في تأويل ديكارت
ًّ
عن معىن التفكري به ًّ
وعربي�ا
غربي�ا
إدريس هاين

[*]

الفلسفي ،وقد سلكت مسارها النقدّ ي انطالقًا
تحفر هذه الدراسة عميقًا يف نظام ديكارت
ّ
أسست مليتافيزيقا الحداثة وأوقعتها يف معاثر ال حرص
من الكوجيتو بوصفه نقطة الجاذب ّية التي َّ
يب منظومة ديكارت،
يب وقبله الفكر الغر ّ
لها .كام يق ّوم الباحث الكيف ّية التي تلقّى فيها الفكر العر ّ
وكيف جرى التعامل معها واآلثار املعرف ّية السلب ّية التي ترتّبت عىل هذا التلقِّي.
»املح ِّرر«

امليتافيزقي الحديث ،ومع أنّه زبدة
بدا ديكارت حتى اليوم مبثابة واقعة تاريخ ّية يف الكون
ّ
القرون الوسطى وأحد القادة العقالن ّيني الذين جاؤوا لتلبية دعم اإلميان طبقًا ملخرجات مجمع
ليحتل قمرة
ّ
الروحي للفلسفة الحديثة بال منازع،
ليرتان ،إالّ أ ّن تاريخ الفلسفة منحه وسام األب
ّ
قيادة تاريخ األفكار يف العرص الحديث ،عرف ما بعده انطالقًا منه ،ما يجعله قسيم تاريخ مديد :ما
قبل ديكارت وما بعده ،وما بعده ينقسم إىل ديكارت ّيني وال ديكارت ّيني .ال زال تسجيل الحضور يف
يت يفرض نفسه عىل مجايليه ،بد ًءا من مالربانس وسبينوزا وليبنيتز ،ومرو ًرا
مدرك الكوجيتو الديكار ّ
بهيغل وكانط ووصولً إىل هورسل وهايدغر .ال زال ديكارت ينحت مكانته يف راهنيّة الخطاب
لكل ديكارته ،إذ مل يبالغ بول ريكور حني اعترب
الفلسفي ،ويفتح املجال لتأويالت ع ّدة ،فغدا ٍّ
ّ
[[[
ديكارت هورسل ليس هو ديكارت جيلسون أو البورت أو أليك .
حة هذه األحكام يف تاريخ الفلسفة الحديثة ،إلّ أ ّن مث ّة ما يؤكّد
قد ال يسلّم بعض الباحثني بص ّ
تعي أن ال ت ُقرأ فلسف ًّيا
عىل أ ّن ديكارت حاول تجديد الخطاب
األنطولوجي ،أي املحاولة التي ّ
ّ
*  -مفكر وباحث يف الفلسفة – اململكة املغربية.
[[[  -بول ريكور :يف مدرسة الفينومينولوجيا ،ص  ،198ترجمة عبد الحي أزرقان ،مراجعة:د .جورج زينايت ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
ط/2020 ،1بريوت
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والسلطة وبنية الخطاب .يشري جونفيان روديس
وحسب ،بل وجب أن ت ُقرأ يف سياق جدل املعرفة ّ
لويس إىل أ ّن ديكارت ليس بد ًعا فيام أىت به بخصوص تأ ّمل الوجود ،فلقد أخذ بقسم وافر من
يتجل فيها أمران :االنتقال من الفكر إىل
ّ
األنطولوجيا التقليديّة ألسالفه انطالقًا من أسس جديدة
الوجود والوضوح[[[ .وليس يف هذا التوصيف ما أنكره ديكارت ،فهو سبق وأوضح بأ ّن ما تناوله
تتوسل بالوضوح
ليس جدي ًدا ،بل هو قديم قدم الحقيقة نفسها .هذا الذي سيجعل البداية جريئة ّ
واملنهج واالستدالل ،ولكن ،كام سرنى فيام بعد يف ضوء التّأ ّمالت الديكارت ّية الهورسل ّية ،فإ ّن
مثذة ما مل يتنبّه إليه ديكارت من سقطات أو التموضع خارج الكوجيتو .ليس الديكارتيّون هم من
لكل تفاصيل التّأ ّمالت الديكارت ّية ،فهذا من أسوأ ما ابتُليت به الفلسفة حني يكون
أخلصوا ووفوا ّ
الحديث عن األوفياء ،فاملربانس كسبينوزا كاليبنتز ،يختلفون مع ديكارت يف تفاصيل كثرية ،بل
َي كديكارت ّي ْي -انطلقا من نقاط مختلفة مع ديكارت،
ذهب جنفيان إىل أ ّن سبينوزا واليبنتز -املص ّنف ْ
رصحا بأنّهام خصامن له[[[ ،وسرنى مع هورسل أ ّن العودة إىل ديكارت ال تعني االتفاق مع
كام ّ
خاص ّية تجربته-
سائر ما أىت به ،بل العودة إىل البداية وإعادة التأسيس .لقد مىض ديكارت -وهذه
ّ
كل مسألة كام زعم ألكسندر كويريه ،غري أنّه ينبغي التّوقف عند العبارات ،حني
إىل النهاية يف ّ
يتعلّق األمر مبفهوم العقل والعلم والتجربة الفلسف ّية ،فإ ّن ديكارت يف نظر هورسل وانتهاء بهايدغر،
أسس النطالقة أنطولوجيّة خاطئة ،لكن خلف هذا
مل يكمل امله ّمة ،رمبا يف نظر هذا األخري ّ
رصا جدي ًدا يف التفكري انطالقًا من تساؤالت
التبجيل توجد تلك الحقيقة ،وهي أ ّن ديكارت دشّ ن ع ً
ّ
بالشك
بسيطة حول الوجود ،ظلّت تساؤالت تراود الفالسفة منذ قرون ،غري أنّه استطاع أن مييض
ّ
ّ
ّ
الشك
الشك إالّ اليقني .ومع أ ّن
الشك هنا ال تعني إالّ بداية اليقني ،فام بعد
إىل نهايته ،ونهاية
بغض ال ّنظر عن أه ّميّة «اإليبويش» ،فإ ّن ديكارت كان بهذا املعنى
منهجيًّا ارتبط بديكارت إالّ أنّه،
ّ
ّ
لعل السياق الذي يضعنا فيه كويريه يف
الشك إىل األبدّ .
أه ّم فيلسوف حديث استطاع أن يهزم
دروسه عن ديكارت يف جامعة فؤاد األ ّول وبطلب من تلميذه طه حسني عميد كلّ ّية اآلداب ،تيضء
ّ
الشك
ومخاصم ألستاذه الشّ كاك مونتاين .كان
عىل هذا املسار الذي بدا فيه ديكارت مت ّم ًم
ً
ّ
الشك املد ّمر لألسس ،إنّه حسب كويريه يت ّمم
كل يشء ،لك ّن ديكارت قىض عىل
فوىض تلتهم ّ
ّ
التاريخي ،أي
الشك ولكن يف الوقت نفسه يهدمها[[[ .وجب فهم العبارة السابقة يف السياق
مه ّمة
ّ
ديكارت مت ّم ًم وهاد ًما لشكّان ّية مونتاين.
[[[ -جنفيان روديس لويس :ديكارت والعقالن ّية ،ص  ،11تـ :عبده الحلو ،ط  ،1988 -4دار عويدات ،باريس-بريوت
[[[ -م ،ن ،ص 12
القومي للرتجمة ،القاهرة 2014 ،
[[[ -ألكسندر كواريه :ثالث دروس يف ديكارت ،ص  ،30تـ :يوسف كرم ،املركز
ّ
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التبسيطي منهك لنفسه كام رأى مناهضوه من الوهلة األوىل ،كيف ّ
ّ
كل يشء،
نشك يف ّ
الشك
ّ
ّ
ّ
ّ
الشك إىل أرض ّية يقين ّية
الشك يف الشّ ك .لقد أوصل ديكارت
الشك يقي ًنا حتى أنّنا ال نستطيع
ومننح
والعلمي عىل طريق اليقني .لقد كان أحرى أن يُقال بأ ّن ديكارت
األنطولوجي
منها يستأنف البناء
ّ
ّ
هو فيلسوف اليقني بامتياز.

لماذا تأويل ديكارت؟
لهذه املقالة وهواجسها األخرى أصل يف حادثة عارضة ،تتعلّق بتعقيب قام به باحث عىل
محارضة سبق أن ألقيتها قبل سنوات يف جامعة بهشتي بطهران ،تناولت فيها باختصار شديد عالقة
الفكر بالوجود ،وقرأت الكوجيتو قراءة نقديّة مجمل ًة يف عني أصالة الوجود صدرائيًّا والكينونة
الحارضة هيدغرييًّا .جاء يف كالم املعقّب حينئذ :علينا أن نكون أمناء حني نتح ّدث عن األموات،
وال ّ
شك أن املعقّب مل يكن جا ًّدا ،ألنّه من خالل كالمه كان يتح ّدث خارج مقصود كالمي،
تاريخي لديكارت
الرضوري للخطاب هو مطلب
والقصد قض ّية ديكارت ّية بامتياز ،واالستيعاب
ّ
ّ
أيضً ا ،وهو يبحث عن متكني لتأ ّمالته ،غري آبه مبن لن يُحسن فهمه ،فلقد كان من األوائل الذين
اعتربوا الحقيقة قدمية ،وبأ ّن االلتباس نابع من سوء ال ّنيّة .وقد أخربين بعض الحارضين فيام بعد
أ ّن تلك هي عادة املعقّب املذكور يف استفزاز املحارضين ،وهذا أكّد يل بأ ّن األمر يت ّعلق مبغالطة
نقدي ،ويبدو أ ّن ال ّرد
ميكن أن نس ّميها :مغالطة الضمري أو امل ُغالطة االئتامن ّية فيام هو موضوع نظر
ّ
يف أثرا نفسيًّا بالغًا
املنطقي للمغالطة ال يكفي ،فلقد كانت مغالطة شديدة التأثري حتى أنّها تركت َّ
ّ
عىل مستوى تأنيب الضمري ،وإن كنت قطعت يقي ًنا بعدم ج ّديّة كالم امل ُعقّب.
سأعود إىل ديكارت مرة أخرى إلعادة تأويله ،ولكن يف الوقت نفسه من أجل نحت راهنيّته
من باب العودة إىل األصل .لقد كان ديكارت منهمكًا بأسئلة كونيّة ،وكان يرى يف عامل املسيحيّة
وتعاليمها ذروة املعقول واملنقول ،إنّ ا ينقصها الطريقة الفلسف ّية لل ّدفاع عن حقائق اإلميان،
كل ذلك ،أ ّن ديكارت كام سرنى يف «التّأ ّمالت» وقبله يف خطاب املنهج ،فيلسوف
واأله ّم من ّ
جا ّد غري مخاتل ،مينح األشياء القدر الكايف من التّأ ّمل ويذهب كام عقالء عرصه من أمثال وليام
اآلكامي( )William of ockhamإىل أقىص ما ميكن من االقتصاد يف العلم ،وذلك يف محاولة
للقبض عىل أقىص الوضوح .إنّه يسوس استدالالته بعمق ،ولكن دون عنف ،لقد كان مدركًا
مجامل بار ًعا لسلطة الكنيسة.
ً
لخطورة عرصه؛ لذلك كان
ين ،ال ّرابض خلف
إ ّن التّأ ّمل يف «التّأ ّمالت» ،يساعدنا عىل فهم «اإلبستيمي» باملعنى الفوكو ّ
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الكنيس قد واجه خطابًا شديد االستهتار مبا كان يبدو بديه ًّيا ،غري أ ّن
هذا األثر .لقد كان الخطاب
ّ
هذه البديه ّية كام تراءت لديكارت ،هي بديه ّية تستم ّد عنارصها من مجتمع املؤمنني ،ولك ّنها عاجزة
املسيحي ،وكأنّه يستعيد ويج ّدد أم ًرا تراءى
عن إقناع من ليس جز ًءا من هذا االعتقاد .عقلنة الكالم
ّ
حة يف هذا التّحيني ،هي قضية يفرضها ِ
جاج وتتطلّع إىل تعزيز
الح َ
له قدميًا ،غري أ ّن ال ّرغبة املل ّ
املنهج والكشف عىل البدايات الصحيحة .كان ديكارت هو ُعصارة عقالن ّية العصور الوسطى،
يسي سان أوغسطني وأنسلم ،لحظة الذّروة يف علم الكالم
يعيدنا بكيف ّية أكرث اقتصا ًدا إىل الق ّد ْ
الكنيس ،وتجاوزهام يف الوقت نفسه.
ّ

اإلبستيمي ،فإ ّن ديكارت هو تعبري عن مفرتق طرق ،هو فرصة
إذا شئنا الوقوف عند مفهوم
ّ
ين ،عرص إميان جديد ،عرص تناول قضيّة
سانحة للكالم
الكنيس ولتدشني عرص اإلميان العقال ّ
ّ
فلسفيَّي
اإلميان مبستوى من الرباهني متتاح من عقالنيّة القرن الوسيط ولكن مبنهجيّة ووضوح
ْ
رسمي للعرص الحديث أم تأكيد عىل ذروة القرون الوسطى يف التفكري؟
أكرب .هل هو يا ترى افتتاح
ّ

يتعي قراءة التجربة الديكارت ّية؟
أي زمن
هل سنقرأ ديكارت كبداية أم كنهائية؟ يف ّ
فلسفي ّ
ّ

ّ
الشك
األقل أحذّر من غل ّوها واشتغالها تحت ضغط
ّ
ربى من الديكارت ّية أو عىل
حني كنت أت ّ
ربى من الفهم املتداول عن الديكارت ّية ،وكان هذا ه ّم ديكارت
العا ّم لعرصه ،كنت يف الحقيقة أت ّ
مسبقًا ،أي الخوف من سوء الفهم ،عىل الرغم من أنّه أشار يف التأ ّمالت إىل أنّه يدرك مسبقًا أ ّن
قسم ممن سيقرأونه دون التخلّص من تشويش الحواس واملسبقات لن يستفيدوا شيئا ً.والحقيقة
ً
أنّه توجد مساحة كبرية عند ديكارت مل ت ُفهم كام ينبغي ،وهي أرض ّية صالحة لقيام تأويل متج ّدد
يت ،وهو ما سأقوم به هنا تدريج ًّيا .فالفيلسوف مبا أنّه يشتغل يف حقل متخم
للكوجيتو الديكار ّ
أي خطاب آخر ،وح ّ
ظ
أي حال ،ال يشء يف عرصه يُد َرك كام يُد َرك ّ
باملفاهيم ،هو سابق لعرصه عىل ّ
ديكارت من التأويل كبري ،فام هي تاريخانيّة الكوجيتو الديكاريتّ؟

َّ
غز ً
اليا؟
هل كان ديكارت

أخفى ديكارت مصادره كام هو ديدن فالسفة عرصه وما بعده .فالبحث عن أصل للتفكري دفا ًعا
ربر تجاهل حقبة من تجارب الفلسفة اإلسالم ّية .وال
عن معتقد الكنيسة أو عن امليتافيزقا الغرب ّية ،ي ّ
ّ
شك أ ّن مث ّة من حاول اكتشاف ما بني أيب حامد الغ ّزايل ورينيه ديكارت من اشرتاك ،ال س ّيام يف
ّ
املنهجي وجرأة التفكري بتج ّرد ،غري أ ّن هذا أمر مل يكن يف نظري -عىل األقل -يف
الشك
مسألة
ّ

سبيل لدعم الالّهوت فقط ،بل أكّد يف التأ ّمالت
ً
حاجة إىل برهنة .مل يهت ّم ديكارت باعتامد الفلسفة
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يل
عىل أه ّم ّية تحديث براهينها ما دامت الحقيقة قدمية .يحيلنا هذا إىل العمل ّية التي قام بها الغزا ّ
صف صنوف
ليتقاسم تجربته املعرف ّية ومراحل الوعي باألشياء بناء عىل الشّ ك .كان الغزايل بعد أن ّ
املتص ّدين للمعرفة يف زمانه ويف مق ّدمتهم املتكلّمني ،يبحث عن طريق جديد ومرتكز تنهض

عليه أوىل اليقين ّيات .حصل عندي هذا االنطباع حينام قرأت املنقذ من الضّ الل يف طفولتي ،كان
يل قد حسم بأ ّن مث ّة تشاب ًها ال ميكن إنكاره البتّة ،لك ّنني نظرت إىل األمر بحسن نيّة
حديس الطفو ّ

وبراءة الطفل ،وسيكرب ذلك االنطباع ،حيث بدا يل ما بني «املنقذ من الضالل» والتّأ ّمالت ،ما ال

خاطري ،ووقوع الحافر عىل الحافر .ال ّ
يل وابن
ميكن تفسريه بالتوافق التّ
ّ
شك أ ّن كتابات الغزا ّ

سينا ،مام ت ّم نقله إىل الالّتينية ،قد شكّلت راف ًدا لفلسفة الالّهوت ،كام شكّلت مصد ًرا معرف ًّيا
ريا خالل القرن الوسيط .كانت مصادر الفلسفة اإلسالميّة متثّل حاجة ،ويف الوقت نفسه تح ّديًا
كب ً

يب .البحث عن األصيل كام سنجد فيام بعد مع هايدغر هو مطلب
للقرن الوسيط
الفلسفي األورو ّ
ّ
املنهجي يف املنقذ
الكينونة األوروبيّة ،وهو يكفي لتربير ذلك التّجاهل .لقد أطلق الغزايل شكّه
ّ

الحس ،وقارن املشاهدة الواقع ّية بذات املشاهدة
من الضالل ،وابتدأ ذلك باستهداف وسائل
ّ
واإلحساس يف الحلم ،وكان قد أربك بذلك طرائق املعرفة السابقة ،حتّى أنّه هاجم الفالسفة يف

موقفهم من اإلله ّيات ،وقد شكّل ذلك روح التّأ ّمالت الديكارت ّية.

اإلسالمي يف املامرسة الفلسف ّية الوسيطة
ال أريد الوقوف عند ظاهرة تجاهل تجارب العامل
ّ
من ِقبل فالسفة النهضة الغربيّني ،ديكارت يف التّأ ّمالت ،دايفيد هيوم يف موضوع السببيّة تحدي ًدا،

تجاهل مل يع ِفهم من اإلخالل باألمانة العلم ّية ،نظ ًرا ألنّهم كانوا يبحثون عن الـ « ،»Archeأي

يل ،حتى أنّهم
عن نقاء األصل األورو ّ
يب وربطه باإلغريق إيتيمولوجيًّا ،وبالجرمان كمرياث تداو ّ
يل ،رمبا
تجاوزوا الرشديّة الالّتين ّية .لكن ال تفوتنا اإلشارة إىل هذا التّأثر الديكار ّ
يت مبوقف الغزا ّ

فيام سأقف عنده ،الصيغة التي اختارها بعد سنوات طويلة د .طه عبد الرحمن يف تخطيء ترجمة

يت (يف بداية الثالثينات من القرن املايض) ،حيث سافر بعي ًدا
محمود
ّ
الخضريي للكوجيتو الديكار ّ
يف[[[ ،بينام الكوجيتو مل يفعل سوى تغيري عبارة
يف تكلّف هذا التخطيء وإيجاد بديل من بيت صو ّ

يل :أنا أريد إذن أنا موجود وقادر أو إنسان ،حيث أفرد زيك نجيب محمود يف كتابه رؤية
للغزا ّ

[[[ -زعم طه عبد الرحمن يف ردّه هذا عىل ما سامه شاهدً ا قطع ًّيا ضدّ منازعات خصومه ،أورده يف الختام لكنه كان أحرى أن يورده يف
رسه  +++انظر
مقدّ مة االستدالل ،بأنّ صديقًا نقل له ورقة مكتوب فيها بيت
ّ
شعري بعد أن قرأ صيغة انظر تجد وهي :يا تائ ًها يف مه ّمة عن ّ
تجد فيك الوجود بأرسه .وطب ًعا ،أعطاها طه عبد الرحمن صيغة «وجدتها» لحامل الورقة  ،كام أعطاها صفة «وقوع الحافر عىل الحافر»،
الفلسفي ،املفهوم والتأثيل) ،ص .37
انظر :فقه الفلسفة 2(.القول
ّ
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إسالم ّية فقرة لرشح هذه العبارة تحت عنوان :أنا أريد -إذن -أنا إنسان[[[ .سيبدو هذا االستبدال أكرث
حا حني ندرك العالقة بني الفكر واإلرادة يف عرص متأخّر مع شوبنهاور :العامل كتمثّل وإرادة.
وضو ً
لعل ما يستوقف الناظر هو التشابه املفرط بني الغزايل وديكارت ،وقد ذهب األمر باألمني العام
ّ
اللغوي عثامن الك ّعاك أن ق ّدم عرضً ا عن ذلك عام  1971يف
للمكتبة الوطن ّية يف تونس واملحقق
ّ
البحثي املشرتك الذي دعاه إليه
اإلسالمي بع ّنابة ،حيث أشار إىل العمل
املؤمتر العارش للفكر
ّ
ّ
يب ،حيث انتهى البحث إىل
محمد عبد الهادي أبو ريدة بخصوص تأثري الغزايل عىل الفكر الغر ّ
يل ضمن مكتبة ديكارت ،مرتجمة بالَّالتينيّة،
اكتشاف الك ّعاك لنسخة من املنقذ من الضالل للغزا ّ
حيث نقل أنّه عند اإلطالع عليها ،اكتشف أ ّن مث ّة خطوطًا حمراء بخ ّ
ط ديكارت عىل بعض العبارات
ّ
«الشك أُوىل مراتب اليقني» ،حيث علّمها ديكارت بخط يده معلّقًا« :هذا ينقل
نظري قول الغزايل
إىل منهجنا»[[[.
ع ّزز د .محمود حمدي زقزوق يف مناقشته لرسالة دكتوراه بأملانيا تق ّد َم بها هذا األخري يف جامعة
ميونيخ عام  1968تحت إرشاف رينهارد الوت .ذكر محمود أ ّن األستاذ فوجئ بسبق الغزايل
ّ
الشك ومل يعرتض عىل ذلك ،إنّ ا قصارى ما طالب به الباحث ،هو عرض
لديكارت يف منهج
النصوص املذكورة عن الغزايل عىل أحد املسترشقني الكبار للتحقّق من دقّتها ،حيث أحالها عىل
يغي فيها شيئا حسب صاحب الرسالة ،سوى
أنطون سبيتالر من كبار املسترشقني األملان ،ومل ّ
شكل من توارد خواطر .حني نرش د .محمود
ً
صعوبة تق ّبله لتأث ّر ديكارت بالغزايل ،واعترب ذلك
رسالته هذه أ ّول مرة باللغة األملانيّة عام  1992بواسطة دار ( )peter lang-verlagأثارت اهتامم
الصحافة ،وكتب كريستوف فون فولتسوجن عن ذلك مقالة تحت عنوان« :هل كان الغزايل ديكارتيّا
قبل ديكارت؟» مشي ًدا بأه ّم ّية الكتاب من الناحية العلم ّية ،وداع ًيا إلعادة النظر لتجاوز فكرتنا عن
ّ
كل من الغزايل وديكارت[[[.
يب تضعنا أمام املفارقة
كان أوىل أن يقال إذن :هل كان ديكارت غ ّزال ًّيا ،حيث مالمح التّمركز الغر ّ
يل هنا إىل رضب من
التّاريخ ّية ال ميكن هضمها ّ
إل بناء عىل مكان ّية ّ
السفر يف الزمان .يذهب الغ ّزا ّ
ّ
املنهجي طلبًا لليقني ،وذلك باستعامله عبارة «التّشكّك» ،وهو قبل التّأ ّمالت الديكارتيّة
الشك
ّ
.
علمت أ ّن
يقيني تقوم عليه املعرفة أم ًرا ال مف ّر منه ،وذلك حينام يقول« :ث ّم
اعترب البحث عن مركز
ُ
ّ
مؤسسة هنداوي يس آي يس.2018 -
[[[ -زيك نجيب محمود :رؤية إسالم ّية ،صّ 89
[[[ -لعلّه من املفارقة – كام ُيحىك  -أنّ الكعاك وجد ميتًا بغرفته يف اليوم الثاين من املؤمتر املذكور.
الفلسفي بني الغزايل وديكارت ،ص  ،12دار املعارف ـ القاهرة.1998 ،
[[[ -د .محمود حمدي زقزوق  :املنهج
ّ
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كل ما ال أعلمه عىل هذا الوجه وال أتيقّنه هذا النوع من اليقني ،فهو علم ال ثقة به وال أمان معه،
ّ
يقيني»[[[.
وكل علم ال أمان معه فليس بعلم
ّ

مل أقرأ املنقذ من الضالل يف مقتبل شبايب قراءة عابرة ،بل عشت تفاصيل ذلك املوقف
بوجدان واهتامم فائق ،وهي تجربة كافية يك متنح حديس قدرة عىل افتحاص وجوه الشبه بني
يل يف هذه التجربة يؤكّد عىل الخربة
التجربتني ،ال مجال إلنكارها إالّ عىل سبيل االستغباء ،فالغزا ّ
الذاتيّة للوعي ونبذ التقليد عنوة ،وسأجد نفيس يف التّأ ّمالت الديكارتيّة أحوم حول املضمون نفسه،
الحس ّيات والرضوريّات باعتبارها اليشء الوحيد الذي قال عنه« :ال مطمع
فالغ ّزايل انطلق من
ّ
الحسيات والرضوريّات ،فال ب ّد من إحكامها أ ّو ًل
إل من الجل ّيات ،وهي
يف اقتباس املشكالت ّ
ّ
ألتيقّن أن ثقتي باملحسوسات وأماين من الغلط يف الرضوريّات ،من جنس أماين الذي كان من
قبل يف التقليديّات ومن جنس أكرث الخلق يف النظريات ،أم هو أمان محقّق ال غدر فيه وال غائلة
له؟ فأقبلت بج ّد بليغ أتأ ّمل املحسوسات والرضوريّات وأنظر هل ميكنني أن أشكّك نفيس فيها،
فانتهى يب طول التّشكّك إىل أن مل تسمح نفيس بتسليم األمان يف املحسوسات أيضً ا ،وأخذت
ّ
تتّسع
للشك فيها.[[[»...
ّ
و»محك النظر وميزان العمل» ،ما يكفي
يف «املنقذ من الضالل» وكذا يف «تهافت الفالسفة»
ّ
ّ
موصل
ً
الشك طريقًا
املنهجي ،حيث اعترب
الشك والتشكيك
للوقوف عند منهج الغ ّزايل يف
ّ
لليقني ،ومن مل ّ
يشك مل ينظر ومن مل ينظر مل يُبرص ومن مل يُبرص بقي يف العمى والضالل .لقد
ّ
ج ّي عند التحقيق.
يل بني ال ّنظر والشّ ك ،مام يؤكّد عىل أه ّم ّية
الشك املنه ِّ
ربط الغزا ّ

ّ
الت ّأمالت أو املنقذ من ضالالت احلواس

ناص
إذا تفادينا هذا النوع من التحقيق ،ونظرنا بحسن ن ّية ،واعتربنا أ ّن ديكارت مارس أقىص التّ ّ
يل يف كتاب املنقذ ،ونظرنا يف تجربة ديكارت باعتبارها تجربة فريدة استطاعت أن تفتتح
مع الغزا ّ
رصا جدي ًدا ميكن اعتباره
عرص الحداثة بتساؤالت حول العقل والنفس والوجود واملنهج ،مف ّ
جرة ع ً
جهل شخص ًّيا
ً
عرص الكوجيتو ،وإذا ما تفادينا أحكام قيمة نابعة من جهل عرص ديكارت ،وليس
لديكارت ،فإنّنا سنقف عىل محاولة جديدة يف االقتصاد يف العلم ،والبحث عن ركيزة لقيام معرفة
حقيق ّية ،فبني «التّناص» و «التّالص» ،مسافة يخفّف من وطأتها املفهوم املنقذ نفسه ،أال وهو نظام
الفلسفي بني الغزايل وديكارت ،دار املعارفـ القاهرة ،ص.64
[[[ -د .محمود حمدي زقزوق  :املنهج
ّ
[[[  -أبو حامد الغزايل :املنقذ من الضّ الل ،ص  ، 66-65تحقيق د .جامل صليبا ود .كامل عياد ،ط  ،7دار األندلس-بريوت .1967
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اإلبستيمي تفتح املجال لوالدة فكر جديد ،ال
الخطاب .إ ّن مقتضيات زمن املعرفة ورضورات
ّ
يحتل
ّ
أه ّم ّية فيه لهذا التّفصيل ،ولك ّنه ميكن أن يشكّل استجابة لحاجة يقتضيها علم املعرفة الذي
فيه املفكّر مكانة ثانويّة .هنا يبدو العقل تاريخيًّا وليس العكس ،بتعبري آالن فانكيلكروت يف هزمية
ّ
الشك يف تجربة ديكارت ليشمل مقص ًدا آخر ،منح العقل دو ًرا محوريًّا
اتسع منهج
الفكر[[[ .لقد ّ
اريخي ،عرص ثورات
يل .هنا سنجد آثار السياق التّ
يف الـ «أنا أفكّر» ،وللعلم والطبيعة ،بخالف الغ ّزا ّ
ّ

والريايض.
الطبيعي
العلم
ّ
ّ

لقد كان ديكارت بار ًعا يف املجاملة ،حتى أنّه اعترب تأ ّمالته يف خدمة الالّهوت ،بل أهداها إىل

يل:
ّ
السادة عمداء ودكاترة الكلّ ّية الالّهوت ّية يف باريس ،حيث أظهر بأ ّن كتابه جاء
ليحل فلسف ًّيا سؤا ْ

الخاص مبجموعة املؤمنني املكتفني بالتسليم .يف
ّ
الله والنفس دون االكتفاء بالجواب الالهويتّ

املسيحي من
كل هذه املق ّدمة من التأ ّمالت ،نكون أمام خطاب يهدف إىل الدفاع عن اإلميان
ّ
ّ

الفلسفي ،إنقاذًا للكنيسة من انتشار موجة اإللحاد .يعترب ديكارت أنّه يؤ ّدي توصية
خالل التفكري
ّ
ملجمع لرتان( )concile du latranالذي أُقيم تحت إرشاف البابا ليون العارش يف دورته الثامنة[[[،

حيث دعا الفالسفة إىل استعامل الرباهني العقليّة إلظهار الحقيقة .يقول ديكارت بأنّه مل يفعل بدوره

سوى تنفيذ هذه التوصية ،وقد أوضح ديكارت أ ّن عمله هذا ،ليس بالرضورة أن ينجح يف مه ّمة
اإلقناع؛ ولهذا دعا إىل أن يُشمل الكتاب بعناية من قبل هؤالء السادة يف الكلّيّة الالهوتيّة ،بل دعا

إىل أن يتدخّلوا يف النظر فيه وتصحيحه ما أمكنهم ذلك[[[.

وجب التذكري مبوقف ديكارت ،لجهة أنّه ال يزعم أنّه سيأيت بحجج جديدة ،بل كان ه َّمه

استئناف النهوض بها مع حسن الرتتيب والوضوح ،ليك يتلقّاها الناس كرباهني صحيحة ،أي مقنعة.
الحجاجي يف التّأ ّمالت ،وبأنّنا لسنا فقط أمام تجربة ذات ّية ال تستحرض
إذن ميكن تل ّمس البعد
ّ

اآلخر ،فالتّأ ّمالت بهذا املعنى ،ليست إرادة تقاسم حالة تفكري بصوت رفيع ،بل هو خطاب قاصد،

بكل مق ّوماته الحجاج ّية واسرتاتيج ّيته اإلقناع ّية .كيف نجعل ال ّناس يتلقّون هذه الحجج كرباهني

صحيحة ،انطالقًا من اعتقاد ديكارت وترصيحه بأ ّن الرباهني القدمية صحيحة هي األخرى فيام
لو ت ّم استيعابها كام يجب .لنتذكّر التوجيه الشهري لديكارت يف خطاب املنهج حول أه ّميّة معرفة
[1]-Alain finkielkraut : la defaite de la pensee ,p ;18, edition gallimard,1987
تراين بروما ،الذي شهد انعقاد املجمع ّ
الال ّ
[[[ -س ّمي عىل اسم كاتدرائ ّية القدّ يس يوحنا ّ
األ ّول.
[3]- René descartes : Méditation metaphysique ;p 38-7-6-5-4- , t, du latin par M, le D ,D,L,N,S, edition
electronique : philosophie(pierre hidalgo) , decembre 2010
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الستة ،كان يحمل
استعامل العقل حيث ال يكفي اكتامله .إ ّن ديكارت وهو يته ّيأ لتقاسم تأ ّمالته ّ
ه ّم املتلقّي املفرتض .وعىل الرغم من أنّه اعترب طريقته يف االحتجاج متف ّوقة يف اليقني والبداهة
عىل حجج الهندسة ،إالّ أنّه ال يضمن أن يت ّم فهمها كام يجب الفهم من قبل ال ّناس ،ألسباب قد
تكون عائدة إىل طول هذه الرباهني ،أو نظ ًرا لعدم تج ّرد ذهن املتلقّي من املسبقات وبسبب ضغط
الحواس.
لهذه األسباب التي تتعلّق بغياب ما يضمن أن تكون حجج ديكارت مفهومة عىل الوجه الصحيح،
ملتمسا من السلطة العلم ّية لرؤساء املجاميع املق ّدسة أن
السلطة والتمكني،
هو
ً
يتوسل بعنارص ّ
ّ
يبي بأ ّن الحقيقة املشمولة بهذه العناية ستجرب يف نهاية
ت ُش َم َل رسالته هذه بالعناية،وعليه ،فهو ّ
حكم رؤساء وأعالم تلك املجاميع التي راهن عليها ديكارت
املطاف ّ
كل العلامء عىل أن يسلّموا ب ُ
رصح بأنّه غري آبه لرأي
يف فرض براهينه ،وذلك من شأنه أن يردع كربياء املعاندين وصلفهم .لقد ّ
الجمهور فيه ،وال ينتظر منهم ثناء وال حتى أن يقرؤوا عمله ،بل دعا إىل أن ال يقرأ هؤالء كتابه الذي
جهه إىل من هم جديرون مبشاركته تلك التّأ ّمالت.
تبيَّ أنه و ّ

ّ
الشك عىل كاهل من اعترب الحكم ال ّنهايئ لهم،
لقد وضع ديكارت مسؤول ّية القضاء عىل فوىض
ّ
املنهجي ،ليس بوصفه شكًّا راديكال ًّيا ،بل ميكننا أ ّن نعتربه
للشك
لكن هذا يجعلنا ندرك وج ًها آخر
ّ
ّ
ّ
الشك إذن سوى محاولة للبحث
الشك العا ّم .مل يكن
شكًّا منهجيًّا ملواجهة الفوىض التي ينتجها
ّ
ليشك وهو يخوض غامر هذا الحجاج ،إنّه ال
التأسييس ،وسندرك بأ ّن ديكارت مل يكن
عن اليقني
ّ
يريد أن يقنع نفسه وقد انطلق من اعتقاد مسبق يبحث له عن برهان مقنع ،بل كان باألحرى ممتعضً ا
ّ
الشك العا ّم الذي بدأ ينتج الفوىض ويشكّل خط ًرا عىل امل ُعتقد.
من

سيشري هورسل يف تأ ّمالته الديكارت ّية مرا ًرا إىل أه ّم ّية الشّ ك وعظمته ،وهذا مام أكّده ديكارت
ّ
الرضوري أن تظهر لنا هذه الفائدة
الشك يعود بفائدة عظيمة ج ّدا ،ليس من
نفسه ،حني اعترب أ ّن هذا
ّ
عىل الفور ،بل هي هنا تحول بيننا وبني األحكام املسبقة وتح َّررنا من الحواس ،فيام تجعلنا أكرث
حا لنا .هذا مام تكفّل به التأمل األ ّول ،بينام يف التأ ّمل الثاين يكون الفكر قد
يقي ًنا مبا بات واض ً
الشك يف سائر األمور من شأنه تحرير الفكر ،وهذا الفكر الذي ّ
ّ
يشك يف سائر األمور
تح َّرر ،أي أ ّن
ّ
الشك يف أنّه يفكّر ،فالوجود هنا يبدو أه ّم مثرة لهذا الشّ ك .ونتساءل بدورنا إذا ما
لن يكون بإمكانه
كان ديكارت بالفعل قد ّ
شك شكًّا عا ًّما قبل أن يهتدي إىل أوىل يقين ّياته ،أليس يف مقاربة استحالة
ّ
الشك يف الوجود ما يؤكّد التسليم بقاعدة ذهنيّة منطقيّة تقوم عىل مبدأ عدم التناقض؟
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نستطيع تأ ّمل التأ ّمل األ ّول والثاين لندرك أ ّن البداية ليست واضحة ،ال ألنّها غري صحيحة ،بل
الشء نفسه :توتولوجيا ( .)tautologyفالوجود كامن يف هذا اإلحساس السابق عىل
ألنّها قول ّ
أحب أن أتح ّدث عن حدس الوجود ،بال مق ّدمات ،الوجود أوضح من الفكر،
الفكر نفسه ،وهنا
ّ
تأويل متج ّد ًدا هذه املرة للتأ ّمالت يجعلنا نتف ّهم
ً
وسابق عىل الفكر .وليك نكون منصفني حقًّا ،فإ ّن
كل حقيقة أخرى ،الفكر نفسه متفرع عن هذا
متطلّبات الربهان .إ ّن حدس الوجود يف غنى عن ّ
الوجود .والواقع الذي لن تستطيع التأ ّمالت توضيحه أكرث ،هو أ ّن ديكارت نفسه -ورمبا دون تصميم
سابق -مل ينطلق من الفكر إلثبات الوجود ،بل انطلق من الوجود إلثبات الفكر ،غري أ ّن مقتىض
تنزيل هذا الحدس يف تدبري الكاطيغورياس سيقلب الكوجيتو العميق لصالح الكوجيتو الديكاريتّ:
تقاسم لخربة شعوريّة حقيق ّية ،بل هو خطاب
( ،)cogito ergo sumما يعني أ ّن التأ ّمالت ليست
ً
الباطني للخربة األنطولوج ّية.
حجاجي مل يخرج بعد مؤ ّوليه من مقتضيات الخطاب إىل املفهوم
ّ
ّ
إ ّن الحدس والحجاج ،ليسا عىل خالف يف املبتدأ والخرب ،بل إنّهام يف وضعيّة انقالب يف مدارك
السبق واللّحوق ،العلّة واملعلول ،مجال دقيق ،حيث إ ّن ما يبدو علّة يف مدارك الحدس قد يصبح
ّ
معلولً يف مدارك الربهان ،وهذا ما حصل بالفعل يف التّأ ّمالت .نستطيع أن نقلب الكوجيتو عىل
رجليه بعد أن جعلَته التأ ّمالت مييش عىل رأسه ألسباب قلنا إنّها تتعلّق مبقتضيات الحجاج ،وأل ّن
ذلك بالفعل رضب من النسيان املزمن للوجود حسب هايدغر.
ّ
الشك حكاية قضّ ت مضجعي ذات يوم ،ال
مل أتعاط الكوجيتو بال ّنظر املج ّرد ،بل كان يل مع
ّ
الشك العا ّم حني يصبح خربة شعوريّة حقيقيّة تحارص املوجود
أتح ّدث عن اآلالم الناجمة عن
من داخل وجود «تب ّده» حتى اختفى ،خربة صامتة قبل اللّغة ،وقبل الكاطيغورياس ،إنّه مؤمل وال
ولعل اللغة كام سرنى هي من يساهم
ّ
ميكن أن يستم ّر إالّ لِ َم ًما ،وإالّ فقد املوجود ذائقة الوجود.
يف هذا التلبيس ،فهي تدخلنا يف متاهات تؤكّد خالف ما نزع إليه هايدغر ،من حيث إ ّن الوجود
أوسع من اللّغة ،وبالتايل ما معنى أن نعيد بناء الوجود يف بيت اللّغة ،يف الوقت الذي نستشكل
كام سيفعل هايدغر -عىل ديكارت حول النقلة من الكينونة األنطيقيّة إىل الكينونة األنطولوجيّة؟رصا أساس ًّيا يف
ّ
لعل ديكارت يف التأ ّمل الثالث سيضعنا أمام مصدر فكرة الكامل التي ستعترب عن ً
الكانطي
األنطولوجي ،فمصدر فكرة الكامل يف الذهن تحيل إىل وجود الكامل .كان النقد
الدليل
ّ
ّ
كل يشء ،حتى هذا اليقني
األنطولوجي قد كرس عنادي الذي مل أُظهره حينئذ ،فقد انهار ّ
للدليل
ّ
ّ
الشك العارم أميض عىل وفق اليقني استصحابًا
الذي أخفته التّأ ّمالت مل يعد له معنى ،كنت مع هذا

يل ،وإن كان مورده يف األحكام فأصله هنا :ال ترتك يقينك األ ّول إلّ بيقني تحقّقه
كام يقول األصو ّ
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ّ
الشك يف الشّ ك .لقد اهت ّز
أملح مفارقة
الوالدة الثانية ،لكن يف هذا االستصحاب العميق كنت
ُ
األنطولوجي ،حينئذ وعىل الرغم من
الكانطي للدليل
الكوجيتو وع ّم االضطراب ،ال س ّيام يف النقد
ّ
ّ
أي معنى أو أثر ،كان اله ّم أبعد مدى
يقينيّة الوجودّ ،
إل أنّني كنت يف مواجهة وجود مبهم ،فارغ من ّ
من كوجيتو الوجود الذايتّ ،بل كان اله ّم منص ّبا عىل امل ُوجد خلف حضوري الذي افتقد املعنى
من دون هذا الوصل ،حضور غامض أجوف مج ّرد من ثقل الوجود الذي ال يتحقّق إالّ بالوعي
ّ
الشك يفقد
قبل ،هناك حيث يتوقّف التفكري ،بل حتّى
كأن مل أحدسه من ُ
املتج ّدد بالوجودّ ،

جه من مانح الوجود .كان اليقني
موضوعه ،وكالغريق أسعى السرتجاع رشف الوجود ،ولكن بتو ّ

موصول بربهان الص ّديقني ،ذلك الربهان الذي لطاملا تجاهلته حتى أنّني
ً
األ ّول املستعاد فلسف ًّيا

مل أتناوله يف كتايب «ما بعد الرشديّة» ،الذي يُعنى بالحكمة املتعالية .لكن وخالل هذه التجربة

الصديقني ،لقد اكتشفت عرب
يف كانط ،اهتديت إىل الفائدة العظمى لربهان ّ
الحا َّدة التي ف ّ
جرها َّ

كل يشء حني استدرجت إىل وضع ّية نيهيل ّية،
الص ّديقني .انتهى ّ
خربة أنطولوج ّية قاسية قيم َة برهان ّ
مل يكن مث ّة بصيص من نور ،كنت أدرك بأنّني كائن ينحو نحو كينونة أدىن ،مكدورة ،وحتى التفكري

بات عبارة عن طلب ،والتامس كوجيتو الطّلب ،وهذا ال يكفي الستبصار معنى الوجود إالّ من
جهت من دون أدىن ّ
يقيني ،كان الوجود
شك ،إىل املطلق ،بحدس
خالل امل ُوجِد ،ولفعل ذلك تو ّ
ّ
معطى قادين إليه الحدس ،حتى املعنى مل ينطلق من األنا أفكّر ،بل أىت من خارج األنا ،غري أ ّن

لعل األمر
حة ،حيث مل أكن ألفهم الوجود دون الوجود األكمل وفكرتهّ .
فكرة املطلق كانت مل ّ

لعل هذا ما جعلني أتساءل عن جيوب
أشبه بانحباس موجود ( )L étantداخل املوجود (ّ ،)l être
الصديقني قد تدارك املوقف وبات
ال زلت أراها معتمة حتى يف الحكمة الصدرائ ّية ،لوال أ ّن برهان ّ

األنطيقي للكوجيتو ،وال من
منقذًا يل من الضالل .يف هذا املعنى الذي مل أستلهمه من املعنى
ّ

امليتافيزيقي ينتهي دور اللّغة ،فحينام تصبح يف مواجهة
السفر
اللّغة؛ ألنّه يف لحظة الذروة يف هذا ّ
ّ
الوجود الغامر باألنا أفكّر ،فال حاجة حينئذ للّغة ،بل تصبح هذه األخري حاج ًبا للوجود ،إن مل نقل

حضوري للوجود ،ث ّم
ّغوي إن كان األمر يتعلّق بحدس
ّ
أي معنى للتّشقيق الل ّ
هي أداة نسيانه .حينئذ ّ
تأيت الحاجة التواصليّة ،الحاجة اللّغوية لتحجب من الوجود أكرث مام تظهر .إنّني يف تلك اللّحظة
بلحاظ ما رأيت من رضوب التأويل اللّغوي للكوجيتو أدركت حنق وايتهايد من السفسطة يف بعض
العبارات األفالطون ّية التي ألهمته القول بأنّها مثال متط ّرف عىل تدهور اللّغة[[[.
[[[ -ألفريد نورث وايتهايد :،مغامرات األفكار ،ص  /301تـ :أنيس زيك حسن ،باالشرتاك مع مؤسسة فرنكلني ،1960 ،منشورات دار
مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ،بغداد.
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أتساءل عن اقرتان الوجود مفهوم ًّيا بالخري يف مقابل األعدام كرشور؟ تساءلت أيضا إذا ما كان
ظري؟ إ ّن قراءة مفهوم الوجود
الوجود هو أظهر األشياء ،فكيف اقتىض األمر ّ
كل هذا االستدالل ال ّن ّ
الصيصيّة ،واألنوار
اإلسفهبدي
يف تجربة الحكمة املتعالية ويف تعالق النور
اإلرشاقي الظاهر يف ّ
ّ
ّ
القاهرة ،سيكون أوضح انطالقًا من برهان الص ّديقني .سيكون من الخطأ قراءة الحكمة املتعالية
قراءة سكوالئ ّية خارج التأويل الذي تفرضه القراءة الثانية ،فبذرة الخري تبدأ من حدس الوجود يف
أدىن مداركه التي تقرتب من العدم ،وأ ّما االستدالل والنظر ،فهو ال يستهدف الوجود ،بل يقصد إىل
ّ
املحك ،وجب أن نتحلّل من
تقويض ما ران عىل الوجود من فكر .حني يصبح الشعور بالوجود يف
يئ للوجود ،ولعل هذا هو املعنى
ّ
كل األفكار ،وال نبقي إالّ عىل أبسطها املساوي لإلحساس االبتدا ّ
العميق للكوجيتو إ ْن نحن نظرنا إليه بعني الحكمة املتعالية.
ّهني ،باألحكام املعياريّة للذهن دون الضالل
يف التّأ ّمل الرابع سيكون االهتامم بالوجود الذ ّ
يل وما كان متعلّقا باإلميان ،ومل يبهرين التأ ّمل الخامس والسادس ،ال
الذي يتعلّق باملوقف العم ّ

احتل أه ّم ّية كبرية يف مقاربات هورسل للتأ ّمالت الديكارت ّية ،ذلك الحرص عىل
س ّيام السادس مع أنّه ّ
يل يف التّأ ّمالت،
تجريد مق ّدمات الدليل ،ضالالت الحواس .وبالجملة كنت أتل ّمس أطياف الغ ّزا ّ
كان يتحدث أيضً ا َع َّم ران عليه من آراء موروثة منذ صباه ،عن ضالالت الحواس وخداعها ،عن
ِ
يستوف قد ًرا من اليقني ،كنت قد
حا ،بعي ًدا عن ما مل
رضورة تدشني بداية للتفكري األكرث وضو ً
يل ،كنت عىل قدر من
عشت حالة شعوريّة مع املنقذ من الضالل ونظائر أخرى من أعامل الغ ّزا ّ
استيعاب إلهيّات الحكامء والعرفاء ليك أفهم معنى أن يتن ّزه الله عن أن يأذن بتضليل الخلق أو
يخلقهم للوقوع يف الخطأ ،كنت ال أرى ذلك من باب التنزيه فحسب ،بل كنت أقرأه من خالل
مفهوم اللّطف ،أي تيسري سبل املوقف الصحيح ملخلوقاته ،باألحرى من جاهدوا واجتهدوا ليبلغوا
املعرفة والكامالت .يف تلك التجربة التي سافرت يف مفهمة الخربة الروح ّية الحكم ّية والعرفان ّية،
كانت البيئة تعمل تحت طائلة الكالم السكوالستييكّ ،حيث الوظيفة التاريخيّة للمتكلّم كالبذرقة
محج
يل ،فاملتكلّم ليس يف
امل ُستأ ِج ِر عىل طريق
ّ
ّ
الحج لحامية أقمشة الحجيج ،كام ذهب الغ ّزا ّ
العارفني ،وبتعبريه« :فليعلم املتكلّم ح ّده من الدين ،وأ ّن موقعه من موقع الحارس يف طريق الحج،
فإذا تج ّرد الحارس للحراسة مل يكن من جملة الحاج ،واملتكلّم إذا تج ّرد للمناظرة واملدافعة ومل
أصل،
ّ
يسلك طريق اآلخرة ،ومل يشتغل بتع ّهد القلب وصالحه ،مل يكن من جملة علامء الدين

وليس عند املتكلّم من الدين إلّ العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام ،وهي من جملة أعامل ظاهر
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القلب واللّسان ،وإنّ ا يتميز عن العا ّمي بصنعة املجادلة والحراسة»[[[.
اليقيني ،فالكوجيتو بات  -ليس قضيّة
لقد انتهى ديكارت يف التأ ّمل الثاين إىل تحديد األساس
ّ
صحيحة محتملة ،بل  -قض ّية حتم ّية ال مف ّر منها ،غري أ ّن الكوجيتو مل يستقم ،ليس فقط من حيث
أنّه منح الفكر أسبق ّية عىل الوجود ،إ ْن تحدثنا عن أ ّن هذا من مقتضيات االستدالل ال حدس الوجود
أي حقيقة أخرى ،بل حتى حينام نتح ّدث عن عدم كفاية حدس وجودي والذي يستدعي
الذي يسبق ّ
الوجودي الذي يجعل
بق ّوة ما هو وجود أكمل ،فهذا مقتىض برهان الص ّديقني ،ومقتىض الفقر
ّ
حدس الوجود ينجذب إىل األكمل منه حتى لو كانت الذّات هي منطلق هذا الوعي ،قلت :إ ّن
األمر ال يتعلّق بعدم استقامة الكوجيتو من حيث تأسيس الوجود عىل الفكر فقط ،بل إ ّن هذا يتعلّق
مبقتضيات مسالك الحجاج ،ولك ّننا نستطيع عرب تأويل الكوجيتو أن نبلغ باللحظة الرتانسندتاليّة
لعل الفكرة التي تسبق الوجود يف الكوجيتو هي فكرة
إىل ذروتها ،أستطيع أيضا تف ّهم قصور اللّغةّ .
يعب عن وجودان ّيته بالتفكري ،الفكر هنا أمارة ،أل ّن ديكارت مل يكن
الوجود نفسه ،يف كونه وجو ًدا ّ
معنيًّا مباهيّة الفكر يف ذاته ،حتى أنّه مل يكن معنيًّا بصوابه أو بخطئه ،بل حتى يف حال الضالل

املحسة
نستطيع أ ّن نستدل عىل الوجود .إ ّن موجودية الوجود مفارقة لغويّة ال شأن لها باملوجوديّة
ّ

للوجود ،فالوجود متق ّوم الوجود بذاته ،منه وبه يتحقّق الوجود للغري .ما أغبى هذا التشقيق حني
يستلهم من اللّغة وقائع الوجود وأرساره؟!.

لعل ديكارت هنا ،ومن دون أن يعي ما قاده إليه الكوجيتو ،وهذا ما يؤكّد عليه انقالب التص ّورات
ّ

والعودة إىل مقتىض التقاليد الفلسفيّة األرسطيّة ،لك ّنني يف التأ ّمل الثاين سأقف عىل حقيقة أ ّن

الوجود يف سري الكوجيتو هو سابق للامه ّية عند التّأ ّمل خارج رشوط التّأ ّمالت الديكارت ّية ،وذلك

حني بلغ مرتبة اليقني بوجودانيّته ،لكن مل يعد هذا كافيًا بعد استيقانه لوجوده؛ ألنّه بعد أن أيقن بأنّه

موجود وليس «ال يشء» ،دخل يف نوبة أخرى من التساؤل :من يكون أنا؟ إنّه سؤال املاه ّية ،سؤال

التّميُّز يف الوجود ،لنقل سؤال الكرثة التي تعقب فكرة وحدة الوجود .إ ّن وضوح معرفته بالوجود
ويقينيّته ،بل وبديهيّته ،ال تكفي إذا مل تتح ّدد ماهيّته يف الوجود ،وقد انتهى إىل أ ّن الفكر صفة
للنفس ،صفة ُمالزمة ،فالفكر الزم للوجود .سينتهي الكوجيتو ويجد صيغته األوضح يف مخرجات
التأ ّمل الثاين :أنا يشء يفكّر ،وهذا ال يعني أنّنا قبضنا عىل املاه ّية ،بل ما تجاهله الكوجيتو هو
أ ّن تلك العبارة ميكن أن نصيغها بطريقة أخرى هي :أنا موجود ،وماهيّة وجودي هي الفكر ،ميكن

[[[  -ادريس هاين :املعرفة واالعتقاد ،ص ،116ط ،1مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت .2012 ،
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يصح يف االتجاهني
القول :أنا موجود إذن أنا أفكر ،فالكوجيتو هنا مرتهن ملقتضيات الربهان،
ّ
تحت طائلة الطلب ،القول :أنا أفكر إذن أنا موجود ،تتبع الحقيقة من آثارها ،الفكر هو أثر الوجود،
وليس علّة انوجاده ،كام أنّ :أنا موجود إذن أنا أفكّر ،فيها تعزيز ألصالة الوجود واعتباريّة املاهيّة
كام تق ّرر يف الحكمة املتعالية.

نستطيع قراءة الكوجيتو يف ضوء الحكمة املتعالية ومقتضيات أصالة الوجود ،كام ميكن
شكل من
ً
قراءة التأ ّمالت يف ضوء برهان الص ّديقني ،والذي سأجد له معنى يف ما ميكن اعتباره
الصديقني يف محاولة لجوزيف سايفرت ،الذي اقرتب من برهان الص ّديقني يف
فينومينولوجيا برهان ّ
األنطولوجي
فهم للربهان
فينومينولوجياه الواقع ّية ،ففي نظره كان ديكارت أكرث استيعابًا أو أكمل ً
ّ
ظل وفيًّا لليشء يف ذاته .ومن خالل هذه التجربة الفينومينولوجيّة
من أنسلم وبونافانتورا ،حيث ّ
الجديدة يتأكّد بأ ّن برهان الص ّديقني ،متض ّمن يف التأ ّمالت ،لك ّنه غري واضح متام الوضوح كام يف
مقاربة صدر املتألّهني ،ورمبا يوجد حدس غري كامل الشّ فافية انطالقًا من فكرة أن تص ّور الكامل

يؤكّد عىل ثبوته ،مثل عبارة بونافونتورا« :إذا كان الله إل ًها ،فإ ّن الله موجود» ،أو لنقل بناء عىل قاعدة
اللّطف يف اإللهيّات اإلسالميّة ،لك ّنها يف الحكمة املتعالية تنهض بوضوح -كالوضوح الذي قصد
إليه ديكارت يف خطاب املنهج والتأ ّمالت -بناء عىل أصالة الوجود ووحدته وتشكّكه ،وبالتايل
الوجودي .ففي تجربة جوزيف
حاجة الوجود األدىن إىل الوجود األعىل من خالل فكرة الفقر
ّ
األنطولوجي ،نكتشف أ ّن برهان الص ّديقني هو س ّيد
سايفرت قارئًا فهم وتجربة ديكارت يف الربهان
ّ
األنطولوجي الذي ق َّوضه كانط يف نقد العقل الخالص يستعيد قدرته
الرباهني ،حتى أ ّن الربهان
ّ
توس ًل بربهان الص ّديقني غري الظاهر مبا يكفي من الوضوح يف الكوجيتو .ففي التجربة الشخصيّة
ّ
األنطولوجي باعتباره س ّيد األدلّة الكالم ّية ،لكن يف
سابقة الذّكر ،كان الخوف من انهيار الربهان
ّ
األنطولوجي ،حيث لوال ذلك ملا
الحقيقة ،إ ّن كانط ق ّدم خدمة جليلة للفلسفة حني ق ّوض الربهان
ّ
األنطولوجي من خالل تجديد القول يف الفينومينولوجيا الرتانسندتنتاليّة
ت ّم إعادة مقاربة الدليل
ّ
األنطولوجي ،بل والتي فتحت أمامه وجهة أخرى
لصالح فينومينولوجيا واقعيّة متصالحة مع الربهان
ّ
األنطولوجي عند ديكارت،
ملعانقة برهان الص ّديقني .مث ّة نقاط ضعف من شأنها أن تته َّدد الربهان
ّ
لعل هذا
الخارجيّ ،
ال س ّيام حني يتعلّق األمر بكيف ّية إدراك التطابق بني ما يف وعينا وما يف الواقع
ّ
مشكل؛
ً
كل من فيخته وهورسل مل يعتربا ذلك
ما حفّز كانط التخاذ ذلك املوقف الصارم ،وإن كان ّ
حا»[[[.
نظ ًرا ألنهام حسب سايفرت يعتربان أ ّن املعنى والوجود أيًّا كانا أمرهام ،ميتلكان «تعاليًا واض ً
[[[ -جوزيف سايفرت :الله كربهان عىل وجود الله ،ص  ،153تـ :د .حميد لشهب ،ط  ،1أفريقيا الرشق ،الدار البيضاء –بريوت.2001 ،
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ديكارت ًّ
عربي�ا
انقالب يف صيغة الكوجيتو
الخضريي يف ترجمة عبارة الكوجيتو
آثر طه عبد الرحمن صيغة أخرى مختلفة عن صيغة محمود
ّ
يت :أنا أفكر إذن أنا موجود ،وبات مختاره هو عبارة :انظر تجد .وكان طه عبد الرحمن
الديكار ّ
اإليتيمولوجي عىل طريقة هايدغر
مأخوذًا بذهان الرتجمة البابليّة املستحيلة ،ومتثّل كلف التشقيق
ّ
سمه طه بالتأثيل ،حتى أنّه حذا حذوه ،حذو النعل بالنعل ،يف فقه الفلسفة -كتاب املفهوم
يف ما ّ
والتأثيل -وعليها ،أقام مستويات الرتجمة من التحصيل ّية إىل التوصيل ّية حتى التأصيل ّية ،اقتفى يف

ذلك أثر هايدغر ،ال سيّام يف تساؤله حول مدى إمكانيّة نقل مفهوم من لغة إىل أخرى مل تفكّره.

هنا ستُضاف شقوة أخرى إىل نسيان الوجود ،وبدل الحفر يف األصل إلعادة استبيانه ،تجعلنا اللّغة

منعن يف ال ّنسيان .األصل هنا كان مقصد ديكارت يف سياق التباس األصل ،كان البحث حول
ّ
جر بج ّدية مع نيتشه
أنقى األصول وأيقنها ،ابتداء من لحظة
الشك نفسها ،لك ّن أزمة األسس ستتف ّ

فتعي البدء خارج التأسيس .وهذه مل تعد قضيّة أنطولوجيّة
ومن ذهب مذهبه ،األصل هنا مفقود،
ّ

محض ،بل أضحت قض ّية ُعنيت بها فلسفة العلم نفسها مع بوبر والكاتوس وفريابند حسب تعبري

إدغار موران[[[ .يُضاف إىل هذا النوع من املزايدة الفلسفيّة التي ال تخلو من التكرار ،فوىض
الفلسفي
التشقيق غري اآلبه بالحاجة العميقة للمعنى .مث ّة متالزمة ستوكهومل مهيمنة عىل اإلنشاء
ّ
إل أ ّن
ينّ ،
تخص اإلنشاء
الخايل من املامرسة الفلسفيّة الحقيقيّة ،متالزمة مرضيّة
ّ
الفلسفي الجرما ّ
ّ
الفلسفة بطيئة ج ًّدا يف مسار تط ّورها كام ذهب إليه كويريه ،عىل الرغم من أه ّم ّية مسائلها.

ين ،نتجاهل بأ ّن األملان قبل أن يدشّ نوا عرص الفلسفة ،كانوا يبحثون
أمام هذا التهويل اللغوا ّ

عن التمكني يف اللغة الفرنسيّة ،حيث ألّف بها اليبنيتز .وتكفي التّأ ّمالت الديكارتيّة لهورسل شهادة

يت ملآالت الفينومينولوجيا الرتانسندنتال ّية بنكهتها الجرمان ّية.
تاريخ ّية إضاف ّية عىل األصل الديكار ّ
يب أن يفكّر
العامل إذ يفكّر إغريق ًّيا كام ذهب هايدغر يف إحدى حواراته ،حيث جعل دور الفكر الغر ّ
الصنمية
بطريق أكرث إغريقيّة ،لك ّننا نجد الغرب يف نظر كويريه يفكّر باألحرى ديكارتيًّا؛ ولهدم هذه ّ
علينا استحضار موقف ليفيناس ،حيث بات العامل يفكر باللّغة اإلغريق ّية منذ تدشني املقوالت يف
اإلغريقي ،العامل كلّه يتح ّدث اللغة اإلغريقِّية حتى وإن كان يجهل تلك اللغة ،وبتعبريه:
العرص
ّ
[[[ -إدغار موران :هل نسري إىل الهاوية ،ص ،27تـ :عبد الرحيم حزل ،أفريقيا الرشق-املغرب.2012 ،
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السوي ،لقد استطاعت
حتى وإن جهل الفرق بني ألفا وبيتا[[[ .هذا يف نظري هو حديث العقل
ّ
الرشديّة الشّ ارحة يف صيغتها الالّتين ّية أن متثّل منبع األرسط ّية خالل العرص الوسيط ،عىل الرغم من
جاهل للِّغتني اليونانيّة والفارسيّة.
ً
أ ّن ابن رشد كان
ال يفتأ طه عبد الرحمن يك ِّرر يف مق ّدمات كتاباته ،ال س ّيام املتأخّرة ،وخوامتها مسألة حيازة
أي مثال للرتجمة
اللّسان كرشط لفهم الفلسفة ،يف محاولة لتعجيز من يروم انتقادهم مع أنّه مل يق ّدم ّ
العروي نفسه ،وآخرون مثل حسن حنفي،
جا ،مثلام فعل باحثون كرث ومنهم
ّ
التأصيليّة ليكون منوذ ً
وموىس وهبة ،ناهيك عام نهض به عبد الرحمن بدوي وآخرون ،وذلك حني يقول يف كتاب
املرابطة« :أ ّن الطاعنني ال يتقنون اللغات الرضوريّة لإلحاطة باإلشكاالت الفلسف ّية ،إ ّن جز ًءا أو

اإلسالمي ،اللغات الست
كل ،ال الحديثة منها وال القدمية؛ ونحيص بالنسبة لحاجات مجالنا
ًّ
ّ
اآلتية :اليونانيّة والالتينيّة والفارسيّة واألملانيّة واإلنجليزيّة والفرنسيّة» ،ث ّم استدرك مل ّا علم أ ّن من
الفلسفي
الفرنيس واحرتف الرتجمة منه ُمفاخ ًرا بالقول« :مل يتلقّوا تعليمهم
نقا ِّده من أدرك اللسان
ّ
ّ
بهذا اللّسان ،وال تعلّموا اللغة الالتين ّية»[[[ .يبدو الهاجس هنا لُغويًّا ،مع أ ّن نقاد طه عبد الرحمن
ممن تف ّوق عليه يف الخربة اللّغويّة وتلقّى الفلسفة بلسانها وهم كُرث .فعبد الله العروي -الذي يقصده
دارسا يف فرنسا و ُمد ّر ًسا يف أمريكا بطلب من كبري
يف طعونه -هو ممن سبق طه عبد الرحمن
ً
مسترشقيها غرونباوم ،ومنهم من أتقن اليونان ّية واألملان ّية وسائر اللغات (ال مجال لرسد األسامء
لكرثتها) ،كام أ ّن من اعتربهم أوفياء من ق ّرائه ،ال يتقنون شيئًا من تلك األلسن ،مام يعني أ ّن جوهر
يئ .والغريب أنّه يستنقص من كِفاية اللغة
يئ ال يف االفتحاص القرا ّ
االستشكال يف الوالء القرا ّ
يتلق الفلسفة
الفرنسيّة ،إالّ أن يكون قد تلقّى الباحث الفلسفة بلسانها ،مع أنّه شارط بلغات أخرى مل ّ
بها كاليونان ّية واألملان ّية ،ناهيك عن الفارس ّية التي شارط بها دون أن يعرفها ،إنّ ا هذا يذهب بنا إىل
العلني لأللسن ،ففي الفلسفة ال نحتاج إىل مهارة الدليل
الفلسفي يف سوق املزاد
خواء املضمون
ّ
ّ
يل؛ أل ّن لحدس الوجود لحظات تنتفي فيها األلسن.
السياحي ،بقدر ما نحتاج إىل السفر العق ّ
ّ
سأعود هنا إىل عبارة ليفيناس ،حيث كلّنا نتح ّدث اليونانيّة ،حني باتت لغة الفلسفة ،حتى وإن
مستقبل جم ًيعا لغة
ً
حدث
جهلناها ،لنقل إنّنا نتح ّدث اليونان ّية فلسف َّيا ّ
بكل اللّغات! ،ولعلّنا قد نت ّ
الرياضيات كام ذهب وايتهايد ،حتى وإن جهلنا أيضً ا الفرق بني الجرب والهندسة .تبدو املزايدة
كل من ص ّمم
بهايدغر رضبًا من انتهاك االدعاء أعاله ،بل تقلي ًدا ابتدعه بعض الفرنسيّني واتبعه ّ
خلُقية ،حوار مع إميانويل ليفيناس ،انظر مجلّة االستغراب عدد  ،2018 ،10بريوت.
[[[  -مفارقة ال ُ
[[[ -طه عبد الرحمن :ثغور املرابطة ،ص  ،243-242ط ،1،2018مركز مغارب ،املغرب .
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الهدغريي املح ّدث ،وليس
الفلسفي
اللّغْو يف اللّغة .قلت هذا ديدن بعض الفرنس ّيني إزاء املعجم
ّ
ّ
كلّهم ،فهناك من اعتربه بداية مثل كوربان وهناك من انقلب عليه مثل ليفيناس .لقد كانت فرنسا أ ّول
ين وفلسفة هايدغر ،وكان هرني كوربان الفيلسوف الكبري أوىل بهايدغر،
من احتضن الفكر الجرما ّ
باعتباره أ ّول من ق ّدمه وترجمه إىل الفرنس ّية ،لكن لنعد إىل تلك الحواريّة التي أنجزها فيليب نيمو
مع هرني كوربان ،صديقًا ومحتكًّا بهايدغر ،حني يسأله أ ّول سؤال :أنت أ ّول من ترجم لهايدغر إىل
الفرنس ّية ،وبعدها أ ّول من ترجم الفلسفة اإليران ّية اإلسالم ّية؟ تساءل املحاور كيف استطاع هرني
والسهروردي؟
كوربان الجمع بني امله ّمتني يف ترجمة هايدغر
ّ

لو اطلع طه عبد الرحمن عىل تفاصيل جواب هرني كوربان ،ملا عاد إىل هذا النوع من امل ُالوغة.

رصح هرني كوربان بأ ّن ما بحث عنه عند هايدغر ،وما فهمه من هايدغر ،هو نفسه ما بحث عنه
لقد ّ

ووجده يف الفلسفة اإليران ّية اإلسالم ّية ،وقد أعطى هناك هرني كوربان أمثلة من خالل فتح ع ّينات

الفلسفي ،حول مصطلحات عربيّة نظري»الظهور»« ،الباطن» ،التأويل ،املظهر...
تتعلّق باملعجم
ّ

مل صدرا وغريهام ،باعتبار أنّه هناك ولدت هذه املفاهيم الكربى ،لقد اعترب
يبّ ،
ً
محيل إىل ابن عر ّ

والسهروردي ومال صدرا .لقد
يب
ّ
ترجمته لهايدغر عبارة عن مترين س ّهل عليه عمليّة ترجمة ابن عر ّ
ربا أ ّن سائر العائلة اللفظ ّية األخرى
فكّر يف تلك العبارات العرب ّية كالظاهر والباطن وما شابه ،معت ً

الفرنيس األكرب هو نفسه يبحث لهايدغر
الهيدغريي
تدور هذا املدار[[[ ،هكذا بات هرني كوربان
ّ
ّ
األكربي.
السهروردي وأصالة الوجود الصدرائ ّية والخيال الخالّق
عن أصل قبل أن يجده يف إرشاق ّية
ّ
ّ

ليك نفكّر هايدغر علينا أ ّن نج ِّرب تفكريه عربيًّا يف صلب املتون الكربى للحكمة املتعالية ،اليشء
مل صدرا ،ومن الدازاين إىل النور اإلسفهبد
الذي اكتشفه هرني كوربان انطالقًا من هايدغر إىل ّ
السهروردي ،الذي ينقلنا إىل فلسفة النور الفهلويّة التي ال عالقة لها باإلغريق .الغريب هنا أ ّن
عند
ّ
هرني كوربان ينطق تلك املفاهيم كام هي بخالف مزاعم الرتجمة الطاهية التأصيليّة حني يس ّميها:
batin,zohur, zahir,mozhirmazhar,erfan,kashf al-mahjub,ta wil…[2].

ال مي َّيز طه عبد الرحمن بني الفلسفة الفارسية القدمية الفهلوية والفارسية اإلسالمية الحديثة التي
تقرتب يف ألفاظها من العرب ّية ح ّد التامهي طبيعيا ،أ ّما صناعيا فثمة مشرتك معجمي للمصطلح،
ال سيام فلسف ًّيا وأصول ًّيا .ويف الحكمة املتعالية واإلرشاقية ما ألّف به أصحابه بالعرب ّية ،وكان
[[[ -م ،ن.

[1]- l herne henry corbin, p : 2324- ; éditions de l Herne, paris.
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أحرى جريا عىل مزاعم التشقيق إغريقيا انطالقا من اللغات األوربية أن يت ّم هذا التشقيق عرب ّيا يف
مباين الحكمة املتعالية ،حيث تقارب اللسانان .إ ّن سؤال الرتجمة الفلسفية بني اللسانني مل يُ َث
ين من قبل ،كام أ ّن كبار الهيدغرييني فضحوا هذه املأساوية اللّسانية حني اعتربوا أصل
بشكل ذُها ّ
الهيدغريية نفسها ميكن القبض عليها عرب ّيا كام ذهب هرني كوربان يف محاولته .إ ّن الهروب يف
تخصصا
مأساوية الرتجمة البابلية محاولة إلخفاء الخواء الفلسفي ومزايدة علنية يف سوق خارجة
ّ
عن استشكاالت الفلسفة الحقيقية ،هذا علام أ ّن الهيدغريية الكوربانية وجدت تعميدها الفلسفي
رشاح األسفار األربعة ،وحيث الهيدغريية وجدت
فيام بعد داخل حلقة العالَّمة طباطبايئ من كبار ّ
لها طريقا هناك من قبل أن تتدبّر لها جيوبًا ملتبسة يف املامرسة الفلسفية العرب ّية[[[ .ذكرت مرارا ،يف
يب ،بأنّنا ال ميكننا من رشوط رشدية أو غزالية أو تيمية ،أن نكون
مواجهة هذا الزعم الهيدغريي العر ّ
هيدغرييني ،هذا خلف جيو-فلسفي ،ولكننا لن نكون هيدغرييني إن مل نكن صدرائيني ،وهذا ليس
مبالغة يف القول ،بل هو حقيقة تجلّت كربى مظاهرها يف تجربة هرني كوربان الهيدغريي الفرنيس
األ ّول الذي أعاد اكتشاف هايدغر يف الحكمة املتعالية وحكمة اإلرشاق.
لقد اتهم هايدغر الفلسفة بنسيان الوجود ووجب استعادة التفكري فيه من خالل السفر يف األصل
عرب اللّغة اإلغريقية .لقد سكن إذن الوجود هيدغرييا ،ليس يف اللغة -بشكل عام -فحسب ،بل يف
اللّغة اإلغريقية -بشكل خاص -أيضً ا ،هذا مع أ ّن أكرب ثورة الستعادة التفكري يف الوجود ،هي تلك
التي حدثت مع صدر املتألّهني ،وكانت تجربة تنحت مفاهيمها الواضحة بتجاهل بالغ للّغة ،ولكنها

ط ّورت مفهمة متعالية باللّغتني العربيّة والفارسية ،وأدركت مرا ًرا عجز اللغة يف الوفاء باملعنى ،ال
تبي بالبحث ،وكأنّنا
سيام ما تع ّززه الحاجة إىل العلم الحضوري ،أو زعمه من تدارك الكشف ملا ّ

أمام معيار حديس عميق ملآالت الربهان .هكذا نقلتنا محاولة طه عبد الرحمن إىل متثّل تقليدي
لهايدغر دون الوفاء لفلسفته ،تقليد يف التشقيق مل يرافقه تقليد يف التّأويل.

ترجمة محمود الخضريي لخطاب املنهج يف بداية ثالثينيات القرن املايض ،والتي يعود لها

الفضل يف تعريب الكوجيتو ،حيث سنجد العبارة تتأكد يف ترجمة «دروس»حول ديكارت لكويريه،
هذا األخري الذي استضيف بطلب من طه حسني الذي تلقّى هذا املنهج من أستاذه كويريه نفسه
بالسوربون ،وحاول تطبيقه عىل الشّ عر الجاهيل ،وهو نفسه الذي طلب من يوسف كرم ترجمة
دروس كويريه إىل العربيّة ،التي ألقاها يف القاهرة ابتداء من عام  ،1932هذا يف حني أن محمود
[[[ -سيكون لنا تفصيل يف هذه القضية يف مناسبة أخرى.
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الخضريي كان قد ترجم كتاب مقالة يف الخطاب لديكارت يف  ،1930هذا يعني أ ّن استعامل
صيغة «أنا أفكر» الواردة أيضً ا يف ترجمة يوسف كرم لدروس كويريه فيام بعد ،ع ّززت مقبولية
ترجمة الخضريي ،وحتام إ ّن طه حسني الذي خرب اللّسان الفرنيس كونه طالبا عند كبار فالسفتها،
يب ،قد اطلع عىل الرتجمتني فأمضاهام حيث مل
يب وعميد األدب العر ّ
والخبري بخفايا اللّسان العر ّ
يقف عندهام بنقد أو استشكال .سيخرج طه عبد الرحمن بعد سبعني عا ًما عن السلطة التداولية
لصيغة «أنا أفكّر» ،بحثًا عن بديل يربك الهيكل التداويل لصيغة دشّ نها الخضريي ،وم ّرت تحت
واملستعربي منهم ،من دون إشكال .استند منكرو
أعني جهابذة خريجي السوربون من العرب
ّ
جة
الصيغة «الطّاهية» إىل اإلجامع الفلسفي ،بينام قاومهم باعتبار إجامعهم واقعا يف رضب من ح ّ
السلطان ،وهي مغالطة باملعنى املنطقي ،وهذا موقف فلسفي مرشوع لو كان جا ّدا ،غري أنّه كام
سرنى حني عاب عليهم مخالفة مقتىض النحو ،استند إىل الحجة نفسها ،بافتعال يشء مل يقع،
سامه بإجامع ال ّنحاة .يقع هذا ال ّنقاش إذن يف الكوجيتو عربيّا ولغويّا كمتاهة لغوانيّة تجعل فكرة
الوجود مرتهنة لشقاوة اللّغة.
إذا كانت اللّغة هيدغرييًّا هي مأوى الوجود ،فقد بنى عليها طه عبد الرحمن إرصاره عىل إعادة
علم
تأثيل املفهوم ،لينتهي بنسف املقصود من ترجمة
الخضريي ،ليع ّوضها بعبارة «انظر تجد»ً ،
ّ
أ ّن األمر مل يكن ل ُي ِ
الفلسفي من قبل ،بلُغته الالّتين ّية أو
كل من تعاطى الشأن
أي التباس لدى ّ
حدث ّ
ّ
الفرنس ّية ،حيث هنا نقف عىل معضلة غياب الحاجة إىل تغيري الرتجمة إيّاها .وكنت يف سابق عهد
الخضريي ونقد صيغة «انظر تجد» باعتبارها تحريفًا للمضمون ال تفي
قد دافعت عن صوابيّة ترجمة
ّ
فضل عن أنّه تكلّف مرسف يته ّدد العبارة مبزيد من االلتباس
ً
بأي مستوى من مستويات الرتجمة،
ّ
وامل ُالوغة .وقد طبقت حينئذ معيار الرتجمة املعكوسة عند طه عبد الرحمن نفسه ،حيث بتنا أمام
معنى :من بحث وجد ،فالصيغة تداول ًّيا ،إن شئنا الرتجمة التداول ّية ،لدى الفرنس ّيني تفيد عبارة
يتعي اإلتيان بقرينة صارفة ،وميكن
يل،
ّ
« ،»qui cherche trouveوليك نخرج العبارة من التداو ّ
ألي إنسان أن يستعملها أيضً ا يف الكوجيتو :من بحث بالفكر (نظر) يجد الوجود .والغريب أ ّن طه
ّ
رسه  +++انظر تجد فيك
عبد الرحمن وهو يشري إىل بيت
ّ
يف(= يا تائ ًها يف مه ّمه عن ّ
شعري صو ّ
الوجود بأرسه) .نالح ّ
ظ أ ّن عجز البيت فيه توتولوجيا تشبه أنا أفكر ،ذلك أل ّن فعل اإليجاد الذي
نحته طه عبد الرحمن ،جاء عىل نحو اللّزوم ال التع ّدي ،بينام نجده يف البيت األخري يشري إىل
األنطولوجي ،بل هي تنويع عىل
يف ال تعني الوجود مبعناه
«وجد الوجود» .بينام قول الشاعر الصو ّ
ّ
املقولة املأثورة:
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أتزعم أنّك جرم صغري

وفيك انطوى العامل األكرب

ولكل نصيب من مفهومه املشّ كّك ،وهو يف البيتني السابقني توجيه
ٍّ
ذلك أل ّن الوجود مراتب،
إىل السري إىل الكامالت ،به يخرج الوجود من درك الكدورة املتل ّبسة برشوط الكينونة والتباساتها
الشوط ،وهو غاية
ال ّدانية بالوجود إىل حافّة األعدام وإىل مدارك اإلرشاق املج ّرد عن ّ
كل تلك ّ
الوجودي لكائن يفكّر بقدر مرتبته يف
ين الذي هو الكامل
ّ
ّ
السالكني عىل درب الكامل اإلنسا ّ
الوجود.
وقلت يومئذ إ ّن انفصال الضمري يف الجملة يفيد التأكيد ،مع أ ّن طه نفى أن يكون األمر متعلّقًا
بالتأكيد ،لك ّن لسان الجملة يف الكوجيتو يحيل عىل تأكيد التفكري وربطه بالذّات املفكّرة .إ ّن
مضمون الكوجيتو فلسف ًّيا يفيد التأكيد عىل الذّات واألنا ،وسيكون إظهارها منفصلة يف الجملة هنا،
من باب التأكيد[[[ .غري أ ّن طه ادعى أ ّن الضمري املنفصل «أنا» ال يرد يف اللغة العرب ّية منفصلً وال
ََ
َ
ِيك بهِ َقبْ َل أَن يَ ْرتَدَّ
ت ُبتدأ به الجملة ،وقد واجهته يومئذ بنظائر من االستعامل كنص اآلية :أنا آت
ِ
ُ َ
َ َ
إِلْك َط ْرفك[ النمل.]40-
قبل ذلك استنكر كثريون عىل طه عبد الرحمن هذا االختيار ،ومارسوا انتقا ًدا لصيغته املختارة
كل من
الخضريي ،وكان من بني الذين عاد لري ّد عىل انتقادهمّ ،
كام مارس هو نفسه انتقا ًدا لصيغة
ّ

ربا أ ّن ال ّرد عليهام إنّ ا
مح ّمد سبيال وعيل حرب ،وذلك يف الجزء الثاين من كتابه فقه الفلسفة ،معت ً

سمهم بق َّرائه األوفياء ،مستعي ًنا مبقايسة عىل عبارة فولتري« :الف ّن صعب
ملح ممن ّ
جاء بطلب ٍّ

والنقد سهل» بعبارة« :االعتقاد عسري والنقد يسري» ،مخطّئًا إيّاهم يف موقفهم ،وكان قد ابتدأ
تخطئتهم يف اشتباههم بأمريّة صيغة «انظر تجد» ،بالقول« :لقد أخطأتم يف اعتبار «انظر تجد» جملة

أمريّة» .وذلك ما جعلهم يخالفون القاعدة النحويّة ،بينام الصيغة املذكورة ال هي أمريّة ،لخلّوها من
اإلنشاء ،وال هي خربيّة ،لخلّوها من التقرير ،بل هي جملة رشطِّية باتفاق أهل النحو ،باعتبار أ ّن مث ّة
ما هو مضمر يف الصيغة املذكورة ،حيث أصلها هو« :إن تنظر تجد» ،وعلّق طه عبد الرحمن عىل

أنّه ال يوجد ما يضاهي الجملة الرشط ّية يف ترك االختيار للمخاطب.

ومع أ ّن ما جاء يف تلك الردود يدخل يف إطار الحجاج والجدل ،بحيث ال مجال للتفصيل يف
أشكال املغالطات األخرى املستعملة يف ذلك الحجاج ،فسنعطي مثالً هنا ،حيث اعرتاضاتنا عىل

[[[  -ميكن الرجوع إىل نقدي لصيغة « انظر تجد» إىل كتايب :اإلسالم والحداثة ،ص  ،119-116مركز دراسات فلسفة الدين -بغداد،
ط ،1دار الهادي  ،بريوت.2005 ،
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كل عمل منذ اعرتاضنا ذلك عىل مؤاخذات
الرتجمة الجديدة مل تنل ر ًّدا من صاحبها ،مع أنّه اكتفى يف ّ
عا ّمة تخرج عن املوضوع بافتعال «ثابتة» سوء ال ّنية ،وكان تاريخ انتقادي لهذه الرتجمة هو تاريخ توقّف
كل من منتقديه بتفريع واستدراج ،يكون الر ّد
املرشوع يف فقه الفلسفة عنوة .سيقارع طه عبد الرحمن ًّ
فيه عىل املستنتَج من كالمهم ال ادعائهم ،كالحديث عن أه ّم ّية صيغة املخاطب يف اللغة العرب ّية.

جة
لقد خاض نقاشً ا ساخ ًنا ،مع إطناب وإنشاء كثري يخلو من روح الفلسفة ،ولك ّنه متخم بح ّ
توتولوجي ،كتلك التي ته ّمنا يف إبراز البعد الذّايتّ يف الكوجيتو
السلطان ورغبة جامحة يف إنشاء
ّ
ّ
الفلسفي
يت مهام حاول طه عبد الرحمن ال ّدفاع عن صيغته ولو عىل حساب املضمون
الديكار ّ
ّ
نفي
يت .وقبل
للكوجيتو الديكار ّ
ّ
امليض يف مناقشة صيغة األنا ومدى إيفائها مبعنى الذّات ،فإ ّن ّ
األمريّة وادعاء خروج منتقديه عن القاعدة النحويّة بتأكيدهم عىل أمريّة صيغة «انظر تجد» ت ُخرج
طه عبد الرحمن يف تص ّوره للجملة الرشطيّة عن مقتىض النحو كلّه ،حني اعترب أ ّن الجملة الرشطيّة
ال يضاهيها مثيل يف معنى االختيار .لن يخرج طه عبد الرحمن من الفلسفة يف تقدير مضمون
يب وجهل أكرث مام تجاهل بنياته النحويّة ،عىل الرغم من لغوان ّيته
الكوجيتو ،بل خرج من اللّسان العر ّ
شكل
ً
يف تقدير صيغة الكوجيتو .ولرمبا غاب عن طه عبد الرحمن أ ّن الجملة الرشطيّة وإن اختلفت
عن الجملة األمريّة ،لك ّنها تتض ّمن الطّلب وال تفيد االختيار .نتح ّدث عن بنية إلزام ّية يف الجملة

األمريّة كالجملة الرشطيّة ،حيث ال يتأخّر جواب الرشط عن الرشط لزو ًما ،كلزوم املعلول لعلّته،

فالربط بني مفهوم الرشط والسبب ّية قائم عند ال ّنحاة ،ما انتهى بأيب البقاء إىل القول « :ما يس ّميه النحاة

رشطًا هو يف املعنى سبب لوجود الجزاء ،وهو الذي تسميه الفقهاء علّة ومقتضيًا وموجبًا ونحو
معنوي»[[[.
اللفظي سبب
ذلك ،فالرشط
ّ
ّ

بتعبري ابن مالك أيضً ا يف رشح التسهيل »:تس ّمى األوىل رشطًا؛ أل ّن وجود امللزوم عالمة عىل

وجود الالّزم ( )...وتسمى الثانية جزا ًء وجوابًا؛ ألنّها م ّدعى فيها بأنّها الزمة ملا جعل رشطًا»[[[.

اإللزام ثابت يف الجملة الرشط ّية واألمريّة عند الجوابني .ولو قلنا إ ّن صيغة :انظر تجد هي
لالختيار ،مبا يعني إن نظرت ستجد أو مل تنظر مل تجد ،مبا يعني افعل أو ال تفعل ،فـ «إِنْ» تقع فيام
كل طلب وأمر ،أو حسب سيبويه
كل هذه األوائل ،فهي أصل يف ّ
زعمه الخليل وذكره سيبويه ،يف ّ
محيل إىل زعم الخليل أ ّن «إِنْ» هي أ ّم حروف الجزاء.
ً
املرصي ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،دمشق .1981
[[[ -أبو البقاء :الكلّ ّيات ،ص ،5ج ،3تحقيق عدنان درويش ومح ّمد
ّ
[[[  -جامل الدين محمد بن مالك :رشح التسهيل ،ص ،74-73ج ،4دار هجر ،الطبعة األوىل.1990 ،
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حا يف
ّ
ويظهر من هذا أ ّن الجازم
يحتل منزلة الطلب نائ ًبا عن ّ
الشط ،وعليه بات القول واض ً
صيغة إ ْن نظرت وجدت أو مل تنظر لن تجد املتض ّمنة يف صيغة انظر تجد ،فهي تفيد الطلب.

ّ
استدل
وعليه ،فإ ّن إنكار طه عبد الرحمن عىل منتقديه بتهمة الخروج عن القاعدة النحويّة ،وما
به عىل املنكرين بقوله إ ّن صيغته ال هي أمريّة إنشائ ّية وال تقريريّة خربيّة ،وإنّ ا رشط ّية بإجامع
النحاة ،وأ ّن هذه األخرية ال تضاهى يف إفادة االختيار ،إنّ ا كشف عن جهل باإللزام ووحدة الطلب
والرشطي ،وهو ما أكّده كبار النحاة كالخليل وسيبويه وصاحب مغني اللبيب ونظرائهم.
األمري
يف
ّ
ّ

الفلسفي الذي أراد طه عبد الرحمن أن يخرج املنكرين منه ،بالعودة إىل
ونعود إىل املضمون
ّ
عب عنها ديكارت باألنا املضمرة يف العبارة الفرنسيّة «جو» ()je
مضمون الكوجيتو ،فالذّات التي ّ
هي هنا عرب ًّيا تنفصل استثنا ًء للتعبري عن التأكيد ،عىل أ ّن مث ّة ذاتًا مفكّرة ،هي ذاتها رافعة أرشميدس
الجذري
يف .وبقدر التشكيك
ّ
التي أشار إليها ديكارت بحثًا عن رافعة يقين ّية يقيم عليها بناءه املعر ّ
تشك ،وهي إذ ّ
يكون التأكيد عىل ذات ّ
تشك ال ميكنها أن تخطئ يقينها بأنّها موجودة .ولقد ذهب
طه عبد الرحمن مذهبًا يكاد يكون متجيديّا لهايدغر يف تأثيله ،الذي قارع به منكري طريقته التداوليّة،
إل مناكفة لنقّاده ،والوقوف عند نزعة الرتجمة البابل ّية املستحيلة
وما ذهب إىل متجيد هايدغر ّ
السلطان التي شاعت يف املامرسة
ووقوع يف تقليد
جة ّ
بدعي قوامه استعامل هايدغر يف سياق ح ّ
ّ
العلني .غري أ ّن هورسل وهو
الفلسفيّة العربيّة بشكل يح ّول البيئة الفلسفيّة العربيّة إىل سوق للمزاد
ّ
أستاذ هايدغر ورائد الفينومينولوجيا ،كام م ّر معنا ،انطلق من الكوجيتو ،ناظ ًرا إليه كلحظة تأسيسيّة
للفينومينولوجيا؛ وذلك أله ّم ّية دور الذات الواعية يف إدراك العامل ،وعمل ّية اإلدراك بوصفها خربة
للوعي .من الذّات الخالصة تنطلق خربة الوعي ،فوجب حينئذ التأكيد عليها ،وكيف يت ّم التعبري عن
عب هايدغر؟! هنا نكون أمام رضب من انتهاك
الذّات بغري األنا؟ وهل اللّغة إالّ مأوى الوجود كام ّ
املوقف والتعقيد املفتعل ،ففي ر ّده عىل املنكرين ،اعترب أ ّن املدار يف تأ ّمالت ديكارت ليس عىل
الذّات بل عىل الوجود ،وهنا يصبح املأزق فلسف ًّيا ،أل ّن مدار الكوجيتو هو بالفعل عىل الذّات
املفكّرة ،بينام الوجود هنا هو الزم الذّات املفكّرة ،إذ ال أحد ميلك أن يضلّل الذات املفكِّرة ،أيًّا
كانت صوابيّة أو خطأ التفكري من أنّها موجودة .كان ديكارت يبحث عن قاعدة انطالق ،فكانت
الذات التي قادته عرب بديهة وجودها إىل إثبات اليقني األ ّول.
حاول طه عبد الرحمن أن يقتفي طريقة هايدغر ،حذو النعل بالنعل ،سواء أكان يف التشقيق
أو يف لَ ْغ َونَة الوجود أو حتّى يف اشرتاط هذه األغرقة التي اتَّهم بها من وس َمهم باملقلِّدة حني كان
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يل تيم ًّيا ،ث ّم عاد ليكرس التقليد ويدعوا القتفاء
يستند يف أصل التفضيل ملق ّومات املجال التداو ّ
يب يف طور آخر من الحجاج فيمن ِ
يس ُمهم بالطّاعنني وليس ال ّنقاد ،يف برزخ بني
طرائق التفكري الغر ّ
التقليدانيّة والحداثيّة تخلو من االستقامة اإلبستيمولوجيّة واأليديولوجيّة أيضً ا ،بطريقة يكرث فيها
مستوحى
يف
التقليد واالت ّباع ،حتى يف ما يس ّميه مرشوع االئتامن ّية ،الذي ال يعدو سوى تطبيق حر ّ
ً
من فكرة هايدغر عن الوجود الخطّاء يف «الكينونة والزمن» ،وهي قض ّية تفصيل ّية لدى هايدغر ،من
الخاص،
املمكن أن نقف عندها يف مناسبة أخرى ،والتي تقرأ الوجود -لنقل -العا ّم مع الوجود
ّ
املعتقدي بوصفه والدة ثانية .هناك تح ّدث
والذي نعني به ،الكينونة السابقة والالّحقة للحدث
ّ

االقتصادي ،وهو الذي سيبني عليه وليام جيمس فيام
هايدغر عن املديون ّية ،االئتامن ّية ،باملعنى
ّ

بعد رؤيته للدين ،حني يقول هايدغر« :أن تكون مدي ًنا ( )AVOIR DES DETTESالذي يرتجم عن

يعب عن خرق القتضاء
أخالقي»[[[ .هكذا ،قرأ
رضب من التعامل مع الغري ،وإنّه «خطّاء ،»...الذي ّ
ّ
االقتصادي.
الهيدغريي للخطيئة واالئتامنيّة مبعناها
طه عبد الرحمن مفهوم عرض األمانة يف التفسري
ّ
ّ

شكل من القصديّة ،وهدفها
ً
أ ّما يف الفلسفة ،ال س ّيام حني نستحرض الثيولوجيا ،فإ ّن األمر يتطلّب
الهيدغريي جعل اإلميان شفّافًا ،ومتكني املجال من مفهمة تؤ ّمنها الفلسفة ،وكذا
يف املطلب
ّ
العقدي.
الخاصة يف صلب الحدث
رضورة الكينونة املشرتكة التي ال مناص منها إلدراك الكينونة
ّ
ّ

الفلسفي ،وقد
يؤاخذ طه عبد الرحمن منتقدي صيغته املقرتحة بأنّهم واقعون يف تقليد املنقول
ّ

أكرث من تكرار هذا النعت عىل امتداد كتاباته تقدميًا وختا ًما ،غري أنّه يخفي أ ّن ال يشء من طريقته

إالّ وهو منقول من التداوليّة -براغامتيّة بريس ووليام جيمس وبوتنام -وهايدغر وغريهم .يشء يدرك

من خرب تاريخ األفكار الحديثة[[[؛ وبهذا يصبح املوضوع ليس اإلبداع مقابل التقليد ،بل التنازع
حول الشكل األكرث وفاء للتّقليد.

وقد قارع طه عبد الرحمن إجامع مؤ ّرخي الفلسفة يف إسناد ابتداء الفلسفة الحديثة إىل ديكارت،
ربا
مرب ًرا ما أسامه بالتضليل والكذب والنسيان ،مؤكّ ًدا سبق بيكون لديكارت وتأث ّر هذا األخري به ،معت ً
[[[ -فيليب كايل :الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر ،ص ،35تـ :د.فؤاد مليت ،ط  ،2017 ،1ابن النديم للنرش والتوزيع (الجزائر)
ودار الروافد الثقاف ّية-نارشون (بريوت).
[[[ -مل يبالغ عبد الله العروي حني قال »:ما مل يأخذه يف االعتبار طه عبد الرحمن ،مل يبحث عن أصول تفكريه هو يف الوقت الذي يبحث
عن أصول أفكار اآلخرين .لوال أنّ جل مفاهيمه اإلجرائ ّية مأخوذة من هناك وليست مأهولة كام يدعي أو لنقل مأهولة عرب واسطة ،والواسطة
يا للغرابة هي جامعة املسترشقني الثائرين عىل الليربال ّية يف عهد املوجة الشموالن ّية ( ),,,ميدان التداول ً
مثل هو عبارة لسان ّية عن مفهوم
يب
الجامعة ،يصفه ّ
ثم يدّ عي أنّه يعرفه ،»...انظر خواطر الصباح( )1999-1982ج  ،3ص 225-222ط  ،2005املركز الثقايفّ العر ّ
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مختص ،لعلّه أ ّول من
إيًاه أوىل بالريادة يف الحداثة[[[ .سيبدو هذا الحكم ضعيفًا إذا استحرضنا رأي
ّ
اختص يف ديكارت وغالييل وبيكون باعتبار
ق ّدم ديكارت إىل العرب :ألكسندر كويريه ،وهو من
ّ
اختصاصه يف فلسفة العلم ،حيث إ ّن أولئك كانوا قد تح ّدثوا عن العلم الجديد من ناحية الوصف،
مؤس ًسا للعلم ،يقول يف محارضاته تلك« :فباإلضافة إىل معارصي ديكارت وإىل
فقد كان ديكارت ّ
ديكارت نفسه «املقال يف املنهج» مق ّدمة لعلم جديد وإعالن لثورة فكريّة ستتلوها ثورة علم ّية
كثمرة لها .ولقد نسينا نحن أنّه مق ّدمة لعلم جديد وإعالن لثورة فكريّة ستتلوها ثورة علم ّية كثمرة لها»
ويستطرد قائال »:ومل تكن الكتب يف املنهج ناذرة لعهد ديكارت وأحدثها عه ًدا «املنطق الجديد»
النظري
لبيكون ،جاء هو أيضا مبنهج جديد ،منهج يؤ ّدي إىل علم جديد ،إىل علم معارض للعلم
ّ
القديم ،ولقد أعلن ديكارت من ناحيته هذا العلم الجديد ،الذي كان ينتظر منه تغيري الحياة اإلنسان ّية
وإقامة اإلنسان س ّي ًدا وملكًا للطبيعة ،ولكن ديكارت مل يقترص عىل إعالنه ،بل جاء هو بذلك العلم
الجديد وأعطانا النتائج .[[[»...هذا ناهيك عن آراء قادة الفلسفة الحديثة ،ليس أ ّولهم وال آخرهم
هيغل الذي اعترب ديكارت البطل الذي أرىس األرض ّية الجديدة للفلسفة[[[.
ال ّنقاش حول ديكارت عربيًّا ،وتحدي ًدا من خالل النموذج األخري ،هو نقاش حول من هو جدير

باحتياز الكوجيتو ،واإلمساك بالفهم الصحيح للتّأ ّمالت .مل نشهد نقاشً ا يف عمق وحيويّة النقاش

كل قراءة
الفينومينولوجي للتأ ّمالت ،والذي بلغ أوجه مع هورسل وهايدغر عىل خالف وتفصيلّ .
ّ

تظل وف ّية ملسبقاتها .مل يكن طه عبد الرحمن بصدد الدفاع عن ديكارت وال عن الوجود ،بل كان
ّ
خاص ،أال وهو :أنا أُالوغ إذن أنا موجود ،وهو
فلسفي من داخل كوجيتو
يدافع عن مهنته كمامرس
ّ
ّ

ما أظهره تفكيك امل ّدعى ،ال س ّيام بعد أن زعم د .طه عبد الرحمن أ ّن «ما ذكرناه من أنواع الوجود
وأنواع الذّات شاهد رصيح عىل أنّنا فتحنا يف الكوجيتو أبوابًا يف االستشكال مل تطرق من قبلنا ،كام
يت أي املوقف عىل ذات املتكلّم
فتحت آفاقًا يف االستدالل مل نسبق إليها ،فالوجود الالزم الديكار ّ

صار فر ًعا متولّ ًدا بطريق التجريد من أصل الوجود املتع ّدي والوجود املبارش الديكاريتّ ،أي الذي
ال يدركه إالّ املتكلم ،صار هو اآلخر فر ًعا متولِّ ًدا بطريق التجريد من أصل هو الوجود بواسطة أو
املتوسط ،وصارت الذات املفردة الديكارت ّية متف ّرعة عىل ذات هي يف األصل مزدوجة،
قل الوجود
ّ
الفلسفي :كتاب املفهوم والتأثيل ،ص ،40املركز الثقايفّ
العريب ،1999 ،الدار
[[[  -د .طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة –  – 2اقول
ّ
ّ
البيضاء-بريوت.
[[[ -الكسندر كوايريه :ثالثة دروس يف ديكارت ،ص 18
[3]- jean-loup bonnamy, les grandes expressions philosopkiques; le point, p: 47, N: novembre-decembre
2017.
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حدة
والذات غري املنعكسة الديكارت ّية متف ّرعة عىل ذات هي يف األصل منعكسة ،والذات املتو ّ
الديكارت ّية متف ّرعة عىل ذات هي يف األصل مجتمعة»[[[.

ال يستوقفنا االدعاء هنا من ناحية الشكل؛ ألنّه ادعاء سليم من حيث ال توجد رطانة فلسف ّية
سابقة تضاهي هذا التفريع ،حيث يتأكّد خل ّو هذه املامرسة الفلسف ّية من خربة بتاريخ الفلسفة التي
األقل كانت ستعفي الباحث من انتحال مفاهيم غريبة عن
ّ
لطاملا استهان بها الكاتب؛ ألنّها عىل
املأصول واملنقول الفلسفيّني م ًعا ،إذن لكان استفاد من مفهوم اعتبارات وأنحاء الوجود ،وخفّف
املفهومي ،وملا وقعنا يف مفارقة أن تتف ّرع الذات غري املنعكسة عىل الذات املنعكسة.
من االلتباس
ّ

للعروي وردت يف ديوان السياسة مفادها :أ ّن
ذكرت يف إحدى محارضايت ُمقايسة عىل عبارة
ّ
السيايس يخىش من املؤ ّرخ ،ألنّه يذكر ويتذكّر .وبناء عىل أن ُمحرتف األيديولوجيا هو مبثاةت من
ّ
يسوس املفاهيم ألغراض سياس ّية ،فإنّني ذكرت أ ّن األيديولوجي يخىش من مؤ ّرخ الفلسفة ومؤ ّرخ
األفكار؛ أل ّن هذا األخري يتذكّر ويحرج التّمثّالت املخاتلة للمفاهيم ،هنا وبتعبري ياسربز يصبح
تاريخ الفلسفة فلسفة.

الكوجيتو فينومينولوجيا
يكرس هورسل ذلك التقليد الذي ساد يف املامرسة الفلسف ّية الفرنس ّية ،حالة االرتهاب من املرياث
ين ،وبينام يعيدنا هورسل إىل التّأ ّمالت الديكارت ّية كأصل للفينومينولوجيا ،يعيدنا
الفلسفي الجرما ّ
ّ
ريا من مغامرات
هايدغر إىل األصل
اإلغريقي مليتافيزيقا الوجود ،وبالفعل فقد واجهنا يف التّأ ّمالت كث ً
ّ
كل مسبقات الحواس واالنطالق من الخربة الذاتيّة للوعي بحثًا
الوضع بني األقواس التي شملت ّ
آرشيميدي لبناء جديد للمعرفة .القصد واالقتصاد أساس ّيان يف انطالق خربة الوعي
عن مركز إسناد
ّ
باألشياء .إ ّن تأ ّمالت التّأ ّمالت يف التّأ ّمالت الديكارت ّية ،محاولة لتعميق الفهم وتأويله ،وهي تؤكّد
بشكل آخر عىل أ ّن الفلسفة الحديثة حتى مع وجود القطائع الكربى ،ال زالت تفكّر ديكارت ًّيا.

كان هورسل باألحرى يبحث عن بداية حقيقة ،وعن مرشوع ّية تاريخ ّية صلبة للفينومينولوجيا من
خالل التأ ّمالت الديكارت ّية ،لكن مل يوفّق ديكارت يف إمتام إعادة اكتشاف بداياتها ،كأ ّن الكوجيتو
بهذا املعنى مل يستكمل مشواره ناحية املوضوع ،بقي يحوم حول الـ «أنا أفكر» ،لكن الكوجيتو
ينطوي أيضً ا عىل املوضوع.

[[[ -طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة ()2القول الفلسفي :كتاب املفهوم والتأثيل ،ص.53
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لقد اعترب هورسل الفينومينولوجيا الرتاسندنتال ّية (املت ّعدية)[[[ مستوحاة من اللحظة الديكارت ّية،
شكل من الديكارت ّية الجديدة
ً
من هناك خرجت إىل ح ّد ميكننا اعتبارها -حسب هورسل-
(.)new-cartesianisme
لكل فيلسوف
حة ّ
جا إلعادة تأسيس مسار الفلسفة ،قضية مل ّ
تصلح التّأ ّمالت أن تكون منوذ ً
يتأ ّهب لبدء وظيفته ،ال ب ّد من العودة إىل األنا الخالصة .يتأسف هورسل كيف واجهت التّأ ّمالت
هذا العزوف من قبل الفلسفة ،بل هي أصلح حتى للعلوم الوضعيّة من حيث إنّها ق ّدمت لها األساس
يت بوصفه مدشِّ ًنا لعرص جديد أو منط آخر من املامرسة
يل .تغيب جذرية الحدث الديكار ّ
العق ّ
إل أنّنا يف نظر هورسل بتنا أمام تضخّم يف الكتابة الفلسف ّية ،ولكن يف غياب فلسفة
الفلسف ّيةّ ،

مشرتكة تتمتّع بالحيويّة ،ال يوجد رابط يش ّد عصب هذه الكتابات الفلسفيّة ،توجد فلسفات بقدر
وجود فالسفة ،مؤمترات فلسفيّة ،ويف هذا ال توجد فلسفات تلتقي ،بل مج ّرد لقاء بني الفالسفة يف
روحي مشرتك حقيق بتوفري فرصة تالقح الفلسفات .ففي تشخيص هورسل النحطاط
غياب فضاء
ّ
املامرسة الفلسف ّية املعارصة يشري إىل أه ّم ّية بعث تأ ّمالت ديكارت ّية جديدة عىل أرض ّية «األنا أفكّر»،
ويعترب أنّه مدين لذلك يف تأسيس الفينومينولوجيا الرتانسندتاليّة.

لكل فيلسوف يريد أن يكون فيلسوفًا ولو مل ّرة واحدة يف حياته أن يعود إىل ذاته
ماسة ّ
الحاجة ّ
كل العلوم املعطاة يف محاولة إلعادة تأسيس فلسفة ،مهام بدت الفلسفة
الخالصة ومحاولة قلب ّ
ين ،فهي شأن ذايتّ .يشري هورسل إىل أه ّميّة االنطالقة والوضوح طب ًعا ،وهو يف الوقت
ذات بعد كو ّ
نفسه ال يخفي الرغبة يف تجديد الديكارت ّية الكالسيك ّية ،وتجنب األخطاء التي سقط فيها ديكارت
والديكارت ّيون[[[.

تكمن أه ّم ّية إعادة تأويل ديكارت هورسل ًّيا ،يف مبدأ تجديد الفلسفة انطالقًا من القيمة
تأويل
ً
تظل كام ذهب بول ريكور إىل كونها
اإلبستيمولوج ّية للتأ ّمالت ،من حيويّة االنطالقة ،ولك ّنها ّ

عريب ملفهوم تراسندنتال ،إذ هناك من استعمل لفظ متعايل وهناك من استعمل لفظ استرشايفّ ،
[[[ -حار املرتجمون يف إيجاد معادل
ّ
وهناك من استعمل لفظ تج ّوز..وأفضّ ل استعامل املتعايل ،ألنّها العبارة الفلسف ّية التي استعملها حكامء وفالسفة مسلمون ،وإن طرأ عليها
إضافات جديدة يف املامرسة امليتافيزيق ّية الغرب ّية ،فليس املطلوب قلب املفهوم بل إضافة املعنى إىل اللفظ نفسه كواحد من احتامالت
املعنى .والحقيقة أنّ عبارة تعدّ ي إن كان ال بدّ من بديل قد تؤدّي الغرض ،فهي تأيت مبعنى التجاوز أيضً ا ،وهي كلمة استعملها النحاة يف
مشتق وم ّيزوا بني
عبارة الفعل املتعدّ ي وغريه .وال إشكال يف استعارة املفهوم ،متا ًما كام فعل الفالسفة املسلمون حني استعملوا كلمة
ّ
املشتق ،ورمبا أمكنهم لو استم ّر إبداع املفاهيم عىل
معناها يف اللغة ومعناها يف املنطق والفلسفة ومعناها يف علم األصول يف مبحث
ّ
املشتق يف الرياض ّيات الحديثة.
وتريته أن يتحدّ ثوا عن
ّ
[2]- MÉDITATIONS CARTESIENNES ;Edmond HUSSERL, page 1,2,3/ Traduit de l allemand par M,
GABRIELLE PEIFFER ET M. EMMANUEL LEVINAS. PARIS LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J.
VRIN 6, Place de la. Sorbonne (Ve) 1953 .
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لكانطي جديد .ففي تأويل ريكور لتأ ّمالت هورسل نقف عىل حقائق تساعد عىل ضبط وجوه التأويل
ٍّ
ووضعها يف سياقها ،يؤكّد ريكور جريًا عىل املنوال نفسه ،أ ّن ديكارت مل يكن جذريًّا مبا يكفي أو
ميكن القول :إنّه مل يكن وفيًّا لجذريّته .ال ب ّد من استكامل امله ّمة ليك تخرج الفلسفة من تاريخها
األبدي[[[ .هذا يف نظره ما توحي به التّأ ّمالت الديكارت ّية لهورسل ،أي نسف
الخاص إىل معناها
ّ
ّ

الخاص للفلسفة والذهاب تق ّد ًما نحو البدايات الحقيق ّية .الحديث هنا مع ريكور ينتهي
التاريخ
ّ

إىل تأكيد خيانة ديكارت لجذريّته ،باعتبار أ ّن الكوجيتو من حيث املبدأ هو ذات ترانسندنتاليّة ،مل

ميض ديكارت إىل النهاية يف تحقيق ذات ّية خالصة من دون خارج مطلق .إنّنا حني نخطئ مقاربة
ديكارت يف ضوء البنية الديكارتيّة ،فسنكون إزاء فلسفة أخرى مختلفة عن ديكارت ولسنا إزاء
محاولة لتجذير ديكارت .بالنسبة إىل ريكور أيضً ا نحن يف التأ ّمالت الديكارت ّية لهورسل إزاء موقف

يتق ّدم باتجاه القطيعة ،إىل نحو من اإليغولوجيا من دون أنطولوجيا ،كان ه ّم ديكارت هو االنشغال
حة،
باألنطولوجي أكرث من
يل ،يبحث عن الكينونة ال عن أساس للص ّ
االبستيمولوجي أو الرتانسندنتا ّ
ّ
ّ

يل ينطلق من موقف الكانطيّة الجديدة ،بل يبقى
هذا ما يخلص إليه ريكور من أ ّن التأويل الهورس ّ

الفينومينولوجي ،إذا ما
الريكوري :ماذا سيتبقّى من وجود الكوجيتو من خالل االختزال
السؤال
ّ
ّ
والثيولوجي[[[؟
األنطولوجي
ألغى منه هورسل البعد
ّ
ّ

ّ
ّ
الهيدغريي؟
أي معىن للكوجيتو يف ضوء مفهوم الدازاين
الهيدغريي للوجود،
ليس القصد أن نفتح متاهة أخرى هنا ،ولك ّننا نالمس بعض مخرجات التّأ ّمل
ّ

فلسفي يف غرب مأزوم
كل استئناف
خاصا عىل ّ
وكيف أ ّن التّأ ّمالت الديكارتيّة ال زالت تفرض تح ّديًا
ًّ
ّ

ميتافيزيق ًّيا .عن تلك الفينومينولوجيا التي قرأ هورسل الكوجيتو يف ضوء مفاهيمها كاإليبوخي
أو ومركزيّة الوعي ،يقتحم هايدغر تلك العالقة غري الواضحة مبا فيه الكفاية بني الفينومينولوجيا

والتيولوجيا ،ففي األ ّول يبدو القصد منص ًّبا ،حسب تعبري هايدغر ،عىل البيان عام ينكشف انطالقًا
من ذاته كام ينكشف انطالقًا من ذاته[[[.

يف نظر هايدغر يبدو موضوع التيولوجيا هو العلم الذي ميكّننا من جعل املسيح ّية حدث ًا تاريخ ًّيا
تأس ًيا بفرانتس أوفربك باملسيحان ّية ( ،)christianiteهي بهذا املعنى
ً
أصيل ،وهو ما يدعوه هايدغر ّ
[[[ -بول ريكور :يف مدرسة الفينومينولوجيا ،ص ،197تـ :عبد الحي أزرقان ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،بريوت.2020 ،
[[[ -م ،ن.207-198 ،
[[[ -فيليب كابيل :الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر ،ص( ،20م ،ن).
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أي مفهمة إغريق ّية-رومان ّية ،باعتبار أ ّن اإلميان يف نظر هايدغر هو منط وجود للدازاين[[[.
تقع خارج ّ
هيدغريي بالغ األه ّم ّية ،يتعلّق باملزامنة أو املشاركة،
ويف قراءته لهايدغر يذكّر فيليب كابيل مبفهوم
ّ
ين بوصفنا أمام معنيّني أو لنقل متلقّني ،من هنا
فالوحي يحيلنا إىل مشاركني يف الحدث الوحيا ّ
اإلميان يغدو والدة ثانية ،بتعبري هايدغر ،أن تعتقد هو أن توجد يف املعتقد بالتاريخ املوحى به ،بل
علم
علم باملعنى
األنطيقي ،ليجعلها ً
سنجد هايدغر ،خالفًا للتأ ّمالت ،يخرج التيولوجيا من كونها ً
ّ
علم بسلوك املعت ِقد ،فالتيولوجيا تنبثق من اإلميان وهي العلم به ،وهنا
ملا هو معتَقَد به ،وأيضً ا ً
يصل هايدغر إىل كون التيولوجيا هي الكشف عن الوجود املعتَقَد لجعله وجو ًدا شفّافًا .وسيصل
املعتقدي،
بنا هايدغر إىل أ ّن اإلميان بوصفه والدة ثانية هو مجاوزة للكينونة السابقة للحدث
ّ
لك ّنه تجاوز ال ينفي الكينونة املشرتكة ،ال يعني القطيعة مع الوجود السابق للمعتقد ،الذي يحتفظ
بوجوده يف التواجد الجديد ،وهنا يكمن دور الفلسفة بالكشف عن املفاهيم السابقة ملفاهيم
التيولوجيا املسيحيّة ،من هنا يأيت حديثه عن رضورة العودة إىل املفاهيم السابقة لتأويل املفاهيم
الالحقة ،كقراءة الخطيئة يف ضوء الخطأ[[[.
الهيدغريي امل ُلقى به يف العامل -الدازاين بوصفه زمن ًّيا،
تضعنا املفهمة الجديدة للكائن
ّ
تزج بنا يف جيوب أخرى من
متشخ ً
ّصا -يف تجربة تأ ّمليّة أخرى وحدها تنقذ املوقف ،غري أنّها ّ
أشكال أخرى من
ً
الغموض ،فتقلّبات هايدغر يف مسار تص ّوره للتاريخ والزمن والوجود ،يخفي
كل استشكاالته
التناص القريب والبعيد ،إىل الحنني للخربات السابقة ،وال أستطيع أن أجاريه يف ّ
ّ
لحل معضلة
ّ
الخاص ،وحتى توسيط تاريخانيّة النسيان للوجود
التي يبدو فيها مدي ًنا للمعتقد
ّ
امليتافيزيقا الغربيّة فيه شكل من االستيعاب الناقص واملحدود للفكرة الصدرائيّة عن الوجود
ين لنظريّة الوجود
وأصالته والجوهر وحركته .مل يكن تناول هورتان ( )Hortenكمسترشق أملا ّ
بكل
يئ غري املعلن عند هايدغر -كاف ًيا لإلملام ّ
عند ّ
مل صدرا -وهو مصدر هذا التأثري الصدرا ّ
التناص يفضحه سوء الفهم نفسه أو لنقل
تفاصيل نسق الحكمة املتعالية الصدرائيّة ،وهو شكل من
ّ
يل ديكارتيًّا هنا يت ّم تجاوزه بالتّأ ّمل
سوء االنفتاح املبارش عىل هذا املنت الستقصائه ،فالتّأ ّمل الغ ّزا ّ
يئ هيدغرييّا ،نحن أمام سيموالكر عن أصل مفقود ،يتنابذ ُسلطان امليتافيزيقا الغرب ّية ،غري
الصدرا ّ
أنّنا سنصادف مالمح كثرية لسوء الفهم ،ال س ّيام حني يتح ّدث هايدغر عن الوجود بوصفه جوه ًرا.
لقد أفرد هايدغر يف «الكينونة والزمن» حديثًا عن ديكارت وتأويله للعامل ،رمبا كان هايدغر أكرث
[[[ -فيليب كابيل :الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر ،م ،س ،ص25-24
[[[ -م ،ن ،ص34-25
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حسم من أستاذه هورسل بخصوص مهام الفينومينولوجيا .ليس من اليسري أن تفتح لهايدغر ملفًّا
ً
تحقيق ًّيا عىل مدى انتهاكه لفينومينولوج ّيته وهو مأخوذ بالتّاريخان ّية التي منها ابتدأ وطارح قبل أن
يكتشف الدازاين ،وها هو يحاسب ديكارت عىل خلفيّاته ومسبقاته ليغامر يف تفسري كيف يتم تأ ّول
تقص تأويالت العامل السابقة عىل ديكارت
العامل انطالقًا من كائن يسكن يف العامل ،هذا يتطلّب
ّ
والالّحقة أيضً ا .وقد ناقش هايدغر ديكارت هنا من خالل ثالثة محاور يف الكينونة والزمن ،األوىل
األنطولوجي ،والثالثة تتعلّق مبناقشة هريمينوطيق ّية
التعي
بتعي العامل ،والثانية بأصل هذا
تتعلّق
ّ
ّ
ّ
لألنطولوجيا الديكارتيّة للعامل ،وسيقف هايدغر عند التمييز الذي أحدثته األنطولوجيا الديكارتيّة
محيل إىل
ً
يعي ديكارت كينونة الكائن؟
بني الطبيعة والروح ،ويتساءل :وفق ّ
أي معنى للكينونة ّ
يعي
تناوب املعنى يف استعامل الكائن ديكارت ًّيا إىل كينونة الكائن من حيث الجوهريّة تارة ،كام ّ
الكائن نفسه بوصفه جوه ًرا تارة أخرى ،وهذا ما حثّ هايدغر لبحث مفهوم الجوهر ،ليتساءل :كيف
الكانطي الذي يجعل هايدغر ُياهي بني النومينا
قابل لإلدراك؟ هنا يحرض التأثري
يكون الجوهر ً
ّ
رضا هنا يف تص ّور
والجوهر ،وهذه قضية ال أريد أن أبحثها هنا ،لكن سنجد املوقف
الكانطي حا ً
ّ
إل من خالل صفاته.
قياسا عىل اليشء يف ذاته ،حني يعترب أ ّن الجوهر ال يظهر ّ
هايدغر للجوهر ً
اإليتيمولوجي الغارق يف
إن كان هايدغر كام ذكرنا يدعو للتفكري إغريق ًّيا ،وهو ما يربر هذا السفر
ّ
التشقيق واللّغونة للوجود ،فهو هنا كان أحرى لو ج ّدد يف الكاطيغورياس ،الذي سنجد الصدرائيّة
استنزفته لصالح ممكنات متج ّددة يف املعنى وعالقة الجوهر باألعراض من حيث هي ما ّ
يدل عليه،
ّ
استدل بالحركة الجوهريّة من خالل حركة األعراض التي ال تنفصل عن الجوهر ،وليؤكّد
حتى أنّه
مال صدرا هنا بأنّه من خالل أسفاره العقل ّية هو أ ْوىل ببارمينيد من هايدغر يف الكينونة والزمن ،يف
الفلسفي يف
جرأة االقتحام ووضع املفهوم يف سياقه مع اقتصاد يف املفهمة ،مل يرهن التج ّدد
ّ
شقاوة التشقيق .لنتأ ّمل حديث هايدغر عن الجوهر ،حيث يتح ّدث عن خصائصه املم ّيزة ،أي ما
مي ّيز الجواهر ،ليعطينا صورة عن تلك الخصائص يف التم ّدد بحسب الطول والعرض والعمق ،أي
يتجل من خالل أعراضه ،غري أ ّن هايدغر يف بحث
ّ
ع ّز عليه أن يقول إنّها األعراض ،وبأ ّن الجوهر
ين ومميّزاته وصالبته وفق التفسري الديكاريتّ كان يف وضعيّة أقوى ،وذلك حني
الجوهر الجسام ّ
المس مفهوم الحركة وانحفاظ كينونة الجسم مع تغريها ،ليخلص إىل أ ّن ما يشكّل الكينونة الحقيق ّية
عب بوضوح عن الحركة الجوهريّة،
هو الـ « »extensioوليس « .»recorporeaهنا يكون هايدغر قد ّ
وعن انحفاظ ماه ّية الكينونة داخل االنقسام والتشكّل والحركة ،أي وجود الكائن األصيل بصورة
شكل من الغموض يعود إىل مفهوم الجوهر
ً
خاصيّ ُة «جوهريّة الجوهر» ،غري أ ّن مث ّة
تتأكّد فيها
ّ
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الهيدغريي ،حيث ربطه باالستغناء عن الحاجة« :ما ليس يف حاجة إىل كائن آخر يف تحديد
ّ
كينونته» ،ومن هنا مل يتمكّن هايدغر من تص ّور مانح للوجود ،بل اعتبار املطلق نفسه بهذا املعنى
يف حاجة إىل الوجود ،فلو استعملنا مفهوم ابن سينا للممكن والواجب ،فإننا مع هايدغر سنعترب
هناك حاجة للوجود مشرتكة بني الواجب واملمكن .انعدام الحاجة هنا هي بلحاظ أ ّن الجوهر
محل مستغ َنى عنه يف الوجود ،وليست الحاجة هنا يف أصل
ّ
إن ُوجد يف الخارج ،فلن يوجد يف
اإليجاد ،غري أ ّن هايدغر سيقرتب م ّرة أخرى من وجودان ّية صدرا بعد تأكيد الحركة الجوهريّة عىل
نحو من األنحاء ،حني اقرتب من مفهوم تشكّكيّة الوجود ،وهذا االقرتاب هو من ناحيتني :ناحية
وحدة الوجود املشرتك ،وناحية التم ّيز بالوجود يف الوجود من حيث تراتب ّيته وتناسب ّيته.
يدعي هايدغر أ ّن ديكارت استطاع أن يقرتب من معضلة شغلت أنطولوجيا العرص الوسيط،
محل الحديث؟ ذلك ألنّه اعترب
بأي معنى يُطلق معنى الكينونة عىل الكائن ّ
يختزلها سؤال وهو أنّه ّ
أنّنا إزاء وجود الله ووجود العامل نتح ّدث عن الوجود ،غري أنّنا لسنا نعني الوجود نفسه ،أي أ ّن

هايدغر يرى أنّنا نصادف بني كائن وآخر اختالفًا ال نهائ ًّيا يف أنحاء الكينونة؛ أل ّن معنى الوجود
لو كان واح ًدا الستوى يف ذلك املخلوق وغري املخلوق ،وهذا ال محالة ينتهك بنية التّأ ّمالت
الديكارتيّة .بل يسند للسكوالئيّني إطالق ما سامه الـ « »Analogكتعبري عن الكينونة ،وهو ما
يقابل مفهوم املتواطئ .لو سافر هايدغر عرب تشقيقاته عند فالسفة الحكمة املتعالية ،ال س ّيام يف
السهروردي ومعنى الجواهر الغاسقة وال ّنور اإلسفهبد واألنوار القاهرة أو يف
اإلرشاقي مع
مدركها
ّ
ّ
مدركها الصدرايئ تحدي ًدا يف اعتبار املاهية وأصالة الوجود وأنحائه وتشكّكه والحركة الجوهريّة[[[،
السبزواري
الهتدى إىل توصيفها بالتّشكك -املقابل للمتواطئ -يف وخلع مال صدرا وكام سيؤكّدها
ّ
يف املنظومة من أ ّن معنى الوجود مشكّك ،ومن أنّه مشرتك ،فكونه مش ّككًا يعني أنّه مختلف ،غري
سيعب عنه
أ ّن االختالف هنا يجري طبق قاعدة :ما به االشرتاك هو عني ما به االختالف .هذا إذن ما
ّ
هايدغر باختالف صور الوظيفة الدالليّة للوجود أو الكينونة ،ويشري هايدغر إىل قضيّة مه ّمة هنا ،أال
خ ًرا ج ًّدا
األنطولوجي ،وهو بذلك ّ
وهي أ ّن ديكارت أبقى عىل املعضلة ذاتها يف اشتغاله
يظل «متأ ّ
ّ
مقارنة بالسكوالئ ّية» ،بل إ ّن ديكارت تجاهل يف نظر هايدغر هذه املعضلة ومعنى الكينونة الكامن
يف مفهوم الجوهريّة ،بل مييض هايدغر أبعد من ذلك حني يعترب أ ّن ديكارت استبعد النظر يف
قي
[[[ -ط ّورت الحكمة املتعالية فلسفة نسق ّية متكاملة حول الوجود والجوهر ،ومن داخل اللغة العرب ّية نفسها ،بعيدً ا عن ركاكة التشقيق الشّ ّ
جر اإلبداع
الفلسفي ومضمونه لكلف
الذي رهن العمق
إيتيمولوجي لطاملا تجاهله مالّ صدرا الذي أسند إبداعه باملتداول من املفاهيم وف ّ
ّ
ّ
يل مينحه حياة فلسف ّية جديدة .ما يجري اليوم يتجاوز فلسفة اللغة
تأوي
أفق
يف
إبداعه
إعادة
خالل
من
نفسه،
املفاهيمي
من داخل ال ّنسق
ّ
ّ
إىل لغونة الفلسفة.
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األنطولوجي للجوهر حني تراءى له الجوهر من حيث جوهران ّيته منذ البدء يف ذاته ولذاته
السؤال
ّ
محمول واق ًّعيا،
ً
قابل للفهم ،فالكينونة هنا ليست مؤثرة ،وهي حسب عبارة لكانط :ليست الكينونة
ً
العبارة التي يراها هايدغر ر ًّدا لعبارة ديكارت نفسه.
إنّنا إذن أمام محاولة تصلح لتعزيز فكرة نسيان الوجود ديكارت ًّيا أيضً ا ،فقضّ ية الجوهريّة هنا
فهم
تؤ ّدي داللة أنطولوجيّة وأنطيقيّة يف الوقت نفسه ،بهذا يكون ديكارت يف نظر هايدغر قد ق ّدم ً
أنطولوجيًّا خاطئًا عن العامل ،ومن خالل العامل القابل لإلدراك كان قد تجاوز ظاهرة العامل وكينونة
تعب عن نفسها من داخل العامل ،بل فرض
الكائن .مل يرتك ديكارت يف نظر هايدغر كينونة الكائن ّ
كينونته من خالل فكرة غري واضحة وغري مربهنة عن الكينونة ،ففي نهاية املطاف مل يفعل سوى أن
الفلسفي آثار األنطولوجيا القدمية إىل الفيزياء والرياض ّيات الحديثة وأُ ُس ِسها
نقل عرب هذا االشتغال
ّ

الرتانسندنتاليّة .يدرك ديكارت حسب هايدغر ،أ ّن الكينونة األصليّة ال تكشف عن نفسها ،بل ال

ميكن عن طريق الحواس الكشف عن الكائن يف كينونته ،بل وال تسمح الحواس للكائن أن يعرف

مختزل
ً
جية عن الدازاين،
داخل كينونته .لقد جعل ديكارت من املستحيل الظفر بإشكاليّة أنطولو ّ
متعي يف العامل[[[.
أنطولوجيا العامل يف أنطولوجيا كائن
ّ

تبدو قراءة هايدغر أو باألحرى تأويل هايدغر لديكارت أكرث جذريّة من هورسل الذي تجاهل

األنطولوجي للتّأ ّمالت ،ليقف عىل أه ّميّة تجديد املنهج يف التّأ ّمالت ومرشوعيّة
قيمة املحتوى
ّ
رصح باإلشكال املزمن
االنطالقة الرتانسندنتال ّية .ومع أ ّن هايدغر هو نفسه
معني بهذا التجديد ألنّه ّ
ٌّ
ولعل تلك هي أه ّميّة التّأ ّمالت .كان أحرى بهايدغر أن
ّ
الذي جعل الرتاث يعاين من أزمة املنهج،

مهم أن
يقف عند تأ ّمالت هورسل للتأ ّمالت الديكارت ّية ،ال س ّيام أه ّم ّية ومنشأ البدايات .أمل يكن ًّ
الفينومينولوجي يف الكوجيتو والـ «أنا
نعرف إن كان هايدغر يق ّر هورسل عىل ا ّدعاء وجود األصل
ّ
أفكّر»؟
وحس ًنا أدرك هايدغر أ ّن تأ ّمالت ديكارت مل تقف هنا يف التأ ّمالت األنطولوج ّية ،بل تجاوز تأثريه
إىل حقل الفيزياء والرياض ّيات الحديثة .هذا يدفعنا إىل اختبار الكوسمولوجيا الديكارت ّية ،وتحدي ًدا
مع ألكسندر كويريه ،حيث مينح لديكارت فضل صياغة مبادئ العلم الحديث والكوسمولوجيا
سمه إله الفيلسوف
الرياض ّية الجديدة -وليس لغالييل أو برونو .-وينطلق كويريه من تضايف ما َّ
وعامله ،حيث اعترب أ ّن إله ديكارت مختلف عن اآللهة السابقة من حيث ال ّ
تدل األشياء التي خلقها
[1]-Martin heidegger: Etre et temps, traduit par; emmanuel Martineau p :88- 97, edition hors commerce
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يئ .إ ّن ما سامه
َّ
عليه ،باستثناء النفس والفكر الخالص ،والفكر الهادي إىل معرفة اإلله
واللنها ّ
كويريه بتامهي املا ّدة واالمتداد هي يف نظره -وخالفًا ملا سبق من موقف هايدغر -انتهت إىل إقرار
مستحيل ديكارتيًّا بشكل أوضح من أرسطو
ً
نتائج كبرية ،أه ّمها إنكار وجود الخالء ،هذا األخري يبدو
نفسه ،وهذه االستحالة هي ليست فيزيائ ّية فحسب ،بل هي استحالة جوهريّة أيضا[[[.

أتساءل إن كان الوجود قد تع ّرض للنسيان كام مل يفتأ يك ّرر ذلك هايدغر ،ال سيّام يف املدخل
خاصة له ،كام أكد يف الوقت نفسه؟ انطلق مال
إىل امليتافيزيقا ،فكيف يت ّم نسيان ما كان الظهور
ّ
صدرا من بديه ّية الوجود وأظهريّته ،أ ّما ديكارت فقد انطلق من البديه ّية نفسها غري القابلة للشّ ك
لعل هايدغر قصد بذلك أنّنا تجاهلنا البحث يف الوجود واستنزفنا
ليقيم العلم عىل يقين ّية الوجودّ .
البحث يف املوجود ،وهو ما سيعود إليه ليفيناس ،بعد أن بات البحث يف الوجود حاجبًا للموجود.

ريا عند ليفيناس؛ ألنّه كان يبحث عن مخرج للتعايش يقتيض تجاوز الوجود،
ال أريد أن أتوقّف كث ً
أحل مفهوم الوجه لآلخريّة صفة الَّالمنتهي ،اآلخر ال ميكن إنكاره أو لعلّنا نصل إىل ح ّد قلب
لك ّنه ّ
يتأسس إالّ من
الكوجيتو :اآلخر هو اليقني األ ّول ،ليس لآلخر عدم يف نظر ليفيناس ،حتى الزمن ال ّ
خالل هذه العالقة[[[.

املنهجي نفى اآلخر ،افتئات نابع من محاولة
أساء ديكارت التقدير ،حيث إنّه يف غمرة شكّه
ّ
التامهي مع الحدث الديكاريتّ يف تأسيس كوجيطو للغرييّة ،ذلك االفتئات من الناحية الفلسفيّة
ريا يف
يسقط حني ندرك أ ّن الكوجيتو كام تح ّدثنا قبل ،يتض ّمن القيمة التواصليّة لآلخر باعتبارها نظ ً
الوجودي ،فكوجيتو «أنا أفكّر» متاح للغري عن طريق التناظر ،فام قيمة االستدالل
هذا املشرتك
ّ
بالكوجيتو إذا تجاهلنا هذه الحقيقة .ال ّ
شك أ ّن الغري غري نظري يف مقرتب ليفيناس ،لكن هذه
الالّتناظريّة هي سوسيولوجيا ،إيثيقيّة ،وماهويّة اعتباريّة وليست يف الوجود ،لنقل هي التناظريّة
موجوديّة برسم اشرتاطات التّموجد ،ففي لحظة اليقني األ ّول يشرتك األنا والغري يف هذه الخربة
الوجوديّة ،فيصبح «األنا أفكّر» يساوي «اآلخر يفكّر» .وقد ذكرنا ،وخالفا للقراءة الطّاغية السابقة،
بأ ّن الغاية من الكوجيتو ليست هي الوجود وال الفكر وال الذات ،بل إحراز اليقني األ ّول .فالوجود
ّ
الشك أو باألحرى اصطدم به .كشف الوجود عن نفسه حني أصبحت
هنا هو املعطى الذي قاد إليه
ويتعي
بديهي يصبح محتجبًا ،لكن حني االختبار يكشف عن نفسه.
كل
بداهته تحت طائلة الشّ كّ .
ّ
ّ
أن تدرك قيمة الوجود إبستيمولوج ًّيا هنا أيضً ا باعتبارها البداية اليقين ّية لتأسيس املعرفة ،والضامن
[[[ -ألكسندر كوهويريه :من العامل املغلق إىل الكن املفتوح ،ص ،148-147تـ :يوسف بن عثامن ،دار سيناترا ،تونس2017 ،
[2]- Levinas: de l’existence a l existant, p: 160, librairie philosophique j, vrin, paris, 1963.
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هنا ليس الوجود املعطى فقط ،بل املوجد ،ضامن الكوجيتو كام هو يف لسان التّأ ّمالت .حني
يف األ ّول مالز ًما للوجود ،فاملعرفة هنا عني
يصبح الوجود هو اليقني األ ّول يصبح اليقني املعر ّ
تنحل معضلة الكوجيتو الديكاريتّ وتحريره من ثنائيّاته املوروثة من سكوالئيّة
ّ
الوجود ،وهكذا ال
كل أشكال ال ّرطانة الفلسف ّية.
يب ،بل ستكون تلك إنقاذا للكوجيتو خارج ّ
العرص الوسيط األورو ّ
إ ّن إقحام إشكاليّة الغرييّة يف الكوجيتو ال موضوع لها ،وميكن تقبّلها من باب املجازات؛ أل ّن

الجمعي،
يتعي قراءتها يف صلب التعاقد
الذّات يف عيشها املشرتك تتشكّل لديها ماه ّية اجتامع ّيةّ ،
ّ
الغريي ،الذي سريقى ح ّد املح ّدد للامهيّة الذاتيّة كام
الذي يجعل من قراءة الذات يف رشط األصل
ّ

يف املرحلة املرآويّة لجاك الكان ،فهذا برسم املاه ّية املمكنة السوسيولوج ّية والسيكولوجية ،وليس

برسم الخربة الوجوديّة العميقة التي تض ّمنت اآلخر كنظري يف تجربة األنا أفكّر ،فال مجال إذن إلقحام

الكوجيتو يف آخريّة ليفيناس امليتافيزيق ّية ،حيث يتجاوز من ناحية أخرى األنا واآلخر م ًعا تعال ًيا
املاهوي الذي
بالوجود .الوجود املتعايل كرشط ضامن لتعايش أنحاء الوجود الكاشف عن املمكن
ّ
تح ّدده مراتب الوجود وتشكّكه ،فال ميكن منح اآلخريّة سمة أنطولوجيا مح ِّد َدة لألنا ،وإن كانت الغاية
حتم سنجد أنفسنا بعد ذلك يف مواجهة استحقاقات الذّات[[[.
هي التّعايش؛ ألنّنا ً

أي انطالقة ملشروع فلسفة ّ
ّ
عربي�ة؟

مثال ألّي انطالقة
إن كان هورسل قد منح التأ ّمالت الديكارت ّية هذه املرشوع ّية التي سيجعل منها ً

فلسفيّة ،فام ح ّ
ظ انطالقتنا يا ترى؟ هل تفيد النمذجة يف التأسيس ملامرسة فلسفيّة محلّيّة تستطيع

متسك برشع ّية البابويّة وأعالم
اكتساب ُمكنة العامل ّية ،مع أن ديكارت نفسه يف هذا االستئناف ّ

املجاميع الالّهوتيّة مستخفًّا بأفهام العا ّمة التي مل يأبه بها مثل مواقف املعاندين؟

تعاين الفلسفة العرب ّية اليوم من سوء تدبري البدايات ،وهي لن تجد يف ماضيها القريب متانة

سكوالستيك ّية ليك متارس إزاءها اختالفًا خالّقًا ،ال زلنا يف املنزلة املدرس ّية ( )scolaireوليس
نتوسل
الفلسفي ،وال زلنا
املدرسان ّية ( ،)scolastiqueال زلنا نهجو التقليد بالتقليد يف التحقيق
ّ
ّ

السلطة .فالحالة اإلميائ ّية غالبة عىل املامرسة الفلسف ّية العرب ّية .ال ّ
شك
جة ّ
الحقيقة يف ُمغالطة ح ّ
أ ّن جز ًءا من ذلك ال يقف عند املعضلة اإلبستيمولوج ّية وحدها ،وال حتى عند جيو-سرتاتيجيا
املفاهيم ،بل أرى املعضلة أنطولوج ّية .أمام هذا ال ّركام من املواقف الفلسف ّية ،هل ميكننا اللّحاق؟
تظل غرييّة ليفيناس يف حاجة إىل تأ ّمالت جديدة ،قد نتناول لها الحقًا يف صيغة :تأ ّمالت ليفيناس ّية.
[[[ّ -
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وحتم لن نط ّبق عليها قاعدة زينون اإلييل يف
ليس هناك أدىن إشكال يف تص ّور هذه اإلمكان ّية،
ً
الحركة ،نستطيع أن نتخطّى تلك املعضلة بالقفز بواسطة حدس الوجود ،ولن يفوتنا يشء كبري؛ ألنّه
من حسن الح ّ
ظ أ ّن تط ّور الفلسفة بطيء كام م ّر معنا يف عبارة كويريه ،لك ّن ما يبدو أمامنا من سوء
البدايات ،يجعل الفلسفة يف املامرسة العرب ّية تنحو بعي ًدا عن االقتصاد يف املفاهيم وعن البحث
ّغوي ،وال رأى
يف األصول النق ّية لخربة أنطولوج ّية يقين ّية .مل يشغل ديكارت نفسه بشقاوة التّشقيق الل ّ
يف التينيته ما يعيق القبض عىل الكوجيتو .ما هي القيمة الفلسف ّية لِلَ ْغ َونة الفكر ،وقد أعاده الكوجيتو
الصامتة كعقل محض قبل أن ينتهي إىل الخطاب؟ كيف جعلتنا كربى الفلسفات الثوريّة
إىل لحظته ّ
الهيدغرييّة -نخفي نزعتنا للتقليد؟العلني للتشقيق امل ُالوغ املق ّوض لروح الفلسفة .إنّنا
لنتأ ّمل يف محنة الرتجمة وسوق املزاد
ّ
الفلسفي العام ،علينا أن نتدبّر
حقّا ال ننتج مفاهيمنا ،ولك ّننا نزايد بامل ُستعار ،ليك ننخرط يف الكون
ّ
يل ،ألنّنا الزلنا غارقني يف التكرار والنزعة اإلميائ ّية وشقاوة
طريقتنا
ّ
الخاصة ،كلحظة اختبار تأهي ّ

يب ليستجيب مل ُالوغة داخل لغة ما ،أهلها أنفسهم يعتربون ذلك
اللّغونة .ننسف هيكل اللّسان العر ّ
يرج اللّغة إلقحام مفهوم جديد ،لكان أحرى بأولئك
إضافة واستحداث ًا لعبارة .لو كان ألحد أن ّ
أنفسهم .والحل ،أيرس مام يقتضيه الفكر حني يتج ّرد ويقتصد يف مقاربة تعقيد الواقع ال تعقيد
ّغوي.
ّ
اللّغة،
الحل يف اإلبقاء عىل املفهوم كام هو دومنا الحاجة إىل هدم ال ّناموس الل ّ

احلاجة إىل كوجيتو ّ
عريب

الحاجة إىل تجربة الـ «أنا أفكّر» عرب ًّيا ال زالت قامئة؛ ألنّها نقطة البداية ،بل هي لحظة تحلّل من
يل من نقطة ال ّنور املساوق للوجود .مل يصنع ديكارت جدي ًدا
ّ
كل حمل قديم ،واستئناف السفر العق ّ
سوى العودة إىل أوغسطني ،إىل تحرير العقل من أثقال السكوالستيكية ،العودة إىل البدايات التي
ال غنى فيها عن النور والوجود .هايدغر يعلن الثورة عىل امليتافيزقا الغرب ّية بوصفها ارتهنت لنسيان
الوجود ،والحقيقة هي أ ّن ديكارت سعى يف الكوجيتو إىل تذكري الغرب بأه ّم ّية الوجود ،وبأنّه ليس
معلول للتفكري الذي ّ
يدل عليه فحسب ،بل هو ضامن استمرار الذّات املفكرة .كان أوىل أن تدرك
ً
ج ُد ما بقي الفكر ،لكن الفكر اليوم يخفي ع ّنا الوجود؛ ألنّنا يف
الذّات من حيث تفكّرها أنّها ت ُو َ
الحقيقة نك ّرر مقوالت وال نفكّر.

مل تنه الفلسفة عربيًّا مها ّمها ،إنّها مامرسة تقع خارج الكوجيتو الديكاريتّ وخارج آفاق الدازاين
نظم
الهيدغريي ،أي خارج امله ّمة التّاريخ ّية للفلسفة باعتبارها -فيام ذهب إليه صدر املتألّهنيً -
ّ
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عقل ًّيا للعامل كمق ّدمة لتغيريه حسب الطّاقة ،مام يعني أنّها مامرسة اجتهاديّة ،وال اجتهاد إالّ بعقل،
بل سيعرفها م ّرة أخرى بأنّها استكامل النفس اإلنسان ّية مبعرفة املوجودات عىل ما هي عليها والحكم

بوجودها تحقيقًا بالربهان ،ال أخذًا بالظّ ّن والتقليد[[[ .وال يكفي نبذ التقليد يف التّوصيف ،حني

تكون املامرسة الفلسف ّية عرب ًّيا خارج مه ّمتها التّاريخ ّية تلك ،بل مقتىض املامرسة هو الوضوح

خاص ّية اإلنسان ال ّدالة عىل
واليقني الذي يؤ ِّمن لنا الرس ّو عىل الوجود .وها قد بات الفكر ليس
ّ

كينونته ،بل باتت املعرفة التي هي موضوع الفكر نفسه مساوقة للوجود .وال يُرجى اإلبداع فيمن
املاهوي ،وهو الدرس األصيل للحكمة املتعالية قبل هايدغر،
أخطأ أصالة الوجود وتاه يف االعتبار
ّ

تأصل
لقد الحظنا رشود املتفلسفة وذهولهم عن املعنى العميق للوجود ،يف ذلك االنفكاك بني ما ّ

مل صدرا إىل استنتاج عميق مفاده أ ّن املعقول
من الوجود وما اعتُرب من املاه ّية ،حيث ذهب ّ

من الوجود غري املعقول من املاهيّة ،وال خري إالّ باسرتجاع لحظة الوجود برسم هذا الكوجيتو
يئ القائم عىل العودة إىل أصالة الوجود ،وهل غاية الكوجيتو التي مل يحرزها ديكارت نفسه
الصدرا ّ

سوى القبض عىل هذا األصل؟

ال ته ّم هنا املناطق املعتمة يف تدبري الكوجيتو ديكارتيًّا ،نعود لنؤكّد عىل أه ّميّة البدايات ،حتى

كانط مل يكمل امله ّمة ،ولكنه بقدر االختالف بقدر ما وجد يف الديكارت ّية أرض ّية بداية أخرى ،ورمبا

ليحل معضلة التعيينني :األنا أفكّر واألنا موجود ،تفاديًا
ّ
الحل يف إقحام عنرص ثالث
ّ
بدا أنّه وجد
املنطقي بالكوجيتو.
املتعي ،والتي ج ّرأت كثريين عىل االستخفاف
ّمتعي يف
ّ
ملفارقة تض ّمن الال ّ
ّ
بينام كان ديكارت بصدد االستدالل الصحيح ض ّد الشُّ كّاك ،وهو يستعمل -وكذلك وجب فهم

املنطقي للكوجيتو -دليل الخُلف .وسيحصل املنزلق النابع من سوء تدبري مفهوم الوجود،
البناء
ّ
وبينام يقحم كانط عنرص حدس املتلقّي للتعيني ،أي ال ّزمن .وم ّرة أخرى سندفع مثن غياب الحسم

يف معنى الوجود وعالئقه االعتباريّة ،وسوء تقدير انفكاك ّيته يف جدل العالقة الوجوديّة-املاهويّة،
كل م ّرة سنعرث يف ٍ
خلط تجاوزته الحكمة املتعالية يف تعبري صاحب املنظومة :والفرق بني
حيث ّ

حل إشكال ّية هذه األنا املتص ّدعة ال عند فيخته وال هيغل ،بل يف شعريّة
نح َوي الكون يفي[[[ .يرى ّ
هولدرلن ،يف مفهوم الزمن الفارغ املحض ،حيث بدت الكانط ّية عندما و ّرطت نفسها يف نقد
الهولدرليني يحيل إىل «ماهيّة مأساويّة أو
الكوجيتو الديكاريتّ يف حالة رشود ،حيث الزمن الفارغ
ّ
[[[ -ادريس هاين :محنة الرتاث اآلخر ،ص ،280ط  ،1،1998الغدير للدراسات والنرش ،بريوت.
[[[ -ادريس هاين :ما بعد الرشديّة ،ص ،145ط  ،1الغدير للدراسات والنرش ،2000 ،بريوت
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مغامرة أوديب» ،يتساءل جيل دولوز حول ما إذا كان من املمكن اعتبار الكانط ّية وريثة أوديب[[[.
يف تقدير جيل دولوز أ ّن هذه اإلضافة الكانط ّية ،ناتجة عن اختزال ديكارت للكوجيتو يف اللحظة
واستبعاد الزمن «والعهد به إىل الله يف عمليّة الخلق املستم ّر» .ليس كانط وحده ،بل دولوز نفسه
يف هذا التقريب ،ذهل عن أ ّن ومضة األنا أفكّر إذن أنا موجود ال ميكن أن تستحرض إالّ اللحظة
وفراغ الزمن الذي ال يتق ّوم هو نفسه إالّ يف الوجود وبالوجود وللوجود.

عب عن ذلك بطريقة
لعل ديكارت بالفعل بدأ امله ّمة ومل يكملهاّ ،
ّ
ولعل كويريه كان دقيقًا حني ّ
أخرى ،حني وقف عند عجز ديكارت عن تحقيق هذه امله ّمة ،باعتبار أ ّن الوجود أوسع مام ظ ّن
ديكارت نفسه .إن رشف النهوض واإلبداع والفكر يبدأ من الوجود ،فهو هنا كام جاء يف املنظومة
السبزواريّة :منبع ّ
كل رشف[[[ .بالنسبة لكويريه ،كان ديكارت مدشّ ًنا للعلم الحديث ،وكفيلسوف
أسسها ديكارت يف الرياضيّات والطبيعيّات والبرصيّات،
ومؤ ّرخ علم يحيل كويريه إىل النظريّات التي َّ
نبيل إىل ح ّد أنّه أخفى اسمه بكربياء مل ّا
مل يكن ديكارت ذُهان ًّيا يف مزاعمه ،بل يف نظر كويريه ،كان ً
نرش كتابه خطاب املنهج ،كان شديد التواضع يف تقويم تراث من سبقوه ،وكذلك شديد التواضع
واألخالقي يف إصالح مناهج العلم والفلسفة يف عرصه .وبالعودة إىل كويريه نالحظ أنّه
فس
ال ّن ّ
ّ
جا ،غري أنه م ّر معنا يف تأ ّمالت هورسل
يذكر بأ ّن ديكارت مل يكن ليعرض منهجه ليكون منوذ ً
جا رضوريًّا[[[ ،وهذا ناتج عن أ ّن ديكارت مل يكن معن ًّيا مبآالت ما
كيف اعترب منهج ديكارت منوذ ً
يخوض فيه ،وغري آبه مبن ال يجد يف منهجه ذاك مراده .يف محاولة كويريه رسم صورة روح ّية لعرص
ديكارت ،وضعنا أمام ما ينبغي أن يق ّدمه تاريخ الفلسفة للفلسفة نفسها ،فديكارت حسب دارسه قام
بنقد علوم عرصه ما عدا الرياضيّات التي نجت من ذلك النقد ،لكن يف نهاية املطاف ،وهذا أه ّم
ما انتهى إليه كويريه ،أ ّن ديكارت مل ينجح يف مه ّمته بخصوص اليقني ،لقد كان الوجود أغنى مام
يظ ّن ديكارت.

[[[ -جيل دولوز :االختالف والتكرار ،ص 193-194تـ :د .وفاء شعبان ،املنظّمة العرب ّية للرتجمة  ،بريوت ،ط .2009 ،1
[[[ -ادريس هاين :ما بعد الرشد ّية ،ص.146 -138
[[[ -كويريه :ثالثة دروس يف ديكارت ،ص.64-32-31-25-24-23-19
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