
[1] 
 

 العودة إلى الِمتافيزيقا

 إدوارد نيكول

 ترمجة حممود يونس

 إدوارد نيكول، حممود يونس، املتافيزيقا، الفلسفة، علم الوجود، علم املعرفة.الكلمات المفتاحية: 

1. 

أّن بليس من السهل أّن جند، يف تاريخ الفلسفة والعلوم وضًعا أكثر تشوًُّشا من الذي نشهده. قد مييل املرء إىل الظّن 
هذا احلقل من االشتغال اإلنسايّن، وهو بظاهره منيٌع إزاء االضطرابات اخلارجّية، قد التقط، عرب واسطٍة ما، عدًوى من 
املشاكل الكثرية اليت تقلق حياة اإلنسان اليوم؛ كما لو كانت معرفته، من ناحية، وسائر فعالّياته، من أخرى، هلا حنُو 

 وإنّه لكذلك بالفعل. –ارتباط 

إّن األزمة بني أيدينا ف –العلمّي والفلسفّي، وهي جلّية متاًما  وهي أزمة الروح –وإذا حّنينا جانًبا األزمة اخلُُلقّية  
أقل وضوًحا ممّا يف اجملاالت األخرى. وحَدها القّلة من توّجهت إليها، أو كانت مؤّهلة للتعاطي معها. وهي، بطبيعتها، 

ا  لبشر حّّت لو وعوها. ولن تزول املفارقات يف هذه احلالة أيًضا. فاحلجم الضخم من األحبال تنوء بتأثرياهتا على أكثر ا
)والتوّسع اهلائل يف اإلجنازات الوضعّية( هو ممّا يواجه به العلُم الدنيويَّ؛ ومن الصعب أن نتخّيل أّن هذه اإلجنازات ال 

 ا. هنا يُنبُئنا التاريخ أّن االندفاعات اهلائلة يفتنسجم مع األزمة اجلوهريّة املذكورة فحسب، بل هي من عوارضه
االكتشافات العلمّية، أو النظريّات اجلديدة، عادًة ما ُُتد  أزمة يف النظام الذي تأّسست عليه وتغيريًا يف األساليب 

اد إطار نظرّي يرّتب والتصنيفات القائمة. فإذا كان التقدُّم أكرب وأسرع، كانت األزمة أكثر بنيويّة؛ إىل أن ُيصار إىل إجي
 األفكار والوقائع اجلديدة املتشّعبة يف نسٍق واحٍد منسجم.

وعندما تتشّعب األزمة لتصل إىل مستوى املبادئ التأسيسّية، فلن تكون مهّمُة إجياد اإلطار النسقّي اجلديد  
 نفَسه ما من علٍم يَعولُ ’. علمّية‘على عهدة علٍم ما، بل على عهدة الفلسفة. فمشكلة أسس العلم ليست مشكلًة 

بنفسه أو يكتفي بذاته؛ بالتايل، ما من علم قادر على تأسيس أسسه اخلاّصة. فهذه األسس تعّم مجيع العلوم؛ هي ال 
تتأثر باألزمات االنتقالّية الداخلّية، وإن كان هلا حملٌّ ففي حقٍل علمّي يكون، مبقتضى ماهّيته، علَم املبادئ. هكذا هي 
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. أّما واقع انصراف خنبة من العلماء، اليوم، إىل التفكُّر مبشكلة األسس ووحدة املعرفة )أو إمهال عدد كبري من املِتافيزيقا
الفالسفة هلذا السؤال لصاحل مسائل أكثر إحلاًحا ترتبط بالوجود( ال يغرّي من هذه احلالة شيًئا. بأّي األحوال، فإّن العامل 

هذا احلقل  ملساحة اخلاّصة به، ليتأّمل يف ما كان يفعله. أّما افتقاره يف األغلب، ويفيصري فيلسوفًا عندما يرتك، للحظة، ا
العلمّي اجلديد، ألدوات التميُّز والتفوُّق اليت امتلكها آنًفا، فهو مسألة أخرى. واآلن، يصدف أن يكون هلذا اهلجران، 

 ضطرا  املستفحل أصاًل. من جانب الفالسفة، وهلذا القصور، من جانب العلماء، أثٌر يفاقم اال

إاّل ’ ِمتافيزيقا‘ليست مهّمة الفلسفة، يف ضوء ما مّر، باملهّمة اليسرية. ففي هكذا سياق، قد ال تُلفظ كلمة  
برتّدد كبرٍي خاٍل من أّي ثقٍة بالنفس. هي اليوم كلمة مشّوهة السمعة. إذ لطاملا كانت عند العلماء، حّّت يف إقرارهم 

ا لكّل ختمني ال حمّل له يف إطار املشروعّية العلمّية. كيف هلا، واحلال هذه، أن ُتتفظ، أو باألحرى حبراجة الوضع، اسً 
 تسرتجع، منزلتها كعلم شرعّي؛ هذا ناهيك عن اّدعائها أّّنا علم العلوم؟

ط، بل أيًضا قأّما إذا ما َسَعت، وبنقلٍة نظريّة واحدة، إىل التقدُّم حبٍل، ال ملشكلة األسس ووحدة املعرفة ف 
ملشاكل الوجود األخرى اليت يراها عدد من الفالسفة أكثر إحلاًحا وأكثر لياقًة مبا هو فلسفّي، واليت، بأّي األحوال، تبدو 
غايًة يف الُبعد عّما يرتبط مبسألة مبادئ العلوم بعاّمة، أقول، إّن إقداَمها هذا لن يكون، يف عيون الكثريين من الفالسفة، 

 وانتهاك ال تسامح فيه. سوى مغاالة 

وبعد، فإّن املِتافيزيقا لو كانت ممكنًة بنحو، كعلٍم له مشروعّيته، فعليها أن تنهض بأعباء هذه العملّية النظريّة  
حراجُة وضعها عن مراجعة تقليدها التارخيّي وأسسها األصلّية. وإذا ما أضفنا  –بل تُلزمها  –املعّقدة. وال تُغنيها 
احلديث، فإّن الصورة تصري مثبطة للعزم بالفعل. ال فيلسوف، بالتايل، يقدر على القيام هبكذا عبء تعقيدات العلم 

دومنا إحساٍس مبسؤولّيته، وبالقابلّيات واالستعدادات املتواضعة اليت حيتاجها. لكّنه بقيامه بذلك، قد ميتلك، أقّله، ما 
 وا إىل مكابدة صعوبات املسألة. أولئك الذين مل يضطرّ  –يربّر صرَب وجتمُّل املراقبني 

 

2. 
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 املِتافيزيقا علم الوجود واملعرفة. ولئن تغرّيت املدارس واألنساق وتبّدلت تارخييًّا، فإّن وحدة املِتافيزيقا األساسّية، مع كلّ 
أّول ما  ؛prima scientia scibilis primisهلا:  Duns Scotusهذه التغايرات، ظّلت تعّزز صّحة تعريف دونس سكوُتس 

يُعرف فهو الوجود، بالطبع. ماذا ميكن أن يكون سوى ذلك؟ حقًّا إّن الوجود هو أّي شيٍء، وكّل شيٍء، ميكن لنا أن 
نعرفه. وما من معرفة، علمّية أو غري علمّية، مبا هو ليس مبوجود. فالالوجود هو الالشيء، الالمعروف املطلق؛ بينما 

 س حضوره، يأيت بأكثر اليقني إشراقًا.الوجود ليس لغزًا أبًدا؛ إنّه، بنف

، أّن معرفًة وافيًة  (2)لطاملا أّكدت، وألسباٍ  يصعب فهمها Parmenidesإاّل أّن املِتافيزيقا منذ أيّام بارِمنيِدس  
 – ءهبذا احلضور اجللّي يف بيانه، وهو الوجود، تقتضي ُتلياًل خاصًّا لذاك الالمعروف متاًما، وهو الالوجود، أو الالشي

واملفارقة هنا أْن أصبح الوجود غري معروف، لغزًا يتخّطى متكُّن العلم منه، يف حني أحيلت املِتافيزيقا، مبا هي علم الوجود، 
أن جيد مسّوًغا للِمتافيزيقا كعلٍم مشروع. ومل ُتز  Kantإىل مرتبة مزاعم حول ختمينات ال رخصة فيها. مل يستطع كانط 

بني العلماء. لقد كانت،  prima scientia علٍم أّولنهضة املِتافيزيقّية الالمعة بعد كانط، أّي تقديٍر كاملثالّية األملانّية، ال
ي مع سبق أن أطلقه كانط على احملاوالت السابقة للتعاط’ اَومهًْ ‘ ؛باملعىن السّيء للكلمة’ رومانسّية‘بالفعل، حركة 

الوجود نفسه. واليوم، إذ يبدو أّن املِتافيزيقا تقتدر يف العديد من فروع الوجوديّة، فإّن هذه الفلسفة توحي بإمكان معرفة 
وجه هجمات العلوم  خرية يف؛ كما لو كان هذا معقاًل تقف فيه املِتافيزيقا وقفتها األعلى األقل   –وجود اإلنسان نفسه 

، عنده، هي احلقيقة األوىل، املعلوم األّويّل، الربهان األساسّي، egoشائًنا. فاألنا  Descartesالطبيعّية. وما زال تأثري ديكارت 
الذي منه ننطلق يف الربهان على أنواع الوجود األخرى. لكن يبدو أّن األنطُلوجيا اليت انطلقت من هذا األساس، غري 

 قادرة على مواصلة دعم العلوم الثانويّة يف دراستها لنفس الوجودات اليت ُتشّكل حقل اهتماماهتا.

لكن هل علوم الطبيعة، وخباّصة الفيزياء الرياضّية، حباجة إىل هكذا دعم؟ هي ال تطالب به. وهي حتًما   
ّك فيه وهذا ممّا ال ش –ت علوًما مشروعًة تتعاطى مع الوجود. ماذا سوى الوجود ميكنه أن يكون موضوًعا هلا؟ لئن كان

فهي ليست تنظريات فارغة. وعلى العامِل أن يكون مطمئنًّا إىل أسسه. وعليه، يف كّل وقت، أن يكون واثًقا أّن عباراته  –
 )استخالصاته( تنطبق على واقٍع صلب. ما الذي حنتاجه بعد؟ 

                                                           

 انظر، (2) 
E. Nicol, Metafisica de la Expresion (ِمتافيزيقا التعبير), 1957, chapter IV. 
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 وجهان لنفس الظاهرة الواحدة. قد يكون العلم اجلديدوهكذا قد يكون احنطاط املِتافيزيقا وصعود الفيزياء 
nuova scienza  الذي جاء به غاليليو ليس جمّرد تطويٍر للفيزياء القدمية، بل شيًئا جديًدا متاًما، اكتشافًا جذريًّا لُبعد جديد

هذا األخري إمّنا ميّثل حماولًة، ألبد. فيف جمال املعرفة اإلنسانّية. ولسوف ينسخ هذا العلم، بتطوُّره، العلَم املِتافيزيقّي إىل ا
حمتومَة اإلجهاض بفعل نفس أساليبها، إلحراز املعرفة املطلقة بالوجود. فاملعرفة ال تكون مطلقًة إاّل عندما ُتصاغ بلغة 

 الرمزيّة الرياضّية، بلغة الوضوح والدقّة واجلزم. 

ولرمّبا   ة الرياضّية، بل انسابت معها عن طيب نفس.وإن صّح القول، فقد بدا أّن الطبيعة مل تأَ  هذه املعاجل 
تماعّية اإلنسان ضمًنا؛ أو، بأقل تقدير، تصري العلوم االج –كانت جماالت وجوديّة أخرى لتقبل مثل هذه املعاجلة أيًضا 

إىل مستوى ال وُتُ  –كما فِهمها التقليد العريق   –وحدها موضع معاجلة احلقائق اإلنسانّية. وهكذا، تُزدرى الفلسفة 
 اآلراء الشخصّية، احملبّوة شيًئا ما باحلكمة، ولكن املرتفعة باجلملة عن حقل االشتغال العلمّي. 

لقد كانت الصورة باهرًة بالفعل. وقد فتحت اجملال واسًعا أمام توقُّعات عظيمة بالسيادة القصوى للعقل على  
ها ُل صورٍة ذهنّية حنملها عن حدٍ  مضى؛ سرعان ما تذوي وُترفَمثُلها يف ذلك َمثَ  –الواقع. إاّل أّّنا مل تدم طوياًل 

اخلربات اجلديدة عن ما كانت عليه. هل بوسعنا، اليوم، أّن نقول، إّن العلم الرياضّي واثٌق متاًما من أسسه؟ دعونا ننّحي 
زيائّيني، ساسّي. ماذا لدى الفيونرّكز على السؤال األ –وإن كان هلا دالالهتا، كذلك  –األخرى  ةجانًبا مشاكلة البنيويّ 

أفضل الفيزيائّيني، ليقولوه حول الواقع؟ يبدو أّّنم جيدون أنفسهم يف حرج إزاءه. هم ال يستطيعون تفسريه. فنحن نرى، 
من خارج، أّن العلم الفيزيائّي يتعاطي مع حمسوسات؛ وحّّت لو كانت الذرّات ومكّوناهتا النوويّة، مثاًل، غري حمسوسة 

 احلريّف، أو غري مدركة باحلّس مباشرة، فإّّنا، وبال شّك، موضوعاُت جتار  دقيقة. قد يقول املرء، إنّه ال ميكن باملعىن
. وبغّض النظر عن استغالق معادالت الفيزياء الرياضّية، فإّن التجربة تبقى، في الخارجالشّك بوجود هذه األشياء 

 ريّات بالوقائع.بالنسبة إليها، الصلة اليت ال تنفصم لربط النظ

هذا من ناحية، أّما من أخرى، فإّنك جتد فيزيائيًّا كهايزِنربغ يؤّكد على "الطابع الرمزّي ملفهومنا احلايّل للذرّة"  
ويّدعي أّن اجلُزيء األساسّي غري القابل التجزئة يف الفيزياء املعاصرة هو "يف جوهره... ليس ُجزيًئا ماّديًّا قائًما يف الزمان 
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ان، بل هو، بنحٍو ما، جمّرد رمز". وهكذا، "فعلينا أن نقنع مبعاجلة كّل هذه النظريّات يف الفيزياء، حّّت تلك املـَصيغة واملك
 .  (3)رياضيًّا، كصورة حرفّية"

لقد تالشت بالكامل فكرة كون الفيزياء هي العلم الذي سوف يقبض على الواقع بتمامّيته. هنا، ال شّك يف  
 ني آخرين هلايزِنربغ يف هذه النقطة. لكن أن تُثار املسألة أصاًل، فهو أمٌر ذو داللة. ما يعنينا، اآلن، هو أنّ خمالفة فيزيائيّ 

علماء الفيزياء باتوا يعرّبون عن آرائهم يف هذه املسائل، بنحٍو أو بآخر. وليس مثّة من خالفات بينهم يف ما خّص 
يف  هي، يف الواقع، أنطُلوجّية، أي ِمتافيزيقّية. إاّل أّن الفيزياء مل تدّع أنا أذكرهم هنا ألّن املسألة –البحث الوضعّي 

السابق األهلّية ملعاجلة املشاكل األنطُلوجّية. يبدو أنّه علٌم متهّوٌر وغري واثق من نفسه يف آن. هو علم ال جيرؤ، بعد 
احللوَل حمّل  يف الوقت الذي يّدعي فيه –يومّية الواقع الذي يُقّوم حياتنا ال –اآلن، أن يكون واثًقا يف ما خّص الوجود 

 ، كمعرفة قصوى ميكن لإلنسان أن يلجها. prima scientia كعلٍم أو لعلم الوجود التقليدّي 

كيف حياول الفيزيائّيون مداواة إخفاقهم يف تفسري الواقع؟ حنن جند إحدى السبل املتعاَرفة يف التعويض عن هذا  
ي فيزياء يف هذا القرن، آينشتاين 

َ
بعامٍل  اإليمان. يقول األّول، إّن Planckوبالنك  Einsteinاإلخفاق لدى أعظم عامل

عّي؛ ومبا أّن اإلدراك احلّسّي ال يستطيع أن يُعطي سوى معلومات خارجّي مستقلٍّ عن الذات هو أساس كّل علم طبي
. (4)، فإّن هذا األخري ال ميكن إحرازه إاّل على حنو التخمني’الواقع املاّديّ ‘غري مباشرة عن هذا العامل اخلارجّي، عن هذا 

ح: إّن أّي عىن املتضمَّن هنا واضخالصته، ال ميكن إحراز الواقع من خالل العلم. املقصود هنا هو العلم الطبيعّي، وامل
لن يكون أكثر مالئمًة، أو حّّت أكثر مشروعّية، يف اإلجابة عن هذا السؤال.  –املِتافيزيقا يف هذه احلالة  –علم آخر 

 وبالتايل، يكمن البديل الوحيد يف االحتكام إىل ملكات أخرى للروح اإلنسانّية: اإلميان الصويّف، والتخمني الالعقاليّن.

ويّتخذ بالنك، بنحوه اخلاّص، موقًفا مشاهبًا. فهو يقول، من ناحية، هناك عامل خارجّي يوجد مستقالًّ عن  
فعلنا املعريّف؛ ومن أخرى، ال ميكن معرفة العامل اخلارجّي الواقعّي مباشرًة. ومبا أّن هاتني القضّيتني هلما حنُو تناقض، فهذا 

  . (5)صويّف، يتعّلق بالعلم الفيزيائّي، كما وبأّي فرٍع معريّف آخر"يُظهر لنا "حضور عنصٍر العقاليّن، أو 

                                                           
 (3) , Chapter IV.Philosophic Problems of Nuclear ScienceWerner Heisenberg,  

 (4) chapter V: “The Influence of Maxwell.”, The World as I See ItAlbert Einstein,  

 (5) .passim(New York: 1932), Chapter II: “Is the External World Real?” and  ?gWhere is Science GoinMax Planck,  
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لقد بـُّتت املسألة. ويبدو أّن العلماء قد ثّبتوا مصطلحاهتا واتّفقوا على وجود مستويني: الفيزياء الرياضّية،  
زيقا ليست بأحدمها. إّّنا واملِتافيبقصوراهتا املصرّح هبا، على املستوى العقلّي؛ والعقائد الصوفّية ما وراء مستوى العلم. 

جمّرد دعوى؛ وإن كان السها أن حيتفظ ببعِض معىن، فسوف يستعمله العلماء جزافًا، لكن للداللة على تلك العقائد 
 والتخمينات الصوفّية اليت ميكن اعتبارها مشروعة من وجهة نظر الطبيعة البشريّة رغم اعتبارها، كذلك، غري علمّية باملرّة.

 

3. 

ال تستطيع الفلسفة أن تقّر بنهائّية هذه الصورة. ليس من احلكمة فعل ذلك. هي صورة جّد إقصائّية وتشبه، بكّل 
يتعّلق هبا، ’  أو صويفّ العقالينّ ‘املعايري، تنازاًل ُموديًا إىل أزمة. بدايًة، يبدو شاذًّا أن تقّر العلوم الطبيعّية بوجود عنصر 

ل املِتافيزيقا التقليديّة لتعاطيها مع مفاهيَم ألشياء ال ميكن فهم واقعّيتها أو التثبُّت منها مباشرًة، مثبعد أن نالت من 
اهلل، النفس، إخل. كما أنّه حمرٌج أن نرى العديد من املفّكرين، الذين يشعرون بالعجز إزاء سؤال الواقع، يلتفتون ليبحثوا 

بدإ تناقض. ولقد مّت جتريد املنهج التحليلّي للِمتافيزيقا، القائم على هذا املعن األساس املالئم للعلم يف مبدإ عدم ال
بالتحديد، من أهلّيته منذ أيّام كانط. لكن، بالطبع، عندم يعجز العقل عن التعاطي مع الواقع، ينهمك بنفسه ويغرق 

 يف حبائل عملّياته.

فرغم كّل شيء، مل يكن اهلل يف املِتافيزيقا سوى  .ad hominemوليس كالمنا هنا على سبيل املغالطات الشكلّية  
اسًا للمبدإ األّول الواجب. ومهما فّكرنا أو اعتقدنا، فإّن فكرة هذا املبدإ ليست غري معقولة يف ذاهتا. أّما يف ما خّص 

اختزاهلا إىل  نالنفس، فلطاملا كانت اسًا حلقيقة خاّصة تتجّلى يف اإلنسان، ومن املعقول متاًما أن نقّر بعدم إمكا
. اخلصائص األنطُلوجّية لألجسام. أّما ما يريده الفيزيائّيون، فهو إقناعنا بأّن الواقع العقاليّن، ويتحّتُم إحاطته مبناٍخ صويفّ 

مبقتضى  –ض الذي يُفرت ’ الواقع املاّديّ ‘وليس الكالم هنا عن جزء من الواقع، بل عن الواقع مبا هو واقع، وُتديًدا ذاك 
 أن يكون أكثر وضوًحا وقابلّيًة للفهم. –يعته ونفس طبيعة معرفتنا نفس طب

دعونا اآلن، بأّي السبل، ومبا أّن املِتافيزيقا قد انُتقدت لتخطّيها جمال اخلربة، نعود إىل اخلربة. فالتعارض، بل  
بارات، من حيث املبدأ. فنحن، هذه الع ، كاٍف لُيحّذرنا من’املِتافيزيقّية‘التضاّد، بني معطيات خربتنا وعبارات الفيزيائّيني 
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قع أي خبصوص الوجود. وعلينا أن نرفض أن نرضخ، حني يكون الوا –يف الواقع، ال ينتابنا أدىن شّك خبصوص الواقع 
أوكَد الشواهد يف حياتنا، أن يصري لغزًا، بالتحديد، عندما يتأّمل العقل العلمّي فيه. فاحلرّي بالعلم أن يوضح معرفتنا 

فحسب، رغم  كونتأن األشياء  نعتقداقع وأن يوسعها ويقّومها. وحنن حتًما ال ّنيم يف عتمٍة خّواء يف وجودنا. وال بالو 
أنّنا قد ال نكون على ثقة تاّمة خبصوص ماذا وكيف تكون. وبصراحة، إنّه ملهني ألنوار ذهننا أن يهتّز هذا اليقني الشائع 

 ا.واألّويّل بسبب العلم املرموق يف زمانن

إنّه، ببساطة، ليس مؤّهاًل ’. إنشاء الواقع‘ليس على هذا العلم، أو أّي علم، أن يأخذ على عاتقه مهّمة  
 أن  نثق خبربتنا العاديّة، كيف للتحقيق العلميّ مل . لكن، هل هناك مشكلة كهذه؟ إن’مشكلة الواقع‘ليتعاطى مع 

ن نثق بوجوده ]بوجود املوضوٍع[، وأن تكون هذه الثقة ينطلق، كيف ميكن أن خنتار موضوع دراسٍة أصاًل؟ علينا أ
عقالنّية، قبل أن جييء دور العلم. ال ميكن تعليق الواقع بينما نفتّش عن طريقٍة علمّية للتثبُّت منه. لسوف يكون هذا 

عود بعده إىل سبل لواقع، وسنا’ إثبات‘التعليق مصطنًعا؛ وسوف يقودنا بسهولة، يف ّناية حبثنا، إىل وضٍع لن ميكننا فيه 
 غري عقالنّية لنؤمن بوجوده.

يف جماالهتم  –ضمنّية  بطريقةٍ  –’ العملّية التعليقّية‘غري واعني بذلك، يعيد فيزيائّيو اليوم إعادة إنتاج نفس  
ألساسّية االنظريّة، وهي عملّية جرّبتها ِمتافيزيقا ديكارت من قبل. وليس األمر غريًبا بقدر ما يبدو؛ فاملواقف النظريّة 

حمدودة، وهي تكّرر نفسها كّلما ساءَل الذهُن البشرّي املوضوعات األساسّية. ليس غريًبا، إًذا، بل ذو داللة؛ مل يكن 
 ألزمة الواقع يف فيزياء اليوم أن ُتصل لوال تضافر الفلسفة. 

ود، كيفما تصّورناه، ال ّية. والوجهنا تتوافق كّل األنساق املِتافيزيقّية يف انتقاصها من قيمة املعرفة املاقبل علم 
 شيء اعتباطّي ومثّة أسبا  بالفعل، إذ ال –يف هكذا معرفة. حنن لن نستطيع أن نربّر مسّوغات هذا الرأي  نفَسهجُيّلي 

 . لكن ميكن القول، إّن هذا من أكثر االلتباسات إرباًكا يف الفلسفة. لقد كان التمييز التقليدّي بني(6)يف تاريخ العلوم
ضروريًّا بال ريب، وما زال؛ ميكننا أن نقول، إّن الفلسفة ولدت هنا.  epistemeمعرفة )إبيستيمي( و  doxa رأي )دوكسا(

لكن منذ أيّام بارمنيِدس، وبالتحديد منذ أيّام أفالطون، ُبين التمييز على فرٍض ال رخصة فيه، عنيُت اعتباَرنا كّل معرفة 
                                                           

 انظر، (6) 
E. Nicol, Historicismo y Existencialismo (التاريخاني ة والوجودي ة), 1950; chapter I; Metafisica de la Expresion, chapter I, II, IV. 
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كما يقول أرسطو(،   . ومبا أّن آراءنا مضطربة وغري راسخة )رأيًا )دوكسا(، أحرزناها قبل العلم، أو مبعزل عنه
وحَدها أن ُُترز احلقيقة دومنا تقييدات أو شروط، وأن تتصّرف كمعرفة دقيقة متينة  (إبيستيمياملعرفة )وجب على 

األسس. وما زال هذا صاحلًا كما كان، بطبيعة احلال. لكّننا ال نستطيع أّن نقول، إّن اليقني بالوجود هو مسألة رأي. 
تقد امرؤ أّن متني، ولكن رأٌي فحسب. لو اع اآلراء واألدلّة شيئان خمتلفان. فالعلم، يف حقيقته، رأي حول الواقع؛ رأيٌ 

الربق يكشف غضب اآلهلة، فهو يعرّب عن رأي؛ هو رأٌي فاسٌد عندنا إذ منتلك معرفًة علمّية بالظاهرة، ونعي أسباهبا. 
ت عليه نإاّل أّن هذه املعرفة العلمّية هي، أيًضا، رأي حول الواقع. فهي ال جتعل هذه الظاهرة أكثر وضوًحا لدينا ممّا كا

 لرأياقبل أن يعطيها العلم تفسريها. يبقى الدليل األّويّل نفسه يف الذهن العلمّي والذهن غري العلمّي. ما خيتلف هو 
 .كونها هناكحول الواقعة، ال اليقني يف 

 بالطبع، فإّن املِتافيزيقنّي يذعنون لكون ما نراه هو مظاهر فحسب. الوجود احلقيقّي )الوجود يف نفسه،  

 ، ب إخضاعه بآلِة . إنّه ال ُيسِلُم نفسه ملعرفتنا األّولّية، بل جييُبحث عنهبدًوا، بل  يُرىأفالطون( ال  بعبارة
منهٍج ما. ولئن تعّددت املناهج، فإّن فكرة عدم إحراز الوجود مباشرًة مل تكن إشكالّيًة بني املِتافيزيقّيني، حّّت أولئك 

ك ُتت تصرُّفنا سبل أنّنا ال منل –وعن سبٍب جّيد  –انتقدوا املِتافيزيقا ألّّنم اعتربوا  نكانط، الذيالفالسفة، من أمثال  
فة املاقبل . إًذا، تتوافق فيزياء اليوم مع املِتافيزيقا التقليديّة حول هذه النقطة األساسّية: ال توفـُّر املعر الوجود في ذاتهإحراز 

 يُعرف مباشرًة. علمّية أدلًّة، والواقع مبا هو ال

 

4. 

تكمن املفارقة، اآلن، يف اخّتاذ أزمة علم الوجود مظهَر أزمٍة يف نفس الوجود. علينا إنقاذ الوجود. ومبا أّن العلم الطبيعّي  
 أقّر بعجزه عن تفسريه بعقالنّية، فعلى الفلسفة أن تأخذ املسألة على ُعهدهتا وتباشر البحث عن أسس الوجود.  

لكن، حقًّا، هل يقف الوجود منتظرًا عملّية إنقاذ؟ رمّبا كنا ننتهك حدود ما يستطيع الفكر الفلسفّي القيام به  
ممّا  apodictically evidentمبشروعّية، إذا اعتربنا االشتغاَل النظرّي احلِذق قادرًا على تصيري الوجود أكثر جالًء حضوريًّا 

كن ة. ما جيدر باملرء قوله، إّن ما ميكن السعي إليه، بفعالّية وفائدة، هو إظهار مّت ميهو عليه احلال يف املعرفة األّوليّ 
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الوصول إىل دليل على الوجود وكيف ذلك. حنن أمام وصٍف ِفُنِمُنلوجّي. لكن ال يف اجّتاه ِفُنِمُنلوجيا ُهِسرل؛ ألّن ُهِسرل،  
ورّي ال ، من منهجه. لقد افرتض، أيًضا، أّن هذا الدليل احلضكما ديكارت، عّلق الوجود يف املرحلة التمهيديّة، السلبّية

ميكن التوافر عليه إاّل يف آخر املنهج؛ حنن نرى أنّه ال يتوافر، على األحرى، إاّل يف أّوله. وإاّل، سيعيش اإلنسان يف شّك 
 الوجود. ازة وحيلشكوك حول الواقع، ووحدهم أولئك القادرون على القيام بعملّيٍة منهجّيٍة ما يستطيعون تبديد ا

-ليس ألجل غاياِت األساس النظرّي اخليالّية. أّما إدراُجنا العملّية الديكارتّية –كال. الواقع ال ميكن تعليقه  
 اهلُِسرلّية هنا، فبسبب إطارها اجلذرّي واجلريء؛ رغم كوّنا منوذًجا ملا اعتادت املِتافيزيقا القياَم به منذ أيّام أفالطون، ورمّبا

تافيزيقّيون كانوا أرسطو. فكّل املِ ِمتافيزيقا يًضا بارِمنيِدس، ولكن، ُتديًدا، منذ الكتابني اخلامس واحلادي عشر يف أ
يبحثون عن املبدإ األنطُلوجّي األّول للدليل احلضورّي. لكن إن كان هذا املبدأ ممّا يُبحث عنه، فلن يكون، أبًدا، مبدأً 

: حاضرًا على العموم،   ، باملعىن الالئق للكلمة، جيب أن يكون أّوليًّا. جيب أن يكون . الـ أو ًل 
وفاعاًل على الدوام. جيب أن يكون يف حوزتنا قبل االنطالق يف عملّية البحث والبناء النظرّي. أّما البحث فيتطّور يف 

نظيم املنهجّي للمعرفة كوِّنا أو عدمه. وأّما النظريّة فتتطّور بغية الت  اجّتاه معرفٍة أفضل بكيفّية األشياء، ال يف اجّتاه تقرير
  اليت حُنّصلها بالبحث. ال هذا وال ذاك أهٌل إلقامة أساٍس للوجود. عليهما التسليم بالوجود فحسب.

شيء أصاًل. وبال ب أن ال ُيسّلم –املنهج الِفُنِمُنلوجّي  –ولسوف يُقال، بالطبع، إّن على املنهج العلمّي اجلّيد  
شّك، ال جيب القبول بافرتاضات كاذبة أو غري مربهن عليها. إاّل أّن حضور الوجود ليس بفرض. ومبا أّن الوجود ال 

ا نظريًّا، فالبديل هو التايل: إّما أن نلبث يف الشّك يف ما خّص الوجود، قبَل نتائج اإلبستيمي وبعَدها، وإمّ  إثباتهميكن 
 بالوجود، سابٌق حّّت على مشروع أّي منهٍج ممكن.  أن يكون لدينا يقنيٌ 

 كتيكال()أبودي حضوري  وإلزالة االرتيا  الذي قد يطرأ بني صفوف العلماء والفالسفة حول وجود دليٍل  
apodictical evidence  ة. علمّي للمعرفة، يكفينا أن نستحضر، أو نسرتجع، املعىن األصلّي لتلك الكلماليف املستوى ماقبل

، عرًضا أو إبرازًا لشيٍء هو هناك. وفكرة حضور تعين، يف أصلها، تقدميًا)أبودايكسيس(  أّن حنن نؤّكد 
يف نفس إمكانّية تقدميه أو عرضه. ولكن مثّة أمر آخر مطوّي، وهذا هو لّب السؤال؛ يف أّي عرٍض  شيء ما حقًّا مطويّةٌ 

ن. يمماثل، ال بّد من حضور الشيء الذي جيري تقدميه، ولكن أيًضا ال بّد من عرض فاِعَلني )من قولنا: ذات فاعلة( آخرَ 
أردنا  ا مل يكن املعروض حقيقيًّا عند كليهما. أّما إذا مامن يقوم بالعرض، ومن يُعَرض عليه. لن يكون لدينا دليل طامل
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متابعة النقد اإلِبسِتُملوجّي إىل ّنايته، فعندها ُنسّلم بأّن جمّرد وعي فاعٍل واحد حبضور املوضوع هو معرفة متزعزعة، فاقدة 
مفردة؛ ليس جمّرُد احلضور  ليس خربة apodeixis )أبودايكسيس( للقدر الضرورّي من الدليل احلضورّي. بيد أّن احلضور

 من قبل عرضٍ  فعلُ أمام ذاٍت منفعلة )رغم أّن هذا حيوي يف داخله ما يكفي من الدليل، حبسب األهداف(، بل هو 
 : إنّه عملّية رمزيّة، حواريّة. لوغوسذاٍت ألخرى. وهذا العرض هو فعُل 

لكليهما.  فُسهُ ناملشرتكة على موضوع هو  يتشّكل الناس كموضوعاِت معرفٍة عندما يتواصلون من خالل الداللة 
وبالتايل، قد ُيسّمى شيءٌ ما غرَض معرفٍة عندما نتعّرف عليه باإلدراك احلّسّي، بالذاكرة، ولكن أيًضا، وبشكّل أساسّي، 
 نيمن خالل اسٍم يُثّبت هويّته. عندها يدحُض احلضوُر احلقيقيُّ للموضوع كّل شّك، بغّض النظر عن مدى خطإ الفاِعلَ 

 ه. ا يف التعرُّف علييف ُتديد طبيعة الشيء، أو حّّت يف االستعمال الصحيح للكلمة اليت يوظّفوّن

ل إّن فال جيب فهمها على أّّنا فـََرٌض أو ُمسّلمة. ب’. التسليم بالوجود‘بات اآلن ممكًنا فضُّ مغاليق عبارة  
فرًضا مماثاًل يُطرح عندما يُقمع الدليل األّويّل على الوجود أو يُعّلق، تصرحًيا أو تلميًحا، من قبل العلم أو الفلسفة. عندها 

قنع ئجه، كما رأينا، كارثّية؛ إذ ال يستطيع العلم، وال الفلسفة، تقدمي إثبات ميصري بالفعل غري مشروع، وتصري نتا
للواقع. أّما التسليم بالوجود، تالًيا، فيعين أنّنا، عند مستوى اإلبستيمي، نقّر بصالحّية فهمنا األّويّل، احلوارّي، للوجود؛ 

رًدا ودنا مؤّسس فعاًل، ليس معتَقًدا ذاتيًّا خيّص فوأّن هذا الدليل، الذي يتأّسس عليه العلم بشكٍل عاّم، كما هو وج
منفصاًل، بل هو خربة مشرتكة بني الفاِعَلني. فاإلنسان ميتلك الوجود على سبيل امللكّية العمومّية؛ أي كموضوع تواصل. 

 ّي. سّ أنطُلوجيًّا، ما من ملكّية خاّصة هنا. والتعبري، بالتايل، هو مفتاح الدليل احلضورّي، ال اإلدراك احل

باإلضافة إىل ذلك، ال بّد من متييز املضمون األنطُلوجّي والقيمة اإلِبسِتُملوجّية للعرض اللفظّي للوجود عن  
مرادفَيهما يف القضّية العلمّية. وبعكس الرؤية الشائعة، فإّن هذه األخرية ال تصل أبًدا إىل الدرجة احلضوريّة لألوىل. 

ء نظرّي: تنظيم مّتسق لعباراٍت حول الواقع. ومسطرة هذا النسق هي املنطق الصورّي، فالعلم، يف أّي اجملاالت، هو بنا
ومسطرة البحث الوضعّي هي املنهج. أّما البحث والنظريّة املنهجّية فكالمها تارخيّي. هذا يعين أّن ما نعرفه عن جزء من 

 خاّصة ومستقّلة لعملّية فحسب، بل هو حمكوٌم أيًضا لقوانني الواقع عرضةٌ للتغرّي. وال يُقاس هذا التغريُّ بتقدُّمنا يف التعلُّم
التعلُّم والتفكري مبا هي نشاط إنسايّن مبدع. أّما العرض اللفظّي اجملّرد، يف املقابل، فليس بتارخيّي. إّن مضمونه الوجود: 

 شيء حقيقّي، فإّن طبيعة أو سياِق عملِ الواقعة البسيطة اليت تفيد أّن وجوًدا معيّـًنا هو فعاًل هناك. ومهما تغرّي إملامنا ب
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ألنّه ال  apodeixisدليل وجوده ال يتغرّي؛ والعرض اللفظّي لذلك الشيء احلقيقّي ميتلك قيمة إِبسِتُملوجّية هي احلضور 
 مييل إىل اجلزم اللوغوس. يقول هايِدغر، إّن apodeixisيعرّب عن الدليل مبقدار ما ينجزه. هكذا يكون الـحضور 

هلما نفس املعىن  و وهو، يف هذا، حمّق؛ لكن جيب أن نتذّكر أّن  – apophantic فانتيك()أبو 
 . apodicticalمبدئيًّا. فالعرض اجملّرد لشيٍء حقيقّي يكون حضوريًّا 

مانه. ز إىل هنا تصل حدود ظنون أرسطو، رغم أّن صياغة السؤال على هذا النحو مل تكن، بالطبع، من بنات  
ضايا ختّص ، أو العلم، هو قيفهو القائل: ال أحد يعرف طبيعة ما ال يوجد. بالتأكيد. اآلن، ما يتكّون منه اإلبستيم

ماهّية الشيء، وُتديًدا تعريفات تُقيِّم طبيعَة الشيء املاهويّة، أو معىن اسه. إاّل أّن التعريفات، يصّر أرسطو، ال تثبت 
 demonstrationالبرهان بل هي ال ُتمل ضمانًة على أّن الشيء املعرَّف ميكن أن يوجد. إنّه  أّن الشيء املعرَّف موجود؛

 .(7)ما يثبت وجود الشيء، أو بتعبري أرسطو، "وجود الشيء كواقع هو مسألة برهان"

 ليونانّية هياما الذي يعنيه أرسطو بالربهان؟ فالكلمة اليت نتوّسلها يف ترمجاتنا مربكة شيًئا ما. الكلمة  
ُتديًدا، وهي تشري إىل أمٍر أكثر أّولّيًة أو جذريّة من عملّية الربهان املنطقّية. فالوجود، يف   )أبودايكسيس(

املمتّد للفكر العلمّي،  . وقد رّسخ التأثريُ  graspedالقبض عليهالواقع ال ميكن إثباته منطقيًّا أبًدا: ال بّد، ببساطة، من 
يف أذهاننا، فكرة أّن غرض املعرفة، لكّي يكون حُمكًما وموثوقًا، جيب أن يُثبت: جيب أن يكون نتيجة منطقّية لعملّية 

يف معناه االصطالحّي األخري )أي ’ apodicticalحضورّي ‘تفكٍُّر متماسكة. لذا حنن نستعمل، يف الفلسفة، مصطلح 
على عملّية الربهان  apodeixis )أبودايكسيس( داللةُ املنطقّية املقصَد األنطُلوجّي. إاّل أّن أرسطو أطلقلقد حمت ال ؛يقييّن(

ي تستطيع عباراتنا الذ العرضألنّه أدرك أّن العقل احملض كان قادرًا، كذلك، على أداء  ؛املنطقّية فقط على سبيل التناظر
وهو يعين، حرفيًّا، "أن ُتظِهر بالكامل". وهبذه  demonstrareالسكوالئّيون بفعل املتداولة أداءه، وبفعالّية عالية. لذا، الذ 
ن برها‘، حّّت عندما نرتجم النصوص القدمية؛ حنن نقول apodeixis )أبودايكسيس(الطريقة، نسينا متاًما املعىن األصلّي لـ

demonstration ’ عرض ‘عندما يُفرتض بنا أن نظلَّ نقولpresentation .’لكلمة ُمبهمة أصاًل يف نفس كتابات أرسطو.وا  

بأّي األحوال، ومهما كان رصيد املبادئ املنطقّية والعملّيات الصوريّة يف الفكر احلديث، فال ميكن ألّي عبارٍة  
إن مل جتعل موضوَعها حاضرًا بشكٍل ناجز. فمبدأ  ؛باملعىن األّول )حضوريًّة( apodicticalأن تكون ذا وزن إن مل تكن 

                                                           

 (7) , II 7An. Post.Aristotle, . 
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 قطف]عدم[ التناقض ليس هو الضمانة النهائّية للمعرفة. ومن ناحية أخرى، ال ميكن للعبارات اليت ُتتوي على عرٍض 
 أن تكون متناقضة. بالفعل، فاملبدأ املنطقّي األّول ال ينطبق، بنحٍو من األحناء، حّّت على تلك العبارات اليت جُتيز التعرُّف
م أّي توكيدات ختّص طبيعته، خصائصه، وظائفه وما إىل ذلك. إّن هذا النحو من  على املوضوع من دون أن تقدِّ

لم املنطقّي، وأيِّ علم آخر، كما وهو أساس الوجود املشرتك، ولنفس األسبا  هو أساس الع ؛اللوغوس سابٌق على املنطق
 أيًضا.

 

5. 

يبدو أنّنا اقرتبنا، اآلن، من املبدإ األّول وهو الدليل احلضورّي، غاية ومرام الفالسفة أبًدا. كان علينا فقط أن نتلّمس 
وف نصري أكثر وعًيا، س ؛قيق، سوف لن جند شيًئا جديًداطريقنا بنحٍو يُعاكس ما كان ُمّتبًعا تقليديًّا. على وجه التد

 يستطيع ، بل حيازةٌ دائمة. قد يستطيع الذهن أن يتجاهله، لكّنه الإجياًدافحسب، مبا كنا دائًما يف حوزتنا. فاملبدأ ليس 
نفُّس رغم أنّه، تأن يرفضه أو يهجره، مبقدار ما ال يستطيع أن خيرتعه أو ينشئه. ال يستطيع اإلنسان أن يعيش دومنا 

معظم الوقت، ليس واعًيا لوظائف رئتيه العاديّة. لذا صار هذا السعي وراء املبدإ متعّذًرا عندنا ألنّنا اضطررنا أن نزيل، 
واحًد إثر واحد، حجب البناء النظرّي املتتالية، واليت تراكمت مع الزمن فوق الدليل األّويّل على الوجود. قد يبدو األمر 

املبدإ. حنن نقول،  uncover الكشف عنكتشاف فلسفّي، وقد نسّميه كذلك على أن يكون ما نقصده هو على أنّه ا 
فقط، إّن الوجود كان وسيبقي دائًما هناك، وأن ال أوهام لدينا، حتًما، حول حضوره لدى مباشرتنا ُتليَله عمليًّا. كّل 

من  وقد أدركنا املسألة ببساطتها، فال جيدر بنا اخلوف ما حاولنا فعله هو إظهار كيف الوصول إىل الدليل عليه. أّما
 ال مناص من أن تُنّحى جانًبا الكثري من املقوالت اليت أمجعت عليها الفلسفة والعلوم تقليديًا.  ؛تداعياهتا اجلذريّة

ول الوجود حهنا ُترِبُز الكثرُي من املشاكل مدى اصطناعيََّتها. ولألمر تتّمة. فعندما ندرك أّن أكثر الشكوك  
 عندها نصري، أيًضا، واعني إىل كون الوجود، وهو دائٌم يف حضوره، ال –أّن فهمنا األّويّل للوجود حضورّي  –ُمتكلَّفة 

يُظهر نفسه بدون تقييدات أو بال مالمح. فكلمة الوجود حمايدة وغري متحيِّزة؛ إّن نفس كّلّيتها املطلقة جتعلها جمّردًة 
ليس من قبيل  هو .الوجود نفُسُه فليس مبحايد أو خالًيا من القيود؛ الواقع عيينٌّ على الدوام على حنو اإلطالق. أّما

االّتصال املطّرد، بل من قبيل الكثرة املتنّوعة. الوجود هو، دائًما، هذا الشيء الواقعّي أو ذاك. وحنن، بالطبع، ال خنترب 
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ذا الدليل . وهكذا يكون الدليل األّويّل حمّدًدا دائًما. ومبا أنّنا نصل إىل هحنن نفّكر به وال ندركه ؛الوجود مبعناه اجملّرد أبًدا
من خالل عالقة حواريّة، فهذا ما يعين أنّنا، بواسطة اخلربة احلضوريّة األوىل بالوجود، ُنضيء على التمييز املِتافيزيقّي بني 

ك اليت ال تعرّب عن وتل لئك الذين يعرّبون عن أنفسهم،جمايَل الوجود األساسّيني: اإلنسان والكائنات غري اإلنسانّية؛ أو 
 نفسها. 

. هذا علًما أنّه (8)ذاتّية )البيذويّة(، أيًضا-على هذا النحو، اتّفاقًا، تنحّل مشكلة التواصل، أو العالقات البني 
مل يكن هلذه املشكلة أن تظهر، وهي تستحوذ على اهتمام فالسفٍة كثري، لو مل يكن للخرافة املنهجّية اليت أتينا على 

، فلن يكون دهاوحذكرها منذ قليل: تعليُق الواقع عند ديكارت وُهِسرل. إن كان الدليل األّويّل موجوًدا يف وعي الذات 
قًا منه، وبنفس القيمة احلضوريّة، الواقعّيَة املستقّلة لألشياء األخرى. أضف إليه أّن التواصل بني ممكًنا أن نؤّسَس انطال

عوائق  alter egoواألنا اآلخر  egoعلى أنّه الوعي، يصري جسدا األنا  egoالذوات يصري مستحياًل؛ إذ لو عرّفنا األنا 
ري، إذ يظهر ل يصري اجلسد نفسه مشكلة: كيف نفّسر التعبأنطُلوجّية مزدوجة يستعصي ختطّيها. وليس هذا فحسب، ب

 يف اجلسد، يف الوقت الذي ال جند له أثرًا، بأّي حنو، يف اخلصائص األنطُلوجّية لألجساد مبا هي أجساد؟

رغم صدور الثاين كنتيجة غري مالئمة  –مرتابطان بوثاقة  incommunicationإّن تعليق الواقع وانعدام التواصل  
 تي  الخامسللتأمُّل الديكار عن األّول. يصري إمكان احلوار مشكلًة يتوّجب على النظريّة حلُّها كما يف شرح ُهِسرل 

يس جمّرد إمكان. لعلى سبيل املثال. هذا يف الوقت الذي ُتظهر فيه خربة اإلنسان الدائمة والشاملة أّن التواصل واقٌع، و 
فالوقائع هي وقائع، وعلى الفلسفة أن تتوّسلها مرشًدا إذا ما أرادت أن تنسّل، ولألبد، من عقدة املشاكل املصطنعة. 

بني الكائنات البشريّة وغري البشريّة؟ ليس علينا أن نلجأ  differentia specifica )الفرق النوعّي( اآلن ما هو حمّك التمايز
النظريّة كيما جند حالًّ هلذه املسألة. الكّل يعرف أّن حمّك التمايز هو التعبري. بعدها سوف نرى أّن  إىل االصطالحات

در املعلومات هذا هو مص ؛أّي مبحث إضايّف حول اخلصائص األخرى املمّيزة لإلنسان، ال بّد له أن ينطلق من التعبري
سه. إنّه أن يكون جمّرد َعَرٍض لذاك الوجود؛ ال جلسده وال لنف الوحيد الذي ميكن لنا أن نستعمله. هبذا ال ميكن للتعبري
 من خصائصه األنطُلوجّية مبا هو كّل، مبا هو وحدة. 

                                                           

 انظر، (8) 
E. Nicol,  “El falso problema de la intercomunicación,” Giornale di Metafisica, Anno XIII, No. 2, Torino, 1958; “L’operation 

cartésienne et la présence dialogique de l’être,” Revue de Métaphysique et de Morale, 61e. Année, No. 3-4, Paris, 1956. 
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هو  ؛هنا، الوجود اجملّرد المرٍئ ما يُظهر لغريه هذه اخلاّصة األنطُلوجّية، ألّن الوجود اجملّرد ممتلٌئ معىًن يف األصل 
يأيت برسالة، وبالتايل، يبدأ حبواٍر حّّت عندما مل يكن كالم. التعرُّف هنا مباشر، وينطوي على التمييز بني اإلنسان وما 

مبدأ ‘سواه ممّا كان حاضًرا أو مل يكن كذلك، ألنّه غري قادر على التعبري. وعلى تلك األشياء املفتقرة للمعىن، ينطبق 
 ، احلاكم على جمال العلوم الطبيعّية. erenceprinciple of indiff’1الالفرق 

يّتخذ كّل إنساٍن يف إزاء اآلخر، ضرورًة وبداهًة، نزعًة وجوديّة تالئم هذا النحو من الوجود، وهذا ما نسّميه  
جود من الو  هذا ما يعين أنّنا جاهزون، توًّا، لتأويل معىًن ما. وكّل نوٍع آخر’. hermeneuticalتأويلّي ‘باالصطالح التقيّن 

يست كالغرابة جدلّية: هي ل غيري تك )آَخري تك( أنتنراه غريًبا عن طبيعتنا فهو شيء آخر، شيء ليس مثلي. إّن 
املاهويّة لألشياء اخلالصة باملرّة. ال يكون شخصان غريبان عن بعضهما البعض؛ فهما متقاربان أنطُلوجيًّا، بغّض النظر 

هو الذي يربط  –أّي تعبري، بصرف النظر عن مضمونه  –فاٍت وتنافرات. والتعبري عّما قد يفصلهما، وجوديًّا، من خال
 واحدمها باآلخر ويكّرس فرادة كّل واحد منهما. 

 –لكلمة باملعىن األكثر جذريّة ل –واإلنسان كائن رمزّي، ال ألنّه قادٌر على توليد رموز اخلطا  فحسب، بل  
باملعىن اإلجنيلّي. علينا اآلن ترمجة  ’جارٌ ‘، كائٌن ِصنو، alter egoليه أنا أخرى ألّن كّل كائن بشرّي آخر هو بالنسبة إ

ّي آخر. ألهذه الكلمة من النسق اخلُُلقّي إىل ذاك املِتافيزيقّي. اإلنسان كائن رمزّي ألّن كّل فرد هو املتّمم األنطُلوجّي 
 ذاتيًّا باملعىن املِتافيزيقّي، بغّض النظر عن مدى النُّضج أو التطوُّر الوجودّي لشخصّيته. ًياليس اإلنسان مكتف

وبني النوايا  ’أخويّة اإلنسان األنطُلوجّية‘إّن إفشاء هذه الوقائع شأن ِفُنِمُنلوجّي حبت. وال عالقة مباشرة بني  
د تصدر سبًقا أّي تأثرياٍت أخالقّية، إن كان من تأثريات، قاحلسنة ألّي وعٍظ أخالقّي. لكن رمّبا ال جيوز لنا أن نرفض مُ 

عنها. مثّة لدى الفلسفة طرائق دقيقة تؤثّر بواسطتها يف حياة الناس؛ هي قادرة على إقالق توازّنم الوجودّي، ال فقط 
هة نظر فكريّة من وج على متثيل وجودهم. ويف هذا احلقل من التحليل الوجودّي، ال تكون األخطاء حياديّة، أو ُمثمَّنةً 

صافية. وال جيوز اخللط بني اخلربات الشخصّية أو املوقفّية وبني اخلصائض املكّونة للكائن البشرّي. قد يؤّدي هذا اخلطأ 
إىل الرتويج للفلسفة، أو لفيلسوف ما، ألّن الناس جيدون أنفسهم ممثَّلني جّيًدا فيها، أو عنده. ولطاملا كان اإلحباط 

ات مزعجة، أّما اآلن فلقد اكتست اعتبارًا وتقديرًا بفعل املرجعّية الفلسفّية، وكذا حصل مع غريها من واالكتئا  خرب 
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اجلديدة،  "مة بال أملحك"أوجه الوجود السلبّية. وعندما يصري ممتًعا ومرغوبًا، عند غري الفالسفة، أن ُيشاركوا يف هذه الـ
 املأساة والتكلُّف العبثّي. فإّن الوجود اإلنسايّن يصري مرّكًبا بغيًضا من

و ترفضه، فقط اآلخر أ’ تردّ ‘، العالقة بيين وبني اآلخر سلبّية يف ماهّيتها. على األنا أن Sartreففي رؤية سارتر  
بيعة كليهما بني واحدمها واآلخر ليست حمتومًة أنطُلوجيًّا بسبب ط’ املواجهة‘لغرييّته )آلَخريّته(، لكي تنال متاثـَُله. و

شروط إمكان ‘ة يف تلك الطبيعة هي التعبري(. وليست حّّت من ضمن يّ ا ينبغي هلا أن تكون، إذ أّول خاصّ )وهكذ
ربات إًذا، ليست العالقة بيين وبني اآلخر مباشرة، بل وسيطُها الالشيء. واخل’. الواقعة املمكنة‘، بل هلا كيفّية ’خربتنا

 .(9)اخلزي، الرهبة والزهواألّولية لالّتصال والتبادل اإلنسانّيني سلبّية: 

ة، هذه أيًضا فلسفة، ال خرافة. إن كّنا سنرفضها، فال ألّّنا تبدو بغيضة، بل ألّّنا جزئّية، ِفُنِمُنلوجيًّا، وغري سليم 
يفة الكثري. ولكن أيًضا حيد  من األشياء اللط –أنطُلوجيًّا. فعلى مستوى الوجود، ُتد  الكثري من األشياء البغيضة 

زي، وليس الصراحة؟ ملاذا الرهبة والزهو، وليس الثقة والشجاعة والعزّة والتواضع، وغريها من الصفات النبيلة ملاذا اخل
؟ غري أّن املشكلة ِمتافيزيقّية يف جوهرها. ُيشري سارتر إىل قيام ديكارت بعزل األنا ألنّه جيد يف ذلك ما يدعم والمبتسمة

شكل عاّم. أّما لوجوديّة اليت جيدها سائدة يف خربته الشخصّية هو، ويف زماننا بتصّوره النظرّي يف ُتليله لتلك الصفات ا
مّت ما كشف لنا التحليُل املِتافيزيقّي أن ال شيء بيين وبني اآلخر، فإّن جزئّية التحليل الوجودّي تصري واضحة، وميكن 

 تصحيحها بسهولة. 

ي هلا ذلك، أن ايّف لتلك الظاهرة املعّينة. هي قادرة، وينبغليست ِمتافيزيقا التعبري، إًذا، جمّرد استكشاف مونوغر  
ومبا هي مصدٌر للحكمة البشريّة، إذا  –بالوجود واملعرفة  prima scientiaتكشف أسس املِتافيزيقا مبا هي العلم األّول 

 جاز للمرء أن يقول ذلك.
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