
موسى وهبه راويًا هجرته إلى الفلسفة
سعيُت مع هايدغر ليكون مقروءًا بالعربية

أعدَّ احلوار: خرض إبراهيم
راجعه: م ـ حيدر

لديه  كان ميكث  منها  املصادفة. كل يشء  نصاب  الفلسفة عىل  مع  تأِت قصته  مل 

أرجائها  يف  اإلقامة  استطاب  القدر  دواعي  له  متت  إذا  حتى  الظهور.  لحظة  بانتظار 

املواقيت.  إليها جّل  لينرصف 

التي  األسئلة  تلك  عن  أجوبة  عىل  لتعرث  إال  وهبه  موىس  عند  الفلسفة  تُطلب  ال 

بها، إال  امتأل  الفلسفة بعدما  الذي مل يشأ من  الزاهد  الفيلسوف  العقل. هو  تقلق راحة 

املايض  تفلسف  من  قيل  ما  تكرار  استساغ  ما  بحسبان.  منها  يكن   مل  ما  يقتطف  أن 

لقد مىض يف هجرته نحو  إياها يف املقبل.  النشأة  يقال عىل  أن  يتوقع  والحارض، وما 

القول الفلسفي ليكون له منه باب ضوء،  إال أنه  دعا إىل الصرب ليك يولد املفهوم عىل 

أمتّه، حتى ال تشوب والدته شائبة.

الحضور  بفيلسوف  صلته  عن  تسائله  وحني  بالعربية،  الفلسفة  لقول  التمهيد  هّمه 

تقديم هذا  أن مسعاه هو  يُشري إىل  والباحثني،  للطلبة  الذي عرفه وعّرفه  مارتن هايدغر 

ولغتهم. العرب  مقروءاً مبنطق  ليكون  الفيلسوف 

املحرر معه كان هذا الحوار.      

برحلة صداقة مديدة وشاقة وحميمة؛ هل لك  أشبه  الفلسفة  االستغراب:  حكايتك مع 
أن تضعنا يف مبتدإ الحكاية وما أنت فيه اآلن، ولو عىل نحو االقتضاب؟
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بالرياضيات  شغفي  متابعة  من  منعني  ظريفٍّ  بدفعٍ  الفلسفة  إىل  جئُت  وهبه:  موسى 
أسئلة،  من  فيها  يُثار  ما  كان  ذهني:  بدفع  اإلقامة  واستطبُت  فيها  بقيُت  لكّني  والكيمياء، 

أنا ذا ماكٌث حيث يطيب  ينُدر من أجوبة دعوة رصيحة إىل املكوث يف األرجاء. وها  وما 

القول  يفتح  أن  بالعربية عىس  الفلسفة  لقول  التمهيد  األفهوم، أحاول  املكوث والصرُب عىل 

ما زالت مغلقة.  أبواباً  بها 

االستغراب: لكأنك تريد بذلك اإلشارة إىل تعرِثُّ َجَريان الفلسفة يف فضاء اللغة العربية.. 
قول  لوالدة  ما  باب  فتح  عىل  تفاؤلك  يحملك  درجة  أي  فإىل  املقصود،  هو  ذلك  كان  لو 

املعارصة؟ بالعربية  جديد  فلسفي 

، إن ُوِجد، عائداً إىل اللغة نفسها، بل إىل من يبارش التفلسف  موسى وهبه: ليس التعرثُّ
مباهاة  أو  النهضة  بهدف  الفلسفة  توسل  أي  أفهمها،  كام  بالفلسفة  تتصل  ال  بأهداف  بها 

العقل. ومطلبي  تقلق راحة  التي  للبحث عن أجوبة عن األسئلة  تُطلب  الفلسفة  األمم مثالً. 

يبدو  الحال، عىل ما  إمكاناتها، كام هو  بلغة مل تستنفد بعد  للتفلسف  آفاق جديدة  هو فتح 

الفلسفة املعارصة. يل، يف لغات 

إخبارًا الفلسفة  ليست 

كانط،  هيوم،  مثل  الحداثة  رواد  من  سني  ملؤسِّ مرتجامً  أو  شارحاً  قرأناك  االستغراب: 
هيغل وهايدغر، كيف تعاملت مع هؤالء، فضالً عن غريهم ممن حملك التدريس الجامعي 

الفلسفة؟ عىل تقدميهم إىل طالب 

موسى وهبه: التعليم يف الجامعة تعلّم أيضاً. فالجامعة، بصحيح املعنى، هي املكان 
العليا  املعاهد  عكس  له، عىل  نهاية  ال  التعلم  ألن  لتتعلم،  فيه  وتبقى  لتتعلم،  تدخله  الذي 

حيث تتعلّم لتتخّرج بعد ذلك وتعمل؛ ليس بوسع السلطات القصرية الّنَفس أن تتحّمل عبء 

الجامعة  يف  للفلسفة  تعليمي  كان  وعليه،  عال.  معهد  إىل  تحويلها  يف  تجهد  لذا  الجامعة 

تعلاّمً وترّناً عىل التفلسف يف الوقت نفسه، وأردُت لهذا التمرّن أن يكون بالعربية، ال بلغة 

تفلسًفا يف حارضة،  يكون  أن  بريوت  التفلسف يف  الفلسفية؛ ألّن عىل  الحوارض  لغات  من 

عىل ما أرى، وليس يف ريف من أرياف الحوارض األخرى. 
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إخباًرا  ليس  الفلسفة  تعليم  لكّن  إًذا،  بالعربيّة  يتّم  أن  بريوت  يف  الفلسفة  تعليم  عىل 

النصوص  هذه  وندرة  تُعاقَر.  أقل  مل  إن  تُستقرأ  نصوص  هو  بل  تُروى،  حكايًة  وال  يُخرب 

الرئيسة،  النصوص  بعض  برتجمة  القيام  إىل  يدفعانني  كانا  غالبًا  جودتها  وعدم  بالعربية 

وكنت أرى إىل ترجمتي بوصفها تريناً عىل قول الفلسفة بالعربية. وكان عىل هذا التمرين 

اليونانية وال حتى عن  الفلسفة  أترجم شيئًا عن  أن يجري عىل نصوص غري مألوفة بعد: مل 

التي  النصوص  اخرتت  وأنا  النصوص،  هذه  مبثل  العربية  ترّست  أن  سبق  لقد  ديكارت؛ 

جديدة.  مبصطلحات  تشتغل 

االستغراب: كل هذا يدخل يف شغفك برضورة تلبية الجواب عن سؤال جوهري طرحته 
السؤال، وأي  تداعيات هذا  تعاين  العربية. كيف  التفلسف مبنطق  إمكان  نفسك، وهو  عىل 

عنه؟ بالجواب  للوفاء  تعتمده  منهج 

إمكاناتها من  تستنفد كل  يبدو يل، مل  ما  العربية، عىل  إّن  قلُت  أن  موسى وهبه: سبق 
وكّل  عليه؛  املأزوم  لعرصنا  مالمئة  بفلسفة  لتنطق  تصلح  قد  وإنّها  املمكنة،  املعاين  حيث 

الرتجمة والرشح واالشتقاق  بالعربية عرب  الفلسفة  التمرّن عىل قول  نتابع  أن  ما ميكننا   هو 

املحتمل. الفيلسوف  بانتظار  املتيرّس، 

اجلدل أداة تسّلط ال أداة معرفة

مفتتح  كان ذلك يف  يوم يف هجاء هيغل.  ذات  كتبته  ما  ننىس  أن  لنا  ليس  االستغراب: 
تحت  الرجلني  بني  افرتاضياً  حواراً  أقمت  ملا   »فلسفة«  فصلية  من  واألخري  األول  العدد 

بال رشوط،  كانط  مع  يجدك  النص  يقرأ  من  هيغل«.  كانط ضد  أو  املثنى..  »مديح  عنوان: 

أي سبب  القسوة عىل هيغل، واىل  ما هذه  بال هوادة.  َخْصاَم لك  كان  لو  وضد هيغل كام 

بالعقل  أودت  اها  أدَّ التي  الفلسفية  اللعبة  أن  إىل  االنطباع  بنا  مييض  ليكاد  حتى  تعود.. 

الغريب إىل سوء الخاتة؟ 

الواقع  يف  كنُت  فلسفية؛  بضاعة  الهجاء  فليس  هجاء،  ذلك  يكن  مل  وهبه:  موسى 
ليدافع  الكالم  كنط  أُعطَي  لو  ينتج  ماذا  ألرى  هيغل«  ضّد  كنط  »ألعب  قلُت  التمرّن،  أتابع 

الجدليّة، وأحسُب أن  الوحدة  الثنائيّة املعّمم لصالح  نقد  أنني ال أستسيُغ  عن نفسه. أضف 

الجدل أداة تسلّط ال أداة معرفة. لعلّه ميكن قراءة هيغل قراءة أخرى غري تلك الشائعة والتي 
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بُنَي عليها يف السياسة والفلسفة واالجتامع. لسُت إًذا خصاًم لهيغل، بل أراين أفّكر بطريقة 

التي تقرأ هيغل عىل نحو معنّي بات شائعاً. وإذا كان مثة من خصومة  الطريقة  مختلفة عن 

ينافحون  أنهم  يظّنون  أو  الحداثة،  بنقد  يتغرغرون  الذين  بالعربية  املفّكرين  مع  فهي  فكرية 

ضّد الهيمنة الغربية، وهم يف الواقع يرددون ما ينتجه هذا »الغرب« نفسه وكنت قد قلت من 

زمان: »كمن يحتمي يف حضن أبيه من رضب أبيه«.

لقد  املثنى«..  »مديح  مقالتك  عنوان  داللة  لنا  توضح  أن  نتوقع  زلنا  ما  االستغراب: 
ح  ذكرت من قليل أنك ال تستسيغ نقد الثنائية لصالح الوحدة الجدلية، ألن الجدل كام ترصِّ

هو أداة تسلط ال أداة معرفة، هل هذا يعني أنك وجدت ضالَّتك يف فضاء املثنى؟ وإذا كان 

هذا هو ما تقصد، فام الذي تعنيه باملثنى؟

ممكن  وتجريب  الهيغيل،  بالجدل  الضيق  عن  تعبري  املثنى  إىل  اللجوء  وهبه:  موسى 
 . ثمَّ ثالث من  الضّدين وانتساخهام يف  من تعّوده وحدة  العقل أخرياً  ملنظورية مختلفة تخرج 

الخروج من األنا وحديّة إىل  الجداالت املعارصة حول إمكان  بل تجريب قد يحّل كل تلك 

البَيْذويّة. ولعل هذا التجريب ممكن اليوم بالعربية بوصفها اللغة املا تزال حية، والحاملة لصيغة 

املثنى بل تلك التي تُعنى باملثنى عناية فريدة منذ "قفا نبِك". وتعطيه عالمة األلف والنون التي 

يعامل معاملة املفرد  أو  يعلو عىل الرصف ويصري علامً،  أّي إسم بحيث  إدخالها عىل  ميكن 

أستعني  وإيّاه  أعني  إيّاك  إّي يف  مثنى  إيّان  مثل  استثنائية  بألفه ونونه، إال يف حاالت  فيحتفظ 

إلخ.. ويصاغ عىل ِفعالن وفُعالن والصفة منه فَعالن: مثال امليزان بكفتني والعرضان أو الطوالن 

)الطول والعرض( والثعبان )الذكر واألنثى( واإلنسان )أيضاً للمرأة وللرجل(.

من  خاصاً  منحى  أخذ  هايدغر  أعامل  عىل  وقوفك  أن  البعض  رأى  االستغراب: 
يف  فلسفته   تتصدرها  التي  باملكانة  يتصل  مبا  أم  الرتجمة،  مستوى  عىل  سواء  اهتامماتك 

املرشوع الفلسفي الغريب.. ما الذي حملك عىل ذلك، هل اهتاممك به عائد إىل استشعار 

غري  من  مرسباً  إليها  اتخذ  وقد  الرشق  لروح  خفيٍّ  باستقراء  أو  لديه..  مرشقي  بهوًى  ما، 

إعالن؟

العرب غرٌب باملعنى  الهند ورشقًا، وأّن  يبدأ من  أّن الرشق  بداية أوضح  موسى وهبه: 
نرشها  إىل  والسعي  الحقيقة  واحديّة  هو  فلسفياً  الغرب  يعنّي  ما  أّن  أرى  حيث  الفلسفي، 
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هايدغر  عند  نستشّف  أن  أنّه ميكن  اإلنسان. وصحيح  لصالح  الطبيعة  )التوسعية(، وتسخري 

العرشين  للقرن  الويّف  االبن  يظّل  أنه  إال  للتكنولوجيا،  نقده  من حيث  »هوى« رشقياً  الثاين 

بالقول  مرة  الذي وصفتُه ذات  القرن  بأّي مثن،  منها  والتربؤ  امليتافيزيقا  نبذ  قرن  األورويب، 

إنّه »قرن بال روح«. هذا ال يعني أيّن أخاصم هايدغر أو أنرصه، بل أنّني أسعى إىل أن أفّكر 

منه،  املسلوبة  اإلنسان  كرامة  وتعيد  امليتافيزيقا،  إىل  االعتبار  تعيد  طريقة  أخرى،  بطريقة 

وبخاصة مع إعالن موته وموت الذات املريد الحر الواعي، ورفع هذا اإلعالن راية فلسفية 

الريبة« ومن لحق بهم من مفّكرينا امليامني. تظلّل فالسفة »عرص 

السعي  العكس،  عىل  بل  نّصه،  مقاطعة  يعني  ال  التفكري  طريقة  يف  االختالف  هذا  لكن 

بدفعها  مقوالته  وتفكري  فهمه  ومحاولة  قوله،  عىل  بالتمرّن  بالعربية  مقروًءا  جعله  إىل 

صعوبة  إىل  بالنظر  ملحوظاً  حيّزاً  بّد  وال  يتّخذ  بذلك  واالنشغال  القصوى.  حدودها  إىل 

وجّدتها. مصطلحاته 

نعود إىل عنايتك بالجانب املتصل بالتلقي العريب لفكر هايدغر. هل فُِهَم  االستغراب: 
غري  من  وشارحيه  قرائه  حيال  الحساسية  مفرط  كان  أنه  خصوصاً  ينبغي،  كام  عربياً  الرجل 

استطاعوا  ما  ألنهم  أو  يفقهوه،  مل  ألنهم  بالجهل  قذفهم  الذين  الفرنسيني  سيام  ال  األملان 

العرب املعارصين، وما مالحظاتك عليه؟ الهايدغري عند  ذلك؟ كيف بدا لك املشهد 

موسى وهبه: حني تارس التفلسف حبًّا بالتفلسف تقوم مبحاوالت ما، لكّنك تقوم بغريها 
حني تارسه ألجل غاية أخرى: بهدف النهضة مثالً، أو بهدف املباهاة شخصية كانت أم لغوية، 

أو تلبية مأجورة لدوائر ال تلك ناصية فيها. مبارشة هايدغر بالعربية عرفت كّل هذه مجتمعًة؛ 

يف الغالب مل تكن حبًّا بالتفلسف، وهي، باستثناء قلّة قليلة، جاءت كارثية  من حيث مل تكن 

جديرة باملباهاة وإن كانت جديرة باألجر املسخ، بسبب من قلق العبارة، واضطراب املصطلح 

بالعربية«. عرب العرص مل  عىل ما هو مبنّي ومفّصل إىل حّد ما يف بحثي املوسوم »هايدغر 

تستطع أن تجعل هايدغر نصاً مستساغاً وذا تأثري مبني يف التفكري بالعربية اليوم. لكّن ذلك ينطبق 

ميكن  »كيف  مبسألة:  تنشغل  اسرتاتيجيا  غياب  من  بسبب  املعارصين  الفالسفة  معظم  عىل 

قول الفلسفة بالعربية اليوم؟« اسرتاتيجيا تتصدى ملهّمتني: استيضاح معنى الفلسفة، وإخراج 

املؤلفات الكاملة ألشهر فالسفة العرص بدءاً. 
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اهلايدغري باملصطلح  العناية 

للتأويل. لعل ما  الغرب املحدثني استدعاًء  االستغراب: قد يكون هايدغر أكرث فالسفة 
الهايدغري املثقل بغموضه وضبابيته هو ما ولّد مثل هذا االنطباع،  يسمى فرادة املصطلح 

ما الذي تراه من هذا الوجه؟

صّحت  إن  األزمنة«  »آخر  يف  الفلسفي  الجدال  حلبة  هايدغر  يدخل  وهبه:  موسى 
جهة  ومن  تعبريه،  حّد  عىل  ماركس،  عامل  يف  جهة  من  وهورٰسل،  نيتشه  بعد  يأيت  التورية، 

الفلسفي  املرسح  عىل  الظهور  بدأ  وهو  املنطقية،  والوضعية  النيوكانطية   زمن  يف  أخرى 

»الكون  األّول  الرئيس  كتابه  يف  األخري.  هذا  أسسها  التي  للفيمياء  ومعّدل  لهورٰسل  كمتابع 

أنطولوجيا  ولتأسيس  فات  ما  الستدراك  منطلقاً  زالت  ما  اإلنسان  مركزية  كانت  والزمان« 

أساسية )اسم امليتافيزيقا »الحريك« لعبور »حواجز« كّل أصناف الوضعيني( ميكن أن تعنّي 

جواباً عن »السؤال عن معنى الكون«.

باألنطولوجيا  االهتامم  سيسحب  أخرى(،  دروباً  )سيسلك  مساره  سيعّدل   هايدغر  لكن 

نهائياً، وسينسحب الـ»دازاين« من مركز الحلبة تدريجاً إىل أن يختفي نهائياً؛ ويصري »السؤال 

املطلوب  ويصبح  جملة  السؤال  يرتفع  أن  إىل  الكون«،  »سؤال  مجرّد  الكون«  معنى  عن 

إن  ويضطرب  املصطلح  يتعّقد  أن  هذه،  والحالة  الطبيعي،  فمن  الكون.  نداء  إىل  اإلصغاء 

مل ننتبه إىل اختالف الدروب.

أكرث  أنه  إال  من مصطلحات سواه،  وضبابيّة«  »غموضاً  أكرث  الهايدغري  املصطلح  ليس 

عامل  من  ينهل  هايدغر  ألن  وذلك  الكالسيكيّة.  الفلسفيّة  األذن  عىل  وقًعا  وأغرب  جّدًة 

ونقد  املصطلح،  مستوى  إىل  عادية  كلامت  دفع  عن  يتواىن  وال  اليومية،  والحياة  املعيش 

خاّصاً  شغفاً  ويظهر  اليوناين،  األصل  إىل  استناداً  بأهليّتها  والتشكيك  قامئة،  مصطلحات 

الحلم،   = »حلم«  الـ  الكون،   = »كان«  الـ  مثل  نوعيّة،  مصادر  إىل  والظرف  الفعل  بتحويل 

الـ »فّكر« = التفكري الخ...   

النص  ورمزية  غموض  عىل  يشهد  مصطلح  وفهمه،  تعريفه  يف  »الدازاين«  االستغراب: 
عند  إشكالياً  مصطلحاً  ظل  أنه  إال  التعريفات.  من  له  حرص  ال  ما  فيه  قيل  الهايدغري، 

إليه. كيف تناهى إليك هذا املصطلح وكيف فهمته؟ املهتمني بهايدغر، حتى لدى أقربهم 
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عند سابقيه مبعنى وجود  يرد  هايدغر، وهو  اخرتاع  من  ليس  »الدازاين«  موسى وهبه: 
يف مقابل ليْس أو ال وجود )املقولة الثانية من مقوالت الجهة عند كانط(، ومبعنى الوجود 

املاهوي بخالف الوجود الحيس )الوجود يف األذهان بخالف الوجود يف األعيان، عىل ما 

بالوجود  ويخّصه  أخرى،  معان  شحنة  يحّمله  هايدغر  لكن  هيغل؛  منطق  يف  العرب(  تقول 

 .)existence( اإلنساين يف حني يشتّق له ميزات جديدة من الوجود بلفظه الالتيني: آكزِْستنْس

والواقع أّن اللفظ األملاين Dasein مصدر صناعّي من أداة اإلشارة Da )مبعنى ههنا وهذا(

التاج  بحرف  فيكتب  كون  النوعي  مصدره  أما  »كان«،  فعل  )وهو   sein امللحق  إضافة  عرب 

اإلشارة  أداة  من  صناعي  مصدر  اشتقاق  الفرنسيّة  اللغة  بوسع  يكن  مل  وملا   .)das Sein(

كان أن ترجم  اللفظ الهايدغري بـ l’être-là، وبدأت مأساة الرتجمة إىل العربية استناداً إىل 

le fait d’être-là. وكنت  يقرأ  الذي كان ميكن أن  الكائن- هنا  الفرنيس:  اللفظ  ما فهم من 

للوجود  هوذيّة  فقلت  هوذا  من  الصناعي  املصدر  صياغة  إىل  عمدت  ذلك  إىل  تنبهت  مذ 

الحبيب  ابني  »هوذا  اآلية:  مع  القرىب  إظهار صلة  مني يف  رغبة  لإلنسان،  اإلنساين، وهوذا 

لكّني  الكاثولييك وشغله عىل دنس سكوت.  به رسرت« لإلشارة إىل مايض هايدغر  الذي 

بإزاء دازاين وبخاصة أن ٰهذيّة مصطلح عريب  النهاية أحسب أن ٰهذيّة  تؤدي املطلوب  يف 

.heacceitas الالتينية بصورة  انتقل إىل 

امليتافيزيقا من  مناص  ال 

االستغراب:  ما قيل عن عرس فهم املصطلح الهايدغري ال يعود فقط ـ كام يبدو لنا ـ 
إىل جرأة هايدغر يف الحفر داخل عامل املفاهيم، بل أيضاً إىل غموض الغاية من مرشوعه 

الفلسفي ككل... بكلامت منك: ما الذي أراده هايدغر لو اتفقنا مع من يزعم أن ميتافيزيقا 

السعيدة؟ يديه إىل خواتيمها غري  الحداثة وصلت عىل 

يتحّدث  نفسه  فهو  قطعها،  التي  للدرب  تبعاً  تبدل  قد  هايدغر  أراده  ما  وهبه:  موسى 
بعد سقوط  أيضاً  ويتبدل  بالنازيّة،  الغامضة  يتوافق مع مرحلة صلته  تفكريه  انعطاف يف  عن 

الكون،  »نسيان  عرص  نهاية  أي  امليتافيزيقا  نهاية  وإعالنه  لألنسيّة  نقده  يربز  حيث  النازية، 

بعدها  ومن  الفلسفة  وانتهاء  عرصها،  يف  الكون  انحجاب  من  بسبب  النسيان«  هذا  ونسيان 

جزئياً  فيعود  املصطلح  عرس  الكون«.أما  لـ»نداء  اإلصغاء  عرص  يف  والدخول  التفكري  بوار 
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املرتجمني  صرب  قلة  إىل  كليّاً  يعود  لكّنه  األسلوب،  وتعّقد  سلك،  التي  الدروب  تعدد  إىل 

عىل املكوث يف األفهوم.

االستغراب: دعنا  اآلن منر عىل بعض أحوالنا: لقد شكلت مقولة »نحن والغرب« قضية 
محورية يف صياغة اتجاهات التفكري يف العاملني العريب واإلسالمي يف الحقبة املعارصة، 

ما الذي تقولونه حيال هذه الثنائية امللتبسة، واملثرية لإلشكال واملساجلة يف الوقت عينه؟

كبرياً  التباساً  إّن مثة  أعاله. وأقول  الوارد  الغرب  بدًءا مبعنى  أذكّر  موسى وهبه: دعني 
لعدم  نتيجة  مهزأة  الذي صار  التقليد  للغالب،  املغلوب  تقليد  ابن خلدون:  يسميه  ما  جّراء 

ينقد  فيها »الغرب«  التوقيت بعني االعتبار. وآخر فصوله نقد »الغرب« مبقوالت  أخذ فارق 

ماضيه، مايض الحداثة التي يسعى »الرشق« إىل أن يتمثلها. خذ مثالً، املهندس املعامري 

من  سحاب  ناطحات  الشمس  بالد  يف  ويطلق  يعود  حني  الضباب  بالد  يف  املتخصص 

املهندس  هذا  به  يقوم  يقومون مبا  الغرب  نقاد  معظم  مهزأة:  أسميه  ما  هذا  حديد وزجاج؛ 

املعامري.

بني  النقاش  فيه  يتمحور  الذي  اليوم  ذلك  العريب  العامل  عىل  سيأيت  هل  االستغراب: 
نخبه حول رضورة العثور عىل منطقة معرفية وسطى تنهي حالة الفصام التفكريي التي طال 

يسمونه  ما  حول  الغرب  يف  راهناً  مداه  يأخذ  جدل  سؤايل   مجتمعاتنا؟...مرجع  يف  أمدها 

مثلام  العلامنية  إزالة  يعني  ال  أنه  االفرتايض  العامل  هذا  سامت  من  العلامنية.  بعد  ما  عامل 

األمرين..  بني  التوليف  يف  وإمنا  العام،  املجال  من  الدين  استبعاد  يف  االستمرار  يعني  ال 

تعلّق؟ كيف 

العامل  أو  العريب  العامل  يف  سيحصل  ماذا  ألتوقّع  ودع  ضارب  لسُت  وهبه:  موسى 
طريقة  بتغيري  رهن  حال  إىل  حال  من  جّدي  انتقال  أو  تغيري  أّي  أّن  وأحسب  الهندي. 

فيه من حال  االنتقال  العامل املطلوب  بلغة  ما  فيلسوف  يبادرها  التي  بالفلسفة  التفكري أي 

إىل حال، فيلسوف يأيت ال أحد يعرف كيف وال متى. 

وبانتظار ذلك، فإّن ما أوّد الرتكيز عليه هو أّن املجتمعات يف هذين العاملني مجتمعات 

إليه  يوصل  مثلام  االستبداد  إىل  يوصل  األمر  لذلك  نسيان  وأّي  وطائفيّاً،  عرقيّاً  متنّوعة 

املدنية  الدولة  الكالم عىل  يجري  مؤّخراً،  باملقّدس.  املواطنني وعالقتهم  إهامل مشاعر 
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بدالً مام هو قائم، لكن ما تزال  فيا حبّذا لو كان ذلك ممكناً  العلامنية،  الدولة  كبديل من 

العرقي  التنّوع  من  موقفها  خصوصاً  تفصيل  إىل  وبحاجة  ضبابيّة،  املدنية  الدولة  فكرة 

اإلنسان  حقوق  رشعة  من  موقفها  وبكلمة  باملقّدس،  املواطنني  عالقة  ومن  والطائفي 

واملواطن.

الحرب  انتهاء  إثر  املتحدة  األمم  أقرّتها  التي  واملواطن  اإلنسان  حقوق  رشعة  إن 

أّي  تحت  تخطّيه  وأرفض  السياسة،  يف  أرتضيه  الذي  األحمر  الخّط  هي  الثانية  العاملية 

هذه  عن  الدفاع  باسم  ارتكبت،  طاملا  العاملية  القوى  بعض  أّن  ذلك  يضري  وال  ذريعة. 

الرشعة، معايص سياسية ُمدانة وًمستهَجنة، مثلام ال يضري اإلميان الديني أن ترتكب قوى 

الدين.  الدفاع عن  باسم  ُمدانة وًمستهَجنة  دينية  اليوم معايص  التكفري واإلرهاب 

املنشود الكوجيتو 

أي  وموضع:  مناسبة  غري  يف  نفسك  عىل  تطرحه  الذي  سؤالك  من  االستغراب: 
ما  أخرى..  نشأة  عىل  امليتافيزيقا  موضعة  تريد  وكأنك  لنا  يبدو  العرص؟  لهذا  ميتافيزيقا 

والعرشين،  الحادي  القرن  مستهل  يف  النهائيات  ألسئلة  برأيك  تستجيب  التي  امليتافيزيقا 

طبيعتها؟.. وما 

موسى وهبه: أوّد بداية أن أوضح أن ما أسميه ميتافيزيقا هو مجموع اآلراء والفروض 
واملزاعم املتعلّقة مبا يتخطى التجربة )مبا وراء الطبيعة(. وعليه، مثة ميتافيزيقا معلنة عند 

معظم الفالسفة وهي تلك التي جرى نقدها من قبل املعادين املعلنني لها، ومثة ميتافيزيقا 

يدرك  ـ ال  اليونان:  ورثنا عن  مثلام  استثناء،  بال  الفالسفة  عند جميع  واعية  أو غري  مضمرة 

صفحة  العقل  ـ  األمپريية:  عليه  تبني  ما  أو  الخ...  ينتهي  يبدأ  ما  كّل  ـ  الشبيه؛  إال  الشبيه 

بيضاء؛   الثقة بالقوانني العاّمة مجرّد تعّود ذهني الخ... أو مضمر هيغل: ـ ليس هناك سوى 

هايدغر  معلن  أو  الخ...  التمظهر  هذا  مجرى  والتاريخ  له  تظهر  مجرد  والطبيعة  املثال 

نفسه: ـ الكون ينكشف وينحجب؛ ـ اللغة بيت الكون، يف ملجإ البيت يكّن اإلنسان الخ...

التجربة  حدود  تتخطى  فروض  طرح  من  امليتافيزيقا،:  من  املفّكر  للعقل  إذن  مفّر  ال 

يف  وأخرياً  الذوق،  وتهذيب  العمل،  واتساق  النظر،  إدامة  يف  إليها  يستند  خلفية  وتشكل 

البرشي. للسعي  معنى  إعطاء 
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ينظّم  »كوجيتو»  عن  تبحث  كنت  لو  األخري:  السؤال  بهذا  لنا  اسمح  االستغراب:   
املجهودات  كل  بعد  مالمحه  هي  فام  ووجدته،  بالعربية،  الفلسفي  القول  إىل  مسعاك 

القول  فَرَضية »إمكان  بذلتها، وإىل أي حد سيسهم مثل هذا »الكوجيتو» يف تحويل  التي 

الزمان واملكان العربيني؟ الفلسفي العريب« إىل فعل ساٍر يف 

إىل  يرقى  ال  اآلن  لدّي  وما  ما.  »كوجيتو»  عن  البحث  وارد  يف  لست  وهبه:  موسى 
يتلخص يف مزعمني: بل  السستام  مستوى 

الكائن البرشي )بعينني ومنخرين  الكائن هي املثنى بدًءا من  بنية  أنطولوجيّاً، أزعم أن 

ورئتني الخ...( وصوالً إىل كّل كائن قائم مبا فيه كائن الفيزياء الكوانتية. 

أّن  وحيث  يتناهى،  ال  يُعلم  ما  أن  حيث  علمنا،  بتزايد  يتزايد  جهلنا  أن  أزعم  أبيستميًّا، 

العلم. نور  بدائرة  املحيطة  الظلمة  يشبه  الجهل 

االمتنان. جزيل  االستغراب: 
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