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مقدمة

عىل كبرٍي حدٍّ إىل مقصورًة الوقت لبعض إنجلرتا يف األكاديمية الفلسفة كانت
واعتبار الفهم هذا عىل الفلسفة لقرص اتجاه ويوجد املعرفة، ونظرية املنطق
عادًة هذه كانت خطأً. العامة والفكرية األخالقية بالنُّظم التقليدي ارتباطها

للغاية. محليًَّة كانت ولكنها طاغيًة

أساسية» «كلمات ويليامز، ريموند

رأيها عن لتُعربِّ تاترش مارجريت عىل ُضغط عندما ،١٩٩٩ عام أكتوبر من الخامس يف
حياتي يف صادفتُها التي املشاكل جميع «أتت قالت: أوروبي، اتحاد إنشاء إمكانية حيال
من الرغم وعىل باإلنجليزية.» الناطق العالم من الحلول كل وجاءت القارية، أوروبا من
إىل بالنسبة أنه وهي عميقة؛ حقيقة عن يعربِّ فإنه الترصيح، هذا يف الواضح البهتان
الذين بعض إىل بالنسبة الواقع، ويف — باإلنجليزية الناطق العالم دول سكان من كثري
ولغاتها القارية أوروبا ومجتمعات عاملهم بني حقيقي اختالف يوجد — خارجه يعيشون
ولكن — خصوًصا الربيطانية السياسة تتحدد وجغرافيتها. وتقاليدها السياسية ونُُظمها
التمييز سياق يف — السيايس اليمني بتيار يتعلق فيما نحو بأيِّ حرصية بصفة ليس
يراه — ثقايف اختالف يوجد أنه يعني وهذا القارية؛ ألوروبا و«الكارهني» «املحبني» بني
ما يعارضها؛ ما وكل القارية أوروبا بني — كبريًة فجوًة حتى وربما انقساًما، البعض
«العاِلم ترششل، ِبونستون متعمد نحو عىل تذكِّرنا بنربة تاترش، البارونة عليه أطلقت
هذا ويسعى الثقايف. االختالف هذا عن تعبريًا القارية الفلسفة وتعد باإلنجليزية». الناطق



القارية الفلسفة

يرتتب قد وما الحقيقة، هذه أهمية وسبب ذلك، حدوث سبب تفسري إىل القصري الكتاب
واملستقبل. الحارض يف الفلسفي النشاط حيال عليها

ال أم األركان مكتملة الفلسفة فروع أحد القارية الفلسفة كانت إذا ما مسألُة تعد
كان إذا ما أيًضا الخالف مواضع من فإن كذلك، أنها املرء رأى وإذا خالفيًة، مسألًة
من — مثًال — (بدًال ال أم نحو أفضل عىل الفرع هذا يصف القارية» «الفلسفة مصطلح
فقط نُقل دعنا كبديل). يستخدم ما كثريًا الذي الحديثة»، األوروبية «الفلسفة مصطلح
ثالثة الكتاب لهذا فإن االعتبار، يف هذا وبوضع للجدل. مثري مفهوم القارية الفلسفة إن

وهي: أهداف؛

عىل نظرة إلقاء خالل من خالفيٍّا مجاًال القارية الفلسفة كون يف السبب إظهار (١)
يعارضه، أنه يُزعم ما خالل من وتوضيحه تمييزه وكيفية املصطلح هذا ومعنى تاريخ

أمريكية. األنجلو أو التحليلية الفلسفة وهو
بوضوٍح الواقع، يف يُعرَّف، أن يمكن القارية الفلسفة مفهوم أن كيف إظهار (٢)
جذابة مجموعة تتناول التي الفلسفية واملمارسات التقاليد من مميزة مجموعة ويتضمن

أمريكي. األنجلو التقليد يرفضها أو يتجاهلها ما عادًة التي املسائل من
الفلسفة عن التحدُّث — هذا من الرغم عىل — املستقبل يف يمكننا كيف إظهار (٣)

تحلييل. أو قاريٌّ هو ما حول األكاديمية الخالفات هذه مثل عن بعيًدا

املعارصة؛ الفلسفة تُواجه أكرب مشكلٍة وتوضيح قليًال مختلٍف مساٍر باتخاذ أبدأ
املسائل بني الفلسفة من كبرٍي جانٍب يف فجوة توجد إذ واملعرفة؛ الحكمة بني العالقة وهي:
حياَل وجودية أو واقعية األكثر واملسائل يعرفه، ما املرء معرفة بكيفية الخاصة النظرية
عن الفلسفة من كبري جانب تخىل لقد ُمرضية. أو جيدة برشية حياة عيش يعنيه قد ما
كمَّ أبني أن أحاول وسوف واحدة. شاملة رؤية يف والحكمة املعرفة دمج محاولة مهمة
بني الفجوة هذه تقليص أو سد محاولتها بسبب القارية الفلسفة يف يكمن الذي الجاذبية
التعريف صدى من بعٍض عىل اإلبقاء ثم ومن والتطبيق)؛ النظرية (أو والحكمة املعرفة
يتشكل الذي العالم هذا يف فإنه سنرى، كما ولكن، الحكمة. حب بأنها للفلسفة القديم
مشاكل من تخلو ال الرؤية هذه الطبيعية، العلوم عمليات عىل اعتماًدا متزايد نحو عىل

بها. خاصة
التاريخي آخر: كالسيكيٍّ فلسفيٍّ تمييٍز ضوء يف التالية الفصول تقسيم يمكن
القارية الفلسفة بني للتمييز مختلفة تاريخية طرًقا الثاني الفصل يقدم واملنهجي.
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مقدمة

أواخر يف كانط إيمانويل أعمال استقبال إىل القارية الفلسفة بدايات فأُرجع والتحليلية،
لدى املشرتكَة األخريَة العظيمَة الشخصيَة كثريٍة نواٍح يف يعد الذي عرش، الثامن القرن
أحدهما املنهجني هذين انفصال بدء أعلن الذي أيًضا وهو والتحلييل، القاري التقليَدين:
منهج مع املنهجني مقارنة خالل من الحالة هذه يف السبب أتناول وسوف اآلخر، عن
ثمانينيات يف كانط أعمال عن نتج الذي الجدَل التفصيل ببعض أيًضا سأتناول كما كانط.
القضية حدَّد الجدل هذا أن كيف سأوضح ذلك وبعد عرش، الثامن القرن وتسعينيات
القضية وهذه هيجل. إف دابليو َوجي فيشته جي جيه لدى األملانية للمثالية الرئيسية
تماًما النقيض عىل املطاف، نهاية يف للعقل كانط نقد يقوِّض هل هي: بسيط نحو عىل
العقل، نقد يؤدي أال أخرى، بعبارة والدينية؟ األخالقية املعتقدات أساَس املعلنة، نيَّته من
نتتبع سوف والعدمية؟ التام الشك كابوس إىل املعتقدات، لكل نقًدا يكون أن بد ال الذي

والعرشين. عرش التاسع القرنني يف القارية الفلسفة يف األمر لهذا الكبرية اآلثار
والتحليلية، القارية الفلسفة بني التمييز مشاكل بعض بتناول الثالث الفصل يبدأ
يف لذلك — ا حقٍّ لالهتمام واملثرية — ما حدٍّ إىل النمطية التمثيالت بعض تناول قبل
وصًفا باعتبارها األول: القارية؛ للفلسفة معنَينَْي أناقش ذلك وبعد الفلسفية. األدبيات
معني تاريخ ذات ثقافية سمة باعتبارها والثاني: الفالسفة، يستخدمه أكاديميٍّا ذاتيٍّا
العداء معظم أن وأرى تاترش. مارجريت بينهم من األشخاص، من أكرب عدد يستخدمها
حقيقة يف يكمن التحليليني الفالسفة ِقبل من القارية بالفلسفة يتعلق فيما الفهم وسوء
األكاديمي الذاتي الوصف وأن مفيد، غري نحو عىل بينهما الخلط يتم املعنيني هذين أن
التاريخ عىل نظرة ألقي ذلك وبعد األحيان. أغلب يف ضارة بطرق الثقافية السمة يخفي
القائلة األطروحة ًما مقدِّ باإلنجليزية، الناطق العالم يف القارية للفلسفة الثقايف والسياق
بي يس نموذج سياق يف أفضل نحو عىل يُفهم والتحلييل القاري التقليَدين بني الرصاع بأن
باإلنجليزية الناطق العالم يف الثقافية الحياة أن بمعنى «الثقافتني»؛ الخاصب الشهري سنو
بعبارة اآلخر. الجانب عىل اإلنساني الفهم أو واألدب جانب، من العلم بني بانقسام تتَّسم
يف عداء عن تعبري هي بل «هناك»، يحدث أجنبيٍّا شيئًا ليست القارية الفلسفة أخرى،
هذا يف ِمل ستيوارت ِلجون املفيد التاريخي املثال عىل أركز «اإلنجليزية». مثل يشء جوهر
التجريبية التفكري طرق بني اإلنجليزي الثقايف االنقسام حول الرئيسية وتأمالته الصدد
ونفعية كولريدج تيلور صامويل رومانسية بني الرصاع يف مداه يصل الذي والتأملية،
هاتني بني الرصاع عن حداثة أكثر أخرى تعبريات إىل الختام يف وأتطرق بنثام. جريمي

الثقافتني.
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نحو عىل القارية الفلسفة يف وجذاب مميز هو ما أبنيِّ أن الرابع الفصل يف وأحاول
اختالف يفرس أن يمكن املرء أن كيف حول املالحظات بعض تقديم فبعد أكثر؛ منهجي
هذين فهم كيفية وإيضاح والتاريخ التقليد مفهوَمي عىل أركِّز الفالسفة، بني املمارسة
َومارتن هورسل إدموند هما الفالسفة من اثنني لدى لالهتمام مثري نحو عىل املصطلحني
يتمحور والذي القاري، التقليد يف الفلسفية املمارسة لوصف نموذًجا وأقرتح هايدجر.
إىل هذا يهدف و«التحرر». و«املمارسة» «النقد» هي: رئيسية؛ مصطلحات ثالثة حول
االجتماعية للممارسات نقد بتقديم القارية الفلسفة من كبري جانب اهتمام كيفية إيضاح
الفردي التحرر هدف لتحقيق يطمح الذي النقد وهو ذلك؛ يف والسبب املعارص للعالم

واملجتمعي.
انخفاضقيمة أو انهيار أي — العدمية يف املتمثل األسايس املفهوم إىل أعود ذلك بعد
له امُلحدد التفصيل تجد والذي — الروح خلود أو إله بوجود اإليمان مثل السامية، القيم
للعدمية. نيتشه لفهم لالهتمام املثري الرويس السياق وأتناول نيتشه، فريدريك أعمال يف
إىل أدت التي والفكرية الثقافية األمراض لدراسة يمكن كيف إيضاح ذلك بعد أحاول
يقود هذا أن وكيف وتقدمية، رجعية حداثة إىل بعده تتشعب أن للعدمية نيتشه تشخيص

القاري. التقليد يف الفلسفية غري واملجاالت الفلسفة بني للعالقة املحدد الفهم إىل
د يجسِّ واحد رصاع هناك كان إذا معينة. حالة دراسة السادس الفصل يتناول
أوائل من الفرتة يف حدث الذي ذلك فإنه والتحليلية، القارية الفلسفة بني الخالف جوانب
هو الرصاع وهذا كارناب. َورودولف هايدجر بني بعدها وما العرشين القرن ثالثينيات
والتجربة فيينا، وحلقة كارناب قدَّمه الذي للعالم العلمي التصور بني رصاع أساًسا
الخالف جوانب من الكثري إرجاع ويمكن هايدجر. عند للعالم «التأويلية» أو الوجودية
هايدجر بني للنظر الالفتة املواجهة إىل والقاري التحلييل التقليَدين فالسفة بني الحديثة

بالضبط. حدثت التي األخطاء يف النظر يستحق األمر فإن لذا َوكارناب؛
والتأوييل العلمي َرين التصوُّ بني العالقة مناقشة بتوسيع قمت السابع، الفصل يف
جانبًا أن حقيقَة إن «الظالمية». مقابل يف «العلموية» مسألة تناول طريق عن للعالم
العالم يف باألزمة للشعور استجابٌة إنه يقال أن يمكن القاري التقليد يف الفلسفة من كبريًا
تحديد يف كبري حد إىل تساعد تحرُّري؛ ه للحارضبتوجُّ نقدي وعي إلنتاج ومحاولٌة الحديث،
وهو أال التحليلية؛ الفلسفة من كبرٍي جانٍب عن يميزه الذي وإثارًة بروًزا األكثر الفارق
العلوم نموذج بأن االعتقاد يف للعلموية القاري التقليد نقد يكمن العلموية». «مناهضة
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الفلسفي، للمنهج نموذًجا يقدِّم أن — «ينبغي» ال ذلك، عىل وعالوة — يمكن ال الطبيعية
يجد العالم. لفهم أهمية واألكثر األسايس السبيل للبرش ر توفِّ ال الطبيعية العلوم وأن
هنري مثل القارية، الفلسفة مفكري من كبرية مجموعة لدى عنه معلنًا االعتقاد هذا املرء
ثالثينيات منذ فرانكفورت بمدرسة املرتبطني والفالسفة َوهايدجر َوهورسل برجسون
تعرض أيًضا ولكنه مرشوع، العلموية حيال القلق هذا بعدها. وما العرشين القرن
خطر هو الخطر هذا للعلموية، مناهض ه توجُّ يف االنصهار لخطر األخرية العقود يف
العلموية هما الفلسفة يف تجنبهما يجب اللذان القطبان نظري، وجهة ومن «الظالمية».
كما وذلك والقارية، التحليلية الفلسفة من كلٍّ داخل ضارة ميوًال ويعكسان والظالمية،
هذين النقيض لطريف كبديل وأقرتح بليغ. نحو عىل وهايدجر كارناب بني الرصاع أوضح

بينهما. ثالثًا» «سبيًال
الحالية التقسيمات الفلسفة. وعد أنه أرى ما حول التأمالت ببعض الكتاب وأختتم
أنت (هل ومذهبي مناسب غري معني أكاديمي ذاتي وصف عن ناتجة الفلسفة دراسة يف
التقليد أم القاري، التقليد أم التحلييل، بعد ما التقليد أم التحلييل، للتقليد متَِّبع فيلسوف
مذهبيني ذاتيني وصفني والقارية التحليلية الفلسفة تعد كبري، حدٍّ إىل الحديث؟) األوروبي
إضعاف إىل أدى رأيي يف الذي األمر املجال؛ عىل األكاديمي الطابع إضفاء عن ناتجني
الفلسفة أن هو ورأيي الثقافة. حياة يف لها التدريجي والتهميش للفلسفة النقدية الوظيفة

الحياة. تلك عن حيويٍّا تعبريًا تكون أن يجب
ألقىص املرجعية اإلشارات تقليل هديف كان نبدأ. أن قبل شكر وكلمة ملحوظتان ثمة
يعني وهذا البساطة؛ من ممكن قدر بأكرب الرئيسية األفكار نقل عىل الرتكيز أجل من حد
وأحيانًا بل آخرين، فالسفٍة وأفكاَر حجَج أستعري أو أقتبس املواضع من كثري يف أنني
ه موجَّ الكتاب هذا إن إذ ذلك؛ يف ضري ال أنه أرى قبل. من نرشتُها التي أفكاري من بعًضا
إضافية» و«قراءات «املراجع» قسَمي ْصُت وَخصَّ لالطالع. املحب املتخصص غري للقارئ
بعض وتقديم الكتاب تأليف يف عليها اعتمدت التي املصادر لعرض الكتاب نهاية يف
املوضوعات عن املزيد ملعرفة إليها الرجوع للقراء يمكن التي الكتب بشأن االقرتاحات

الكتاب. هذا يف املعروضة
والحركات والتقاليد املفكرين لجميع ملخًصا أو استعراًضا الكتاب هذا يف تجد لن
تغطيتي يف كبرية فجوات توجد ثَمَّ من القارية؛ الفلسفة أنه نعتقد ما تشكِّل التي الفلسفية
ولكن للغاية، جيد وبعضها بالفعل، متوفرٌة امُللخصة الكتب هذه مثل إن املوضوع. لهذا
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تأمل عن عبارة الكتاب هذا ذلك، من بدًال قائمتها. إىل واحًدا أضيف أن نيتي يف يكن لم
األسلوب يشبه فيه املستخدُم واألسلوُب القاري، التقليد يف الفلسفة لطبيعة باألدلة مدعم
لألمور. ذاتية نظر وجهة يمثِّل ييل ما أخرى، بعبارٍة كتاب. ال مقال، كتابة يف املستخدم
ُرشْفت عندما ،٢٠٠٠ عام من ومايو مارس بني الكتاب لهذا األوىل املسودة كتبُت
عىل للكتاب النهائي النص ويعتمد سيدني، جامعة يف الفلسفة يف زائر كمحارض بالعمل
اليوم يف التالية: الصدفة بسبب هذا أذكر هناك. محارضاتي عن كتبتُها التي املالحظات
«العامة» الفلسفة قسَمي دمج أُعيَد — ٢٠٠٠ مارس ١ — سيدني إىل فيه وصلت الذي
عاًما ٢٧ بعد للفلسفة واحد قسم يف سيدني جامعة يف والحديثة» «التقليدية والفلسفة
الحدة من يخلو يكن لم الذي — االنفصال هذا أن من الرغم عىل واآلن، االنفصال. من
إىل أصوله ترجع — أثر ترك دون تختِف لم إنها القول من بد ال التي الحدة يبدو؛ كما
أوائل يف فيتنام حرب يف أسرتاليا مشاركة عن أساًسا نجمت التي السياسية الخالفات
بني العالقة أهمها فكرية، خالفات عن أيًضا ناتًجا كان فإنه العرشين، القرن سبعينيات
القول الدقة من ليس أنه من الرغم وعىل والنسوية. املاركسية وخاصة والسياسة، الفلسفة
كسا األخري هذا فإن التحلييل-القاري، التقسيم سياق يف ُمربًَّرا كان القسمني فصل بأن
أصدقائي أشكر أن وأودُّ بآخر. أو بنحو السيئة الطرق أنواع بجميع الفصل هذا بالتأكيد
التقسيم. هذا يف النظر إعادة عىل ملساعدتي سيدني جامعة يف طالبي وبالطبع وزمالئي،
جامعة مطبعة يف الرائعة محررتي فكرة كان ولكن فكرتي، الكتاب هذا يكن لم وأخريًا،

الرائعة. األفكار هذه ملثل امتالكها عىل أشكرها أن أود كوكس. شييل أكسفورد:
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واحلكمة بنياملعرفة الفجوة

املجال هي الفلسفة فإن الحكمة، تحب أنك تعتقد كنت فإذا الحكمة؛ ُحب هي الفلسفة
إىل بالنسبة الفلسفة؟ إياها تُعلُِّمنا التي الحكمة هي ما ولكن تدرسه. أن يُفرتض الذي
إياها تعلمنا التي الحكمة بعده، من جاءوا الذين القدماء الفالسفة كل وتقريبًا سقراط،
األفكار معظم يف بديهيٍّا وكان طيبة. برشية حياة عيش يعني قد بما تتعلق الفلسفة
هذا إطار ويف سعيدة. حياة أيًضا تكون الطيبة البرشية الحياة أن القديمة الفلسفية
ِقبل من مفرتًضا يكون ولكنه أرسطو، لدى عنه واضٌح تعبريٌ يوجد الذي — التصوُّر
أعىل بتحقيق تسمح الفلسفة فإن — الرواقية املدرسة مثل الالحقة الهلينستية املدارس
التأملية، الحياة هي الفلسفة فإن ثَمَّ ومن الزاهد؛ التأمل حياة وهي السعادة، من درجة
ال املختربة غري الحياة أن االفرتاض ويصري والفحص، االختبار قيد توضع التي الحياة
فحسب. ههم وتوجِّ تعلِّمهم أن ال البرش، الفلسفة تشكِّل أن فينبغي تُعاش. أن تستحق

فإن العيش، تستحق ال املختربة غري الحياة أن من الرغم عىل أنه ننىس أال يجب ولكن
التقلُّبات عن تنفصل لم القدماء عند والفلسفة التأمل، تستحق ال تعاش ال التي الحياة
ممارسة باعتبارها الفلسفة إن بل اليومية. االجتماعية الحياة يف تحدث التي الفعلية
سماه فيما يحدث كان يشء هي الحقيقة باسم حقيقة أنه يُعتقد ما لفحِص تأملية
«عمليٍّا» نشاًطا الفلسفة فكانت السياسية. للحياة العام املجال أي «الدولة»؛ اإلغريق
الذي كبري نحو عىل النظري االستقصائي الشكل عن ملحوظ نحو عىل يختلف بارًزا،

عرش. السابع القرن من بدايًة الفلسفة عليه أصبحت
طيبة، حياة لتحقيق السعي هي ُحبَّها الفلسفُة تعلِّمنا التي الحكمة القديم، التصور يف
غريب، نحو عىل وربما واآلن، سعيدة. حياًة تعريفها بحكم ستكون وتأمل، تفكري حياة
مجال خارج أي — الفلسفة مجال خارج األشخاص معظم يعتقد الذي النموذج هو هذا



القارية الفلسفة

الفلسفة». «رمزية ،(١٦٢١–١٦٩١) براندي جياسينتو :1-1 شكل

له، يخضعون الفلسفة مجال داخل األشخاص معظم أن — للفلسفة األكاديمية الدراسة
الفلسفة يف الرئيسية املسألة أن تماًما طبيعي نحو عىل يفرتضون أنهم يف السبب هو وهذا
تلتقي التايل: املشهد تخيل االعتبار، يف الفكرة هذه وبوضع الحياة. معنى تكون أن يجب
فيلسوفة، بأنها تجيب عملك؟» «ما ويسألها: حفلة يف غريبًا شخًصا أكاديمية فيلسوفة
إذن؟» الحياة معنى «ما يسأل: ذلك غري يقوله يشء ألي والفتقاده ِلَلحظة، الغريب ويتجرأ
إما الفيلسوفة جانب من قلقٍة محاولٍة مع العصبي بعضالضحك يحدث املرحلة، هذه عند
األكاديمية الدراسة أن َخِجلة بابتسامة للرشح وإما ممكن، وقت بأرسع املوضوع لتغيري
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ُمحرًجا املوقف هذا أجد ما وبقدِر واآلن، األمور. هذه بمثل الحقيقة يف تتعلق ال للفلسفة
لم إذا أخرى، بعبارة تماًما. افرتاضه يربر ما لديه الغريب الشخص أن أعتقد اجتماعيٍّا،
عىل ولكن لُكنِْهَها، تتوصل أن بالرضورة ليس — الحياة معنى مسألَة الفلسفُة تعالج
صحيح. نحو عىل بعملهم يقومون ال الفالسفة إن القول يمكن فإنه — تدرسها األقل

تعلقها من أكثر الفلسفة مجال خارج باألشخاص تتعلق ال هنا املشكلة رأيي، يف
ربما الفلسفة أن فكرة معظمنا، إىل فبالنسبة األكاديميني. فالسفتنا داخله؛ باألشخاص
ما حدٍّ إىل تُعد وسعيدة طيبة برشية حياة تحقيق أو الحياة معنى بمسألة متعلقة تكون
«علم تجاوًزا يسمى ما مجال يدرسها املسائل هذه فمثل بالتأكيد. سخيفة مزحة مزحة؛
هذا إىل املجال هذا خاطٍر طيب عن سلمت األكاديمية الفلسفة عموًما، الشعبي». النفس
تلك والروح»؛ والجسد «العقل حول تدور التي الكتب من الزيادة املتواصل الكبري املد
من بالقرب محرج نحو عىل تقبع التي األلوان الزاهية الجديد العرص كتب من الرفوف
لقد الرئيسية. الشوارع يف املوجودة املكتبات يف التقلص املتواصلة الفلسفة كتب أقسام

املبكر. التقاعد واختارت املعارك هذه عن كبرٍي حدٍّ إىل األكاديمية الفلسفة تخلت
معنية تكن لم إذا األكاديميني، الفالسفة معظم إىل بالنسبة الفلسفة تُعنى بماذا إذن،
القول يمكننا معانيها، أوسع يف ماذا؟ معرفة «املعرفة». ب معنية إنها نُقل دعنا بالحكمة؟
وهو معرفة، لكلمة الالتيني املقابل هنا ويَربز األشياء. طبيعة بمعرفة تُعنى الفلسفة إن
— فالعلوم علمية؛ مسألة — األشياء طبيعة معرفة — املعرفة ومسألة .scientia (علم)
ملاهية موثوقية واألكثر األفضل املعرفة لنا ر توفِّ التي هي — الحديثة الطبيعية العلوم
فيمكن فرضياتها، عىل تجريبية أدلة تقدِّم أن يمكن الطبيعية العلوم ألن ملاذا؟ األشياء.
دليل أي أقدِّم ولم البرشية»، مخلص هو «املسيح قلُت: فإذا ادعاءاتها. صحة من التأكد
إن قلُت إذا ولكن كليٍّا؛ اإليمان تخص مسألة عدمه من االدعاء لهذا قبويل فإن تجريبي،
فإنني األكسجني، من وجزء الهيدروجني من جزأين من األوقات جميع يف تتكون املاء مادة

بها. أقوم تجربٍة خالل من ذلك إثبات أستطيع
أدلة تقديم فيه منا ع يُتوقَّ عالم علمي؛ عالم يف نعيش نحن تماًما، جميًعا ندرك وكما
العلمي فالتصور مستَحق؛ نحو عىل االدعاءات تلك فسُرتفض وإال ادعاءاتنا، عىل تجريبية
وفرنسا، إنجلرتا يف عرش السابع القرن من األوىل العقود إىل تاريخه يعود والذي للعالم،
الطريقة عىل يهيمن أنه ذلك، من أهم وربما األشياء، بها نرى التي الطريقة عىل يهيمن
املتفرجني مثل ما حدٍّ إىل األشياء نرى أن نتوقع فنحن األشياء؛ بها نرى أن «نتوقع» التي
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املرسح يف املتفرج تعني التي اإلغريقية الكلمة نظريٍّا؛ فحصها يمكننا حيث مرسح يف
شكل يف مبارش نحو وعىل تجريبيٍّا تَِرُد ككائنات األشياء وتُقدَّم .theoros (نظرية) هي
هذه تسمى ذلك وبعد األشياء، هذه بطبيعة معرفة العلم ويمنحنا تمثيالت. أو أحاسيس

«حقائق». األشياء
للفلسفة؟ األكاديمي الفيلسوف يسنده الذي الدور ما العلم، عليه يسيطر عالم يف
وهي معرفة تعني التي اإلغريقية الكلمة إىل باإلشارة جزئيٍّا السؤال هذا عن اإلجابة يمكن
عىل تهتم أنها يعني وهذا املعرفة. نظرية أي إبستمولوجي؛ الفلسفة فتصبح episteme؛
أن التأكد وكيفية نعرفه، ملا معرفتنا كيفية مثل واملنهجية؛ املنطقية باملسائل كبري نحو
فيها تكون التي الظروف حول نظريٍّا استقصاءً الفلسفة تصبح صحيحة. املعرفة هذه
ملكة كونها من الفلسفة دور يتغري للعالم، العلمي التصور ويف ممكنة. العلمية املعرفة
مع تتوحد النظرية املعرفة كانت حيث — أفالطون إىل بالنسبة كانت كما — العلوم
يف لوك جون لرؤية وفًقا — للعلم مساعًدا عامًال ذلك من بدًال لتصبح العملية الحكمة
التي املخلفات إزالة يف مهمته تتمثل — ١٦٨٩ عام يف اإلنساني» الفهم عن «مقال بداية
العلم رصح يف نظافة عامل الفيلسوف فيصبح العلمي؛ والتقدم املعرفة طريق تعرتض

العمالق.
الحكمة؟ مسألة عن ماذا ولكن الكفاية، فيه بما محرتمة النظافة عامل مهنة إن
التي للطريقة صدًقا وأكثر أفضل وصًفا لنا يقدِّم إنه إذ مذهل؛ العلم أن هي هنا املشكلة
الطبيعية». «األنطولوجيا بتسميته املعارصون الفالسفة يُغَرم ما وهو األشياء، عليها تكون
إىل نت وتحسَّ حياتنا تغريت — التكنولوجيا — العلم قرينة عمل خالل من ذلك، عىل عالوة
وبناءً بأجدادنا. مقارنة حتى أو القديم، العالم من بشخص مقارنة تصوره يمكن ال حد
أو — هذا من الرغم عىل ولكن أيًضا. فعاٌل وإنما فحسب، مذهًال ليس فالعلم ذلك، عىل
أننا نعتقد دودية زائدة مثل تزعجنا تزعجنا؛ الحكمة مسألة تزال ال — هذا بسبب ربما

إليها. بحاجة نعد لم
مسألة ِلُكنِْه الوصول إىل حاجة غري يف يجعلنا للعاَلم العلمي التصور هل هو: والسؤال
من الحكمة؟ يف املتمثلة الدودية الزائدة استئصال املعرفة جسد يتطلب هل الحياة؟ معنى
جميع بأن الفالسفة بعض يجادل وربما ذلك، األمر يتطلَّب معينة، متطرفة نظٍر وجهة
يتم وإما التجريبي، االستقصاء خالل من لتحديدها قابلة إما تكون أن يجب املسائل
يمكن الحياة معنى مسألة أن يُدَّعى ربما النحو، هذا عىل صحيحة. غري باعتبارها رفضها
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هذا ويف الداروينية. التطور نظرية خالل من تجريبي أو سببي نحو عىل غورها سرب
الطبيعي؛ االنتقاء مثل السببية، الفرضيات بعض أساس عىل الحياة تفسري يمكن اإلطار،
الفلسفة فروع من فرع يوجد إنه حتى تطورية، نزعات عن ناتج البرشي اإلدراك إن أي
إىل الفلسفية املسائل جميع تحويل أوًال يحاول الذي التطورية» املعرفة «نظرية يسمى
للنزعات بالرجوع عنها يُكشف أن يجب املسائل هذه كل بأن االدعاء ثم معرفية، مسائل

التطورية.
بني أو والحكمة، املعرفة بني العالقة حيال تطرًفا أقل نظر وجهة أعتنق إنني
مسألة أن أعتقد ال أنا اإلنساني. االستقصاء نسميه أن يمكن وما العلمي االستقصاء
فكما سببية؛ مسألة مجرد ليست فهي التجريبية؛ للدراسة إخضاعها يمكن الحياة معنى
من سدُّها يمكن تفسرييًة فجوًة ليست وهي والحكمة؛ املعرفة بني فجوة توجد أعتقد،
كل حل يمكن كان فإذا «شعورية». فجوة وإنما شموًال، وأكثر أفضل نظرية إنتاج خالل
ُحلت لو حتى أنه نشعر قد فإننا العلمي، االستقصاء خالل من تجريبيٍّا املعرفية املشاكل
بمسألة صلة ذي غريَ ما نحٍو عىل هذا فسيظل وجميل، رائع يوم صباح يف املشاكل تلك كل

بالضبط. الطيبة البرشية الحياة منه تتألف قد الذي ما معرفِة بمسألة الحكمة؛
سنعرض التي اليومية، الحياة بخربات خاصة مهمة َلمفارقة وإنها — واملفارقة
ال للعالم العلمي التصور أن هي — العدمية مفارقة صورة يف الثاني الفصل يف لها
حتى حدة. أكثر نحو عىل بها نشعر يجعلنا ولكنه والحكمة، املعرفة بني الفجوة يسد
علميٍّا للغاية املتقدمة املجتمعات يف لها حدة أقىص يف تكون املفارقة هذه أن أراهن إنني
تتسع املتقدمة الغربية املجتمعات يف والحكمة املعرفة بني الفجوة أن ويبدو وتكنولوجيٍّا.
تكون الحياة بمعنى املتعلقة التأملية املسألة فإن املعنى، وبهذا السحيقة. الهوة حد إىل
رضورات تتوافر عندما فقط تَظهر فالفلسفة دائًما؛ هكذا كانت ربما والثراء. للرتف نتيجًة
عىل صحيح وهذا األخالق.» ثم أوًال، «الغذاء بريخت: برتولت قال فكما األساسية، الحياة
ولو — طعاًما تعطيهم عندما أنهم هي البرش عن الغريبة الحقيقة ولكن كاٍف، نحو
سوف فإنهم الدنيوية، النعم كل عليهم تغدق وعندما — أكله يمكنهم مما أكثر طعاًما
«علوًما» وحتى جديدة، وأمراًضا عصبية واضطرابات ألنفسهم، جديدًة مآَيس يبتكرون
النفيس التحليل املثال، سبيل عىل واألمراضالجديدة؛ االضطرابات تلك مع للتعامل جديدة
الشعور يبدأ وعندما شابه. ما أو املنعكسات، علم أو بالروائح العالج أو النفيس العالج أو
حقيقي بحماٍس الحياة بمعنى الخاصة املهملة املسألة تعود وجوديٍّا، املفارقة هذه بقوة

حياتي؟» من الهدف هو ما ولكن وأريد، أحتاج ما كل أمتلك أنني يل «يبدو ومخيف:
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للعديد مربًرا مصدًرا — يومي شأن أنها من الرغم عىل — الغريبة الحالة هذه تعد
مسألة مع والتعامل املعنى» «فجوة ِلَمْلء نظري، وجهة من املربرة، غري املحاوالت من
أو التقليدي، الدِّين إىل العودة خالل من عديدة: بطرق ذلك يتم أن ويمكن الحياة. معنى
يصاحبها ما غالبًا والتي السياسية، السلطوية خالل من أو جديد، دين ابتداع خالل من
الرصبية)، القومية املثال، سبيل عنيف(عىل قوي مزيج التقليدييفصورة الدين إىل العودة
املعنى: فجوة لسد حاليٍّا املتوافرة والخمسني السبعة الروحيات فروع أحد خالل من أو
الطفل عىل العثور أو بلوراٍت حمل مع هرميٍّ حيٍز تحت الجلوس أو اليوجا أو التنجيم
الصغري، الكتاب هذا نهاية يف سنرى وكما يكون. ما أيٍّا أو الشخص، داخل يف املوجود
الفلسفة من كبري جانٍب ُ خطأ كان ما إذا أنه بمعنى «الظالمية»؛ من مختلفة أشكال هذه
الخاطئ الرفض فإن — العلموية إىل يؤدي الذي األمر — بالعلم االفتتان هو املعارصة
وجود خطر يف الختامية ادعاءاتي أحد ويتمثل الظالمية. إىل يؤدي للعلم نفسه بالقدر
تتعرض الذي الخطر كان إذا إذن، املعارصة؛ القارية الفلسفة من كبري جانب يف الظالمية
جون وبكلمات الظالمية. هو املقابل انعكاسه فإن العلموية، هو املعارصة الفلسفة له

مجانني.» واآلخر وحوًشا، الرجال من يصنع أن يمكن االتجاهني «أحد ِمل: ستيوارت
بهوية — أخرى أمور بني من — تميَّزت القديمة الفلسفة فإن قليًال، ص ألخِّ ولكي
طبيعة معرفة إن أي مًعا؛ دمجهما بمحاولة األقل عىل أو والحكمة، املعرفة عىل تقوم
يربط الذي واالفرتاض لحياته. املرء تسيري يف الحكمة إىل تؤدي أن شأنها من األشياء
ثم ومن إنساني؛ هدٍف عن يعربِّ النحو هذا عىل الكون أن فكرة هو مًعا والحكمة املعرفة
ما هو وهذا إنسانًا. املرء يكون أن يعنيه مما يتجزأ ال جزءًا ستكون الكون معرفة فإن
عليه أَْطلق ما ضوءِ يف طبيعي يشء كل تفسري يمكن حيث للكون»؛ الغائية «النظرة يسمى
وأدت عليه. هو ما عىل يشء أي يكون أجله من الذي الهدف هذا النهائي، سببه أرسطو
التفسري بني والحكمة، املعرفة بني والتطبيق، النظرية بني مالئمة وحدة إىل النظرة هذه
عىل الكون إىل يُنظر أن املثال سبيل عىل يمكن حيث الوجودي؛ املعنى أو والفهم السببي

الرب. كتبه حي كتاب أنه
عرشحتى السابع القرن من للعلوم االستثنائي التقدم خالل ومن الحديث، العالم يف
عمله يف ،١٦٤١ عام يف بالفعل ديكارت رينيه وكتب الوحدة. هذه تصدَّعت الحارض، الوقت
مطلًقا منه طائل ال النهائية األسباب عن املألوف «البحث قائًال: األوىل» الفلسفة يف «تأمالت
الفيزيائية للقوانني ببساطة يخضع فهو إنساني؛ هدف أي عن الكون يعرب ال الفيزياء.» يف
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البرشي؛ بالسعي مبالية غري ولكنها منها، للتحقق جهدنا قصارى نبذل أن يمكننا التي
وقت يف باسكال بليز كتابة يف السبب هو وهذا وآيل، إنساني وال وقاٍس واسع فالكون
«الصمت عرشقوله: السابع القرن خمسينيات أواخر يف للعالم املتحولة النظرة هذه ظهور
َوجاليليو كوبرنيكوس كون أن «معرفة» أي بالخوف»؛ يملؤني الالمتناهي للفضاء األبدي
املرء يتحول عندما كبريًا خوًفا تُسبِّب نهائي هدف أو معنًى دون الالمتناهي املفتوح
التي والروحية التاريخية التجربة عن التعبريات أحد وهذا «الحكمة». مسألة يف للتفكري
والحكمة، املعرفة عوالم بني تجريبية فجوة لدينا ذلك يرتك إذ «التنوير»؛ باسم تُعرف
عربَّ وكما الوجودي. والفهم السببي والتفسري واملمارسة، والنظرية واملعنى، والحقيقة
حقيقتها يف العلمية، الثورة فإن القرن، ونصف قرنني حوايل بعد ذلك عن فيرب ماكس
تعبريًا الطبيعة تعد فلم الطبيعة»؛ عن السحر «نزع يف تسبَّبت إنكارها، يمكن ال التي
«مادة» هي الطبيعة ذلك، من بدًال بل أيًضا، البرش فيه يشارك الذي العالم» «روح ل مرئيٍّا
ولكن سببيٍّا، تفسريها ويمكن القوانني، تحكمها ِرصف، نحٍو عىل شخصية غري موضوعية

البرش. بأهداف مطلًقا لها عالقة ال
ففي واضحة؛ — املعارصين نحن — إلينا بالنسبة املشكلة فإن كذلك، األمر كان إذا
بني بفجوة نشعر فإننا العلمية، الثورة أحدثته الذي العالم عن السحر نزع مواجهة
الطبيعة تستطيع هل هو: والسؤال املعنى. من حياتنا تجريد يف تتسبب والحكمة املعرفة
فجوة تزيل بل تقلل بطريقٍة أخرى مرة مسحورة تصبح أن البرشية الذوات الواقع، يف أو،
فمن للحل؛ قابلة غري املعضلة هذه تبدو الجيدة؟ للحياة معقوًال تصوًرا وتُنتج املعنى
نصبح الحالة هذه ويف العلموية، هي العلمية للحقيقة الفلسفية التكلفة أن يبدو جهة،
يؤدي للكون جديدة أَنَْسنٍَة خالل من العلموية رفض أن يبدو أخرى، جهة ومن وحوًشا.
بجاذبية البديل هذا جهتي إحدى تتميز وال مجانني. نصبح الحالة هذه ويف الظالمية، إىل

وسط. حل اقرتاح سأحاول الكتاب، هذا نهاية ويف خاصة.
يتمحور أن يجب ما أن رأيي يف القارية؟ بالفلسفة هذا عالقة ما ولكن تتساءل: ربما
جانبيها أحد عىل تُهدِّد التي املعضلة هذه هو الحارض الوقت يف الفلسفة تفكري حوله
مسألة أن يعني وهذا مجانني؛ إىل بتحويلنا اآلخر الجانب وعىل وحوش، إىل بتحويلنا
األنشطة صلب يف تدخل أن األقل عىل ينبغي بها، املرتبطة الحياة معنى ومسألة الحكمة،
يقع مما الكثري جاذبية إن باحتقار. حتى أو بحرج أو مباالة بال تعامل وأال الفلسفية،
العلم مسألتَي بني الجمع يحاول أنه يف تتمثل رأيي يف القارية الفلسفة مسمى تحت

19



القارية الفلسفة

«الحكمة». ،(١٥٤٠–١٦٠٩) زوكاري فريدريكو :2-1 شكل

واألمثلة بينهما. التقريب األقل عىل أو الوجودي، واملعنى الفلسفية والحقيقة والحكمة،
أجل من املوت حتى اإلنسان رصاع حول هيجل فلسفة يف فكرنا سواء وفرية، هذا عىل
من يتجزأ ال جزءًا ذلك باعتبار الطبيعة داخل ومنزلة كرامة له برشي ككائن به االعرتاف
تقييم إعادة إىل والحاجة الرب موت حول نيتشه فلسفة أو املطلقة؛ املعرفة إىل ارتقائه
إىل والحاجة الرأسمالية ظروف ظل البرشيف اغرتاب حول ماركس كارل فلسفة أو القيم؛
األحالم يف النشط الالواعي الكبت حول فرويد أو والعادل؛ التحرري االجتماعي التحول
العقلية؛ الحياة قلب يف املوجودة الالعقالنية عن ذلك يكشفه وما اللسان وزالت والنكات
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إىل والحاجة الزائفة، االجتماعية بالحياة املميت االكرتاث وعدم القلق، حول هايدجر أو
الرغم عىل — املجدي غري والشغف والغثيان، الذات، خداع حول سارتر أو حقيقي؛ وجود
الذي الكون يف االنتحار مسألة بشأن كامو ألبري أو اإلنسان؛ بُحرية — رضوري أنه من
الالنهائية مسئولياتنا صدمة حول ليفيناس إيمانويل أو الرب؛ وفاة بسبب عبثيٍّا أضحى

نهاية. ال ما إىل القائمة هذه تمتد أن ويمكن اآلخرين. تجاه
قلب إىل أقرب تبدو أنها هو القارية الفلسفة جاذبية عوامل أهم أن يعني هذا
واملخاوف واآلمال الحياة، دراما إىل بالنسبة واقعية أكثر فتبدو اإلنساني؛ الوجود وتفاصيل
ال هذا الحال، وبطبيعة لها. نتعرض التي والرضاء الرساء مواقف من والعديد البرشية،
الرغم عىل التحليلية. أو أمريكية األنجلو الفلسفة عن تماًما غائبة املخاوف هذه أن يعني
النوع هذا من كبريًا جزءًا إن نظري، وجهة من القول، اإلنصاف من يكون قد أنه من
الحكمة، مسألة حساب عىل طبيعيٍّا، أو علميٍّا املتصورة املعرفة، مسألة عليه تهيمن األخري
أن يمكن الذي — املثال سبيل عىل — فيتجنشتاين لودفيج مثل يفرسشخصية ال هذا فإن
الفلسفية الحقيقة بني جمعه طريقة عىل تعتمد مفكًرا باعتباره الهائلة جاذبيته إن يقال
إن يقال ربما وهكذا للحياة. معينة طريقة الواقع، يف أو الوجودي، للمعنى معنٍي ٍر وتصوُّ
إن نُقل دعنا لذا وإرشادي؛ عالجي هدف هو فيتجنشتاين أعمال وراء األسايس الهدف
التحليلية الفلسفة بني للتمييز كافيًا عامًال ليست والحكمة املعرفة بني الفجوة سد محاولة
الفجوة هذه سد محاولة أن هي الرئيسية فنقطتي املشكلة؛ هي تلك وليست والقارية.

التفلسف. طرق «لجميع» رضوريٍّا أساًسا تكون أن يجب
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الثاني الفصل

املثالية إىل كانط من القارية: الفلسفة أصول
األملانية

مميز هو ما إيضاح ثم القارية الفلسفة تعريف يف القادمة القليلة الفصول مهمة تتمثَّل
سوف منهجي. وآَخر تاريخي شق نْي: شقَّ ذات بطريقٍة هذا أفعل أن وأود فيها، وجاذب
عرًضا الرابع الفصل يف سأقدِّم بينما التاريخي، َر التطوُّ والثالث الثاني الفصالن يتناول
منهجية بطريقة الفلسفة تاريخ كتابة فكرة كانت القارية. للفلسفة وجدلية منهجية أكثر
هيجل رائعة منذ القاري الفلسفي التقليد اتباع يف للرشوع ا جدٍّ شائعة وسيلًة وجدلية
النهجني. كال بني وجمع ١٨٠٧ عام يف ظهر الذي الكتاب ذاك الروح»، «فنومينولوجيا
مثل: معاَرصًة، أكثر أخرى أعمال يف ُمتبًعا نفسه األسلوب يجد أن أيًضا للمرء ويمكن
«تاريخ فوكو وكتاب ،(١٩٦٨) البرشية» واملصالح «املعرفة هابرماس يورجن كتاب
وهذا .(١٩٦٧) الكتابة» علم «يف دريدا وكتاب ،(١٩٦١) الكالسيكي» العرص يف الجنون

أمريكي. األنجلو الفلسفي التقليد يف بكثري شيوًعا أقل األسلوب

القارية الفلسفة لبدء طريقتان كانط؟ أَم هورسل (1)

الفلسفة عن القارية الفلسفة لتمييز مختلفتني طريقتني بتناُول أبدأ أن يل اسمح
املوضوع هذا تاريخ يبدأ القارية، الفلسفة حول كتابًا ر يتصوَّ أن للمرء يمكن التحليلية.
هايدجر عليه يُطِلق ما وهو منطقية»، «مباحث هورسل كتاب بنرش ١٩٠٠ عام حوايل يف
ميزَة النهج هذا ويمتلك الفنومينولوجيا. ى يُسمَّ الذي التقليد بدأ الذي «الثوري»، العمَل
الفلسفة يف املتمثِّل الواسعة) الفجوة الواقع، يف (أو املعارص التقسيم بأن القراء تذكرِي
يف الثورية الفلسفة من املستوحاة التقاليد بني تقسيٌم جوهره يف هو والقارية، التحليلية
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املنطقية والوضعية ِلفيتجنشتاين، املبكرة األعمال مثل — فريجه ِلجوتلوب واللغة املنطق
النقدية املواجهة من املستَمدة تلك وبني — أمريكية األنجلو اللغة وفلسفة فيينا لحلقة
بني كبري تواُصل يوجد وكان والتفكيكية. الوجودية مثل هورسل، فنومينولوجيا مع
هورسل لكتاب متعمقة نقدية مراجعًة فريجه نرش ١٨٩٤ عام ويف وهورسل، فريجه
حيال هورسل نظر وجهات يف كبري تغريُّ إىل ْت أدَّ ،(١٨٩١) الحساب» علم «فلسفة األول؛
هورسل يعتقد كان كما — يمكن ال املنطق أن بمعنى النفس؛ وعلم املنطق بني العالقة

النفس. علم إىل يَُرد أن — البداية يف

القارية؟ الفلسفة هي ما

النقدية الفلسفة بنرش تبدأ الفلسفة، تاريخ يف سنة ملائتَْي تمتد لفرتة اسم هي القارية الفلسفة
التالية: الرئيسية الفلسفية الحركات ظهوَر ذلك ز وحفَّ عرش. الثامن القرن ثمانينيات يف ِلكانط

َونوفاليس، َوشليجل، َوهيجل، َوشيلينج، (فيشته، تالها وما األملانية والرومانسية املثالية (١)
َوشوبنهاور). َوشاليرماخر،

َوفرويد، َونيتشه، َوماركس، (فيورباخ، الشك» و«سادة الطبيعة) وراء ما (أو امليتافيزيقا نقد (٢)
َوبرجسون).

ياسربس، َوكارل شيلر، َوماكس (هورسل، األملانية والفنومينولوجيا الوجودية الفلسفة (٣)
َوهايدجر).

َومريلو-بونتي، َوسارتر، (كوجيف، الفرنسية والالهيجلية والهيجلية، الفنومينولوجيا، (٤)
بوفوار). َودي َوباتاي، َوليفيناس،

َوريكور). َوجادامري، (ديلتاي، التأويلية (٥)

َوأدورنو، َوهوركهايمر، َوبنجامني، (لوكاتش، فرانكفورت ومدرسة الغربية املاركسية (٦)
َوهابرماس). َوماركوزه،

َودريدا، (فوكو، البنيوية بعد وما َوألتوسري)، َوالكان، (ليفي-شرتاوس، الفرنسية البنيوية (٧)
َوكريستيفا). (إيريجاري، والنسوية َوبودريار)، (ليوتار، الحداثة بعد وما َودولوز)،

الفلسفة يف املتمثلني ظاهريٍّا املتباينني التقليدين هذين بشأن الغريب الحال، بطبيعة
أعمال يف أوروبا وسط من مشرتكة أصول له كليهما أن هو والفنومينولوجيا؛ التحليلية
أستاذًا كان الذي برنتانو َوفرانز براغ، يف يعيش كان الذي بولزانو برنارد الفيلسوف
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ما باختصار، به. طالَّ بني من كان الشاب فرويد سيجموند أن إىل وأشار فيينا يف جامعيٍّا
ولكْن ذاتية، عقلية خربات ليست األفكار أن فكرة هو بولزانو من وهورسل فريجه أخذه
هو برنتانو فرانز من أخذاه ما أن حني يف التحليل، عىل قادر موضوعي محتًوى لها
خزانة حبيسة وليست العالم يف أشياء نحو هٌة موجَّ فكرٍة كل أن وهي القصدية؛ أطروحة
«النفسانية»؛ ى يُسمَّ كان وما والنسبوية، رفضالشكوكية الفكرتان هاتان غذت الوعي. يف
املسائل جميع بأن عرش، التاسع القرن أوائل يف أملانيا يف تطورت التي النظر وجهة وهي
للمنطق نفيس بتفسري هورسل ك وتَمسَّ نفسية. آليات إىل ردها يمكن والفلسفية املنطقية
القاطع الرفض جانب إىل النفسانية نقد وكان ذلك. بخالف فريجه أقنعه حتى والحساب
فلسفة بني يجمعان اللذين األمرين هما التجريبي، العلم إىل الفلسفة لرد محاولة ألي
والقارية التحليلية الفلسفتني أن لنا يتضح وهكذا، هورسل. َوفنومينولوجيا ِلفريجه اللغة
أوروبا وسط دول يف مماثل جغرايف ملصدر وتنتميان التاريخية، األصول نفس لهما
بني التواصل إلعادة الوحيدة والطريقة مشرتك. فلسفي عدو ولهما باألملانية، الناطقة
هذان عندها تفرَّع التي واملفاهيمية التاريخية النقطة إىل العودة خالل من هي الفالسفة

التقليدان.
١٩٩٣ عام يف املنشور التأثري، الكبري كتابه يف دوميت مايكل اسرتاتيجية هي هذه
فريجه من بدايًة التحليلية الفلسفة تاريخ دوميت يروي التحليلية». الفلسفة «أصول
مقدمًة سيكون الفلسفي للمايض وضوًحا أكثر فهم تقديم بأن محمود أمل عىل فصاعًدا،
بكلمات الحايل الوضع دوميت ووصف املعارصين. الفالسفة بني املتبادل الفهم من لنوع

مالئمة: قاتمة

فمن نفسها؛ األساس يف هي التقليدين يف الفلسفة بأن التظاُهر أقصد ال
من فقط التواصل تأسيس إعادة يمكننا سخيًفا. سيكون هذا أن الواضح
هذه جانبي عىل من الصياح يف اآلن فائدة فال التفرع؛ نقطة إىل العودة خالل
إنه ذلك، مع أبًدا. التفاق يصلوا لن الفالسفة أن الواضح ومن السحيقة. الهوة
بعضهم فهم أو بعض مع التحدث بعضهم باستطاعة يَُعْد لم إذا مؤسف َألمٌر
هناك أن تعتقد كنت إذا ألنك الفهم، هذا مثل تحقيق الصعوبة فمن بعًضا؛
التحدث يف رغبة أي تمتلك لن فربما الخطأ، الطريق عىل يسريون أشخاًصا
أننا لو كما ملرحلة وصلنا ولكننا نظرهم. وجهات انتقاد عناء خوض أو معهم

مختلفة. مواضيع عىل نعمل
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مع للغاية سلبي نحو عىل يتناقض املعارص الفلسفي السياق فإن النحو، هذا وعىل
دوميت: كتب العرشين. القرن بداية يف الفلسفي السياق

املدرسة مؤسس هورسل وكان التحليلية، الفلسفة مؤسس فريجه كان
١٩٠٣ عام يف جذريٍّا. مختلفتان فلسفيتان حركتان وهما الفنومينولوجية؛
بالتأكيد، أعمالهما؟ عرف أملانيٍّ فلسفٍة طالِب ألي سيبدوان كانا كيف مثًال،
ه التوجُّ يف متقاربني سيظهران كانا بل بشدة؛ متعارَضني مفكَرين يبدَوا لن

االهتمامات. يف االختالف بعض من الرغم عىل كثريًا،

الراين بنهَري َوهورسل فريجه مقارنة يف مثري، نحو عىل دوميت، يميض ثم
مسارين ويتبعان اآلَخر، من ا جدٍّ قريبة مسافة عىل أحدهما ينبع «اللذين والدانوب،
بحرين يف ويصبَّا تماًما مختلفني اتجاهني يف يتفرََّعا حتى ما، لفرتٍة تقريبًا متوازيني
راين أن — األقل عىل دوميت إىل بالنسبة — الواضح من أنه من الرغم وعىل مختلفني».
املثالية بحر نحو يتدفق هورسل دانوب أن حني (يف للفكر الصحيح املسار هو فريجه
بني التمييَز تزعزع وموحية هة موجَّ صورة هذه فإن القارية)، بالفلسفة الخاص األسود

ا. جدٍّ رائع نحٍو عىل الفلسفة تقليَدي
بني الرصاع حول مناقشتي يف ضمنيٍّا وسأستخدمها ُمقِنعة، دوميت اسرتاتيجية
إحدى أن تحديًدا وأعني السادس؛ الفصل يف للعالم التأوييل والتصور العلمي التصور
يف الفلسفي مصدره تتبُّع هي الرصاع هذا أطراف بني املتبادل الفهم تحقيق طرق
بني للتمييز الثانية الطريقة هي وهذه — ذلك ومع َوكارناب. هايدجر بني املواجهة
فأعتقد القاري، التقليد يف الفلسفة طبيعة نفهم أن أردنا إذا — الفلسفيني التقليدين
فلسفية شخصية آِخر سابًقا، ذكرُت كما ، يَُعدُّ الذي ِبكانط، نبدأ أن الرضوري من أنه
انفصالهما. عن أعلن والذي القارية، والفلسفة التحليلية الفلسفة بني مشرتكة عظيمة
التطورات أوًال: هورسل؛ من بدًال ِبكانط للبدء ا جدٍّ بسيطان سببان يوجد بدء، ذي بادئ
عند كبري حدٍّ إىل فهمها يمكن ال العرشين القرن خالل القارية الفلسفة شهدتها التي
َونيتشه. َوماركس هيجل فكُر وبخاصٍة عرش، التاسع القرن يف بواكريها إىل اإلشارة عدم
التي العرشين، القرن ثالثينيات منذ الفرنسية الفلسفة عىل خاصة بصفة هذا وينطبق
(بالنسبة هيجل إىل الرجوع عمليات من سلسلة سياق يف جيد نحٍو عىل تُوَصف ربما
إىل (بالنسبة نيتشه أو سارتر)، بول ِلجان املبكرة واألعمال كوجيف ألكسندر أعمال إىل
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ثانيًا: ألتوسري). لوي أعمال إىل (بالنسبة ماركس أو دولوز)، َوجيل فوكو ميشيل أعمال
بريطانيا يف — عرش التاسع القرن يف باإلنجليزية الناطقة غري الدول يف الفلسفة تاريخ
الفلسفة بأقسام الدراسية املناهج يف كاٍف نحو عىل لألسف تضمينه يتم ال — األقل عىل
أن دون الفلسفة يف علميٍة درجٍة عىل الحصول املمكن من يزال ال إنه حيث بالجامعات؛
بني األملانية الفلسفة من — األساس من يشء أي قرأَت إْن — الكثري قراءة عليك تجب

الثغرة. هذه سدِّ محاولة الرضوري من يزال ال فإنه ولذا َوفريجه؛ كانط

كانط لقراءة طريقتان (2)

قراءة «كيفيِة» عىل ببساطة يعتمد والقارية التحليلية الفلسفة بني الفروق من الكثري
الشخص كان إذا ما يعني وهذا فكره؛ يف املرء عليها يركِّز التي و«الجوانِب» ِلكانط، املرء
املحض» العقل «نقد األول النقدي عمله يف املوجودة املعرفية بالقضايا فحسب ا مهتمٍّ
الحكم» َمَلَكة «نقد الثالث النقدي عمله يف األكرب املنهجية بالطموحات أو ،(١٧٨١)

قليًال. أكثر بعمق الفكرة هذه أستكشف أن وأود .(١٧٩٠)
ا مهتمٍّ يكون ما عادًة فإنه املحض»، العقل «نقد كتاب عىل يركِّز الشخص كان إذا
األشياء اختبار أجل من أنه يُظِهر أن يحاِول كانط هنا املتعايل؛ االستنتاج حجة بنجاح
ذاٍت وجود ثَمَّ ومن الفهم»؛ «مقوالت يه يسمِّ ما عمليات نفرتضوجود أن يجب نحو، بأي
مفاهيم. شكل يف الحسية الخربة من الناشئة املزعجة الفوىض تَْجَمع أْي تفهم؛ إنسانيٍة
تتوافق التي هي املفاهيم وليست املفاهيم، مع تتوافق «األشياء كانط: يقول كما وهكذا،
يف ينجح كان إذا ما مسألِة خالل من كانط لفكر القراءة هذه وستُوَجه األشياء.» مع
ادَّعى ال. أم هيوم، ديفيد شك تحدي ومواجهة التجريبية للمعرفة صحيح أساس توفري
تحدِّي أخذنا إذا أننا توضيح خالل من الدوجماتي»، «سباته من أيقظه هيوم أن كانط
— مفاهيمنا كانت إذا ا ممَّ متأكدين نكون أن أبًدا يمكننا ال فإننا بجدية، هذا الشك
ذاتها يف لألشياء كاٍف نحٍو عىل مقابلًة — العابرة واالنطباعات األحاسيس يف الكامنة
عىل التأكيد خالل من برمتها، املسألة تحويل هو كانط وردُّ ال. أم للمعرفة ومنتجة
لها تمثيالتنا عنارص فإن ذاتها، يف األشياء معرفة أبًدا يمكننا ال أننا من الرغم عىل أنه
كانط يدعوه ما هو التحول وهذا للمعرفة. كاٍف نحٍو عىل لها مفاهيمنا مع تتطابُق
إلينا، بالنسبة حقيقي الواقع يف هو التجريبي والعالم الفلسفة. يف الثوري» ل «التحوُّ
«عىل كانط بلغة أو منطقيٍّا، نفرتض أن يجب للعالم فهمنا كيفية تفسري أجل من ولكن
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.(١٧٢٤–١٨٠٤) كانط ِإليمانويل نقش :1-2 شكل

هو وهذا مفاهيم. شكل يف الحدس عن ينتج ما د يوحِّ وعي أو ذات وجود متعاٍل»، نحٍو
أنها كانط يعتقد التي األطروحة املتعالية»، «املثالية ى يُسمَّ ما ألطروحة األويل الشكل
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املساهمة فإن تلك، النظر وجهة خالل من وبالقراءة التجريبية. الواقعية مع متسقة
الواقع، يف العلم. فلسفة وضمنيٍّا املعرفة، نظرية مجال يف تقع ِلكانط الكربى الفلسفية
التي الجديدة، الكانطية املدرسة لدى كبري نحو عىل كانط قراءة طريقة هي هذه كانت
أواخر حتى ١٨٩٠ عام من الفرتة يف والفرنسية األملانية األكاديمية الفلسفة عىل هيمنت
بيرت لدى تلك ِلكانط املعرفية القراءة طريقة كانت لقد العرشين. القرن عرشينيات
كانط لفلسفة أمريكي األنجلو التقليد فهم عىل سيطرت التي هي وغريه، سرتاوسون

ما. حدٍّ إىل قريب وقت حتى
حاول فقد ما؛ حدٍّ إىل مختلٌف الحكم» َمَلَكة «نقد كانط عمل طموح فإن ذلك، ومع
والعقل الطبيعة) بمعرفة املعِنيِّ املعرفة نظرية (مجال الفهم َمَلكات بني جٍرس بناء
الوسيط الحكم وسيكون الحكم. َمَلكة نقد خالل من بالحرية)، املعِنيِّ األخالق (مجال
سلك ما وإذا ما. نظاٍم يف النقدية الفلسفة عنارص وسينسق والحرية، الطبيعة عاَلَمي بني
العقل بني العالقة معقولية تصبح كانط لفلسفة األساسية القضية فإن املسار، هذا املرء
سنرى كما والتطبيق. النظرية وحدة أو والحرية، الطبيعة أو العميل، والعقل املحض
جيه دبليو َوإف فيشته، لدى األملانية املثالية اتبَعتْه الذي املسار بالضبط هو هذا الحًقا،
ويمكن َونوفاليس. شليجل فريدريك لدى املبكرة األملانية والرومانسية َوهيجل، شيلينج،

الحني. ذلك منذ القارية الفلسفة اتبَعتْه الذي املسار هو هذا إن القول

النقد لنقِد والحاجة املحض، العقل نقد َوهامان: كانط (3)

بيشء األملانية املثالية الفلسفة إىل كانط فلسفة من نصل كيف رشح أحاول أن يل اسمح
عانى كانط. بعد فيما الفلسفة سياق بعض بناء إعادة محاولة خالل من التفصيل، من
االنهيار من نوًعا — العقل سيادة إىل مستنًدا كان الذي — بأكمله األملاني التنوير مرشوع
العقل أن ادِّعاء يف تتمثَّل العقل سيادة ييل: كما ببساطة املشكلة وصف يمكن الداخيل.
«نقد عمله من األوىل الطبعة مقدمة يف كانط كتب فكما معتقداتنا. كل انتقاد بإمكانه

املحض»: العقل

للنقد؛ معتقداتنا جميع تخضع أن ويجب كبرية، بدرجة النقد عرص هو عرصنا
الخضوع من أنفسهما إعفاء يمكنهما ال بهيبتها، والدولة بقدسيته، فالدين

بشأنهما. شكوك أي إثارة دون النقد لهذا
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فمن — يشء كل انتقاد يستطيع العقل كان إذا — صحيًحا ذلك كان إذا ولكن
يكون أن أردنا إذا للنقد نقٌد يوجد أن يجب لذلك، نفسه؛ ينتقد أن أيًضا يجب أنه املؤكد
األكثر األول كانط ناقد هامان، جورج يوهان نظر وجهة هي هذه ا. حقٍّ اًال فعَّ النقد
النقد»، «نقد مفهوم صاغ والذي كونيجسربج، مدينة يف معه يسكن كان الذي تأثريًا،
عقالنية يمثِّل كانط كان إذا األملانية. الفلسفة يف ا جدٍّ شائًعا مصطلًحا يزال ال الذي
شأنها من التي التنوير مناَهضة صوت هو هامان فإن عنها، الدفاع ويحاول التنوير
والرومانسية واالندفاع» «العاصفة ب اة املسمَّ والثقافية الجمالية الحركات يف تزدهر أن
املثرية، املثلية املغامرات بعض بعد درامي ديني ل لتحوُّ هامان وخضع املبكرة. األملانية
— ِبكانط الالحقة هامان عالقة قصة وتَُعدُّ .١٧٥٨ عام لندن يف فاشلة عمل رحلة خالل
من ُولِد الذي املتدين إلعادة ِبكانط ريجا يف السابق هامان عمل صاحب استعان حيث

التاريخية. الروايات ألفضل مادًة — العقل طريق إىل جديد
املحض»؛ العقل نقِد «نقُد هامان ألَّف ،١٧٨٤ عام يف موضوعنا. ليس هذا ولكن
بأنه واإليمان للمعرفة، الشكيل الطابع حيال مغاالته وتحديًدا كانط، شكلية انتقد حيث
نقد ويَُعدُّ بعُد. هو ا عمَّ قبُل هو ما فصل يمكن إنه أي الخربة؛ عن العقل فصل يمكن
هاينريش فريدريك — الواقع يف طويلة لفرتٍة ورفيقه — صديقه لنقد مقدمًة هامان
إىل النقدية كانط فلسفة تنقسم التايل: الشكل يأخذ وهو هيجل. نقد وكذلك جاكوبي،
العقل الفهم، مقابل يف اإلحساس املحتوى، مقابل يف (الشكل املعيبة الثنائيات من سلسلة
وتَُعدُّ ذلك)، إىل وما العميل، مقابل يف املحض الحرية، مقابل يف الطبيعة الخربة، مقابل يف
تنبؤ يف — هامان إىل بالنسبة املجرد. للواجب فارغة شكلية مجرد العميل العقل سيادة
الفصل فإن — اللغوي االنعطاف ى تُسمَّ التي الالحقة، الفلسفية رات بالتطوُّ آَخر غريب
التي اللغة، عىل يعتمد الفكر ألن مستحيل؛ أمٌر واملضمون، الشكل أو والخربة، العقل بني
املفهوم بني التمييز تستقي بالضبط أين من مًعا. االثنني من مزيًجا تكون الحال بطبيعة
تعتمد ال التفكري عىل الكاملة «القدرُة هامان: يقول للُّغة؟ الفعيل االستخدام يف والحدس

لنفسه.» العقل فهم سوء قلب يف أيًضا اللغة تقبع ولكن … فحسب اللغة عىل
ولكن للعقل. نقٌد يوجد أن فيجب األشياء، كلَّ العقُل ينتقد أن يجب كان إذا لذلك،
الجذري الشك الشك؛ يف الوقوع من هذا النقد نقد يمنع الذي فما كذلك، األمر كان إذا
النقد أن يف يتمثَّل الذي األفق يف يلوح كابوس «ثمة بايزار: فريدريك يشري كما والتام؟
جوهر هو الخوف هذا وكان يشء. كل وجود يف الشك العدمية؛ إىل ينتهي للعقل الذاتي
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.(١٧٣٠–١٧٨٨) هامان جورج ِليوهان بورتريه :2-2 شكل

يسمح ما أفضل هو العدمية مفهوم فإن ييل، فيما وأناقش سأحاول وكما التنوير.» أزمة
يف تقع القضية هذه وكانت القارية. والفلسفة التحليلية الفلسفة بني بالتمييز للمرء
وكان أملانيا، يف عرش الثامن القرن أواخر يف أهميًة األكثر الرصاعات من اثنني جوهر

اإللحاد. ورصاع الوجود، وحدة رصاع كليهما: قلب يف جاكوبي
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جاكوبي عمل انعكاسات اإللحاد: ورصاع الوجود وحدة رصاع (4)

عام يف سبينوزا» مذهب حول «رسائل جاكوبي عمل بنرش الوجود وحدة رصاع بدأ
الصادم االعرتاف بشأن مندلسون موزس مع مراسالته عن عبارة كان الذي ،١٧٨٥
العقول أفضل معظُم وشاَرَك سبينوزا. بأفكار الشديد بتأثُّره ليسينج إي ِلجي ر املتأخِّ
َويوهان هريدر َويوهان َوكانط مندلسون ذلك يف بما الرصاع، هذا يف العرص هذا يف
ساخر كاريكاتوري بنحو ر يُصوَّ سبينوزا دي باروخ كان َوهامان. جوته فون فولفجانج
يف وإما الوجود بوحدة مؤمن عقالني فيلسوف صورة يف إما الرصاع هذا وقت حتى
حدٍّ وضع يف يتمثَّل جانبي أثٌر الرصاع لهذا وكان ُملِحد. شيطان أسوأ؛ هو ما صورة
«الثمل بأنه ِلسبينوزا نوفاليس وصف يف ذروته بلغ وقد الكاريكاتورية، الصورة لهذه
اعرتاف يستخدم َفجاكوبي الحقيقية؛ املشكلة هي هذه تكن لم ولكن الرب»، بحب
جاكوبي كان للتنوير. داخيل نقٍد لتقديم االسبينوزي بالفكر الشديد بتأثُّره ليسينج
بالعقالنية الشخُص التزم إذا وأنه للعقالنية، مثال هي سبينوزا فلسفة أن إليضاح يسعى
«التنويري»، كانط من النقيض عىل لذلك، اإللحاد؛ إىل تؤدي فإنها منتِظٍم، نحٍو عىل
جاكوبي يضيف األخالقية. الحياة أو الديني لالعتقاد أساس أي انهيار إىل العقل يؤدِّي
إما نتخذه: أن بد ال ما، حدٍّ إىل وقاسيًا واضًحا خياًرا لدينا فإن كذلك، األمر كان إذا أنه
عقالنية. غري إيمانية قفزة خالل من نرفضه أن وإما للتنوير، العقالني اإللحاد نعتنق أن
يشء يوجد «ال أنه يرى الذي باسكال، ألعمال قراءته يف لهذا إلهاٍم مصدَر جاكوبي ويجد
للعقل الصحيح اإلعمال أن بمعنى تلك»؛ العقل إنكار عملية مثل العقل مع للغاية متسق
نسخة وكانت اإليمان. مجال وراءه؛ يكمن ما فيها ندرك أن علينا التي النقطة إىل يوصل
الحًقا، جاء العلمانية للعقالنية آَخر ديني لناقد أيًضا مهمة باسكال رؤية من جاكوبي
من كثرٍي العقالنية مقابل يف والعقالنية العقل وضع مسألة إن كريكجور. سورين وهو
حتى القاري الفلسفي التقليد يف الخالفات قلب يف يقع رصاًعا تمثِّل اإلنساني؛ الوجود
من كبرية فرتًة ميََّز الذي الحداثة، بعد الحداثة/ما جدال يف املثال: سبيل عىل هذا؛ يومنا
قبيل من «ليس قوله: يف ا محقٍّ بايزار وكان العرشين. القرن تسعينيات وأوائل ثمانينيات
القاري الفلسفي للتقليد املميزة القضايا من واحدة حدَّد الجدل هذا إن نقول أن املبالغة
حينها فعليٍّا الحداثة» بعد ما «مأزق ى يُسمَّ ما بدأ لقد العقل. سلطة مسألة وهي ككلٍّ؛

«.١٧٨٦ عام يف
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يف بدأ الذي اإللحاد، رصاع هي القارية الفلسفة مسار تحدِّد التي األخرى واملسألة
جامعة يف األكاديمي منصبه عن فيشته عزل إىل ١٧٩٩ عام يف أدى والذي ،١٧٩٨ عام
املجهولة املسيئة الكتيبات من العديد نرش يف الرصاع هذا أصل ويكمن اإللحاد. بتهمة ينا
فيشته يد عىل املجالت، إحدى يف مقاالٍت نرش أعقبت والتي ،١٧٩٨ عام يف املصدر
واألخالق. الدين مكانة حول فوربج، يس فريدريك اآلن كثريًا املعروف غري والفيلسوف
إلحاد مشكلة مع اليشء بعض وتتشابه كبرٍي، حدٍّ إىل مؤِسفة فيشته إقالة قصة إن
سيتي كلية يف منصبه تويلِّ من ُمِنع حيث ١٩٤٠؛ عام يف نيويورك يف راسل ِبربتراند
ليربالية آراءً وإبدائه اإللحاد إلعالنه ضده ُشنَّت تشهرٍي حملِة عىل بناءً بنيويورك، كوليدج
جولدشتاين جوزيف جانب من راسل اللورد وُوِصف الجنسية. األخالقيات مسألة حول
وشبق، «فاسق، بأنه — راسل ضد الحملة قادت التي كاي جني السيدة محامي —
وَوِقح، الجنسية، الشهوة عىل ومحرِّض الشبقي، بالهوس ومصاب وداعر، وشهواني،
الفالسفة ولكن فظيع! َقْدح من له يا األخالقية». املبادئ من ومجرد وكاذب، األفق، وضيق
تسعينيات يف ينا أن من الرغم وعىل الشباب. أخالق بإفساد يُتَّهمون سقراط زمن منذ
ينبغي فإنه العرشين، القرن أربعينيات يف مانهاتن مثل تماًما تكن لم عرش الثامن القرن
وموطَن الفرتة، هذه خالل أملانيا يف الفكرية للحياة الفلسفي املركَز كانت أنها نتذكَّر أن
َوشيلينج)، َونوفاليس، شليجل، واألخَويْن (فيشته، الوقت ذلك يف العقول أعظم من العديد

ينا. رومانسية أو املبكرة األملانية الرومانسية منها ُولِدت التي والبوتقَة
قليًال وُمحِبطة لالهتمام مثرية الرصاع لهذا التاريخية التفاصيل أن من الرغم عىل
١٧٩٩ عام يف رأيه عن جاكوبي يعربِّ عندما فلسفيٍّا مهمة تصبح فإنها الوقت، نفس يف
«العدمية»؛ ملفهوم فلسفي توظيف أول النص هذا يف ونجد فيشته». إىل «رسالة عمله يف
— فيشته مثالية باسم املعروفة — فيشته نظر وجهُة ببساطة، جاكوبي أشار فكما
للميتافيزيقا الكانطي النقد تراُجع ضوء يف يُفَهم أن أن يجب بهذا يعنيه وما عدميٌة.
جانب من املتخيَّلة للكيانات للبرش املعريف اإلدراك ينكر ال الذي سابًقا، املذكور التقليدية
معرفة إمكانية أيًضا يستبعد ولكن فحسب، والروح) (الرب الكالسيكية امليتافيزيقا
ال والذي للذات، «الحقيقي» األساس بأنه كانط وصفه وما ذاتها يف األشياء أو الذوات
للمثالية فيشته إحياء أن يف األساسية جاكوبي فرضيُة تمثَّلت ظاهريٍّا. وجوًدا يمتلك
وهي ذاتها. يف باألشياء معرفة لديها يوجد ال فقرية «أنا» إىل يؤدِّي ِلكانط، املتعالية
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.(١٧٤٣–١٨١٩) جاكوبي هاينريش ِلفريدريك بورتريه :3-2 شكل

ليست ذاتها حد يف واألنا األنا، عن منفصل أو خارج يشء بوجود تسمح ال ألنها عدمية
قائًال: استثنائية، فقرة يف جاكوبي، ويحتجُّ الحرة». التخيُّل «قوة نتاج سوى

خاصتي األنا هو فيه، التفكري يمكنني وما له، تأمُّ أستطيع ما أكرب كان إذا
الذاتي فالتأمل إذن، وحريتها؛ باستقاللها واملحضة، العارية والنقية، الفارغة
وجودي. عىل آسًفا وسأكون لعنة، إيلَّ بالنسبة —سيكون العقالنية — العقالني
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َوجاكوبي هامان مع كانط منزل يف تخيُّيل لعشاء لوحة دورستلينج، إميل :4-2 شكل
.(١٨٠١) وآخرين

أشكال من لشكل دعا لفيشته، مثالية أحادية أنه عىل جاكوبي يراه ما مقابل ويف
الحقيقية، مجال يقع بالحقيقة، الفلسفي االنشغال وراء إنه حيث الفلسفية؛ الثنائية
جاكوبي نقد أخرى، مرة القلب. أو اإليمان طريق عن إال إليه الوصول يمكن ال الذي
هتها وجَّ التي التهمة هي العدمية إن حيث ِلديكارت؛ باسكال بنقد بقوٍة يذكِّرنا ِلفيشته
يواجهنا الذي الوجودي االختيار فإن ثَمَّ ومن العلمانية؛ للعقالنية املسيحي العالم نظرُة
مثالية بني هو — عليه نُراِهن أن علينا يجب ولكن بعقالنية إثباته يمكن ال والذي —
جاكوبي، وثنائية األنا، تقديرات خارج يشء بأي معرفًة توفر ال ألنها عدمية وهي فيشته،
دون العقل جوهر هو الرب أن ِعي تدَّ ألنها «وهمية» بأنها ذاتية بسخرية وصفها التي

قائًال: جاكوبي ويخلص بعقالنية. ذلك إثبات من تتمكَّن أن

اإلنسان اختار إذا إله. وجود أو العدمية واحد: اختيار أمامه اإلنسان لكن
حالة يف ألنه إلًها؛ الوهم من يجعل إنه أي إلًها؛ نفسه من يجعل فإنه العدمية،
أعود وهًما. إال به يحيط ما وكلُّ اإلنساُن يكون أن يستحيل إله، وجود عدم
وإما نفيس، خارج وموجوًدا بذاته، قائًما حيٍّا كيانًا اإلله يكون أن إما وأكرِّر:

لهما. ثالث ال أمران وهما اإلله. أنا أكون أن
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إغراء وجود يعني وهذا إله؛ إىل اإلنسان بتحويل نخاطر فإننا إله، وجود إنكار عند
األصل طبق نسخٍة إىل اإلنسان ل يتحوَّ حيث َوفيشته؛ كانط مثالية يف بروميثيوس كإغراء
«فرانكنشتاين» شييل ماري رواية أن إىل اإلشارة (تجدر العدم من ويخلق اإلله، من
الخلقِة مشوَُّه يشءٌ طارد حيث الحديث»؛ «بروميثيوس الفرعي عنوانها كان (١٨١٩)

للتنوير). العلمية العقالنيَة
أقدِّم أن يل اسمْح القاري، الفلسفي التقليد عىل الفكر هذا آثار من بعض إلظهار
الهواء يف ر تَبخَّ حيث الفلسفية، لألنا اتهاٌم هي العدمية كانت إذا األخرى. األمثلة بعَض
تأكيًدا يجد املرء فإن كانط، ظهوَر سبقْت التي العاملية النظرة يف راسًخا كان ما كل
،(١٨٤٤) وذاتها» «األنا االستثنائي شترينر ماكس كتاب أنانية يف جاكوبي لنقد غريبًا
عملهما يف إنجلز وفريدريك ماركس ِقبل من والذع طويل لنقد تَعرَّض الذي الكتاب وهو
عىل شترينر به احتفى عدمية أنه عىل جاكوبي انتقده ما .(١٨٤٦) األملانية» «األيديولوجيا
«فإنني شترينر، يقول كما يشء، ال أو عدًما كنُت فإذا للفرد. تحرُّر أنه عىل فوضويٍّ نحٍو
كلَّ كمبدٍع أنا منه أخلُق الذي العدم املبدع، العدم ولكنني الفراغ، بمعنى عدًما لسُت
يزال ال للدين فيورباخ ولودفيج هيجل نقد أن إظهار ملحاولته خاطئة وكنتيجة يشء».
اإلنسان» «ماهية مسألة عىل شترينر يجيب التفكري، يف الدينية النماذج مع بقوة متشاِبًكا
ذاتي السبب اإلنسان فيصبح اإلله؛ من األصل طبق نسخٍة إىل األنا تحويل خالل من
والستباق الوسطى. للقرون الالهوتية بالنظرية الخاصة التسبُّب ذاتية وهي التسبُّب،
ملحد عالم يف الزمن، من قرن بعد مثريًا صًدى شترينر فيها وجد التي سارتر، وجودية
سارتر ختم يف السبب هو هذا اإلله. مثل ليصبحوا عاطفيًة حريًة البرش يمتلك عدمي،

منها». جدوى ال عاطفة «اإلنسان بعبارة والعدم» «الوجود كتابه
فيودور تصوير يف باسكال رهان من جاكوبي لنسخة صًدى أيًضا املرء ويجد

.(١٨٧١) «الشياطني» روايته يف العدمي كرييلوف لشخصية دوستويفسكي

فالذي نفسه؛ قتل عىل يجرؤ أن يجب األسمى الحرية يف يرغب َمن كلَّ إن
هذا حرية؛ توجد ال ذلك فبخالف الخداع. رسَّ تعلََّم قد نفسه قتل عىل يجرؤ
إله. هو نفسه قتل عىل يجرؤ الذي إن يشء. يوجد ال ذلك وبخالف يشء، كل
لم ولكن يشء؛ أي يوجد وال إله، أي يوجد ال كي ذلك فعل للجميع يمكن واآلن

اآلن. حتى أحٌد ذلك يفعل
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كما — يعني وهذا املنطقي»؛ «االنتحار ب دوستويفسكي يصفه الذي املوقف هو هذا
الفكرة فإن البهائم، مستوى فوق أنفسهم البرش يرفع أن بعد إنه — مذكراته يف يقول
االعتقاد للغاية: رضوريًة تصبح البرشي للوجود و«األسمى» و«األعظم» «األساسية»
أو العدمية يف دوستويفسكي رأى كما املعتقد، هذا ينكرس أن وبمجرد الروح. بخلود
االنتحار فإن عرش، التاسع القرن ستينيات يف الروسية املثقفة الطبقات لدى الالتفريقية
الروح بخلود اإليمان فقد الذي كرييلوف وجدنا ثَمَّ، ومن الوحيد؛ املنطقي الحل هو

أنفسهم. يقتلون ال الناس تجعل التي األسباب يدرس كتاب تأليف يحاول
نقد من القاري الفلسفي التقليد يف مسار يوجد إنه يقول أن للمرء يمكن وهكذا،
— َودوستويفسكي َوشترينر كريكجارد أفكار حتى وجاكوبي، هامان أعمال يف كانط
الفرنسية الحرب بعد ما وجوديِة إىل وصوًال للعقالنية، املناِهضة — واإللحادية الدينية

َوكامو. ِلسارتر

كانط ثنائيات توحيد (5)

هو عرش الثامن القرن وتسعينيات ثمانينيات يف كانط فلسفة لنقد املشرتك التأثري كان
أشار فكما مىض؛ وقٍت أي من أكرب نحٍو عىل فيه مشكوًكا بدا بالعقل التنوير إيمان أن
كان ولكنه الهاوية، نحو للعقل الذاتي التدمري ملسرية مانًعا كانط يكن «لم بايزار:
ما لها ِلكانط النظرة هذه كانت إذا ما معرفة قضيَة أن الواضح ومن عليها.» مشجًعا
كاملة سلسلًة أن هو هنا الهدف منفصلٌة. قضيٌة ال؛ أم الفلسفية الناحية من يربرها
أن هو ورأيي النقطة، هذه من بدأت القاري الفلسفي التقليد د تحدِّ التي املناقشات من

األساس. هذا عىل تُفَهم أن يجب القارية الفلسفة
ترك كانط أن مفاده الذي السابق الجدل إىل بالعودة الفصل هذا أختتم أن يل اسمح
َمها قدَّ التي االعرتاضات أحد هو وهذا التوحيد؛ إىل بحاجٍة التي الثنائيات من سلسلًة لنا
انتقادات ونُِرشت ميمون. سالومون وهو له، ناقد أفضل كانط اعتربه الذي الفيلسوف
نظره وجهة وتتمثَّل املتعالية». الفلسفة عن «مقال عنوان تحت ١٧٩٠ عام يف ميمون
املتعالية، املثالية جوهر يف تقع التي واإلحساس، الفهم بني كانط ثنائية أن يف األساسية
والحدس املسبق املفهوم بني التفاعل إمكانية تمنع أنها لدرجة األثر وعميقُة متطرِّفٌة
التي ذاتها الثنائيات طريق عن تُبَطل املتعايل االستنتاج حجة أن يعني وهذا التجريبي؛
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القاري التقليد فالسفة بعض يُغَرم ما هذا االستنتاج. هذا تنفيذ أجل من كانط افرتضها
األدائي». الذاتي «التناقض بتسميته

(.(١٨٠١) هاجمان فريدريك بريشة (لوحة وعاء. يف الخردل يخلط كانط :5-2 شكل

كيف كانط. بعد ما فلسفِة عىل ميمون انتقادات أثَّرت كيف إدراك هو هنا املهم
من أسمى د موحِّ مبدأ هو املطلوب كانط؟ لنظام الخاطئة الثنائيات عىل التغلُّب يمكننا
فيشته مثالية بدأْت السؤال هذا من وانطالًقا االنتقادات. هذه من مأمن يف يكون أن شأنه
النظرية ثنائية دت فتوحَّ الذات، نشاط يف د املوحِّ املبدأ هذا فيشته وجد األملانية. واملثالية
التي النظر وجهة هي هذه وكانت للحرية. وعيها للذات؛ الذاتي التأمل يف والتطبيق
إىل بالنسبة النقيض، عىل أما .(١٧٩٤) العلم» «مذهب املشهور كتابه يف فيشته درسها
املبكرة فلسفته يف املذكور الحياة، أو القوة مفهوم هو د املوحِّ املبدأ كان الشاب، شيلينج
شوبنهاور، آرثر إىل وبالنسبة الروح؛ مفهوَم كان هيجل، إىل وبالنسبة الطبيعة؛ حول
مفهوَم كان ماركس، إىل وبالنسبة القوَة؛ كان نيتشه، إىل وبالنسبة اإلرادة؛ مفهوَم كان
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ويمكن الوجوَد. كان هايدجر، إىل وبالنسبة الالوعي؛ كان فرويد، إىل وبالنسبة املمارسة؛
للفلسفة األساسية القضية أن تأكيد هو هنا الهدف نهاية. ال ما إىل القائمة هذه تمتدَّ أن

السياق. هذا يف تُفَهم أن ويجب ِلكانط، االنتقادات هذه من نشأت القارية
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الثالث الفصل

الفلسفة يف ثقافتان النظاراتوالعيون:

الفلسفة بني التمييز يف خطرية مشاكل توجد أنه إلدراك كبري جهد إىل األمر يحتاج ال
للغاية ومتباينة انتقائية سلسلة عن عبارة القارية الفلسفة القارية. والفلسفة التحليلية
هذا عىل موحًدا. فلسفيٍّا تقليًدا تمثِّل إنها يقال أن الصعب من التي الفكرية التيارات من
ليميِّز األكاديمي أمريكي األنجلو الفكر «ابتدعه» مصطلح القارية الفلسفة فإن النحو،
برشعيته ليقرَّ نفسه الوقت يف يكن لم الذي القارية، ألوروبا الفلسفي الفكر عن نفَسه

باريس. يف (كونتينينتال) قاري إفطار طلب قليًال يشبه ما وتميُّزه؛
جغرايف، كتصنيف الظاهري بمعناه القارية الفلسفة مفهوم أُِخذ إذا ذلك، ومع
َوكارناب فريجه مثل القارية، أوروبا من فالسفة فيوجد أخرى. مشاكل ستنشأ فحينها
من وأيًضا، يتبعونه. القارية أوروبا خارج من وفالسفة القارية، الفلسفة فكر يتبعون ال
عندما الحال هي كما كبري، حدٍّ إىل مختلطًة األمور تصبح أن يمكن الجغرافية، الناحية
جغرافية تسمية (وهو أمريكية» «األنجلو مصطلح أن صحيح نحٍو عىل دوميت يدَِّعي
فيه تَسبََّب مما أكرب رضر يف تَسبََّب «القارية») من وضوًحا أكثر مدلول لها ليس أخرى
باألملانية. الناطقة الدول يف نشأْت التي التحليلية الفلسفة جذوَر تجاَهَل ألنه نفع؛ من
«األنجلو مصطلح استبداَل — دقيق ولكن عابث نحٍو عىل — دوميت اقرتح ذلك، من بدًال

به. نمساوية»
برنارد أثاره القارية والفلسفة التحليلية الفلسفة بني التمييز عىل أعمق اعرتاض ثمة
كما واملنهجية، الجغرافية الجوانب بني خلٍط عىل يقوم التمييز أن ِعي يدَّ عندما ويليامز،
من الرغم فعىل يابانيٍة. وسياراٍت أمامي دفٍع سياراِت إىل السيارات يصنِّف املرء كان لو
مثًال برنستون أو أكسفورد — معينة بأماكن بقوٍة ترتبط ما كثريًا التحليلية الفلسفة أن
والوضوح للمحاججة معينة وبمعايري معني، تفلُسٍف بأسلوب التزاٍم عىل تدل فإنها —



القارية الفلسفة

معني، بمكان التزاٍم عىل تدل أنها يبدو القارية الفلسفة أن حني يف املنهجية، والرصامة
الفلسفة بني التمييز ويليامز، إىل بالنسبة فإنه وهكذا، املنهجية. عن النظر بغضِّ
والجغرافية. املنهجية الجوانب بني تخلط مقاَرنة عىل يقوم القارية والفلسفة التحليلية
املتقابلة املصطلحات صياغة إعادة طريق عن االلتباس هذا ح يُصحَّ لن ذلك، ومع
(أْي منهجيٍّ أو قارية)، مقابل يف أمريكية أنجلو (أْي جغرايفٍّ تصنيٍف عىل اعتماًدا بدقٍة
فإن جغرافيٍّا، املتقابلة املصطلحات صياغة أُِعيدت إذا فنومينولوجية). مقابل يف تحليلية
وأمريكا املتحدة اململكة يف الفلسفة أن ً خطأ يعني ذلك ألن سوءًا؛ األمور سيزيد هذا
التحليلية للفلسفة س املؤسِّ األب وأن التعريف، بحكم قارية غريُ وأسرتاالسيا الشمالية
القارية. الفلسفة فكر أصحاب من كانا (فيتجنشتاين) لها ممثل أكرب وأن (فريجه)
عن مسئوًال ذلك سيكون فبالكاد منهجيٍّا، املتناقضة املصطلحات صياغة إعادة تم إذا
الفالسفة من ا جدٍّ قليًال عدًدا إن يقال أن يمكن التقسيم، جانبي أحد عىل أنه حقيقة
بعد «ما الفلسفة عن الحديث عن (فضًال الفلسفي للتحليل التقليدية األشكال يتَِّبعون
أن يمكن فئة ببساطة توجد لن اآلخر، الجانب وعىل األخرية)، السنوات يف التحليلية»
مثل وموضوعيٍّا منهجيٍّا مختلفون مفكرون أنتجها التي املتنوعة األعمال كافَة تغطِّي
الكان جاك أو أدورنو، َوتيودور هايدجر أو بوبر، َومارتن فرويد أو َوكريكجارد، هيجل

َودولوز.
بني للتمييز النوع هذا من ر تصوُّ أي حيال متشكًِّكا كونه يف ُمِحق ويليامز إن
حول لالهتمام وإثارًة عمًقا أكثر ممكنًا جدًال يخفي ألنه الفلسفية؛ واملذاهب املدارس
هوية أن ويليامز، نقد خالل من الواضح، من أنه من الرغم وعىل نفسها. الفلسفة هوية
تتمثَّل التي التحليلية، الفلسفة خالل من أفضل نحو عىل تُمثَّل إليه بالنسبة الفلسفة
محل مقاَرنة إىل مستندة تبدو والتي البارع»، «الصدق يف ما حدٍّ إىل األساسية مزيتها
لديه أن الواضح من فإنه الطبيعية؛ العلوم وإجراءات الفلسفة بني كبري حدٍّ إىل جدل
يشء يوجد الكتاب. هذا ختام يف إليه سأعود والذي املوضوع، هذا حيال نظر وجهة
تقسيم طرَيفْ ألحد النتمائه املرء تحديد حيال الفكري املستوى عىل وجبان األفق محدود
حوار عن تنتج قد التي املمكنة الفكرية التحديات ظهور يمنع ذلك ألن متصور؛ فلسفي

املرء. يتبنَّاها التي الفلسفة نطاق خارج
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الفلسفتني بني التمييز عن النمطية بعضاألفكار عىل نظرة (1)

دون جانبًا القارية والفلسفة التحليلية الفلسفة بني التمييز تنحية ينبغي ال ذلك، مع
منها. وتخليصه داخله يف العالقة الثقافية النمطية األفكار بعض تشخيِص محاولة
كون سبب معرفة محاولة يف اآلن األمر ويتمثَّل وجوَدها، الفلسفات نطاقات وتواِصُل

األمثلة. بعض تناول خالل من كذلك، الحال
بني للتمييز النمطي التمثيَل وبمهارة، شديدة بسخرية روزن، ستانيل ص يلخِّ
والرصامة املفاهيمي والوضوح «الدقة التايل: النحو عىل والقارية التحليلية الفلسفة
امليتافيزيقا يف تستغرق القارية الفلسفة أن حني يف التحليلية، الفلسفة سمات هي املنهجية
معها، املرء تعاُطف مدى عىل واعتماًدا ذلك، من بدًال أو الثقافية؛ التأويلية أو التأملية
فقط تتأكَّد النمطية األفكار هذه أن وأخىش والسخافات.» لألوهام االستسالم يف تستغرق
ينبغي الذين األكاديميني الفالسفة بعض ومالحظات الصحافة يف املناقشات خالل من
ال الفالسفة، من األخري النوع هذا عىل مثل ولرضب باألمور. أكرب دراية عىل يكونوا أن
حيث ١٩٩٢؛ عام يف كامربيدج جامعة يف دريدا مع حدث مما أبعد إىل النظر علينا يجب
الدكتوراه عىل للحصول دريدا جاك ترشيَح الجامعة يف البارزين األعضاء بعض عاَرَض
ذات بريطانيٌة صحيفٌة نرشت التصويت، يف املعارضة لخسارة التايل اليوم ويف الفخرية.

إنجليزية». مدينًة تغزو املعرفية «العدمية عنوان تحت خربًا رفيعة منزلة
القارية والفلسفة التحليلية الفلسفة بني تفصل التي الهوة عن التعبري تم ربما ولكن
جيلربت تقديَم تلْت التي السمعة والسيئة العصبية املناقشة أثناء إحكاًما أكثر نحو عىل
فيها أجاب والتي ،١٩٦٠ عام يف فرنسا يف التحليلية الفلسفة حول مؤتمٍر يف لبحثه رايل
يكون أال «آمل قائًال: واحًدا؟» برنامجنا «أليس مريلو-بونتي موريس سؤال عن رايل
القارية، أوروبا يف امللحوظة الغرابة وجه يف الثابتة «ال» ال هذه العبارة، هذه إن كذلك.»
الفلسفة. يف مكاٌن له يكون أالَّ بالتأكيد ينبغي أيديولوجي لتحاُمل بوضوٍح الكاشفة هي
الخاصة ديلور جاك لخطط تاترش البارونة قالتها التي «ال» ال نفس هي «ال» ال هذه كانت
هنا واملفارقة .١٩٩٠ عام يف السيايس سقوطها بداية كانت والتي األوروبي، باالتحاد
له منشور عمل أول فكان للفنومينولوجيا، مؤيًدا بوصفه حياته بدأ الشاب رايل أن هي
«مايند» دورية يف نُِرش الذي والزمان»، «الوجود هايدجر لكتاب ا جدٍّ دقيقة مراجعة هو
القرن ثالثينيات يف أكسفورد جامعة يف املحارضات من الكثري وألقى ،١٩٣٠ عام يف
عىل دوميت أشار وكما َوهورسل. َوماينونج َوفريجه َوبرنتانو بولزانو حول العرشين
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علمه من فحسب قليًال أن ا حقٍّ ُمؤِسف ألمر «إنه الحقيقة: تقتضيه مما أضعف نحٍو
مما قليٌل استمرَّ أِن — نظري وجهة من — وباملثل مطبوًعا، ُحِفظ املبدعني هؤالء حول

الالحقة.» أعماله يف منهم تعلََّمه
تفصل التي الهوََّة برباعٍة آير جيه إيه ح يوضِّ ملريلو-بونتي، إشارتنا وبمناسبة
وردت التي التالية الذكرى خالل من القاري، التقليد فالسفة عن التحلييل التقليد فالسفة

الذاتية: سريته يف

ولقد للنقاش. مشرتكة أرضيًة َومريلو-بونتي أنا نجد أن ع املتوقَّ من كان ربما
نبدأ أن قبل كثريًا نمِض لم ولكن مناسبات، عدة يف ا حقٍّ ذلك فْعَل حاولنا
أن وبما عنها. للتناُزل استعداد عىل منا أيٌّ يكن لم ما نقطٍة حول النزاع يف
عىل واللقاء إيقافها عىل ضمنيٍّا اتفقنا حادة، تكون أن إىل تميل املناقشات هذه
عنها. للحديث كافية مادة لنا ترك الذي األمر وهو خالص، اجتماعي مستًوى

ثمة سابًقا. إليها وأرشنا دوميت عنها تحدََّث التي الهوَّة عرب الرصاخ قليًال هذا يشبه
هذا ويتعلق قليًال؛ محتَمل غري وحتى لالهتمام، إثارًة أكثر أيًضا، آير يشمل آَخر، مثاٌل
جورج القارية الفلسفة أتباع بني من تطرًُّفا األكثر املفكِّر وربما آير بني باجتماٍع املثال
فقد وشبقيٍّا. الديني، والفكِر واملعرفِة، التقليدية، للفلسفِة ُمعاِرًضا كان الذي باطاي،
استمرت املناقشة أن ويبدو مريلو-بونتي. مع ،١٩٥١ عام يف باريسية حانة يف التقيَا
قبل الشمس ُوِجدت هل ا: جدٍّ بسيطًة املناقشة قيد األطروحة وكانت صباًحا، الثالثة حتى
اعتقد حني يف البرش، قبل الشمس وجود يف للشك سبب أيَّ آير يجد لم البرش؟ وجود
العلمية النظر بوجهة مؤِمن فيلسوف إىل بالنسبة لها. معنى ال برمتها الفكرة أن باطاي
قبل موجودة الشمس مثل املادية األشياء إن قول املنطقي فمن آير؛ مثل العاَلم حيال
يجب — بالفنومينولوجيا درايًة األكثر — باطاي إىل بالنسبة أنه حني يف البرش. ر تطوُّ
ونظًرا موجودة. إنها يقال أن أجل من إنسانية ذاٍت منظوِر من املادية األشياء تُدَرك أن
الشمس بأن لالدِّعاء معنى ال ثَمَّ فمن الفكرة، يف املفرتَض الوقت يف البرش وجود لعدم

ييل: ما إىل باطاي ويخلص البرش. قبل موجودًة كانت

الفالسفة بني يوجد إذ الصدمة؛ تأثريُ لها كان األمس محادثة إن أقول أن أود
الفرنسيني الفالسفة بني نجدها ال التي الهوَّة من نوٌع واإلنجليز الفرنسيني

واألملان.
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القارية، الفلسفُة به تُعاَمل زالْت ما الذي التحاُمل عىل كاشف مثال رؤية أجل من
الفلسفة حول كوينتن أنتوني اللورد كتبهما مقالتني حالٍة كدراسِة يأخذ أن للمرء يمكن
تو كومبانيون «أكسفورد كتاب يف التوايل عىل ونُِرشتا القارية، والفلسفة التحليلية
ًصا ملخَّ التحليلية الفلسفة حول كوينتن مقالة تَُعدُّ .١٩٩٥ عام يف مؤخًرا فيلوسويف»
ا جدٍّ وجيزة أنها من الرغم عىل املنطقية، والوضعية املنطقية الذرية ملفهوَمي ُمنِصًفا
هذا يف الحرب بعد فيما حدثْت التي رات التطوُّ حول مفيدة تكون أن من تمنعها لدرجٍة
نوزيك َوروبرت بوتنام هيالري التحليليني الفيلسوفني إىل باإلشارة ويختتمها املجال.
للمعتقدات نموذًجا باعتباره العلم، تحرتم تحليلية، بروح ويكتبان يفكِّران «هما بقوله:
موضوعيٍّا.» يكون أن عىل وتصميمه ووضوحه الجدلية رصامته مع يتفق وبما املعقولة،
حول كوينتن مقالة يف واضًحا ليس املوضوعية عىل التصميم هذا نفس فإن ذلك، ومع
كوينتن بإشارة — الكفاية فيه بما معقول نحو عىل — املقالة تبدأ القارية. الفلسفة
بعد بريطانيا يف حديثًا القارية بالفلسفة الحايل املعنى ارتباط كيفية إىل الصحيحة
الفلسفي، املسعى وحدة حول مفيدًة مالحظاٍت أيًضا وتَْعرض الثانية. العاملية الحرب
إشكاليًة يمثِّل لم حوار وهو النهضة، وعرص الالتينية الوسطى العصور به اتسمت الذي
وصل حتى طويلة لفرتة امتدَّ القارية، وأوروبا بريطانيا من الفالسفة بني باهر نحٍو عىل
وكان َومالربانش، َوجاسندي ديكارت ألعمال قارئًا لوك كان حيث التنوير؛ عرص إىل
حتى األمور آِخره. إىل كونت، أعمال ِمل ودرس روسو، وَعَرَف بايل ألعمال قارئًا هيوم
عامَلي بني ملحوظ تقاُرب أيُّ ا حقٍّ يوجد «ال أنه كوينتن يدَِّعي ولكن ا، جدٍّ جيدة اآلن
صادمة ملخصات يقدِّم بالطبع)، قصد، غري (عن نظره وجهة يثبت ولكي الفلسفتني»،
إىل كافية إشارة دون من مرفوضة، فاألوىل النقدية؛ والنظرية والبنيوية للوجودية ا جدٍّ
من بدًال امليلودرامي، وحتى الدرامي، األسلوب «عىل العتمادها وذلك الفنومينولوجيا،
تجاوزت وأنها فوكو، مع ذروتها «بلغْت قد الثانية إن ويقال املثبتة». العقالنية الحجج
غريب بنحو فُرِفضت الثالثة، أما دريدا». مع خارجي فكري فضاءٍ إىل وانطلقت نفسها،
اهتمام أيَّ النقدية النظرية مُلنظري الواضحة السياسيُة النوايا «أبطلِت التايل: النحو عىل
هذه مثل إن يقال أن يمكن كان إذا بالحياد.» امللتزمني التحليليني الفالسفة جانب من
الرصامة يف املتمثِّلة أعاله املذكورة الفضائل عن فضًال بالحياد، التزاًما تُظِهر التعليقات
بأنه كوينتن اعتقاد يكون فربما موضوعيٍّا، يكون أن عىل والتصميم والوضوح الجدلية
للقول داعي وال جيد. نحو عىل مربًَّرا الفلسفتني عامَلي بني ممكٍن تقاُرٍب أي يوجد ال
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فكريٍّا، بة متعصِّ — أرى كما — ولكنها فحسب، خاطئًة ليست املالحظات هذه مثل إن
الضارة. الثقافية النمطية األفكار استمرار عىل ببساطة وتعمل

ثقافية وسمٌة أكاديمي ذاتي وصٌف القارية: الفلسفة (2)

صفة تثري وفالسفتهما؟ والتحليلية القارية الفلسفتني بني الهوََّة هذه نفرسِّ كيف إذن،
األخرى باالستخدامات ارتباطاٍت — الربيطاني القارئ إىل بالنسبة األقل عىل — «قارية»
أنه يعني وهذا قاري»؛ «لحاف تدعوه والدتي كانت ما أو القاري اإلفطار مثل لها،
أوروبا وهو معني، مكان يف يحدث يشء إىل يشري مكاني» «اسم أو جغرايف مصطلح
وجهة من تمييز، أي قاري؛ غري هو وما القاري بني تمييز عن تكشف والصفة القارية.
يُعرَّف حيث والقاري؛ الربيطاني بني اختالف بتوطيد يخاطر ما غالبًا الربيطاني، نظر
ووطني أجنبي غري أنه عىل األول ويعرف ودخيل، وغريب أجنبي أنه عىل األخري هذا
مستعصية تبدو التي املسائل إىل يشري «قاري» مفهوم فإن النحو، هذا عىل ومألوف.
فيما تحديًدا تتمثَّل والتي السياسية، بالجغرافيا والخاصة ما، حدٍّ إىل ومزعجة الحل عىل
الرئييس العنوان (تذكر العكس أم القارية أوروبا عن املنفصلة هي بريطانيا كانت إذا
عن وانعزال اإلنجليزية، القناة عىل «ضباب الصحف: بإحدى ظهر الذي السمعة السيِّئ

القارية»). أوروبا
هو أولهما القارية؛ للفلسفة التاريخي املعنى حول ادِّعاءين تقديم يف اآلن أرغب
وأقسام الفالسفة بها ينظم وسيلة إنه أْي أسايس؛ نحو عىل أكاديمي» ذاتي «وصف أنه
املعنى، وبهذا الفكرية. النتماءاتهم خاللها من ويشريون ومحارضاتهم، أبحاثهم الفلسفة
املحدد، املعنى وبهذا الفلسفة. عىل األكاديمي الطابع إلضفاء سمة هي القارية الفلسفة
بشأن إجماع وجود عدم من الرغم وعىل حديث. مفهوم هو القارية الفلسفة مفهوم
كتوصيٍف يظهر لم فإنه أكاديمي، ذاتي كوصف القارية الفلسفة ملفهوم الدقيق األصل
سبعينيات قبل الفلسفة يف العليا بالدراسات الخاصة وتلك الجامعية الدراسية للدورات
بريطانيا؛ قبل األمريكية املتحدة الواليات يف حدث هذا أن الواضح ومن العرشين. القرن
يف القارية الفلسفة يف العليا الدراسات مرحلة يف دراسية دورات أول قدمت حيث
األمريكي، السياق يف العرشين. القرن ثمانينيات أوائل يف وريك وجامعة إسكس جامعة
األقدم املصطلحات محلَّ القارية» «الفلسفة مصطلح حلَّ بريطانيا، يف أقل حد وإىل
يف املصطلحات هذه وُحِفظت الوجودية». والفلسفة «الفنومينولوجيا أو «الفنومينولوجيا»
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األربعة». «الفالسفة بعنوان ،(١٥٧٧–١٦٤٠) روبنس بول لبيرت لوحة :1-3 شكل

الناطق العاَلم يف القارية بالفلسفة وثيٍق نحٍو عىل املرتبطة األكاديمية الجمعيات أسماء
،١٩٦٢ عام يف ست تأسَّ التي الوجودية» والفلسفة الفنومينولوجيا «جمعية باإلنجليزية؛
يف أنه يبدو إذن، .١٩٦٧ عام يف ست تأسَّ التي للفنومينولوجيا» الربيطانية و«الجمعية
(يف للفنومينولوجيا واسع نطاق عىل مراِدفًة القارية الفلسفة كانت الحرب بعد ما فرتِة
بعض خالل من أيًضا تنعكس التي الحقيقة وهي األحيان)، من كثري يف وجودي رداء
للفنومينولوجيا» «دعوة العرشين: القرن ستينيات من التقديمية األمريكية الكتب عناوين
األخري العنوان أن ذلك عىل يدلِّل وربما .(١٩٦٧) أمريكا» يف و«الفنومينولوجيا ،(١٩٦٥)
ولكن املوضوع نفس حول آَخر كتاب بظهور ١٩٨٣ عام يف وتغيرٍي ملحاكاٍة خضع
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القارية» «الفلسفة مصطلُح حلَّ أْن يف والسبب أمريكا». يف القارية «الفلسفة بعنوان
االعتبار يف لألخذ ُقدِّم أنه يبدو ولكن تماًما، واضًحا ليس «الفنومينولوجيا» مصطلح محلَّ
نحٍو عىل مختلفة كانت التي العديدة، البنيوية بعد ما الفرنكوفونية الفكرية الحركات
الكان جاك أعمال يف أقل حدٍّ إىل لها؛ معارضًة كانت ما وغالبًا الفنومينولوجيا عن كبري

فوكو. َوميشيل دولوز جيل أعمال يف أكرب حدٍّ وإىل ليوتار، فرانسوا َوجان َودريدا
والفلسفة التحليلية الفلسفة بني الواقع يف املوجود التقسيم هذا مالحظة ويمكن
يطلب الذي الوظائف توصيف مثل متنوِّعة، فلسفية ثانوية ظواهر يف القارية
يف عادًة ص تخصِّ التي النارشين أعمال وقوائم القارية»، الفلسفة يف صني «متخصِّ
برىض، سريل جون يؤكِّد وكما القارية. للفلسفة خاصة صفحات منها األخري الجزء
حيث باإلنجليزية؛ الناطق العاَلم يف التحليلية للفلسفة كاملة شبه أكاديمية هيمنٌة توجد
تحديد الرضوري من بأنه — الفنومينولوجيا مثل — التحليلية غري الفلسفة أنواع تشعر
فيها، شكَّ ال التي الهيمنة هذه من الرغم عىل ذلك، ومع الهيمنة. بهذه يتعلَّق فيما موقفها
القارية، الفلسفة يف ص تتخصَّ وأسرتاليا وكندا وأيرلندا املتحدة اململكة يف جامعات توجد
وجود مع الكاثوليكية، الجامعات من معظمها األمريكية، املتحدة الواليات يف الكثري وغريها
هي التحليلية الفلسفة تكون حيث الفلسفة، وكليات أقسام يف البارزة. االستثناءات بعض
الحديثة»، األوروبية «الفلسفة حول بحثية ورقة أو دراسية دورة توجد ما غالبًا املهيمنة،
كثريًا التي الدورات وهي والوجودية»، «الفنومينولوجيا أو كانط»، بعد ما «فلسفة أو
وأيًضا، املجال. هذا يف ا جدٍّ كبريًة تكون ما عادًة والتي الطالب، لرغبة استجابًة تبدأ ما
نَُسخها يف سيما وال باإلنجليزية، الناطق العاَلم يف القارية الفلسفة تأثري إن القول يمكن
أثَّرت إنها حيث داخلها؛ من الفلسفة أقسام خارج بكثري أقوى األحدث، الفرنكوفونية
يف واالجتماعية: اإلنسانية العلوم يف النظرية االبتكارات من العديد يف حاسم نحو عىل
والدراسات واالجتماعية، السياسية والنظرية الفنية، والنظرية والتاريخ، األدبية، النظرية
يف املناقشات عن فضًال واألنثروبولوجيا، الدينية، والدراسات التأريخ، وعلم الثقافية،
يتم وعموًما، النفيس. والتحليل والنسوية، املعمارية والهندسة الجميلة الفنون مجاالت
وملحوظ معربِّ نحٍو عىل — باإلنجليزية الناطق العاَلم يف القارية الفلسفة بأفكار الرتحيب

الفلسفة. أقسام خارج —
القارية الفلسفة حول املناقشات فإن القصة، نهاية هي هذه كانت إذا ذلك، ومع
اإلنسانية العلوم يف األخرى األكاديمية الخالفات مثل قليلة، عامة أهمية ذات ستكون
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املحيطة النزاعات يسود الذي املستمر الشديد االنفعال ولِرشح االجتماعية. والعلوم
تقديم من بد ال فإنه باطاي، وصدمة كوينتن رفض يف ظهرت التي القارية بالفلسفة
أكاديمي ذاتي كوصف القارية الفلسفة مفهوم أن هو بالتحديد االدِّعاء وهذا ثاٍن؛ ادِّعاء
حول الجدل إىل ويعود أقدم، «ثقافيٍّا» معنًى يحجب ألنه واإلزعاج؛ للخالف إثارًة أكثر
يف بشدة املتَِّقد الجدل وهو القارية، بأوروبا باإلنجليزية الناطق والعاَلم بريطانيا عالقة
بتحديد املتعلِّقة املسائل فإن املعنى، وبهذا املثال. سبيل عىل املعارصة الربيطانية السياسة
األيديولوجية التحيُّزات ك َرشَ يف خطري نحو عىل واقعًة تصبح ما، فلسفيٍّ تقليٍد هويِة
الربيطانية»، «التجريبية مثل: ومضلِّلة، غامضة مفاهيم يف الظاهرة السياسية للجغرافيا

ذلك. إىل وما األملانية»، و«امليتافيزيقا الفرنسية»، و«العقالنية

لالهتمام املثرية ِمل ستيوارت جون حالة (3)

أواخر إىل األقل عىل يعود القارية وأوروبا بريطانيا بني الفلسفية للعالقة الفكري التاريخ
باللغات مكتوب شكل يف الفلسفة ظهور حيث عرش؛ السابع والقرن عرش السادس القرن
التاريخية املعالم ومن الالتينية. اللغة وليس واإلنجليزية الفرنسية مثل الوطنية املحلية
وكتاب ،١٥٨٠ عام يف بالفرنسية «املقاالت» مونتني مؤلَّف نَْرشُ اإلطار هذا يف الصلة ذات
الذي الرئييس البُْعَد لكن .١٦٠٥ عام يف باإلنجليزية املعرفة» «تقدُّم بيكون فرانسيس
بعد اعتقادي يف يبدأ القارية»، «الفلسفة بأنه تعريفه للمرء يمكن يشء ظهور يفرسِّ
إنجلرتا يف األملانية والرومانسية واملثالية كانط فلسفة استقبال مع طويلة، بفرتة ذلك
اإلطار هذا يف الرئيسة الشخصية وتتمثَّل الفرنسية. الثورة قيام تلت التي السنوات يف
للمثالية — وشاذٍّا غريبًا كان وإن — املؤثر وفهمه كولريدج تيلور صامويل الشاعر يف
الطويلة، املقاالت من اثنتان أيًضا الصدد هذا يف ا جدٍّ املهم ومن األملانية. والرومانسية
«لندن دورية يف وظهرتا َوكولريدج، بنثام جريمي حول ِمل ستيوارت جون كتبهما
بالتأثريات يتعلَّق وفيما التوايل. عىل و١٨٤٠ ١٨٣٢ عاَمْي يف ريفيو» ويستمنسرت آند
و«الفلسفة القارية» الفلسفة «فالسفة عن ِمل يتحدَّث كولريدج، عىل األملانية الفلسفية
الفرنسية». و«الفلسفة الكولريدجي» األملاني «املذهب عن أيًضا يتحدَّث كما القارية»،

قائًال: كولريدج عن مقالته بداية يف ِمل يكتب

بني والجمع َوبنثام كولريدج لفكر املنطقية املقدمات فهم يستطع َمن
اعتاد عرصهما. يف بأكملها اإلنجليزية الفلسفة يستوعب فسوف منهَجيْهما،
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يمكن وربما أرسطيٍّا؛ وإما أفالطونيٍّا إما يُوَلد شخص كل إن قول كولريدج
إما ضمنيٍّا يكون الحارض وقتنا يف إنجليزي كل بأن مماِثٍل نحٍو عىل التأكيد
يمكن والتي اإلنسانية، الشئون حيال آراءً يحمل أْي كولريدجيٍّا؛ وإما بنثاميٍّا

ِبكولريدج. الخاصة تلك أو بنثام مبادئ خالل من فقط صحتها إثبات

الفلسفة املرءَ يمنح َوكولريدج بنثام بني الجمع أن هي هنا لالهتمام املثرية الفكرة
بنثام أن ِمل يعتقد إذ سؤالني: إىل االتجاهان هذان يرجع لعرصهما. الكاملة اإلنجليزية
حني يف صحيح؟» هو «هل سائد: رأي أو قديم مذهب أي بشأن التايل السؤال يطرح
يف باملعنى، معِنيَّة القارية» «الفلسفة إذن، معناه؟» «ما التايل: السؤال كولريدج يطرح
الفصل يف املذكور املخطَّط حيث ومن بالصحة. معِنيٌّ لها املقابل بنثام مذهب أن حني

الحكمة. بمسألة معِنيٌّ كولريدج فإن املعرفة، بمسألة معنيٍّا بنثام كان إذا األول،
عام شتاء يف ألنه نفسيٍّا؛ هنا ِمل يقوله ما تحليل للغاية املغري من الحال، بطبيعة
ِمل فسأل شديدة. نفسية» «أزمة من عانى العرشين، سن يف كان عندما ،١٨٢٦-١٨٢٧
يف أهدافه كل قت تحقَّ إذا سعيًدا سيصبح كان إذا ما — الشباب من الكثري مثل — نفسه
خضع الذي العادي غري التعليم نفعية إن سعيًدا. يكون لن بأنه لإلجابة واضطر الحياة،
تغلب بالطبع. السعادة عن فضًال للحكمة، كافيًة تكن لم ولكنها معرفًة أنتجْت ِمل له
«يبدو الصدد: هذا يف قائًال وردزوورث قصائد قراءة خالل من اكتئابه عىل جزئيٍّا ِمل
— قوله بحسب — ِمل تعلم للسعادة.» الدائمة املصادر سيكون ما منها تعلَّمت أني
أفضل ليس «الشعر بأن بنثام لحكم ملعارضته ذلك وأدى َحجًرا»، أو شجرة «ليس أنه
يف وانغمس الدبابيس، لعبة من بكثري أفضل كان أنه ِمل وحكم الدبابيس». لعبة من
«تعدُّد ب ِمل أُعِجب الذي جوته، مثل األملانيني، وأسالفهم كولريدج، أتباع أعمال قراءة
ِقبَل من ُسِئل وعندما همبولت. فون فيلهلم اإلنسانوي والفيلسوف واللغوي جوانبه»،
إىل مشريًا ِمل أجاب تماًما، لألمور نظرته غريَّ قد كان إذا ا عمَّ كارليل توماس املؤرخ
العيون أن أُوِمن «ولكني أضاف: ولكنه بالنظارات.» أُوِمن «أنا عليه: ُربِّي الذي املنطق

أيًضا.» رضورية
القاري: التقليد فالسفة «بلغة أو العظيم، ر» «املدمِّ هو بنثام ِمل، مقالتَْي إىل بالعودة
باستخدام ر املدمِّ النقد هذا يباَرش وهو وبلده». عرصه يف العظيم «النقدي» املفكِّر هو
العملية». «األمور حقيقة وراء للسعي السليم التجريبي والحس املنطقي التحليل طرق
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.(١٨٠٦–١٨٧٣) ِمل ستيوارت ِلجون كاريكاتريي رسم :2-3 شكل

إىل الخصوص وجه عىل نُِقل هيوم لشك التفكري عميل امتداد هو بنثام ِمل، إىل بالنسبة
املواهب هذه استخدم أنه هو عليه الثناء بنثام يستحق وما والحكم. القانون نطاَقي
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لم أخرى، ناحية من العام. الصالح تحسني أجل من االجتماعي امُلصِلح بروح الناقدة
هذا عىل معناها. وراء بالسعي ولكن األشياء، حقيقة وراء بالسعي ا مهتمٍّ كولريدج يكن
إعادَة يقدِّم وإنما السائدة، الفلسفية والتقاليد للمذاهب ًرا مدمِّ املنهج هذا ليس النحو،
أعمال يف وبالتفكري معاِرصة، بمصطلحات والتقاليد. املذاهب هذه ملعنى تأويلية بناء
األمور؛ لتناول «سياقيٍّا» منهًجا عليها يطلق أن للمرء يمكن فإنه املهمة، سكنر كوينتن
الواقع، يف نص بالطبع أو معني حدث أو ممارسة معنى «نفهم» أن أردنا إذا أنه بمعنى
والسياسية االجتماعية الحياة شبكة إطار يف ووضعه التاريخية نشأته تحديد علينا فإن
الكولريدجية» القارية «الفلسفة فإن — مفاجئ نحو عىل وربما — املعنى وبهذا املعقدة؛
بنثام فلسفة أن حني يف االجتماعية، للثورات الكبري والعدوُّ التقليد عىل املحاِفظُة هي
يف التفكري عىل معتاد واملرء االجتماعيني. والتقدم التغيري وصديقُة للتقليد رُة املدمِّ هي
التحليلية الفلسفة تكون حيث ذلك؛ عكس عىل االتجاهني أو التقليدين هذين بني التمييز
مالبس يرتدون الذين الجامعيني األساتذة اسرتاحة غرفة يشبه فيما ومنغلقة محافظة
نحظى وسوف العرصي. للحذق التقليدي غري املقابل هي القارية والفلسفة تقليدية،
كارناب بني الرصاع يف مقابل سيايس تقسيم تناول بفرصة لالهتمام مثري نحو عىل
رجعي — أحواله أسوأ يف — الثاني أن حني يف وتقدُّمي، إصالحي األول حيث َوهايدجر؛

ومحافظ.
التايل: النحو عىل ِمل مقالتي من املستقاة التقابالت لبعض مخطط عرض ويمكننا

كولريدج بنثام
املعنى الحقيقة

التأويلية البناء إعادة النقدي التدمري
االجتماعية املحافظة واإلصالح االجتماعي التغيري

التقليد التقدم
قارية) (فلسفة تحليلية) (فلسفة

القارية والفلسفة التحليلية الفلسفة بني التمييز فإن الطريقة، بهذه األمر إىل بالنظر
اختالف هو بل القارية، وأوروبا بريطانيا مثل مختلفني، مكانني بني جغرافيٍّا تمييًزا ليس
هو أخرى، بعبارة اإلنجليزي». الفلسفي «العقل ب تسميته يمكن ما إىل بالنسبة داخيل
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ِمل ويعرب بالكامل. ومذهبية داخليٍّا منقسمة ثَمَّ من ثقافة معينة؛ بثقافة يرتبط اختالف
بقوله: الديني بالتعصب الفلسفي الرصاع مقارنًا برباعة، النقطة هذه عن

مذهبية تزال ال — بالدين الخاصة تلك مثل — إنجلرتا يف الفلسفة روح
املتعالية الفلسفة وأنصار والليرباليون، املحافظون فاملفكرون شديد؛ نحو عىل
الخطاب ملة حدود خارج بعًضا بعضهم يرى َولوك، ِبهوبز واملعجبون
خطيئة جرَّاء من فاسدة باعتبارها بعض أفكار إىل بعضهم وينظر الفلسفي،
مجدية، غري — عليها الهجوم ألغراض إال — تها برمَّ دراستها يجعل مما أوىل؛

ضارة. تكن لم إن

يكون ربما فإنه سنة، وخمسني مائة من أكثر منذ مكتوب هذا أن من الرغم عىل
الجانب من املجال يف أعداءهم الفالسفة من كثري بها يرى التي للطريقة جيًدا وصًفا
األكاديمية الفلسفة وتخاطر بينهم. تفصل التي — األقسام بني الرواق أو — للهوَّة اآلخر
أجل من فحسب عدوَّه املرءُ فيه يدُرس الذي الديني الرصاع مثل مذهبية تكون بأن

السيئة. التفاصيل هذه يف النظر نطيل ال دعنا ولكن عليه. للهجوم التحضري
لالهتمام: املثري التايل االقرتاَح ِمل يقدِّم إذن؟ ذلك حيال به القيام يمكن الذي ما

ولكن طويلة، فرتة منذ القاري التقليد فالسفة أَْدركها التي الحقائق بني من
اآلن؛ حتى جدٍّا قليل عدد سوى اإلنجليز الفالسفة من إليها ل يتوصَّ لم
عليها التي الحالية الناقصة الحالة يف املعارضة، تفكري أساليب أهمية حقيقُة
مثل التفكري، يف منها لكلٍّ رضورية هي والتي واالجتماعية؛ النفسية العلوم
الواقع، ويف سيايس. دستور أي يف الدولة سلطات بني والتوازنات الضوابط
للتسامح الوحيد الثابت أو املنطقي األساس هو الرضورة لهذه الواضح اإلدراك

… الفلسفي

الفلسفية: األمور يف الكبري الخطر أن مضيًفا ويميض

من جزء فهم بسوء تعلُّقه بقدر الحقيقة، من بدًال بالباطل باالعتقاد يتعلق ال
يف تقريبًا إنه القول املعقول من يكون وقد بالكامل. الحقيقة أنها عىل الحقيقة
االجتماعية، الفلسفة يف الحارض، املايضأو يف الرئيسية، الجداالت من جدال كل
أنكراه، فيما مخطئان أنهما من الرغم عىل أكداه، فيما ني ُمِحقَّ الجانبني كال كان
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وجهة إىل باإلضافة اآلخر نظر وجهة لتبنِّي الجهد بعض أحدهما بذل لو وإنه
مذهبه. صحة يثبت حتى العمل من للقليل سيحتاج َلكان نظره،

يتعلق فيما شائعة حقيقة ثمة بدايًة، الفقرة؛ هذه من الخيوط من عدد التقاط يمكن
ال الحقيقة أن يعني وهذا معارضة؛ تفكري ألساليب الحاجة وهي القارية»؛ «الفلسفة ب
عليه. هو ما عىل الكل ل تأمُّ خالل من ولكن الكل، من جزء أي يف عليها العثور يمكن
قريبة خالصة؛ هيجلية فكرة هذه فإن هيجل، ِذْكر عىل يأِت لم ِمل أن من الرغم وعىل
الروح»: «فنومينولوجيا كتابه تمهيد يف هيجل يقول هيجل. عند «الجدل» مفهوم من
الحقيقية واملعرفة للحكمة الوصول املرء أراد إذا أنه يعني وهذا الكل.» هو «الحقيقي
املجموعَة يستعرض أن بد فال املطلقة»)، «املعرفة هيجل يه يسمِّ (ما الفلسفية األمور يف
يعربِّ حيث الفلسفة وحارض تاريخ تشكِّل التي واملواقف األطروحات من املتنوِّعة الكبرية
الكومة هذه من واحدة حبة اختيار ويسبِّب الحقيقة. حبات من حبة عن منها كلٌّ
الحبوب كمية من َخبْزه للمرء يمكن الذي املغذي، الخبز رغيف عىل الحصول عدم خطر

الكاملة.
تشكِّل التي والتوازنات بالضوابط الجدل أو املعارضة هذه ملثل الحاجة ِمل يقارن
نظام لوجود املربرات أحد للحكم. والديمقراطي الليربايل النظام من أساسيٍّا جزءًا
سياسات من باستمرار ق تتحقَّ أن املعارضة واجب من أنه هو الحكم يف تنافيس حزبي
وجهة من األدوار. تُعَكس عندما صحيح والعكس للحكومة، املشكل الحزب وترشيعات
الحقيقة أنها عىل الحقيقة من جزء فهم سوء هو الفلسفة يف الخطأ املتفائلة، ِمل نظر
يف الرغبة من أعىل مكانة يف الخطأ من الخوف وضع هيجل، يشري كما أو بأكملها،
كولريدج أم بنثام كان إذا فيما البَتِّ مسألة حول األمر ر يتمحوَّ ال املعنى، بهذا الحقيقة.
عن متَِّحد تعبري بمنزلة الفلسفيني االتجاهني كال رؤية حول يتمحور ولكن امُلِحق، هو
وأن — سواء حدٍّ عىل والحكمة املعرفة بمسألتَي مهتمون البرش أن وهي — أكرب حقيقٍة
التدمري الفلسفة تتطلَّب بهما. للرؤية والعينني خاللها، من للنظر النظَّارة يتطلَّب األمر
والفلسفة التحليلية الفلسفة أن بمعنى املتأنية؛ التأويلية البناء وإعادة واملنطقي النقدي
التأكيد خالل من الفلسفية األمور يف الحقيقة ق تتحقَّ ولن أكرب، ثقايفٍّ لكلٍّ نصفان القارية
اآلَخر نظر وجهة «تبنِّي خالل: من ِمل يقول كما ولكن اآلَخر، وإنكار واحد جانب عىل

نظره.» وجهة إىل باإلضافة
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الفلسفة يف ثقافتان (4)

أكاديمي ذاتي وصف إنها القارية؛ الفلسفة حول تاريخيني عاءَين ادِّ باختصار ذكرُت
ولكن — منه بد ال رشٌّ القارية الفلسفة فإن ذاتيٍّا، وصًفا وباعتبارها ثقافية. وسمة
تعود ثقافية، وَكِسَمٍة املجال. عىل األكاديمي الطابع إضفاء عن ناتٌج — عاِبٌر ربما
بني الفصل أن هو آرائه من تعلُّمه يمكن وما ِمل، عرص إىل األقل عىل القارية الفلسفة
لدى داخيل مذهبي) رصاع ذلك عىل (وعالوًة رصاع عن تعبري هو الفلسفية التقاليد
القارية. وأوروبا باإلنجليزية الناطق العاَلم بني جغرافيٍّا تقسيًما وليس «اإلنجليزية»
ثقايف انقسام عن تعبري هي والقارية التحليلية الفلسفة بني الهوَّة فإن النحو، هذا وعىل
الكولريدجية، مقابل يف البنثامية ها نَُسمِّ َدْعنا ومتعارضة؛ مختلفة فكر عادات بني عميق
التأكيد ِمل يودُّ التي األعمق النقطة التأويلية-الرومانسية. مقابل يف التجريبية-العلمية أو
عليها العثور يمكن ال تكون، قد ما أيٍّا والثقافية، الفلسفية األمور حقيقة أن هي عليها،
الحقيقة بل الكل. أنه عىل جزءٍ فهم سوء ثَمَّ ومن الجانبني؛ أحد اختيار طريق عن
ره وتطوُّ املنهجية حركته سياق يف فهمه يجب والكل ، كلٌّ هي — هيجل بكلمات —

الفهم. هذا اتجاه يف الكتاب هذا يسهم أن وآمل التاريخي.
تجاه التحلييل التقليد فالسفة يُبِديه الذي والشك العداء من كثريًا أن اعتقادي يف
نحٍو عىل — والثقايف األكاديمي — االدِّعاءين هذين خلط بسبب يحدث القارية، الفلسفة
إىل فباإلضافة واحد؛ جانب من دائًما ليس العداء هذا ولكن الجانبني. أحد وتبنِّي ضار
من ينشأ إنه يقال أن أيًضا يمكن التحلييل، التقليد فالسفة لبعض البنثامية البهيمية
موقعهم أحوال فهم يف فشلوا عندما القاري، التقليد فالسفة لبعض الكولريدجي الجنون
العظام، الفالسفة من َودريدا هايدجر يَُعدُّ املثال: سبيل عىل أهلهم؛ بلغة والتحدُّث الثقايف
تقليًدا النتيجة وكانت اإلنجليزية. باللغة مثلهما للكتابة اإلطالق عىل سبب يوجد ال ولكن
عىل ينبغي ما األحوال. أسوأ يف مفهوم غري وكالًما األحوال، أحسن يف لآلخرين محِرًجا
أنني من الرغم وعىل القارية. الفلسفة «إنجليزية» هو إذن فهمه القاري التقليد فالسفة
عن مماثلة مالحظات تقديم يمكن أنه أعتقد فإني هنا، هذا يف أخوض أن أستطيع ال
العاَلم يف — املثال سبيل عىل — القارية الفلسفة «كندية» أو «أسرتالية» أو «أمريكية»

باإلنجليزية. الناطق
يف أو الفلسفة، يف يتغريَّ ولن الفلسفة، يف الثقافات من نوعان يوجد أخرى، بعبارة
وبعد مالئم. نحٍو عىل الوضع هذا يف النظر يتم حتى القليل، سوى الثقافة، يف الواقع
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عام مايو ٧ يف كولريدج، حول ِمل مقال نرش عىل عاًما وعرشين مائة من يقرب ما
حلََّل وفيها كامربيدج، جامعة يف الشهرية ريدي محارضة سنو بي يس ألقى ،١٩٥٩
جهٍة، من العلماء يمثِّلها التي تلك مختلفتني: ثقافتني وظهور املشرتكة الثقافة فقدان
كان فإذا أخرى. جهة من األدبيني» «املفكرين ب سنو اهم سمَّ َمن يمثِّلها التي وتلك
والصناعة، والتكنولوجيا العلم خالل من والتقدُّم االجتماعي اإلصالح يؤيدون العلماء
الصناعي للمجتمع فهمهم يف الطبيعيني» «اللوديني سنو اهم سمَّ من هم املفكرين فإن
والكولريدجيني. البنثاميني بني يقع التقسيم فإن ِمل، وبعبارة معه. وتعاطفهم املتقدم
الجدل من سنوات بعد سنو كتبه الذي ،(١٩٦٣) ثانية» نظرة «الثقافتان: كتاب ويف
ص امللخَّ َم قدَّ ،١٩٥٩ عام يف ألقاها التي محارضته سبَّبَتْه الذي األحيان، بعض يف الشديد

البارع: املقتصد النثري بأسلوبه الرئيسية لحجته التايل

ثقافة بوجود التظاُهر حتى فقدنا املتقدِّم) الغربي املجتمع (أِي مجتمعنا يف
للغاية، مكثًَّفا تعليًما ْوا تلقَّ أنهم نعرف الذين املتعلِّمون فاألشخاص مشرتكة؛
اهتماماتهم مستوى عىل بعض مع بعضهم التواُصل عىل قادرين يعودوا لم
والفكرية، اإلبداعية حياتنا إىل بالنسبة خطري أمر وهذا الرئيسية. الفكرية
نحو عىل املايض تفسري إىل يقودنا وذلك يشء. كل قبل الطبيعية وحياتنا
وهذا للمستقبل. آمالنا من والحرمان الحارض، عىل الحكم وسوء خاطئ،
املناِسبة. الخطوات اتخاذ إلينا بالنسبة املستحيل من أو الصعب من يجعل

من مجموعتني صورة يف هذا التواُصل افتقاد عىل األبرز املثاَل ْمُت قدَّ
املجموعتني هاتني إحدى ن تتضمَّ «الثقافتني». يْتُه سمَّ ما تمثِّالن األشخاص
وتأثريهم؛ وإنجازاتهم قيمتهم عىل التأكيد إىل بنا حاجَة ال الذين العلماءَ،
بمنزلة املفكرين هؤالء أن أقصد لم وأنا األدبيني. املفكرين األخرى ن وتتضمَّ
حالة عن ون يعربِّ أنهم قصدُت وإنما الغربي، العاَلم يف الرئيسيني القرار صناع
يصنعون ال فهم بها؛ ويتنبَّئون يشكِّلونها ما حدٍّ وإىل العلمية، غري الثقافة
هاتني وبني بذلك. يقومون َمن أذهان إىل ب يترسَّ كالمهم ولكن القرارات،
العداء، من ويشء ضئيل، تواصل يوجد — واملفكرين العلماء — املجموعتني

االهتمامات. بعض يف التشارك من بدًال
بسيًطا أوليٍّا تقريبًا أو لألمور، الراهنة للحالة وصًفا هذا من القصد كان

مالئم. نحو عىل َوَضَح أنه وأعتقد بشدة، كرهته وضٌع وهذا لها. ا جدٍّ
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كلتا ممثلو به يشعر الذي العداء سيما ال واضح، ِمل مالحظات مع هنا التشابه
جهود إخضاع املغري من فإنه ِمل، مع الحال هي وكما بعض. تجاه بعضهم الثقافتني
،١٩٢٧ عام بتفوق الكيمياء يف الجامعية شهادته عىل سنو حصل النفيس. للتحليل سنو
يف وذلك كامربيدج، جامعة يف الدكتوراه درجة عىل للحصول العمل بدأ ١٩٢٨ عام ويف
ووصل رذرفورد. اللورد يرأسه كان الذي العاَلم مستوى عىل الشهري كافنديش مخترب
وزارة يف الثاني الرجل ١٩٦٤ عام يف وأصبح متميًزا، بحثيٍّا عاِلًما أصبح أن إىل النجاح
شغف دائًما لديه كان ذلك، ومع ويلسون. هارولد يد عىل حديثًا املنشأة التكنولوجيا
سلسلُة تبعتها الرشاع»، تحت «موت بعنوان بوليسية قصة نرش ،١٩٣٢ عام ويف باألدب،
بشعبية حظيت عرشة، إحدى عن يقل ال ما إىل رواياتها عدد وصل التي وإخوة» «غرباء
من استغاثٍة رصخَة يمثِّل الثقافتني أزمة عن تعبريه كان عديدة، وبطرق ثَمَّ، ومن كبرية؛
ثقايف مرض من جزءًا أيًضا األزمة تلك كانت ِمل، مع الحال هي كما ذلك، ومع القلب.

أكرب.
يف األبرز والثقايف األدبي الناقد ِقبل من شخصه عىل رشس لهجوم سنو تعرَّض
الجوانب» املتعدد الزائف اإلقناع عىل سنو «قدرة هاجم الذي ليفيس، آر إف عرصه
النخبوية املحاوالت تلك صحيح نحو عىل سنو وتجاَهَل لديه. األدبي الفهم ونقص
كان َوليفيس سنو مناقشات عن ف تَكشَّ ما أن الواضح من ولكن املشكلة، لتجاهل
مقابل يف النفعية رصاع َوكولريدج، بنثام بني معروًفا اآلن أصبح الذي الرصاع هو
أخري، وكمثال اإلنجليزي. الثقايف التاريخ يف مألوف اشتباك هذا الواقع، يف الرومانسية.
وسنو. ِمل بني ما الفرتة يف أرنولد وماثيو هكسيل إتش تي بني خالف ثمة تاريخيٍّا،
تَُعدُّ كانت التي — برمنجهام يف ألقاها ١٨٨٠ عام يف محارضة يف هكسيل أيَّد باختصار،
السائد التقليدي التعليم مقابل يف العلمي التعليَم — لربيطانيا الصناعي املحوَر حينها
يف ١٨٨٢ عام يف ريدي محارضة يف أرنولد وردَّ حينها. الجامعات عىل يسيطر كان الذي
فهم يف دمجهما يمكن والعلم األدب بأن بالزعم والعلم»، «األدب بعنوان كامربيدج جامعة
ا ردٍّ كونه من الرغم وعىل الواسع. بمعناها املعرفة باعتباره للعلم أكثر وجرماني أوسع
الجامعي الفكر لتنقيح الراسخة أرنولد معارضة يف يظهر الحقيقي املقصد فإن بنَّاءً،
أخرى صور ستظهر أنه فيه شك ال ومما تستمر، القصة نفس فإن ثَمَّ ومن التقليدي؛

منها. معاَرصًة أكثر
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نموذج ضوء يف للفلسفة الحايل التقسيم فهم علينا أن هو اقرتاحي فإن ثَمَّ، ومن
النحو، هذا وعىل كثقافة. نراه ما يشكِّل العداء هذا قطبَي بني الرصاع إن حيث الثقافتني؛
توجد ِمل، يقول وكما كالهما. أو القطبني هذين من أيٌّ يختفي أن مطلًقا املرجح غري من
أن يمكن ما وأفضل الوقت. لبعض القاري» التقليد «فالسفة عرفها العداء هذا يف حقيقة
الطرف وجود بأن القائلة النظر بوجهة األقل عىل العداء هذا طرفا يقتنع أن هو نأمله
التعلُُّم األحوال، أحسن ويف مناقشتُه، يمكن لديه يشء يوجد ربما وأنه مرشوع، أمٌر اآلخر

منه.
ا، جدٍّ بسيٌط والثقايف الفلسفي التقسيم هذا مع للتعامل سنو قدَّمه الذي العالُج
وقد ا. محقٍّ يزال ال إنه نظري، وجهة ومن «التعليم». واحدة: كلمة يف تلخيصه ويمكن
ظهور إىل — ما حدٍّ إىل مباِرش نحو عىل — سنو قدَّمه الذي الثقايف التشخيص هذا أدى
«الجامعات من عدد تأسيس وإىل ،١٩٦٣ عام يف العايل التعليم حول روبنز تقرير
التي وجامعِتي أنجليا، َوإيست َوكينت، َوكيل، َويورك، َووريك، ساسكس، الجديدة»:
الثقافتني مشكلة معالجة هو الجامعات لهذه الضمني الهدف وكان إسكس. ارتدتُها
الطبيعية العلوم علماء عىل ينبغي حيث شامل؛ تعليم عىل الطالب حصول عىل باإلرصار
الحقائق ومن صحيح. والعكس واالجتماعية، اإلنسانية العلوم من موضوعات دراسة
ثمانينيات أوائل يف تاترش حكومة شنَّته الذي الجامعات عىل للهجوم نتيجًة أنه املحزنة
طلسُم مكانَها واحتلَّ كبري، حد إىل املهمة هذه عن املؤسسات هذه تخلَّْت العرشين، القرن

املبهم. التخصصات» د «تعدُّ
بجرأة يقول حيث العاملية»؛ «املدينة كتاب يف توملني ستيفن حجة نتأمل ربما وأخريًا،
كان إذا عقالنية. واألخرى إنسانية، إحداهما للحداثة؛ بدايتني هناك ألن ثقافتني هناك إن
تبدأ التي العلمية الحداثة أن هو توملني رأي فإن األخرية، بهذه عادًة يرتبط ديكارت اسم
اإلنسانية الحداثَة — أيًضا تشوِّه بل — تحجب عرش السابع القرن من األوىل العقود يف
ملونتني، «املقاالت» ملؤلف التفكري العميل اإلنساني التشكك إىل أصلها تتبُّع يمكن التي
للحداثة محدَّد غري مزدوج مسار هناك كان توملني، إىل بالنسبة .١٥٨٠ عام يف ظهر الذي
أو والتطبيق، النظرية وحدة تفكُّك أو انهيار إىل أدى — والعلمي اإلنساني بجانبيه —
يف التفاؤل (مفرط املتفائل توملني اقرتاح ويتمثَّل والحكمة. املعرفة أو واملعنى، الحقيقة
بذلك وللقيام الحداثة، أنسنة إىل بحاجة أننا يف ذلك) مع لإلعجاب مثري ولكنه رأيي،
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الالحقة فيتجنشتاين كتابات تنشيط ويعيد جديد. من العملية الفلسفة بعث إىل نحتاج
الصدد: هذا يف توملني يقول للتفلسف. العميل الدافع ويجدد ملونتني اإلنساني التشكك

بربيطانيا خاصة سمة ليس هذا فإن منفصلتني، تزاالن ال الثقافتان كانت إذا
مختلفتني؛ انطالق نقطتا للحداثة كان بأنه تذكري فهي وحدها؛ العرشين القرن
الفلسفة يف متأصلة علمية وأخرى الكالسيكي، األدب يف متأصلة إنسانية واحدة

عرش. السابع القرن يف الطبيعية
من التقليدين هذين أن رؤية عدم يف السبب هو اآلن حتى ح يوضَّ لم ما
جاليليو جهود من املكتسب كان مهما متنافسني. وليسا متكامالن، البداية
خالل من أيًضا ُفِقد ما شيئًا فإن الطبيعية، الفلسفة يف َونيوتن َوديكارت

َومونتني. َوشكسبري َورابليه، إرازموس عن التخيل
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النقد العاَمل؟ تغيري الفلسفة تستطيع هل
ر والتحرُّ واملامرسة

الكالسيكي. التحرُّري املثل من أكثر الطراز عتيق يل يبدو يشء ال

دريدا جاك

َدْعني القارية، للفلسفة التاريخي الرسد من نوًعا السابقني الفصلني يف قدَّمُت أن بعد
وسوف التحليلية. الفلسفة وبني بينها لالختالفات منهجية أكثر رسد تقديم أحاول اآلن
وسأنهي «التاريخانية». ب ى يُسمَّ وما والتاريخ للتقليد املهم الدور الستعراض هذا يأخذنا
«النقد» مصطلحات: ثالثة حول يدور الفلسفية للممارسة معني نموذج باقرتاح الفصل
السبب —يفرشح آمل كما — املفاهيم من املجموعة هذه وستبدأ و«التحرر». و«املمارسة»
للممارسات فلسفي نقد بتقديم يهتم القاري التقليد يف الفلسفة من كبرٍي جانٍب كون يف
بعبارة املجتمعي. أو الفردي التحرر فكرة نحو يطمح الذي املعارص، للعالم االجتماعية
بقصد ناقد نحو عىل العاَلم إىل ننظر أن منَّا القارية الفلسفة من كبري جزء يطلب أخرى،
مجموعة هي هذه رأيي، ويف جماعيٍّا. أم شخصيٍّا أكان سواء ل، التحوُّ من نوع تحديد
َونيتشه، هيجل مثل الكالسيكيني الفالسفة تربط التي الخلفية يف تعمل التي االفرتاضات

َودريدا. َوفوكو هابرماس يورجن أمثال من املعارصين ورثتهم مع

مشكالت؟ أم شخصيات (1)

الذين باإلنجليزية، الناطقني الفالسفة من قليل عدد من واحًدا رورتي ريتشارد يَُعدُّ
من والقارية، التحليلية الفلسفة بني التقسيم إنهاءَ ومستميت مستمر نحو عىل حاولوا
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الجانبني كال ِقبَل من مربَّر غري نحٍو وعىل اتُِّهم ولذلك املعسكرين. كال يف العمل خالل
التقليَديْن من كلٍّ أصل إلرجاع رورتي مال وقد خاطئ. نحٍو عىل األمور يفهم أنه
بني الفارق أن إىل رورتي ويشري ديوي. ِلجون األمريكية الرباجماتية إىل والقاري التحلييل
مشاكل، مع تتعامل التحليلية الفلسفة أن حقيقة يف أسايس نحو عىل يتمثَّل التقليدين
صحيٌح بآخر أو بنحو هذا أن يبدو شخصيات. مع تتعامل القارية الفلسفة أن حني يف
زمني تسلُسل هيئة عىل مثيل أشخاص ِقبَل من تُمثَّل ما عادًة القارية الفلسفة أن لدرجة
ربطه إىل املرءُ يميل الذي املشاكل عىل القائم النهج من بدًال ِبكانط، تبدأ لشخصيات
للتفرقة رورتي معيار ألن هنا؛ َحِذًرا يكون أن املرء عىل يجب ولكن التحليلية. بالفلسفة
السخيفة، النمطية الفكرة يؤكِّد الذي التعميم من نوع إنه يقال أن يمكن الفلسفتني بني

بها. الخاصة واملحاججة باملشاكل ما حد إىل مهتمة غري القارية الفلسفة بأن
واملناقشات واألبحاث فالكتب لالهتمام؛ مثريًا شيئًا رورتي مالحظة تعكس ذلك ومع
الناطق العاَلم أم القارية أوروبا يف أكانت سواء — املعارصة القارية الفلسفة حول
دراسة تقديم أو معني، رئييس فيلسوف نصوص عىل للرتكيز ميل لديها — باإلنجليزية
«مفهوم بعنوان بحث كتابة من بدًال وهكذا، الفالسفة. من أكثر أو اثنني لنصوص مقارنة
وبدًال َوهايدجر»؛ هورسل عند الحقيقة «مفهوم حول بحثًا املرء يكتب ربما الحقيقة»،
«عالقة عن يكتب أن للمرء يمكن للِّيربالية»، الجماعاتي «النقد حول بحث كتابة من
النظرية «حدود عن الكتابة من وبدًال املعارصة»؛ السياسية بالنظرية ِلكانط هيجل نقد
لألخالق»؛ الجينيالوجي نيتشه لنقد الدائمة «العودة عن يكتب أن للمرء يمكن األخالقية»،
الذات «مفهوم حول املرء يكتب ربما الشخصية»، الهوية «مشكلة عن الكتابة من وبدًال

وهكذا. دريدا»؛ إىل كانط من
وتُْغضب تُْرِبك األحيان من كثري يف املمارسة هذه إن نقول أن اإلنصاف ومن
القاري التقليد فالسفة أن عىل ون يرصُّ الذين التحلييل، التقليد عىل تدرَّبوا الذين الفالسفة
«تفسريًا فقط يقدِّمون إنهم أي جديًدا؛ فكًرا يقدِّمون وال فحسب تعليقات يقدِّمون
هناك أن كثريون ويرى دقيقة. فلسفية محاججة وليس فرنيس، طابع ذا للنصوص»
العاَلم يف املعارصة القارية الفلسفة يف األصالة حساب عىل التعليق نحو ا جدٍّ كبريًا ميًال
تحديد هو رورتي)، (ومعيار االنتقادات هذه مثل ينقص ما ولكن باإلنجليزية. الناطق
والتأويل والتعليق الرتجمة ألهمية تماًما مختلف بإدراك للفلسفة مختلفة ممارسة معالم
القاري التقليد يف الفلسفة أن األمر ليس املعارص. الفلسفي للبحث والتأريخ والتقليد
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«من املشاكل تُتناَول ما غالبًا ذلك؛ من العكس عىل بل املشاكل؛ مع للتعامل رافضة
الذي النوع معها، للتعاُمل مختلًفا أسلوبًا تتطلَّب ثَمَّ ومن والسياقية»؛ النصية الناحية

أكرب. نحٍو عىل مباِرش غري يبدو قد

النصوصوالسياقات (2)

بتصنيف السماح دائم نحو عىل رفض آَخر كبري أمريكي فيلسوف هو كافيل ستانيل
رورتي، من النقيض وعىل ذلك، مع التفكري. يف القاري أو التحلييل النهج تحت أعماله
املهمِل األمريكية املتعالية الفلسفة تقليِد إىل تعود الفلسفتني كلتا أصول أن كافيل يرى
ديفيد َوهنري إيمرسون والدو رالف أعمال يف واضح نحو عىل عنه يعرب الذي فلسفيٍّا،
يف أرغب «كنت يقول: (١٩٧٩) العقل» «زعم أعماله أعظم بداية يف كافيل وكتب ثورو.
أعتقد ذلك، ومع املشكالت.» من كمجموعة وليس النصوص من كمجموعة الفلسفة فهم
الفكرية التقاليد مختلف أن ذلك، من بدًال وأرى، كبرية. بقوة املقصد ح يوضِّ هذا أن
متغرية أنها من الرغم عىل محددة، كوكبة تشكِّل املعارصة القارية الفلسفة شكلت التي
من لفرتة أكرب نحٍو عىل النصوص بعض نجم فيها سيسطع النصوص، من باستمرار
بعض نجم يسطع سوف أخرى. نصوص ضوء إىل انتباهنا لينجذب يخبو، ثم الوقت
يف مجالها، يف آَخر يشء كل عىل لتغطي الحمراء العمالقة النجوم مثل النصوص هذه
ضوء. أي إصدار يف ويفشل السوداء الثقوب مثل يخبو سوف اآلخر البعض أن حني
مكاننا طريق عن تتحدد ليًال السماء عليها تبدو التي الطريقة فإن جميًعا، نعلم وكما
من إليها يُنَظر الذي السياِق عىل تعتمد سوف النصوص بعض بريق وشدة العالم، يف

الثقايف. املناخ يف الفكري التلوث كمية مثل أخرى محتملٍة وعوامَل خالله،
من نوًعا تُشكِّل القاري التقليد نصوص إن نقول أكثر، واقعية صورة والختيار
سياقها وبني بينها واضحة عالقة وجود مع الفلسفية، للمشاكل الوثائقي األرشيف
هذا من مختلفة مصادر نستخدم وسوف بالتاريخ. قوي بوعي تتميَّز وهي وسياقنا،
إىل نسعى والتي تواجهنا، التي املشاكل طبيعة عىل اعتماًدا مختلفة، أوقات يف األرشيف
عىل — أنها هو األرشيف هذا يف النصوص من العديد يميِّز ما ولكن لها. حلول إيجاد
يسمح لن قوي تاريخي ذاتي بوعي تتميز — َونيتشه َوماركس، هيجل، أعمال غرار
اتبعتُه الذي النهج هو التاريخي النهج وهذا سياقنا. أو سياقها إىل اإلشارة دون بقراءتها
كانط، بعد ما لفكِر الفلسفية اإلشكالية لتحديد سعيُت حيث والثالث؛ الثاني الفصلني يف

63



القارية الفلسفة

باألملانية، الناطق العاَلم يف الفرتة لتلك والسياقي النيص التاريِخ توضيح طريق عن
النهج هذا يتمتَّع ال باإلنجليزية. الناطق العاَلم إىل الفكر هذا فيها وصل التي والظروِف
تجعل للقراءة جيدة صورة يف الفلسفة تاريخ تقديم يف املتمثِّلة الكبرية بامليزة فحسب
ال املنهجي الفلسفي النقاش أن إىل أيًضا تلمح ولكنها عنها، املزيد معرفة يف راغبًا املرء

التاريخية. لنشأته والسياقية النصية الظروف عن فصله يمكن
ذلك: عىل حديثة أمثلة أربعَة أقدِّم أن يل اسمْح

العرشين، القرن ثمانينيات يف الحكم» َمَلكة «نقد كانط بكتاب االهتمام كان (١)
طرحها التي للمشاكل ونتيجًة سببًا التعايل؛ مفهوم بمناقشة االهتمام التحديد وجه وعىل
من كثري يف الحادة النقاشات اعتمدت النحو، هذا وعىل الحداثة. بعد الحداثة/ما خالف
ببساطة أو ليوتار) جان-فرانسوا موقف (وهو انتهت الحداثة كانت إذا ما بشأِن األحيان
أن يختار أعماله وأي ِلكانط املرء قراءة كيفية عىل هابرماس)؛ موقف (وهو مكتملة غري
وتخطَّتْه كبري، حدٍّ إىل مبتذًال الخالف هذا أصبح الحظ ولحسن عليها. تركيزه ينصبَّ

املناقشات.
القرن ثمانينيات أوائل خالل الفلسفة ص تخصُّ يف جامعيٍّا طالبًا كنُت عندما (٢)
املبكر هيجل بنقد مرتِبًطا فقط سمعناه أو به نسمع لم اسًما شيلينج كان العرشين،
امللموسة الفلسفية املشاكل من شيلينج بأعمال الحديثة االهتمام زيادة ونشأت لعمله.
أن الواضح من وأصبح الفرنيس. البنيوي» بعد «ما للفكر أمريكي األنجلو االستقبال يف
الخاص لذلك للنظر ُمْلِفتة تشابه أوجه يحمل دريدا، مثل مفكٍِّر لدى املحاججة شكل
كان كما ا جدٍّ طليعيًة «التفكيكية» تكن لم فربما الحال، هي هذه كانت وإذا ِبشيلينج،

سابًقا. ًرا متصوَّ
الفالسفة أعظم من واحًدا عموًما الراهن الوقت يف ليفيناس إيمانويل يُعتَرب (٣)
فرنسا يف كبري نحو عىل تجاهًال أعماله القت ذلك، مع العرشين. القرن يف الفرنسيني
فلسفة حول لألعمال الحايل الفيض أن ويبدو العرشين. القرن ثمانينيات منتصف حتى
عام شتاء يف عنها الكشف تمَّ التي الجديدة للمعلومات مباِرشة نتيجًة كان ليفيناس
بأعمال االهتمام ينشأ لذلك، النازية؛ مع املخزي هايدجر تورُّط مدى حول ١٩٨٦-١٩٨٧
الذي التفكري وضمنيٍّا هايدجر، لتفكري والسيايس األخالقي األفق ضيق سياق يف ليفيناس

دريدا. تفكيكية سيما ال هايدجر، من استلهم
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قريٍب وقت حتى هيجل كان تيلور، ِلتشارلز الرائد للعمل الواضح باالستثناء (٤)
والتجدد أمريكي. األنجلو الفلسفي الفكر يف ما نوًعا مغمورة شخصيًة اليشء بعض
املعارصة أمريكية األنجلو الفلسفة يف املناقشات عن ناتٌج هيجل بأعمال لالهتمام الحايل
الطبيعية الفلسفة قصور حول وغريهما، براندوم َوروبرت ماكدويل جون أعمال يف

العقل. أو الحرية مع الطبيعة ملواءمة وسيلٍة إيجاد إىل والحاجة

من كنوع القارية الفلسفة تعمل حيث النوع؛ هذا من أخرى أمثلة تقديم يمكن
معارصة فلسفية مشكلة فأية السياق؛ محددة فلسفية ملشكالٍت الكبري النيص األرشيف
األرشيف. هذا من املفاهيم من ومجموعٍة نصٍّ استدعاء إىل باملرء تؤدي سوف مهمة
جديدة. بطريقة املايض إىل بالنظر تكون الفلسفية الناحية من قدًما املرء ميض وطريقة
من تسقط ال الفلسفية املشاكل فإن القارية، الفلسفة إىل بالنسبة أخرى، بعبارة
«الفلسفة من تاريخي ال خيال يف كعنارص معها التعامل يمكن وال جاهزة، السماء
عىل نقاٍش شكَل تأخذ ال التقليد هذا من كالسيكي فلسفي لنص املرء وقراءة الدائمة».
بعيدة أرض من غريب شخص مع اجتماع صورة يف تكون ما بقدر الجامعة، يف العشاء
بعض إىل بحٍث تقديَم — شديد بحرج — أتذكر وبصعوبة. لغته، فهَم للتوِّ املرء بدأ
بقليل، األكاديمية مسريتي بداية بعد الكربى الربيطانية الجامعات إحدى يف الفالسفة
إىل أرسطو من الذات مفهوم معنى تغريُّ حول الطويل حديثي ل تحمُّ وبعد العشاء، وعىل
كنُت لو كما ديكارت أعمال قراءة يمكنني ال «ملاذا ُسِئلت: دريدا، إىل هايدجر إىل ديكارت
٣٥٠ قبل تُويفِّ ديكارت بأن أجبُت معك؟» العشاء أتناول مثلما تماًما معه، العشاء أتناول
وأنه عاًما، الثالثني حرب عن نتجْت التي الشديدة الفوىض العني رأي رأى أن بعد عاًما،
الذاتية السرية مقال مثل معينة أدبية أجناًسا استخدم وأنه والفرنسية، بالالتينية كتب
األوىل»)؛ الفلسفة يف الت «تأمُّ عمله (يف الروحية واملمارسة املنهج»)، عن «مقال عمله (يف
إذا ما ليقرِّر العوامل تلك كل عىل ببساطة يطَِّلع أن للمرء يمكن ال أنه استنتجت ولذلك،
وغريه ُمحدثي إقناع يف فشلت إنني قول إىل بي حاجة وال ال. أم صحيحة حججه كانت
بيننا اختالفات وجود توضيح يف مفيد ذلك مع املشهد ولكن العشاء، عىل الضيوف من

الفلسفي. النهج يف
نفسه الوقت ويف «متجذرٌة»، — وسياقيٍّا نصيٍّا — الفلسفية املشاكل أن يعني وهذا
املشاكَل أن يف السبب يفرسِّ ما هو ربما واالنفصال التجذر من املزيج وهذا «منفصلٌة».
وتأويل والتفسري النص وفهم والقراءة واللغة بالرتجمة الخاصَة هامشيًة، تبدو التي
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يرتك ما غالبًا هذا الحال، بطبيعة القاري. التقليد يف الكبرية األهمية هذه لها التاريخ،
كما «الفلسفي»، املسلك من بدًال «أدبيٍّا» مسلًكا يسلك بأنه الغريبة للتهمة معرًَّضا املرء
الرغبة وهي بالتجربة؛ وساطة ودون افة شفَّ عالقة لها الفيلسوف افرتاضاُت كانت لو
فكرة وهي املوهوبة»، املعرفة «َوْهم سيلرز ويلفريد اه سمَّ ما عىل تقوم أنها يبدو التي
بها دراية عىل نكون التي األمور عىل ورصيح واضح نحو عىل تقوم الفلسفية املعرفة أن

العقل». أمام «مبارشًة تكون أو مباِرش نحٍو عىل

والتاريخ التقليد (3)

اختالف عىل والقاري التحلييل التقليد بني التفرقة يف االعتماد أن من الرغم وعىل وهكذا،
كافيًا؛ يَُعدُّ ال الشخصيات، عىل والثاني املشكالت عىل األول اعتماد يف يتمثَّل سطحي
التقليد إىل بالنسبة األخري هذا وأهمية والتاريخ، التقليد حول أعمق أسئلة إىل يؤدِّي فهو
حيث من تكون الفلسفتني بني الفارق لتحديد إيجاًزا وأكثرها وسيلة أسهل ربما القاري.
التقليد؛ هذا يمثِّلون الذين والفالسفة الفلسفي تقليدها شكل أنه عىل منهما كلٌّ تراه ما
َمِن معرفة مع إليه، باالنتماء الفيلسوف «يشعر» الذي التقليد هو يهم ما أن يعني وهذا
ويف كذلك؛ يُعتَرب ال الذي َمن معرفة ذلك، من األهم (وربما له مرجًعا أو سلًفا يُعتَرب الذي
ربما التحلييل التقليد فيلسوف أن حني يف وهكذا، السبب). معرفة دون األحيان بعض
القاري التقليد فيلسوف فإن له، مرجعيات باعتبارهم مور إي َوجي َوراسل فريجه يرى
الفلسفة بني التفرقة يمكن املعنى، وبهذا كذلك. َوهايدجر َوهورسل هيجل يرى ربما
حيث القديمة؛ العائلة وصور بورتريهات مثل أسالفهما، خالل من والقارية التحليلية
يف وَوَرثَِتهم الصور بتلك املوجودة القديمة الوجوِه بني التشابه اكتشاف للمرء يمكن

الحارض. الوقت
يف مثري هو ما ألن ا؛ حقٍّ املسألة صميم إىل تدخل ال الطريقة بهذه التفرقة ولكن
لم ا جدٍّ قريب وقت حتى أنها هو — القارية الفلسفة منظور من — التحليلية الفلسفة
مهمة أعمال وقدمت ، التغريُّ يف هذا وبدأ غريب. نحو عىل بتقليدها ذاتي وعي لديها تكن
رأينا كما فريجه، لدى األملانية بجذورها يتعلق فيما سواء التحليلية، الفلسفة أصول حول
النظر ويمكن الربيطانية. للمثالية راسل بنقد يتعلق فيما أم دوميت، حالة يف بالفعل
بالتوازي يسري أنه عىل العرشين القرن من األوىل العقود يف التحليلية الفلسفة ظهور إىل
يف هذا وبوضع املعمارية. والهندسة الجميلة والفنون الشعر يف أكرب حداثيٍة حركاٍت مع
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كتاب مؤلف فحسب يكن لم فيتجنشتاين أن املفاجأة قبيل من ليس ربما فإنه االعتبار،
تكلفًة الحداثية األساليب بأقل منزًال وبنى أيًضا َم صمَّ ولكنه فلسفية»، منطقية «رسالة

فيينا. يف ألخته
السرية أن يف يتمثَّل التحليلية للفلسفة الحديث «التأريخ» يف آَخر مهم َعَرٌض ثمة
هنا واملثال الكبري. الثقايف والفضول املرشوع الفلسفي لالهتمام مادًة أصبحت الذاتية
واجب فيتجنشتاين: «لودفيج الرائع مونك راي كتاب يف فيتجنشتاين هو أخرى مرًة
وقد .(١٩٩٣) «فيتجنشتاين» روعًة: األقل جرمان ديريك فيلم ويف ،(١٩٩٠) العبقري»
التي راسل ِلربتراند الذاتية بالسرية ١٩٩٦ عام يف الذاتية السري نحو التحول هذا تعزَّز
وعىل آير. جيه َوإيه برلني أشعيا كتبها التي الحديثة الناجحة الذاتية والسري مونك، كتبها
زافرانسكي روديجر تأليف من لهايدجر الفكرية الذاتية السرية تَُعدُّ القاري، الجانب
يمكن الفكري الفيلسوف إنتاج أن يف الذاتية السرية جاذبية وتكمن بالذكر. جديرًة
أهم هو وهذا — النحو هذا وعىل معني. وجودي ه توجُّ عن تعبريًا باعتباره إليه النظر
صورة يف متجسدة أنها عىل الفلسفة إىل النظر يمكن — فيتجنشتاين فكر جاذبية عوامل
تؤدِّي قد معني فيلسوف نظر وجهات مناَرصة أو تأييد فإن وهكذا، حياة. أسلوب
الوقت طوال هذا كل املرء ويرى الحياة، لتلك معينة مضاهاة محاولة أو محاكاة إىل
مذهبه عن كاريزما ذي شهري فيلسوف طالب يدافع لن حيث األكاديمي؛ املستوى عىل
يعاني التي واملشكالت الكالم، يف وتردده يديه، إشاراِت سيقلِّدون أيًضا ولكنهم فحسب،
التلمذة كلمة وليست الجنسية. وعاداته للخمور، ورشبه تدخينه، وحتى الحديث، يف منها
إن حيث الجديدة؛ بالفكرة ليس هذا ولكن هنا. يجري ما عىل للداللة يكفي بما قوية كلمة
بمثال تتضح وهي القديم؛ العاَلم يف الفلسفي التعليم يف رئيسة أداة كانت الذاتية السرية
واألبيقورية؛ الرواقية مثل الالحقة، الهلينستية املدارس مختلف يف أيًضا وكذلك سقراط،

للحياة. أسلوب مع الفلسفة تندمج الذاتية، السرية ففي

والتحرُّر التاريخانية (4)

التمييز سريفضصحة القاري التقليد من كبريًا جانبًا أن أزعم التاريخ، مسألة مع وبقاءً
أيًضا هو وهذا التحلييل. التقليد من كبري جزء يف املطبَّق الفلسفة وتاريخ الفلسفة بني
ألن القارية؛ الفلسفة إىل بالنسبة للغاية مهم كانط بعد ما تقليِد عىل الرتكيز أن يف السبب
كله ذلك من وأهم َوهريدر، هامان أعمال يف فلسفيٍّا محورية هنا تصبح التاريخ مسألة
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ويمكن روسو. جاك َوجان فيكو جيامباتيستا ألعمال ملحوظ باستثناء هيجل، أعمال يف
الطابع عىل بالرتكيز للمرء تسمح أنها هي القارية الفلسفة مزايا أهم من إن القول
الذي للفيلسوف الجوهرية التاريخية والطبيعة كممارسة، للفلسفة الجوهري التاريخي

«التاريخانية». ب عادًة يُعَرف فيما النظر هو وهذا املمارسة. بهذه يقوم
مرشوع، نحو عىل املمكن، من يَُعْد لم أنه عليه يرتتَّب التاريخانية يف النظر وهذا
املوضوعات إىل البرشية الحياة وقيمة معنى حول العميقة الفلسفية املسائل إحالة
اعتربها التي املواضيع وهي — والخلود والحرية اإلله — التأملية للميتافيزيقا التقليدية
أخالقيٍّا. عنها الدفاع يمكن أنه من الرغم عىل املعريف، املستوى عىل املعنى من خالية كانط

أمرين: (والفالسفة) للفلسفة الجوهرية التاريخانية إدراك يعني ذلك، من بدًال

نقطة أو مرجعية نقطة توجد ال إنه أي اإلنسانية؛ ِللذَّات األسايس «التناهي» (١)
وصف خاللها من يمكن اإلنسانية، التجربة خارج باإلله الخاصة تلك تشبه استرشاف

عنها. شيئًا نعرف أن نستطيع ال فإننا موجودة، كانت إن أو عليها؛ والحكم خربتنا
اإلنسانية التجربة إن أي اإلنسانية؛ للتجربة تماًما «املبتدع» أو «العارض» الطابع (٢)
عارضة. بطبيعتها العملية هذه وظروف صنعها، ونعيد نصنعها َمن فنحن تماًما، برشية

جوهريٍّا عارضة شبكة يف متضمنة متناهية ذاتًا باعتباره لإلنسان يُنَظر أن بمجرد
كثري بني مشرتكة سمة فهم يف يبدأ أن للمرء يمكن حينها واملجتمع، والثقافة التاريخ من
اإلنسانية التجربُة كانت إذا األمور. بتغيري املطاَلبة وهي القاري؛ التقليد يف الفالسفة من
ممارسة بتغيري املطالبة هي وهذه أخرى. بطرق صياغتها إعادة فيمكن عارًضا، صنًعا
الحارض مع التعامل عىل قادرة تكون بحيث التفكري أو الشعر أو الفن أو الفلسفة
من كبري جزء يف ترسي التي املطالبة فإن وهكذا، تحريره. املطاف نهاية ويف وانتقاده،
أن هي َودريدا، هابرماس مثل فالسفة إلهام يف تستمر والتي القاري، الفلسفي الفكر
وكما للحرية. تؤدي ال التي الظروف وهي الحالية، ظروفهم من أنفسهم البرش «يحرر»
نهاية يف الشباب واإلنجليز األملان للرومانسيني األسايس السعي هو هذا وكان روسو، قال
والتحرر فالنقد لذا، مكان.» كل يف مقيَّد ولكنه حرٍّا، اإلنسان «ُولِد عرش: الثامن القرن

بينهما. الفصل يمكن ال أساسيان عنرصان
نجدها أن يمكن والتحرر، النقد بني العالقة حول أعلمها التي إثارًة األكثر العبارة
ورقة وجَهْي كال عىل مكتوب قصري نص يف رائع نحو عىل وبسيط غريب شكل يف
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الدائرة ينا معركة عن غافًال الروح»، «فنومينولوجيا كتاب يؤلف وهو هيجل :1-4 شكل
وارد.) فيليبس بريشة (اللوحة .١٨٠٦ أكتوبر ١٤ يف نافذته، خارج

«أقدم عليه يُطلق الذي النص ١٧٩٦؛ عام صيف إىل األرجح عىل تاريخها يعود واحدة،
الدراسات وأثبتِت الكتاب). هذا نهاية يف امللحق (انظر األملانية» للمثالية نسقي برنامج
األفكار أن من الرغم عىل الشاب، هيجل ِقبَل من مكتوب النص هذا أن الفيلولوجية
األملاني الشاعر أفكار عن أقل، حد وإىل الشاب، شيلينج أفكار عن أكثر تعربِّ به الواردة
هذا ظهور من سنوات بضع قبل الواقع، يف هولدرلني. فريدريك كريستوف يوهان الكبري
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النسقي». «الربنامج من األوىل الصفحة من رة مصوَّ نسخة :2-4 شكل

بعد وارتقى أملانيا، بجنوب توبنجني يف الالهوت كلية يف مًعا درسوا قد الثالثة كان النص،
سن يف ١٧٩٨ عام ينا جامعة يف جامعيٍّا أستاذًا أصبح حتى األكاديمي السلم شيلينج ذلك
فعىل غريب؛ تاريخ هذا النسقي» «الربنامج ولنص والعرشين. الثالثة وهي مذهلة مبكرة
َوبومان، فورسرت املنشورة غري هيجل أعمال محرَرْي طريق عن اكتُِشف أنه من الرغم
عام يف ظهرت التي املتنوعة الهيجلية الكتابات من مجموعتهما يف تضمينه يتم لم فإنه
األكثر النظر وجهات مع جيد نحو عىل منسجًما يكن لم النص ألن ربما ١٨٣٤-١٨٣٥؛
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للبيع ُعِرضت التي نصوصهيجل آِخر من واحًدا النص هذا كان الناضج. ِلهيجل ًظا تحفُّ
نرش أول وكان الربوسية. الدولة مكتبة اشرتته عندما ،١٩١٣ عام يف برلني يف باملزاد
الكبري اليهودي األملاني الفيلسوف انتباه جذب عندما ،١٩١٧ عام يف عليه والتعليق للنص
الفلسفي النقاش بدأ والذي اآلن، الشهري عنوانه النص منح الذي روزنزويج، فرانس

النسقي». «الربنامج أثاره الذي الواسع
نقاط ثماني ييل وفيما كانط. بعد ما فكِر يف املوضوعات من عدًدا بدقة النص يُبَْلِور

غريها: يوجد ولكن يثريها، رئيسية نقاشية

هو ما بأن تفيد التي الثاني) الفصل يف بالفعل لها عرضنا (التي الفكرة (١)
الفكرة إليها مضاًفا النقدي، النظام ثنائيات بني املصاَلحة هو كانط بعد فلسفيٍّا مطلوب
يقدِّم الفني فالعمل املصالحة. هذه ملثل الوسيلة هو الفني العمل بأن القائلة الرومانسية

والعقل. الطبيعة مجاَيل بني انسجاًما ويصنع للحرية، حسية صورة
الشاعر، مثل الفيلسوف يصبح أن يجب الفني، العمل هذا خلق أجل من أنه فكرة (٢)
انفصال اللذان — والشعر الفلسفة تصبح أن فيجب نفسها. الجمالية القدرات ويمتلك

واحًدا. شيئًا — «الجمهورية» أفالطون كتاب منذ
«ميثولوجيا يتطلَّب الذي النوع من هو فني عمل يف والشعر الفلسفة توحيد (٣)
بأن للفالسفة وتسمح عقالنيني، يصبحوا بأن للناس تسمح أن شأنها من التي العقل»،
هنا الفكرة بيننا». األبدية الوحدة تسود «سوف هذا، يحدث وعندما يِّني. حسِّ يصبحوا
ومن ملموسًة؛ تصبح أن يجب اجتماعيٍّا، الًة فعَّ العقل أفكار تصبح أن أجل من أنه هي
تجسد خالل من هي الكانطية، العقالنية شكلية تجنُّب بها يجب التي الطريقة فإن ثَمَّ،

حيس». «دين النص يف أيًضا عليه يُطَلق ما هو وهذا ميثولوجيا. شكل يف العقل
يف األيديولوجية يه نسمِّ أن يمكن ما بمنزلة العقل ميثولوجيا تعمل ذلك بعد (٤)

سواء. حدٍّ عىل وتحرريًة نقديًة تكون التي األيديولوجية وهي السياسة؛
ما وهو طريقها، يف يقف ما تدمري علينا الحرية تحقيق أجل من ألنه نقدية (٥)
ذكر ولذلك، اآلالت؛ مثل الحر الشعب مع تتعامل التي الدولة، آلية بأنه النص يف يُعَرف
أيًضا يعني للدولة التدمري وهذا تنتهي». أن «يجب أنها تحذيري نحٍو عىل النص يف
الحر الشعب يرتعد حيث احتقار»؛ «نظرة ب يتميَّز الذي الدولة، دين عىل القضاءَ ضمنيٍّا

وكهنته». حكمائه «أمام
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للمجتمع جديٍد لتنظيٍم الوصول هو العقل ميثولوجيا من الهدف ألن وتحرُّرية (٦)
للقوى «نفسه» النمو ع نتوقَّ أن يمكن فقط «وعندها واملساواة: الحرية عىل قائٍم

«جميعها».»
نشري أن يمكن العقل ميثولوجيا شكل يف للفن اإلبداعية الطاقة خالل من لذا، (٧)
املثالية «روسوية» يه نسمِّ أن يمكن ما يكشف وهذا سياسيٍّا. املتحولة الحياة أبعاد إىل
االجتماعي السلوك أشكال من جديد شكل وْضَع أرادْت التي املبكرة، األملانية والرومانسية
الرومانسيني إىل وبالنسبة والنساء. الرجال جميع بني ومساواة حرية وجود مع األخالقي،
عىل قائًما مجتمًعا يعني كان هذا فإن أملانيا، يف وكذلك إنجلرتا يف الخصوص، وجه عىل

ومتساوين. أحراًرا األصدقاء كل يكون حيث الصداقة؛
يرى السابق، يف املنيس النص لهذا رائع نحو عىل الساذجة اليوتوبية يف وهكذا، (٨)
لعام الفرنسية للثورة التحررية بالروح ممزوًجا للميتافيزيقا كانط نقد إلهام املرء
وكما الجمال». يف فقط أخوين والخري الحقيقة «تكون حيث جمايل؛ بيان إلنتاج ١٧٨٩
فوهة عىل كالرقص «كانت ينا: رومانسية عن لوكاش جورج العظيم املاركيس الناقد قال
لكنه تماًما، االحتمال بعيَد بالفعل كان االحتمال.» بعيد متوهًجا حلًما كانت ثائر، بركان

متوهًجا. يزال ال

باملرة تقليدية غري بطريقة التقليد تناول (5)

قابلناها فكرة هذه الواقع، يف بتقليدها. عالقتها من يتجزأ ال جزء القارية الفلسفة إذن،
ولكن واملحافظة. التقدمية بني التمييز سياق يف َوكولريدج لبنثام ِمل تصنيف يف بالفعل
العالقة أن صحيح األمر، واقع ويف واملحافظة. التقليد بني ربطه يف للغاية ع مترسِّ ِمل
كولريدج أعمال يف الحال هي كما اجتماعي، نحٍو عىل محافظًة تكون أن يمكن بالتقليد
التقليد تناول فإن ذلك، ومع بريك؛ ِإلدموند الكالسيكية السياسية املحافظة يف أو الناضج
التقليد مفهوم يحاول ما دام ما اإلطالق، عىل تقليديٍّا يكون أن الرضوري من ليس
النحو، هذا وعىل املعارصة. الحياة يف مكبوتًا أو منسيٍّا أو مفقوًدا شيئًا هو استعادته
ولكن املايض، مواجهة يف محافًظا انصياًعا يكون أن الرضوري من ليس التقليد تناُول
عىل والتاريخ الفلسفة تاريخ مع «نقدية» مواَجهٍة شكَل يأخذ أن ذلك من بدًال يمكن
«تجريد» أو «تفكيك» هايدجر يه يسمِّ ما هو للتقليد النقدي ر التصوُّ وهذا عليه. هما ما
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٢٨ الشعب»، تقود «الحرية بعنوان ،(١٧٩٨–١٨٦٣) ديالكروا ِألوجني لوحة :3-4 شكل
.١٨٣٠ يوليو

بكلمة للفرنسية إدخالهما الشاب دريدا حاَوَل اللتان الكلمتان وهما امليتافيزيقا؛ تاريخ
عىل للجدل املثري التفكيكية مفهوم تناول ينبغي التفكيكية). (أي déconstruction
ما حيث من للتقليد، نقدية تفكيك محاولة أنه عىل إليه يُنَظر ثم للجدل، مثري غري نحو
للمرء يمكن املعنى، وبهذا خالله؛ من فيه للتفكري يبقى وما داخله للتفكري يخضع لم
ملموًسا األمر هذا جعل أحاول أن يل اسمْح للتقليد. راديكالية تجربة عن يتحدَّث أن
طريقتا وهما راديكاليٍّا؛ التقليد يف للتفكري بارزتني طريقتني إىل باللجوء أكرب نحو عىل

هايدجر. شهرًة، األكثر وتلميذه هورسل
معنيان: له التقليد إن القول يمكن

املفهوم هو هذا نقدي. استقصاء أو مناقشة دون إلينا منقول أو موروث يشء (١)
ِبكولريدج. يتعلَّق فيما ِمل عنه يتحدَّث الذي للتقليد املحاِفظ

تناُول أْي للتقليد؛ األول املعنى مع النقدي التعاطي خالل من ُمنتَج أو ُمقدَّم يشء (٢)
راديكايل. تقليد تقليديٍّا؛ األحوال من حال بأية ليس للتقليد
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طالب. وهو (١٨٥٩–١٩٣٨) هورسل ِإلدموند بورتريه :4-4 شكل

االختالفات بعض دون ليس — املشرتك املعنى هو للتقليد الثاني املعنى وهذا
هورسل، إىل بالنسبة َوهايدجر. هورسل لدى — آَخر موضوع هذا ولكن الجوهرية،
التقليد معنَيَا يتوافق وفاته، بعد نُِرش الذي (١٩٥٤) األوروبية» العلوم «أزمة كتاب يف
يف نفكِّر أن املفيد ومن للتقليد. َطة» «امُلنشَّ والتجربة «املرتسبة» التجربة بني التمييز مع
هورسل، إىل وبالنسبة تثبيت. أو ترسيخ عملية باعتباره الجيولوجية الناحية من الرتسيب
الشهري هورسل مثاَل أستخدم أن يل اسمْح األشياء. حالة أصل نسيان يف يكمن الرتسيب
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الهندسة»، «أصل بعنوان ١٩٣٦ عام يف نُِرش الذي مقاله يف يظهر الذي الهندسة، حول
موضوع كان املقال هذا أن ننىس أن ينبغي وال األوروبية»، العلوم «أزمة لكتابه كملحق
كانت ببساطة، هورسل. مقال عىل وتعليق ترجمة مجرد كان الذي األول، دريدا كتاب
الطابع سينىس فإنه الهندسة، أصل املرء نيس ما إذا أنه هي الرئيسية هورسل حجة
يف تُظِهر الهندسة ألن مهم إنه ا؟ مهمٍّ أمًرا هذا يَُعدُّ ملاذا ولكن املجال. لهذا التاريخي
العلوم تأخذه الذي املوقف وهو النظري»، ه «التوجُّ هورسل يه يسمِّ ما نقاءً أشكالها أكثر
الهندسة بأصل املعرفة تنشيط إعادة أن يف هورسل فكرة تتمثَّل أهدافها. نحو الطبيعية
اجتماعي سياق إىل للعلوم النظري التوجه خاللها من ينتمي التي بالطريقة تذكريًا يَُعدُّ
هورسل هدف الحياة». «عالم الشهري االسم هورسل عليه يطلق ما محدد، وتاريخي
الطابع «إضفاء يه يسمِّ ا عمَّ أسَفَر جاليليو، منذ العلم، نشاط أن هو والجديل النقدي
املمارسات عىل للعلم الرضوري االعتماد عن يتغاىض والذي الطبيعة»، عىل الريايض
اليومية. والحياة العلم بني والحكمة، املعرفة بني فجوة فتوجد الحياة؛ لعالم اليومية
النظري التوجه يحدد عندما يحدث والذي «أزمة»، هورسل يدعوه الذي املوقف هو وهذا
عند بمعناها — الفلسفة ومهمة الكيانات. جميع إىل بها يُنَظر التي الطريقَة للعلوم
التقليد، ألصل وتاريخي نقدي ل تأمُّ يف االنخراط هي — الفنومينولوجيا) (أي هورسل
رنا تصوُّ يف الساذجة الجوانب ملواجهة للتقليد طة ومنشِّ نَِشطة تجربة بحدوث يسمح

للمايض. الحايل
تاريخ تفكيكية للتفكيكية؛ املبكر هايدجر ر تصوُّ يف كثريًا األمور تختلف ال
امليول عن للبحث وسيلٌة ولكنها املايض، لتدمري وسيلًة مطلًقا ليست التي األنطولوجيا،
والتفكيكية الضارة». «تحيُّزاته ب هايدجر يصفه ما مواجهة عىل والعمل للتقليد، اإليجابية
هنا الفكرة اسرتجاع. أو تكرار عملية خالل من ومصاغ مصنوع كيشء لتقليد نتاج هي
يعيد حيث تكرار؛ أو اسرتجاع عملية خالل من التقليد مع أصلية عالقة إىل ل التوصُّ هي
املثال ويَُعدُّ وتاريخي. نقدي ل تأمُّ عملية خالل من األشياء لحالة األصيل املعنى املرء
بالزمان، — الكينونة — الوجود بها يرتبط التي الطريقة هو هايدجر لدى الرئييس
اإلغريق؛ وقت منذ الغربية امليتافيزيقا تقليد يف إخفاؤه تم أنه ِعي يدَّ الذي االرتباط وهو
القوة تجربة أجل من املايض حيال واملبتذل املنقول اإلدراك ر يدمِّ أن املرء عىل لذلك،
(أْي والزمان» «الكينونة كتاب فيها ظهر التي الفرتة ويف للتاريخ. واملدهشة الخفية
والتقليد املستقبَل التقليد بني الفرَق هايدجر ح يوضِّ العرشين)، القرن عرشينيات أواخر
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يندمج التقليد أن يعني ال هذا ذلك، ومع والرتاث؛ التقليد بني التمييز سياق يف ر املدمَّ
Überliefern األملاني الفعل معنى عىل هايدجر يلعب بل الرتاث، صناعة من نوع مع
إمكاناته تُسلم عالقة هي باملايض األصيلة العالقة أن إىل لإلشارة ينقل)، أو يسلم، (أي
الحقيقي الوجود يتطلَّب هايدجر، إىل بالنسبة النحو، هذا وعىل عنها. وتكشف الخفية

منقولة. تجربة وليس للمايض راديكاليًة تجربًة له مسبق كرشط
— التقليد حول وهايدجر هورسل تأمالت من الهدف أن إىل نشري أن املهم من
كما للعدمية نيتشه ومفهوم «الروح» تاريخ حول هيجل تأمالت عىل أيًضا ينطبق وهذا
التحديد وجه وعىل «الحارض»، ولكن ذاته، حد يف املايض ليس — بعُد فيما ح سنوضِّ
هايدجر عليه يطلق ما أو األوروبية للعلوم الحقيقية باألزمة يُشَعر الحارض. «أزمة»
عدم يف تكمن الحقيقية األزمة إن أزمة؟» أيُّ «أزمة، محنة: وجود عدم يف الغرب» «محنة
دوستويفسكي يشري وربما محنة. وجود عدم يف تكمن الحقيقية واملحنة أزمة، وجود
وهكذا، السعيدة. املاشية مستوى إىل ننزل النسيان، من الحالة هذه مثل يف أنه إىل ساخًرا
نقديٍّا وعيًا لنا يتيح — راديكايل تقليد أْي — للتقليد املحطِّم أو ط املنشِّ املعنى فإن

للحارض.

ألزمة كنتاج الفلسفة (6)

املمارسة؛ مسألة هي القاري التقليد يف للفلسفة املحورية املسألة إن القول يمكن
أيدينا. صنع من عاَلم يف متناهية كأنفس وثقافيٍّا تاريخيٍّا الراسخة حياتنا يعني وهذا
ال الظروف إن حيث الحالية؛ األوضاع نقد نحو الفلسفة تدفع التي هي املسألة وهذه
إلحداث الحاجة األمور؛ وضع تغيري يف املتمثِّل التحرُّري املطلب ونحو للحرية، تؤدي
تبدأ الحقيقة هذه ولعل السياسة. أو التفكري أو الفن أو الفلسفة ممارسة يف تحوُّل
«األزمة» موضوع وهي ة، محريِّ تكون ربما القاري التقليد يف للفلسفة ميزة رشح يف
واملاركسية األملانية املثالية تقاليد عرب جويف نهر مثل — مختلفة بأشكال — يجري الذي
األزمة فكر عىل العثور ويمكن فرانكفورت. ومدرسة النفيس والتحليل والفنومينولوجيا
عىل التحلييل؛ التقليد يف أكرب نحٍو عىل وسياسيٍّا ثقافيٍّا الوعي ذاتية مناطق يف أيًضا هذا
لحلقة ١٩٢٩ عام يف ظهر الذي الرائع الرسمي البيان يف الفكر هذا يتضح املثال: سبيل
علمي ر تصوُّ إىل البيان هذا كاتبو ويدعو السادس. الفصل يف سأناقشه والذي فيينا،
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والتحرُّر واملمارسة النقد العاَلم؟ تغيري الفلسفة تستطيع هل

الديمقراطي التحول يف أساسيٍّا عنًرصا ذلك معتربين امليتافيزيقا، عىل والتغلب للعالم
للمجتمع. الراديكايل االجتماعي

وعي لتعزيز الحارض، لنقد وسيلًة الفلسفة تَُعدُّ القاري، التقليد من كبري جزء يف
برجوازي عالم يف إيمان كأزمة ذلك عن يُعربَّ أكان سواء أزمة، يف أنه عىل للحارض تأميل
العلوم أزمة أم هورسل)، (عند األوروبية العلوم أزمة أم كريكجارد)، (عند ظ متحفِّ
(عند الكينونة نسيان أزمة أم نيتشه)، (عند العدمية أزمة أم فوكو)، (عند اإلنسانية
العقالنية هيمنة أزمة أم ماركس)، (عند الرأسمايل الربجوازي املجتمع أزمة أم هايدجر)،
عنها. التعبري كان أيٍّا أم هوركهايمر)، َوماكس أدورنو (عند الطبيعة وسيطرة األداتية
الوعي إيقاظ إىل واملجتمع والثقافة التاريخ حيال ثاقبًا ًال تأمُّ باعتبارها الفلسفة وتؤدِّي
مسئولية فإن قليًال، أكثر هذا وبتوسيع مرتسٍب. تقليٍد تنشيَط هورسل يه يسمِّ ما النقدي؛
إىل يؤدِّي ا ممَّ األزمة؛ «إنتاج» هي — البرشية» «خادم هورسل بصياغة — الفيلسوف
سيكون منشط، تاريخي نقد أجل من للتقليد القامعة للرواسب البطيء الرتاكم إرباك
إىل وبالنسبة تحرُّري. هدف لديها القاري التقليد يف والفلسفة متحرًِّرا. حياٍة عاَلَم أُُفقه
مثل ويف أزمة؛ بوجود الوعي فيه يتم ال الذي املوقف ستكون الحقيقية األزمة الفيلسوف،
أو التاريخي الفضول من نوًعا تكون أن بخالف هدف أيُّ للفلسفة يكون لن العالم، هذا

الفرد. لدى السليم املنطق لشحذ فنية وسيلًة أو الفكري، اإللهاء
التقليد يف للفلسفة التايل البسيط النموذج أقرتح أن يل اسمْح أكثر، األمور لتوضيح

الفصل: لهذا الفرعي العنوان تشكِّل التي املصطلحات حول منظًما القاري،

النقد

ا"مارسة

التحرر

حرة غري أو جائرة تبدو ألنها القائمة للممارسة نقد هو النقد أن يعني وهذا
تلك من التحرر إىل يهدف نقد إنه ذلك، عىل عالوة يكون. ما أيٍّا أو صحيحة غري أو
الحياة ر لتصوُّ مختلفة طريقة جماعية؛ أو فردية أخرى ممارسة نحو الجائرة املمارسة
الذي الشيوعي املجتمع أم املنعزل، للنبل النيتشوية الحياَة ذلك أكان سواء اإلنسانية،
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بباريس. العظماء مقربة يف (١٧١٢–١٧٧٨) روسو جاك جان قرب :5-4 شكل

مختلًفا شيئًا أم َوجوتاري، دولوز وصفها التي املتعدِّدة الصريورات أم ماركس، َره تصوَّ
سبق. ما كل عن تماًما
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الخامس الفصل

مع التعاُمل كيفية الذيجيبعمله؟ ما
العدمية

وحتى والرومانسيني املثاليني من لورثته إشكالية كانط أورث الثاني، الفصل يف رأينا كما
«نقد كتاب يف نفسه هو معها تَصاَرع التي اإلشكالية وهي القاري، التقليد يف املاركسيني
تلك صياغة اآلن ويمكن َوفيشته. ِلكانط جاكوبي نقد جوهر تمثِّل والتي الحكم»، َمَلَكة
الرائع اإلنجاز ق يحقِّ مربًَّرا، كان إذا للميتافيزيقا، كانط نقد التالية: بالطريقة اإلشكالية
بينما الدوجماتية، لية التأمُّ للميتافيزيقا التقليدية لالدِّعاءات «املعريف» الالمعنى بإظهار
الحرية). مفهوم (أْي العميل العقل لسيادة التنظيمية «األخالقية» الرضورة عىل يؤكد
كان إذا الطبيعة، عالم يف تحدث أو الحرية تُمثَّل كيف التايل: السؤال يطرح وهذا
بني ق يُوفَّ كيف الطبيعة؟ لقوانني وفًقا ميكانيكيٍّا ويُسريَّ للسببية يخضع العالم هذا
قوة إىل العبقرية ل تتحوَّ كيف الحرية»؟ «سببية كانط يدعوه وما الطبيعي العاَلم سببية
النقدي كتابه يف كانط كلمات إىل اآلَخر هو يشري الذي إيمرسون إىل إشارة وذلك عملية،
بكونهم الوسط، الوْضَع الشاب َوماركس هيجل اه سمَّ فيما البرش كانط يرتك ألم الثالث؟
املجرد املوضوعي الطبيعة عالم طريق عن ين وُمسريَّ األخالقي للقانون بُحرية خاضعني
الفردية الحرية أليست اغرتاب؟ عاَلَم باعتباره البرش ضد يقف والذي قيمة، أي من
كسلٍع للمرء املتوافرة األشياء من مباٍل غري عاَلم مواَجهة يف مجردة فكرة إىل مختَزلة

ما؟ بتكلفة
خالل من عرش التاسع القرن ثمانينيات يف نيتشه صها شخَّ التي اإلشكالية هي هذه
يف القارية الفلسفة مفكري من كبرية ملجموعة تماًما املهم املفهوم وهو العدمية؛ مفهوم
آرنت، َوحنا شميت، َوكارل أدورنو، َوتيودور بنجامني، َوفالرت هايدجر، العرشين: القرن



القارية الفلسفة

«الكآبة». بعنوان ،(١٥٨٩–١٦٢٤) فيتي ِلدومينيكو لوحة :1-5 شكل

االعرتاف أن يعني وهذا كريستيفا. َوجوليا دريدا، َوجاك فوكو، َوميشيل الكان، َوجاك
ظهور تتبعنا الثاني، الفصل يف العالم. يف األخالقي اليقني انهيار مع يرتافق الذات بُحرية
وأود َوسارتر. َودوستويفسكي شترينر إىل َوفيشته ِلكانط جاكوبي نقد من املفهوم هذا

التعمق. من بمزيد العدمية موضوع إىل أعود أن اآلن
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العدمية مع التعاُمل كيفية عمله؟ يجب الذي ما

الروسية العدمية (1)

مع الثاني الفصل يف إليه املشار الرويس السياق يف بدأ للعدمية نيتشه فهم أن بد ال
من العدمية مفهوم نيتشه التقط بطرسربج». يف «العدمية اه سمَّ ما دوستويفسكي؛
بروسبري يد عىل ألعماله الفرنسية الرتجمة قرأ الذي تورِجنيف، إيفان الرويس الروائي
أيًضا ١٨٤٥ عام يف مرييميه ألَّفها التي «كارمن» روايُة مثَّلت وباملصادفة، مرييميه.
والتي نفسه، االسَم حملِت والتي ،١٨٧٥ عام يف ظهرت التي بيزيه، أوبرا نص أساَس
نظري، وجهة من كبري نحٍو عىل للجدل مثري اختيار وهو نيتشه؛ لدى لًة مفضَّ كانت
والتعبري املتكاِمل الفلسفي َرها تصوُّ نيتشه يد عىل العدمية ونالت أخرى. قصة تلك ولكن

عنها. الكامل
مسألة األملانية النسخة يف العدمية أن هو األملاني السياق عن الرويس السياق يميِّز ما
اجتماعي بُعد لها الرويس السياق يف أنها حني يف كبري، حد إىل معرفية أو ميتافيزيقية
بعدمية القول شرينيشفسكي نيكوالي بمحاولة ربما القصة تبدأ وضوًحا. أكثر سيايس
بل للجمال، ما مطلق مفهوم عن تعبريًا ليس الفن أن بالزعم التقليدية الجمالية الِقيَم
ترتبط الرويس، السياق يف وهكذا، التاريخ. يف معينة مرحلة يف معينة فئة اهتمامات يمثِّل
عىل عنها ُعربِّ والتي الراديكالية، االشرتاكية بالسياسة وثيًقا ارتباًطا العدمية إشكالية
التي عمله؟»، يجب الذي «ما الكبري التأثري ذات شرينيشفسكي رواية يف قاطع نحو
نقد الروسية للعدمية السيايس للجانب الكاملة القصة ن وتتضمَّ .١٨٦٣ عام ظهرت
الربوميثية لينني بلشفية يف لذروتها تصل وربما للدولة، الفوضوي باكونني ميخائيل
عام يف لينني ألَّفه الذي الكتاب أن املصادفة قبيل من وليس .١٩١٧ عام أكتوبر وثورة
أيًضا كان الربوليتاريا»، و«ديكتاتورية للحزب السياسية رؤيتَه فيه ووصف ،١٩٠٢

عمله؟». يجب الذي «ما بعنوان
للجمال، ومناِهضة متشكِّكة نظر وجهة عن تعبري الروسية العدمية املعنى، بهذا
ليربايل لنقد تلك النظر وجهة وتتعرَّض العالم. حيال راديكايل نحو عىل وعلمية ونفعية
الشخصية مصري خالل من ،(١٨٦٢) وأبناء» «آباء تورِجنيف رواية يف مدمر لكنه لطيف
متعارضتني نظٍر وجهتَْي بني الرئييسهنا الدرامي الرصاع ويقع بازاروف. للعدمية املمثلة
باآلباء الخاصة ألوروبا امُلِحبَّة اإلصالحية الليربالية الرومانسية النظر وجهة العاَلم: حيال
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لدى الروسية القومية الراديكالية النفعية الوضعية النظر ووجهة َوبافل)، (نيكوالي
الرومانسية بني ِمل رصاع عن الرويس التعبري هنا ولدينا َوبازاروف). (أركادي األبناء
حول غامضة تلميحات وسط للرواية، الرئييس املشهد ويف َوكولريدج. بنثام والنفعية؛

ساخًرا: بازاروف يقول عنيف، تمرُّد كقوة العدمية

يشء؛ أنفَع الرفض يَُعدُّ األيام هذه ويف … لنا نافًعا نراه ما وفق ف نترصَّ «نحن
نرفض.» فإننا لذا
يشء؟» «كل
يشء.» «كل

نطق عىل أتجرأ ال … أيًضا لكن … فحسب والشعر الفن ليس «ماذا؟
«… اسمه

هدوء. بكل بازاروف كرَّرها يشء.» «كل

وإن كالسيكي، نحو عىل والعدمية الليربالية بني الدرامي الرصاع تورِجنيف أنهى
السيدة حب يف عقالني غري نحو وعىل بقوة بازاروف وقوع فبعد ُمقِنًعا؛ يكن لم
أرض إىل يعود — الحب تبادله أن دون — أودينتسوفا والرومانسية األرستقراطية
يف منطقي أمر (وهو االنتحار إىل يرقى وفيما والده. مثل ريفي كطبيب ليعيش الوطن
املصابة الفالحات إحدى جثة من التيفود عدوى بازاروف يلتقط دوستويفسكي)، رأي
أمام العدمية تنهزم وهكذا املوت. فراش عىل أودينتسوفا للسيدة بحبه ويعرتف باملرض،
ال التي والحياة األبدية «املصاَلحة يف تتمثَّل مسيحية برؤية الرواية وتنتهي الحب، قوة

لها». نهايَة

النيتشوية العدمية (2)

األول الكتاب يف عليه العثور يمكن العدمية من نيتشه نسخة عن بالغًة األكثر التعبري
نيتشه، إىل فبالنسبة القوة». «إرادة بعنوان وفاته بعد ُجِمعت التي أعماله مجموعة من

تعني: العدمية

السؤال عىل الجواب الهدف، غياب نفسها. قيمَة السامية الِقيَُم تخفض أن
«ملاذا».
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نفسها». قيمة «تخفض االنعكايس؛ الفعل استخدام هو هنا عليه الرتكيز ينبغي ما
يكون قد ما وهو النقد؛ خالل من قيمتها تنخفض السامية الِقيَم أن ِعي يدَّ ال َفنيتشه
«نفسها». قيمة تخفض أن رها تطوُّ يف أسايس أمر إنه بل تورِجنيف، أو جاكوبي زعَم
جدار عىل ُكِتبت التي األشهر نيتشه عبارة مع جنب إىل جنبًا القول هذا وضع يمكن
اإلله». مات «لقد أنه وهي العالم، أنحاء جميع يف املراحيض جدران وعىل السابق، برلني
أن دون للكون الخلفي الباب من بهدوء منسالٍّ مات ما بنحٍو اإلله أن يعني ال وهذا
فإننا قتلناه»؛ الذين «نحن أننا ذلك يعني بل مكانه؛ أخذ آَخر إلًها أن أو أحًدا، يخرب
كل يصبح حيث املعنى؛ نظام انهيار هي العدمية اإلله. موت عن مسئولون البرش نحن
توجد ال حيث باطًال؛ كانط قبل ما ميتافيزيقا يف للقيمة متساٍم كمصدٍر ُمفرتًضا كان ما
الحياة معنى عن املتسامية االدِّعاءات فكلُّ للحياة. معنًى عليها يُعلَّق معرفية شماعات
مسلَّمات حالة إىل الروح وخلوُد اإللُه يُختَزل كانط، فلسفة يف — ِقيَم مجرد إىل تُختَزل
اه سمَّ ما تنتظر للتصديق، قابلة غريَ الِقيَُم تلك وأصبحت — الخالص العميل العقل

الِقيَم». تقييم «إعادة أو الِقيَم» «قلب نيتشه
هو عليه التأكيد يجب ما فإن واألملاني، الرويس السياقني من تأثري أي عن وبعيًدا
العدمية سبب نيتشه، إىل فبالنسبة للعدمية؛ نيتشه ر لتصوُّ تان التامَّ واألصالة الجرأة
يتعلَّق فيما (أْي فسيولوجيٍّا حتى أو معرفيٍّا أو سياسيٍّا أو اجتماعيٍّا تفسريه يمكن ال
وهو: للعالم، معني تأويل يف ل متأصِّ ولكنه البرشي)، الجنس انقراض حول ما بقصة
الواضحة امليزَة للعالم األخالقي» «املسيحي التأويُل امتلك نيتشه، إىل بالنسبة «املسيحية».
ومنع للبرش، قيمة ومنح للعاَلم، معنًى منح طريق عن للعدمية ترياق أنه يف املتمثلة
تناقضداخل أو مفارقة توجد — قاطع أمر وهذا — نيتشه إىل بالنسبة ذلك، ومع اليأس.
الحقيقة، معرفة يف برغبة مدفوٌع للعاَلم األخالقي املسيحي التأويل أن وهو العدمية؛
اكتشاف خالل من للعاَلم املسيحي التأويل ضد املطاف نهاية يف تنقلب الرغبة هذه ولكن
حقيقي بعاَلم اإليمان حول تتمحور املسيحية امليتافيزيقا أخرى، بعبارة حقيقي. غري أنه
موت إدراك خالل من ذلك، ومع فيه. نعيش الذي الزائف الصريورة عاَلم عن يختلف
تأويل يف الرغبة — التناقض هو وهذا — وهكذا خرافٌة. الحقيقي العاَلم أن يتبنيَّ اإلله،
القديمة الرتاجيديا مثل — واملسيحية الزيف. يف رغبًة اآلن تبدو للعاَلم أخالقي تقييم أو
ذلك، ومع انتحرت؛ باألحرى بل تَُمت، لم — الرتاجيديا» «مولد املبكر نيتشه عمل يف
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ألننا العيش أجل من ببساطة «رضوري» الحقيقي بالعاَلم اإليمان أن يف املشكلة تكمن
قائًال: نيتشه ويكتب هذا. الصريورة عاَلَم ل نتحمَّ أن يمكن ال

من فحسب مصنوع العالم هذا أن كيف املرء يكتشف أن بمجرد ولكن
صورة آِخر فإن فيه، حق أي له ليس أنه وكيف نفسيٍة، حاجاٍت تلبية أجل
عالم بأي اإليمان عدم ن تتضمَّ التي هي الوجود حيِّز إىل تأتي العدمية من
إىل الوصول وبعد «حقيقي». بعاَلم اإليمان نفسها عىل وتحرِّم ميتافيزيقي
وينكر «الوحيدة»، الحقيقة هي الصريورة حقيقة بأن املرء يسلم الحالة، هذه
ولكنه مزيفة؛ آلهة وإىل ميتافيزيقية عوالم إىل تؤدِّي التي امللتوية السبل كلَّ

ينكره». أن يريد يكن لم وإن العاَلَم، هذا ل يتحمَّ أن يمكنه «ال

نُقدِّر ««ال أننا وهو نيتشه، إىل بالنسبة للعدمية الرئييس العداء سبب يفرسِّ ما وهذا
وهذا ألنفسنا». نقولها أن نودَّ أن ينبغي التي األكاذيب بتقدير لنا «يُسَمح» وال نعلمه، ما
ذلك ومع هذا، الصريورة عالم وراء فيما حقيقي بعاَلم اإليماُن بإمكاننا يَُعْد لم أننا يعني
جاكوبي بنقد تذكِّرنا بكلمات هذا لصياغة أو هذا. الصريورة عاَلَم ل نتحمَّ أن يمكن ال
وجود ال أنه ندرك أننا من الرغم (عىل اشمئزازنا يثري أصبح أناني يشء «كل ِلفيشته:
الشديد العداء هذا ويُنتج اشمئزازنا.» يثري أصبح قد رضوري هو ما أناني)؛ غري لعمل
األخالقية، لِقيَمنا الرثَّ األصَل ندرك عندما أننا وهي التحلُّل»؛ «عملية نيتشه يه يسمِّ ما
استجابتنا فإن الزيف، يف بالرغبة مدفوٌع للعاَلم األخالقي املسيحي التأويل أن وكيف
عرَّفه ما هو الالمعنى عن اإلعالن وهذا له. معنى ال الوجود أن إعالن هي «املتفاعلة»

ناشئة: أشكال ثالثة يف وكشفه العدمية، أنه عىل نيتشه

أكثر نحو عىل أو السلبية»، «العدمية نيتشه يدعوه الذي شوبنهاور، تشاؤم يف (١)
امليتافيزيقية معتقداتي قلب يف خواء هناك كان إذا أنه بمعنى األوروبية»؛ «البوذية عدوانيًة
أي أو األوريجامي أو اليوجا وأماِرس الخواء هذا أيًضا أؤكِّد قد حينها فإنني السابقة،

آَخر. يشء
تورِجنيف، أعمال يف شهدناها التي الفاعلة» «العدمية أو الروسية الفوضوية يف (٢)
كان إذا أنه يعني وهذا الفسيولوجي». االنحالل عن «تعبري مجرد أنها نيتشه يرى والتي
تدمري يف أميض أن حينها يمكنني السابقة، امليتافيزيقية معتقداتي قلب يف خواء هناك
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عسكري. زيٍّ يف (١٨٤٤–١٩٠٠) نيتشه فريدريك :2-5 شكل
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يمكن العدمية داخل اتجاه (هذا عنيف. ق خالَّ إرهاب أعمال صورة يف حويل من يشء كل
باريس يف املوقفية الحركة مثل املتطرِّفة، السياسية الحركات من العديد يف رصده للمرء
— مشهد مجرد املجتمع أن بما أنه أنصاُرها َعى ادَّ التي العرشين، القرن ستينيات يف
يف الحقيقة هذه إعالن يف تتمثَّل السياسية املهمة فإن — فارغ ملظهر زائفة صورة
الشهرية الشعارات أحد وكان غالبًا. كبري نحو عىل والفنية املختلفة السياسية األفعال
ينبغي أنه عىل ينطوي وهو شاطئ»، يوجد األرصفة، أحجار «تحت هو: الحركة لتلك

الرشطة.) عىل األحجار تلك َرْمي طريق عن الشاطئ هذا كشف املرء عىل
عبارة يف ص لُخِّ الذي والعناء واإلرهاق والالمباالة التعب من عام ثقايف مزاج يف (٣)
أنه بمعنى فضالته»»؛ «لطرح القوة لديه تَُعْد لم … الحديث «املجتمع الشهرية: نيتشه
كتفي أهزَّ أن األفضل من فربما امليتافيزيقية، معتقداتي قلب يف خواء هناك كان إذا
بها تسري التي الطريقة هي هذه أن أعتقد حسنًا، «أوه، قائًال: فحسب وأتمتم مباالة بال
شخصية يف كالسيكيٍّا عنها يُعربَّ والتي نظرية»، «عدمية أنه عىل هذا نرى ربما األمور.»

بو». ذا «ويني كارتون يف إيور

مجرد ليست العدمية أن هي هنا فهمها ينبغي التي األساسية النقطة جديٍّا، لكن،
ق تتحقَّ نيتشه، إىل فبالنسبة له. «نتيجة» ولكْن للعاَلم، األخالقي املسيحي التأويل نفي
للكون معنًى منح خاللها من حاولنا التي املقوالت أن ندرك عندما نفسية كحالة العدمية
ذلك من بدًال يعني ولكن له، معنى ال الكون أن اإلطالق عىل يعني ال وهذا لها. معنى ال
العقل بمقوالت «اإليمان أن — جاكوبي برؤية باهت وتذكري كانط، لفلسفة إشارة يف —
عة املتوقَّ غري النتيجة هي العدميُة نيتشه، نظر وجهة من ثَمَّ، ومن العدمية»؛ سبب هو
لم فِقيَِمي األخالقي؛ التقييم نتيجة هي العدمية أن يعني وهذا للميتافيزيقا؛ كانط لنقد
هيجل اها سمَّ التي الحديثة للرواقية الذاتي االغرتاب هو وهذا العالم، يف مكان لها يَُعْد

للعالم». األخالقية النظر «وجهة ساخًرا
األوهام أو السلبية العدمية استسالم إىل يؤدِّي أن املوقف هذا ملثل «يمكن» واآلن،
الِقيَم؛ تقييم بإعادة املطاَلبة إىل أيًضا يؤدي أن يمكن ولكنه الفاعلة، للعدمية الحماسية
منظور ومن نيتشه، أعمال يف مختلفة. األمور تكون بأن التحررية التحويلية املطاَلبة
العدمية تشخيُص يرافق العرشين، القرن يف القاري التقليد مفكري من كبرية مجموعة
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هو وهذا للعدمية؛ بمناهضتها نيتشه أعمال وتُعَرف العدمية. عىل بالتغلب املطاَلبَة
جديدة، وِقيَم جديدة مقوالت وجود أهمية عىل وتكراًرا مراًرا يرصُّ نيتشه أن يف السبب
إلٍه اخرتاع أو اليأس يف الوقوع دون هذا الصريورة عاَلم ل بتحمُّ لنا تسمح أن شأنها من

له. والخضوع جديٍد
أعمال يف ظاهريٍّا الغامضة األبدي» «العود فكرة وظيفة هي هذه رؤيتي، وفق
منه مناص ال بنحو يتكرَّر ذلك مع هدف، أو معنًى دون هو، كما «الوجود أي نيتشه؛
األبدي العود مفهوم مع محاوالت من يجري ما أن نيتشه يؤكد العدم». إىل االنتهاء دون
يف اإلله حضور هي الوجود وحدة كانت إذا أنه بمعنى الوجود؛ لوحدة التام النقيض هو
بالنسبة فاإللحاد إله؛ وجود دون الكون يف للتفكري محاولٌة األبدي العود فإن يشء، كل
من البرش لتحرير كبري لجهد نتيجة أيًضا هو بل للحالة، بيان مجرد ليس نيتشه إىل

لها. التذلُّل عىل اعتادوا التي األصنام
األبدي العود مفهوم أرى فإني معي، سيختلفون آَخرين هناك أن من الرغم عىل
األخالق أن بمعنى الكانطي؛ الفكر يف املغاالة من نوًعا تَُعدُّ فكرية تجربة باعتباره ِلنيتشه
مصلحة أي عىل يقوم أن يمكن ال الذي السامي النقي الواجب مفهوم إىل تستند كانط عند
توجد فال السعادة. مثل غاية، لتحقيق وسيلًة باعتباره إليه النظر يمكن وال تجريبية،
كانط لدى األخالق ذلك، ومع نفسها. الفضيلة سوى الفضيلة ممارسة وراء من غاية
تزال ال لذلك، الخالص؛ العميل للعقل كمسلمات الروح وخلود باإلله تحتفظ تزال ال
يُثاب حيث البعيد السعادة تحقيق بأمل مرتِبطة ما حدٍّ إىل للمرء األخالقية الترصفات
كانط من أكثر كانطيًة األساسية الكانطية الفكرة هذه نيتشه ويجعل الفضيلة. عىل املرء
ومع سيئة. مزحة سوى ليست الروح خلود وفكرة إله، يوجد ال إليه، فبالنسبة نفسه؛
معنًى بال كوٍن يف وجودنا نتصوَّر أن هو األبدي العود بفكرة منَّا نيتشه يطلبه ما ذلك،
إذا واآلن، األبد. إىل متكرِّر نهائي ال نحٍو عىل نفسه يُِعيد ميتافيزيقي ضمان أو الهوتي
تماًما قادرين نكون قد فإننا الصورة، هذه مثل «تأكيد» ونواصل نعرف أن نستطيع كنا
األخالقي املسيحي التأويل يف املتضمنة العدمية عىل تغلبنا قد النهاية يف إننا القول عىل

للعالم.

87



القارية الفلسفة

التنوير جدلية (3)

تشخيصها، هي العدمية تكون التي واالجتماعية التاريخية الحالة فإن سبق، ملا وتلخيًصا
ييل: كما وذلك مزدوج، بفشل االعرتاف يف تكمن

أْي واالجتماعية؛ األخالقية العالقات بنسيج التنوير أو الحداثة ِقيَم ترتبط ال (١)
جديد، عقالني أو تخيُّيل كلٍّ إنتاج عىل قادرة غري أنها يعني وهذا اليومية. الحياة بأمور
إىل الحاجة أنه الكتاب) نهاية يف امللحق (انظر النسقي» «الربنامج واِضعو رأى ما
املوحدة. غري الثنائيات من سلسلة مع كانط يرتكنا أخرى، بعبارة العقل». «ميثولوجيا
ِلكانط وهيجل هامان نقد جوهر هو (وهذا فعالية أية إىل للتنوير األخالقية الِقيَم وتفتقر
أيَّ تفتقد أْي برجوازية)؛ ِقيًَما التنوير ِقيَم تصبح حيث الشاب؛ ماركس ورثه الذي

االجتماعية. باملمارسة اتصال
األخالقية العالقات بنسيج االرتباط يف للتنوير األخالقية الِقيَم تفشل لم ذلك، ومع (٢)
التدريجي التدهور إىل ذلك من بدًال ْت أدَّ أنها أيًضا األسوأ ولكن فحسب، واالجتماعية
العقالنية؛ فيرب: ماكس بتعبري يها نسمِّ أن يمكن التي العمليات خالل من العالقات لهذه
وبتعبري األداتية؛ العقالنية َوهوركهايمر: أدورنو وبتعبري الرأسمالية؛ ماركس: وبتعبري
هذه أن أرى واملتناقضة؛ املحتومة التنوير جدلية هي وهذه الكينونة. نسيان هايدجر:
التي القصة خالل من أمامنا ف تتكشَّ رأيناها وقد لجاكوبي، األساسية الرؤى إحدى هي

أرويها.

ُعِرضت كما — الفلسفية الحداثة مشكلة فإن نطاًقا، أوسع نحو عىل األمر ولعرض
ِقيَم تفشل لم كيف املرء رأى أن بعد العدمية مشكلة مواَجهة كيفية هي — اآلن حتى
التدريجي. تحلُّلها إىل أيًضا ْت أدَّ ولكن فحسب، اليومية الحياة عىل السيطرة يف التنوير
إما وتكراًرا، مراًرا القاري التقليد فالسفُة إليها يعود التي املشكلة هي هذه رأيي، ويف
أعمال يف مثًال الحال هي كما — لها لالستجابة جديدة وسيلة إيجاد محاولة خالل من
فيه تُطَرح الذي والفلسفي التاريخي السياق رفض خالل من وإما — َودريدا هابرماس

رورتي. أعمال يف املثال: سبيل عىل املشكلة؛
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القاري التقليد يف الفلسفية غري واملجاالت الفلسفة بني العالقة (4)

ال العدمية مع املواجهة هذه مثل أن يف هنا اإلضافية الصعوبة تتمثَّل الحال، بطبيعة
مفكرين لدى الحال هي كما — مسلًَّما كان إذا الفلسفة، مجال يف تتم أن ببساطة يمكن
تنتج التي القوى مع متآِمرة الفلسفة أن — َوأدورنو َوهايدجر نيتشه مثل متنوعني
نْي الخاصَّ و«الضغينة» بالزهد مليئة فهي عدميٌة؛ الفلسفُة نيتشه، إىل فبالنسبة العدمية؛
الفلسفُة — الحًقا سنرى كما — هايدجر إىل وبالنسبة للعاَلم. األخالقي املسيحي بالتأويل
الكايف. بالسبب الخاص َمبَْدِئها جوهر يف العدم عن يشءٍ معرفة يف ترغب ال التقليدية
التجريد من أيديولوجيٍّا خطابًا تصبح أن خطر بالفلسفة يحيط أدورنو، إىل وبالنسبة

املادي. السلعي الرأسمايل املجتمع تجريد مع يتآمر
الخاصة أفكاري لديَّ السؤال. هو هذا العدمية؟ مع التعاُمل للمرء يمكن كيف إذن،
اآلن حتى إيضاحه إىل سعيُت ما كلُّ آَخرين. فالسفة لدى يوجد كما الشأن، هذا يف
كانط، بعد ما القارية للفلسفة األساسية اإلشكالية يمثِّل العدمية مع التعاُمل أن هو
هذا ودفع الزمان. من قرنني آخر يف الفكرية املتاهة عرب أريادني خيط مثل ترسي التي
ربما فلسفية غري وممارسات خطابات عن للبحث القاريني الفالسفة من كبريًا جانبًا
الرتاجيدي التفكري يف للمساعدة وسائَل نيتشه ويرى الحديث. العرص أزمة مع تتعامل
يف أدورنو ويجدها الشعري، لإلبداع يل التأمُّ التفكري يف هايدجر ويجدها اإلغريق، لقدماء
يف فرويد ويجدها السيايس، االقتصاد يف ماركس ويراها الراقي، الحداثي الفن استقاللية
رشح يف تبدأ العدمية إشكالية أن يف هنا النقطة وتتمثَّل النفيس. التحليل عمليات ممارسة
الفلسفية، غري املجاالت مع بالعالقات القارية الفلسفة من كبري جزء اهتمام يف السبب

االقتصاد. أم السياسة أم النفيس التحليل أم الشعر أم الفن أكانت سواء

والرجعية التقدُّمية الحداثة (5)

العاَلم أزمة يف التفكري من مختلفني اتجاهني إىل نيتشه بعد بالعدمية االهتمام هذا َب تشعَّ
أعقاب يف جانب، من «الرجعية». والحداثة «التقدُّمية» الحداثة تسميتهما يمكن الحديث،
النقد اندمج — الشاب َوماركس فيورباخ لودفيج مثل — ِلهيجل الراديكاليني الَوَرثة
التعبريَ القى الذي للحداثة، تقدُّمية األكثر األملاني االجتماعي النقد مع للحداثة الفلسفي
للغاية خصبًا النهج هذا استمر زيمل. َوجورج فيرب مثل مفكرين أعمال يف له املحدد
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القرن ثالثينيات من فرانكفورت ملدرسة األول والجيِل الغربية» «املاركسية ب ى يُسمَّ فيما
هو الحداثة حيال النهج لهذا تميًُّزا األكثر املعارص املمثل ويَُعدُّ بعدها. وما العرشين
بجامعة االجتماع وعلم الفلسفة أستاذ منصَب — مهم نحو عىل — شغل الذي هابرماس،
هابرماس خليفة أعمال يف هذا يومنا حتى مستمرٍّا النهج هذا يزال وال فرانكفورت.
باإليمان املنهجية الناحية من النهج هذا ويتميَّز هونيت. أكسل فرانكفورت؛ جامعة يف
املقوالت تنفذ أن بد ال أنه يعني وهذا االجتماع؛ وعلم للفلسفة املتبادلة بالخصوبة
االجتماعية األبحاث ولكن فعالية؛ أية لها يكون أن يف نرغب كنَّا إذا اجتماعيٍّا الفلسفية
الناحية ومن الوضعية. يف االستغراق من ملنعها للفلسفة يل والتأمُّ النقدي الوجود تتطلَّب
مختلفة، يسارية فكرية بتياراٍت التقدُّمية بالحداثة الخاص النهج هذا ُرِبط السياسية،

اجتماعية. ديمقراطية أم ماركسية أكانت سواء
أعمال يف إيجاده يمكن الذي للحداثة، ًظا تحفُّ األكثر النقد يوجد اآلَخر، الجانب عىل
الغرب شبنجلر، بصياغة يونجر. َوإرنست شميت َوكارل شبنجلر أوسفالد مثل مفكرين
القديمة. لروما األخري الذبول مثل إيقافها، يمكن ال ذبول مرحلة يف دخلت ُمِسنة» «ثقافة
يمكن واالنهيار الرتاجع رسد سياق يف هذا االجتماعي النقد لنهج الفلسفي واالستمرار
أربعينيات أواخر يف التكنولوجيا حول تأمالته يف سيما ال هايدجر، أعمال يف إيجاده
للمرء يمكن — ع متوقَّ غري نحو عىل وربما — أيًضا ولكن العرشين. القرن وخمسينيات
نفسه أظهر الذي فيتجنشتاين، أعمال يف املتشائم الثقايف النقد من النهج هذا يجد أن
الحداثة منهجيُة تستند وبينما والقيمة». «الثقافة مثل أعماٍل يف ِبشبنجلر بقوٍة متأثًرا
بالنسبة االجتماع علم فإن االجتماع، وعلم الفلسفة بني املتبادل االعتماد عىل التقدمية
ثم الحديث. الديمقراطي االنهيار عن تعبريًا بوصفه ُمدانًا يَُعدُّ الرجعية الحداثة إىل
إىل يؤدِّي أن يمكن الذي االجتماعي، التحليل إىل مباَرشًة حينها الفلسفية املقوالت تُنَزل
حيث هنا؛ كالسيكيٍّا مثاًال هايدجر يقدِّم أخرى، مرًة متقلِّب. متشائم ثقايف تشخيص
ثقايف؛ نقد إىل الكينونة نسيان أنها عىل امليتافيزيقا تاريخ حول أطروحته ببساطة يوسع
تعبريًا يَُعدُّ الذي التكنولوجي العاَلم صورُة اليومية الحياة جوانب جميع عىل تسيطر حيث
األرض رقعة «تزداد ًدا: متنهِّ هايدجر يقول كما أو نفسه؛ النسيان ذلك عن اجتماعيٍّا
هايدجر التزام حالة يف جيًدا معروفٌة الرجعية للحداثة السياسية والنتائُج القاحلة.»
عىل كان وإن — َويونجر شميت مثل وآَخرون هو فيها رأى التي القومية، باالشرتاكية
هذا أجد ال إنني لقول بي حاجَة وال العدمية. إلسقاط عملية إمكانيًة — وجيز نحٍو

الفصل. هذا عنوان يف املطروح السؤال عىل لإلجابة ا جدٍّ مفيدة وسيلًة
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السياسية النظر وجهة يف تام اختالف وجود من الرغم عىل أنه هي نظري وجهة
استجابة النهجني كال فإن والتقديمة، الرجعية الحداثة بني كبرية منهجية وخالفات
أدعوه فيما االنخراَط الفلسفة مهام من أنَّ اعتقادهما يف متفقان فهما العدمية؛ إلشكالية
أشكال من كشكٍل القائمة، االجتماعية للممارسة نقٌد الفلسفة أن يعني وهذا األزمة. إنتاج
ويختلف الجماعي. أو الفردي التحرُّر لهدف يطمح الجائرة، أو الحرة غري املمارسة

التحرر. هذا شكل حيال يريانه فيما — تماًما يختلفان — النهجان هذان
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السادس الفصل

هايدجر الفهم: يفسوء حالة دراسة
وكارناب

بفيلسوف. يليق ال أمٌر بها معنًى أي إرادة وعدم بكلمة النطُق
بريكيل

الفلسفيني التقليدين بني الفهم سوء لفهم طريقة أفضل أن الثالث الفصل يف زعمُت
للفلسفة النظر يمكن النموذج، لهذا ووفًقا «الثقافتني». نموذج سياق يف هي املتعارضني
معاٍد بعُضها متعارضة فكرية عادات عن تعبريين بوصفهما القارية والفلسفة التحليلية
الفهم تشكِّالن اللتني التأويلية، كولريدج ورومانسية التجريبية بنثام نفعية لبعض؛
مثل يشء يُفَهم أن يمكن كيف وسنو ِمل حالة يف ورأينا معينة. لثقافة الفلسفي الذاتي
أن رشيطة مفيٌد، العداء هذا أن يَثبُت ربما الواقع، ويف العداء، هذا سياق يف «اإلنجليزية»

اآلخر. مع أحدهما الحديث عىل األقل عىل الرصاع جانبَي كال يواِفق
معينة حالة دراسة تناُول خالل من أكثر تلك التفكري طريقة استكشاَف اآلن أريد
نحو عىل الخالف وهذا َوكارناب. هايدجر حالة الفلسفيَّنْي: التقليَديْن بني الفهم سوء يف
والتجربة فيينا، وحلقة كارناب قدَّمه الذي للعاَلم، العلمي ر التصوُّ بني خالف هو أسايس
رات للتطوُّ للغاية مهم الخالف هذا هايدجر. فكر يف للعاَلم «التأويلية» أو الوجودية
آير ملحاولة خلفيًة توفر هايدجر فكر حيال كارناب آراء أن لدرجة الفلسفة، يف الالحقة
تأثري ِلكارناب وكان الربيطاني، السياق يف امليتافيزيقا عىل للقضاء الوضعية املنطقية
العاملية الحرب بعد املتحدة الواليات يف التحليلية للفلسفة األكاديمي التطور عىل كبري
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املثال: سبيل عىل كواين؛ أوه يف دبليو شهرًة، األكثر تلميذه خالل من سيما وال الثانية،
هايدجر آير يتَِّهم أخرى، جوانب يف تفيد العرشين، القرن فلسفة عن قصرية مقدمة يف
التي ملحارضته رسيعة قراءة إىل استناًدا احتيال»، بأنه وصفه ما حدٍّ إىل يمكن «بما
يف الفلسفَة يصف ،١٩٧٠ عام يف ِلكارناب كواين تأبني ويف .١٩٢٩ عام يف ألقاها
بعد «ما من بدًال كارناب»، بعد «ما بصفة الثانية العاملية الحرب بعد املتحدة الواليات
بريطانيا. يف املقابلة للفرتة للجدل مثري نحٍو عىل يشري الذي الوصف وهو فيتجنشتاين»،
األملان، به طالَّ ألعمال رئييس إلهام مصدَر شكٍّ بال هايدجر يَُعدُّ القاري، الجانب وعىل
سارتر مثل الفرنسيني املفكرين من وجيلني آرنت، َوحنا جادامري هانس-جورج مثل
التقليَديْن فالسفة بني الحديث الفهم سوء من كبريًا قدًرا أن وبما َودريدا. َوفوكو َوالكان
فإنها َوكارناب، هايدجر بني املهمة املواَجهة هذه إىل إرجاعه يمكن والقاري، التحلييل

التفصيل. ببعض التناُوَل تستِحقُّ

العدم من ينتج يشء ال (1)

يف الفلسفة يف كأستاذ محارضاته أوىل هايدجر مارتن ألقى ١٩٢٩ عام يوليو ٢٤ يف
نضجه أوج ويف عمره، من والثالثني التاسعة يف وكان بريسجاو، يف فرايبورج جامعة
ماربورج جامعة يف باإلنجاز حافلة سنوات عدة بعد األم جامعته إىل عائًدا كان الفكري.
هذه وكانت املطاف). نهاية يف عنه سينفصل (الذي هورسل إدموند أستاذه كريس لتويلِّ
عىل بسيط بعنوان املحارضة كانت هايدجر. إىل بالنسبة واضحة شخيص انتصار لحظة
توجد اإلطالق. عىل بسيطة تكن لم ولكنها امليتافيزيقا؟»، هي «ما وهو: خادع، نحو
تجربة يكون أن يجب ما نهاية يف أنه مفادها — ريب بال صحتها يف مشكوك — قصة
تخلَّله ثم القاعة، يعمُّ الصمت كان هايدجر، بفكر العاملني غري إىل بالنسبة شاقة فكرية

جيد!» سؤال «هذا هايدجر: فأجاب امليتافيزيقا؟» هي ما هايدجر، «سيد سؤال:
تقسيم بأنها شهري نحو عىل امليتافيزيقا نيتشه يعرِّف امليتافيزيقا؟ هي ما ولكن
الفلسفية قبل امليثولوجية التجربة وحدة تمزيق يعني وهذا قسمني؛ إىل الواحد العاَلم
والعاَلم املدَرك العاَلم واملظهر، الواقع والظاهر، الكينونة عامَلي إىل أفالطون، مع للعاَلم،
أرسطي فهم إىل العودَة رصاحًة يريد هايدجر ولكن ليسخطأً، هذا اإلدراك. يتخطَّى الذي
ولكنها أرسطو، ِقبَل من نفسها «امليتافيزيقا» كلمة تُستخَدم لم للميتافيزيقا. أكثر
أندرونيقوس أجراه الذي اإلسكندرية مكتبة يف أعماله تصنيف يف جذوٌر له مصطلح
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.١٩٣٣ عام براغ إينا، وزوجته (١٨٩١–١٩٧٠) كارناب رودولف :1-6 شكل

رفِّ عىل أعماله ُرتِّبت عندما أرسطو، أعمال تصنيف ففي الثاني؛ القرن يف الروديس
السياسية، والنصوص أثينا، ودستور الشعرية، األعمال يوجد كان كانت، كما املكتبة،
العديد يوجد كان ثم ذلك. إىل وما والبالغية، املنطقية والنصوص األخالقية، والنصوص
ِقبَل من عة املوقَّ الكتب من سلسلة توجد كانت ذلك وبعد الطبيعة، أو الفيزياء كتب من
هذه عىل وأُطِلق املحدد، املخطط ضمن تصنيفها يتعذَّر أموًرا تناولْت والتي أرسطو،

الطبيعة». وراء «ما الكتب
الكتب هذه تناولته ما أن بمعنى أوًال؛ جاءه أرسطو إىل بالنسبة آِخًرا حل ما ولكن
مصطلح يكن ولم األخرى. البحث مجاالت جميع عليها قامت التي األوىل املبادئ كان
األوىل». «الفلسفة كان ولكن امليتافيزيقا، هو للفلسفة األسايس املجال لهذا أرسطو
مع يتعامل الذي (اإلبسمتية) باملعرفة خاص عاَلم أو علم يوجد أرسطو، إىل بالنسبة
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متفاجئًا. يبدو وهو ،(١٨٨٩–١٩٧٦) هايدجر مارتن :2-6 شكل

مثل األشياء، من معني عاَلم بكينونة يهتم ال أنه يعني وهذا ذاتها؛ حد يف الكينونة
ذاتها حدِّ يف بالكينونة ولكن (السياسة)، البرشي املجتمع أو (البيولوجيا) الحية الكائنات
الكينونة؛ مسألة هو النهاية إىل البداية من هايدجر لفكر الرئييس واالهتمام عموميتها. يف
ذاتها حد يف بالكينونة هايدجر ويهتم امليتافيزيقية. الدراسات أثاَرتْها التي املسألة وهي
الفارق هذا عىل والحفاظ األشياء. أو الكائنات من معني عالم أي إىل مرجعيتها قبل

96



وكارناب هايدجر الفهم: سوء يف حالة دراسة

«الفرق هايدجر يه يسمِّ ما هو معينة كائنات عوالم وكينونات ذاتها حد يف الكينونة بني
األنطولوجي».

كارناب إىل بالنسبة كذلك يبدو فبالتأكيد وال؛ نعم ميتافيزيقي؟ هايدجر هل إذن،
بأن مقتنع هايدجر إن الحكم. هذا يف سواء حد عىل ومخطئنَْي نْي محقَّ وكانا فيينا، وحلقة
للبحث إخضاعها يمكن ال — الكينونة مسألُة إليه بالنسبة ها وأهمُّ — الفلسفية املسائل
إىل النظر يمكن املنطقي: التحليل خالل من امليتافيزيقا تربير يمكن ال لذلك العلمي؛
الكينونة. مسألة القديمة؛ اليونانية للفلسفة األساسية املسألة يسرتجع أنه عىل هايدجر
أفالطون من ، فلسفيٍّ نظاٍم كل أن يعتقد ألنه ميتافيزيقيٍّا؛ «ليس» هايدجر ذلك، ومع
براديكالية مرَّ قد ذاتها، حد يف الكينونة معنى لتحديد سعيه خالل الحارض، الوقت وحتى
كان ثَمَّ ومن الزمان؛ وموضوع املسألة هذه بني الجوهري واالرتباط الكينونة «مسألة»
تَْقوى هو «التساؤل هايدجر، إىل فبالنسبة والزمان». «الكينونة هو أعماله أهم عنوان
مسألة عن النقاب لكشف مختلفة بمحاوالت السابق امليتافيزيقا تاريخ يعجُّ التفكري».
يشء معرفة إن أْي «الشكل»، مفهوم خالل من تناولها أفالطون، إىل فبالنسبة الكينونة؛
إىل وبالنسبة «املادة»؛ بمفهوم عنها يعرب أرسطو، إىل وبالنسبة اليشء؛ شكل معرفة هي
وبالنسبة اإلله؛ أي ذاته» سبب هو الذي «السبب إىل باإلشارة يتناولها األكويني، توما
بالنسبة ذلك. إىل وما القوة»، «إرادة هي نيتشه، وعند «الروح». هي الكينونة هيجل، إىل
املسألة عىل اإلجابات من سلسلة الكينونة»؛ «تاريخ هو امليتافيزيقا تاريخ هايدجر، إىل
ثَمَّ، ومن نيتشه؛ عند األفالطونية قلب إىل أفالطون من تمتد التي للفلسفة األساسية
التساؤل موضَع امليتافيزيقا وْضَع يعني راديكايل نحو عىل الكينونة مسألة طرح فإن
عبارَة َوكارناب هايدجر استخدام من الرغم عىل ذلك، ومع «تجاُوزها». مسألة وتجاهل

بارز. نحٍو عىل مختلًفا معنًى كَليْهما عند تعني فإنها امليتافيزيقا»، «تجاُوز
عضو وهو نيورات، أوتو عبارة يف فيينا لحلقة األسايس ه التوجُّ عن التعبري يمكن
فحسب تهتمُّ للعلم، مساعد عامل فالفلسفة امليتافيزيقا»؛ من خاٍل «علم الحلقة: يف بارز
يتمادى أن للمرء يمكن الواقع، ويف التجريبي. العلم ومنهج ألطروحات املنطقي بالتوضيح
بتقديم يتعلَّق فيما مطلًقا، الفلسفة تماِرس لم فيينا حلقة أن ويدَِّعي ذلك من أكثر
أطروحات ح يوضِّ الذي املنطقي التحليل عىل تركِّز ببساطة ولكنها فلسفية، أطروحات
يشء يوجد «ال يقول: نيورات وكتب التقليدية. امليتافيزيقا مزاعم وتنتقد التجريبي العلم
منها.» أعىل أو التجريبي للعلم املختلفة املجاالت بإزاء عام أو أسايس كعلم الفلسفة اسمه
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وهو للعاَلم، علمي ر تصوُّ بتحديد الرصيح للهدف تلمح التجريبي» «العلم إىل واإلشارة
يستعيد حيث للميتافيزيقا؛ نيتشه بتعريف يُذكِّرنا وهذا املوحد». «العلم نيورات اه سمَّ ما
للعاَلم. امليثولوجية النظر وجهات يف املوجودة التجربة وحدَة للعاَلم العلمي ُر التصوُّ

قائًال: نيورات ويفرتض

البسيطة. اإلنسانية التجربة فكرة عىل للعاَلم العلمي ر التصوُّ ممثِّلو يعتمد
كما أو والالهوتية؛ امليتافيزيقية األنقاض إزالِة مهمِة يف بثقة وينخرطون
صورة إىل — ميتافيزيقي فاصل بعد — العودة مهمُة ذلك، البعض يصيغ
من الخايل السحري للتفكري أساًسا ما، بطريقٍة كانت، العاَلم لهذا موحدة

األوىل. العصور يف الالهوت

كاذبة ليست امليتافيزيقية األطروحات فإن للعالم، العلمي التصور بهذا يتعلَّق فيما
النحو، هذا وعىل معريف. محتًوى أي تمتلك ال فهي لها؛ معنى ال ببساطة هي ما بقدِر
املناسب الوسط املشاعر هذه ملثل يكون أن يجب ولكن مرشوعة، مشاعر عن تعبري فإنها
كارناب حكم ظهر ثَمَّ ومن الفلسفة؛ من بدًال الشعر، أو املوسيقى أو الفن يف املتمثِّل لها،

موسيقية». قدرات دون موسيقيون «امليتافيزيقيني بأن القاطع
عن دفاًعا هايدجر سيقدِّم للفلسفة، ر التصوُّ هذا مع صارخ تعاُرض يف واآلن،
لنا، يحدث «ماذا وقوي: بسيط املحارضة يف هايدجر سؤال إن العلم. ضد امليتافيزيقا
يصبح عندما أنه يف جوابه يتمثَّل شغفنا؟» العلم يصبح عندما بوجودنا، يتعلَّق فيما
إىل يؤدِّي الذي األمر املختلفة؛ املعرفة ملجاالت وتقسيم تفتيت يوجد فإنه شغفنا، العلم
ودون قاطع نحٍو عىل هايدجر يقول العلمي. للنشاط امليتافيزيقي األساس يف ضمور

املحارضة: نهاية يف تحذلُق أدنى

نحو عىل يقوم أن يمكن ميتافيزيقيٍّ أساٍس عىل العلم وجود حالة يف فقط
أجزاء وتصنيف جمع ليست هي والتي األساسية، بمهمته باستمرار متجدد
للحقيقة الكامل النطاق عن باستمرار متجدد نحٍو يف الكشف ولكن املعرفة،

والتاريخ. الطبيعة يف

بالضبط هو ما ولكن واضح. أمر وهذا ميتافيزيقي، أساس للعلم يكون أن يجب
يعني أن يمكن ماذا إذن، العدم. من ينتج يشء ال ولكن «العدم». هو حسنًا، األساس؟ هذا
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سيسخر والتي «العدم»، مسألة للجدل؛ املثري هايدجر الت تأمُّ لبِّ إىل يقودنا هذا هذا؟
تعقيد من الرئيسية الفكرة استخالَص أحاِول أن يل اسمْح خبيث. نحو عىل كارناب منها
هايدجر يبدأ املحارضة، من األول الجزء يف ِلهايدجر. بإفراط املزخرف النثري األسلوب
عاَلم مع تتعاَمل املحددة العلوم أن — كاٍف بنحو للجدل مثري غري نحو عىل — بزعمه
العلم فإن ثَمَّ ومن ذلك؛ جانب إىل آَخر يشء بأي تهتم وال بها، الخاص املحدد األشياء
يسأل ثم ذلك. جانب إىل آَخر يشء وال الكائنات أو األشياء عن يشء كل يعرف أن يريد
العلم أن يف زعمه ويتمثَّل العدم؟» أو الاليشء هذا عن «ماذا خبيث: نحو عىل هايدجر
عىل تهتم امليتافيزيقا أن إثبات يمكن أنه حني يف العدم، هذا عن شيئًا يعرف أن يريد ال
يضحك وهو كارناب يتخيَّل أن للمرء يمكن مفهوم. أمر وهذا العدم، بهذا رئييس نحو
املحارضات، قاعة يف الخلفي الصف يف جالس طالب مثل مكبوتة، ضحكًة الكالم هذا من
يمكن ال — العدم؟» هذا عن «ماذا — السؤال أن هي هايدجر ضد لديه الرئيسية والنقطة
إمكانية حقيقة وتَُعدُّ مختلق. اسم إىل نفيًا ل يُحوِّ ألنه منطقيٍّا؛ متسقة بلغة صياغته حتى
يف الكامنة االلتباسات بعض تُغذِّي امليتافيزيقا أن عىل دليًال السؤال هذا مثل صياغة
وكان املنطقي. اإلصالح خالل من عليها القضاء — ويجب — يمكن التي العادية اللغة

فيينا. لحلقة املبكر الربنامج من جزءًا للُّغة املنطقي اإلصالح هذا
طريق عن تلك العدم مسألة فهم كيفية عىل نظرة إلقاء هي القادمة هايدجر خطوة
التناقض من إنه أي التناقض؛ عدم مبدأ هو للمنطق األسايس القانون التقليدي. املنطق
املبدأ، لهذا ووفًقا نفسه. الوقت يف يتواجد وال يتواجد أن يمكن ما شيئًا إن نقول أن
كائنات عوالم كينونات أو ذاتها حد يف الكينونة نفي أنه عىل «العدم» املنطق ر يتصوَّ
تصبح للعدم امليتافيزيقية املسألة فإن النحو، هذا عىل «س». نفي هو س» «ال معينة:
من أصالة أكثر «العدم أن إىل هايدجر يشري للنقاش، مساحة ترك ودون نفي. مسألة
هو هنا يعنيه هايدجر أن يبدو ما ولكن كارناب، سيعرتض ربما و«النفي»». «ال» ال
هدف ويتمثَّل بالعقل. نظريٍّا النفي يف يفكر نفي باعتباره «للعدم» املنطقي الفهم أن
يف والزمان») «الكينونة كتاب يف مذهلة بتفاصيل ُعِرض (الذي املحارضة يف هايدجر
النظري الكشف قبل أنه ِعي فيدَّ العقلية. الطريقة غري األشياء لفهم طرق توجد أنه
وهي املزاجية»؛ «الحاالت هايدجر اه سمَّ فيما عاطفي أو وجداني كشف يحدث لألشياء،
الحاالت من نوع يف دائًما الشخص يكون وهكذا، أرسطو. عند «العاطفة» ملفهوم ترجمته
رؤيته طريقة وتتحدد مباٍل، غري ببساطة أم مبتهًجا أم مكتئبًا أكان سواء املزاجية،
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ال املزاجية الحاالت هذه هايدجر، إىل وبالنسبة املزاجية. الحالة هذه خالل من لألشياء
العقلية حياتنا يف النفيس التلوين من كنوع مشاعر، مجرد أنها عىل تُفَهم أن يمكن
يف للحياة البرش اختبار طريقة تحدد املزاجية فالحاالت عقالني؛ نحو عىل اللون األحادية

العاَلم.
هي هايدجر إجابة العدم؟ تكشف مزاجية حالة توجد هل إذن: السؤال يصبح
بالقلق املرء يشعر ما دائًما بالتأكيد ولكن «القلق». وظيفة هي هذه أن ويدَِّعي نعم،
ما أيٍّا أو الفرئان، أو العناكب، من مريض خوف أو االمتحانات، ذاك: أو األمر هذا حيال
باسم املعني القلق هذا تسمية األفضل فمن ذلك؛ يقصد ال أنه عىل هايدجر يرصُّ كان.
الخوف. يختفي — االمتحانات أو الفرئان أو العناكب — السبب يزول فعندما «الخوف»؛
مثل املخاوف، كل قبل ويستمر يظل أنه يف هذه القلق فكرة من هايدجر قصد يتمثَّل
أو األمر هذا حيال قلًقا ليس هنا فالقلق الفرد؛ وجود خلفية يف الغريبة الضوضاء بعض
هايدجر ويستخدم — القلق يف يحدث ما بأكملها. املرء كينونة حيال قلق هو بل ذاك،
املرء ويُرتَك املرء قبضة من تفلت املحددة األشياء كل أن هو — رائًعا وصفيٍّا أسلوبًا هنا
الهدوء وحتى السكون ويف الناتجة، الغربة تجربة ويف ودخيل. غريب بأنه شاعًرا وحيًدا،
كان الذي امليتافيزيقي، السؤال طرح يف ويبدأ يشء كل بعدمية املرء يشعر تنتجه، الذي
ذلك من بدًال يوجد ال وملاذا أساًسا، كينونات توجد «ملاذا طرحه: َمن أول هو اليبنيتس

عدم؟»
به يؤدِّي القلق تجربة يف للمرء ينكشف الذي العدم هايدجر، إىل بالنسبة إذن،
يبدو ذلك أن من الرغم وعىل الكينونة. بمعنى املتعلِّق امليتافيزيقي السؤال طرح إىل
ال البحث وهذا امليتافيزيقا، قلب إىل مباَرشًة هايدجر تدفع العدم مسألة فإن غريبًا،
أساًسا هي الفلسفة فيينا. حلقة تطرحه الذي للعاَلم العلمي ر للتصوُّ إخضاعه يمكن
إىل هايدجر ويخلص العلم». فكرة بمعيار تُقاس أن يمكن ال و«الفلسفة ميتافيزيقية،
العدم. يف نفسه وضع إذا فقط الكينونات مع نفسه يوائم أن يمكن اإلنساني «الوجود أن
أن يجب ميتافيزيقي.» نفسه التجاوز هذا ولكن الوجود، جوهر يف يحدث والتجاوز

امليتافيزيقا. إىل العلم يستند
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الصفراء املطوية (2)

من سبتمرب ١٥–١٧ بني الفرتة ففي الفلسفة؛ مجال يف حافًال عاًما ١٩٢٩ عام كان
لجمعية اجتماع هناك كان هايدجر، محارضة عىل شهرين من أقل وبعد ،١٩٢٩ عام
الرمز (١٨٨٢–١٩٣٦)؛ شليك ِلموريتس هدية تقديم تقرََّر قد كان براغ. يف ماخ إرنست
بعيًدا يعمل شليك كان فيينا. حلقة — الهدية هذه بسبب — ذلك بعد ى سيُسمَّ ملا الكبري
كانت بون. جامعة يف األستاذية كريسَّ للتوِّ رفض قد وكان زائر، كأستاذ ستانفورد يف
حلقة للعاَلم. العلمي «التصور بعنوان كان — بيانًا األمر واقع يف — قصريًا ا نصٍّ الهدية
ثالثة ِقبَل من عة موقَّ املقدمة كانت ولكن معروف، غري الرئييس النص واضع كان فيينا».
أن من الرغم عىل — كارناب َورودولف نيورات، َوأوتو هان، هانس — الحلقة أعضاء من
ًها توجُّ األكثر نيورات، آراء تعكس كانت لعباراتها الجدلية والنربة مضمونها راديكالية
الحني ذلك منذ القصري النص هذا وسيُعَرف املنطقيني. الوضعيني من السياسة نحو

الصفراء». «املطوية باسم للحلقة الجدد للمنضمني
الفلسفة من كبري لجزء املحاِفظ االتجاه إىل وبالنظر — النظر يلفت ما أكثر
الطابع هو — فيينا حلقة فكر من مستوحاة أنها ذلك بعد ستدَِّعي التي التحليلية
مع رصاع يف يقف للعاَلم العلمي والتصور املطوية. لنص الحاد الراديكايل السيايس
مؤلفي إىل فبالنسبة والسياسة؛ الفلسفة يف الرجعية والالهوتية امليتافيزيقية النزعات
العلم واعتناق امليتافيزيقا رفض خالل من الحديث» العرص «تواجه فيينا حلقة املطوية،
باإلمكانية — بماركس يذكِّرنا نحٍو عىل — جوهريٍّا التطوُّر هذا ويرتبط التجريبي.
مواقُفهم «تميل دامت ما العامة مع فيينا حلقة وتتفق الحديثة. اإلنتاج لعملية التحررية
قصة الصفراء املطوية وتروي عملية». تجريبية نظر وجهة إىل تؤدي أن إىل االشرتاكية
التي املختلفة التقدُّم حاالت إىل فيينا حلقة آراء تُرِجع ِقَرصها، من الرغم عىل مقنعة
للنزعة املناهضة امليتافيزيقية امليول عىل الجدلية الهجمات يف وتشارك العلوم، يف حدثت
الحياة، يخدم للعاَلم العلمي «التصور ييل: ما عىل األخرية عبارتها وتنص العلمية.
مثل مفكِّر يمثِّله الذي الخطَر التنويرية العبارات هذه مثل ح توضِّ تتقبله.» والحياة
حمايس خطاب يف مخترص نحو عىل آير أشار وكما فيينا. حلقة إىل بالنسبة هايدجر
ضالُّون أملانيا يف املعارصين الفالسفة «كل :١٩٣٣ عام يف برلني أشعيا إىل فيينا من أُرِسل
بالنسبة بالغثيان.» يشعرون يجعلهم هايدجر فلسفة يف التفكري مجرد فحتى حمقى؛ أو
الرجعية امليتافيزيقا إىل العودَة هايدجر أعماُل تمثِّل الوضعيني، فيينا حلقة فالسفة إىل
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وسيثبت الجرمانية، الشعوب تطلُّعات مع سياسيٍّا تتوافق التي العلمية، للنزعة املناِهضة
األعضاء جميع سيغادر حيث مأساوي؛ نحٍو عىل كارناب شكوك صحَة التايل العقد
من قصرية فرتة بعد — اليهود من منهم كثري كان الذين — فيينا الحلقة يف البارزين
التدريب أن «يبدو راسل: برتراند أشار وكما .١٩٣٦ عام يف النازية أملانيا إىل النمسا ضمِّ
اإلصابة من مأمن يف جعلهم له، أنفسهم الرجال هؤالء أخضع الذي الشديد املنطقي
باالشرتاكية السيايس العاطفي هايدجر التزام مقابل ويف «… العاطفية الدوجما بعدوى
عالجي، الفلسفة دور أن يرى الذي العميق التصوف أعقبها التي ،١٩٣٣ عام يف القومية
بالفعل وكان حياته، طوال يسارية نظر وجهات كارناب اعتنق أيًضا؛ أتباعه أربك والذي
املتحدة الواليات يف للعنرصية املناهضة الحركة يف ناشًطا العرشين القرن ستينيات يف
لخالف صًدى من بأكثر ظًة محتفِّ َوهايدجر كارناب رصاع يف السياسة تبدو قد األمريكية.

تحليله. سبق الذي َوكولريدج بنثام

والسيئ الجيد والشعر والتجريبية املنطق (3)

الذي ،١٩٣٢ عام يف كارناب مقال عىل نًا تمعُّ أكثر نظرة نلِق َدْعنا االعتبار، يف هذا بوضع
محارضة اختار حيث ِللُّغة»؛ املنطقي التحليل خالل من امليتافيزيقا «تجاُوز عنوانه كان
كارناب حجة تكن لم امليتافيزيقي. الهراء عىل أسايس كمثال ١٩٢٩ عام يف هايدجر
فبالنسبة لها؛ معنى ال ببساطة إنها بل صحيحة، ليست أفكارها أن امليتافيزيقا ضد
الكلمة إن أْي ق؛ التحقُّ مبدأ يف ل متأصِّ املعنى كارناب، مثل املنطقيني الوضعيني إىل
رشوط ما ولكن مبدئيٍّا. منها ق التحقُّ يمكن كان إذا فقط معنًى ذات تكون الجملة أو

وتجريبي. منطقي شقني: إىل تنقسم إنها ق؟ التحقُّ
«املنطق» املبكرة، فيتجنشتاين وأعمال راسل من وبدءًا فيينا، حلقة إىل بالنسبة
متناقضة. أو طوطولوجية عبارات إىل العبارات جميع باختزال يسمح ذاتية إحالة نظام
غري رجال العزاب «كل عبارُة الشأن: هذا يف الكالسيكي املثال عىل نظرة نلِق َدْعنا
املوضوع يف ن متضمَّ أو مساٍو متزوجني») غري («رجال فاملحمول طوطولجيٌة؛ متزوجني»
التحليلية»، «األحكام الفالسفة يه يسمِّ ما العبارات هذه أمثال عىل ويطلق («العزاب»).
اإلطالق عىل شيئًا تخربنا ال ولكنها صيغتها، بمقتىض ببساطة صحيحة األحكام وهذه
متزوجون»، رجال العزاب «كل مثل التناقض، هو هذا عكس الحقائق. عن يحدث، ا عمَّ
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املنطقية العبارات كلُّ إذن، أيًضا. شيئًا تخربنا ال أنها كما خاطئة، عبارة بطبيعتها وهي
خاطئة وإما بالرضورة صحيحة إما تكون والتي متناِقضًة، وإما طوطولجيًة إما تكون
الوحيد العاَلم معنًى. لها ثَمَّ ومن منها؛ ق التحقُّ يمكن العبارات هذه كل ولكن بالرضورة،
فيتجنشتاين وآَمن التجريبية». «الحقيقة عاَلم هو املعنى ذات الجمل أو الكلمات ذو
إىل اختزالها يمكن دة، املعقَّ الحاالت أو التجريبية الحوادث كافة بأن املبكرة أعماله يف
أو البسيطة العبارات هذه عكست وإذا «املعلوم»؛ أو الحقائق تعكس بسيطة عبارات
شجرة «هذه فعبارتِي: الحقائق؛ مقابل يف منها ق التحقُّ حينها فيمكن الحقائَق، األولية
املوجود الجميل الضخم األخرض اليشء إىل النظر بمجرد منها ق التحقُّ يمكن جاكاراندا»

معنًى. لها ثَمَّ ومن منها؛ ق للتحقُّ قابلة التجريبية العبارات أمامي.
امليتافيزيقية العبارات أن يف ١٩٣٢ عام مقال يف ِلكارناب الرئييس االدِّعاء ويتمثَّل
«القلق إن قلت إذا املثال: سبيل عىل تجريبيٍّا؛ منها ق التحقُّ يمكن وال منطقيًة ليست
يمكن هل املنطقيون: الوضعيون يسأل سوف فحينها إنسانًا»، تكون أن كينونة يكشف
هل إذن، متناقضة. وال طوطولجية ليست ألنها ال؛ منطقيٍّا؟ العبارة هذه من ق التحقُّ
شجرة مثل محدَّدة حقيقة ليست «الكينونة» ألن ال؛ تجريبيٍّا؟ منها ق التحقُّ يمكن
عىل ينطبق العبارة هذه عىل ينطبق وما لها. معنى ال العبارة فإن ثَمَّ ومن الجاكاراندا.
ويمكن لها معنى ال فإنها منها، ق للتحقُّ قابلة تكن لم فإذا امليتافيزيقية؛ العبارات كل

املنطقي. التحليل خالل من ببساطة تجاوزها
التي الكتب كل أحرقنا وإذا امليتافيزيقا، تجاُوز تمَّ ما إذا سؤال: يطرح ربما ولكن،
فما — هيوم به نصَحنا ما غرار عىل — منها ق التحقُّ يمكن ال عبارات عىل تحتوي
املنطقي، التحليل أسلوب هو تبقى ما أن عىل كارناب يرصُّ للفلسفة؟ املتبقي الدور هو
لو ولكن الفلسفة». تمارس ال فيينا «حلقة أن ذكر ١٩٣٤ لعام يرجع جديل مقال ويف
وغري الفالسفة أن حقيقة نفرسِّ إذن فكيف ُمستبَعد)، أمر (وهذا ا ُمِحقٍّ كارناب كان
يكون أن يمكن هل السنني؟ آالف منذ امليتافيزيقية باملسائل منشغلني كانوا الفالسفة
الختامية الصفحات يف كهذه؟ ا جدٍّ طويلة لفرتة الغباء من الدرجة بهذه الناس من الكثري
بالقول دلتاي فلهلم آراء إىل مستِنًدا السؤال هذا عن كارناب يُجيب مقالته، من الرائعة
الفن، امليتافيزيقا تشبه الصدد، هذا يف الحياة. تجاه شعور عن تعبري امليتافيزيقا إن
املشكلة تكمن وهنا — ولكن الحياة. حيال موقٍف أو شعوٍر عن تعبريًا أيًضا يقدِّم الذي
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أو كالمه أن ر يتصوَّ ال املوسيقي أو الشاعر ألن الفن؛ من منزلة أدنى امليتافيزيقا —
وامليتافيزيقيون سيئ، فن امليتافيزيقا فإن ثَمَّ، ومن معريف؛ أو نظري محتًوى له ُصَوره
بالنسبة أنه والغريب موسيقية. قدرات دون وموسيقيون شعرية، قدرات دون شعراء
الذي نيتشه، هو نحٍو أفضل عىل املشكلة هذه فهم الذي الوحيد املفكِّر كان كارناب، إىل
وإما األخالق، لتاريخ تحليالته مثل التجريبي، املحتوى بعَض نة متضمِّ إما أعماله كانت
شعر. شكل يف ولكن هايدجر، أعمال مثل نظرية، شكل يف نفسها عن التعبري تختار ال
إىل يسعى الذي زرادشت»، تحدَّث «هكذا نيتشه كتاب يف يفكِّر كارناب أن الواضح من
وحتى ميثولوجي، ميتافيزيقي، غري أسلوٍب باتخاذ الفلسفية العدمية ملشكلة التصدي

سحري.

خفيٍّا زال ما الذي الفلسفي الرصاع لبُّ (4)

هايدجر أعمال يقرأ كارناب إن نقول أن املعقول «من بارع: نحٍو عىل نيس آرني يقول
حاولُت كما ولكن صحيح، شك بال وهذا املقدس.» الكتاَب الشيطاُن يقرأ قد مثلما تماًما
فالرصاع هايدجر؛ النتقاد مفهومة أسباٌب فيينا وحلقة كارناب لدى قبُل، من التوضيَح
مجرد ليس هايدجر، ميتافيزيقا أنه عىل كارناب يراه وما للعاَلم العلمي التصور بني
التي والسياسية االجتماعية الرصاعات عن تعبري أيًضا ولكنه فحسب، نظري خالف
يف هايدجر مع رصاعه إىل قطُّ كارناب يَُعْد لم علمي، وبقدٍر املايض. القرَن بشدة َشوَّهْت

هايدجر؟ قال ماذا ولكن الالحقة. أعماله
متغطرس، بازدراء منتقديه ملعاملة يميل أنه هايدجر خصال من ليس رأيي، يف
اعرتاضية «واحدة» إشارة سوى توجد ال ثَمَّ، ومن مباِرش؛ نحٍو عىل مواجهتهم متجاهًال
مع أكثر مباِرشة غري مواَجهة توجد ذلك، ومع املنشورة. هايدجر أعمال يف ِلكارناب فقط
باسم هذا لتسمية هايدجر يميل أعماله. جميع يف كارناب يقدِّمه الذي الفلسفي التحدي
رأيي، ويف التحليلية. الفلسفة أو املنطقي التحليل تسميته من بدًال الرمزي» «املنطق
النقاط يثري ربما هايدجر أعمال سطور بني كارناب مع نقاًشا يتخيَّل أن للمرء يمكن

التالية: األربع

ل تحوُّ أْي للُّغة؛ مجسدة تجربة عن تطرًُّفا األكثر التعبري هو املنطقي التحليل (١)
اإلصالح محاولة إن الخطوات. من شكلية تقنية سلسلة إىل اليومية للُّغة الحي النسيج
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مستخدمي ِقبَل من عليه التعرف يمكن ال يشء إىل بتحويلها تخاطر للُّغة املنطقي
عىل عنا يشجِّ العرشين، القرن خمسينيات من بدايًة اللغة عن هايدجر أعمال ففي اللغة؛
شكلية. ورائية ما أو فوقية لغة أي يف خوضها يمكن ال اللغة» مع «تجربة ل الخضوع
من ره يتصوَّ أن للمرء يمكن ما كلَّ التجربة تلك عن املنطقية الفوقية كارناب لغة وتبعد

البُْعد.
تقنية. أداة إىل اللغة ل يحوِّ املنطقي التحليل يف اللغة عىل الشكيل الطابع إضفاء (٢)
يف هايدجر عليها أطلق الكارنابي املنطقي التحليل اعتمدها التي اللغوية النظر ووجهة
يربطها نظر وجهة وهي املاورائية»، أو الفوقية «اللغويات العرشين القرن خمسينيات
اللحظة تلك إىل ينتمي الكارنابي املنطقي التحليل أن بمعنى التقنية؛ مجال يف بآرائه
يُنَىس: ال نحٍو عىل هايدجر ويضيف التقني. التفكري إىل الفلسفة اختزلت عندما التاريخية
والتحليل واحد.» أمٌر الصواريخ وعلم الفوقية واللغويات وسبوتنيك، الفوقية «اللغة

التقنية. عرص تميِّز التي الطبيعة عىل والسيطرة القوة إرادة مع متواِفق املنطقي
طريق عن ببساطة امليتافيزيقا تجاُوز كارناب محاولة هايدجر، نظر وجهة من (٣)
غري ميتافيزيقية نظر وجهة عن تعبري هي و«العدم»؛ «الكينونة» مثل كلماٍت عىل القضاء
تاريخ هو امليتافيزيقا تاريخ أن يف هايدجر رأي يتمثَّل سابًقا، ذُِكر وكما للعاَلم. متأملة
املعاني سجل من تُحذَف أن ينبغي «الكينونة» كلمة بأن واالعتقاُد الكينونة. نسيان
للميتافيزيقا كارناب تجاُوَز فإن ولذلك، النسيان؛ لهذا تطرًُّفا األكثر التعبري إىل يعود

تجاُوزها. إىل يسعى التي امليتافيزيقا مثل تماًما ميتافيزيقيٌّ
أنصار أحد ِعي يدَّ فقد كبري؛ حد إىل كاشف نيتشه عىل كارناب ثناء فإن وهكذا، (٤)
نتذكَّر ربما امليتافيزيقا. تاريخ يف نيتشويٍة لحظٍة إىل ينتمي املنطقي التحليل أن هايدجر
ذلك؛ يف دائًما ا ُمِحقٍّ هرقليطس سيظل «ولكن األصنام»: «أفول كتاب يف كتب نيتشه أن
املنطقية الوضعية سريى كان نيتشه أن من الرغم عىل وهذا فارغ.» خيال الكينونة أن

األفالطوني. الفكر عىل النقالبه تمهيد مجرد

هايدجر استجابة تخيُّل خاللها من للمرء يمكن التي الكيفية هي هذه األقل، عىل
املنشورة؛ هايدجر أعمال يف ِلكارناب الوحيد الذِّْكر إىل نَُعْد َدْعنا ولكن املنطقية. للوضعية
عام يف نُِرشت رسالة يف الذِّْكر هذا ظهر ما. حدٍّ إىل بالفعل الدهشة يثري يقوله ما ألن
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ممارًسا هايدجر فيتحدَّث العرشين، القرن عرشينيات يف ُكِتب لكتاٍب كمقدمة ١٩٦٤
عن: شديًدا نفٍس ضبَط

تطرًُّفا األكثر املتضادين املوقفني — االتجاهني هذين بني فيما الرصاع لب
زال ما نحوهما؛ اليوم «فلسفة» تميل اللذين — هايدجر) مقابل يف (كارناب
والتجربة للُّغة التقنية العلموية النظر وجهة اليوم: املوقفني هذين وندعو خِفيٍّا.

للُّغة. التأويلية لية التأمُّ

الفلسفة. يف الثقافتني مشكلة عن هايدجر تعبري االقتباسهو هذا أعترب أن أود واآلن،
التفكري، فيه يحدث الذي العاَلم هي اللغة أن عىل تتفق املعارصة الفلسفة أن يعني وهذا
كارناب، إىل بالنسبة العاَلم. هذا ووصف لفهم بُل السُّ أفضل حول تماًما تختلف ولكنها
الحصول أجل من اليومية الحياة لغة يف والتناُقضات الغموض جوانب إصالح مسألة هي
مسألة هي هايدجر، إىل وبالنسبة يقال. أن يمكن ال وما يمكن ملا واضحة رؤية عىل

اليومية. الحياة يف يحدث ملا حساسٍة اللغة مع لتجربٍة الخضوع

كارناب آراء (5)

الفالسفة بني عاملي بقبول تمتعت فيينا وحلقة كارناب آراء أن ِلَلحظة ر يُتصوَّ أالَّ يجب
للوضعية النسبية املزايا حول مناقشة ففي البُْعد؛ كل ذلك عن بعيد فاألمر التحليليني؛
األكثر العيب أن أعتقد «حسنًا، متهكًِّما: آير قال ،١٩٨٢ عام يف ماجي بريان مع املنطقية
هذا يف إشكالية نقاط ثالث ِذْكر ييل وفيما خاطئًا.» كان تقريبًا جميعها أن كان أهميًة

وجيز: نحو عىل الصدد

يقوم املعنى أن ترى التي نظريتُه هو امليتافيزيقا عن العلم لتمييز كارناب معيار (١)
معياٌر تلك املعنى فكرة أن إىل مقنع نحو عىل بوبر كارل يشري ق. للتحقُّ القابلية مبدأ عىل
العلمية النظريات من العديد ألن التمييز؛ هذا عمل يستطيع ال بحيث للغاية محدوٌد
فنظرية أينشتاين؛ بنظرية مثاًال قدَّم ذلك عىل وكدليل كبري، نحو عىل يل تأمُّ بطابع يتسم
املالحظة عباراِت من مجموعٍة إىل اختزاله يمكن ال ببساطة تأميل تخمني هي النسبية
والتي النيوتونية، الديناميكيات عن أيًضا نفسه األمر قول يمكن الواقع، يف التجريبية.
الفرضية كانت ألنها ولكن تجريبيٍّا، منها التحقق يمكن كان ألنها ليس كنظرية ُقِبلت
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الحق وقت يف أينشتاين أو نيوتن نظريات تأكدت وإذا العظمى. التفسريية القوة ذات
فِصدق دحضها؛ تمَّ قد فسيكون تُؤكَّد، لم وإن بكثري. أفضل فذلك املالحظة، طريق عن
لتمييز بوبر معيار فإن وهكذا، التفنيد. أمام الصمود عىل قدرته عىل يعتمد التخمني
فإنها للدحض، قابلة النظرية كانت إذا الدحض. عىل القدرة هو امليتافيزيقا عن العلم

ميتافيزيقية. نظرية فإنها للدحض، قابلة تكن لم وإذا علمية، نظرية
مواجهة يف بدايًة، قق؛ التحُّ مبدأ حيال تظهر املشاكل من ثانية مجموعة ثمة (٢)
«مبدأ إىل الكامل التجريبي ق التحقُّ من نظره وجهَة كارناب اختزل النقدي، الهجوم
كانت إذا معنًى ذات والكلمات الُجَمل تكون تلك، النظر وجهة يف للتأكيد». القابلية
للمعنى، تجريبيٍّا معياًرا هذا يزال ال «ممكنة». مالحظة خالل من للتأكيد قابلًة «مبدئيٍّا»
الحقيقية املشكلة فإن ذلك، ومع السابقة. النسخة من ًدا تشدُّ أقل أنه من الرغم عىل
املسائل كافة من ق التحقُّ يجب كان إذا نفسه: ق للتحقُّ القابلية مبدأ حالة هي هنا
ماذا بمعنى، نفسه؟ املبدأ هذا من ق نتحقَّ إذن فكيف ق، للتحقُّ القابلية مبدأ خالل من
الكلمات تكون للتحقق، القابلية ملبدأ وفًقا أنه تَذَكَّْر ق؟ للتحقُّ القابلية من ق التحقُّ يعني
أو طوطولوجية، جمل أو كلمات إىل لالختزال قابلًة كانت إذا فقط معنًى ذات والُجَمل
ألنه تجريبية؛ عبارة يكون أن يمكن ال للتحقق القابلية ومبدأ تجريبيٍّا. مالحظتها يمكن
ال ذلك، مع نفسه. املبدأ مالحظة يمكن فال معنى: العبارات هذه مثل يُكِسب الذي هو
ذاته، حد يف حقيقة كونه عدم من الرغم عىل ألنه طوطولوجيٍّا؛ يكون أن أيًضا يمكن
تكون أن يمكن وال عليها. بموجبه يُحكم الذي املعيار هو ألنه بالحقائق يتعلَّق فإنه
عبارًة يكن لم إذا ثَمَّ ومن بالحقائق؛ عالقٌة بطبيعتها املنطقية الطوطولوجية للعبارات
أنه هو الوحيد الخيار منه؟ ق يتحقَّ أن إذن للمرء يمكن فكيف حقيقة، وال طوطولوجية
قادًرا يكون أن يجب أنه يعني مما التحقق؛ ذاتي بأخرى أو بطريقة يكون أن يجب
حد إىل يبدو أن يف هذا كل يبدأ الخاصة. حجته وتقديم نفسه حول عبارات تقديم عىل
صياغة يمكن تجاُوزها. فيينا وحلقة كارناب أراد التي القديمة بامليتافيزيقا شبيًها ما
شفرة مبدأ من حديثة نسخة هو للتحقق القابلية مبدأ تبسيًطا؛ أكثر نحٍو عىل املشكلة
والسؤال التجريبية. الحقائق عالم من الزائدة امليتافيزيقية الكيانات يزيل الذي أوكام،
إزالة عىل قادرة الشفرة هذه تكن لم إذا نفسها؟ إزالة الشفرة لهذه يمكن كيف هو:
تناُقض هو التحقق مبدأ إن للتحقق. القابلية من ق التحقُّ باألحرى يمكننا فال نفسها،

أدائي. ذاتي
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كواين تلميذه َمها قدَّ التي هي كارناب عىل رشاسًة األكثر االعرتاضات كانت ولكن (٣)
يف األوىل التجريبية عقيدة تتمثَّل .(١٩٥١) التجريبية» «عقيدتا بعنوان الشهري بحثه يف
ما التجريبية؛ املالحظة وعبارات املنطقية الطوطولوجية العبارات بني التمييز إمكانية
كواين يه يسمِّ ما هي الثانية والعقيدة االصطناعي. التحلييل التمييز باسم تقنيٍّا يُعَرف
أو الحقائق عن عبارة إىل اختزالها يمكن تجريبية عبارة كل إن أْي الراديكايل»؛ «االختزال
فإن الحال، هي هذه كانت وإذا إثباتها، يمكن ال الثانية العقيدة أن كواين يدَِّعي املعلوم.
وبكلمات بأكملها. املعنى حول كارناب صورة تنهار ثَمَّ، ومن أيًضا؛ تسقط األوىل العقيدة
الكلمات أن بفكرة املعلوم»؛ «أسطورة ب فيينا وحلقة كارناب انخدع سيلرز، ويلفريد
بديلة صورة كواين يقدِّم الراهنة. اللحظة يف موجود بواقع مباِرشة عالقة لها والجمل
يمسُّ اإلنسان صنع من «بنسيج معرفتنا مجموع مشبًِّها بالتجربة، املعتقدات عالقة عن
للعالقة بكثري شموليًة أكثر صورة هي الرأي هذا ونتيجة الحواف». عند فقط التجربَة
«الرباجماتية بأنها كواين وصفها والتي والحدس، املفهوم أو والتجربة، املعتقدات بني
األوىل نظره وجهات بوصف الالحقة أعماله يف كواين ميض من الرغم وعىل الشاملة».
صنع للتجريبية الرباجماتي النقد هذا خالل من فإنه بكثري، أقوى طبيعية بمصطلحات

القاري. الفلسفي بالتقليد رائعًة ِصالٍت رورتي ريتشارد

هايدجر يعنيه ما يعرف أنه يعتقد فيتجنشتاين (6)

اتهام مع امليتافيزيقا، مسألة عىل ينصبُّ الجدل هذا من كبريًا جانبًا فإن رأينا، كما
للعالم العلمي كارناب ر تصوُّ أن إىل هايدجر وتلميح ميتافيزيقي، بأنه ِلهايدجر كارناب
بالخطأ اآلَخر منهما كلٌّ يتهم ثَمَّ، ومن مفحوصة؛ غري ميتافيزيقيا وجود يستلزم
الفلسفة. تاريخ يف جديًدا شيئًا الواضح السيئ األسلوُب هذا وليس نفسه. امليتافيزيقي
صغري مقتطف إىل أنتقل أن يل اسمْح املتعارضني، املوقفني هذين لتوفيق كوسيلة ولكن

هايدجر: محارضة عىل ا ردٍّ يقول حيث ١٩٢٩؛ عام يف أيًضا فيتجنشتاين كتبه

والقلق؛ بالكينونة هايدجر يعنيه ما بسهولة أعرف أن ريب بال أستطيع
يف املثال، سبيل عىل فكِّْر، اللغة. حدود مع للتعاُمل بالحاجة يشعر فالرجل
هذه عن التعبري يمكن ال اإلطالق. عىل يشء أي وجود عدم عن الناجمة الدهشة
قد يشء أي أن فبديهي اإلطالق؛ عىل جواب يوجد وال سؤال، شكل يف الدهشة
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حدود مع التعامل نحاول فإننا ذلك ومع هراء، مجرد يكون أن بد ال نقوله
اللغة.

هايدجر بني النزاع يف وسيط ثالث كطرف ِلفيتجنشتاين ننظر أن هنا املفيد من لعل
كبري حدٍّ إىل استُلِهم املنطقي للتحليل فيينا حلقة برنامج أن من الرغم وعىل َوكارناب.
وحلقة فيتجنشتاين بني العالقات فإن فلسفية»، منطقية «رسالة فيتجنشتاين كتاب من
عالقتَه مفهوم غري ولسبب فجأًة فيتجنشتاين وَقَطَع يرام، ما عىل قطُّ تكن لم فيينا
عرشينيات أواخر يف للفلسفة فيتجنشتاين عودة بعد وكذلك .١٩٢٩ عام يف ِبكارناب
حلقة عن متزايد نحو عىل به نأى رسيع لتغيري نظره وجهات خضعت العرشين، القرن
فلسفية» منطقية «رسالة كتاب يف آراءه أن فيتجنشتاين رأى ِلكواين، واستباًقا فيينا.
تُختَزل ِللُّغة بصورة مأخوذًا كان الشاب فيتجنشتاين أن اعتربنا إذا ، ثَمَّ ومن دوجماتية.
صمت، يف األمور باقي يتجاهل بينما يقال أن يمكن ما قوِل من املرءَ تمكِّن منطق إىل
استخدام تحليل خالل من الصورة هذه من للهروب سعى سنٍّا األكرب فيتجنشتاين فإن
عن ابحث املعنى، عن تبحث «ال فلسفية»: «تحقيقات كتاب يف يقول وكما العادية. اللغة
استخدامها يف اللغة فهم يصبح الرئييس الفلسفي االهتمام أن يعني هذا االستخدام.»
كافية لدينا التي اللغة ألن جديدة لغة البتكار بحاجة لسنا نحن اليومي. الرباجماتي

تماًما.
حيث كامربيدج؛ يف مور إي جي مع حواراته من حكاية رواية فيتجنشتاين اعتاد
ما نفهم لكي املنطقي التحليل نفهم أن يجب هل التالية: املشكلة حول حوارهما تَركَّز
فكرة من لها «يا الكلمات: بهذه مور عىل فيتجنشتاين رد العادية؟ اللغة بعبارات نعنيه
فيتجنشتاين نرى ربما االعتبار، يف هايدجر فلسفة وضع مع املعنى، بهذا جهنمية!»
ذاتها. اللغة تجربة ونحو الشكلية الفوقية اللغة عن بعيًدا االنتقال إىل يسعى سنٍّا األكرب
فيتجنشتاين نظر وجهات إىل تستند امليتافيزيقا لتجاوز كارناب محاولة كانت إذا لذلك،
حيث التجاُوز»؛ «تجاُوز ب تسميته يمكن ما يمثِّل سنٍّا األكرب فيتجنشتاين فإن الشاب،
البرشية، االجتماعية والحياة العادية اللغة إىل ونعود املنطقي التحليل عقائَد جانبًا نضع

فوضويتها. من الرغم عىل الغنية اليومية استخداماتها بكل اللغة بتلك عنها املعربَّ
فكر معتنقي من ما بنحٍو كان فيتجنشتاين أن ر نتصوَّ أن لنا ينبغي ال ذلك، ومع
ينطوي تعليقه أن الواضح من الحقيقة. عن البُْعد كل بعيد أمر فهذا السعداء؛ هايدجر
بالكينونة هايدجر يعنيه ما يعرف أنه يعتقد َففيتجنشتاين ِلهايدجر؛ كبري نقد عىل
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«عمالقان». لوحة ،(١٥٩٢–١٦٣٥) كالو جاك :3-6 شكل

الهراء. يف الوقوع دون تقال أن يمكن ال األمور هذه مثل أن إىل ضمنًا يشري ولكن والقلق،
قول هو فيتجنشتاين، نظر وجهة من ١٩٢٩ محارضة يف به القيام هايدجر يحاول ما
فيتجنشتاين، إىل وبالنسبة اللغة. حدود مع التعاُمل محاولة طريق عن قوله يمكن ال ما
أمر بأنه يصفه قد ما وهو البرش، لدى عميقة لرغبات ويشهد ا جادٍّ عمًال اآلن الهراء يَُعدُّ
عىل كارناب رأي يمثِّل ما وهو هراء، هايدجر يقوله ما ذلك من الرغم عىل ولكن أخالقي.
استخدام لسوء كالسيكيٍّا مثاًال امليتافيزيقا؟» هي «ما محارضة تَُعدُّ يشء. كل من الرغم
ال والقلق بالكينونة هايدجر يعني ماذا يعرف فيتجنشتاين أن حقيقة فإن لذلك، اللغة؛

يعنيانه. أنهما هايدجر يعتقد ما يعنيان املصطلحني هذين أن بالرضورة تعني
ُمخِطئ، وَمن ُمِحقٌّ َمن تحديد يف َوكارناب هايدجر برصاع االهتمام يكمن ال رأيي، يف
ثقايف ومرض فلسفية إشكالية عن واضًحا تعبريًا باعتباره الرصاع هذا إىل النظر يف ولكن
عقيم؛ فلسفي جمود خطر أمام فإننا ُمدَرًكا، هذا يكن لم إذا كبري. حد إىل معنا يزاالن ال
موضوع ويتمثل أخرى. ناحية من والظالمية ناحية، من العلموية بني املواجهة وهو
الفلسفة لب إىل والوصول املواجهة هذه لتجاوز وسيلة إيجاد محاولة يف التايل الفصل

هايدجر. عنه يتحدَّث والذي خفيٍّا، يزال ال الذي
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جتنُّباملأزق الظالمية: مقابل يف العلموية
الفلسفة التقليدييف

العالم. إىل النظر كيفية تعلُّم إعادة يف تتمثَّل الحقيقية الفلسفة
مريلو-بونتي موريس

القاري التقليد يف الفلسفة من كبريًا جانبًا أن حقيقة فإن الرابع، الفصل يف أرشُت كما
ناقد وعي إلنتاج ومحاولٌة الحديث، العالم يف باألزمة لشعور استجابٌة إنه يقال أن يمكن
الذي وإثارًة بروًزا األكثر الفارق تفسري يف كبري حد إىل تساعد تحرُّرية؛ بنيَّة للحارض
قاري، منظور فمن العلموية؛ مناهضة وهو التحليلية، الفلسفة من كبري جزء عن يميزه
إنه أي للفلسفة؛ والتحررية النقدية الوظيفة فهم يف يفشل الفلسفة يف العلموية اعتناق
أنه عىل نيتشه رآه وما للعالم العلمي التصور بني املحتمل التواطؤ إدراك يف يخفق
والتكنولوجيا العلوم به تقوم الذي الدور معرفة يف أسايس نحو عىل يفشل فهو عدمية؛
أكان سواء الطرق، من بعدد يحدث أن يمكن االغرتاب هذا العالم. عن البرش اغرتاب يف
معزولة، إنسانية ذات ضد يقف األشياء من سببيٍّا ُمحتم عالم إىل العالم تحويل خالل من
مباالة. بال تباُدلها أو مسحها يمكن فارغة سلع إىل األشياء هذه تحويل خالل من أم

وعالوة — يمكن ال الطبيعية العلوم نموذج بأن االعتقاد يف العلموية نقد يكمن
ال الطبيعية العلوم وأن الفلسفي، للتفكري نموذًجا يَُعدَّ أن — ينبغي ال ذلك، عىل
االعتقاد هذا عن تعبريًا املرء يجد العالم. لفهم أهميًة واألكثر األسايس السبيل تَُعدُّ
َوهايدجر، َوهورسل برجسون مثل القاري التقليد يف املفكرين من كبرية مجموعة لدى
ويف بعدها. وما العرشين القرن ثالثينيات منذ فرانكفورت بمدرسة املرتبطني والفالسفة
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(١٩٦٨)؛ البرشية» واملصالح «املعرفة هابرماس كتاب بقراءة بشدة أويص الصدد، هذا
لم بأننا «االقتناع أي ذاته؛ حد يف بالعلم اإليمان تعني العلموية هابرماس، إىل فبالنسبة
املعرفة أن اعتبار يجب وإنما املعرفة، أشكال من «كشكل» العلم نفهم أن بوسعنا يَُعْد
تبدأ التي للعلموية منهجيٍّا نقًدا البرشية» واملصالح «املعرفة كتاب ويَُعدُّ العلم.» هي
منتصف يف النقدية كانط فلسفة تقبُّل خالل من الوضعية بظهور باالعتقاد تاريخيٍّا
نحٍو عىل هابرماس يروي كونت. َوأوجست ماخ إرنست أعمال يف عرش، التاسع القرن
وتحرُّري نقدي مقصده ولكن للعالم، العلمي فيينا حلقة ر تصوُّ قبل ما تاريَخ أسايس
وهو نقدي، ل تأمُّ ألي إنكاًرا تشكِّالن والعلموية الوضعية أن إىل ويشري سواء. حد عىل
النقدي، املرشوع لهذا األملانية املثالية ر تطوُّ ويف كانط أعمال يف د املتجسِّ النوع من التأمل
يف فرانكفورت ومدرسة َوفيرب، ماركس لدى تحرُّرية اجتماعية لنظرية أساًسا ر وفَّ الذي
يف رأينا (كما هي النقدية كانط فلسفة أن هو االدِّعاء بهذا هابرماس يعنيه ما بداياتها.
فإن ثَمَّ ومن وفاعلة؛ ثة ومتحدِّ عاِلمة ذات وجود إمكانية رشوط يف تأمل الثاني) الفصل
املتعايل بحثه أن إال العلمية، النظرية املعرفة أسس وضع إىل ذلك خالل من يسعى كانط
يشري وكما اإلنسانية. الحرية مفهوم عن للدفاع يسعى أنه لدرجة تحرري، هدف له
هيجل ويتقدَّم تحرُّر.» حركة هو الحياة» «يغريِّ الذي الذاتي ل التأمُّ «ِفعل هابرماس:
من ينبغي التي الطرق ل تأمُّ طريق عن أخرى، مرحلة إىل النقدي املرشوع بهذا ذلك بعد
سياقيٍّا، املضمنة االفرتاضات من كاملة مجموعًة ًما مقدَّ كانط فلسفة تفرتض أن خاللها
أن يعني هذا وتاريخها؛ االجتماعية الحياة وهياكل فعليٍّا القائم الحياة عالم يف املتأصلة
لم التي «املصالح» من كبرية سلسلًة ًما مقدَّ تفرتض أن ينبغي «املعرفة» عن كانط صورة
من الرغم عىل الكانطية، األخالق أن هيجل ادِّعاء أساس هو وهذا مالئم؛ ل لتأمُّ تخضع
بعد هابرماس ويزعم السياق. من خالية مجردة شكلية تزال ال بالثناء، الجدير قصدها
تمثيلية بطريقة اختري باملصلحة املعرفة عالقة َحْول هذا النقدي التأمل مفهوم أن هيجل
العلموية نحو املؤسف فرويد َميْل من الرغم عىل الفرويدي، النفيس التحليل قبل من
ممارسٌة النفيس التحليل أن هذا يعني الستئصاله. جهده قصارى هابرماس يبذل الذي
أنفسهم خداَع يعتادون التي املختلفة األوهام من البرش تحرير إىل تسعى نقدية تأملية

نفسها». من نفَسها الذاُت تحرِّر األوهام، هذه فهم خالل و«من بها،
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الفنومينولوجيا ممارسة (1)

مناهض ه توجُّ إىل العلموية حيال املرشوع القلق يتحول أن يف يتمثَّل خطر يوجد ذلك، مع
يف تجنُّبهما يجب اللذان القطبان نظري، وجهة من «الظالمية». خطر هو وهذا للعلموية،
التحليلية الفلسفة داخل الضارة امليوَل يعكسان اللذان والظالمية، العلموية هما الفلسفة
هايدجر إشارة يف واضح. نحو عىل َوهايدجر كارناب بني الرصاع يبني كما والقارية،
الطرفني بني التفكري يف خفيٍّا» يزال ال الذي الرصاع «لب عن تحدَّث ِلكارناب، الوحيدة
خالل من هذا الرصاع لب يف النظر أحاول أن اآلن أريد املعارصة. للفلسفة املتقابلني
الظالمية. يف الوقوع دون العلموية تقويض إىل يهدف للفنومينولوجيا مفهوٍم عن الدفاع
الطبقة عن «الكشف بأنها الفنومينولوجيا مهمَة بارٍع بأسلوٍب مريلو-بونتي يصف
للعالم. العلمي للتصور النظري املوقف عليها يقوم التي البرشية، للتجربة النظرية» قبل
من الفنومينولوجيا. عن مريلو-بونتي مفهوم يشبه يشء هو هنا عنه الدفاع أود ما إن
الطبقة كشف محاولة أجل من الفنومينولوجيا ممارسة مسألة املسألة نظري، وجهة
من الطبقة لهذه ق موفَّ وصف صيغة وإيجاد واألشياء، األشخاص لتجربة النظرية قبل
أنه من الرغم عىل — الصلب البُْعد هذا إنه صحتها. ومعايري رصامتها مع التجربة
يف الفنومينولوجيا مهمة تتمثَّل الذي النظرية، قبل التجربة من — تقريبًا ملموس غري
الحيس». «اإليمان بمفهوم توضيحه مريلو-بونتي حاول الذي املألوف لغز توضيحه؛
موجود بأنه تامة ثقة لديَّ فإن للعالم، حويل وأنظر عيني أفتح عندما أنه يعني وهذا
وأسأل له تأمُّ يف أبدأ عندما ينهار اإليمان هذا أن هي املشكلة كبري. نحٍو عىل معنًى وذو
إيلَّ، بالنسبة خارجي عاَلم يوجد أنه من يقني عىل أكون أن يمكن كيف «حسنًا، نفيس:
يمكن كيف تماًما؟» عليها لالعتماد قابلًة دائًما حوايس من القادمة األدلة تكون ال عندما
يجيب ل؟ التأمُّ نقطة بالفعل بلغ قد يكون عندما الحيس اإليمان سذاجة استعادة للمرء
الفنومينولوجيا أن وهو ل»؛ التأمُّ «فرط يه يسمِّ بمفهوم املسألة هذه عىل مريلو-بونتي
إىل الوصول أن هو هنا الهدف للتجربة. النظرية قبل الركيزة ل، التأمُّ يسبق فيما ل تأمُّ
بلغوا الذين مثلنا للبرش فوريٍّا بالرضورة ليس اإلنسانية للتجربة النظري قبل املستوى
تعلُّم إعادة عىل تنطوي الفنومينولوجيا فإن ثَمَّ، ومن للعلوم؛ النظري الذهني ه التوجُّ

وفعيل. واضح وجود من فيه ما بكل العاَلم إىل النظر كيفية
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العلوم قبل ما (2)

أن يل اسمح كلتيهما؟ والظالمية العلموية تجنُّب الفنومينولوجيا تستطيع كيف إذن،
النظرية العلمية الطريقة بأن خاطئ الدِّعاء العلموية تستند رأيي، يف بالعلموية. أبدأ
وعاملنا، أنفسنا لفهم أهميًة واألكثر األسايس السبيل توفر األمور لرؤية الطبيعية أو
الظواهر. لجميع التفسري أشكال من شكل أفضل تقدِّم الطبيعية العلوم منهجية وأن
— مثًال — َونيورات كارناب أعمال يف للعاَلم العلمي ر التصوُّ أن الفنومينولوجيا تبني
وواقعية. عملية بطريقة ل للتأمُّ كسابقة للعاَلم مسبقة عملية رؤية عىل متطفًال يَُعدُّ
يكون والذي بنا، يحيط الذي العاَلم «البيئة»؛ يه نسمِّ أن يمكن ما هو العالم وهذا
العلم عالم ليس املحيط العالم هذا إلينا. بالنسبة معنًى واألكثر اعتياًدا واألكثر األقرب
واألخالقية املعرفية ِقيَمنا طريق عن يُلوَّن ما دائًما الذي العاَلم ولكنه املحايد، املوضوعي
تتغاىض — «املوضوعية» هورسل يه يسمِّ ما أو — العلموية أن يعني وهذا والجمالية؛
هورسل يصف العلمية. للممارسة ل املخوِّ الرشط باعتبارها املعاش» «العالم ظاهرة عن

التايل: النحو عىل األوروبية» العلوم «أزمة كتاب يف املعاش العالم

التساؤالت وكل علمي تفكري لكل السابقة بها، امُلسلَّم لالعتقادات ينتمي
كل وأن مسبًقا، دائًما موجود بأنه موجود، العالم بأن االقتناُع الفلسفية،
دائًما يفرتض غريها، أم التجربة عىل قائًما أكان سواء ما، العتقاٍد تصحيح
… فيها مشكوك غري صالحية له موجود لكل أفق بمنزلة وذلك العاَلم، وجود
مسبًقا العالم وجود أساس عىل فقط أسئلته يطرح أيًضا املوضوعي والعلم

العلمية. قبل الحياة من انطالًقا

البحث نتائج نفي أو لدحض يسعى ال الفنومينولوجيا خالل من العلموية نقد إن
ذلك، من بدًال ذلك. غري أو والطبيعة، اإلنسان لوحدة الصويف الفهم بعض لصالح العلمي
أنفسنا لفهم أهميًة األكثر أو األسايس السبيَل يَُعدُّ ال العلم أن عىل ببساطة يؤكد فإنه
ال أنها كما للعلم، مناِهًضا ًها توجُّ اإلطالق عىل تستلزم ال العلموية ومناهضة والعالم.
ا ممَّ أكثر املشاكل من سبَّبت ِلهايدجر متأخرة عبارة وهي يفكر»؛ ال «العلم أن تعني
كثريًا، تجاُهلها يتم عبارٍة يف الشاب هايدجر إليه أشار ما هو هنا يلزم ما رأيي، يف َحلَّت.
وجودي «مفهوم وهي: والزمان»، «الكينونة كتاب من للغاية موحية أنها من الرغم عىل
ممارسات من تنشأ الطبيعية العلوم ممارسات أن كيف إظهار شأنه من وهذا للعلم»،
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تفسري إىل اختزالها ببساطة يمكن ال املعاش العاَلم ممارسات أن وكيف املعاش، العاَلم
طبيعي. علمي

قبل «ما هايدجر مفهوم إىل اإلشارة مع قليًال أكثر النقطة هذه بتفصيل يل اسمح
مبدئية صورة يف ن تَتضمَّ ،١٩٢٤ عام يف مذهل نحٍو عىل واضحة محارضة يف العلم».
بأنها الته تأمُّ هايدجر يصف والزمان»؛ «الكينونة كتاب يف املوجودة الحجج من العديد
البحث إمكانية لرشوط تأوييل توضيح بمنزلة سيكون الذي العلم قبل ما إىل تنتمي
ه للتوجُّ االجتماعي األصل يصف العلم قبل ما أن هو بهذا هايدجر يعنيه ما العلمي.
للمزاح محاَولٌة أنه بِطيبٍة سأفرتض وبينما املعاش. العاَلم ممارسات يف للعلوم النظري
التي العلم، موكب يف الرشطة قوة مثل بأنه العلم قبل ما يصف هايدجر، جانب من
العلمي البحث كان إذا مما ق وتتحقَّ القديمة، األفكار يف آلخر آٍن من منزليٍّا تفتيًشا تُجِري
كان إذا ما أو — فنومينولوجيٍّا يكون ثَمَّ ومن — نفسها األشياء من قريبًا الواقع يف
اعتقاًال املرء يتخيَّل األشياء. بتلك خاصة موروثة أو تقليدية معرفة مع يتعامل العلم
رشطة ِقبَل من الطبيعي للفكر املعتنقني الفالسفة من كبرية لحشود واحتجاًزا جماعيٍّا
الفنومينولوجيا رشطة ى تُسمَّ هايدجر، أعمال يف أخرى مواضع يف هذه. الفنومينولوجيا
العلوم أساس يمثِّل الذي املعاش للعالم علمي قبل كشٌف هي أْي ُمنِتج»؛ «منطق تلك
التجريبي ر التصوُّ من النقيض عىل أنه هو هنا يعنيه هايدجر أن يبدو ما أمامه. بالقفز
فإن األول)، الفصل يف أوضحنا (كما للعلم مساعد كعامل الفيلسوف حول اللوكي أو
األشخاص فنومينولوجيا يف أساسها توضيح خالل من العلوم أمام يقفز املنِتج املنطق

للتجربة. النظرية قبل الطبقة والعالم؛ واألشياء
يفنِّد ال للعلم» الوجودي ر «التصوُّ أو الفنومينولوجي» العلم قبل «ما يه أسمِّ ما
إمكانية رشَط يجد للعلوم النظري ه التوجُّ أن ح يوضِّ إنما العلوم، عمَل يدحض أو
النظرية املعرفُة هابرماس، بعبارة املتعددة؛ خاصتنا املعاش العالم ممارسات يف وجوده
أن يبني إنه ييل، فيما سيتضح وكما ذلك، عىل عالوة العملية. االهتمامات يف لٌة متأصِّ
الطبيعية العلوم فرضيات وليس تأويًال، أو تفسرييٍّا توضيًحا تتطلب املمارسات هذه
إعادة هو الفنومينولوجيا تقدِّمه ما سببية. تبدو التي الزائفة العلوم تفسريات أو السببية
تنتج ال النحو، هذا وعىل فيه. نعيش الذي والعالم واألشياء لألشخاص توضيحي وصف
أشياء حول التذكري رسائل من سلسلة تعطينا بل كبرية، اكتشافات أي الفنومينولوجيا
للعلوم النظري ه التوجُّ نتبنَّى عندما ملحوظة غري تصبح ولكنها عليها، مطَّلعني كنَّا
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باملمارسات تذكريًا يومية»؛ «تذكريات يه نسمِّ أن يمكن ما الفنومينولوجيا تقدِّم الطبيعية.
العادية. للحياة الحساسة الشبكة تشكِّل والتي الخلفية، يف تحدث التي الروتينية واألعمال

الغامضة امللفات معضلة (3)

النهج هذا مثل أن إىل نشري أن املهم من الظالمية. إىل اآلن أنتقل أن يل اسمح
للعلموية، املعادية «الظالمية» إىل يؤدي أن «يمكن» للعلموية املناِهض الفنومينولوجي
«الرضوري» من ليس ولكن للعلموية، املضاد أو املعاكس املفهوَم كثرية نواٍح يف تَُعدُّ التي
الفكري. التدقيق عمليات ببعض للقيام الكفاية فيه بما َحِذرين كنا إذا ذلك يُفَعل أن
العلوم تقدِّمها التي السببية التفسريات رفض بأنها هنا الظالمية تعريف يمكن ربما
ولكنها ما، بنحٍو أعىل مرتبة ذات بديلة، سببية قصة إىل إحالتها طريق عن الطبيعية
يُعتَقد الذي للتفسري، العلمي الشكل استبدال هي الظالمية أن بمعنى األساس؛ يف غامضة
لم املثال: سبيل عىل سببيٍّا؛ يزال ال ولكنه وغامض، للعلم مناهض بتفسري علمي، أنه

آثامنا. كثرة من الرب غضب بسبب ولكن التكتونية، الصفائح بسبب الزلزال يحدث
«امللفات مسلسل حلقات من حلقة كل يف مالحظته يمكن يشء هذا ثقافية، كظاهرة
يثبت وحيث غامضة، وأخرى علمية واحدة سببيتان، فرضيتان تُقدَّم حيث الغامضة»؛
اليشء. بعض حريٍة يف ترتكنا بطريقٍة ولكن الثانية، وصحة األوىل الفرضية خطأ دائًما
يظل سببها ولكن البحث، محل للطبيعة الخارقة الظاهرة تفسري يمكن أنه يعني وهذا
فيمكن ثقايف، إلهاء بمنزلة هذه الغامضة امللفات معضلة أن بما واآلن، لغز. فهي غامًضا؛
ومن رضًرا. أكثر تكون أن يمكن أخرى نطاقات يف ولكن كثريًا، ترضُّ ال إنها القول
وتأثري الفضائية، للكائنات املطلق والوجود الرب، إرادة املألوفة الظالمية التفسريات أمثلة
ولكن وضوًحا، أقل أخرى تفسريات وثمة ذلك. إىل وما البرشي، السلوك عىل النجوم
األولية األنماط أو الفرويدية، الدوافع منها الرضر، يف السابقة تساوي إنها القول يمكن
أو دريدا، عند «االختالف» أو فوكو، عند السلطة أو الكان، لدى املطلق أو يونج، لدى
تاريخ عن وغيابها للكينونة الخطري الغياب — بالطبع — أو ليفيناس، لدى الرب أثر
نهاية. ال ما إىل القائمة هذه تمتد أن ويمكن األخرية. أعماله يف هايدجر لدى امليتافيزيقا
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األمر يتعلق عندما أنه هو الفنومينولوجيا من تعلُّمه بوسعنا يظل ما رأيي، يف
مخزوننا نسميه أن يمكن ما — واألشياء األشخاص لفهم أهميًة واألكثر األسايس بالسبيل
أو سببية، علمية تفسرياٌت تلزمنا ال فإنه — االجتماعي بالعالم الضمنية املعرفة من الكامل
فيتجنشتاين، غرار عىل يه، أسمِّ ما ولكن غامضة، بأسباب تتعلَّق العلمية زائفة فرضيات
الكربى األهمية تمثِّل التي األشياء «جوانب املثال: سبيل عىل توضيحية»؛ «مالحظات
مالحظة عىل قادًرا يكون ال (فاملرء وألفتها بساطتها بسبب خفيًة تكون إلينا بالنسبة
مالمَح أعيننا أمام التوضيحية املالحظات تجلب عينيه).» أمام موجود دائًما ألنه ما يشء
وهي بديهية. كانت ألنها خفية وكانت بديهية، لكنها خفيًة كانت التي اليومية حياتنا
نظرًة األمور وتمنح بموجبه، تَُرى الذي الجانب وتغري وضوًحا، أكثر الظواهر هذه تجعل
كان ملا ترتيٍب إعادَة الفنومينولوجيا تمثِّل املعنى، بهذا للدهشة. ومثرية جديدة شاملة
إىل النظر كيفية تعلُّم بإعادة لنا تسمح فهي ملحوظ؛ غري أصبح لكنه ضمنيٍّا معروًفا
التحدُّث مثل مثريًا يبدو ال النحو هذا عىل هايدجر ألعمال النظر الحال، وبطبيعة العاَلم.
اإلثارة من النوع هذا ربما ولكن كان، أيٍّا أو غيابها حال يف للكينونة العظيمة الهبة عن

دونه. من حاًال أفضل نكون يشء هو
لتحديد مصغرة بدراسة القيام أحاول أنني قلته مما واضًحا يكون أن ينبغي
الفلسفة تجاُوزات أسوأ عىل التعليق إىل تهدف التي املعارص، الفلسفي املشهد أمراض
الفلسفة من جانب يف الظالمية خطر يوجد ناحية، من كبحها. وربما والتحليلية، القارية
ا جدٍّ واسعة وفئات وكيانات قوى إىل باإلشارة االجتماعية الظواهر تفرس حيث القارية؛
املثال: سبيل عىل اإلطالق؛ عىل يشء وال يشء كل تفرس أن يمكن بحيث للغاية وغامضة
يُنَظر أن يمكن املتنقلة) البيوت حتى أو املحمولة الهواتف (أو اإلنرتنت شبكة مثل ظاهرٌة
ه التوجُّ أي «اإلطار»؛ يه يسمِّ ما حول هايدجر أطروحة لدعم إضافيٍّا دليًال باعتبارها إليها
هذا وعىل الكينونة. نسيان إىل يؤدي ثَمَّ ومن التكنولوجي؛ العالم يف يسود الذي املؤطِّر
اآللهة مثل تعمل سببية، تبدو قًوى إىل باإلشارة تُفرسَّ اليومية الظواهر أن يبدو النحو،
والعامة الشخصية الحياة جوانب من جانب أي إىل يُنَظر وربما القديمة. األساطري يف
الواقع، صدمة أو الكبري» «اآلخر تفكك أو االنضباطية، السلطة قوالب عىل دليًال باعتباره
النزعات هذه توجد وحيثما يشء. أي أو أعضاء، دون للجسد املتعددة الكينونات أو
أن يجب أنه بمعنى الوهم؛ إزالة أو الغموض إزالة العالج يكون أن يجب فإنه الظالمية،
األول. املقام يف ذلك يف انخراطنا أسباب يف وتحقيٌق الكالم، من النوع لهذا نقٌد يوجد
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يف املزمن العلموية خطر ثمة هذه، املصغرة دراستي من اآلخر الجانب عىل ولكن،
«التجارب بعنوان فلسفي بحث ر تصوُّ نستطيع كنا إذا التحليلية. الفلسفة بعضمجاالت
بعناوين أبحاثًا ر نتصوَّ ال إذن فلماذا التفسريية»، الفجوة سد واملادية: الذاتية الواعية
الفجوة سد وأنا: الطبيعي «االنتقاء أو التفسريية» الفجوة سد وأنا: العظيم «االنفجار مثل
خالل من سدها يمكن فجوة وجود يف العلموية األساليب تلك افرتاض يتمثَّل التفسريية»؟
— هنا شعورية فجوة توجد أنه الكتاب هذا عرب رأيي كان لقد أفضل. تجريبي تفسري
أن يعني وهذا التجريبية؛ الدراسة خالل سدها يمكن ال — والحكمة املعرفة بني الفجوة
بني الشعورية الفجوة وهذه تجريبية. دراسة إىل اختزالها يمكن ال الحياة معنى مسألة
ولكن — الفلسفة يف نحتاج فإننا نفسها؛ النقدي التأمل مساحة هي والحكمة املعرفة
والظالمية؛ العلموية أجنحة قصِّ إىل — الثقافية الحياة يف عموًما أكثر نحو عىل أيًضا
لتجنُّب بحاجة أننا يعني وهذا والتحليلية؛ القارية الفلسفة يف ما أسوأ نتجنَّب ثَمَّ ومن
تفسري خالل من فنومينولوجيٍّا توضيًحا يتطلَّب ما حل نستطيع بأننا االعتقاد خطأ
األقل عىل ولكن الفعل، من بكثري أسهل الكالم الحال، بطبيعة سببي. شبه أو سببي

نبدأ. أن يمكننا
أرشت. قد أكون مثلما دقيًقا ليس الحال بطبيعة والظالمية العلموية بني التمييز
اإليمان أساس عىل ظالمية الواقع يف توجد إذ واحًدا؛ شيئًا الظالمية تكون ال ربما بدايًة،
ما للموت؛ الدافع أم يهَوه أم زيوس أكان سواء املقدسة، الغامضة األشياء من بنوع
إثباتها يمكن أنها ِعي تدَّ أخرى ظالميات ثمة ولكن الغامضة». «الظالمية تسميته يمكن
قد أنني حقيقة عن ينجمان وعدوانيتي أََرقي أنَّ ترى أن يمكنك أََال الطبيب، «أيها علميٍّا:
«أَْمِهلني أو املايض؟» الصيف معسكر يف كنُت عندما فضائية كائنات ِقبَل من اختُِطفت
وبالطبع إلهية». قات لتدفُّ نتاٌج هي املادة أن أخريًا وسأثبت األبحاث من آَخر عاًما فقط
ربما املثال: سبيل عىل الظالمية؛ تعادل فهي ثَمَّ ومن نقاش؛ دون تُقبَل علمويات هناك
ذلك كيفية معرفة دون رية تطوُّ نزعات إىل عزوها يمكن العقلية الحاالت جميع أن أُوِمن
ما أو غامضة» «علموية هذا تسمية يمكننا فحسب. صحيًحا هذا يبدو فيه. السبب أو
العلموية بني للتمييز تفصيًال أكثر لتصنيٍف ة ملحَّ حاجة ثمة أن فحسب نَُقْل َدْعنا شابه.

والظالمية.
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الفكري التدقيق من للقليل الحاجة (4)

التقليَدين بني خفيٍّا زال ما الذي الرصاع لب إىل الوصول عىل قادرين نكون أن أردنا إذا
من القليل يف االنخراط إىل بحاجة أننا فأعتقد الكتاب، هذا يف املعروضني الفلسفيَّني
صيغ الذي — الكالسيكي التمييز إىل للعودة بحاجة أننا يعني هذا الفكري. التدقيق
التي أو السببية الفرضياِت بني والتوضيح، التفسري بني — فيرب ماكس يد عىل مرة ألول
أن فيرب يزعم باختصار، يكون. ما أيٍّا أو التفسري أو التوضيح ومطالِب سببية تبدو
توضيًحا تتطلَّب االجتماعية الظواهر أن حني يف سببيٍّا، تفسريًا تتطلَّب الطبيعية الظواهر
هو ما عىل ما يشءٍ كون يف للسبب محتملة دوافع تقديم أو أسباب تقديم طريق عن
التمييز، هذا عىل للوقوف ماسة بحاجة أننا تذكرينا هي الفلسفة وظائف إحدى عليه.
بني رأيناها التي املبتذلة باملواجهة املطاف بنا ينتهي فسوف ذلك نفعل لم إذا وأنه
منطقة يف وإما الظالمية يف وإما العلموية يف إما بالوقوع واملخاطرة َوكارناب، هايدجر
طريقة أفضل أن الفصل هذا يف رأيي وكان الغامضة. امللفات ملعضلة املغرية الشفق
أنها من الرغم عىل — مقنعة نسخة خالل من هي التمييز هذا عىل الوقوف لضمان
الغاية. هذه لتحقيق أخرى ُسبُل شك بال توجد ولكن الفنومينولوجيا، من — مثرية غري
ينتمي فيلسوف وهو بوتنام، هيالري ِقبل من رائع نحو عىل نظري وجهة صيغت وقد
وذلك الفلسفة، يف للعلموية انتقاده يف متزايد نحو عىل رصيًحا وكان التحلييل، للتقليد

التايل: النحو عىل

بالطريقة معِنيَّة األخالق بأن اإليمان يف للغاية ا ُمِحقٍّ كان أرسطو أن أعتقد
بأن اإليمان يف بشدة ا ُمِحقٍّ كان وأيًضا البرشية، وبالسعادة بها نعيش التي
يبدو النظرية. املعرفة عن يختلف العملية») («املعرفة املعرفة من النوع هذا
من أوسع املعرفة مجال بأن تقرُّ التي باملعرفة الخاصة النظر وجهة أن يل
وإنسانية عاقلة رؤية إىل ل التوصُّ أردنا إذا ثقافية رضورة تمثِّل «العلم» مجال

والعلم. أنفسنا حيال

فيه ينبغي الذي الوقت حان وداخلها. والحكمة، املعرفة بني فجوة مع نعيش نحن
ما املحك عىل يوجد فربما الفجوة، تلك يف التفكري يف البدء — والجميع — الفالسفة عىل

الشخصية. البال راحة من أكثر هو
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الثامن الفصل

استنفاد بنفسك: التفكري عىل جترأ
الفلسفة ووعد النظرية

عىل اململ القاري» التحلييل «للتقسيم فيه يُنَظر مستقبل تصوُّر املقبول من
َوهابرماس، ِلسيلرز فيه يُنَظر مستقبل للتواصل؛ مؤسف مؤقت انقطاع أنه
نفس يف سفر كرفاق َوفوكو؛ َورولز َودريدا، َوبوتنام َوجادامري، َوديفيدسون

… الرحلة
رورتي ريتشارد

لالهتمام مثري نحٍو عىل يتَِّسم للفلسفة الراهن الوضع إن القول يمكن األقل عىل أنه أعتقد
التحليلية الفلسفة َقِت حقَّ سابًقا، ذكرُت وكما النظرية. النماذج من كبرية سلسلة باستنفاد
وكذلك الخاص، بتقليدها مهتمة وأصبحت التاريخي، الذاتي الوعي بعَض الحظ لحسن
الناطقة الدول يف الفلسفة حول تُرَوى أن ينبغي ُمقِنعة قصة بالفعل توجد أنه أدركت
ر تأخَّ قد هذا كان إذا ا عمَّ املرء يتساءل ولكن فريجه. وحتى كانط من بدءًا باألملانية؛
بالفكر عالقتها أو تاريخها أو التحليلية الفلسفة بأصول االهتمام كان إذا ا وعمَّ قليًال،
محاوالت ببساطة يَُعدُّ التحليلية، بعد ما للفلسفة الحايل الرواج عن فضًال الهيجيل،

رة. متأخِّ



القارية الفلسفة

حيال بشكوٍك هابرماس تقاُعد بعد فرانكفورت مدرسة تشعر األملاني، السياق يف
يميِّزها ما معرفُة الصعب من يكون ما وغالبًا املستقبيل، واتجاهها الحالية أجندتها
والسياسية األخالقية والفلسفة االجتماعية النظرية يف األكرب الرئيسية الحركات عن اآلن
فيما األملانية الفلسفة من كبري جزء يف ضمنيٍّا هدًفا هذا كان وبالطبع أمريكية. األنجلو
أملانيا هدأت أوسع، نطاق فعىل القومية. االشرتاكية كارثة بعد التطبيع الحرب: بعد
آبل، َوكارل-أوتو هابرماس، — العظيم الحرب بعد ما جيُل وتقريبًا ما، بطريقٍة فلسفيٍّا
وا تُُوفُّ إما — لومان َونيكالس هنريش، َوديرت تيونيسن، َومايكل توجندهات، َوإرنست

الفكري. أَْوَجهم خلفاؤهم بعُد يبلغ ولم تقاعدوا، وإما
الجديدة الكانطية انهيار وأدَّى كانت. كما باريس تَُعْد لم الحقيقة، نواِجه َدْعنا
الثالثة» «الهاءات الفرنسيون يه يسمِّ ما وظهور العرشين القرن ثالثينيات يف فرنسا يف
الجيل يف املذهل. الفكري بالذكاء يتميزان جيَلنْي إنتاج إىل َوهايدجر) َوهورسل (هيجل
َوليفي-شرتاوس، َومريلو-بونتي، بوفوار، َودي َوسارتر، ليفيناس، املرء يتذكَّر األول،
َودريدا، َوفوكو، ألتوسري، املرء يتذكَّر الثاني، الجيل ويف وبالنشو. َوباتاي، َوالكان،
ويوجد كبرية، بقوة يميض يزال ال دريدا بينما ولكن َوكريستيفا. َوليوتار، َودولوز،
الفلسفة نهضة الخصوص وجه (عىل املستمر لالهتمام املثري الفلسفي العمل من الكثري
انطباع للمرء يصل للفنومينولوجيا؛ رائع تجديد ويوجد الفرنسية)، والسياسية األخالقية

باهًرا. نجاًحا ويحقق كبري نحو عىل االهتمام سيثري هذا من يشء ال بأنه
األساس كان القارية. الفلسفة عن املعتادة للفكرة مشاكل يسبِّب هذا الحال، بطبيعة
املثالية من يمتد فلسفي تقليد يوجد كان أنه هو السابق يف املربر األكاديمي املنطقي
وهو فرانكفورت، ومدرسة والتأويلية الفنومينولوجيا إىل وصوًال األملانية، والرومانسية
بهذا املهيمن. التحلييل التقليد طريق عن تجاُهله جرى ببساطة وإما ُقِمع وإما نُِيس إما
أشبه األمر فإن َوأرنولد، ِمل إىل إرجاعها يمكن خالصة، إنجليزية لفتة ومع املعنى،
من الربيطانية الجزر يف الوحشية النفعية حدة تخفيف البحار؛ عرب أجنبي أمري بجلب
أفهمها كما نفسها، القارية الفلسفة لكن ًة. وِرقَّ عذوبًة أكثر قارية فلسفية أعمال خالل
من الكثري توجد ال قبُل، من أرشنا وكما أوًال: كبريتني؛ مشكلتني تُواِجه رشحها، وحاولُت
تجاُهله تم الذي التقليد من كبري جزء وثانيًا: القارية. أوروبا يف لالهتمام املثرية األعمال
يف صني متخصِّ فالسفة يد عىل واستخدامه لالهتمام، مثري نحو عىل قراءته اآلن يجري

َورورتي. َوكافيل تيلور مثل فالسفة أَعدَّه أساٍس عىل يعملون التحليلية، الفلسفة
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الفلسفة ووعد النظرية استنفاد بنفسك: التفكري عىل تجرأ

فلسفيٍّا املستقبل يخبِّئه ما فإن األلفية، جيل بطريقة يفكر شخص إىل وبالنسبة
أودُّ املرشق، الجانب إىل لننظر لكن األساس. يف شيئًا يخبئ كان إن تماًما، واضح غري
بدأت حيث إىل نَُعْد َدْعنا الحايل. للوضع املمكنة الحلول من بمجموعة الكتاب أختتم أن
بنفسك»؛ التفكري عىل «تجرأ عبارة يف التنوير مرشوع كانط َص َلخَّ كانط. إىل قصتي،
أمرٍي أيِّ جلِب ع توقُّ — رأيي يف — القاري التقليد فالسفة عىل ينبغي ال أنه يعني وهذا
من التايل العظيم القارية الفلسفة نموذج جلب ع نتوقَّ أن يمكننا فال البحار؛ عرب جديد

آَخر. مكان أي أو باريس أو فرانكفورت
الخطورة. شديَد عمًال بالطبع يَُعدُّ الذي األمر وهو فلسفيٍّا؛ بأنفسنا نفكِّر أن علينا
أخرى وأماكن بريطانيا يف — إنه أقول أن أود إني حتى بدأ، قد العمل هذا أن أعتقد لكني
الفلسفية بالقضايا مذهبي وغري أصيل اهتماٌم بدأ قد — باإلنجليزية الناطق العالم يف
أن يجب القضايا هذه بأن وإحساٌس الكبريين، الفلسفة تقليَدي بكال مستنريًا العميقة
جزء يتمثَّل السكان. ولغة املكان بلهجة التحدُّث كيفية وتتعلم املحلية، للظروف ه تُوجَّ
استخدام مع الشخصيات، من قائمة إىل اختُِزلت القارية الفلسفة أن يف املشكلة من
بال أو ِبحرية أو بحماس استعراضها يلقى أن املرء يستطيع مختلفة، متنافسة منهجيات
خالل من أو منها، سلسلة أو التمهيدية الدراسية الدورات إحدى حضور أثناء مباالة،
من سلسلة تقديس مسألة األمر يَُعِد لم نظري، وجهة من الكتاب. هذا مثل كتاٍب قراءة
مبتكر ص متخصِّ بعمٍل القيام أِي قدَّموه؛ بما يشء» «فعل مسألة ولكن الشخصيات،
مفاهيميٍّا إبداًعا الفلسفة تكون أن يجب والتعليق. الرتجمة عىل االقتصار وليس ق، وخالَّ
الضائعة الفرص عىل بائًسا حداًدا وليس الحالية، التفكري تقاليد ينقد واضحة حجج ذا

الفرد. لدى التمييز حسن لشحذ أسلوب مجرد أو
لبعض نتيجًة الفلسفة دراسة يف الحالية التقسيمات تَُعدُّ ح، أوضِّ أن حاولُت كما
والتحليلية، القارية الفلسفتان تَُعدُّ ما. حدٍّ إىل املالئمة غري األكاديمية الذاتية التوصيفات
عىل األكاديمي الطابع إضفاء عن الناتجة املذهبية، الذاتية التوصيفات من كبري، حدٍّ إىل
وهدفها للفلسفة النقدية الوظيفة إضعاف إىل ْت أدَّ التي العملية وهي الفلسفة؛ مجال
— التمييز أصبح النحو، هذا وعىل الثقافة. حياة يف التدريجي تهميشها وإىل التحرري،

وإشكاليٍّا. ممالٍّ — رورتي لتعبري وفًقا
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القارية الفلسفة

بصورة التمييز هذا ربط يمكن كيف هي الكتاب هذا يف رسدها حاولُت التي القصة
القارية والفلسفة التحليلية الفلسفة رؤية يمكن حيث لالهتمام؛ إثارًة أكثر تاريخية
واملنهج اإلنساني، التأويل مقابل العلمي التفسري «الثقافتني»: ملشكلة حيويني كتعبريين
ِلكولريدج الرومانيس التأوييل املنهج مقابل يف َوكارناب ِلبنثام املتبع العلمي التجريبي
فإننا صحيح، نحٍو عىل الثقايف الوضع هذا يُفَهم ال عندما أنه زعمي وكان َوهايدجر.
من العلموية بني — الواقع يف وضارة — مثِمرة غري مواَجهٍة يف نعَلق بأن نخاطر
علينا الفلسفة، يف الثقافتني ملشكلة الصحيح وللفهم أخرى. جهة من والظالمية جهة،
التي املختلفة واملشاكل كانط، بعد الفلسفة اتخذتهما اللذين املتباينني املسارين نفهم أن
الرتكيز خالل من للقصة، القاري للجانب مخطًطا أرسم أن حاولُت لقد ذلك. اكتنفت
أنه وآمل تثريها. التي العدمية إشكالية ووصف كانط بعد التفكري أزمة موضوع عىل
باقية، مذهبية أي عىل التغلُّب تعلَّمنا قد ونكون واضحة القصة هذه تصبح أن بمجرد
الفكري االهتمام ذات القضايا ملواجهة الفلسفي املستوى عىل قدًما امليض يف نبدأ قد فإننا

والحكمة. املعرفة بني بالفجوة املتعلقة تلك مثل والدائم، العميق
يف نأمل أن يمكن وعد الفلسفة، وعد أنه عىل أقدمه أن أريد ما هو هذا وأخريًا،
ثقافٍة تحاور كيفية يف الثقافة، حياة يف أساسيٍّا جزءًا تشكِّل قد الفلسفة أن عليه: الحفاظ
سياق يف النقدي ل التأمُّ من اللحظة تلك هي الفلسفة األخرى. والثقافات نفسها مع ما
فيما والتشكُّك فيه، أنفسهم يجدون الذي العاَلم تحليل إىل البرش يُدَعى حيث محدد؛
طرح خالل من فيه، يعيشون الذي املحدد املجتمع يف السليم الحس ضمن يقع أنه يَُرى
الحياة؟» معنى «ما الحب؟»، هو «ما العدل؟»، هو «ما قدر: بأكرب عامة صورة يف أسئلة
أن يمكن التي املختلفة النظر لوجهات يكون أن يف األمل يتمثَّل بساطة، أكثر وبصياغة
وكما وتحريري. تعليمي تأثريٌ — واملناقشات الدراسة خالل من — األسئلة هذه تولِّدها
جديًدا؛ ليس هذا ولكن البالغون. يناله الذي التعليم هي الفلسفة كافيل، ستانيل أشار

سقراط. إىل بالنسبة مفاجئًا ليكون كان ما للفلسفة وصف فهو
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ملحق

(١٧٩٦) األملانية للمثالية نسقي برنامج أقدم (1)

الورقة وجه (1-1)

لم التي — األخالق تحت املستقبل يف تندرج سوف امليتافيزيقا كل أن بما األخالق:
هذه فإن «املستنفد»، والعدم العمليتني بمسلَّمتَيْه واحًدا «مثاًال» إال منها كانط يقدِّم
جميع نفسه، اليشء ستكون أو األفكار، كل عىل يشتمل كامًال نظاًما ستكون األخالق
نحو عىل حرة ككينونة «ذاتي» مفهوم هي بالطبع األوىل والفكرة العملية. املسلَّمات
نفسه الوقت يف كامل «عاَلم» يظهر [الجوهر] الوعِي الذاتيِة الحرة الكينونة فمع مطلق؛
سوف وهنا ر. للتصوُّ والقابلة الحقيقية الوحيدة العدم» من الخلق «عملية العدم؛ من
إىل بالنسبة العاَلم يكون أن يجب كيف هو: والسؤال الفيزياء؛ مجاالت مستوى إىل أنزل
عرب ة وبمشقَّ ببطء تتقدَّم التي للفيزياء، أجنحًة أخرى مرًة أمنح أن أودُّ أخالقي؟ كائن

التجارب.
إىل أخريًا نصل أن فيمكن البيانات، والتجربة األفكاَر الفلسفُة منحِت إذا ثَمَّ، ومن
أن يمكن الحالية الفيزياء أن يبدو ال الالحقة. الحقب يف عها أتوقَّ التي الكربى الفيزياء

بأرواحنا. شبيهة تكون أن ينبغي التي أو أرواحنا، تشبه التي املبدعة الروح تريض
أن أريد أوًال، اإلنسانية فكرة فبوضع البرشي»؛ «النشاط إىل أنتقل الطبيعة من
نفسه الصغري بالقدر تماًما «آيل»، يشء هي الدولة ألن «الدولة»؛ فكرة توجد ال أنه ح أوضِّ

«اآللة». فكرة وجود مثل



القارية الفلسفة

الدولة! تجاُوز علينا يجب ثَمَّ ومن «فكرة»؛ عليه يُطَلق ما هو «الحر» اليشء فقط
أن يجب ولذلك ذلك؛ تفعل أالَّ وينبغي آلة؛ من كأجزاء األحرار تعاِمل دولة كل إن إذ

«تنتهي».
إال هي ما — الرسمدي السالم أفكار — األفكار كل أن هنا بأنفسكم تََروا أن يمكنكم
البرشية»، «تاريخ مبادئ عىل التأكيد هنا أريد نفسه الوقت يف عليا. لفكرٍة «ثانوية» أفكار
الترشيعية. والسلطة والحكومة والدستور للدولة البائس البرشي اإلنشاء تماًما أفضح وأن
والسعي الخرافات بجميع اإلطاحة والخلود؛ واأللوهية األخالقي العاَلم أفكار تأتي وأخريًا
املطلقة والحرية نفسه؛ العقل خالل من عقالنية، أنها مؤخًرا ادُّعي التي الكهنوت وراء
خلود أو إله عن تبحث ال ربما والتي ذاتها، يف املفهوم العالم تحمل التي األرواح لكل

نفسها». «خارج
باملعنى تُؤَخذ الكلمة وهذه «الجمال»، فكرة يشء، كل توحد التي الفكرة أخريًا
فعل هو األفكار، كل يضم عقيلٍّ فعٍل أسمى أن يقني عىل اآلن فأنا األسمى؛ األفالطوني
الفيلسوف يتمتع أن يجب الجمال»؛ يف «فقط إخوة و«الصالح» «الحقيقة» وأن جمايل،

الشاعر. مثل الجمالية القدرات من كبري بقدر

الورقة ظهر (2-1)

هي الروح وفلسفة املتحذلقون. فالسفتنا هم جمايل بحس يتمتعون ال الذين األشخاص
حتى يمكنه ال يشء، أي يف روحيٍّا يكون أن املرء عىل يتعذَّر أن وبمجرد جمالية. فلسفة
يفتقر ما هنا واضًحا يصبح أن يجب جمايل. حس دون التاريخ؛ حيال روحيٍّا التفكري
يشء كل أن كافية بأمانٍة يعرتفوا وأن أفكار، أية يفهمون ال الذين األشخاص هؤالء إليه

واألرقام. البيانية األشكال يتجاوز أن بمجرد إليهم بالنسبة غامًضا يبدو
يف عليه كان ما أخرى مرًة يصبح النهاية ويف أعىل، منزلًة الشعر يكتسب وبذلك
الشعر فإن تاريخ، وال فلسفة، هناك تَُعْد لم إذا ألنه البرشية»؛ لتاريخ «ُمعلًِّما البداية؛

املتبقية. والفنون العلوم جميع بني من سيبقى وحده
«دين لديهم يكون أن يجب العامة أن األحيان من كثري يف نسمع نفسه الوقت يف
القلب، تفكري يف توحيٍد إىل بحاجة الفيلسوف أيًضا ولكن فحسب، العامة وليس حيس».

نحتاجه! ما هو وهذا والفن، الخيال آلهة يف ٍد وتعدُّ
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ملحق

وفَق ، قطُّ شخص أي ذهن عىل تطرأ لم فكرٍة عن هنا سأتكلم يشء، كل وقبل أوًال
خدمة يف امليثولوجيا هذه تكون أن يجب ولكن جديدة، ميثولوجيا نمتلك أن يجب علمي؛

«العقل». ميثولوجيا تكون أن يجب األفكار،
«األشخاص»، اهتمام تثري ال فإنها — ميثولوجية أْي — جماليًة األفكار نجعل أن قبل
منها. الفيلسوف يخجل أن يجب عقالنية، امليثولوجيا تصبح أن قبل أخرى، جهة ومن
النهاية، يف اآلَخر منهما كلٌّ يصافح أن التنويري وغري التنويري الشخص عىل يجب وهكذا
الفلسفة تصبح أن ويجب عقالنيني، واألشخاُص فلسفيًة امليثولوجيا تصبح أن ويجب
الوحدة بيننا تسود سوف حينها، يني. حسِّ الفالسفة يصبح أن أجل من ميثولوجية
الحكماء أمام لألشخاص األعمى االرتجاف وال احتقار، نظرة أبًدا توجد فلن األبدية؛
للفرد «جميعها»، القدرات لكل «نفسه» ر التطوُّ ع نتوقَّ أن يمكننا فقط وحينها والكهنة؛
بني واملساواة العامة الحرية تسود وسوف ذلك، بعد قدرة أية تُقَمع ولن األفراد. ولجميع
وسوف بيننا، الجديَد الديَن هذا السماء من ُمرَسلة أعىل روٌح س تُؤسِّ أن بد ال األرواح!

البرشية. أعمال يف األعظَم األخريُ العمُل هذا يكون
جامعة (مطبعة نيتشه» إىل كانط من والذاتية: الجمال «علم بُِوي أندرو كتاب من
بُِوي أندرو ترجمة .(١٩٩٠ مانشسرت، مانشسرت،
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