
  الحضارة عند وایتھید

 المعالم وایتھید لم یقدم تعریفاً واضحاً محددإن 
ذلك أن المجتمع المتحضر ھو الذي یكشف عن . للحضارة

خمس خصائص الصدق، والجمال، والمغامرة، والفن، 
   .والسالم

من ، فالمغامرة المغامرةوأول مزایا الحضارة ھي 
. المكونات األساسیة الھامة في تأسیس الحضارة وبنائھا

المغامرة ھي بذل كل جھد ممكن للوصول والسعي نحو و
على أساس الخیال  وتقوم المغامرة .ألوان جدیدة من الكمال

 .الخالق واإلبداع الذي أدى إلى قیام الحضارات في الماضي
 والمغامرة ھي العامل األساسي الذي تطالب من خاللھ

المسیحیة البشریة برمتھا أن تكافح وتناضل في الحیاة من 
أجل الوجود، الكفاح والصراع اللذان یدفعان اإلنسان إلى 

   .تخطي العقبات والموانع التي تعرقل قیام الحضارة

وثاني مزایا الحضارة ھو السالم، إن السالم المقصود 
الذي إنھ الشعور اإلیجابي . ھنا لیس تصوراً سلبیاً عن الحذر

كما یتصوره السالم ف. في الروح الـحیاة والحركةیبعث 
عندما یتحقق تحققاً تاماً سیؤدي بالضرورة إلى وایتھید 

الحضارة ومن ثم إلى حب اإلنسانیة، أي أن الناس 
الحضارة و .سیتطھرون نھائیاً من النظرة الضیقة األنانیة

ي ثار، وھذا المبدأ ھو مبدأ أخالقیعند وایتھید تعني اإل
مسیحي، فالسالم یقود ال إلى الحذر بل الھدوء واالستقرار، 
ثم یقود ھذا االستقرار إلى تھیئة عقول الناس إلى العمل من 



إن نظرة  .أجل الصالح العام وعندئذ نصل إلى الحضارة
وایتھید إلى السالم ھي األخرى تحمل في طیاتھا بواعث 

الح العام دینیة أیضاً، فھو یركز على اإلیثار والعمل للص
ونبذ األنانیة وھذه كلھا بواعث دینیة مسیحیة، ومن ھنا تشبھ 
فلسفة وایتھید فلسفة اشفیتسر فمبدأ احترام الحیاة عند ھذا 

عمالً بتعالیم المسیحیة بالتضحیة اشفیتسر طالب فیھ األخیر ی
  .من أجل اآلخرین والتفاني من أجل كل موجود حي

ث من عناصر أو د إلى العنصر الثالیویقودنا وایتھ
الصدق ھو خاصیة : "فیقول الصدق،وھو الحضارة مزایا 

والواقع ھو نفسھ تماماً، ومن . تشتمل على المظھر وحده
فالصدق ھو . التفاھة أن نتساءل عما إذا كان صادق أو كاذب

ویمكن أن یكون ھذا التكیف أكثر أو . تكییف المظھر للواقع
ذا فإن الصدق ھو وھك. أقل، وأیضاً مباشر أو غیر مباشر

إن : "ویقول أیضاً ." خاصیة عامة بدرجات وأنماط متنوعة
جدارة الفن في خضوعھ للحضارة توجد في اصطناعیتھ 

إنھ یكشف للوعي عن جانب محدد في المجھود . ومحدودیتھ
والصدق ." البشري لتحقیق كمالھ الذاتي داخل قیوده الخاصة
أو صادقین  ال یتطلب أن تكون كل فكرة وكل قول صحیحین

إذ الصدق لیس معناه قبول حقائق بعینھا  .بالمعنى الحرفي
صراع ، والتعصب والجمود ، وینبذواعتبارھا حقائق نھائیة

األفكار لیس ھداماً بل إنھ یسمح بزیادة المعرفة وقدرة 
 اإلنسان على االطالع على حقائق جدیدة یكشف عنھا التغیر،

إذن یؤكد على د یتھوایف .بالمغامرةالصدق یرتبط  ومن ثم
التغیر، فالصدق شأنھ شأن المغامرة والسالم یقوم أیضاً على 

  . السمة األصیلة التي تتسم بھا الحیاةوالتغیر ھو  التغیر،



فھو الرابع في منظومة الحضارة أما العنصر 
إن الجمال ھكذا یھتم بالعالقات بین : "یقول وایتھید. الجمال

اً بالعالقات بین العناصر العناصر المختلفة للواقع، وأیض
وھكذا . المختلفة في المظھر، وأیضاً عالقات المظھر بالواقع

والغائیة في . فإن أي جزء في الخبرة یمكن أن یكون جمیالً 
وھكذا فإن أي نظام لألشیاء . الكون تتجھ إلى تحقیق الجمال

والتي ھي بالمعنى الواسع جمیلة تمتد إلى التبریر في 
یؤدي إلى التقابل و ،على التقابلیقوم  الجمالف". خبرتھا

عند  الجمالواإلبداع وذلك على عكس المبالغة في التناسق، 
كلھا تنبذ فیتناغم مع روح المغامرة والسالم والصدق  وایتھید

فھذه العملیة تقود بالضرورة إلى  ،الجمود وتؤكد على التغیر
ذات طابع  عند وایتھید الحضارةو .ةالحضارة الحقیقی

قي، لكنھ لم ینكر أیضاً العناصر األخرى الداخلة في أخال
مضمون الحضارة، واالرتباط في نظره واضح بین عناصر 
الحضارة فھذا االرتباط شدید، فالجمال یرتبط بالخیر كما 

فالجمال إذن عند وایتھید یقوم  .یرتبط في ذات الوقت بالحق
ة على التغیر واإلبداع، والحضارة الحقیقیة في ھذه النظر

  . لیست ثابتة أو جامدة وإنما ھي متغیرة

كما یصفھ وایتھید یحظى ھو  وأخیراً الفن، فالفن
أیضاً بمكانة فریدة في العملیة الحضاریة، والفن فیما یدركھ 

یقفز بالحضارة قفزة ھائلة ال تقل  وایتھید بفكره الثاقب النفاذ
جرد إلى أھمیة عن روح المغامرة، إذ أنھ یحیل الشيء الم

مجرد، وھذه الخاصیة في الفن  ر ملموس والملموس إلىآخ
وغالباً ما یعبر العمل  .تجعل منھ عنصر مؤثر في الحضارة

دوره ال یتوقف عند ھذا الحد، فھو ینقل والفني عن الجمال، 



والحق أن وایتھید یشیر إلى أنھ ما لم یكن . الصدق أیضاً 
ھناك عنصر من الصدق في العمل الفني، فلن یكون في 

فالعمل الفني . مقدوره أن یحدث أثره القوي في المشاھد
األصیل یرتقي بالعواطف، ویبعث على الحیویة واالبتكار 
واإلبداع الخالق ویولد أیضاً أفكاراً جدیدة لم تكن معروفة 

والمالحظ عند وایتھید أنھ یوجد ارتباط وتفاعل بین  من قبل
تفاعلة فالفن والجمال والصدق عناصر م ،عناصر الحضارة

  . مختلطة ال یوجد تعارض أو تضارب بینھا

ویقودنا وایتھید إل�ى ل�وازم الحض�ارة فھ�ي الت�ي تعم�ل 
على االحتف�اظ بالمزای�ا الجوھری�ة الخم�س للحض�ارة الس�الف 
ذكرھ��ا، ویق��دم لن��ا ل��وازم الحض��ارة وھ��ي أم��ور ض��روریة ال 
غن���ى عنھ���ا وھ���ي إدراك أھمی���ة ك���ل ف���رد، وحری���ة ال���رأي 

، واتخ��اذ س��بیل اإلقن��اع ب��دالً م��ن الق��وة، والعم��ل، والتس��امح
   .والحكمة

كم��ا حری��ة الف��رد وتط��ویر ك��ل جوان��ب شخص��یتھ إن 
الحض��ارة و. ھ��ي المح��رك األساس��ي للحض��ارة ی��رى وایتھی��د

یطال��ب وایتھی��د بك��بح جم��اح ك��ل م��ن وھ��ي تج��ارب أف��راد، 
تسول لھ نفسھ التدخل بطریقة أو بأخرى في حریة األفراد أو 

ب��القوة والقھ��ر ع��ن طری��ق ال��نظم الدیكتاتوری��ة ال��تحكم فیھ��ا 
ھ��و عنص��ر ھ��ام ف��ي بن��اء إذن عن��د وایتھی��د ف��الفرد  .المس��تبدة

  .األمم واإلمبراطوریات على السواء

إن مسألة الحریة في نظر وایتھید، تتخذ مجموع�ة م�ن 
حریة الرأي وحریة النشر، وحریة الكالم، وحری�ة فاألشكال، 



ول��یس ثم��ة وس��یلة . وأھمی��ة مس��ائل ذات قیم��ةإل��خ، ... ال��دین
اشفیتس���ر أن  وعن���د. لبل���وغ الحض���ارة بغی���ر ھ���ذه الحری���ات

اإلنس�ان الی�وم یتع�رض لم�ؤثرات تعم��ل عل�ى فق�د ثقت�ھ بفك��ره 
الخاص، ولذا فقد س�لم اس�تقاللھ الروح�ي لك�ل ش�يء یق�رأه أو 
یس��معھ م��ن الن��اس، وم��ن األح��زاب والمؤسس��ات الت��ي ت��دعي 

  . أنھا تعبر عنھ

أوض�����حھ وایتھی�����د ھ�����و الش�����رط التس�����امح كم�����ا إن 
الضروري لبناء الحضارة والمحافظة عل�ى بقائھ�ا، والتس�امح 
یقودنا إلى االعت�راف بأن�ھ توج�د ح�دود إنس�انیة وم�ن ث�م فإن�ھ 
توجد بعض حقائق ال یمكن إنكارھ�ا وھ�ذا م�ا ی�وفره التس�امح 

ب�أن یك�ون وایتھی�د ین�ادي و. الناجم ع�ن التواض�ع واإلخ�الص
فالتس�امح . بحیث یعت�رف ب�ھ محلی�اً ودولی�اً التسامح مبدأً عاماً 

یقود إلى االھتمام بالماضي والتعرف عل�ى م�ا فی�ھ م�ن مزای�ا 
ثمین���ة بك���ل تواض���ع وإخ���الص، واكتش���اف األم���م األخ���رى 

واإلقرار بأنھا أمم غیر معادی�ة  معیشتھاوالتعرف على طرق 
ھب��ة م��ن هللا س��بحانھ وتع��الى، والتس��امح ھ��و ال��ذي إذ ھ��ي  لن��ا

وإذا تأملن�ا موق�ف  .بالحاضر ومن ثم المستقبل یصل الماضي
وایتھی���د بص���دد التس���امح فس���نجد أن���ھ ینب���ع م���ن مس���یحیتھ، 
فالمسیحیة ت�دعو إل�ى التس�امح والمحب�ة واإلخ�الص، فدراس�ة 
الماضي تأتي م�ن منطل�ق التس�امح واعتب�ار أن�ھ ال توج�د أم�ة 
معادی���ة وم���ن ث���م ف���األولى أن تك���ون ھن���اك محب���ة ب���ین بن���ي 

  . اإلنسان

ف��ي نظ��ر  یرج�ع تأیی�د أي نظ��ام اجتم�اعي متحض��ر نإ
ویش�یر  .إلى قوة اإلقناع الكامن�ة ف�ي الص�فات المثالی�ةوایتھید 



اللجوء إلى القوة، مھما یكن أم�راً ال من�اص "وایتھید، إلى أن 
وھ��ذا ینب�ع م��ن ". من�ھ فإنم��ا ھ�و إع��الن ع�ن إخف��اق الحض�ارة

الق�یم اعتقاده األساس�ي ب�أن االعتم�اد عل�ى الق�وة یقض�ي عل�ى 
  .   الحضاریة

بعدم الوقوف أما في الحكمة فإن وایتھید یطالبنا فیھا 
عند الحقائق الظاھرة، والحكمة التي یشیر إلیھا وینشدھا ھي 

  . االرتقاء من مستوى الكائنات الدنیا إلى مستوى الحضارة

  

 


