبلوخ–األمل قَ ّلما نوقش مبنهجية ِطوال اتريخ الفلسفة  
الدينية   املعتقدات  أو  البشرية  مهًما فيما يتعلق ابلدوافع  الفالسفة تقريًبا يُِقرون أبنه يلعب دورًا  مجيع  أن 
أو السياسة؛ كما أن النقاشات حول أمهيته غالًبا ما كانت جزًءا ال يتجزأ من أعمال فلسفية استثنائية.  

عن طبيعته وعالقته ابلظواهر العقلية األخرى مثل الرغبة  تقدم النقاشات األحدث عن األمل آراء مستقلة  
 والقصدية والتفاؤل.  

 

 املقدمة  1.

 التاريخ الفلسفي لألمل  2.

 التفسريات القدمية لألمل 1.2

 الكتاب املسيحيون يف حديثهم عن األمل 2.2

 األمل يف فلسفة القرنني السابع عشر والثامن عشر 3.2

 إميانويل كانط 4.2

 فلسفة ما بعد كانط والوجودية   5.2

 الرباغماتية6.2 

 التفسري القياسي وعقالنية األمل 3.

 حتليالت األمل يف األدب النفسي 4.

 األمل يف الفلسفة السياسية  5.
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 مراجع •
 أدوات أكادميية   •
 اإلنرتنتمصادر أخرى على  •
 مداخل ذات صلة  •

 

 املقدمة  .1

بعض   تستعرض  األمل  ظاهرة  فإن  والرغبة،  واسع كاإلميان  نطاق  على  نوقشت  اليت  ابملواضيع  مقارنة 
التحدايت الفريدة لكل من نظرايت العقل ونظرايت القيمة. ال يُعترب األمل فقط جمرد موقف ذا مقوماٍت  

املستقبلية.  –معرفية   األحداث  واحتمالية  إمكانية  حول  احلقائق  مع  يتجاوب  أنه  مكوًًن  إذ  له  أن  كما 
التحليل    -نزوعًيا يفرتض  عليها.  وتعتمد  رغباتنا  تعكس  ما  بقدر  التوقعات  عن  ختتلف  فاآلمال 

ب يتكون    - (3املعروف ب  ‘‘التفسري القياسي” )انظر القسم  –الكالسيكي لألمل   أن األمل موقف مركَّ
ائج اليت نعتقد أهنا ممكنة واليت  من رغبة يف نتيجة ما ومن إمياٍن إبمكانية حدوثها؛ ولكن ليست كل النت

عني  يف  أيخذ  أن  فقط  عليه  ليس  الشخص  أيمل  أن  أجل  فمن  آمالنا،  حمور  ابلتايل  هي  فيها  نرغب 
االعتبار احتمالية النتيجة بل جيب أيًضا أن يتفاعل معها بصورة استثنائية. هذا ما يثري التساؤالت حول  

 غبات.ما إذا كان ميكن حصر األمل يف املعتقدات والر 

غالًبا ما يعترب معظم الناس أن األمل مرادف للتفاؤل. ويف حني أنه من املمكن حتليل التفاؤل بشكٍل جمٍد  
على أنه رغبة يف التوصل إىل نتيجة ما مع االعتقاد أبن حدوثها مرجح أكثر من عدمه )أو مرجح أكثر  

ا من  العديد  يرى  االعتقاد(  ذلك  إىل  اآلخرين  تدفع  اليت  األدلة  فهمه  من  مت  ما  إذا  األمل،  أن  لفالسفة 
. ميكن للشخص أن أيمل يف  3)بشكل صحيح، هو أمر مستقل عن تقدير االحتماالت )انظر القسم

احلاالت   التفاؤل يف هذه  حدوثها؛ وال يكون  ال يتوقع  فهو  ولذا  مرجحة للغاية  اليت يعتربها غري  النتائج 
 استجابة مناسبة. 
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كان جيب ربط مسامهة األمل يف اإلرادة البشرية مع مثلها يف الرغبات  يبقى السؤال دون إجابة عما إذا  
أن   الشخص  افرتض  إذا  املنطقي.  التفكري  أو  التحفيز  يف  مستقلة  مسامهة  يقدم  إذا كان  ما  أو  الكامنة 
األمل ال ميكن أن يقدم أي مسامهة مستقلة يف املنطق العملي ولكنه ال يزال حمفًزا له فإن هذا يثري الشك  

أنه يشوه اإلرادة العقالنية. بينما ميكن العثور على مثل هذا التقييم على مدار اتريخ الفلسفة، يقدم  يف  
الرغبة   لتفسري  العناصر  من  املزيد  تضيف  لألمل  حتليالت  واملعاصرين  السابقني  الفالسفة  من  العديد 

املر  آمال  على  بناًء  التصرف  سبب كون  لشرح  العناصر  هذه  ويستخدمون  )يف  واالعتقاد  عقالنًيا  أمًرا  ء 
 بعض األحيان(. 

 

 التاريخ الفلسفي لألمل  .2 

تتغري تقييمات األمل على مر التاريخ وفق النظرة السائدة للعالقة بني السلوك البشري واملستقبل. وطاملا  
ابعتب يعامل  ما  غالًبا  األمل  فإن  األصل،  يف  للتغيري  قابلة  غري  أهنا  على  اإلنسانية  الظروف  إىل  اره يُنظر 

السياقات   يف  غالًبا  إليه  يُنظر  اإلنسان. كما  سعادة  على  متفاوتة  أتثريات  وله  املعريف  الشك  من  ًنشًئا 
الفلسفية اليت يُؤّكد فيها على إمكانية وجود حياة مستقبلية خارج هذا العامل أو على فكرة التقدم البشري  

مستحسن   موقف  أنه  فاضل-على  حىت  توجيه    - أو  من  البشر  االحتماالت  مُيكِّن  تلك  حنو  إرادهتم 
 (.  Castelfranchi 2010و    Miceli)انظر

  

 التفسريات القدمية لألمل 1.2

( يف الفلسفات اليوًننية  elpisعلى الرغم من وجود عدد قليل من التفسريات الواضحة واملنهجية لألمل )
احلياة   يف  ودوره  األمل  لطبيعة  مهمة  مناهج  على  اشتملت  أهنا  إال  املنطقية  القدمية  واملداوالت  الكرمية 

(Gravlee 2020  ،ميكن العثور على تقييمات متفاوتة لألمل يف العديد من النصوص؛ فمن ًنحية .)
غالًبا ما يُرى على أنه موقف من ال ميلكون معرفة كافية أو يتأثرون بسهولة ابلتفكري احلامل، وابلتايل فإن 
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( سيئة  مسعة  موقًفا  Vogt 2017له  ابعتباره  على  (  احملتمل  من  )وذلك  واألشخاص  السلوك  يظلل 
 Lewis 2006: 85; Caston andاألقل(. حىت املّشرع سولون يركز على اآلمال الفارغة )انظر

Kaster 2016  يف املثال  سبيل  على  لليأس؛  تصٍد  ابعتباره  به  فُيشاد  األخرى،  الناحية  من  أما   .)
وجهة نظر تفصيلية عن الذي يطور  احملتملة )  حوارات ثوقيديدس  وأخطاره  األمل   Schlosserمزااي 

(. يتجلى التقييم املتناقض لألمل أيًضا يف نسخة هسيودوس من قصة ابندورا؛ عندما فرت كل  2013
 Works( وحده من بقي يف الداخل )elipsالشرور من جرة ابندورا، وكما ذاعت القصة، فإن األمل )

and Days"،§90أن األمل ميكن أن يقوي أيًضا اإلرادة البشرية يف    "(. يشري هذا على ما يبدو إىل
حول   املتناقضة  التفسريات  من  العديد  هناك  أن  إىل  أيًضا  اإلشارة  جتدر  املنتشرة. كما  الشرور  مواجهة 

(: هل كان إلبقاء األمل متاًحا للبشر أم للحفاظ  Verdenius 1985يف اجلرة )  elpisسبب بقاء  
عليه من اجلنس البشري؟ أجيب إًذا أن ينظر لألمل على أنه موقف فاضل )"طمأنينة للشخص يف بؤسه  

محاسته"،   يوقظ  الذي  Verdenius 1985: 66ودافع  الفارغ  )"األمل  الشرور  أحد  بوصفه  أم   )
ي أن  عليه  يكون  عندما  الكسول  الشخص  فيه  عيشه"،  يغرق  سبيل  يف  أبمانة   Verdeniusعمل 

بني  66 :1985 )خاصة  الفلسفة  اتريخ  ِطوال  ابندورا  ألسطورة  املختلفة  التفسريات  هذه  نوقشت  (؟ 
 (. 5.2املؤلفني الوجوديني، انظر القسم 

حماورات   يف  األمل    ون أفالطجند  أن  على  خاص  بشكل  يؤكد  أنه  حىت  لألمل،  وإجيابية  سلبية  تقييمات 
خالل   من  األمل  جتاه  ما  حد  إىل  سلبًيا  موقًفا  طيماوس  حماورة  يف  ويتبىن  عقالنًيا؛  أمًرا  يكون  أن  ميكن 

اإلهلية متنحنا "هؤالء املرشد الكائنات  أسطورة تفيد أبن  واألمل  سرد  واخلوف، )....(  الثقة  احلمقى  ون 
( أيًضا  Timaeus ، 69bالساذج”  يعرتف  أنه  يبدو  إذ  فيليبوس،  حماورة  يف  ذلك  نقيض  يتجلى   .)

بوجهة نظر أكثر إجيابية لدور األمل يف حياة اإلنسان. جتري املناقشات املتعلقة ابألمل يف سياق اجلدال  
م سقراط  يطور  لذا  الكاذبة"؛  "امللذات  اآلراء  حول  أبن  بلواترخ  العرتاض  رفًضا  وامللذة  الرأي  بني  قارنًة 

(. ويصف يف  Philebus ، 36dفقط، وليست امللذات، هي اليت ميكن ان تكون حقيقية أو كاذبة )
( اآلمال  تسمى  واليت  املستقبل  ملذات  توقعات  أي  الرتقب"،  "ملذات  السياق   ،Philebusهذا 

39e3 ( وكما يزعم فريد .)نستمتع به يف الوقت الراهن يف مثل حاالت ملذات الرتقب    ( فإن ما 1985

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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هذه ما هو إال جمرد فكرة، ونظًرا إلمكانية وجود اختالف بني الفكرة اليت نستمتع هبا وما سيحدث يف  
امللذات حقيقية   أن تكون  فيمكن  املشابه –الواقع،  األمل  القول أبن  املناسب يف هذه احلالة  من  ويبدو 

(. تطرح حماورة فيليبوس أيًضا األمل  .Frede 1985: 174fأو كاذبة )  - عقالن ميكن أتييده بشكل  
مما   ابملستقبل  متعلقة  اإلرادية  تصوراتنا  أن  إىل  يشري  أفالطون  أن  يبدو  البشرية:  لإلرادة  ضرورة  ابعتباره 

 ( ابألمل  حماو Vogt 2017يربطها  يف  لألمل  اإلجيابية  أفالطون  نظرة  على  العثور  أيًضا  ميكننا  رة  (. 
 (.Gravlee 2020الدفاع وحماورة فيدون، إذ يزعم أبن األمل يف احلياة اآلخرة أمر عقالن )

 Gravleeحظيت معاجلة أرسطو ملوضوع األمل يف سياق مناقشته لفضيلة الشجاعة ببعض االهتمام )
2000; Lear 2006  عام بشكل  العملية  فلسفته  يف  األمل  لدور  ابلنسبة  احلال  هو  (، كما 

(Kontos 2021a  ،فمن ًنحية، يصف أرسطو العالقة بني األمل والشجاعة على أهنما نقيضني .)
كما حدد مصدرين غري شجاعني لألمل: أواًل، من املمكن أن تكون آماًل "يف البحر )...( ويف املرض"،  

"  لكن هذا األمل ال يستلزم الشجاعة طاملا أنه ال توجد يف مثل هذه املواقف "فرصة إلظهار الشجاعة
( "نباًل"  ليس  احلاالت  هذه  يف  املوت  أن   ،Nicomachean Ethics 3.6كما 

1115a35ff.  أما الثان، وفًقا ألرسطو، هو أن املرء ميكن أن يكون آماًل بناًء على خربته يف احلظ .)
( احلالة  .Nicomachean Ethics 3.8 ، 1117a10ffاجليد  هذه  يف  االعتقاد  فإن  لذا  (؛ 

نتيجة جيدة ليس له أساس متني، إمنا هو مبين على جمرد االستقراء؛ وكال هذين    ابحتمالية احلصول على 
خالل   من  ابلشجاعة  األمل  تربط  عالقة  أيًضا  فهناك  أخرى،  ًنحية  من  أما  شجاعني.  ليسا  النوعني 

 (؛ ومثااًل على ذلك، يقول أرسطو:Gravlee 2000مفهوم الثقة )

من   ايئس  نوع  هو  فاجلبان  طبيعة  إًذا  فله  الشجاع  الرجل  أما  شيء.  من كل  خياف  ألنه  األشخاص؛ 
( املتفائلة.  الشخصية  على  داللة  الثقة  ألن   ،Nicomachean Ethics 3.7معاكسة؛ 

1116a2  ) 

لذا فإنه على الرغم من أن ليس كل شخص متفائل شجاع، إال أن كل شخص شجاع متفائل. األمل  
املصادر   من  مستمدة  إذا كانت  الشجاعة  فضيلة  إىل  الشخص  تقود  أن  ميكن  بدورها  واليت  الثقة  خيلق 
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. أواًل؛  أرسطو( أمرين آخرين متعلقني بقيمة األمل يف فكر  .471ff :2000الصحيحة. يذكر غرافلي ) 
أن األمل هو أساس املداوالت، مما يعين أبنه ضرورة من أجل أي ممارسة للشخصية الفاضلة. أما الثان  

(: حيفزًن  megalopsychiaاألخالق ) فيطرح األمل أيًضا ابعتباره ذا قيمة يف ارتباطه ابلشباب ومسو  
( على كل من فينومينولوجيا األمل يف  2021a، 2021bاألمل على السعي إىل النبل. يركز كونتوس )

فكر أرسطو، والسؤال املعياري حول ماهية شروط "األمل اجليد": يزعم أبن األمل اجليد يشكل ارتباطًا  
التجارب السابقة بطريقة مالئمة وإدراك الواقع احلايل  وثيًقا مع احلظ األخالقي ويتطلب االعتماد على  

 بصورة موثوقة.  

رمبا يكون من غري املستغرب أن األمل تلقى اهتماًما أقل من قبل الفالسفة الرواقيني. وعلى وجه التحديد،  
 (:  3.2يؤكد سينيكا على عالقة األمل ابخلوف )الفكرة اليت تناوهلا سبينوزا الحًقا، انظر القسم 

ما مرتبطان ببعضهما البعض وغري متصلني كما قد يبدوان؛ وابلرغم من اختالفهما إىل حد كبري، إال  إهن
أهنما يسريان يف انسجام اتم كالسجني وحارسه الذي قُ ّيد إليه. اخلوف يساير األمل، وال يفاجئين حتركهما  

ا إزاء  القلق  من  حالة  يف  ذهن  إىل  مرتقب،  ذهن  إىل  ينتميان  فكالمها  املستقبل. كالمها  مًعا  إىل  لنظر 
احلاضر.  مع  أنفسنا  تكييف  من  بداًل  أمامنا  البعيد  مستقبلنا  أفكار  استعراض  إىل  أساًسا  يرجعان 

(Seneca، Letter 5.7-8; in: 1969: 38 ) 

وفًقا ملا يراه سينيكا فإن علينا أن نتجنب كاًل من اخلوف واألمل وأن نركز بداًل منهما على احلاضر؛ وأن  
  أنفسنا سكينة الروح.نزرع يف

  

 الكتاب املسيحيون يف حديثهم عن األمل 2.2 

ترى التفسريات ما قبل املسيحية األمل غالًبا كموقف جتاه الواقع يعتمد على معرفة ًنقصة حول ما هو  
وتوما   أوغسطينوس  مثل  املسيحيون،  الفالسفة  يستقصي  منها  العكس  وعلى  صحيح.  أو  حقيقي 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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بفضل قدرته  األكويين، األمل ابعتباره أحد الفضائل اجلوهرية للمؤمن: فاألمل جزء من اإلميان العقالن 
 على تربير الفعل بطريقة غري مرتبطة ابملعرفة. 

بعد   ما  إىل  املسيحي  اجملتمع  متديد  إىل  الداعية  بولس  القديس  حجة  يف  حىت  مركزاًي  دورًا  األمل  يلعب 
 ;Romans 8:24الشريعة اليهودية. يزعم بولس أنه ال يسعنا أن أنمل إال يف ما هو غري جمهول )

(. بيد أن Augustine، City of God، book XIX، §IV، 1960: 139انظر أيًضا  
 Romansمثل هذا األمل قد يكون نتاج جتربة املعاًنة إذا ما نُظر إىل هذه التجربة من منظور اإلميان )

األمل.  5:3-5 خبيبة  الشعور  عدم  يف  ابلثقة  مدعومة  املعاًنة  هذه  من  اخلالص  يف  الرغبة  وإذا كانت   )
الشريعة املستندة إىل املاضي )املرتبطة ابلنسبة لبولس ابإلميان ابليهودية(، فإن مثل  فبداًل من االمتثال إىل  

أبنه   إبراهام  بولس  يصف  لذلك،  وكتوضيح  هللا.  مع  املالئمة  العالقة  مييز  ما  هو  التطلعي  األمل  هذا 
 (، مؤكًدا على الطريقة اليت يتخطى األمل هبا األدلة.Romans 4:18"متفائل رغم اليأس" )

يف كتابه  ين منهجي  بشكل  األمل  أوغسطينوس  القديس   ،Enchiridion on Faithاقش 
Hope and Love  (c.420  خيتلف األمل عن اإلميان .)–والذي يقوم أيًضا على أدلة ًنقصة -  

يرتبط   أن  ميكن  بينما  املستقبلية  ابألحداث  ابلضرورة  مرتبط  األمل  أن  هي  األوىل  اثنتني:  ًنحيتني  من 
أبحداث جيد    اإلميان  هو  مبا  فقط  يرتبط  األمل  أن  فهي  الثانية  أما  املسيح(.  قيامة  )مثل  أيًضا  املاضي 

املرء(.   خطااي  سيء أيًضا )كالعقاب على  ان يرتبط مبا هو  اإلميان ميكن  أن  حني  يف  اآلمل،  للشخص 
االستجاب  الشخص  أحب  إذا  فقط  مرتابطة.  أمور  أهنا  على  واحلب  واإلميان  األمل  إىل  ينظر  ة  أخريًا، 

لإلميان   الصحيحة  الصورة  إىل  يصل  أن  عندها  فيمكنه  ذلك،  على  بناًء  فيها  وأمل  هلل  إلرادة  املستقبلية 
(Enchiridion، II.7  ونظًرا إىل أن احلب يوفر الرؤية املعيارية اليت يرتكزان عليها األمل واإلميان .)

أساس فضيلة  أنه  على  احلب  إىل  ينظر  األمل(  يف  الرغبة  عنصر  األمل  )وابلتايل  من  أكثر  ية 
(Enchiridion، XXX.114.) 

يف فلسفة أوغسطينوس السياسية. مييز أوغسطينوس،   دورًا ابرزًا  املوت أيًضا  احلياة بعد  يف  يلعب األمل 
يف كتاب مدينة هللا، املدينة األرضية الفعلية عن املدينة السماوية اليت ال توجد إال يف اآلمال املعقودة على  
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(. لذا فهو يقدم بدوره نقطة  City of God، book XV، §XXI، 1966: 541الرب ) 
على   يتفوق  سياسًيا  منظورًا  فقط  يوفر  ال  األمل  فإن  ذلك  ومع  سياسية.  مسيحية  نظر  لوجهة  مرجعية 

(، بل أن نظرايته املالئمة تّعِدل أيًضا  Dodaro 2007ذلك املنظور الضيق للسياسة الكالسيكية )
التقل  السياسية  الفضائل  أحد  فهم  السماوية.  إىل  األرضية  املدينة  من  هنا  غايتها  توجيه  تعيد  إذ  يدية، 

املسيحي توجيه  الدولة"  األمل سيعيد "رجل  التعديل يتعلق ابلعقاب: من خالل  األمثلة على مثل هذا 
 City of God، bookالعقوبة من االهتمام املقتصر على التوافق إىل اإلصالح احملتمل للمجرم )

V، §XXIV، 1963: 263.) 

أكد أوغسطينوس أخريًا يف احدى رسائله إىل ماكدونيوس، وهو مسؤول عام، أن األمل يف حياة مستقبلية  
( والدولة  الفرد  صعيد  على  حقيقية  انسانية  سعادة  أساس كل   Letter 155، Politicalهو 

Writings ، §4-8، pp. 91-94 املؤمنني لألفراد  فقط  ليست  أمهيته  فإن  وابلتايل  أيًضا    (،  بل 
سياسي   دستور  إتباع  من  ميكنهم  ابألمل  االهتمام  أن  إذ  القومية،  ابلسعادة  املهتمني  السياسيني  للقادة 

 (.  Dodaro 2007يسمح للفضيلة احلقيقية للمواطنني ابلظهور )انظر أيًضا  

فإن كت مسيحية كرمية،  حياة  حنو  سعينا  يف  األمل  أبمهية  آبخر  أو  بشكل  أوغسطينوس  اهتم  اب  بينما 
-ST Iاخلالصة الالهوتية لتوما األكويين تضمن مناقشة منهجية لألمل )االعتيادي( ابعتباره عاطفة )

II، q. 40 ( وابعتباره فضيلة الهوتية )ST II-II، qq. 17-22  تتعلق األوىل ابألمور الدنيوية .)
رتباط ابهلل. وابلرغم من أن  احملدودة، يف حني يتعلق األمل ابعتباره فضيلة الهوتية ابلسعادة املطلقة يف اال

املنهجية لغاايهتما ) موحًدا للسمات  وصًفا  األكويين يقدم  أن  إال  شك،  خمتلفان بال  النوعني  -Iهذين 
II، q. 40، art.1انظر( )Bobier 2020a  وكما يرى فإنه دائًما ما يُعتقد ابن الغاية من األمل .)

ب أن يكون من الصعب احلصول على غاايت األمل  جيدة وآتية، وعلى النقيض من جمرد الرغبة فيها، جي 
 (. يُستبعد هنا كل ما هو سهل احلصول عليه. ST I-II 40.1ولكنها مع ذلك يف نطاق االحتمال )

نقص   أبن  ًنحية  من  يعرتف  فهو  األمل؛  بعقالنية  يتعلق  فيما  تفصياًل  أكثر  نظر  وجهة  األكويين  يتبىن 
(  ST I-II 40.6قبات، إذ ميكن هلذا امليل )والثمل،  اخلربة ميكن أن جيعل الشخص غري مدرك للع
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أن يعزز األمل )غري العقالن(. أما من الناحية األخرى، فيفرتض أن األمل من املمكن أن يعزز اإلرادة  
العقالنية: طاملا أنه يشتمل على اإلملام مبا هو ممكن وعلى معرفة الصعوابت لتحقيق النتيجة املرجوة، لذا  

 أن حيفز األشخاص على تكريس الطاقة ألنشطتهم.   فإنه من املمكن 

وكعاطفة،   ال يعد فضيلة ابلنسبة لألكويين.  ملعناه املتعارف عليه  األمل تبًعا  التناقض، فإن  وبسبب هذا 
(. عالوة على ذلك، فإن العواطف  ST II-II 17.5ميكن للبشر أن يظهروا أماًل فائًضا أو ًنقًصا )

( بطبيعتها  فضائل  أي  Bobier 2018ليست  الالهويت؛  األمل  نبحث  أن  مبجرد  يتغري  هذا  لكن   ،)
األمل الذي ميكننا أن نعقده على هللا. أواًل، كونه موجه يف املقام األول إىل هللا، فإن مثل هذا األمل ال  

وًكا  يعرف أي مغاالة. اثنًيا، ال ميكننا فهم األمل الالهويت ابعتباره عاطفة لذا فإن علينا حتليله ابعتباره سل
األمور املنطقية )وابلتايل فهو حيفز   من خالل  إال  ال ميكن حتريضه  األمل كعاطفة  ويف حني أن  لإلرادة. 
الفعل بقدر ما تستوعب الذات نفسها لتكون قادرة على حتقيق ذلك األمر(، ميكننا أيضاً أن أنمل يف  

(. ومبا أن احلياة  ST II-II 17.2( يف الوصول إىل السعادة األبدية ) ST II-II 17.1عون هللا )
األبدية والسعادة ليسا أمرين منطقيني، فإن هذا النوع من األمل ال ميكن أن يعترب عاطفة بل جيب أن  

(. الحظ مع ذلك أن األكويين يصف الفضائل الالهوتية على  ST II-II 18.1يكمن يف اإلرادة ) 
التعود، بل ميكن منحها فقط بفضل  أهنا سلوكيات لإلرادة من نوع خاص: ال ميكن اكتساهبا عن طريق  

 لتفسري األمل كفضيلة "مغروسة"(.    Pinsent 2020انظر    ،ST II-II 17.1هللا )

 Corinthians 1انظر أيًضا    ;ST II-II 17.5يعترب األمل فضيلة الهوتية تبًعا هلاتني السمتني )
، فإن اإلميان واألمل موجهان  (. ويف حني أن احملبة )أو اإلحسان( موجهة إىل هللا من أجل الوحدة13

إىل هللا هبدف احلصول على بعض اخلري من تلك الوحدة: يرتبط اإلميان ابهلل كمصدر للمعرفة، ويرتبط  
 (.ST II-II 17.6األمل ابهلل كمصدر للخري ) 

أن   جيب  األمل  أبن  نقر  عندما  إال  صحيح  بشكل  الالهويت  األمل  فهم  ميكن  ال  فإنه  لألكويين،  وفًقا 
سبوقًا ابإلميان )الذي يقوم على أساس اإلميان إبمكانية اخلالص( ولكن ابلنظر إىل اإلميان، فإن  يكون م

األمل يف اخلري املرجو من اخلالص هو أمر عقالن. وعلى عكس معظم النقاشات احلديثة حول األمل،  
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ني بشأن النتيجة املرجوة  يرى األكويين وغريه من املؤلفني املسيحيني أن األمل متوافق مع الثقة أو حىت اليق
مع )استمرارية( استبعاد املعرفة؛ أما اليأس الناجم إما عن غياب اإلميان أو عن الرغبة يف اخلالص، فهو  

(. ابلنسبة لألمل، واملوجه بطبيعته حنو املستقبل، فإنه ممكن فقط ألولئك  ST II-II 20.1خطيئة )
ملعونني  أم  مباركني  إذا كانوا  ما  يف  يشكون  أن  الذين  بعد  حىت  يستمر  أن  ميكن  احلب  أن  حني  يف   ،

 (. ST II-II 18.2-3يُكشف عن مصريهم النهائي )

 

 األمل يف فلسفة القرنني السابع عشر والثامن عشر 3.2

يرفض العديد من فالسفة القرنني السابع عشر والثامن عشر تفريق األكويين بني أنواع خمتلفة من العواطف  
األخالقي الذي يصنف املشاعر والرغبات مًعا على أهنا عواطف تولد الفعل، وعادة  لصاحل علم النفس  

ما يعترب األمل واحًدا منها. يتبىن مجيع املؤلفني املذكورين يف ما يلي تقريًبا منوذًجا من فكرة تُعرِّف "التفسري  
أبن   التصور  مع  جنب  إىل  جنًبا  اإلميان  يف  الشك  على  يعتمد  األمل  أبن  مرغوبة  القياسي"  الغاية 

(Blöser 2020a .) 

 Passions of the soul، (1649)وفًقا لديكارت فإن األمل شكاًل أضعف من أشكال الثقة )
إىل  389 :1985 امليل  جبانب  أيًضا(  وحمتملة  لنا  جيدة  النتيجة  أبن  )التصور  الرغبة  يف  ويتمثل   ،)

( مؤكدة  غري  ولكنها  حمتملة   ،Passion of the Soul، (1649) 1985: 350fاعتبارها 
(. يعين ذلك أن األمل والقلق متالزمان دائًما )على عكس اليأس والثقة املتناقضان متاًما(. يتبىن  389

هوبز تفسريًا مشاهبًا؛ فاألمل ابلنسبة له عاطفة معقدة أو "متعة للعقل"، أي متعة ال تنشأ من اإلحساس  
أساسية لألمل هي الرغبة و "الرغبة مع فكرة احلصول    املباشر بل من التفكري. وابلنسبة له فإن أبسط لبنة

(؛ وكما هو احلال يف فكر ديكارت،  Leviathan، 36، I.VI.14على الشيء" هي أمل حبد ذاهتا )
 ،Leviathan، 36fيعمل األمل مبثابة لبنة بناء لظواهر عقلية أكثر تعقيًدا، مثل الشجاعة أو الثقة )

I.VI.17/19 دو أيًضا  له  أن  األمل  (. كما  تناوب  أبنه  يعرف  والذي  للرتوي  الذهين  النشاط  يف  رًا 
 ( والنفور  الرغبة  مع  أيًضا     ;Leviathan، 39، I.VI.49واخلوف  (.  Bobier 2020bانظر 
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دورًا ابرزًا يف    -وهو مصطلح يستخدمه هوبز غالًبا كمرادف إىل حد ما للتوقع )ااملربر(  – يلعب األمل  
النفس األخالقي لديه: ال يقتصر تعريف املساواة يف صورهتا الطبيعية على املساواة  التطبيق السياسي لعلم  

( األمل  منافعهم  -(  Leviathan، 83، I.XIII.3يف  وراء  السعي  للجميع  املنطقي  من  جيعل  مما 
عليها    – الشخصية احلصول  يف  أُيمل  حيث  السكينة  وراء  ابلسعي  أيًضا  املرء  أتمر  الطبيعة  قوانني  ألن 

(Leviathan، 87 ، I.XIV.4  ابلتايل فإن كاًل من مشكلة اإلرادة اجلماعية يف حالتها الطبيعية .)
 وحلها يعتمدان على اآلمال اليت ميكن للفرد االستمتاع هبا بعقالنية.  

( املتعة  أشكال  من  شكل  أهنا  على  األمل  عاطفة  أيًضا  سبينوزا   ،Ethics III، P18يُعرف 
Spinoza (1677) 1985: 505  أو حدوث  (  يف  الشك  )بسبب  ابحلزن  خيتلط  الذي  الفرح 

 :Short Treatise، book II، ch. IX، Spinoza ((c. 1660) 1985النتيجة، انظر  
عن  113 األمل  عليها  ينطوي  اليت  املتعة  سبينوزا  مييز  لألمل،  حداثة  األكثر  التعريفات  عكس  وعلى   .

مر  ليس  األخالق(  علم  )يف كتابه  األمل  فإن  لذا  هبا  الرغبة؛  يتأثر  طريقة  هو  وإمنا  ابلرغبة  ابلضرورة  تبطًا 
العقل بفكرة حدث مستقبلي. وعلى عكس هوبز وديكارت، يرى سبينوزا أن األمل غري عقالن أساًسا  
حمكوم   شيء  أن كل  صحيح  بشكل  يعرض  ال  ألنه  زائف  العتقاد  نتيجة  يكون  ان  جيب  أبنه  ويزعم 

( (. كما  Short Treatise، book II، ch. IX، (c. 1660) 1985: 113ابلضرورة 
ما   دائًما  أنه  خاصة  اخلرافية،  املعتقدات  أسباب  أحد  أبنه  األمل  األخالق  علم  يف كتابه  سبينوزا  يصف 

 ( ابخلوف  مصحواًب  هذا  Ethics III، P50، (1677) 1985: 521يكون  مثل  مينعه  إذ  (؛ 
(، وهذا  Ethics IV، P47، (1677) 1985: 573اخلوف من أن يكون جيًدا يف حد  ذاته )

غيتس   أن  من  الرغم  )على  األمل  عن  مستقلني  أنفسنا  جعل  حناول  أن  علينا  يوجب  الذي  السبب  هو 
 ( يزعمون أبن سبينوزا لديه أيًضا مساحة لفكرة اآلمال املعقولة(.  202 :2021وآخرون )

أألمل؛   إىل  سياسية  أمهية  نسب  يف  ذلك  من  الرغم  على  هوبز  مع  يتفق  سبينوزا  أن  يف  إال  يشرح  وكما 
كتابه رسالة يف الالهوت والسياسة، فإن حقيقة أن الناس حمكومون ابألمل واخلوف جتعل منهم ضحااي  

( اخلاطئة  واملعتقدات  للخرافات   Theological-Political Treatise، (1670)سهلة 
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النت389 :2002 برتتيب  الناس  وحتفيز  األمر  هذا  من  االستفادة  اجليدة  للقوانني  ميكن  حبيث  (.  ائج 
  ;Theological-Political Treatise ، (1670) 2002: 439ميكن أن حيفزهم األمل )

أيًضا   تكمن    Gatens et al. 2021انظر  سبينوزا(.  عند  لألمل  السياسية  األمهية  حول  للنقاش 
أبن    - مثل هوبز - األمهية نفسها اليت يوليها سبينوزا لألمل وراء حجة العقد االجتماعي خاصته: ويزعم  

يكمن   السيادة  صاحب  أوامر  ينفذون  أو  االجتماعي  للعقد  خملصني  الناس  يبقي  الذي  الوحيد  السبب 
 ،Theological-Political Treatiseمقاصد معينة هبذه الطريقة )يف أملهم يف احلصول على  

املشرتكة  529 :2002 (1670) واملخاوف  اآلمال  توحده  ما  دائًما  ككل  الشعب  حىت   .)
(Political Treatise ، (1675) 2002: 700  بني السائد  هو  اخلوف  وليس  األمل  لكن   )

إ ذلك سبينوزا إىل  واخلوف كأساس للسلطة السياسية  الشعوب احلرة )املرجع نفسه(. يقود  األمل  عالن 
 (.686 :2002 (1675)يف كتابه الرسالة السياسية )

ومع ذلك، فقد ُعِدل من خالل املنهج  –يعد تفسري هيوم مثااًل آخر على حتليل األمل ابعتباره عاطفة  
مباشرة"   "عاطفة  األمل  فإن  هليوم  ابلنسبة  البشري.  النفس  علم  يف  يتبعه  الذي  ينظر  احملدد  عندما  تولد 

العقل يف األحداث اليت هلا احتمال بني اليقني املطلق واالستحالة املطلقة. يصف هيوم املعتقدات املتوقعة  
عن حدث أو كائن سواء كان موجوًدا أو غري  –على أهنا انعكاس للذهن الذي يستمتع أبفكار متناقضة  

فرح أو احلزن )عندما يكون املوضوع جيًدا أو  يف تتتابع سريع. تثري كل من هذه األفكار إما ال  - موجود
سيًئا( واللذان يبقيان يف العقل لفرتة أطول من اخليال األصلي لوجود الكائن أو عدم وجوده. يتأثر العقل  

اعتماداً على  –مبزيج من الفرح واحلزن عند التفكري يف األشياء احملتملة، ولكن الغري مؤكدة، والذي ميكن  
 يطلق عليه األمل أو اخلوف. أن  -العنصر السائد 

ينشأ األمل واخلوف بعد هذه الطريقة من مزيج خمتلف من هذه املشاعر املتناقضة من احلزن والفرح ومن  
 (. Treatise، (1738) 2007: 283احتادمها وترابطهما الناقصني )
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نظراً ألن هيوم يرى األمل كأثر ضروري للتفكري يف حدث غري مؤكد، فإن ما يرتتب على ذلك هو أنه 
ليس بوسعنا غري أن أنمل يف أي نتيجة إجيابية لسنا متأكدين بشأهنا. ميكن أن يعتمد الشك املعين على  

 الشك الفعلي يف احلدث وعلى اعتقاد غري مؤكد أيًضا.  

 

 إميانويل كانط 4.2 

والثامن عشر ابعتباره مسة من مسات  يف   السابع عشر  القرنني  أساسي يف  األمل نوقش بشكل  أن  حني 
سيكولوجية األفراد وابعتباره موقًفا غري معريف، أي أنه ال يعترب عقالنًيا وال غري عقالن من األساس؛ فقد  

أكثر الذي يتبىن بدوره نظرة  وهو  أكرب بكثري،  اهتماًما  إميانويل كانط  للعالقة بني    أواله  أمهية )وتعقيًدا( 
 األمل واملنطق.

( له"  حصر  ال  جيد  حظ  الحتمال  متوقع  غري  "عرض  أنه  على  لألمل  تعريف كانط  أن   AEيبدو 
( يف كتاب األنثروبولوجيا ال يزال ضمن املتعارف عليه يف موضوع األمل. كما أنه مينح األمل  7:255

فلسفي ابلرتكيز عليه كموقف يسمح للعقل البشري ابالرتباط  يف هناية املطاف مكانًة مركزيًة يف نظامه ال
بتلك األسئلة اليت ال ميكن أن جتيب عليها التجربة. ويشري يف كتابه نقد العقل اخلالص إىل السؤال "ما  
الذي قد أمتناه؟" كواحد من األسئلة األساسية يف الفلسفة بعد "ما الذي ميكن أن أعرفه؟" و "ما الذي  

(. يُعترب هذا السؤال، بقدر ما تعتمد إجابته على االدعاءات املتعلقة  B833/A805؟" )علي أن أفعله
( وجييب عليه  B833/A805بعواقب االستقامة األخالقية ووجود هللا، "تطبيقًيا ونظراًي يف آن واحد" )

(. يربط تفسري كانط لألمل نتيجة لذلك فلسفته األخالقية آبرائه حول الدين؛ إذ  AE 9:25الدين )
يؤكد على اإلمكانية العقالنية ملثل هذا األمل، لكنه يوضح أيًضا أن األمل العقالن مرتبط ارتباطًا وثيًقا 

 ابلعقيدة الدينية؛ أي اإلميان ابهلل. 

( سعادة الفرد )كجزء من اخلري األمسى(، 1ة لألمل: )كما استعرض كانط يف كتاابته ثالثة أهداف أساسي
(2( و  الدين(  )يف كتابه  للفرد  األخالقي  التقدم  )يف    3)(  أبكمله  البشري  للجنس  األخالقي  التقدم 

 كتاابته التارخيية والسياسية(. 
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(.  B833/A805( يصرح كانط بوضوح يف قانون نقد العقل اخلالص: "يتعلق كل أمل ابلسعادة" )1)
السعادة اليت يستحقها    إال األمل يف  ذاهتا بل  حد  يف سعادة املرء يف  األمل  ما هو على احملك ليس  أن 

(. يزعم كانط أبن هناك ارتباطًا وثيًقا بني األخالقيات  B837/A809املرء بسبب سلوكه األخالقي )
لص" وليس يف الطبيعة  واألمل يف السعادة، ومع ذلك فإن هذا االرتباط ال يتواجد إال "يف فكرة العقل اخلا 

(B837/A809 ال ميكن التفكري يف التناسب بني السعادة واألخالق إال على أنه ضرورة يف عامل .)
بني   االرتباط  يعترب  األخالقي. كما  السلوك  معوقات  مجيع  من  نتجرد  حيث  ومفهوم،  واضح  أخالقي 

ابلتايل فإن كانط يستنتج أننا قد السلوك األخالقي والسعادة غري مضمون يف العامل التطبيقي للتجربة؛ و 
التطبيقي   غري  االفرتاض  قدمنا  إذا  فقط  األخالقيات  مع  يتناسب  مبا  منطقية  بصورة  السعادة  يف  أنمل 
الطبيعة"   يف  املتسبب   )...( ابعتباره  األخالقية،  للقوانني  وفقاً  املهيمن  األمسى،  "السبب  ل   اإلضايف 

(B838/A810 األ الطريقة  هبذه  يربط كانط  يف  (.  إمكانيته  ويضمن  األمل  بغاية  والسعادة  خالق 
الكياًنت   أخالقيات  مع  الدقيق  تناسبها  يف  "السعادة  بني  العالقة  يسمي كانط  هللا.  أي  أمسى؛  سبب 

( األمسى  اخلري  السعادة"  هلذه  مستحقني  يكونون  خالهلا  من  واليت  من  B842/A814العقالنية،   .)
يف ك ذكرها  اليت  لألمل  معاجلة كانط  ضروراًي مسات  يبدو  ما  على  يعترب  األمسى  اخلري  يف  األمل  أن  تابه 

 وهي فرضية يرفضها يف كتاابته فيما بعد.  -( B841/A813للدوافع األخالقية )

يصور تفسري كانط لألمل يف السعادة األمل ابعتباره وثيق الصلة مبفهومه لإلميان، ويتجلى ذلك يف كتابه  
وعلينا أن نؤمن هبذا االحتمال  – اإلميان ابحتمالية اخلري األمسى   نقد العقل العملي؛ ويزعم أبنه من أجل

احلتمية الضرورة  عليه  تنص  يستخدم كانط    - كما  الروح.  وخلود  هللا  بوجود  نؤمن  أو  نفرتض  أن  علينا 
نفسه كاًل من مفهوم االعتقاد أو اإلميان ومفهوم األمل يف شرح مضمون فرضية اخللود: جيب أن نؤمن  

مسبًقا  من    ابخللود  مزيد  يف  ”أنمل  قد  فإننا  وابلتايل  عملًيا"  "ممكن  األمسى  اخلري  أن  تصور  أجل  من 
(. وهكذا  AE 5:123التواصل هلذا التقدم )األخالقي( مهما طال بقاءه، حىت ولو بعد هذه احلياة" )

و  األمل يف احلياة بعد املوت أ –ميكن االستيعاب أبن كانط جيادل لصاحل شكل ديين تقليدي من األمل  
خلود الروح. ومع ذلك فإنه يشري إىل أن اخللود ليس أماًل حمًضا )أي أماًل يف نتيجة نفتقر فيها إىل دليل  
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اإلميان   أجل  القاطعة( من  للضرورة  ضروراًي )كنتيجة  جيعله  السبب  لكن هذا  حًقا(  ممكنة  لالدعاء أبهنا 
 أبن اخللود أمر ممكن. 

ب مييزوا  مل  فكر كانط  مفسري  بعض  أن  حني  )يف  واإلميان  األمل  بني   ،Rossi 1982وضوح 
Flikschuh 2010  يؤكد لنا أندرو تشينيل أن األمل موقف خمتلف عن اإلميان أو االعتقاد وأن ،)

كانط يتبع سياسة "أتكيد األقوى": إذ يؤكد أقوى موقف مربر جتاه االفرتاض )االعتقاد املربر(، حىت لو  
اال جتاه  أضعف  مواقف  أيًضا  املرء  لدى  ) كان  )األمل(  (. كما  Chignell 2013: 198فرتاض 

يفسر أونيل فلسفة كانط على أن التمسك هبذا األمل يوفر سبباً لالعتقاد الديين: اإلميان ابهلل وابخللود  
 :O'Neill 1996ليست "حمض احتماالت" بل مسألة "اختاذ نظرة متفائلة جتاه مصري اإلنسان" )

بب وراء اإلميان هو األمل يف جناح العمل األخالقي؛ أي أن نواايًن  (. وفًقا ملا يراه أونيل فإن الس281
 األخالقية ميكن أن حتدث فرقًا يف النظام الطبيعي.

يصور كانط يف كتاب الدين التحسن األخالقي للفرد كغاية لألمل، والذي يتطلب تغيري املرء ملبدأه    2))
ني أخالقنا وابلتايل جيب أن نكون قادرين  اجلوهري من سيء إىل جيد. املشكلة هي أن من واجبنا حتس

(، ولكن من غري الواضح كيف هلذا التغيري أن يكون ممكًنا إذا كان املبدأ  AE 6:45على فعل ذلك )
األساسي للفرد فاسًدا. وطاملا أننا ال نستطيع معرفة كيف يكون ذلك ممكًنا، فيبقى التحسني األخالقي  

أملني   لنا كانط  يقرتح  لألمل.  خالل  غايًة  من  أفضل،  شخًصا  منا  الواحد  يصبح  أن  يف  األمل  بديلني: 
 (. AE 6:52( واألمل يف أن يتوىل هللا ما يتجاوز قدرة الشخص )AE 6:46"جهوده اخلاصة" )

( يضع كانط يف كتاابته السياسية والتارخيية غايًة أخرى لألمل العقالن وهي: األمل يف تقدم اترخيي  3)
خالقًيا. جند هنا عالقة مماثلة بني االعتقاد العقالن واألمل فيما يتعلق ابهلل  حنو مستقبل سلمي أفضل أ 

واخللود: يرى كانط أن التحسن األخالقي للجنس البشري هو أمل يقوم على افرتاض متساٍم )يف حالة  
األخالقي   للدافع  مهمًة  غايًة  أفضل"  أوقات  يف  "األمل  يعترب  للطبيعة. كما  غائي  نظام  يف  عن  اإلميان( 

 AEطريق االدعاء أن الرغبة يف إفادة املصلحة العامة من دونه "مل تكن لتدفئ قلب اإلنسان مطلقاً" )
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 :Kleingeld 2012(. يوصي كانط ابلنظر إىل التاريخ البشري مع "التحيز التأكيدي" )8:309
 ( أي هبدف حتقيق املطالب األخالقية. 175

ة ابألمل يف فلسفته؛ إال أنه جيدر تلخيص يعض السمات  يغض النظر عن هذه القضااي املنهجية املعني
هذا   يف  الشخص  أيمل  أن  يعنيه  ملا  الوصفي  للتفسري  ابلنسبة  ابألمل.  يتعلق  فيما  يتناوهلا  اليت  العامة 
االفرتاض، ميكن للشخص أن يستخلص شرطني أساسيني من مالحظات كانط مبا يتماشى مع التفسري  

األمل أن تكون غري مؤكدة وعلى الشخص أن أيمل فيها. ميكن العثور  األساسي لألمل: على الغاية من  
 على كال الشرطني يف الفقرة التالية من كتاب السالم الدائم:

ليس العقل مستنريًا مبا يكفي الستجالء سلسلة األسباب احملددة مسبًقا واليت تتنبأ بدقة ابلعواقب السعيدة  
لية الطبيعة )على الرغم من أنه يسمح لنا ابألمل يف أن تتوافق  أو التعيسة ألنشطة اجلنس البشري وفًقا آل

 ( AE 8:370هذه العواقب مع أمنياتنا(. ) 

النظري   البعد  جتاه  حساس  فإن كانط  ظلها،  يف  عقالنًيا  األمل  يكون  اليت  املعيارية  للظروف  ابلنسبة 
أخالقي واليت تنطوي تبًعا لذلك على  والعملي: فهو يركز على تلك اآلمال املرتبطة )ابلضرورة( بواجب  

ليست   اآلمال  هذه  أن  إظهار  هو  النظرية  الناحية  من  لكانط  الرئيسي  االهتمام  يبدو  عملية.  ضرورة 
ذلك   عكس  على  دليل  يوجد  ال  طاملا  ابألمل  تسمح  التجريبية  األدلة  أن  يرى  أنه  حني  يف  مستحيلة. 

(AE 8:309f. بفكر مرتبط  األدىن  املعيار  هذا  فإن  )أي  (،  سامية  افرتاضات  على  مبين  األمل  أن  ة 
 (. Blöser 2020aوجود هللا واخللود وغائية الطبيعة( )

اجتذب تفسري كانط لألمل اهتماًما كبريًا مؤخًرا سواًء فيما يتعلق ببحثه العلمي أو بتطبيق وتطوير مفهومه  
دي من  اتبع كل  فقد  العلمي،  لبحثه  ابلنسبة  خمتلفة.  سياقات  يف  األمل  )عن  دويل  و  (،  2017ورنغ 

إذ يرون أن  –( يف التأكيد على أمهية كتاب نقد احلكم لفهم األمل الكانطي  2015بيليفيلد وزيتشه )
  2020)( أبن األمل الكانطي هو شعور ويوضح دانزيغر )2018األمل متسق مجالًيا. جيادل زوكريت )

 أن األمل يلعب دورًا حىت يف فلسفة كانط النظرية.  
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( بناء حجة كانط  2018ملا يتعلق بتطبيق وتطوير وصف كانط لألمل، فقد أعاد تشينيل )  أما ابلنسبة 
األخالقية يف اإلميان بوجود هللا )واليت يلعب فيها األمل دورًا أساسًيا( واستكشاف عالقتها ابلسياقات  

و  جًدا.  ضئيلًة  فرقًا  الفرد  حُيدث  أن  احتماالت  تعترب  حيث  الغذائي(،  )النظام  هوبر  السياسية  يرى 
( ابملثل أنه ميكن النظر إىل األمل الكانطي على أنه يعب دورًا ابرزًا يف منع اإلحباط ومواصلة  2019)

( دنني  ترسم  ضئيلة.  النجاح  احتماالت  تكون  عندما  السياسي  ابلعمل  تصورًا كانطًيا  2020االلتزام   )
التفكري   لنا  يربر  ألنه  العملي،  التعليم  به  يسرتشد  قد  الذي  وحتقيق  لألمل  وضع  على  قادرون  أننا  يف 

( كيف تبىن وحول والرت بنيامني تفسري  2021األهداف حىت يف ضوء النقص والضعف. يُظهر سبيت )
 كانط لألمل من خالل االنتقال من منظور شخصي إىل منظور مجاعي لألمل وإىل االهتمام ابملاضي.  

 

 فلسفة ما بعد كانط والوجودية   5.2

األمل دور  هذا    لطاملا كان  يف  خمتلفني  هنجني  حتديد  ميكن  بعد كانط.  ما  فلسفة  يف  خالف  موضع 
وألبري كامو؛   نيتشه  وفريدريك  شوبنهاور  آرثر  مثل  األمل،  يرفضون  مؤلفون  هناك  ًنحية،  فمن  السياق: 
عن   والعاجزة  ابلعامل  املضللة  عالقته  عن  وإمنا كتعبري  املعرفية  الناحية  من  عقالن  غري  هو  ما  بقدر  ليس 

سورين كريكغور  موا مثل  آخرون،  مؤلفون  يرى  األخرى  الناحية  ومن  البشري.  الوجود  متطلبات  جهة 
 وغابريل مارسيل، أن األمل وسيلة للتغلب على قيود التجربة االعتيادية.

يبحث كريكغور بشكل رئيسي يف ارتباط األمل ابإلميان الديين؛ ويف حني أن كانط يهدف إىل إظهار أن  
وأ ابهلل  أن  إمياننا  على  التأكيد  على  حريص  فإن كريكغور  املنطق،  حدود  يف  ممكن  األمسى  اخلري  يف  ملنا 

األمل )األبدي( جيب أن يتجاوز كل مفهوم. وكرتايق لليأس، يلعب األمل دورًا إجيابًيا يف عمل كريكغور  
( األمل!"  وقت  هي  أبكملها  املرء  حياة  تكون  أن  "جيب  بنصيحته:  تُ ّوج   Kierkegaardالذي 

(. يُعرف كريكغور يف كتاب أعمال احلب األمل بشكل عام على أنه عالقة  251 :1995 (1847)
أماًل"   يسمى  جيد  أمر  حدوث  ابحتمالية  برتقب  نفسه  املرء  تعليق  "إن  اخلري:  ابحتمالية 

(Kierkegaard (1847) 1995: 249 .) 
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األمل "الدنيوي" أو املؤقت  يؤكد معظم مفسري كريكغور على التمييز بني األمل "السماوي" أو األبدي و 
(Bernier 2015; Fremstedal 2012; McDonald 2014  يفرتض أنه  يبدو   .)

( طبيعًيا"  "أماًل  أيًضا  هناك  أن  الفقرات،  بعض  يف   :Kierkegaard (1851) 1990ابلفعل، 
ل82 خاطًئا  "استخداًما  هذا  يعترب  فإن كريكغور  ذلك  ومع  الدنيوية".  املصاحل  بعض  "يف  أمل  أو  لغة"  ( 

(Kierkegaard (1847) 1995: 261  املرء تعليق  "إن  التايل:  النحو  على  تعريفه  ويكمل   )
أماًل   بل  مؤقًتا  توقًعا  يكون  أن  ميكن  ال  والذي  أماًل،  يسمى  جيد  أمر  حدوث  ابحتمالية  برتقب  نفسه 

( حنو  Kierkegaard (1847) 1995: 249أبداًي"  دائًما  موجه  األمل  أن  نظره  وجهة  من   .)
 Kierkegaard (1847)دية ابلتحديد "ألن األمل يتعلق ابحتمالية اخلري، وابلتايل ابألبدية" )األب

أشكال  249 :1995 من  شكاًل  بوصفه  األمل،  يعترب  للوقت. كما  بتفسري كريكغور  مرتبط  وهذا   )
والشر   اخلري  ابحتمالية  يتعلق  عام  بشكل  التوقع  أن  حني  ويف  املمكن؛  جتاه  موقًفا  التوقع، 

(Kierkegaard (1847) 1995: 249  فإن األمل يتعلق فقط ابحتمالية اخلري. تعد احتمالية ،)
هو   املمكن؛  هو  األبدي  ابلوقت،  يتعلق  )"فيما  األبدية  مسات  من  مسة  تفسري كريكغور  يف  اخلري 

 املستقبل"(. 

لآلمال   خميًبا  يكون  ما  غالًبا  الدنيوية  األمور  توقع  أن  حني  بعد  –يف  حتقق  ألنه  مل  إما  أو  األوان  فوات 
( مطلًقا  املبدأ    - (Kierkegaard (1843-1844) 1990: 215يتحقق  حيث  من  ميكن  ال 

 ( األبدي  األمل  خييب   Kierkegaard (1847) 1995: 261-3، Kierkegaardأن 
يف كل  216 :1990 (1843-1844) أمل  هناك  دائًما  حلظة  "يف كل  أنه  األبدي  األمل  يعين   .)

(. يساوي كريكغور غالًبا األمل األبدي ابألمل  Kierkegaard (1847) 1995: 249شيء" )
 (.  McDonald 2014: 146املسيحي )

من أجل فهم العالقة بني األمل     Nachlabمن املفيد النظر يف التقدم اجلديل الذي قدمه كريكغور يف  
دث  (. هناك نوع من األمل حيMalantschuk)حمرر(    247 :1978الدنيوي واألمل السماوي ) 

املباشرة   الثقة  من  نوع  أي  انفعايل؛  قبل  ما  أمل  أنه  يبدو  والذي  الشباب  مرحلة  يف  تلقائًيا 
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(Fremstedal 2012: 52  ويليه "التقدير الداعم للفهم"؛ أي ابألمل الذي ينطوي على التفكري .)
ألمور املتوقعة.  يف إمكانية النتيجة املرجوة. غالًبا ما خييب األمل )الدنيوي( بسبب أتخر أو عدم حدوث ا 

لذلك   وفقاً  ألنه  األمل،  "ينايف  والذي  األبدي،  األمل  اكتساب  أجل  من  ضرورية  هذه  األمل  خيبة  إن 
األمل"   ملفهوم  مناٍف  األمل  هذا  فإن  وابلتايل  األمل،  من  مزيد  هناك  يعد  مل  فإنه  متاًما،  الطبيعي  األمل 

(Kierkegaard (1851) 1990: 82  تفسري كريكغور فهم  ميكن  يف كتاب  (.  إبراهام  لقصة 
 (.Lippitt 2015اخلوف واالرجتاف على أنه توضيح ملثل هذا النوع من األمل )

بينما حُيكم على األمل الدنيوي ابلفهم وفقاً الحتماليته، فإن األمل األبدي يتجاوز حدود الفهم، لذلك  
(.  Kierkegaard (1851) 1990: 83حُيكم عليه عادًة على أنه غري عقالن أو "حمض جنون" )

على األرجح ألن األمل األبدي يفوق  –ال يتطرق كريكغور بصراحٍة إىل مسألة مىت يكون األمل عقالنًيا  
"العار"    - املنطق و  "النزاهة"  حيث  من  السيء  أو  اجليد  األمل  ملسألة  إطارًا  يضع  لكنه 

(Kierkegaard (1847) 1995: 260f  دنيواًي أماًل  حيمل  الذي  الشخص  أن  ويالحظ  مل  ( 
 :Kierkegaard (1847) 1995يتحقق بعد كثرياً ما يُنتقد ابعتباره طائًشا )أو "مثريًا للحرج" )

على  260 يعرتض كريكغور  نفسه(.  )املرجع  التقدير"  "أخطأ  أنه  يظهر  أن  املفرتض  من  ذلك  ألن   ))
ب هنتم  أن  علينا  أنه  ويرى  بتحقيقه  يتعلق  فيما  فقط  احلكام  أيمله  الذي  "احلكمة"  ذلك  منظور  من  داًل 

(. ووفًقا هلذا التفسري فإن األمل  Kierkegaard (1847) 1995: 261بقيمة النتائج املأمولة )
(. كما  263، انظر أيضاً  Kierkegaard (1847) 1995: 260األبدي "ليس حمرًجا مطلًقا" )

ل ألنفسنا فقط  يرى أيًضا، متاشًيا مع التقليد املسيحي، أن قيمة األمل تعتمد على عالقته ابحلب: أنم
 إذا كنا أنمل لآلخرين بقدر ما أنمل ألنفسنا.  

وبقدر  –احلب هو املفهوم الوسطي: ال أمل للمرء نفسه بدون احلب، أما مع احلب فهناك أمل للجميع  
ًبا بذلك القدر )  Kierkegaard (1847)ما أيمل املرء لنفسه فإنه أيمل لآلخرين، إذ أنه يكون حمُِ

1995: 260.) 
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و  األخالقي،  هكذا،  املطلب  مع  تناسبية  عالقة  يف  يقف  املرء  أمل  فإن  لتفسري كانط،  مشابه  حنو  على 
 ومع ذلك ال يرى كريكغور أن األمل حيد من تلبية مطلبنا األخالقي.  

الفعلي   املقدار  وحتدد  ال  أم  أنمل  الواقع  يف  إذا كنا  ما  حتدد  التناسبية  العالقة  أن  ذلك  من  بداًل  ويرى 
 ( Bernier 2015: 315لتوقعنا. ال ميكن حتقيق آمالنا ألنفسنا إال يف ومن خالل آمالنا لآلخرين. )

ميثل شوبنهاور، كما ذكرًن سابًقا، النهج املعاكس يف فلسفة ما بعد كانط. وعلى الرغم من أنه يرى أنه 
أنه    (، إالParerga and Paralipomena II، 1851: §313من الطبيعي أن أيمل البشر ) 

ميكن   نفسه(.  )املرجع  القلب"  "محاقة  ب   األمل  واصًفا  إليه  منيل  مما  أقل  أنمل  أن  علينا  أن  أيًضا  يدعي 
العثور على مالحظات متناقضة بشأن قيمة األمل يف مجيع كتاابته )يفسر صندوق ابندورا على انه حيتوي  

ولكن النقد  (  Parerga and Paralipomena II، 1851: §200على مجيع ما هو فاضل،  
يف   ودوره  الفكر،  على  األمل  أتثري  لألمل:  النقدي  لتقييمه  جانبان  هناك  عام.  بشكل  عليها  يسود 
عن   أدق،  بصورة  ،أو  اإلرادة  عن  تعبريًا  والفكر  اإلرادة  عن  شوبنهاور  ثنائية  يف  األمل  يعترب  السعادة. 

هو الفكر  على  بتأثريه  يتعلق  فيما  األمل  إشكالية  أسباب  أحد  أنه    امليول.  على  فيه  أنمل  ما  يصور  أنه 
 :The World as Will and Representation، vol. 2، (1818) 1958حمتمل )
يربط  218 ،216 لكنه  العامل؛  مسات  بعض  يربز  ما  بقدر  إدراكنا  يشحذ  األمل  أبن  شوبنهاور  يقر   .)

املستحيل فهم األشياء املعنية به. وهكذا  هذه الفرضية ابالدعاء األقوى أبن األمل )غالًبا( قد جيعل من  
يشوه األمل اإلدراك بطريقة ملتبسة ألنه يعيق العقل عن استيعاب احلقيقة. ومع ذلك يعرتف شوبنهاور  

( للعقل  وحمفز  أي كدافع  لألمل؛  اإلجيايب  التأثري  إبمكانية   The World as Will andأيًضا 
Representation، vol. 2، (1818) 1958: 221.)  

أما فيما يتعلق مبسامهته يف سعادة الفرد، يذكر شوبنهاور دورًا إجيابًيا لألمل يف مقارنته بني حياة احليواًنت  
وحياة البشر، إذ يفرتض أن احليواًنت تشعر مبتعة أقل من البشر ألهنا تفتقر إىل األمل وابلتايل إىل ملذات  

اهلد يتحقق  ال  عندما  فقط  خييب  ال  األمل  لكن  عندما  الرتقب.  أيًضا  خييب  أن  ميكن  بل  املنشود،  ف 
( الرضا  من  متوقًعا  الذي كان  القدر  النتيجة  توفر  مل  إذا   The World as Will andيتحقق 
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Representation، vol. 2 (1818) 1958: 573  ينتقد شوبنهاور أيًضا فكرة كانط اليت .)
قي )اخلري األمسى( ويرى أن هذا املفهوم  تنص على أننا قد أنمل يف سعادتنا مبا يتناسب مع سلوكنا األخال

( اإلنسان  االزدهار  أشكال  من  بشكل  ضمنًيا  ملتزًما  البقاء  إىل  (  eudaimonismيقود كانط 
(Basis of Morality II، §3، 34  .) 

لألمل   العام  تقييمه  أن  إال  لألمل  إجيابية  جوانب  إىل  أحياًًن  يلمح  شوبنهاور  أن  من  الرغم  وعلى  هكذا 
وي وأن هذه  سليب.  اليت ال مفر منها  واملعاًنة  مليئة ابإلحباط  القائلة أبن احلياة  تفق هذا مع وجهة نظره 

 Theاملعاًنة ال ميكن تقليلها إال ابلتخلص من رغباتنا. يرقى هذا بطريقة مثالية إىل "نفي إرادة احلياة" )
World as Will and Representation، vol. 1، (1818) 2010: 405  تعمل .)

( األمل"   ،The World as Will and Representation، vol. 1"إغراءات 
تغيري   419 :2010 (1818) يف  يساعد  أن  ميكن  اليأس  أن  حني  يف  اإلرادة،  نفي  أمام  ( كعقبات 

( الفكر"  ونقاء  احلقيقي  "اخلري  واكتساب  املرء   The World as Will andتفكري 
Representation، vol. 1، (1818) 2010: 420  شوبنهاور أن  لالهتمام  املثري  ومن   .)

 :Schopenhauer (1818) 1958يتعاطف مع فكرة اخلالص واليت تكمن يف إنكار اإلرادة )
 :Schulz 2002(؛ أي أنه يؤيد على ما يبدو نوًعا من األمل السامي إلهناء املعاًنة أبكملها )610
نظره 125 وجهة  أن  إال  بذلك،  يصرح  مل  من أنه  الرغم  على  انتهاء    (.  يف  "أمل  أبهنا  توصف  أن  ميكن 

 األمل".  

حيذر نيتشه، والذي رمبا يكون أشهر ًنقد لألمل يف فرتة ما بعد كانط، يف املقدمة الثالثة لزرادشت: "ال  
 Zarathustra، (1883-85)تصدق أولئك الذين حيدثونك عن آمال خارج كوكب األرض!" )

( "يف التناغم اخلفي،  1886تابه ما وراء اخلري والشر )(. كما يعارض كل مفاهيم األمل يف ك6 :2006
(. ويف  Beyond Good and Evil، (1886) 2008: 562ويف النعيم والعدالة املستقبلية" )

 ( ابندورا  ألسطورة  األمل  Human، All Too Human، 1878: §71تفسريه  يسمي   ،)
"أسوأ الشرور؛ ألنه يطيل عذاب اإلنسان". ومع ذلك فإن إمعان النظر هنا يكشف لنا أنه يلمح أيًضا  
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االنتقام:   من  البشرية  وامليتافيزيقية: "ينقذ  الدينية  نقده لآلمال  النظر عن  لألمل بغض  إىل منظور إجيايب 
ي ينتصب فوقه قوس قزح بعد هبوب العواصف  وهذا ابلنسبة يل هو اجلسر املؤدي إىل أمسى اآلمال والذ

( من  Zarathustra، (1883-85) 2006: 77الكاسحة"  واحًدا  األمل  نيتشه  يعترب   .)
( القوية"  والشهوانية  Nietzsche (1887) 2006: 103"العواطف  واخلوف  الغضب  جبانب   )

قوس قزح: استعارة  وتكرارًا ابستخدام  مرارًا  األمل  وصف  أنه  فوق    واالنتقام. كما  قزح  قوس  "األمل هو 
 “[ املتتالية"  احلياة   Die Hoffnung ist der Regenbogen über denتيارات 

herabstürzenden jähen Bach des Lebens  كما ورد يف( ]”Bidmon 2016: 
( مع أن هذه االستعارة متناقضة، فهي مرتبطة من احدى النواحي برؤية نيتشه لإلنسان األمسى:  188

(.  Zarathustra، (1883-85) 2006: 36قوس قزح وجسور اإلنسان األمسى؟" )  "أال تراها؛
نفسه   على  ومنطٍو  املنال  بعيد  قزح  قوس  فإن  أخرى  ًنحية  من  ومهًيا"  –أما  "جسًرا  نيتشه  يسميه 

(Zarathustra، (1883-85) 2006: 175;  أنظر أيًضا Bidmon 2016: 188f.  .)
والشر اخلري  وراء  ما  يف  أخريًا  قوية    ويدعي  عقول  "يف  جدد"،  "فالسفة  يف  آمالنا"  "إصالح  علينا  أن 

للقيمة" ) مبا يكفي لبدء تقديرات معاكسة   Beyond Good and Evil، (1886)ومبتكرة 
(. كما يتصور ابلفعل يف كتابه إنسان مفرط يف إنسانيته تغيري النظام االجتماعي كغاية  600 :2008

 لألمل:  

فقط عندما نعتقد أننا وأعواننا منلك قوة يف القلب والعقل أكثر من ممثلي  حيق لنا أن أنمل بشكل معقول  
 (. Human، All Too Human، 1878: §443احلالة الراهنة لألشياء )

وابلتايل فإن األمل املعقول يرتكز على الثقة يف قدرة الفرد على حتقيق النتيجة املرجوة. ومع ذلك يضيف  
 قى إىل "االفرتاض، واملبالغة يف التخمني" )املرجع نفسه(. نيتشه أن هذا األمل عادًة ما ير 

( الشرور  أسوأ  )الديين(  األمل  أن  إعالنه  يف  نيتشه   Judaken and Bernasconiيتبع كامو 
( ويرتبط نقده لألمل بفكرة أن الوجود البشري عبثي. يتميز "شعور العبثية بعيد املنال"  264 :2012

(Camus 1955: 12يس ابلتناقض:  لكن  (  احلياة،  مغزى  حول  أساسية  أسئلة  البشري  العقل  أل 
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الذي   سيزيف،  تصوير  يف  أفضل  حنو  على  للعبث  نظر كامو  وجهة  تُفهم  إجاابت.  أية  يقدم  ال  العامل 
والفاشل" )  اليائس  يف "العامل  القائل  Camus 1955: 119جيسد عبثية احلياة  االفرتاض  (. يسري 

مع   جنب  إىل  جنًبا  عبثية  احلياة  يف كتاابته  أبن  يعارض  أن كامو  اخلالص. كما  يف  الديين  األمل  إنكار 
( أعراس  يف كتاب  احلياة  1970 (1938)املبكرة،  يف  واألمل  اخلالدة  الروح  حول  الدينية  األفكار   ،)

يف جتنبه" ) الذي يرغب كامو  إذ يُعترب "األمل هو اخلطأ  الرغم  Aronson 2012اآلخرة؛  وعلى   ،)
أنه ينأى بنفسه عن هذه احلركة. أحد األسباب على وجه التحديد هو اختالفه    من اعتباره وجوداًي إال 

وجيدون   ما يسحقهم  وال سيما كريكغور، إذ يقول عنهم "إهنم يؤهلون  الوجوديني،  األمل عند  مع تفسري 
 (. Camus 1955: 32سبًبا لألمل فيما يفقرهم؛ هذا األمل القسري ديين ابلنسبة لكل منهم" )

ما  كما ذكرًن س احلياة  يف  الديين  األمل  قاطع هو  األمل اليت يرفضها كامو بشكل  أنواع  أحد  فإن  ابًقا، 
بعد املوت. أما النوع الثان من األمل، والذي نوقش بشكل رئيسي يف كتاب اإلنسان املتمرد، هو األمل  

املر  ‘يستحقها‘  أن  جيب  أخرى  حياة  يف  "أمل  أي  الذات؛  يتجاوز  عظيم  سبب  على  أتسس  ء"  الذي 
(Camus 1955: 8  وفًقا لوجهة نظره يف هذا السياق فإن مشكلة األمل يف اليوتوبيا االجتماعية .)

هي ميلها إىل أن تكون ديكتاتورية. يبدو أن سبًبا آخر لرفضه مثل هذه اآلمال هي أهنا تصرف االنتباه  
أننا احلياة. كما  وعن تقدير مجال هذه  اآلن  احلسية، عما هو موجود  احلياة  األمل    عن  حباجة إىل  لسنا 

ملواجهة مصاعب احلياة واملوت: فبداًل من األمل يف احلياة بعد املوت )أو االنتحار( جيب أن يدرك املرء  
( "املوت دون تسوية ودون إرادة منا"  Camus 1955: 59أن املوت هو "العبث األكثر وضوًحا" )

(Camus 1955: 55 جيسد سيزيف موقف الوضوح والوعي الذي .)  يوصي به  كامو؛ على الرغم
"على املرء أن يتخيل  -أو ابألحرى ألنه ال أيمل يف مستقبل أفضل  –من أنه ال أيمل يف مستقبل أفضل  

 (. Camus 1955: 123سيزيف سعيًدا" ) 

وعلى الرغم من انتقاده لألمل، إال أن كامو يعرتف أبنه من املستحيل )تقريًبا( العيش دون أمل، حىت لو  
) كان   األمل  من  التحرر  يف  أيمل  هذا  Camus 1955: 113الشخص  يكون  أن  املفرتض  من   .)

االدعاء وصفًيا فقط إذ أنه يوضح حقيقة حول علم النفس البشري إال أن كامو وصف كتاب اإلنسان  
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" ب   شار  رينيه  الشاعر  صديقه  إىل  رسائله  إحدى  يف  األمل  livre d'espoirاملتمرد  أي كتاب   "
(Schlette 1995: 130  اُقرتح مؤخًرا على أساس تلك الرسالة أن كامو يقر بنظرة إجيابية لألمل .)

–" من  احلاضر  étrange espoirنوع  يف  الكامنة  ابالحتماالت  املعين  الغريب(  )األمل   "
(Schlette 1995: 134( البشر  مجيع  مع  والتضامن  ابإلنسانية  يتميز  والذي   )Bidmon 

2016: 233  .) 

الدور أن  حني  يف    يف  ابرز  بشكل  يتجلى  أنه  إال  األحوال  أحسن  يف  خمفي  عند كامو  لألمل  اإلجيايب 
كتاابت مارسيل، إذ يكمن التمييز بني "آمل..." اجلملة املطلقة و "آمل أن..." يف صميم تفسريه لألمل  

(Marcel (1952) 2010: 26  يعتربه والذي  العام  املطلق  ابألمل  الغالب  يف  مارسيل  يهتم   .)
 :Marcel (1952) 2010لذي يُتغلب به )...( بفاعلية أو ابنتصار على إغراء اليأس" )"الفعل ا
30f.( األمل  "غموض"  مارسيل  هبا  مييز  اليت  الطرق  إحدى   .)Marcel (1952) 2010: 29  )

والصرب ) األمل  العالقة بني  إىل  اإلشارة  األمل يعين احرتام  Marcel (1952) 2010: 33هي   .)
( الشخصي"  )"اإليقاع  والتطور"  للنمو  معينة  بعملية  "الثقة  و  نفسه(   Marcel (1952)املرجع 

من  34 :2010 يتشكل  ومهًا  األمل  إذا كان  عما  سؤاٍل  بطرح  األمل  عقالنية  مسألة  يتناول  (. كما 
واقعية ) أن رغباته  الشخص  االعرتاض  Marcel (1952) 2010: 39اعتبار  وجييب عليه أبن   ،)

ا  يف  األمل ينطبق  قيمة  لكنه غري  على  يف شيء ما"  املعنية بنتائج معينة "األمل  اآلمال  األول على  ملقام 
ميكن   فال  معيًنا،  حداًث  يتوقع  ال  ببساطة  أيمل  الذي  الشخص  وألن  اخليال.  األمل  يتجاوز  عندما  جمٍد 

 Marcelاحلكم على ما إذا كان أمله من احملتمل أن يتحقق. يوضح مارسيل هذا مبثال على املريض )
معني،  40 :2010 (1952) وقت  يف  جيدة  بصحة  يكون  أن  يف  أيمل  الشخص  هذا  إذا كان   :)

األمل   أن  لنا  يوضح  مارسيل  فإن  ذلك  ومع  ذلك.  حيدث  مل  إذا  واليأس  األمل  خبيبة  ينذر  خطر  فهناك 
املطلق يعين "وسيلة للتغلب": لدى املريض أمل مطلق إذا أدرك أن "كل شيء لن يفقد ابلضرورة إذا مل  

هن )يكن  عالج"  )Marcel (1952) 2010:40اك  توحيداًي"  "وجوداًي  ولكونه   .)Treanor 
and Sweetman 2016  املطلق األمل  إمكانية  املطاف  هناية  يف  مارسيل  يربط  مثل كريكغور،   )
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بوجود هللا: األمل املطلق مرتبط ابلضرورة بوجود هللا وهو "استجابة املخلوق للكائن املطلق الذي يدرك  
 (.  Marcel (1952) 2010: 41ه بكل ما لديه" ) أنه مدين ل

 

 الرباغماتية   6.2

أن   إىل  أشري  أنه  إال  الرباغماتية،  الكتاابت  يف  صريح  بشكل  نوقش  ما  ًندرًا  األمل  أن  من  الرغم  على 
( ديوي  وجون  جيمس  ويليام  يف كتاابت  تتواجد  أن  ميكن  لألمل  الرباغماتية   Fishmanالتفسريات 

and McCarthy 2007; Green 2008; Koopman 2006، 2009; Rorty 
1999; Shade 2001  معظم يف  "ضمين  األمل  موضوع  أن  هو  شيد  ابتريك  يالحظه  ما   .)

واآلمال   واإلميان،  املليورية  مثل  الرئيسية،  الرباغماتية  ابملوضوعات  مرتبط  ألنه  الرباغماتية"  الفلسفات 
( االجتماعي  ابلتقدم  تفرتض .Shade 2001: 9fاخلاصة   .)  ( ستيتزلني  مفهوم  2020سارة  أبن   )

)تشارلز   الكالسيكيني  الرباغماتيني  يف كتاابت  األمل  فهم  يوحد  العادات  من  جمموعة  ابعتباره  األمل 
بريس، ويليام جيمس، وجون ديوي( كما استمر تطويره بشكل أكرب يف الكتاابت االجتماعية والسياسية  

 ، كورنيل ويست، ابتريك شيد وكولني كومبان(. ريتشارد روريتللرباغماتيني اجلدد )

يرتبط مفهوم جيمس لإلميان يف كتاب إرادة االعتقاد ارتباطًا وثيًقا ابألمل، ويهدف يف مقالته إىل تقدمي  
 James (1897)"تربير لإلميان، دفاًعا عن حقنا يف تبين موقف مؤمن فيما يتعلق األمور الدينية" )

(. وعلى الرغم من أن موضوعه األساسي هو اإلميان الديين، إال أنه يشري إىل أنه ابإلمكان  1 :2015
تطبيق تربير مماثل هيكلًيا لإلميان أو الثقة على املسائل االجتماعية. قد يكون من املنطقي االعتقاد أبن  

قادرين على إثبات ذلك. جيب إًذا حتقيق    اآلخر جدير ابلثقة أو حيبنا، على الرغم من أننا قد ال نكون
ثالثة معايري لكي يتسم اإلميان ابلعقالنية: ال ميكن حتديد السؤال علمًيا، وقد يكون االعتقاد صحيًحا،  
وحنن أفضل حااًل )حىت اآلن( طاملا أننا نعتقد. يرسم جيمس يف حجته رابطًا ملفهوم األمل عندما يزعم  

الألدر  املتشكك أو  املوقف  أن "االستسالم  أن  املشكك  يرى  موقف اإلميان.  من  أكثر عقالنية  ي ليس 
صحيًحا"   يكون  قد  أنه  يف  آلمالنا  اخلضوع  من  وأفضل  حكمة  أكثر  هو  خاطًئا  من كونه  ملخاوفنا 

https://hekmah.org/%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A/
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(James (1897) 2015: 27  ابألمل اخلداع  أن  على  الدليل  "ما  املوقف:  هذا  جيمس  ينتقد   .)
 (.  James (1897) 2015: 27أسوأ بكثري من اخلداع ابخلوف؟" )

)على   والتقدم  املليورية  بفكرة  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبط  أنه  على  لألمل  الرباغمايت  املفهوم  إىل  يُنظر  ما  غالًبا 
أنظر   ديوي،  عمل  يف  املثال  حول  Shade 2001: 139سبيل  حماضراته  يف  جيمس  ميوضع   .)

تعامل املليورية مع اخلالص على أنه ليس ضروراًي وال  الرباغماتية مبدأ  املليورية بني التشاؤم والتفاؤل: "ت
( حمتمل"  أنه  على  بل  أو  James 2000:125مستحياًل،  األمل  هدف  فإن  ديوي،  إىل  ابلنسبة   .)

السياسي   التقدم  أبن  القائلة  البسيطة  "الفكرة  هي  واليت  شيء،  وقبل كل  أواًل  الدميوقراطية  هو  املليورية 
أكثر   على  يتوقف  ال  )واألخالقي  وأفعاهلم"  وقيمهم  األشخاص   :Dewey (1916) 1980من 

107 .) 

ابالعتماد على تفسري جيمس للتغري يف كتاب تنويعات التجربة الدينية، يزعم شيهي أبنه ابإلمكان رؤية  
لألزمة"   الزمين  "الطابع  على  بل  التقدم  فكرة  على  يعتمد  ال  الذي  األمل  مفهوم  عن  يدافع  جيمس  أن 

 (. Sheehey 2019تغري التارخيي بعد التقدم أو الرتاجع )والذي يسمح بفهم ال

 

 التفسري القياسي وعقالنية األمل 3

يهتم النقاش املعاصر حول األمل يف الفلسفة التحليلية يف املقام األول بتقدمي تعريف لألمل وشرح قيمته 
 :Martin 2013" )ومعايري عقالنيته. كما يتخذ كنقطة النطالقه ما يسمى ب  "التعريف األرثوذكسي

11( القياسي"  "التفسري  أو   )Meirav 2009: 217  من ما"  افرتاض  يف  "األمل  حيلل  والذي   ،)
 حيث متين أو الرغبة يف االفرتاض واإلميان ابحتماليته. يعترب روبن داون هو الناطق ابسم هذا املوقف:  

 شيء ما". األول هو أن  هناك معياران ضروراين بشكل مستقل وكافيان وحديهما من أجل "األمل يف
موضوع األمل   أن يقع  والثان )...( هو  للشخص اآلِمل. )...(  مرغواًب  أن يكون  األمل جيب  موضوع 
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واملمكن   اليقني  يستبعد  ولكنه  أيًضا  حمتمل  غري  هو  ما  يتضمن  الذي  املادي  االحتمال  نطاق  ضمن 
 (..Downie 1963: 248fمنطقًيا فحسب )

 ومثله يكتب جي.يب.داي:  

من  إ معينة  درجة  له  أن  اُعتقد  وإذا  فيه  مرغواًب  "كان  إذا  صحيًحا  يكون  ما"  افرتاض  يف  "األمل  ن 
 ( Day 1969: 89االحتمال، مهما كانت ضئيلة". )

أو   األقل(  على  النواحي  بعض  )من  جيًدا  نعتربه  فيما  فقط  أنمل  أبننا  القائل  احلدس  الرغبة  حالة  جتسد 
مرغواًب فيه. يُقصد مبكون االعتقاد احلدس الذي ال أنمله عادًة فيما نعتقد أنه مستحيل )أو مؤكد(، إال  

 أنين أطري"( .  أن هذه ليست مشكلة يف اآلمال أو الرغبات )على سبيل املثال، "أمتىن لو

ما   غالًبا  الناس  معظم  أن  إال  املستقبل؛  يف  سيكون  املأمول  احلدث  أن  ضمنًيا  املؤلفون  معظم  يفرتض 
معرفة كاملة   لديهم  ليس  اليت  املاضية  ابألحداث  يتعلق  فيما  آماهلم  عن  العادي  االستخدام  يف  يعربون 

مل يعان بشكٍل   ما  شخًصا  أن  يف  األمل  ذلك هو  مثال على  أن بعض  هبا.  حني  يف  وفاته.  مفرٍط عند 
( ابملستقبل  املعنية  األوضاع  على  متطفاًل  هذا  اللغة  استخدام  يعتربون   :McGeer 2004املؤلفني 

 (.  Martin 2013: 68(، إال أن آخرون جيادلون أبن هذه حاالت أمل حقيقية )104

ي خالف:  موضع  يعد  الذي  االحتمال  مبفهوم  يتعلق  السياق  هذا  يف  آخر  ال  سؤال  أننا  بوضوح  بدو 
نستطيع أن أنمل يف ما هو مستحيل منطقًيا، ولكن هل إبمكاننا أن أنمل يف ما هو مستحيل جسداًي، 
ليست كافية   املنطقية  االحتمالية  أن  داون  يرى  املثال.  سبيل  على  غًدا؟  سريجعون  املوتى  أن 

(Downie 1963: 249م شيء  يف  األمل  إمكانية  تشينيل  يستبعد  ال  بينما  جسداًي  (  ستحيل 
(Chignell 2013: 201ff.  (. ومهما كانت اإلجابة على هذا السؤال، فإن مجيع اآلراء )ابستثناء

( تعرتف بوجود حاالت أمل تكون فيها النتيجة غري حمتملة إىل أبعد احلدود؛ مبعىن آخر،  1958ويتلي  
 (. Meirav 2009: 219ال يتطلب األمل حًدا أدىن لالحتمال )
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واختذت   لألمل  ظروفًا كافية  يوفر  القياسي  التعريف  أبن  القائلة  الفكرة  ضد  االعرتاضات  بعض  أُثريت 
( املهم"  األمل  "اعرتاض  و  اليأس"  "اعرتاض  رئيسيان:  ل   Milona 2020a: 103توجهان  وفًقا   .)

 نتيجة  "اعرتاض اليأس"، ميكن أن يكون لشخصني نفس الرغبات واالعتقادات حول امكانية التوصل إىل
( منها  اآلخر  ييأس  بينما  النتيجة  يف  أحدمها  أيمل  فقد  ذلك  ومع  ويرى  Meirav 2009ما،   .)

"اعرتاض األمل املهم" أنه على الرغم من أن التعريف القياسي قد جيسد احلد األدىن من الشعور ابألمل،  
على وجه اخلصوص يفشل  إال أنه يفشل يف تفسري القيمة اخلاصة ألنواع األمل األكثر "أمهية"؛ أي أنه  

يف شرح كيف ميكن أن يكون لألمل قوة حتفيز خاصة يف الظروف الصعبة، خاصًة عندما يكون احتمال  
( ضئياًل  املرجة  إىل  Pettit 2004; Calhoun 2018النتيجة  إما  االعرتاضات  هذه  تؤدي   .)

األمل  أبن  االقرتاح  دعم  أو  القياسي  التعريف  يف  النظر  إعادة  بوجوب  الرغبة    االدعاء  عن  متاًما  خيتلف 
 واإلميان، وابلتايل فهو غري حمصوٍر فيهما.  

 Bovensيقرتح لوك بوفينز انه إىل جانب الرغبة واإلميان، فإن األمل يتضمن أيًضا التصور الذهين )
(. ومع ذلك فقد اُعرتض على أن التصور الذهين يستلزم الرغبة ابلفعل )وابلتايل ميكن للتعريف  1999

تفسري ذلك( وأنه ال يزال من غري املمكن التمييز بني األمل واليأس طاملا أنه إبمكان الشخص  القياسي 
اليائس أيًضا تكوين صور ذهنية حول النتيجة املرجوة. يقرتح أندرو تشينيل هنًجا مغايًرا لتفسري بوفينز،  

الذي أيمل إىل الرتكيز    على الرغم من أنه ال يتطلب تصورًا بل نوًعا معيًنا من االهتمام: مييل الشخص
يف   النتيجة  على  اليائس  الشخص  يركز  بينما  حدوثها،  إمكانية  من  ظل جانب  يف  املرجوة  النتيجة  على 

 (.  Chignell forthcomingإطار استحالتها ) 

(، موقًفا جتاه  Meirav 2009: 230يتضمن األمل، وفًقا ل  "تفسري العامل اخلارجي" عند مرياف )
)على خارجية  "إذا    عوامل  املأمولة.  الغاية  حتقيق  عليها  يعتمد  واليت  هللا(  القدر،  الطبيعة،  املثال:  سبيل 

اعترب الشخص أن العامل اخلارجي جيد فإنه هنا أيمل يف االحتمالية، أما إذا اعتربه غري جيد فهو ييأس  
( علMeirav 2009: 230منها"  ينطبق  مرياف  تفسري  إذا كان  ما  فيه  املشكوك  من  أن  إال  ى  (. 

حاالت األمل اليت يعتمد حتقيق النتيجة فيها على احلظ )األمل يف الفوز ابليانصيب على سبيل املثال(.  
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عالوة على ذلك، فقد يبدو أن الشخص قد أيمل حىت يف الظروف اليت يعتقد فيها أن العامل اخلارجي  
 سيء؛ على سبيل املثال: يف ظروف سياسية غري عادلة.  

مرياف إىل   حلواًل  بينما هتدف  من فيليب بيتيت وتشيشاير كاهلون  اليأس، يقرتح كل  اعرتاض  الرد على 
األمل   من  "الظاهري"  النوع  بيتيت  مييز  لألمل،  احملفزة  القوة  امتالك  أجل  ومن  املهم.  األمل  العرتاض 

( "املهم"  األمل  عن  األرثوذكسي  التعريف  يف  النوع  Pettit 2004: 154املوصوف  هذا  ويفِسر   ،)
 على أنه تصرف بناء على االعتقاد أبن الشخص ال يتخذه ابلفعل:  من األمل 

جيدة   فرصة  هناك  لو كانت  أو كما  سيحصل  املرجو  االحتمال  لو كان  التصرف كما  يف  األمل  يتمثل 
حلصوله، متاًما كما تتمثل احليطة يف التصرف كما لو كان هذا هو احلال مع بعض االحتماالت املخيفة.  

(Pettit 2004: 158 ) 

ومع ذلك فإن الشخص املتفائل ال يصف نفسه يف احلاالت النمطية أبنه يتصرف كما لو كانت الفرص  
( للمحاولة  يكفي  مبا  جيدة  هي  ما  بقدر  الفرص  يتخذ  أبنه  بل  (.  Martin 2013: 23مرتفعة، 

خطيط"  ( نقد أدراين مارتن وتزعم أبننا حباجة إىل التمييز بني "فكرة الت2018تتشارك تشيشاير كاهلون ) 
واإلميان هو   الرغبة  إىل جانب  لألمل  الثالث  املكون  إذ تعترب أن  الفينومينولوجية" للمستقبل:  و "الفكرة 

( وتزعم أبن Calhoun 2018: 86"فكرة فينومينولوجية للمستقبل احملتوم الذي يتضمن النجاح" )
 لشخص.  هذه الفكرة الفينومينولوجية هلا أتثريات حتفيزية بشكل مستقل عن رغبات ا 

الشخص   على  جيب  أواًل  والرغبة:  اإلميان  إىل  إضافًة  آخرين  عنصرين  مارتن  القرتاح  وفًقا  األمل  يتضمن 
احلدوث،   أنشطة مأمولة  أهنا  على  النتيجة  حدوث  إمكانية  حول  اعتقاده  مع  يتعامل  أو  يرى  أن  اآلمل 

خص اآلمل اجنذابه للنتيجة  أي عدم تقدمي النصح ضد بعض األنشطة احملددة. اثنًيا، جيب أن يعترب الش
كسبب عملي لالخنراط يف األنشطة املميزة اليت يتسم هبا األمل. تطلق مارتن على تفسريها نظرية الدمج،  

 واليت تشري إىل أن الشخص الذي أيمل يدمج عنصر الرغبة يف خمططه العقالن للرغبات. 

وغري  األمر  يف  التفكري  يف  مفرطًا  لكونه  مارتن  اقرتاح  ال    اُنتقد  إذ  "املستعصية"  اآلمال  تفسري  على  قادر 
(. يقدم  Milona and Stockdale 2018يرى الشخص اآلمل لنفسه مربرًا يف أنشطته املأمولة )
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كل من ميلوًن وستوكديل وصًفا لألمل مستوحى من فلسفة املشاعر: إذ يصفان األمل كنوع من احلالة  
 اإلدراكية اليت تنطوي على الشعور "ابلتفاؤل".

هناك عدد متزايد من التفسريات اليت هتدف إىل معاجلة أوجه القصور يف التعريف القياسي )أنظر أيًضا  
Kwong 2019، Palmqvist 2021  عودة مع  البداية  نقطة  إىل  عاد  قد  النقاش  أن  يبدو   .)

على املرء    مايكل ميلوًن إىل التعريف القياسي: فبداًل من تعزيز التفسري القياسي، يقرتح ميلوًن أنه جيب
واإلميان   الرغبة  بني  للعالقة  مناسٍب  وتفسرٍي  غين  مفهوم  النتيجة  – توظيف  احتمال  يكون  أبن  اإلميان 

 (. Milona 2019ضمن "األساس املعريف" للرغبة )

ومع ذلك فإن الرأي القائل أبن األمل ميكن حصره يف الرغبات واملعتقدات )وعامل اثلث( ال خيلو من  
( ابن األمل حالة ذهنية فطرية ميكن أن تتميز بدورها  2015سيغال وتكستور )بديل. جيادل كل من  

الوظيفي؛ وترى بلوزر أن األمل مفهوم غري قابل للحصر. يتوافق هذا الرأي مع التنوع الوجودي والرأي  
 القائل أبن مظاهر األمل املختلفة مرتبطة من حيث أوجه التشابه بينها.  

فهناك إمجاع على النقطة اليت مفادها أن هناك جانًبا نظراًي )أو معرفًيا( وجانًبا  أما ابلنسبة ملعايري األمل،  
)ويرقى   ابلفعل  ممكنة  النتيجة  إذا كانت  فيما  النظرية  الناحية  من  السؤال  يكمن  األمل.  لعقالنية  عملًيا 

النتيجة أن  اعتباره  يف  للشخص  مربر  هناك  إذا كان  وما  صحته(  حيث  األمل من  تقييم  إىل  ممكنة    هذا 
للنقاش   املطروحة  األسئلة  أحد  لألسباب(.  االستجابة  أو  املربر  حيث  من  األمل  تقييم  إىل  هذا  )ويرقى 
هو ما إذا كان جيب أن تكون النتيجة حمتملة إىل حد ما من أجل أن يكون األمل عقالنًيا )للحصول  

دي مولر  (. يتطرق أنStockdale 2021و   Moellendorf 2020على إجابة إجيابية أنظر  
"معرفة   مع  عقالنًيا  يتعارض  ما"  افرتاٍض  يف  "األمل  أن  فكرة  إيضاح  خالل  من  لألمل  املعرفية  للعقالنية 

( متاًحا"  ليس  االفرتاض  هذا  أنظرMueller 2021: 45أن  واملعرفة،  األمل  بني  العالقة  )يف   .) 
Benton 2021   ) 

أما من الناحية العملية، يركز معظم املؤلفني على العقالنية الفعالة لألمل. تعتقد مارتن أن األمل عقالن  
"طاملا أنه يعزز الغاايت العقالنية للشخص للقيام هبذه األشياء )أي االخنراط يف أنشطة مفعمة ابألمل  
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(. كما  Martin 2013لرتقب(" )مثل العمل على حتسني النتيجة وختيلها والتلذذ مبشاعر معينة من ا
 (.  Pettit 2004: 161يؤكد بيتيت ابملثل على القيمة الفعالة لألمل يف حتقيق غاايتنا )

ومع ذلك، ال يبدو أن العقالنية العملية لألمل قد استنفدت بسبب االعتبارات الفعالة. يزعم بوفينز أبنه  
ا ال نستطيع املساعدة يف التوصل إىل احلالة املرغوبة(  يف احلاالت اليت ال يكون لألمل فيها قيمة فعالة )ألنن

فإنه ال يزال من املمكن أن يكون لألمل قيمة جوهرية بفضل التصور العقلي املصاحب له: هذه اخلاصية  
املرتبط به   التصور الذهين  ألن  قيمة جوهرية  أواًل، لألمل  جوانب:  من ثالثة  اجلوهرية  مسؤولة عن قيمته 

(. اثنًيا، لألمل  .Bovens 1999: 675f لتحقق هذا األمل( ممتع يف حد ذاته ))أي التوقع اخليايل
قيمة معرفية ألنه يزيد من فهم الشخص لذاته. اثلثًا، لألمل قيمة جوهرية ألنه يتشكل من حب الشخص  

ور  لذاته و حبه لآلخرين، وهي أنشطة قيمة يف جوهرها؛ لذا يرتبط األمل ارتباطًا وثيًقا ابحلب بفضل التص
الذهين، ألن إنفاق الطاقة العقلية يف التفكري يف رفاهية شخص آخر هو أحد مكوًنت حبه. كما يزعم  

بلوزر وشتال ) من  الرئيسية –( أبن بعض اآلمال  2017كل  أن تكون عقالنية بفضل    -اآلمال  ميكن 
 مسامهتها يف اهلوية العملية للشخص الذي أيمل.  

مسألة نقاش حول ك للجانب  أخريًا، تعترب هذه  األولوية  والعملي للعقالنية.  يفية ارتباط اجلانب النظري 
يسامهان   اجلانبني  أن كال  ماكورميك  شاليفر  مريايم  ترى  منها  النقيض  وعلى  مارتن؛  تفسري  يف  العملي 

 (. McCormick 2017ابلتساوي يف العقالنية الكلية لألمل وأهنما مرتابطان )

فه آفاق  األمل  لقيمة  آخر  هنج  فضيلة  يستكشف  أنه  على  األمل  ميلوًن  مايكل  يفسر  إذ  مه كفضيلة؛ 
(. )حملاولة أخرى لفهم األمل كفضيلة  Milona 2020bأخالقية على غرار "تصحيح أولوايت املرء" )

أنظر  هذا    Stern، forthcoming; /Han-Pileأخالقية  ملثل  نقدية  نظرة  على  للحصول 
إىل تطبيق هيكل الفضيلة الالهوتية لألمل  (. ويهدف مايكل المب  .Bobier 2018املشروع أنظر

لتوماس األكويين للقول إن األمل ميكن أن يكون فضيلة دميوقراطية حُتسن األمل لدى املواطنني لتحقيق  
( أن إبمكاننا فهم األمل على أنه  2013(، و تقرتح ًننسي سنو )Lamb 2016أمور دميوقراطية )

 ( .Cobb 2015 ج سنو، راجعفضيلة فكرية. )للحصول على تقييم نقدي لنه 
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تقرتح تفسريات األمل كونه فضيلة أبنه ال ميكن وصف مجيع حاالت األمل أبهنا "أمل يف افرتاض ما"،  
إىل حتليلها. هناك نوعان من األمل غري   القياسي وخلفاؤه  التعريف  يهدف  افرتاضية  أي على أهنا آمال 

، وكما يقرتح المب، فقد يكون لدينا أمل  (: أواًل Rioux 2021االفرتاضي خيضعان للنقاش )أنظر  
( األشخاص"  بني  "األمل  مارتن  أدراين  تسميه  ما  وهو  ما  شخص  أن  Martin 2020يف  اُقرتح   .)

هناك موقًفا من األمل املطلق قادر على النجاة من فقدان آمال حمددة. أدخل غابرييل مارسيل التمييز  
يف الفلسفة ونوقش املوضوع مؤخًرا )مع أو بدون إشارة  بني "األمل يف شيء ما" واألمل دون غاية حمددة  

"األمل   غاية  دون  األمل  جودفاري  جوزيف  يسمي  خمتلفة.  تفسريات  خالل  من  مارسيل(  إىل  صرحية 
( ومُتيز نظرية ابتريك شيد  Godfrey 1987األساسي" ويبين رأيه على حتليل بلوخ وكانط ومارسيل ) 

والتفاؤل احملددة  اآلمال  لنا"    الرباغماتية  ابلنسبة  والواعدة  املهمة  االحتماالت  على  "انفتاح  ابعتبارها 
(Shade 2001: 139  يصف جوًناثن لري ابملثل "األمل الراديكايل" على أنه احساس مبستقبل .)

( جيد"  شيء  فيه  ماثيو  Lear 2006: 94"يظهر  ويتخذ  احملددة؛  اآلمال  استبعاد كل  من  ابلرغم   )
 ديكايل كمثال على "األمل املسبق" والذي هو  راتكليف مثل هذا األمل الرا 

نوع من التوجه العام أو اإلحساس بكيفية متاشي األمور مع العامل، يف السياق الذي تكون فيه احلاالت  
 (.  Ratcliffe 2013: 602القصدية من نوع "آمل أن شيًئا ما" ممكنة )

 

 حتليالت األمل يف األدب النفسي   4

 ،Frank 1968واحملللون النفسيون مبنهجيٍة يف موضوع األمل منذ اخلمسينيات )حبث علماء النفس  
أنظر   عامة  نظر  على  هذه  Gallagher et al. 2020للحصول  من  العديد  يف  األمل  إىل  ًنِظر   .)

ابلنسبة   مهم  النتيجة  حتقيق  أن  تصور  على  تعتمد  اإلرادة  لتوجيه  معرفيًة  عمليًة  األولية كونه  الدراسات 
و  )للشخص  معينة  احتمالية  ذات  النتيجة،  أي  أهنا،  هذا  Stotland 1969على  أن  حني  يف   .)

( إال أنه يستمر يف لعب الدور الرئيسي 3التفسري لألمل حييد عن التفسري الفلسفي القياسي )أنظر القسم  
 يف األدبيات النفسية املعاصرة. 
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ثر أتثريًا يف الوقت احلايل )للحصول على  تعد نظرية األمل لتشارلز سنايدر هي النهج النفسي لألمل األك
 (. يعّرف سنايدر األمل على النحو التايل:  Rand and Cheavens 2009نظرة عامة أنظر 

نقرتح وجود عنصرين رئيسيني مرتابطني لألمل يف إطار حتديد األهداف. نفرتض أواًل أن ما يغذي األمل  
 مكون الفعل إىل الشعور ابإلصرار الناجح يف حتقيق  هو تصور اإلرادة الناجحة املرتبطة ابألهداف. يشري

األهداف يف املاضي واحلاضر واملستقبل. أما الثان هو أن األمل يتأثر ابلوجود املتصور للطرق الناجحة  
 ( Snyder et al. 1991: 570املتعلقة ابألهداف. )

مل البالغني )املرجع نفسه(  طور سنايدر وآخرون على هذا األساس مقاييس خمتلفة لألمل، مثل مقياس أ 
( احلالة  أمل  على  Snyder et al. 1996ومقياس  اآلن  وتستخدم  قواًي  جتريبًيا  دعًما  واليت تلقت   )

 Rose and Siebenو     Gallagher et al. 2020: 193-196نطاق واسع عاملًيا )أنظر
 ملناقشة املقاييس األخرى(.  2018

لأل سنايدر  حتليل  ضد  اعرتاضات  عدة  من  أثريت  بكل  يتعلق  الذي  الفاعلية"  "تصور  هو  األول  مل. 
املاضي واملستقبل وابلتايل يقيس مسًة عامًة لألمل بداًل من األمل يف نتائج حمددة. وكرد على ذلك، طور  

(. فيما تتعلق  Lopez et al. 2000: 61علماء النفس املزيد من مقاييس األمل "حمدودة النطاق" ) 
إذا   مبا  الثانية  )أنظر  املسألة  التفاؤل  عن  الكفاية  فيه  مبا  خمتلًفا  لألمل  سنايدر  تعريف   Miceliكان 

and Castelfranchi 2010; Aspinwall and Leaf 2002  يريد سنايدر التمييز بني .)
( الذاتية  ابلكفاءة  املتعلقة  ابملعتقدات  األول  ربط  خالل  من  والتفاؤل   ;Snyder 2002األمل 

Snyder، Rand and Sigmon 2018; Magaletta and Oliver 1999  وحصر )
الشائع   االستخدام  فإن  ذلك  ومع  اإلجيابية.  النتائج  حول  العامة  التوقعات  يف  "التفاؤل"  مصطلح 
للمصطلح يُفهم بصورة أفضل من خالل التفكري أبن ابإلمكان التمسك ابألمل حىت لو مل حيدد الشخص  

 احتمااًل كبرياً للنتيجة.  

 

 السياسية األمل يف الفلسفة  5
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(: ميكن أن يكون ذو قيمة  Stahl 2020ميكن أن يلعب األمل ثالثة أدوار ابرزة يف السياسة )أنظر  
فعالة نظرًا لتأثريه التحفيزي واليت جتعل من املرجح أن حيقق الناس أهدافًا مرغوبة سياسًيا. ميكن أن يكون  

اآلمال حاضرة لكي يتشكل الوسط السياسي.  أيًضا مكوًنً للسياسة، إذ أنه من الضروري أن تكون بعض  
على سبيل املثال، يرى سبينوزا أبنه ال ميكن للمواطنني التكاتف سياسًيا إال إذا كان لديهم أمل مدن،  

(. أخريًا،  Steinberg 2018: 90والذي يرون بعضهم البعض من خالله كمصادر للمزااي احملتملة )
اًي، بقدر ما هو من املمكن تربير سياسات معينة علًنا فقط ابلرجوع  ميكن لألمل أيًضا أن يلعب دورًا تربير 

 إىل اآلمال اليت تروج هلا بشكل معقول. 

لكن   واحلديثة،  القدمية  الفلسفة  يف  واسع  نطاق  على  والتضليل  التحفيز  يف  األمل  إمكانية  نوقشت 
 ،Blöserالقرن العشرين )انظر  التفسريات املنهجية لألمهية السياسية لألمل مل تبدأ يف الظهور إال خالل  

Huber and Moellendorf 2020    للحصول على نظرة عامة(. كما ميكن فهم العديد من
السياسية   الفاعلية  احملتملة لالسرتشاد ابألمل يف  حول املربرات  املسامهات على أهنا تثري تساؤالت  هذه 

 اآلخر.    للفرد من جانب، وحول فوائد وخماطر األمل يف السياسة من اجلانب

فيما يتعلق ابلسؤال األول حول تربير األمل، ميكن العثور على واحد من أقدم التفسريات وأكثرها تطلًعا  
يف كتاب مبدأ األمل إلرنست بلوخ. يقدم بلوخ حجته يف سياق نقاش يف ماركسية أوائل القرن العشرين،  

يصور   "الدافئ":  و  البارد"  "التيار  يسميه  ما  بني  التطورات  مميًزا  مجيع  أبن  القائلة  املادية  الفكرة  األول 
 Blochالتارخيية مشروطة ومقيدة ابلظروف املادية املتاحة وامللموسة "قرارات صارمة ال ميكن ختطيها" )

(1954-59) 1986: I:208  بعبارة األمل؛  يفسره  للواقع  عملي  نظام  بوجود  الثان  يُقر  بينما   ،)
حلقائق العامل بوضوح. يصف بلوخ األمل على وجه اخلصوص ابعتباره   أخرى، يربر األمل من خالل فهمه

الفكرة   هذه  ترتبط  املوضوعية".  "االحتماالت  بدوره  يعكس  والذي  الوعي"  قبل  "ما  ب   دائًما  مرتبطًا 
"  مبيتافيزيقيا بلوخ العملية، واليت مبوجبها تتفاعل امليول واإلمكانيات املوضوعية مع األمور الواقعية "املغلقة

حبيث تفتح حلظة جتاوز اإلمكانية إىل الواقع دائًما فرًصا لتدخالت اختاذ القرار الفعال. ووفًقا ملا يراه بلوخ  
فإن الطريقة األمثل لالرتباط هبذه الفرص هي "التفاؤل املتشدد" أي ليس فقط جمرد االفرتاض أبن األمور  
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أي فعاٍل  موقٍف  ابختاذ  بل   فيه  املرغوب  النحو  على  حتقيقها  ستجري  هبدف  احلقيقية  امليول  جتاه  ًضا 
(Bloch (1954-59) 1986: I:201  ،املقدمات من هذه  فرضياته  (. يطور بلوخ، من خالل 

أو   االحتماالت  حول  واملعتقدات  الرغبات  من  خاص  مزيج  جمرد  األمل  فيها  يكون  ال  متكاملة  نظرية 
زء من جمموعة من القدرات البشرية اليت جتعل  احلقائق، بل انعكاس لإلمكانيات امليتافيزيقية يف العامل وج 

 منه ممكًنا ليس لالرتباط مبا مل يتم بعد، بل مبا حدد مسبًقا من اإلمكانيات املوضوعية للواقع.  

على   ترتكز  السياسية  آمالنا  من  العديد  أبن  يعرتفون  املعاصرين  السياسيني  الفالسفة  معظم  أن  حني  يف 
إ يصلون  منهم  القليل  فإن  االعتبارات  الواقع،  تربره  األمل كما  من  عام  موقف  لرؤية  بلوخ  من  أبعد  ىل 

امليتافيزيقية. على سبيل املثال؛ يرى رولز يف كتاب قانون الشعوب أن النظرايت السياسية حتتاج إىل تطوير  
السياسية   آمالنا  وتقوية"  "دعم  و  موثوق  حنو  على  السياسية  إرادتنا  لتوجيه  للعدالة  واقعية"  "يوتوبيا 

(Rawls 2003: 23( يرى هوارد .)أن مثل هذه اليوتوبيا تشري إىل نتيجة ممكنة  300 :2019 )
وميكن حتقيقها يف ظل ظروف مواتية، ولكنها مع ذلك قد تكون غري حمتملة إىل أبعد احلدود. متبًعا هنج  

ا يبدو من حقيقة  كانط، يبدو أن رولز يفرتض أن التربير الرئيسي آلمالنا السياسية يف العدالة أييت على م
أننا حباجة إىل مثل هذه اآلمال حىت نتمكن من االستمرار يف التأثر ابلعدالة وأنه سيكون من غري املعقول  
التخلي عن األمل السياسي لذلك السبب. يلقي بورك )فيما سيصدر له قريًبا( نظرة فاحصة على أوجه  

 لإلميان واألمل.  التشابه واالختالف بني كانط ورولز فيما يتعلق مبربراهتم 

يعتقد بعض املؤلفني املعاصرين أيًضا أن امليل إىل تبين آمال معينة هو فضيلة دميوقراطية ميكن للدول أن  
يف هذا الصدد حجًة تقتصر على اجملتمعات اليت تنتقل    2006)تعززها أو تقوضها. يقدم موليندورف )

حباجة املواطنني  ألن  العدالة:  إىل  الشديد  االستبداد  على    من  حمفز  بشكل  قادرين  ليكونوا  اآلمال  إىل 
أكثر   مستقبل  يف  اآلمال  وألن  اجملتمعي،  التغيري  أجل  من  للنضال  الالزمة  اخلطرة  األنشطة  يف  االخنراط 
انصافًا ميكن أن تدعم احرتامهم لذواهتم يف ظل ظروف غري عادلة؛ لذا جيب على مؤسسات اجملتمعات  

سساتية لألمل"، مثل إمكانيات احلمالت السياسية احلرة والنقاش املفتوح.  االنتقالية أن توفر "القواعد املؤ 
( أبن اجملتمعات اليت ال تقدم للمواطنني "أواصر آمنة" ختلق مواطنني "قلقني" 414 :2018تزعم سنو )
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هم   ابألمل  مفعمون  مواطنون  هم  الذين  "الرعاة"  أن  حني  يف  املتشككة،  للقومية  للخضوع  عرضة  أكثر 
عرض راسخ  أكثر  "ميل  أنه  على  املدن"  "األمل  سنو  تُعِرف  أدق،  وبصورة  مشولية.  أكثر  قومية  لتبين  ة 

يتضمن   أن  جيب  إذ  الدميوقراطية،  احلكومة  توفرها  أن  ميكن  اليت  السياسية  االحتماالت  على  لالنفتاح 
يد الرباغمايت  استناًدا على التقل–( وجتادل  419 :2018األمل اإلميان أبن غاايت الدميوقراطية ممكنة" )

القسم   ازدهار   - أعاله(   2.6)أنظر  ويف  حياهتم كمواطنني  ازدهار  يف  تساهم  فضيلة  هو  امليل  هذا  أن 
 الدولة اليت يعيشون فيها أيًضا.

لألمل   امليتافيزيقية  بلوخ  أسس  استبدال  يف  احلجج  هذه  تتبع  املعاصرة  الليربالية  اآلراء  معظم  أن  حني  يف 
افعني عن األمل السياسي "غري املربر" مثل ريتشارد روريت، يدافعون عن االدعاء  مبربرات أخالقية، فإن املد

اليت   النتائج  يف  للرغبة  أساسي  مربر  أي  تقدمي  املبدأ  ًنحية  من  ميكننا  ال  أبنه  والقائل  راديكالية  األكثر 
لرؤية املتميزة، فإنه  أنملها. ونظًرا لرفض روريت الشهري لفكرة الفلسفة السياسية اليت تستند إىل املعرفة أو ا 

يزعم أبن "األمل الليربايل" )أي األمل يف ظهور اجملتمعات الليربالية ومساندهتا( ابملثل ال ميكن أن يقوم  
مثل معرفة االحتماالت؛ لكنه يعترب بداًل من ذلك موقًفا يعرب به أولئك الذين يتبنونه –على أي أسس  

امل مع  التفاعل  من  معينة  أبشكال  التزامهم  يف كتابه عن  روريت  يقارن  حدوثها.  إبمكانية  وإمياهنم  ستقبل 
التعاون   يعتمد  أن  الليربايل"  "امليتافيزيقي  يتوقع  الليربالية:  من  شكلني  والتضامن،  السخرية،  اإلمكانية، 
االجتماعي على املعرفة العلمية أو الفلسفية اليت خترتق اخلصائص الفردية وهتدف إىل تبين مفردات عاملية  

تقود بعد ذلك للتضامن. وعلى النقيض منه، يتخلى "الساخر الليربايل" عن فكرة املفردات النهائية  أخرية  
ويفرتض بداًل من ذلك أن التداخل املشروط فقط بني "اآلمال األًننية" ميكن أن يكون مصدرًا للتضامن  

( أن روريت  2005(. يالحظ مسيث )Rorty 1989: 93الذي يؤسس االلتزام ابملبادئ الليربالية )
ال ينوي الدفاع عن أمل غري مربر )أمل ال تربير مالئم له، على الرغم من إمكانية وجود مثل هذا التربير(؛  
لكنه يشري بداًل من ذلك إىل شكل من أشكال األمل ال ُتطرح فيه مسألة التربير املطلق ألنه ال يتضمن  

 فكرة أنه قائم على أي تربير من هذا القبيل.  
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ق مجيع املؤلفني الذين مشلهم البحث حىت اآلن على الدور اإلجيايب لألمل يف السياسة، إال أن  بينما يتف
هناك أيًضا تقليًدا أكثر تشكًكا يف الفكر السياسي إذ يتساءل عما إذا كان األمل ابملعىن املتعارف عليه 

 ه ألسباب سياسية. متاًحا دائًما للسياسيني أم أنه جيب، على األقل يف بعض األحيان، التخلي عن

تدور جمموعة من اآلراء حول ما إذا كانت اجلوانب اإلجيابية لألمل السياسي متاحة للجميع كما تزعم  
 ( ستوشدال  جيادل  األمل.  عن  الكالسيكية  الليربالية  أعضاء  2021التفسريات  آمال  من  العديد  أبن   )

ائف" وبعبارة أخرى؛ أمل يف جتنب  اجلماعات املضطهدة ليست أشكااًل من الرتقب املمتع بل "أماًل خ
أسوأ آاثر اضطهادهم؛ لذا ال يكون األمل هبذا املعىن دائًما شيًئا جيب احلفاظ عليه. وابلطبع فإن هذا  
أن   لفكرة  راديكاليًة  أكثر  حتٍد  يوجد  قمًعا.  أقل  مستقبل  يف  األمل  مثل  إجيابيًة  أكثر  آمال  يستبعد  ال 

دا متاحة  واملوضوعية  احملددة  لري  اآلمال  أفكار  يف  عليها  العثور  ميكن  والذي  الظلم  على  فعل  ئًما كرد 
موقًفا  2006) لري  يتصور  الراديكايل".  "األمل  حول  شعب كرو  – (  أفراد  واجهه  الذي  ذلك  مثل  رمبا 

مستحياًل  أمًرا  التقليدية  حياهتم  عيش  أصبح  لذلك  ونتيجة  حمميات،  يف  العيش  على  أُجربوا  أن    - بعد 
رثة اترخيية، تنهار املفردات اليت ميكن للمجموعة من خالهلا أن تستوعب األمور  حيث أنه، ونتيجة لكا

ممكنة   اجليدة  احلياة  من  جديدة  نسخة  تصبح  أن  هو  فيه  أيملوا  أن  ميكنهم  ما  وكل  نسخة  –اجليدة، 
 يفتقرون حالًيا إىل الكلمات اليت تصفها.

لسياسة قد يعمل على تشجيع التفكري احلامل  تتعلق احلجة املتشككة الثانية ابالعرتاض على أن األمل يف ا
)انظر   االجتماعي  للواقع  والنقدي  الواقعي  التقييم  عرقلة   Bölser، Huber andأو 

Moellendorf 2020    أنظر( للتفاؤل  مساواًي  يكون  ما  غالًبا  عامة(:  نظرة  على  للحصول 
Eagleton 2015    للسياسة. ويقال أنه  للحصول على حجة مناقضة هلذه( وابلتايل فهو هنج بدائي

يضعف إمكانيات الشخص ألن األمل ينطوي على التصور أبن النتيجة تعتمد على عوامل خارجة عن  
( فإن كل أمل  154 :2019إرادة الفرد وأنه يضلل إرادتنا لألهداف اليوتوبية. وكما يرى موليندورف )

البديلة اليت قد ت املواقف  إذ يستبعد  البديلة،  العملية.  يفرض تكلفة الفرصة  من الناحية  قيمة  أكثر  كون 
أبن األمل قد يكون عنصرًا ضروراًي يف السياسة، لكنه    2013)يرى الواقعيون السياسيون )مثل سليت  
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ابلضرورة سيتجاوز ما هو ممكن ابلفعل وابلتايل سيضلل إرادتنا السياسية. على الرغم من أن هذه احلجج  
السيا يف  األمل  خماطر  إىل  االنتباه  القرار  تلفت  على  أن  إال  اجلد،  حممل  على  تؤخذ  أن  جيب  واليت  سة 

الفالسفة   ما يؤكد  الواقع، غالًبا  يف  اليت نوقشت أعاله.  أبعاد القيمة  يف االعتبار  أن أيخذ  أيًضا  املتوازن 
حتقيق   فيه  يكون  الذي  العمل  على  احلفاظ  يف  لألمل  الفعالة  القيمة  على  املناخ  تغري  جمال  يف  العاملون 

(.  McKinnon 2014، Roser 2019غري مؤكد )   -السيطرة على تغري املناخ–لنهائي  اهلدف ا 
املناخ   قضااي  مناقشة  عند  آملة  سياسات  تطوير  إىل  احلاجة  على  الضوء  موليندورف  يسلط 

(Moellendorf 2022.) 

مرغوابن والتفاؤل  األمل  إذا كان  فيما  املتمثلة  األساسية  القضية  إىل  أخريًا  اثلثة  حجة  يف    تتطرق  دائًما 
( على سبيل املثال، أبن مناقشة  2015السياسة كما افرتضت الكثري من احلجج السابقة. يرى وارن )

الالهويت   املفهوم  مالءمة  على  تعمل  السود،  ابألمريكيني  املتعلقة  السياسات  يف  السياسي  األمل  وتقييم 
السي يف  السود  األشخاص  ألمل  إجباري"  "استثمار  لفرض  وتستخدمه  أن  – اسة  لألمل  من  الرغم  على 

أملهم   ظاهراًي  حنوها  يتجه  اليت  الغاايت  حنو  العنصرية  اهلياكل  فقط  وتعزز  تطيل  الناجتة  السياسات 
السياسي. يدافع وارن بداًل من ذلك عن "مبدأ العدمية السوداء" وهو رفض اإلطار السياسي وامليتافيزيقي  

)أنظر   السياسي  األمل  فيه  يعمل  يرتك كغريه  Lloyd 2018، Winters 2019الذي  ولكنه   .)
 حيًزا ل  "األمل الروحي" كأمل يف هناية األمل السياسي. 
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