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تمهيد

فــي أحــد البلــدان حيــث يهبــط الليــل فــي الســاعة السادســة، طلــب منــي بعــض األصدقــاء ارتجــال مقــرر 

فــي الفلســفة لألهالــي واألبنــاء. وقــد ألزمتنــي هــذه الممارســة، كمــا لــم يســبق لــي أن فعلــت. بالذهــاب 

نحــو مــا هــو أساســي دون االســتعانة بكلمــات أو اقتباســات معقــدة، وكذلــك بــدون تلميحــات إلــى 

نظريــات غيــر معروفــة مــن المســتمعين. ولــدى تقدمــي فــي ســرد تاريــخ األفــكار أدركــت أنــه ال يوجــد فــي 

المكتبــات مــا يعــادل ذلــك المقــرر الــذي كنــت بصــدد تكوينــه.   

هــذا الكتــاب مــن نتــاج تلــك االجتماعــات مــع األصدقــاء، هدفــه متواضــع ألنــه يتوجــه لجمهــور مــن غيــر 

المتخصصيــن، وطمــوح ألننــي تحاشــيت قبــول أقــل التنــازالت أمــام متطلبــات التبســيط خصوصــًا إذا كان 

مــن شــأنها أن تقــود إلــى تســويه عــرض األفــكار العظيمــة.   

لماذا هذه المحاولة؟

إن الفلســفة ليســت فــي عــداد مــا نســميه عــادة “الثقافــة العامــة” فــإذا كان مــن واجــب اإلنســان المثقــف 

أن يعــرف بعــض المرجعيــات األدبيــة وحتــى شــذرات مــن علــم األحيــاء والفيزيــاء ال أحــد يلومــه لجهلــه كل 

ــه مــن المهــم  ــر الســنين تكونــت لــدي القناعــة بأن مــا يتعلــق بالفالســفة أبيكتــات أو كانــط. مــع أنــه وعب

جــدًا ألي إنســان دراســة ولــو القليــل مــن الفلســفة. فبعــض النــاس يمضــون قســمًا كبيــرًا مــن حياتهــم 

فــي ترقــب التعاســة وفــي تحضيــر أنفســهم للكارثــة فقــدان العمــل مــرض مــوت قريــب...  وعلــى العكــس 

منهــم فــإن بعضهــم اآلخــر يعيشــون ظاهريــًا فــي الالمبالــة. هــل يعلــم هــؤالء وأولئــك بــأن جــذور هذيــن 

الموقفيــن تغــوص فــي رؤى للعالــم ســبر أغوارهــا علــى نحــو غيــر مســبوق فالســفة الحضــارة اإلغريقيــة 

القديمــة؟   

الفصل األول ما هي الفلسفة؟

لعلــه مــن المؤســف اإلقــرار بــأن الســؤال عــن ماهيــة الفلســفة، هــو واحــد مــن أكثــر األســئلة إثــارة للجــدل. 

إن علمــاء الحيــاة والفنانيــن وعلمــاء الفيزيــاء والكتــّاب كمــا الصحفييــن وحتــى رجــال السياســة يفكــرون 

ويطرحــون األســئلة دون أن يكونــوا، حســب علمــي، فالســفة. ومــن العيــوب الرئيســية للمرحلــة الحاضــرة 

تحجيــم الفلســفة وجعلهــا نوعــًا مــن “التفكيــر النقــدي”. 
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لذلــك ســأقترح عليــك أن تقبــل مؤقتــًا مقاربــة مختلفــة تمامــًا. تنطلــق مــن أن اإلنســان فــاٍن خالفــًا لإللــه أو 

أنــه كمــا يقــول الفالســفة، “كائــن ذو نهايــة” محــدد فــي الزمــان والمــكان، لكنــه وخالفــًا للحيوانــات الكائــن 

الوحيــد الــذي يــدرك حــدوده ويعــرف أنــه ســيموت وكذلــك أقربــاءه الذيــن يحبهــم. لهــذا فإنــه مــن المؤكــد 

ـِ “الخــالص”.   أن هــذا اإلنســان ســيتوجه بدايــة نحــو األديــان التــي تعــده بــ

محدوديــة اإلنســان ومســألة الخــاص افتــح أي معجــم وســتجد أن “الخــالص” يعنــي، إمكانيــة “اإلنقــاذ 

ــا؟  أنــت تعــرف الجــواب: مــن  ــان إنقاذن ــة تدعــي األدي ودرء خطــر أو مصيبــة كبيريــن”. ولكــن مــن أي كارث

ــا.  ــا ســنلتقي يومــًا مــا مــع أحبابن ــا بأنن ــة مؤكــدة لن ــاة األبدي ــا بالحي المــوت. لهــذا تحــاول جاهــدة أن تعدن

فــي إنجيــل يوحنــا، يتعــرض المســيح نفســه لتجربــة فقــدان صديــق عزيــز، اليعــازار، فيبكــي ويختبــر ببســاطة، 

مثلــك ومثلــي، حالــة التمــزق التــي يســببها الفــراق. لكــن بمقــدوره وخالفــًا لنــا، إحيــاء صديقــه ويقــوم بذلــك 

ليثبــت كمــا يقــول إن “الحــب أقــوى مــن المــوت”. وفــي العمــق، هــذه هــي الرســالة األساســية للعقيــدة 

المســيحية فــي معنــى “الخــالص”: بالنســبة لمــن يثقــون بمقولــة المســيح، “المــوت ليــس ســوى ممــر 

ونســتطيع الوصــول إلــى الخلــود بالحــب وباإليمــان”. لكــن المعضلــة تبقــى بالنســبة لمــن لديهــم شــكوك 

بهــذه الوعــود، وهنــا بالضبــط تقــوم الفلســفة، كمــا يقــال، بتأميــن البديــل باعتبــار أن المــوت نفســه– وهــذه 

نقطــة جوهريــة إذا أردت فهــم اتســاع الفلســفة- ليــس حقيقــة علــى درجــة كافيــة مــن البســاطة كمــا 

ـِ “انتهــاء الحيــاة”. يملــك المــوت وجوهــًا مختلفــة فــي قلــب الحيــاة، وهــذه  نعتقــد، ألنــه ال يتلخــص فقــط بــ

مفارقــة. وهنــا يكمــن عــذاب اإلنســان، ألنــه الوحيــد الــذي يــدرك بــأن عليــه التفكيــر بمــا يجــب القيــام بــه 

فــي هــذه الحيــاة القصيــرة. يمكــن أن يتعلــق األمــر بعطــالت الطفولــة أو بطــالق األهــل أو بالبيــوت، أو 

بألــف شــيء أيضــًا، إن كل مــا ينتمــي إلــى منظومــة “مــا لــن يعــود أبــدًا” مــدون فــي ســجل المــوت. بهــذا 

المعنــى، أنــت تــرى إلــى أي مــدى ال يمكــن تلخيــص المــوت بانتهــاء الحيــاة العضويــة. وتعــدد وجوهــه 

ينتهــي إلــى تعذيبنــا دون أن نــدرك ذلــك فــي بعــض األحيــان.  

الفلســفة والديــن: طريقتــان متعارضتــان فــي مقاربة مســألة الخــاص تواجه األديان هــذا التهديد؟ 

باإليمــان، إذا آمنــت باللــه فإنــه ســيخلصك، كمــا تقــول هــي، ولكــن ذلــك يتطلــب منــك أن تتمتــع بفضيلــة 

ــم تتــوان  ــة التــي تتعــارض فــي نظرهــا مــع غطرســة وغــرور الفلســفة، وهــذا مــا ل التواضــع، تلــك الفضيل

المســيحية عــن تــرداده علــى لســان كبــار مفكريهــا، مــن القديــس أغســطينوس إلــى باســكال. لمــاذا توجيــه 

االتهــام للتفكيــر الحــر؟ ألن هــذا األخيــر يدعــي إنقاذنــا، إن لــم يكــن مــن المــوت نفســه، فعلــى األقــل مــن 

المخــاوف التــي يثيرهــا. 

إن الفيلســوف هــو، مــن يعتقــد بــأن معرفــة العالــم وفهمــه لنفســه ولآلخريــن، يمكننا مــن تخطي مخاوفنا 

ببصيــرة نافــذة. وهكــذا فــإن فيلســوفًا كأبيقــور مثــاًل يصــف الفلســفة بأنهــا “طبابــة النفــس” وتهــدف إلــى 
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إفهامنــا بأنــه يجــب “أال نخشــى المــوت”. الفلســفة –كل الفلســفات، مهمــا اختلفــت أحيانــًا فــي األجوبــة 

التــي تحــاول أن تقدمهــا– تعدنــا أيضــًا باإلفــالت مــن هــذه المخــاوف البدائيــة. 

األبعـاد الثاثـة للفلسفـة

فهم ما هو قائم )نظرية( التعطش للعدالة )علم األخاق( والبحث عن الخاص )حكمة(

إن معادلــة “المــوت + الوعــي بأننــا فانــون” تشــكل مزيجــًا يحمــل فــي طياتــه بــذرة كل التســاؤوالت 

الفلســفية. فذلــك هــو نتيجــة فكــر. 

تقضــي المهمــة األولــى للفيلســوف، أي النظريــة، أن يَكــون فكــرة عــن “أرض المعركــة” وأن يكتســب الحــد 

األدنــى مــن معرفــة العالــم. كانــت الفلســفة بحثًاعــن الخــالص، وتفكــرًا فــي الزمــن العابــر والمحــدود، ال 

يمكنهــا عــدم البــدء بالتســاؤل عــن طبيعــة العالــم المحيــط بنــا. كل فلســفة تنطلــق مــن العلــوم الطبيعيــة 

التــي تكشــف لنــا بنيــة الكــون– الفيزيــاء، الرياضيــات، علــم الحيــاة، الــخ- ومــن العلــوم التاريخيــة التــي تســلط 

لنــا الضــوء علــى تاريــخ العالــم وعلــى تاريــخ بنــي البشــر. 

وبالرجــوع إلــى مــدارس الفلســفة التــي ازدهــرت فــي التاريــخ القديــم، أقتــرح عليــك النظــر فــي حالــة أول 

مدرســة كبــرى، تلــك التــي تمــر بأفالطــون وبأرســطو لتجــد خيــر تعبيــر لهــا فــي الرواقيــة. 

الفصل الثاني نموذج من الفلسفة القديمة حب الحكمة كما يراه الرواقيون

ــان حوالــي القــرن الســادس  ــور فــي اليون ــأن الفلســفة أبصــرت الن يتفــق معظــم المؤرخيــن علــى القــول ب

قبــل المســيح. إنمــا كيــف كان الوضــع قبــل القــرن الســادس فــي حضــارات أخــرى غيــر الحضــارة اليونانيــة؟  

وأعتقــد أن لهذيــن الســؤالين، جوابيــن ممكنيــن. األول يؤكــد أنــه فــي جميــع الحضــارات التــي ســبقت 

الحضــارة اليونانيــة القديمــة، كانــت األديــان تقــوم مقــام الفلســفة، كانــت تنفــرد بإعطــاء اإلجابــات عــن 

مســألة الخــالص، والشــاهد علــى ذلــك العــدد الالمتناهــي مــن الديانــات. وفيمــا يتعلــق بالســبب الــذي 

ــت مــن المعتقــدات. وقــد درج  أدى بهــذا التفتيــش ألنــه يأخــذ فــي اليونــان شــكل بحــث “عقالنــي” متفلِّ

المواطنــون أثنــاء تجمعاتهــم علــى النقــاش والتشــاور وإقامــة الحجــج بشــكل دائم وأمام الجمهور، فشــجع 

هــذا التقليــد الجمهــوري ظهــور تفكيــر حــر. 

I- نظريــة: تأمــل النظــام الكونــي المهمــة األولــى للنظريــة الفلســفية. إن الرواقييــن يــرون فعليــًا أن 

بنيــان العالــم أو النظــام الكونــي ليــس فقــط تنظيمــًا رائعــًا وإنمــا منظومــة مشــابهة لتركيــب الكائــن الحــي. 

كوســموس “الكــون” إذًا، بالنســبة لـــ “نظريــة” الرواقييــن، وبعيــدًا عــن الكــوارث التــي تعتبــر أحداثــًا عابــرة، 

متناســق فــي األســاس لهــذا الســبب فــإن الطبيعــة الكاملــة التناســق ســتصلح، بشــكل مــا أن تكــون مثــااًل 
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يحتــذى لإلنســان فــي ســلوكه. وبهــذا المعنــى إن الضــرورة القائلــة بوجــوب تقليدهــا فــي كل أمــر ســتطبق 

علــى المســتوى الجمالــي وعلــى مســتويات الفــن واألخــالق والسياســة. والفكــرة طرحــت مــن ِقَبــل 

الفيلســوف العظيــم أرســطو، ملهــم الرواقييــن، الــذي يكشــف وهــم أولئــك الذيــن يعتبــرون أن العالــم 

بشــع وفوضــوي، ذلــك ألنهــم يكتفــون بالنظــر إلــى مــا هــو تفصيلــي دون التوصــل إلــى فهــم مالئــم للــكل. 

لهــذا فــإن “النظريــة” التــي تكشــف لنــا كل هــذا، هــي فــي آن معــًا مــا ســيدعوه الفالســفة الحقــًا “علمــًا 

للوجــود” )أنطولوجيــا( مذهــب فلســفي يحــدد تكويــن الكائــن )وكذلــك نظريــًة للمعرفــة( أي دراســة 

ــم.   ــة التــي نصــل بواســطتها إلــى معرفــة العال الوســائل العقلي

II-علــم األخــاق: عدالــة تقتــدي بالنظــام الكونــي أي علــم لألخــالق يتطابــق مــع “النظريــة”   الجــواب: 

التواصــل أو التــالؤم مــع “الكــون” هــذا هــو، فــي نظــر الرواقييــن ســر كل عمــل صحيــح عــادل والمبــدأ 

األساســي لــكل األخــالق ولــكل سياســة، ألن العدالــة هــي ســداد الــرأي. و”النظريــة” بنظــر الرواقييــن أول 

مــادة تعليميــة يجــب ممارســتها ألن ال شــيء فــي نتائجهــا يمكــن إهمالــه.    

III- مــن حــب الحكمــة إلــى ممارســتها: علينــا أن ال نخشــى المــوت إنــه ليــس إال ممــر، ألننــا 

ــا بمســاعدتنا في”إنقــاذ” أنفســنا ليــس  بواســطة “آخــر” بــل  ــدي مــن الكــون إن الفلســفة، تعدن جــزء أب

ــا آرنــدت،  ــه، وكمــا شــرَحته فيلســوفة معاصــرة تدعــى هان ــد أن ــا. بي ــا الخاصــة لــدى اســتعمالنا عقلن بقوان

فــي مقطــع مــن كتابهــا “أزمــة الثقافــة” كان القدمــاء يتصــورون قبــل والدة الفلســفة طريقتيــن لرفــع 

التحديــات التــي يطرحهــا علــى البشــر المــوت، أو طريقتيــن إذا أردنــا، محاولــة تحقيــق انتصــار علــى المخــاوف 

التــي يوحيهــا لنــا. األولــى طبيعيــة وتقضــي بــكل بســاطة باإلنجــاب: عندمــا يكــون لنــا “ذّريــة” ننخــرط بشــكل 

مــا فــي دورة الطبيعــة األبديــة. 

الطريقــة الثانيــة هــي أكثــر تعقيــدًا: إنهــا تقضــي بالقيــام بأعمــال بطوليــة مجيــدة تصلــح ألن تكــون موضــوع 

قصــة، ذلــك ألن “األثــر المكتــوب” يتمتــع بفضيلــة التغلــب علــى ســرعة الــزوال. 

مــع والدة الفلســفة، بــرزت “طريقــة ثالثــة” يــرى الرواقيــون أن الحكيــم ســيتمكن فعــاًل، بفضــل إعمــال 

صائــب للفكــر وممارســته العمــل، مــن التوصــل إن لــم يكــن إلــى األبديــة فعلــى األقــل إلــى تحقيــق شــكل 

مــن أشــكال الخلــود اإلنســاني. ســيموت لكــن المــوت لــن يكــون النهايــة، بــل تحــواًل، “عبــورًا”. فنحــن 

ســنموت، وهــذا واقــع، كمــا أن ســنابل القمــح ســُتحصد يومــًا مــا. 

بعض تمارين الحكمة لتنفيذ البحث عن الخاص بشكل ملموس

ــاه نجــده وبأشــكال مختلفــة خــالل كل  ــًا العالقــة بالزمــن، وكل مــا ذكرن ــن تقريب ــاول كل هــذه التماري  تتن
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تاريــخ الفلســفة، عنــد مفكريــن آخريــن بعيديــن عــن الرواقييــن مثــل أبيقــور ولوكريــس، قبلهــم مثــل ســبينوزا 

ونيتشــه بعدهــم، ال بــل فــي تقاليــد مغايــرة للفلســفة الغربيــة مثــل البوذيــة فــي التيبــت.  

الصعوبتان الكبيرتان: ثقل الماضي وسرابات المستقبل

إن الصعوبتيــن الكبيرتيــن اللتيــن ســتثقالن، بنظــر الرواقييــن، علــى الوجــود البشــري وتمنعــه مــن التطــور 

والنمــو همــا الحنيــن أي التعلــق بالماضــي والقلــق علــى المســتقبل، إذ همــا يجعالنــا نخســر اللحظــة 

الراهنــة. يمكننــا القــول مــن وجهــة النظــر هــذه إن الرواقيــة مهــدت ألحــد الوجــوه العميقــة للتحليــل 

النفســي: مــن يبقــى أســير ماضيــه يعجــز عــن “العمــل والتمتــع” كمــا يقــول فرويــد. 

“تأمل أقل بقليل، أِحب أكثر بقليل”

يقــول مثــل بــوذي أن تعيــش وكأن اللحظــة األهــم فــي حياتــك هــي هــذه، كمــا وكأن أهــم النــاس بالنســبة 

إليــك الذيــن هــم أمامــك، ذلــك ألن الباقــي، غيــر موجــود، فالماضــي لــم يعــد موجــودًا والمســتقبل لــم 

يوجــد بعــد. هــذه األبعــاد الزمانيــة ليســت ســوى وقائــع خياليــة ال نحمــل وزرهــا.   

مرافعة من أجل “عدم التعلق”

فــي موقــف قريــب مــن موقــف البوذيــة، تدافــع الرواقيــة، عــن موقــف “عــدم التعلــق” بمــا يمكــن امتالكه 

فــي هــذا العالــم، كمــا يوحــي بذلــك أبيكتــات فــي نــص ال يمكــن لمعلمــي التيبــت الكبــار عــدم تأييــده: “إن 

التمريــن األول واألساســي هــو، عندمــا يجذبنــا شــيء مــا، أن نعتبــر أنــه ليــس مــن بيــن األشــياء التــي ال 

يمكــن انتزاعهــا منــا، أي أنــه مــن ذات الصنــف لكــوب مــن الكريســتال ال يســبب تحطمــه أي اضطــراب لدينــا، 

ألننــا نتذكــر طبيعتــه. األمــر ذاتــه يحــدث هنــا: إذا مــا قّبلــت ولــدك أو أخــاك أو صديقــك، ال تتــرك الحريــة 

الــال محــدودة لخيالــك. تذكــر أنــك إنمــا تحــب فانيــًا. لقــد ُأعطيــت إيــاه حاليــًا ولكــن ليــس إلــى األبــد”. أفهــم 

جيــدًا مــا يقصــده أبيكتــات: ليــس المطلــوب عــدم االكتــراث، إنمــا يجــب أخــذ الحيطــة، مــن حــاالت التعلــق 

التــي تنســينا مــا يســميه البوذيــون “الالديمومــة” أي واقــع أن ال شــيء ثابــت فــي هــذا العالــم.   

“عند وقوع الكارثة سأكون قد هيأت نفسي لها”

فكرة عن عقيدة الخاص يجب كتابتها بتعابير “المستقبل المسبق”

فــي الرواقيــة كمــا فــي البوذيــة يتــم التعبيــر عــن البعــد الزمنــي للصــراع ضــد الخــوف مــن المــوت بواســطة 

“المســتقبل المســبق” والــذي يمكــن صياغتــه كمــا يلــي: عندمــا ســتقع الكارثــة، أو مــا يعتبــره النــاس 

كذلــك– المــوت، المــرض، وكل المتاعــب المرتبطــة بحركــة الزمــن سأســتطيع مواجهتهــا بفضل ما ُأعطيت 
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مــن إمكانــات عيــش الحاضــر، بســبب حبــي للعالــم كمــا هــو.   

الفصل الثالث انتصار المسيحية على الفلسفة اليونانية

بمــا أن الديــن يشــكل المثــل األهــم للتفتيــش الالفلســفي عــن خــالص يتــم بواســطة اللــه واإليمــان وليــس 

بواســطة الــذات. الحديــث عنهــا هنــا؟ ألربعــة أســباب. األول، هــو أن عقيــدة الخــالص المســيحية، رغــم أنهــا 

ليســت فلســفية، ســتدخل فــي منافســة مــع الفلســفة اليونانيــة، مســتفيدة مــن الثغــرات التــي تضعــف 

الجــواب الرواقــي عــن الخــالص، وتذهــب إلــى حــد تجييــر المفــردات الفلســفية لصالحهــا وإعطائهــا معانــي 

دينيــة. الســبب الثانــي هــو أنــه حتــى لــو لــم تكــن عقيــدة الخــالص المســيحية فلســفة، فإنهــا ســتحفظ 

مكانــًا الســتخدام العقــل. فــي ســبيل فهــم كبريــات النصــوص اإلنجيليــة ومــن جهــة أخــرى معرفــة وتفســير 

الطبيعــة التــي ُيفتــرض بهــا، بمــا أنهــا مــن صنــع اللــه أن تحمــل فــي طياتهــا شــيئًا مثــل طابــع خالقهــا. 

ــر إيضاحــًا مــن مقارنتهــا بمــا  والســبب الثالــث: مــن أجــل فهــم ماهيــة الفلســفة، ليــس هنــاك مــا هــو أكث

ليســت هــي عليــه أو بمــا تتعــارض معــه بشــكل جــذري علــى الرغــم مــن قربهــا منــه. والســبب الرابــع، توجــد 

ــا  ــزال تحظــى بأهميــة عاليــة فــي أيامن ضمــن محتــوى المســيحية، علــى المســتوى األخالقــي، أفــكار ال ت

هــذه.   

إذًا، “هل توجد فلسفة مسيحية؟” يجب أن يكون الجواب غير قاطع: ال ونعم. 

علم األخاق: حرية، مساواة، أخوة والدة الفكرة الحديثة لإلنسانية

مــن المهــم أن نفهــم كيــف كانــت النظريــة تطبــق وتحمــل بــذور والدة العالــم الجديــد حيــث يتســاوى 

النــاس فــي الكرامــة. والســمة األولــى: حريــة االختيــار )حريــة الفكــر( أصبحــت أســاس األخــالق، وفكــرة 

المســاواة فــي الكرامــة لــكل بنــي البشــر. واالنقــالب الثانــي: يقضــي بالتســليم، علــى المســتوى األخالقــي، 

بــأن الــروح أهــم مــن الحــرف وبــأن “الميــدان الداخلــي” أكثــر حســمًا مــن التطبيــق الحرفــي لقانــون المدينــة 

الــذي يبقــى قانونــًا خارجيــًا. والتجديــد الثالــث األساســي: ظهــور الفكــرة الحديثــة ليــس بالطبــع ألن فكــرة 

اإلنســانية لــم تكــن معروفــة لــدى اليونانييــن أو فــي الحضــارات األخــرى، لكــن فكــرة اإلنســانية َأخــذت مــع 

انتشــار المســيحية ُبعــدًا جديــدًا. بحكــم اســتنادها إلــى المســاواة فــي الكرامــة بيــن كل بنــي البشــر، داللــة 

أخالقيــة لــم تكــن تملكهــا ســابقًا.

حكمة: عقيدة خاص بواسطة الحب تعدنا أخيرًا بالخلود الشخصي

إن جوهــر عقيــدة الخــالص المســيحية مرتبــط بالثــورة النظريــة التــي رأيناهــا تعمــل لــدى العبــور مــن فكــرة 

كونيــة إلــى فكــرة شــخصية “لّلوغــوس” أي لإللهــي، تنبثــق عنهــا مباشــرة الســمات الثــالث األكثــر تمييــزًا 
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لهــذه العقيــدة. الســمة األولــى: إذا كان “اللوغــوس” أي اإللهــي متجســدًا فــي شــخص المســيح، فــإن 

معنــى العنايــة اإللهيــة ســيتغير. ســتًكف عــن كونهــا، كمــا عنــد الرواقييــن، قــدرًا أعمى لتصيــر رعاية عطوفة 

مشــابهة لرعايــة أب ألوالده. والســمة الثانيــة: الحــب أقــوى مــن المــوت. لكــي نفهمــه علينــا االنطــالق 

مــن الفكــرة القائلــة إن هنــاك ثالثــة وجــوه للحــب، أواًل حــب “الحــب– التعلــق” وهــو الــذي نشــعر بــه 

عندمــا نكــون “مرتبطيــن”، بإنســان ال يمكننــا تصــور الحيــاة بدونــه. ويوجــد حــب مــا نســميه “الرأفــة” الــذي 

يدفعنــا لالهتمــام بمــن ال نعرفهــم عندمــا يكونــون تعســاء. وهنــاك “الحــب فــي اللــه”. ذلــك هــو وحــده 

المصــدر األخيــر للخــالص. والســمة الثالثــة: أخيــرًا، خلــود قيامــة األجســاد أعلــى مرحلــة فــي عقيــدة الخــالص 

المســيحية.  

الفصل الرابــع األَنسية أو والدة الفلسفة الحديثة

ُوِلــد العالــم الحديــث مــع انهيــار علــم الكــون القديــم ومــع بــروز إعــادة نظــر غيــر مســبوقة بالســلطات 

ــار المحــاور الثالثــة الكبــرى التــي ُتبنــى عليهــا الُمســاءلة الفلســفية، ســيتوجب  ــا باالعتب الدينيــة. وإذا أخذن

علــى هــذا اإلنســان أن يعيــد التفكيــر بمســألة النظريــة وعلــم األخــالق والخــالص. 

علــى “المســتوى النظــري” أواًل: كيــف نتصــور العالــم، كيــف نفهمــه ببســاطة لكــي نحــدد موقعنــا فيــه، 

إن لــم يعــد كامــاًل ومرتبــًا ومتناغمــًا، بــل صــار غيــر كامــل وفوضــوي، كمــا يعّلمنــا ذلــك الفيزيائيــون الجــدد؟ 

ــر: بمــا أن العالــم لــم يعــد  و”علــى المســتوى األخالقــي” كان تأثيــر الثــورة النظريــة واضــح بقــدر مــا هــو مدمِّ

يملــك شــيئًا مــن صفــات الكــون صــار مســتحياًل، مــن اآلن فصاعــدًا، أن نجعــل منــه، فــي أي مجــال، مثــااًل 

يحتــذى علــى المســتوى األخالقــي.  لتأســيس جديــد للحيــاة المشــتركة؟ ســيتحتم علينــا إعــادة تأســيس 

األخــالق مــن األلــف اإلــى اليــاء.  

نظرية جديدة للمعرفة: نظام العالم لم يعد ُمْعطى، بل مبني

الكتــاب الرئيســي الــذي ســيترك تأثيــرًا فــي كل الفلســفة الحديثــة، هــو “نقــد العقــل الصافــي” لكانــًط  

1781 فالمهمــة الجديــدة للعلــم الحديــث: لــن تكمــن مــن اآلن فصاعــدًا فــي تأمــٍل ســلبي لجمــال معيــن 

قائــم مــن َقبــل فــي هــذا العالــم، بــل فــًي “فعــل” فــي ســعي لبلــورة  أو حتــى لـــ “بنــاء” قوانيــن تســمح 

بإعطــاء معنــى مــا لكــوٍن خــاٍل مــن األوهــام.    

ــده معطــى، كمــا  ــة: إذا لــم يكــن النمــوذج الواجــب تقلي ــورة النظري ــة للث ــورة أخاقيــة موازي ث

كانــت الطبيعــة عنــد القدمــاء، فمــن الواجــب، مــن اآلن فصاعــدًا، اختراعــه...

ســتكون للثــورة النظريــة التــي أرســاها كانــط، نتائــج هائلــة علــى المســتوى األخالقــي، فالرؤيــة الجديــدة 
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للعالــم التــي كوّنهــا العلــم الحديــث ال تشــبه بشــيء رؤيــة األقدميــن، وذلــك وبــكل بســاطة بســبب إنــه 

لــم يعــد يصلــح فــي أي شــيء كنمــوذج للتفكيــر فــي األخــالق. كل المســائل الفلســفية صــارت عرضــة 

إلعــادة نظــر جذريــة، ويمكننــا القــول إن الفكــر الحديــث ســيقيم اإلنســان فــي مقــام الكــون. وســيبادر 

الفالســفة إلــى اتخــاذ فكــرة اإلنســانية قاعــدة يبنــون عليهــا مــن جديــد كاًل مــن النظريــة واألخــالق وحتــى 

عقيــدة الخــالص. إذا كنــت تــود أخــذ فكــرة عمــا يعنيــه بنــاء القيــم علــى أســاس اإلنســان، علــى المســتوى 

األخالقــي،  عليــك التفكيــر “بإعــالن حقــوق اإلنســان” مــن هنــا يأتــي اعتبــار الفلســفة الحديثــة، أواًل وقبــل 

كل شــيء، “أَنســّية”. 

الفرق بين الحيوانية واإلنسانية حسب روّسو: والدة علم األخاق األنسي

إنــه مقطــع مــن “خطــاب حــول أصــل الالمســاواة بيــن البشــر” نشــره روّســو ســنة 1755. وعليــك أن تعــرف 

بأنــه فــي أيــام روســو كان هنــاك معيــاران للتمييــز بيــن اإلنســان والحيــوان: الــذكاء، مــن جهــة، واإلحســاس/ 

العاطفــة / وقابليــة العيــش فــي المجتمــع وهــذا يتضمــن اللغــة. تجــاوز روســو تلــك الفروقــات الكالســيكية 

ليقتــرح واحــدة أخــرى، غيــر معروفــة، حتــى ذلــك الحيــن. ويعتبــر روّســو أن معيــار التمايــز موجــود فــي الحريــة، 

أو كمــا يعبــر عنــه فــي “قابليــة التحســين”.  

ثاث نتائج كبيرة للتعريف الجديد للفوارق بين الحيوانية واإلنسانية:

البشر هم الكائنات الوحيدة صاحبة التاريخ والكرامة المتساوية، والقلق الروحي

النتيجــة األولــى: إن للبشــر، خالفــًا للحيوانــات، مــا يمكــن تســميته “تاريخيــة مزدوجــة” مــن جهــة هنــاك 

التاريــخ الفــردي للشــخص. مــن جهــة أخــرى، هنــاك تاريــخ الجنــس البشــري. 

النتيجــة الثانيــة: يقــول ســارتر– معيــدًا دون أن يعــرف مــا قالــه روّســو – إذا كان اإلنســان حــرًا “فــال طبيعــة 

إنســانية” و”جوهــر إنســاني” إن عنــد اإلنســان “الوجــود يســبق الجوهــر”. 

ورغــم الظاهــر المعقــد لهــذه الفكــرة فإنهــا مطابقــة تمامــًا لفكــرة روســو، إن للحيوانــات “جوهــرًا” مشــتركًا 

يســبق الوجــود الفــردي: هنــاك “جوهــر” للهــر أو للحمامــة، هنــاك الغريــزة، لــألول آكل لحــوم وللثانيــة كآكلة 

حبــوب، وهــذا البرنامــج، “الجوهــر” المحــدد لهمــا والــذي يلغــي عندهمــا أي نــوع مــن أنــواع الحريــة. عنــد 

اإلنســان تســير األمــور عكــس ذلــك: ليــس هنــاك مــن جوهــر يحــدده وال فئــة تأســره بشــكل مطلــق بحيــث 

ال يســتطيع التحــرر منهــا قليــاًل، ولــو فــي جــزء منــه– جــزء الحريــة-. بينمــا ال يمكــن للهــر أن يتوقــف عــن كونــه 

آكاًل للحــوم. مــن هــذه الفكــرة إن وجــود اإلنســان يســبق جوهــره.  والنتيجــة الثالثــة: ألنــه حــر وليــس أســير 

أي “قانــون” طبيعــي أو تاريخــي ُملــِزم فــإن الكائــن البشــري هــو كائــن معنــوي.  
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إرث روسو: تعريف اإلنسان “كحيوان فاسد”

ــه انطالقــًا  ــد روســو، حقيقــة، الطريــق الرئيســية أمــام الفلســفة الحديثــة. كمــا أن مــع “علــم اإلنــاس” مهَّ

ــة األهــم فــي القرنيــن الماضييــن: إنهــا أخــالق أعظــم الفالســفة األلمــان  منــه ظهــرت األخــالق العلماني

فــي القــرن الثامــن عشــر، إيمانويــل كانــط– وهــي األخــالق التــي كان المتداداتهــا تأثيــر هائــل فــي التقليــد 

الجمهــوري الفرنســي.

األخاق “الكانطية” وأسس فكرة الجمهورية: 

“اإلرادة الطيبة” والعمل المتجرد وكونية القيم

يعــود الفضــل إلــى كانــط وإلــى الجمهورييــن الفرنســيين القريبيــن منــه فــي صــرح منهجــي للنتيجتيــن 

األخالقيتيــن لتعريــف روســو الجديــد لإلنســان بحريتــه، وكان لهمــا التأثيــر األكبــر: إنهــا الفكــرة القائلــة بــأن 

الفضيلــة األخالقيــة تكمــن فــي العمــل المتجــرد والموجــه، ليــس نحــو الفائــدة الشــخصية ولكــن نحــو الخيــر 

المشــترك و”الكونــي” أي نحــو مــا ليــس حكــرًا علــي، بــل مــا ينفــع كل اآلخريــن.

هاتــان همــا الدعامتــان األساســيتان– التجــرد والكونيــة– لألخــالق التــي عرضهــا كانــط فــي رائعتــه “نقــد 

ــًا.  ــا هــذه مقبولتيــن عالمي الفكــر العملــي” 1788 وســتبقيان حتــى أيامن

أخاق أرستقراطية وأخاق استحقاقية: تعريفان للفضيلة وإعطاء قيمة جديدة للعمل

فــي الهــزة األرضيــة التــي ضربــت لشــبونة عــام 1755 والتــي أوقعــت فــي بضــع ســاعات عــدة آالف مــن 

القتلــى. هــز هــذا الزلــزال، كل المفكريــن وتســاءل معظــم الفالســفة عــن معنــى الكــوارث الطبيعيــة: هــل 

هــذه الطبيعــة العدائيــة والخطــرة، كــي ال نقــول الخبيثــة، هــي التــي علينــا اتخاذهــا كمثــال كمــا كان يوصــي 

بــه األقدمــون؟ بالتأكيــد ال. 

“وفــي داخلنــا؟” مــن الممكــن أن تكــون األشــياء أشــد ســوءًا. إن أنانيتــي الملحاحــة، هــي مــن ســيرفع 

الصــوت، كيــف يمكــن أن يكــون بإمكانــي الوصــول إلــى الصالــح العــام، إذا كنــت مكتفيــًا باإلصغــاء إلــى 

طبيعتــي فقــط؟ مــن هنــا يأتــي الســؤال الجوهــري لألخــالق فــي العالــم الحديــث الــذي ذهــب نهائيــًا 

بعلــوم الفلــك القديمــة: علــى قاعــدة أي واقــع يمكــن أن نبنــي نظامــًا جديــدًا، كيــف نعيــد تكويــن عالــم 

متماســك بيــن البشــر بــدون االســتعانة بالطبيعــة. 

ديكارت “أنا أفكر” أو األصل األول للفلسفة الحديثة

“أنــا أفكــر إذا أنــا موجــود”: إنهــا ببســاطة، ومــن بيــن كل األقــوال الفلســفية، واحــدة مــن أشــهرها فــي 
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العالــم. وهــي تســتحق ذلــك ألنهــا تشــكل معلمــًا فــي تاريــخ الفلســفة وألنهــا تفتتــح حقبــة جديــدة: حقبــة 

األنســية الحديثــة، حيــث ستســير “الذاتيــة” ملكــة. كل شــيء كان بحاجــة إلعــادة بنــاء، مــن نظريــة المعرفــة، 

إلــى عقيــدة الخــالص، مــرورًا باألخــالق. مــن أجــل هــذا بــرزت الحاجــة لمبــدأ جديــد، فــكان اإلنســان أو كمــا 

يقــول الفالســفة “الــذات”. والفضــل يعــود لديــكارت باســتنباط هــذا المبــدأ الجديــد، وهــو مــن جعــل مــن 

“الشــك” المخيــف والمرتبــط بشــعور اختفــاء العوالــم القديمــة قــوة ووســيلة هائلــة إلعــادة بنــاء كل عمــارة 

الفكــر الفلســفي.

لقــد تبنــى، موقــف الشــك التــام، باســتثناء أن هنــاك، فــي نهايــة األمــر، اعتقــادًا صامــدًا أمــام اختبــار الشــك 

األقصــى إنــه االعتقــاد بأننــي إذا كنــت أفكــر أو أشــك فيجــب أن أكــون شــيئًا مــا موجــودًا! هنــاك إذًا اعتقــاد 

مقــاوم للشــك هــو تأكيــد وجــودي.  

ــرة جــدًا،  ــخ الفكــر، ثــالث أفــكار أساســية تحــدرت منهــا أفــكار أخــرى كثي وظهــرت، للمــرة األولــى فــي تاري

وتأسســت عليهــا بــكل معنــى الكلمــة الفلســفة الحديثــة. الفكــرة األولــى: إذا أخــرج ديــكارت قصــة الشــك 

ــًا ليــس بدافــع اللهــو الفكــري بــل مــن أجــل التوصــل إلــى تعريــف جديــد  الخياليــة إلــى العلــن، فهــذا عملي

للحقيقــة.  الفكــرة الثانيــة األساســية: وهــي مســيرية علــى الصعيديــن التاريخــي والسياســي: إنهــا فكــرة 

الرفــض المطلــق لــكل األحــكام المســبقة ولــكل المعتقــدات الموروثــة مــن التقاليــد ومن الماضــي. الفكرة 

الثالثــة: التــي كانــت ثوريــة جــدًا أيــام ديــكارت: إنهــا الفكــرة القائلــة بأنــه “يجــب رفــض كل الحجــج المرجعيــة” 

والمقصــود “بالحجــج المرجعيــة” تلــك المعتقــدات المفروضــة مــن الخــارج.  

من التساوؤل األخاقي إلى مسألة الخاص: ال يمكن الخلط بين هاتين الدائرتين

 لــو أردنــا تلخيــص األفــكار الحديثــة التــي درســناها فــي األساســيات الســتطعنا تعريــف األخــالق العلمانيــة 

ــر عنهــا بواجبــات ملزمــة تدعونــا إلــى ذلــك الحــد األدنــى مــن االحتــرام لآلخريــن، والــذي  كمجموعــة قيــم ُيعبَّ

بدونــه ال إمكانيــة لحيــاة مشــتركة يســودها الســالم.     

ــا مــن التقــدم فــي  ــو تحقــق النمــوذج الكامــل لالأخــالق الســامية، فــال شــيء يمنعن ومــع ذلــك، حتــى ل

الســن، أو مــن أن نمــرض أو نتعــرض لفراقــات مؤلمــة. المشــكلة هــي شــأن التفكيــر فــي األمــر يبــدو صعبــًا 

للغايــة بــدون “إلــه” إذ كيــف نواجــه محدوديــة الوجــود اإلنســاني”. 

بروز روحانية حديثة: كيف يمكننا التفكير في الخاص إذا لم يعد العالم نظامًا متناغمًا؟

ذهــب المحدثــون فــي اتجاهيــن كبيريــن. األول– والــذي أجــده ســخيفًا، كان علــى درجــة مــن الهيمنــة خــالل 

القرنيــن األخيريــن هــو اتجــاه “أديــان الخــالص األرضيــة” خاصــة مذهــب العلميــة، والوطنيــة، والشــيوعية. مــا 
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معنــى ذلــك؟ معنــاه مــا يلــي: أمــام عــدم إمكانيــة التعلــق بنظــام كونــي، اختــرع المحَدثــون أديانــًا بديلــة، 

ــر المــوت فــي ســبيلها.  ــل تبري ــا يمكنهــا إعطــاء معنــى للوجــود اإلنســاني ب ــل علي وعقائــد تمســكت، بمُث

كالثــورة أو الوطــن. 

بــدوره، يقــدم المذهــب العلمــي للبعــض وبإســلوب قريــب مــن أســاليب الشــيوعية والقوميــة، مبــررات 

للعيــش وللمــوت. إذا كنــت قــد قــرأت يومــًا مــا كتابــًا لجــول فيــرن فإنــك تكــون، قــد رأيــت إلــى أي مــدى 

كان لــدى “العلمــاء والمعمارييــن”، الشــعور بأنهــم، باكتشــافهم أرضــًا غيــر معروفــة أو قانونــًا علميــًا جديــدًا، 

كانــوا يدونــون، أســماءهم فــي خلــود التاريــخ العظيــم، إذا كنــت أجد هذه األديان الجديدة مثيرة للســخرية، 

فذلــك بســبب عــدد األمــوات الذيــن وقعــوا بســببها، وســذاجتها. 

الفصل الخامس ما بعد الحداثة نموذج “نيتشه”

جــرت العــادة فــي الفلســفة الحديثــة بتســمية “مــا بعــد الحداثــة” تلــك األفــكار التــي أخــذت علــى عاتقهــا 

نقــد األَنســية الحديثــة، ابتــداًء مــن أواســط القــرن التاســع عشــر. ووصلــت إلــى ذروتهــا مــع نيتشــه، إن 

تصلــب نيتشــه، وهجماتــه علــى العقالنيــة واألنســية ال يضاهيهمــا إال العبقريــة التــي تجلــت فــي ممارســته 

لهمــا. فــي مقدمــة كتابــه )المســيح المكّلــل بالشــوك( وصــف نيتشــه موقفــه الفلســفي بعبــارات بّينــت 

القطيعــة مــع األَنســية الحديثــة. كانــت قناعــة نيتشــه أن كل المُثــل، ســواء كانــت دينيــة بشــكل واضــح أم 

ال، محافظــة أم تقدميــة، روحانيــة أم ماديــة، لهــا ذات البنيــة وذات الهــدف: إنهــا تنبــع، مــن تركيبــة دينيــة 

ألن المقصــود دائمــًا هــو اختــراع “مــا- وراء أفضــل مــن هــذه الدنيــا” وتخيــل قيمــًا “أســمى مــن الحيــاة 

وخــارج الحيــاة”. وراء اختــراع كهــذا هنــاك دائمــًا فــي نظــر نيتشــه، “نوايــا ســيئة” خفيــة. “فالهــدف الحقيقــي 

مــن وراء ذلــك ليــس مســاعدة اإلنســانية، ولكــن التوصــل إلــى تكويــن رأي عــن الحيــاة وإدانتهــا، وإلــى نكــران 

الواقــع الحقيقــي، بــدل تحمــل مســوؤوليته وقبولــه كمــا هــو”. إن هــذا النكــران للواقــع باســم المثــال هــو 

مــا يســميه نيتشــه “العدميــة”. وكأننــا، نضــع أنفســنا خــارج الواقــع، وخــارج الحيــاة.  

من الجهة األخرى للنظرية “معرفة مرحة” خالية من “الكوسموس” ومن “أوثان” العقل

ــة” بالنســبة لنيتشــه  ــه” إنمــا هــي دون لعــب علــى الكلمــات “ال نظري عنــد نيتشــه كمــا ســترى أن “نظريت

أي شــيء كونــي أو إلهــي، بــل علــى العكــس. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ال تنــدرج المعرفــة ضمــن 

أصنــاف الرؤيــة إنهــا ليســت تأمــاًل كمــا كانــت عنــد “القدمــاء”. وهــي ليســت محاولــة إليجــاد روابــط بيــن 

األشــياء بهــدف ايجــاد شــكل جديــد لنظــام ولمعنــى، كمــا عنــد المحدثيــن. إنهــا، علــى العكــس، “تفكيــك” 

ســّماه نيتشــه بنفســه “علــم األنســاب”.    
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أ .   نظرية المعرفة: كيف أخذ “علم األنساب” مكان “النظرية”

إن األطروحــة األكثــر عمقــًا لنيتشــه، أي تلــك التــي ستؤســس كل الفلســفة–  كل “ماديتهــا”. هــذا مــا قالــه 

نيتشــه بالطريقــة األكثــر وضوحــًا فــي هــذا المقطــع مــن “زوال المعبــودات”: يجــب مــد األصابــع لمحاولــة 

اإلمســاك بالفكــرة غيــر العاديــة القائلــة بــأن “قيمــة الحيــاة ال يمكــن تقديرهــا” ال مــن ِقَبــل حــي ألنــه جــزء 

منهــا، وال مــن قبــل ميــت، لســبب آخــر. أمــا مــن جهــة الفيلســوف فــإن رؤيــة مشــكلة فــي “قيمــة” الحيــاة 

يبقــى اعتراضــًا ضــده وعالمــة اســتفهام حــول حكمتــه”. 

بالنســبة لعاِلــم األنســاب، ال يمكــن وجــود أي حكــم قَيمــي “موضوعــي” و”متجــرد” أي مســتقل عــن 

المصالــح الحيويــة لمــن يصــدره. هــذا يفتــرض انهيــار المفاهيــم الكالســيكية للحــق ولالأخــالق. تقــود 

الفلســفة األصيلــة إلــى وجهــة نظــر عميقــة وهــي أن النشــاط الهــّدام الــذي يحــرك عالــم األنســاب ينتهــي 

باكتشــاف أن التقديــرات ال تــؤدي إلــى قعــر بــل إلــى هاويــة، وأن وراء مــا وراء العوالــم نفســه هنــاك عوالــم 

أخــرى تبقــى عصيــة علــى اإلدراك. وحــده الفيلســوف األصيــل، يعــود إليــه أن يتصــدى لمهمــة مخيفــة هــي 

مواجهــة الهاويــة. 

ب .   “األنطولوجيا” أوعلم الوجود: تعريف العالم كفوضى

ليس لها أي شيء كوني أو إلهي

ــًا   إذا أردت أن تفهــم نيتشــه جيــدًا فمــا عليــك إال أن تنطلــق مــن فكــرة أن نظرتــه للعالــم مناقضــة تقريب

لنظــرة الرواقييــن  لقــد كان هــؤالء يجعلونــه “كوســموس” أي كونــًا، ونظامــًا متناغمًا وطيبًا، على العكس 

مــن ذلــك، كان نيتشــه يعتبــر “أن العالــم، العضــوي كمــا غيــر العضــوي، فــي داخلنــا أم خارجــًا عنــا، يشــبه 

حقــل طاقــة واســع ال يمكــن أن تنحصــر بالوحــدة”.  

القوى “المتفاعلة” أو إنكار العالم المحسوس: 

ــر عــن نفســها فــي “إرادة الحقيقــة” التــي يتمســك بهــا المذهــب العقانــي الحديــث  كيــف تعبِّ

وكيــف تقــود فــي النهايــة إلــى المثــال الديمقراطــي

“المتفاعلــة” هــو حــوارات أفالطــون. وكانــت تــدور علــى الشــكل التالــي: كان القــراء أو المشــاهدون، 

ألنهــم كانــوا أيضــًا يوضعــون علــى خشــبة مســرح أمــام جمهــور يشــاهدون الحــوارات بيــن شــخصية مركزيــة، 

ســقراط، وبيــن محاوريــن، أحيانــًا لطفــاء وســّذج وأحيانــًا عدائييــن. بعــد اختيــاره موضــوع نقــاش فلســفي– 

مــن نــوع: مــا هــي الشــجاعة أو الفضيلــة؟  الــخ... كان ســقراط يقتــرح علــى محاوريــه أن يقــوم وإياهــم 

بتحديــد “األماكــن المشــتركة” واألفــكار الســائدة عــن الموضــوع بغيــة الوصــول إلــى الحقيقــة. إن البحــث 
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عــن الحقيقــة هــو فــي نظــر نيتشــه “ردة فعــل مزدوجــة”: ألن المعرفــة الحقــة ال تبنــى فقــط مــن خــالل 

“معركــة ضــد الخطــأ والنيــة الســيئة والكــذب”، بــل بشــكل أعــم مــن خــالل “النضــال ضــد األوهــام المالزمــة 

للعالــم المحســوس”. 

كمــا يــرى نيتشــه كمــا يحلــو لــه القــول، تكــون “شــعبية” و”معاديــة لالأرســتقراطية” فــي العمــق. هــذا 

هــو بــكل حــال مــا يحبــه العلمــاء، وهــم جمهوريــون فــي أغلــب األحيــان، فــي علمهــم: فالعلــم يتوجــه إلــى 

األقويــاء كمــا للضعفــاء، لألغنيــاء كمــا للفقــراء، مــن هنــا يأتــي واقــع أن نيتشــه كان يتســلى أحيانــًا باإلشــارة 

إلــى األصــول الشــعبية لســقراط مختــرع الفلســفة والعلــم. 

“مــع ســقراط يضعــف الــذوق اليونانــي لصالــح “الديالكتيــك” الــذي ُهــزم هــو ذوق “مميــز” مــع ظهــور 

الديالكتيــك أو الجدليــة توصــل الشــعب ألن تكــون لــه الغلبــة”. 

القوى “الفاعلة” أو تأكيد الجسم:

ر عن نفسها في الفن– وليس في العلم – كيف تعبِّ

وتبلغ الذروة في رؤية “أرستقراطية” للعالم

القــوى “الفاعلــة”، علــى عكــس القــوى “المتفاعلــة”، كانــت تســتطيع أن تثبــت نفســها فــي العالــم دون 

الحاجــة إلــى عرقلــة أو قمــع قــوى أخــرى، تجــد فضاءهــا الطبيعــي فــي الفــن وليــس فــي الفلســفة أو فــي 

العلــم. إنــك تســتطيع بالمطلــق أن تحــب شــوبان أو بــاخ أو الــروك وأن تحــب الرســامين الهولندييــن أو 

المعاصريــن دون أن يفكــر أحــد حتــى بــأن يفــرص عليــك اختيــار أحدهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بالحقيقــة فيجــب 

الحســم فــي وقــت وفــي آخــر: كان كوبرنيكــوس علــى حــق ضــد بطليمــوس، كمــا كانــت فيزيــاء نيوتــن 

بالتأكيــد أكثــر دقــة مــن فيزيــاء ديــكارت. 

أبعد من الخير والشر: أخاق الاأخاقي أوعبادة “األسلوب العظيم”

هناك فرضية اســتطاعت أن تغري بعض “النيتشــويين اليســاريين” توقف هؤالء بســذاجة، عند االســتدلل 

التالــي: إذا كانــت القــوى “المتفاعلــة” مــن بيــن ســائر القــوى الحيويــة “قمعيــة” بينمــا القــوى “الفاعلــة” 

رة” أال يجــب إزالــة األولــى لصالــح الثانيــة؟ لــو لــم نفهــم نيتشــه، يكفــي أن نقــرأه لنالحــظ أن هــذه  “محــرِّ

الفرضيــة معاكســة لــكل مــا اعتَقــده. قــد يكــون أي شــيء إال فوضويــًا، مــن بيــن الكثيــر مــن المقاطــع، 

هــذا المقطــع مــن كتــاب “زوال المعبــودات” “عندمــا يطالــب الفوضــوي الغاضــب، بصفتــه الناطــق باســم 

الطبقــات الشــعبية “الســائرة إلــى االنحطــاط، “بالحــق” و”بالمســاواة فــي الحقــوق”، فإنــه يخضــع لضغــط 

جهلــه الخــاص الــذي يجعلــه غيــر قــادر علــى أن يفهــم فــي الحقيقــة الســبب الــذي يجعلــه يتألــم، إن فــي 
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داخلــه غريــزة الســببية التــي تدفعــه للتفكيــر بأنــه يجــب أن يكــون أحــد مــا مســوؤواًل عــن ضيِقــه... وهــذا 

“الغضــب الكبيــر” يريحــه بحــد ذاتــه”. ليــس بإمكاننــا أن ننكــر كرهــه الواضــح ألي شــكل مــن أشــكال العقيــدة 

الثوريــة. 

إرادة القوة “كالجوهر األكثر عمقا للكائن” المعنيان الصحيح والخاطئ لمفهوم إرداة القوة”   

إن مفهــوم “إرادة القــوة” مركــزي لدرجــة أن نيتشــه ال يتــردد عــن جعلــه فــي صميــم تعريفــه للواقــع، 

ــر وشــائع:  ــا مــن اســتبعاد ســوء تفاهــم كبي ــر حميميــة”. ال بــد هن كمــا قــال مــرات عديــدة “الجوهــر األكث

ال عالقــة إلرادة القــوة بشــهوة الســلطة إن المقصــود مختلــف. إنهــا اإلرادة التــي تريــد بــأي ثمــن تجنــب 

التمــزق الداخلــي الــذي بطبيعتــه ينقــص قوانــا، بشــكل تذبــل معــه الحيــاة فــي داخلنــا، إنهــا ليســت إذًا إرادة 

الســيطرة والســلطة، بــل هــي رغبــة عميقــة بكثافــٍة قصــوى للحيــاة، بحيــاة ال تفقــد شــيئًا مــن ديناميتهــا، 

بــل تكــون، علــى العكــس، حيــاة كثيفــة وحيويــة. 

مثل ملموس عن “األسلوب العظيم”:

الحركة الحرة والحركة “المرتبكة” الكاسيكية والرومنطيقية

إن انتصــار الكالســيكيين الًيونانييــن والفرنســيين يكمــن فــي محاربــة مــا يســميه نيتشــه بطريقــة معبــرة 

جــدًا “العامــة الشــهوانية” التــي يجعــل منهــا الرســامون والموســيقيون “المحَدثــون: أي الرومنطيقيــون، 

شــخصيات مؤلفاتهــم. علــى عكــس العبقــري الكالســيكي.   

إن إنســان األســلوب العظيــم، مثلــه مثــل ذاك الــذي أثبــت جدارتــه فــي فنــون القتــال، يتحــرك بأناقــة وهــو 

بعيــد كل البعــد عــن الظهــور فــي مظهــر المجتهــد. 

فكرة مستحدثة للخاص: عقيدة )حب اللحظة الحاضرة، حب “القدر”(

“براءة الصيرورة” والَعْوُد األزلي

قــد يقــول لــك بعضهــم إنــه مــن العبــث أن تبحــث عــن فكــرة الخــالص عنــد نيتشــه. وعمليــًا، ال يمكــن ألحــد 

أن يعتــرف بأنــه “عدمــي” بــدل ذلــك، يقــول “الحيــاة الحقيقيــة” أو الخــالص...” ولكــن “تلــك البالغــة البريئــة، 

والتــي تدخــل ضمــن إطــار االنفعــال الدينــي، تبــدو أقــل بــراءة مــا أن نفهــم ماهيــة الميــل الــذي يغلف نفســه 

بعبــاءة الــكالم الســامي: الحميميــة تجــاه الحيــاة” إن البحــث عــن خــالص يعني”إعــالن الحــرب علــى الحيــاة، 

والطبيعــة وإرادة العيش”.   
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معنى الَعْوِد األزلي: عقيدة خاص أرضية بالكامل، با معبودات

ذهــب نيتشــه إلــى االقتــراح صراحــة بــأن تحــل “عقيــدة الَعــود األزلــي محــل “الماورائيــات”     “علينــا أن 

ــا  ــا أن نعــرف، هن ــز بيــن مــا يســتحق أن نعيشــه ومــا يجــب أن يفنــى. علين ــاة، التميي نتعلــم فــي هــذه الحي

واآلن، أن نميــز بيــن أشــكال الحيــاة الفاشــلة والحقيــرة والضعيفــة المبنيــة علــى ردات الفعــل، وأشــكال 

الحيــاة الكثيفــة والعظيمــة والغنيــة فــي تنوعهــا”. 

الــدرس الــذي يجــب أن نتعلمــه إذًا هــو: أن الخــالص، بــرأي نتشــيه، فــي الواقــع معيــار تقييــم، ومبــدأ النتقــاء 

لحظــات مــن حياتنــا تســتحق أن تعــاش أو لتلــك األخــرى التــي ال تســتحق ذلــك.  

عقيدة l’amor fati  أي حب ما هو حاضر:

الهروب من ثقل الماسي كما من وعود المستقبل

 يصــر نيتشــه فــي هــذا المقطــع مــن “إرادة القــوة”: “إن “فلســفة تجريبيــة” كالتــي أعيشــها تبــدأ بالحــذف، 

علــى ســبيل التجربــة، حتــى احتمــال التشــاؤم المطلــق... وتــود، بــدل ذلــك، إلــى “تأكيــد حماســي” للكــون 

كمــا هــو قائــم، بــدون نقصــان أو اختيــار. وعبارتــي لهــذا كلــه: )حــب مــا هــو حاضــر( وهــذا يســتوجب أن ُتعتبــر 

أوجــه الوجــود “المنكــرة” “مرغوبــة” يجــب عــدم المكــوث فــي الماضــي وفــي المســتقبل، بــل الســعي 

لإلقامــة فــي الحاضــر والقــول لــه نعــم بــكل بمحبــة.    

براءة الصيرورة أو االنتصار على الخوف من الموت

وحــده الحكيــم، أي الــذي يمــارس األســلوب العظيــم ويتبــع مبــادئ الَعــْود األزلــي، يســتطيع التوصــل إلــى 

الطمأنينــة الحقــة. ذاك هــو مــا يشــير إليــه بالضبــط نيتشــه بعبــارة “بــراءة الصيــرورة”: “إننــا نريــد إعــادة البــراءة 

للصيــرورة: ال يوجــد كائــن يمكننــا أن نجعلــه مســؤواًل عــن أن هنــاك شــخصًا موجــودًا ويملــك تلــك الصفــة 

أو غيرهــا.  ليــس هنــاك ال مــكان، وال نهايــة وال معنــى يمكننــا أن ننســب إليهــم وجودنــا وطريقــة وجودنــا، 

أن ذلــك مصــدر ارتيــاح كبيــر”.  

انتقادات وتأويات نيتشه

 رغــم كل االهتمــام الــذي أوليــه لمؤلفــات نيتشــه، لــم أســتطع أبــدًا أن أكــون نيتشــويًا. إن هــذا االعتــراص 

يطــال عقيــدة Amor Fati التــي نجدهــا فــي العديــد مــن التقاليــد الفلســفية، عنــد البوذييــن والرواقييــن 

خاصــة، وكذلــك المذهــب المــادي المعاصــر. إن مفهــوم Amor Fati يرتكــز، فــي الحقيقــة، علــى المبــدأ 

التالــي: نــدم أقــل، أمــل أقــل، حــب أكثــر للواقــع كمــا هــو.   
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الفصل السادس بعــد التفكيـك الفلسفة المعاصـرة

التفكيــر بالعبــور مــن حقبــة إلــى أخــرى ومــن نظــرة للعالــم إلــى أخــرى ُيعتبــر حاليــًا جــزءًا مــن الفلســفة نفســها. 

ــر الممكــن تجنــب” نيتشــه، فلمــاذا ال نتوقــف عنــده ونكتفــي، كمــا فعــل  ومــرة أخــرى، إذا كان مــن “غي

الكثيــرون مــن مريديــه مثــل ميشــال فوكــو. إن هــذا ممكــن، فعــاًل، ونحــن اليــوم موجــودون فــي وســط 

ــاء المؤسســين للتفكيــك،  ــا تلخيصــه كالتالــي: إمــا المتابعــة فــي طريــق مفتــوح بواســطة اآلب خيــار يمكنن

وإمــا العــودة مجــددًا إلــى طريــق البحــث.

إمكانية أولى للفلسفة المعاصرة:

المتابعة في طريق التفكيك المفتوح من قبل نيتشه، ماركس وفرويد...

بإمكاننــا متابعــة عمــل نيتشــه أو، لنقــل عمــل “التفكيــك” أقــول “أكثــر شــمولية” ألن نيتشــه، ولــو كان فــي 

ك” الوحيــد، ومحّطــم المعبــودات األوحــد. كان  نظــري األعظــم، ليــس “عالــم األنســاب” الوحيــد، و”المفــكِّ

ــع القــرن العشــرين صــار لهــم، إذا تجــرأت علــى القــول، بضعــة  ــد، ومنــذ مطل ــاك أيضــًا ماركــس وفروي هن

آالف مــن األوالد. هــذا إذا أســقطنا مــن حســابنا أنــه أضيــف إلــى فالســفة الشــك هــؤالء التيــار الواســع 

ــر  ــا، االســتمرار بالتفكي ــار الفالســفة المادييــن المفــكك. بإمكانن للعلــوم اإلنســانية التــي تابعــت، عمــل كب

وبالعمــل فــي األســلوب الفلســفي الــذي دشــنه نيشــه.  

س انتقاُده إذا انقلب التفكيك إلى وقاحة وإذا قدَّ

“المعبودات” العالم كما هو، كيف يمكن تجاوزه بدوره؟

إن التفكيــك الــذي كان يريــد تحريــر العقــول، قــد انقلــب إلــى عكســه، إلــى الواقــع القاســي للكــون المعولــم 

الــذي نغــوص فيــه. وليــس بمقدورنــا االســتمرار باللعــب علــى الحبليــن: الدفــاع مــع نيتشــه مــن أجــل حــب 

ــا، وعلــى قســاوة الرأســمالية  الحاضــر، ومــن جهــة ثانيــة ذرف دمــوع التماســيح علــى اختفــاء المثــل العلي

ــب علــي اكتشــاف فكــر هايدغــر، إنــه الوحيــد، برأيــي، الــذي أعطــى عــن  المنتصــرة! لكــي أدِرك ذلــك توجَّ

عالــم اليــوم– عــن مــا يســميه “عالــم التقنيــة”. واألصالــة عنــد هايدغــر لــدى انتقــاده لعالــم التقنيــة، هــي 

فــي أنــه ال يقــف عنــد حــدود االنتقــاد الطقوســي للرأســمالية ولّليبراليــة. ومــا يتيــح لنــا هايدغــر فهمــه، 

هــو أن العولمــة المتحــررة فــي طريقهــا إلــى خيانــة أحــد الوعــود األساســية للديمقراطيــة: ذلــك الــذي كنــا 

ســنتمكن بموجبــه وجماعيــًا مــن صنــع تاريخنــا أو مــن المشــاركة فــي ذلــك بقولنــا كلمتنــا فيمــا يتعلــق 

بقَدرنــا لتوجيهــه نحــو األفضــل.  
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بروز “عالم التقنية”، حسب هايدغر: إبطال مسألة المعنى

فــي بحــث صغيــر بعنــوان “تجــاوز علــم مــا وراء الطبيعــة” وصــف هايدغــر هيمنــة التقنيــة، والتــي تميــز 

برأيــه العالــم المعاصــر، كنتيجــة لمســار بــدأ فــي علــم القــرن الثامــن عشــر وامتــد إلــى كل مجــاالت الحيــاة 

الديمقراطيــة. والفكــرة مــن تحليــل هايدغــر: أن مشــروع الســيطرة علــى الطبيعــة والتاريــخ الــذي رافــق 

العالــم الحديــث وأعطــى الفكــرة الديمقراطيــة معناهــا انقلــب إلــى عكســه.  

في الفرق بين العلم الحديث وبين التقنية المعاصرة

الحريــة والســعادة، يحــددان ســويًا جوهــر فكــرة التقــدم، بــدا تطــور العلــوم كناقــل لتقــدم آخــر هــو تقــدم 

الحضــارة، وال يهــم هنــا إذا مــا كانــت نظــرة فضائــل العقــل هــذه ســاذجة أم ال. مــا يهــم هــو أن فيهــا تترابــط 

إرادة الســيطرة مــع أهــداف “خارجيــة وســامية بالنســبة لهــا”، وأنهــا، بهــذا المعنــى ال تســتحيل إلــى عقــل 

اســتخدامي أو تقنــي ال يأخــذ فــي الحســبان إال األدوات، مهمــاًل الغايــات.

العبور من العلم اإلى التقنية: موت المثل العليا أو زوال الغايات لمصلحة الوسائل

ل معنــى فكــرة التقــدم، إليــك مــا هــو  مــن وجهــة النظــر الجديــدة والتــي نشــير إليهــا بعبــارة “العولمــة” تبــدَّ

أساســي: “فــي عالــم التقنيــة، مــن اآلن فصاعــدًا بمــا أن التقنيــة فــي العالــم بأكملــه ظاهــرة ال حــدود لهــا 

وكونيــة، لــم يعــد الموضــوع هــو الســيطرة علــى الطبيعــة علــى المجتمــع لكــي يكونــا أكثــر حريــة وســعادة، 

رة بكاملهــا  بــل الســيطرة مــن أجــل الســيطرة. لمــاذا؟ ال لشــيء بالضبــط، نظــرًا لطبيعــة المجتمعــات المســيَّ

ـِ “التقــدم أو المــوت”.   مــن ِقَبــل المنافســة والضــرورة القصــوى لــ

طريقان ممكنان للفلسفة المعاصرة: إما أن تصير “مادة تدريس تقنية”

في الجامعة وإما أن تتعهد بالتفكير في األنسية بعد التفكيك

بإمكاننــا وتماشــيًا مــع الجــو “التقنــي”، جعــل الفلســفة: مــادة تدريــس فــي الجامعــة والمدرســة الثانويــة. 

فبعــد مرحلــة مكثفــة مــن “التفكيــك”، تخصصــت الفلســفة، بعــد أن طالتهــا عدوى التقنيــة، في قطاعات: 

فلســفة العلــوم أو المنطــق أو األخــالق أو السياســة الــخ. إن الئحــة “التخصصــات” التــي علــى الطــالب 

االختيــار مــن بينهــا لكــي ُيعتبــروا “مؤهليــن تقنيــًا” ال نهايــة لهــا. أمــام هــذا التطــور الــذي ال يعتبــر فــي 

نظــري تقدمــًا، تبــدو التســاؤالت الفلســفية الكبــرى بالنســبة لالختصاصييــن الجــدد، وكأنهــا التماعــات 

ل خــالل آالف  متواضعــة، آخــر إذ لــم يعــد مطروحــًا الــكالم عــن المعنــى أو عــن حــب الحكمــة. إن كل مــا شــكَّ

الســنين جوهــر الفلســفة عِلــق فــي المصيــدة تــاركًا مكانــه للتبحــر فــي العلــم، “للتفكيــر” و”للفكــر النقــدي”. 
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رة مــن “معبــودات” علــم مــا وراء  لمــاذا الســعي بعــد التفكيــك، للتفكيــر فــي قواعــد أنســية محــرَّ

الطبيعــة الحديــث؟ فشــل الماديــة

أقــول لــك كلمــة عــن تجــدد الماديــة والــذي يالقــي، الرواقيــة والبوذيــة وفكــر نيتشــه ألنــه، وبطريقــة مــا، 

بســبب هــذا الفشــل بالــذات، يجــب التفكيــر بماديــة جديــدة. فــي فضــاء الفلســفة المعاصــرة، ال شــك أن 

أندريــه كونــت– ســبونفيل هــو الــذي دفــع أبعــد مــا يمكــن وبدرجــة عاليــة مــن الموهبــة محاولــة تكويــن 

أخــالق جديــدة وعقيــدة خــالص جديــدة علــى قاعــدة تفكيــك جــذري الدعــاءات الماديــة بالســمو فــوق 

المثــل.  بــدءًا مــن ماركــس ونيتشــه، ال يتوانــى الماديــون أبــدًا عــن المحاكمــة الدائمــة لــكل النــاس أو عــن 

إصــدار أحــكام أخالقيــة كان يفتــرض بــكل فلســفتهم أن تقودهــم إلــى االمتنــاع عنهــا. لمــاذا؟ ألنهــم، مــا 

زالــوا مســتمرين، فــي الحيــاة العامــة، بطريقــة وصلنــا معهــا إلــى التفكيــر بــأن الوهــم قائــم دون شــك فــي 

الماديــة نفســها أكثــر منــه فــي الحريــة، منــذ اللحظــة التــي تبيــن فيهــا أن وجهــة نظــر الماديــة، غيــر قابلــة 

للتحقيــق. مــن هنــا ُتطــرح مســألة األَنســية المعاصــرة: كيــف التفكيــر بالســمو بشــكليه، أي فــي داخلنــا 

)شــكل الحريــة( وخارجنــا )شــكل القيــم( دون الوقــوع مباشــرة تحــت ضربــات علــم األنســاب والتفكيــك 

المــادي؟ وكيــف نفكــر بأنســية متخلصــة مــن األوهــام الماورائيــة التــي كانــت تحملهــا، فــي األصــل ذاك 

هــو، برنامجــي الفلســفي. 

نظرية: نحو فكرة مبتكرة للسمو

نســتطيع فعــاًل تمييــز ثالثــة مفاهيــم للســمو. األول الفكــر اليونانــي، فــي األســاس هــو بالتأكيــد فكــر 

المالزمــة، بمــا أن النظــام الكامــل ليــس مثــااًل وال نموذجــًا فــي مــكان آخــر غيــر العالــم، بــل إنــه حقيقــة 

مجســدة بكاملهــا فيــه. أمــا المفهــوم الثانــي للســمو فهــو مختلــف عــن األول إنــه ينطبــق علــى إلــه 

الديانــات التوحيديــة. ثــم يأتــي المفهــوم الثالــث للســمو مختلفــًا عــن االثنيــن الســابقين. إن جــذوره تعــود 

إلــى كانــط، أمــا وصولــه إلينــا فــكان عبــر “ظهوريــة” هوســرل.  واألمــر يتعلــق بمــا كان هوســرل، بحبــه 

المعــروف دللغــة الفلســفية، يســميه “الســمو فــي المالزمــة”. 

ــص للحظــة المجــاالت األربعــة الكبــرى التــي تنبعــث منهــا قيــم الوجــود اإلنســاني األساســية:  بالفعــل، تفحَّ

الحقيقــة، الجمــال، العدالــة والحــب. إنهــا تبقــى أربعتهــا، ومهمــا قــال عنهــا الماديــون، ســامية أساســًا 

بالنســبة لشــخص فريــد، أي بالنســبة لــك كمــا بالنســبة لــي ولــكل النــاس. 

في “النظرية” “كتفكيٍر في الذات” 

ــخ، ملــك “العلــوم اإلنســانية”  ــة القــرن العشــرين. أصبــح التاري كانــت تلــك النهضــة للعلــوم التاريخيــة، طيل

ومــن المفيــد هنــا أن نفكــر لبرهــة بداللــة الصعــود القــوي لهــذا المجــال العلمــي الرائــع إن ســبب نجاحــه 
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يمكــن تفســيره برأيــي فــي هــذا الســياق: لــدى اســتعارته جــزءًا مــن نمــوذج التحليــل النفســي، وعَدنــا التاريــخ 

بأنــه إذا ســيطرنا دون كلــل علــى ماضينــا، وإذا مارســنا التفكيــر بالــذات بجرعــة عاليــة، ســنتوصل إلــى فهــم 

حاضرنــا وتوجيــه مســتقبلنا بشــكل أفضــل. 

إعادة التفكير في مسألة الخاص: ما الفائدة من أن نكبر؟

فــي الختــام أود أن أقتــرح عليــك ثالثــة عناصــر للتفكيــر فــي الطريقــة التــي تتمكــن أنســية غيــر “مــا ورائيــة” مــن 

أن تعيــد فــي أيامنــا هــذه اإلحاطــة بإشــكالية الحكمــة القديمــة: تختص بـ   

ع لزوم الفكر الموسَّ

يمكــن تعريــف الفكــر الناقــد، للوهلــة األولــى، كفكــر قــادر علــى انتــزاع نفســه مــن نفســه. مــن أجــل “وضــع 

نفســه مــكان اآلخريــن”، وهــذا ليــس فقــط مــن أجــل فهمهــم بشــكل أفضــل، بــل مــن أجــل النظــر إلــى أحكامه 

الشــخصية، فــي عــودة إلــى ذاتــه، مــن أجــل وعــي ذاتــه. 

حكمة الحب

فــي أي ميــدان يعطــي الحــب معنــى، وهــو أن الواقعيــن، الخــاص والعالمــي الــذي يختلــط باإلنســانية، يوجــد 

مــكان ألجــل متوســط: الفريــد أو الفــردي، إنمــا هــذا األخيــر هــو وحــده، وفــي آن معــًا، موضــوع حبنــا وحامــل 

المعنــى. فلنحــاول رؤيــة ذلــك مــن مــدى أقــرب لكــي نجعــل هــذه الفكــرة محسوســة، وذلــك ألنهــا الجســر 

الرئيســي فــي البنــاء الفلســفي لإلنســانية المعلَمنــة.

الِحداد على الكائن المحبوب

يوجــد فــي نظــري طــرق للتفكيــر بالِحــداد علــى شــخص نحبــه. مــن الممكــن أن تغرينــا توصيــات البوذيــة– التي 

تالقــي حرفيــًا توصيــات الرواقييــن، وتتلخــص فــي تعليــم أول: عــدم التعّلــق. ليــس بدافــع عــدم االكتــراث، 

ــا ألنفســنا،  ــرازًا، إذا تركن ــات الصداقــة لكــن، احت ــو، وحتــى إلــى واجب ــى الحن ــة إل ــل الرواقي ــة، مث تدعــو البوذي

أن نقــع فــي فــخ التعّلــق الــذي يزرعــه الحــب فينــا، فإننــا نحضــر ألنفســنا أســوأ اآللــم ألن الحيــاة تتغيــر وال 

ديمومــة، وألن كل الكائنــات هالكــة. إننــي أعــرف مســبقًا مرارتهــا. لكــن الوســيلة الحقيقيــة الوحيــدة، كمــا 

يقــر بذلــك الدالــي لمــا، لكــي نعيــش عــدم التعلــق هــي حيــاة الرهبنــة، علــى المــرء أن يعيــش وحيــدًا لكــي 

يكــون حــرًا ولكــي يتجنــب الروابــط، وأعتقــد أنــه علــى حــق. مــا العمــل إذًا، غيــر انتظــار الكارثــة، ونحــن نفكــر أقــل 

مــا يمكــن فيهــا؟ قــد يكــون الجــواب ال شــيء؛ ولكنــه قــد يكــون أيضــًا، تنميــة المــرء، فقــط لنفســه، بهــدوء 

وبــدون وهــم، لنــوع مــن “حكمــة الحــب”. الــكل يعلــم مثــاًل، أن علــى المــرء التصالــح مــع  أهلــه– إذ  أن ال 

منــاص مــن توتــرات خلقتهــا الحيــاة– قبــل  أن يرحلــوا. ألن األوان بعــد ذلــك يكــون قــد فــات.   
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على سبيل الختام...

بوجــٍه عــام إن واقــع وجــود عــدة أنظمــة فلســفية غيــر متوافقة فيما بينها يؤدي إلى موقفين: التشــكيك 

والدوغمائيــة.إن التشــكيك يتبلــور فــي الخطــاب التالــي تقريبــًا: منــذ فجــر األزمنــة، تتقاتــل الفلســفات فيمــا 

بينهــا دون التوصــل أبــدًا إلــى الحقيقة. 

أمــا الدوغمائيــة فتتحــدث بالطبــع بلغــة معاكســة: بالتأكيــد هنــاك عــدة نظــرات للعالــم، لكــن نظرتــي هــي 

بالتأكيــد متفوقــة علــى األخريــات وأكثــر حقيقــة مــن نظــرات اآلخريــن التــي ال تشــكل فــي النهايــة إال نســيجًا 

متماديــًا مــن األخطــاء.   




