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املوحى سوى إذا ما سألنا: عالم حنيا، وفيم؟ فإن أحد األجوبة سيكون: باإلميان املوحى؛ إذ ليس وراء اإلميان 
بني اثنني:  هوتيني، مؤخرًا، "أن الكنيسة ليست ختمن عندما تعلن أن اخليار احلاسم يدورالعدمية. وقد أعلن أحد الال

 املسيح أو العدمية".

إميان املؤدي إىل -، من ناحية، تاريخ الالهو فلسفةللنعم، مثة تاريخ  .واحلال هذه، فليس مثة من فلسفةأما 
لكن  .قلبواالفلسفة  فقدت   السياقات املماثلةخدمة الالهوت. القائم يف فوومي املنظام الة أخرى، العدمية، ومن ناحي

هذا املناخ يولد أعماًًل فكريًة  حىت عندما كانو . فقدان القلب حيثما كانت السيادة لالهوت، كان نصيب الفلسفة
ذه هلكان إن  ، بأي األحوالديين إكلرييكي.  ،ست قي من مصدر غريب، غري فلسفي، فإن مزاجوا امتناهية الرباعة

 ا.مطعون فيوا فلسفي  و وي استقاللية مستعارة، ف، من استقاللية األعمال

م و أي أن حنيا بالعقل البشري، بالعل " عالم حنيا، وفيم؟". على سؤالنا العقل البشري هو أحد اإلجابات األخرى
)الوضعية( اليت تدل على املقاصد ذات املعىن يف العامل، وتعلمنا سبل حتقيقوا. إذ بعيًدا عن العلوم، يقولون، ليس مثة 

ويف النواية، حىت  .تنسلخ عنوا ، شيًئا فشيًئا،كانت العلوم  األضاليل. ليست الفلسفة، بالتايل، قائمًة بذاهتا. بلسوى 
إذا كانت األمور على هذه الشاكلة، فنحن، و . باقيةمن الفلسفة   تبقاآلن ومل بتنايل، ا. بالتااملنطق صار علًما ختصصي  

يف أحسن و اآلن،  أما الفلسفة، يف وقت ما، طريًقا إىل العلوم.كانت فقد   ًدا، يف وضع ًل حمل فيه للفلسفة.جمد
 يا، رمبا.من باب اإلبستمولوج – نافل كوصيفة للعلوم وجود   فغاية ما قد حتظى بهاألحوال، 

ال املعنَيني يتعارضان مع املعىن الباطن للفلسفة كما مورست يف عمرها الطويل )ًل أقل من ثالثة لكن يبدو أن كِ 
وًل يبدو أهنما ينسجمان وجديَة موقفنا جتاه املشاكل الفلسفية اليوم، يف آًلف سنة( يف الصني، واهلند والغرب. 



كفت فيه الفلسفة عن أن تكون وصيفًة للعلوم كما كانت يف هنايات القرن التاسع عشر، من دون أن الذي  وقت ال
 تقع يف تبعية الالهوت. 

إن هذه البدائل السطحية، اإلميان املوحى أو العدمية، العلم الشامل أو الوهم، ًل تعدو كوهنا أسلحًة للرتهيب 
وا إياها اهلل، وجتعل منوا خانعًة. إهنا حتول املمكنات اإلنسانية إىل الروحي؛ إهنا تسلب الناس املسؤولية اليت وهب

 اإلنسانية يف مواوي النسيان. بذلك تسقطو تناقضات، 

إىل  . وإن مل نرقَ إىل العدمية أو الوهمكل من يزاول تقليد الفلسفة العريق   فيحيلأما من يذعن هلذه البدائل 
السطحية، والتوافت، والعقالنية املبتذلة، وباًلنسالخ عن هذا العامل؛ إننا مستوى هذه الصورة املسبقة، فإننا ن عري ب

 من أنصار اإلميان املوحى اإلقصائي، ومن نريان "العلم" الذي صار خرافًة. :حتت النريان، ومن اجلوتني

 جيدر ًللسوف نتصدى هلذا التحدي. ولسوف حناول أن نبقي أفق اإلنسانية، يف تفكرينا الفلسفي، مفتوًحا. 
 على األقل.ليس اليوم، تتنازل عن عرشوا.  أن بالفلسفة

أهل العصور األخرى يف معرض  معوتواصلنا  ؛ تكن معروفًة يف القرون السابقةمل اذيرفاليوم، حنن حنيا مدركني حمل
الوعي البشري؛ وقد ًل ميكن، بعد اآلن، أن يكون تواصل  ينحدراًلنقطاع؛ قد حنرم أنفسنا، بتوورنا، من التقليد؛ قد 

حتديًدا بسبب الكارثة شتغالنا الفلسفي، لكل احتمال. مث ، ينبغي أن نستعد، يف اعلى ضوء هذه املخاطربني البشر. 
اإلنسانية  العالقة مبصدر هاليت أملت بالعامل الغريب، فإن الفكر الفلسفي قادر  على استعادة استقالليته فقط باكتشاف

 األويل.

أؤكد  ولكيأنا أرغب أن أحكي يف اإلميان الفلسفي، وهو يشكل أساس كل هذه األفكار. املوضوع شاسع. 
 على عدٍد من املبادئ البسيطة، سوف أقسم املبحث إىل حماضرات ست:

الفلسفة  .5. الفلسفة والدين. 4. اإلنسان. 3. مضمون اإلميان الفلسفي. 2. ما هو اإلميان الفلسفي؟ 1
 . فلسفة املستقبل.6فلسفة )الشيطنة، تأليه اإلنسان، العدمية(. -والضد

كالمها املوقف نفسه.    عاشخيتلف اإلميان عن املعرفة. جيوردانو برونو آمن، أما غاليليو فعرف. حبسب الظاهر، 
حا به حتت طائلة املوت. كان برونو على استعداد ألن ا صر  م  بالرتاجع عكانا مطالَبني من قبل حمكمة التفتيش 



يسحب بعض مقوًلته، تلك اليت ًل يراها جوهرية؛ لقد قضى كما الشوداء. أما غاليليو فقد سحب نظريته املتعلقة 
: "ومع فيما بعد بدوران األرض حول الشمس، وحبسب املقولة املزعومة، وإن كانت تنسجم واملقام، فإنه عاد وقال

 ".Eppur si muoveوي تتحرك هذا ف

ن أخرى، حنن أمام حقيقٍة ًل يضريها أن ، وماًلسرتجاعهنا يكمن الفارق: من ناحية، حنن أمام حقيقة يف موب 
احلقيقة اليت أعيش حبسبوا تقوم فقط ف. كان ِكال الرجلني موجوًسا باًلنسجام مع احلقيقة اليت جيسدها. ي رتاجع عنوا

فوي ليست كلية الصدق، بل هي  خرب موضوعيايل تارخيية يف الشكل؛ ومن حيث هي إن متاهيت معوا؛ هي بالت
مطلقة. أما احلقيقة اليت أستطيع برهنتوا، فوي تقوم من دوين؛ إهنا كلية الصدق، ًل تارخيية وًل زمنية، ولكن ليست 

ليس مالئًما أن متوت من أجل مطلقة؛ بل هي تستند إىل مقدمات متناهية وأساليب إلحراز املعرفة باملتناهي. عليه، 
  حقيقة قابلة للربهان.

نقطة عدم إمكان سحب تصرحياته من دون أي لكن، مىت يشخص املفكر الذي سرب األعماق نقطة الالعودة، 
  ؟عني سره وهيأن يضر باحلقيقة نفسوا، 

، كما برونو، ًل على سبيل احلماسة اًلستشواد. لكنه عندما يكابد يلزمه بالشوادةكلي   إمبد من ليس مثة
إميان أصيل،  مسار طويل ومرهق، فإنه يربهن عنالعاطفية، ًل على سبيل حتدي اللحظة، بل إثر إخضاع الذات يف 

 وا املتناهيات.موضوع   علميةً  ًل أستطيع أن أبرهنه كما أبرهن نظريةً  ،فيما خص احلقيقة ،يقنيٍ  عنأي 

ائيًة. إذ الفلسفة ًل حتتشد، يف العادة، يف قضايا تتخذ شكل املعتقد، بل يف مع هذا، تظل حالة برونو استثن
وبوطيوس وبرونو قديسي الفلسفة، فوذا ما ًل جيعل  لى الوجود بكله. وأن يكون سقراطتنوء بثقلوا ععبارات فكرية 

 ا.لصوهنم، بالشوادة، إميانًا فلسفي   لومن  منوم أعظم الفالسفة. بل 

فقط لو مل ن عَدم الغباء، أو  –اًلبتذال الذي يدعو اإلنسان إىل تأسيس كل شيء على قاعدة ذكائه يف إزاء أما 
وعلى الضد من هذا الوهم العقالين، وإن مل نغادر أرض العقالين، فإننا  –سوء اإلرادة، لكان كل شيء على ما ي رام 

اإلنسان عندها، وعن تردد، هذا العنصر الالعقالين،  ". قد يقبلانسمي كل ما سواه، كل ما لنا ارتباط به، "ًلعقالني  
ضي فيه انفعال عاطفي، أو وهم ًل يستغين الكائن النفسي عنه، أو حىت عمل ترفيوي مي  أو قد يتعوده بالعناية مبا هو 



 املرء وقت تسليته. حىت إن املرء قد جيد يف هذا العنصر الالعقالين، والذي قد يتطلع إليه كشغف نفسي، موارد
مستعيًضا باجلنون عن فيه احلقيقة، فيغوص يف الالعقالين،  يرىللمعونة فيما يريد أن حيققه. أو، يف آخر الكل، قد 

 احلياة األصيلة.

أما  .التشوشإًل إىل  مل تؤد (عقالين وًلعقالين)قطبية إهنا الالعقالين.  هواإلميان  ينبغي أن يكون معىنلكن ًل 
امليل إىل استثارة عقل اللحظة، قصوى مفروضة وغري قابلة للنقاش، أو  على حلظة وطورًاعلى العلم،  تارةً  اإلصرار،
من دون أن نضع اليد على تواصل حقيقي. إن لعبًة مماثلة ًل ينتوي، لم يؤد إًل إىل تبادل لآلراء ف، اللحظةعاطفة 

ا يف الضعف. لقد انتوت حياة وإن كان آخذً  –يشع كمنارة  ، تقليد ما زالنور تقليد عظيم يف ظلتكون ممكنًة 
يف هجمات رخيصة على كل  نفسوا ]الروح[ الروح عندما أقاموا اإلنسان، وهو يدري، على الالعقالين. لقد أحرقت

يف التبذير املتوور للتقليد من خالل حرية أمسى و ، ظ نت ذات فعاليةتعنت بأفكار اعتباطية امللتزام اًليف و شيء، 
ة النربة ًل ي عول عليوا. كل هذا مما ًل ميكن جماهبته، إذ ليس مثة من خصم نتشاد معه، ليس متومهة، ويف عبارات عالي

ًل ميكن  إنه وضع مثة إًل اضطراب متلون، أكمد ومتحول، من التصرم حبيث ًل يستطيع العقل أن حيول دون تفلته؛
 إًل بالتفكري بوضوح. هجتاوز 

 . ومضادة العقلإمياننا غوًصا يف عتمة الفوضى أن يكون  ميكن؛ ًل نفيعقالين، يف احملصلة، جمرد لالوا

رف ما ميكن أن ي عرف، أن يريد أن يع؛ متحالًفا مع املعرفةإلميان الفلسفي، إميان اإلنسان املفكر، اولطاملا كان 
 مسبقاته. يعي نفسَ 

، العلم. ًل شيء فوق املساءلة، ًل سر حمجوب  عن التقصي، اإلدراك الالحمدودالفلسفة هو العنصر األساس يف 
. إنه من خالل النقد حنوز صفاء معىن املعرفة، وحنقق حدودها. وكل من ينخرط يف حيتجبًل شيء مسموح  له أن 

 احنرافات العلوم. من، الزائفةاملعرفة  يقدر أن حيمي نفسه من جتاوزاتالنشاط الفلسفي 

، من دون أن م يلاألشياء كما ت قد. عندما أمارس الفلسفة، ًل أقبل كذلك  ،جيلي نفسه الفلسفي أنعلى اإلميان 
. ًل يستطيع اإلميان، حتًما، أن يصري معرفًة كلية الصدق، بل ينبغي أن يصري حاضًرا عندي اأحاول النفاذ إليو



وبصريورته واعًيا يكشف  .وعًيا، أن يصري أكثر ًل يكف عن اًلتضاحبوضوح من خالل اًلقتناع الذايت. ينبغي أن 
 أكثر فأكثر عن باطن معناه.

 ما هو اإلميان، إًذا؟

فعل اإلميان،  –حمتوى اإلميان الذي أدركه و اإلميان الذي أقتنع من خالله، يف اإلميان، مثة حنوان ًل ينفصالن: 
 fidesاإلميان املعتَقد و  fides qua creditur اإلميان الذي أعتقد من خالله –واإلميان الذي أحرزه هبذا الفعل 

quae creditur ،فستبقى مع. فوجوا اإلميان، املوضوعي والذايت، كل واحد. إن اقتصرت على اجلانب الذايت وحده 
إميان ًل يعدو كونه حالًة ذهنيًة تصديقيًة، هو إميان دون موضوع، إميان ، مبعىن القول، ًل يعتقد إًل بنفسه، إميان دون 

أما إن اقتصرت على اجلانب املوضوعي، فال يبقى سوى حمتوى اإلميان، كموضوع، كقضية، كدوغما،  حمتًوى داخلي. 
 كمخزن، كشيء ميت.

اإلميان، بالتايل، هو دائًما إميان بشيء ما. لكنين لن أستطيع، مع ذلك، أن أقول إنه حقيقة موضوعية ًل حيددها 
إنه حقيقة ذاتية ًل حيددها املوضوع )غرض اإلميان( بل هي كما لن ميكنين أن أقول   .اإلميان نفسه، بل هي حتدده

 إميان نعتقد من خالله وفيه.مبا هو  ،ففيه نفصل بني ذايت وموضوعي وإن كناحتدده. اإلميان واحد؛ 

تكمن كل معضلة تعريف  هنا، حتديًدا،واملوضوع.  الذات يكتنفأنه عن اإلميان، ًل ننسى  عليه، عندما حنكي
 اإلميان.

هنا، جيدر بنا أن نتذكر ذاك املبدأ الكانطي العظيم، وله سوابقه يف تاريخ كل من الفلسفة الغربية واآلسيوية، إذ 
باللحاظ التارخيي بالطبع، ولكن يف  –فكرته األساسية جتعل لزاًما ظووره حيثما تفلسفت الرجال، لكن وحده كانط 

ومنوجي، حبيث صار عنصرًا يف البيان الفلسفي. إهنا  عٍ من صاغه بنحو وا  –اليت تصدق على كل زمان  خطوطه
حدا ت، ومة الشعورصور من حيث هو الزمان واملكان  معا حدً توجودنا يف انقسامه إىل ذات وموضوع، م يةظوور  فكرة  

لفكر. كل الوجود يصري موضوًعا لنا يف هذه الصور، يصري ظوورًا بالنسبة لنا، هو من حيث هو صورة ااملقوًلت  مع
 ي، وًل هافكرنا فيو مأ اأدركناهأ املوضوع الذي يواجونا، سواء   تليس فالكينونةلنا كما نعرفه، ًل كما هو يف نفسه. 

 الذات.



ى، أو جمرد فعل للذات، بل هو حمتوً األمر نفسه يصدق على اإلميان. فإن كان اإلميان أعم من أن يكون جمرد 
هو الذات ، فاحلري أن نتصوره فقط يف تالزم مع ذاك الذي ليس ذاتًا وًل موضوًعا، بل ية مبا هي آلةمتجذر يف الظوور 

 .جتلًيا له ثنائية الذات واملوضوعتكون ، مع ذاك الذي واملوضوع مًعا

-ونسمي الكائن الذي ليس ذاتًا فحسب، أو موضوًعا فحسب، الكائن الذي يكون على طريَف قسمة الذات
 ،الشامل أو احمليط. ورغم صعوبة كونه موضوًعا مالئًما، فإننا، أي Umgreifende das 1املكتِنفاملوضوع، نسميه 

 .دون أن ننسى القيود اليت ذكرناها –حنكي  عنهعندما نتفلسف، ف

، خبالف كل شيء يتوسط فيه الفوم. سيكون عندها خربًة، خربًة باملكتِنف، الذي امباشر   عندها سيتبدى اإلميان
 إما أن يسقط يف جعبيت، أو ًل يسقط. 

اه ما هو قابل للتوصيف باجت متفلًتااألساس، أو املبدأ األويل، لكينونتنا،  سيبدو، مبقتضى هذا الفوملكن 
، ودوغمائيو اهليغلية إميانًا، هو ديًنا. من هنا يقول كريكيغارد: "ما يسميه شاليرماخر 2إلمكانباجتاه ا السايكولوجي،

. كل "ما 3الروحي الذي نتنفس" اهلواء –شراب احلياة  –يف احملصلة ًل شيء سوى الشرط األول املباشر لكل شيء 
 س بإميان.يتبخر، ما يتالشى يف الضباب" )يشري كريكيغارد هنا إىل املسيحية(، لي

ليس  نفسه تارخيي. ليس اإلميان خربًة.وهو ب .وو يرتبط حبدث تارخييفكريكيغارد، خباصية. يتميز اإلميان، عند  
 يتوسطه تأمل التاريخ والفكر. ،بل هو وعي أويل بالكينونةشيًئا مباشرًا ميكن وصفه كمعًطى. 

                                                           

، وتعين احمليط أو الشامل. يف اإلنكليزية the comprehensiveأو   encompassingtheاألملانية إىل   Umgreifendedasت رتجم كلمة  1 
ولكننا آثرنا لفظة املكتنف ألهنا، باإلضافة إىل خصوصية اإلحاطة، تدل على سرت. قال الفراهيدي: "وتكنفوه من كل جانٍب أي: 

، ووافقه يف ذلك الفراهيدي: "الكاف والنون والفاء أصل  صحيح واحد يدل على معجم مقاييس اللغةاحتوشوه"؛ وقال صاحب 
... وكنفا الطائر جناحاه، ألهنما يسرتانه ]...[". انظر، اخلليل بن أمحد الفراهيدي ) ، حتقيق كتاب العينهـ(،  175-100َسرتر

؛ أمحد بن فارس بن زكريا 382، الصفحة 5يخ(، اجلزء )مؤسسة دار اهلجرة، دون تار  2مودي املخزومي وإبراهيم السامرائي، الطبعة 
، الصفحة 5(، اجلزء 1990، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون )بريوت: الدار اإلسالمية، معجم مقاييس اللغةهـ(،  395)

 . املرتجم.142
 املرتجم. اإلمكان املقابل للوجوب باملعىن الفلسفي، ًل اإلمكان مبعىن اًلحتمال. 2
3 , I, 54.Journalsierkegaard, S. K 



الفلسفة املكتوبة، على أهنا حتضري أو استجماع، اإلميان الفلسفي ذلك. فوو ينظر إىل كل الصياغات، وكل يدرك 
ا حمتًوى يف ذاته. ًل يتجاوز املبىن فلسفة أن تكون نظاًما مفوومي   جمرد إهلام أو تثبيت. على هذا، ًل تستطيع أي  

 .، باإلضافة إىل كونه يف التصورجتسد يف التاريخ الوجودي لنفس املفكر النصف، وحيرز احلقيقة فقط إذا املفوومي

بالتايل، يواجه املفكر نفس أفكاره حبرية. وإذا ما أردنا تشخيص اإلميان الفلسفي، فإمنا نقدر على ذلك بالسلب 
ميان الفلسفي ًل يتجذر يف األشياء فكره دوغما. فاإلوًل يصري ًدا. فحسب: ًل ميكن لإلميان الفلسفي أن يصري معتقَ 

ضع نفسه ألي منوا.  ليستعمجملرد أنه  املوضوعية واملتناهية يف العامل جوهره بل قضاياه، ومفاهيمه ومنوجه، وًل خي 
 رغم أن الكلي وحده من يستطيع أن يعرب عن نفسه. –، وًل ميكن إرساؤه يف الكلي تارخيي حمض

فال من املصدر األويل الكامن يف كل وضع تارخيي.  باستمراروفًقا لذلك، ينبغي على اإلميان الفلسفي أن يستقي 
، مغامرة اًلنفتاح اجلذري. وًل هو يستطيع أن يقدم نفسه على الدوامعمل َعَقدي بعينه. بل يظل،  يف أي   يسكن

حىت اًلنفعال املتأيت عن عبارة ًل مفر منوا، عبارة هي أقرب فسلطًة قصوى، بل عليه أن يتجلى يف الفكر والعقل. 
 إىل الوحي، تشكل خطًرا على الفلسفة.

ثَبت ًل ميكن قبوهلا كمباشر، أو كم   احلقيقي يف عبارة كلية الصدق. صياغة كلية اإلميان ًل ميكن، يف املقابل،
حقل مبالحقة حركة الزمان. بيد أن هذا مما حيصل يف  اتارخيي   تثبيتوا غاية ما نقدر عليه هو ضوعي، كم نتج تارخيي.مو 

يشتمل يف ذاته على مصادر  فا ذي يتجلى تارخيي  احلضور الاتًا حصرًا، وًل موضوًعا حصرًا. أما ، وهو ليس ذالمكتِنف
 اإلميان. كل

املباَشرة الدائمة اجِلدة، الدائمة التوسط، اخلاصة باملكتِنف، فولنفوم ما هو اإلميان، علينا بيان ما هو املكتِنف. 
. سأستفيد هنا من األطواركثرة من   يظور يف كتِنف فإن املحبسب توصيفنا، و خمتلفة.  أطوارذاك احلاضر أبًدا، هلا 

حلظات   بضععلي أن أطلب منكم  .بإجياز اتقليدنا الفلسفي. أستطيع، يف هذا املوضع، أن أختطو نابعة من ترسيمة
هو حنو التفكري و  )التفكري املوضوعي(، التفكير في الموضوعيف حدود كي حتاولوا،   ولوا املستحيل معي؛كي حتا

 تقومواأن  ،نفسوا التفكير في الموضوعاملوضوع بوسائل  تتخطواهذا التفكري، أن  تتجاوزواالوحيد املتاح لنا، أن 
 .من خالل ترسيمةإًل عن التعبري عنه  ،هنا ،إًل أنين ًل أقدر يكون من دونه، بالفعل، أي فلسفة.بأمر ًل ميكن أن 



 .و نحنالكائن الذي ه وإما الذي حييط بنا، الكائن في ذاتهاملكتِنف هو أحد اثنني: إما 

  والتعايل.العاملَ يسمى الكائن احمليط بنا 

 "، الوعي بشكل عام، الروح، الوجود. كهنا الكينونة، "الدازاينالكائن الذي هو حنن ي سمى 

وإن مل يكن  ا ًل نكون، الكائن الذي حييط بنا. هذا الكائن الذي يكون حىت عندمالكائن المحيط بنا .1
أوجه ماهيتنا جزًءا منه، ولكن  ضالذي ت شكل بع العامَل، أي الكائن[ هو 1ه طبيعة مزدوجة: ]أنفسنا، ل

 [ هو التعايل، أي2]جزًءا متناهًيا يف الصغر، إذا ما اعتربنا العامل ككل شيًئا سوانا، وحنن فيه منغمسون؛ 
 قة معينة.الكائن املغاير لنا يف حد ذاته، الذي ًل شراكة لنا فيه، إًل أننا متجذرون فيه، ونقف إزاءه يف عال

ا نعرفه هو يف العامل، ، بل هو فكرة. م: العامل ككل ليس موضوًعا ]أي موضع معرفة، أو غرض معرفة[العالم .أ
 . حبال العامل نفسه لكنه ليس

الذي ًل يصري العامل أبًدا، ولكنه حيكي، إذا جاز التعبري، من خالل الكائن  الكائن: التعايل هو التعالي .ب
يننب على نفسه، بل   ل العامل من نفسه فحسب، إن ملالذي يكون يف العامل. هناك تعاٍل فقط إن مل يتشك

، كان يشري إىل ما وارء ذاته. إذا كان العامل هو كل شيء، فليس مثة من تعال. لكن إن كان هناك تعال
 .)إىل التعايل( العامل، وهذا الشيء يشري إليه كينونةشيء ما يف   كفلرمبا كان هنا

 ، هي كما يلي:ةاخلاص بكينونتنا، بكينونتنااليت هبا نصري واعني  األطوار. الكائن الذي هو نحن .2
، الكائن هناك. وكما كل األشياء احلية، فنحن نعيش يف بيئة. ويصري املكتِنف يف هذا دازاينحنن  .أ

جتلياته، يف منتجات احلياة، يف نفس كوننا أحياء، موضوًعا )غرًضا( للبحث يف أي يف  الكون، 
 إنمث يف السياقات املورفولوجية الوراثية، ويف البىن البيئية.  الصور املادية، يف الوظائف النفسية،

ت، واألدوات، واألفكار، واألفعال. باختصار، هو ينتج ، ينتج اللغافحسب اإلنسانو اإلنسان، 
هناك -الكينونةهناك، يف البيئة. أما ما يكمل -كينونةكل احلياة، ما خال اإلنسان، هي جمرد  نفسه؛  

ي كرهوا  أو ، إما من خالل اإلنسان كآلة،فيه التاليةاملكتِنف  دخول أطواراخلاصة باإلنسان فوو 
 اإلنسان على خدمته.



سمة الذات واملوضوع. وحده ما يدخل هذا الوعي هو كينونة  قِ ب ، من حيث هو وعي،وعي  حنن  .ب
يز، وي قصد  و بالنسبة لنا. حنن الوعي املكتِنف، الذي فيه كل شيء يكون ميكن أن ي عَرف،  مي 

عل، حنن نفكر مبا بالف إليه كل بيئة. العامل الذي تنتميحنن خنرتق بيئتنا الصرفة حنو فكرة كموضوع. 
ويف أفكارنا حنن نقدر على  .التفكري مبا يتخطى العاملويف أفكارنا، حنن قادرون على  يتخطى العامل.

 إخفائه كما لو مل يكن.
الفكرة العملية املتجسدة يف وظائفنا  من قبيل –. حياة الذهن هي حياة األفكار. األفكار ذهنحنن  .ت

مبثابة بواعث يف هي  –احلياة، وما شاكل و النفس، و ار النظرية من قبيل العامل، األفكو وموامنا، 
للتأقلم، و داخلنا، مبثابة خالصة للغاية الشاملة الكامنة يف املوضوع، مبثابة طريقة منوجية لالخرتاق، 

وللتحقق، ومن حيث هي كذلك، فوي تقودنا. ليست األفكار موضوعات )أغراض( بل هي 
 ويف الوقت عينه ًلمتناهية. ومتحققة،تتجلى يف ترسيمات وصور. هي وظائف فاعلة، 

اط نكون فيوا هي أمن والوعي مبا هو وعي، الذهن(هناك، -)الكينونةإن أطوار املكتِنف هذه 
وَضع .موضوعات يف العامل هذا املكتِنف يف العامل ليصري شيًئا يواجونا،  ]يصري موضوًعا[ أي إذ مي 

أو  ،أو السايكولوجي ،موضوعات إمربيقية مالئمة للمبحث البيولوجي ،حنن أنفسنافإننا نصري، 
 كينونتنا.ذلك ًل يستنفذ  أو التارخيي. بيد أن  ،السوسيولوجي

وراء وراء الوعي، ووراء الذهن، و بالقوة: حنن نستقي حياتنا من مصدر أويل يكمن  وجودحنن  .ث
( خربة 1كشف هذا الوجه من طبيعتنا يف: )اليت تصري إمربيقيًة وموضوعيًة. يتهناك -الكينونة

 ما هو عليه،[1لـ]إذ يشعر اإلنسان أنه، على الدوام، غري مالئم  من نفسه. باالستياءاإلنسان 
ضِ المطلق( يف 2عامله الفكري؛ )[3ـ]لو فته، عر [م2ولـ] وجوَده اإلمربيقي  اإلنسان ع له، الذي خي 

 الدافع( يف 3فيما خص ذاتيته األصيلة، أو فيما خص ذاك الذي ي قال له بنحو معقول ومقنع؛ )
بطوٍر واحد من أطوار املكتِنف، أو بكل األطوار  ى؛ إذ اإلنسان ًل يرضنحو الوحدة الذي ًل يتبدد

( يف 4الوحدة األساسية اليت تكون، وحدها، كينونًة وأبديًة؛ ) باجتاه يسعى، بل هو مًعاأخوذًة م
)شيلنغ(، أو كما لو تذكر شيًئا شوهد  ةقاخلليًكا يف معرفة غري حمددة، كما لو كان مشاِر ذاكرة وعي 



أخرى، بل ، الذي ليس بقاًء يف صورة الخلود( يف وعي 5)وعامل )أفالطون(؛  أي   قبل وجودِ 
 ماس يف األبدية يفسخ الزمان، ويتبدى له كطريق عمل مستمر يف الزمان.غان

 املكتِنف الذي هو أنا هو، يف كل صورة، قطبية  ذات وموضوع: 

 باطن وبيئة، م  ـفإنين: عالَ  هناك-كينونة امن حيث أن

 وعي وموضوع،  :فإنين وعيومن حيث أنا 

 والفكرة املوضوعية اليت تأتيين من األشياء، ،فإنين: الفكرة اليت يف داخلي ذهنومن حيث أنا 

 فإنين: وجود وتعال. وجودومن حيث أنا 

مكتَنف فيوا.  وهو يف الوقت عينهاملكتِنف الذي هو أنا يكتنف، إذا جاز القول، املكتنف الذي تكونه الكينونة، 
إىل و إىل املعقول موضوعيا، و األوىل، ومن مث فوي تشري إىل البيئة،  تسمى هذه الكينونة "العامل" يف القطبيات الثالث

 الفكرة. أما يف القطبية الرابعة فتسمى "تعاٍل".

رَ عليه، فإن معىن اإلميان، يف أوسع ما يعنيه، هو احلضور يف هذه القطبيات.  ز هذا احلضور، يف حال من إذ ًل حي 
أريد، وأكون،  امصدر ًل إرادة يل فيه، بل من خالله أنمن و له، األحوال، بالفوم؛ هو دائًما يأيت من مصدٍر ه

 وأعرف.

هناك إىل احلد الذي ًل نعي فيه، عادًة، السر الكامن يف الوعي البسيط بالواقع: أنا -بكينونتناوحنن ًل نشك البتة 
الواقع. هم هناك، تلك األشياء هي هناك. بعض املرضى الذين يعانون من مشاكل عقلية يفقدون إحساسوم ب

عبثًا ليطمأنوا إىل الواقع. كل ما هنالك يتبدى ومهًا. يشعرون كما لو كانوا  كادحنيعلى األرض،   يضربون بأقداموم
موتى، كما لو كانوا أشباًحا ًل حياة فيوا، ويف بعض حاًلت اجلنون العصية، يشعرون كما لو كانوا حمكومني باحلياة 

تسمية تشري إىل الالواقعية. إن الكوجيتو الديكاريت  يسمون أنفسوم دًمى، أو أي  إىل األبد يف حالة الالحياة هذه. 
 هو، وًل ريب، فعل فكري، بيد أنه قاصر عن أن مينح املرء إحساًسا بالواقع.



خترب احلاجة امللزمة ي ذَعن له. ويف كل حالة خاصة، أأما اختباري لصدق قضية ما فعن وعي حمض. إنه برهان 
 ما على أنه صادق أو كاذب. بيد أن هذا الدليل مباشر وهنائي.ألعرتف بأمر 

هو متشظ يف الفوم، ما ما أقبض على الفكرة اليت تواجوين. أ من حيث أنا ذهن، أنا ممتلئ أفكارًا، ومن خالهلا
 .فكريةً  يصري إىل التماسك يف الذهن، ويصري حركةً ف

 عات املتبعثرة.حيث ختتفي األفكار، يتواوى العامل يف ًلتناهي املوضو 

وأنا قد أعِطيت  لنفسي من قبل التعايل. أنا لست بفضل قراري فحسب. حىت  ،إذ أنا أعرف كوجود أنا أكون.
من متكيين  علىإرادة تقدر  ًل عن نفسي، إذا ما غبتفإهنا مما ي عطى يل. نفسي، -خالل-من-كينوننيتحرييت، حىت  

 نفسي لنفسي. إعطاء

ان باملعىن العام. على مستوى الوجود ، عن الدليل، عن الفكرة مبا هي إميبالواقعاآلن حنن حنكي عن اإلحساس 
على مستوى الذهن هناك اًلعتقاد وكذلك اإلمربيقي مثة ما يشبه الغريزة، وعلى مستوى الوعي احملض هناك اليقني، 

 .حتقَقهي يصري واعًيا )القناعة(. إًل أن جمال اإلميان هو الفعل الوجودي الذ

 داية واستيفاء من خالل املكتِنف.هو ه هو احلياة املنبثقة من املكتِنف. اناإلمي

أما من حيث ج ِعل مطلًقا.  شيء متناهٍ  أي   حدود يف يتحدداإلميان النابع من املكتِنف إميان حر، ألنه مل 
يف ًل أعرف مباذا أؤمن وإن كنت أؤمن( واإلطالق ) –طابع الالتعني )أي خبصوص ما ي صرح به  خصائصه، فإن له

 ذين ينتجان عن القرار(.لالسكون الو  ، يف الفعلمقام العمل

التعايل واسطة العملية الفلسفية األساسية، وهي التأكيد على املكتِنف ب اإلميان فوذا مما يستوجب أن حنكي عن
املوضوع وهذا ما يظل إىل األبد حمتوًما، أي أن نقتحم سجن كينونتنا اليت تتبدى لنا -يف-التفكري عن املوضوع ضمن

 إىل ذات وموضوع، رغم أننا ًل نستطيع، أبًدا، أن ندخل يف احللقة خارجوا. قسمةً 

لى الدوام لنصل مثة يف داخلنا ما يقاوم هذه العملية األساسية، وبالتايل يقاوم الفكر الفلسفي نفسه. حنن نكدح ع
املوضوع. وكما تقع القطة على األربع، نقع -يف-الفلسفية باملعرفة ةس. بالتايل، فنحن خنلط، خطًأ، الفكر إىل امللمو 



حنارب د وار الفلسفة، حنارب اإلشعار الذي يقتضي منا أن نقف على رؤوسنا. نود أن نبقى دائًما على امللموس. 
 انبعاث طبيعتنا يف فعل التعايل. غراضنا، جمتنبني"سليمي العقول"، أن نبقى ممسكني بأ

أن نطوع كل شيء يف  نااملالذ املفرتض، مالذ احلس السليم، أما إذا ما حاوللكن ًل فائدة ترجتى. قد ننكفئ إىل 
بأهنا تتجمد يف موضوع، وبالتايل تصري الكينونة  –وهي ميزهتا اجلوهرية  –ننا نستسلم للخرافة اليت تتميز صورته، فإ

 نفسوا ملموسًة، الكينونة اليت تتعاىل على كل ثنائية ذات وموضوع.

علن انتماءه إىل عقائد ىل اخلرافة، إىل اإلميان املندك يف موضوع، أن يميان الفلسفي بعدها، مع تطلعه إلن يقدر اإل
حركة دائمة، ينبغي أن يتبخر، إن جاز يل القول، حبيث إذ يتالشى  دوغمائية. ينبغي أن يظل احلقل املوضوعي يف

ة ا هبذا التالشي. بالتايل، يظل اإلميان الفلسفي مستغرقًا يف عملية ديالكتييصري وعي الكينونة املستوىف جلي  فاملوضوع، 
 من اًلنصوار واإلعدام.

معاٍن متنوعة. تشرتك كلوا يف األمهية اجلوهرية للتناقض. الديالكتيك يعين التقدم املنطقي عرب نقائض  للديالكتيك
األطروحة وصوًًل إىل احلل يف األطروحة. ويدل الديالكتيك على حركة الواقع يف تناقضاته اليت متيل إحداها إىل 

عين، كذلك، مفاقمة التناقض يف األطروحة ليصري األخرى، فتتحدان وتنتجان أمرًا جديًدا. بيد أن الديالكتيك ي
هو يعين أيًضا صريورًة تقودنا إىل التخوم  –أي السقوط يف الالذواب واملتناقض تناقًضا يف القوانني ًل سبيل إلذابته، 

ال  مطلقة التصدع، حيث تصري كينونيت األصيلة إميانًا، ويصري اإلميان فوًما للكينونة يف ما حيث تبدو الكينونة  هو حم 
 ظاهرًا.

 الفلسفي عناصر ديالكتية مشاهبة. يف اإلميان

وكذلك اإلميان والالإميان  خر، ومع هذا فوما يتضادان بعنف.وكما الوجود والعدم ًل ينفصالن، حيوي كالمها اآل
 ينفصالن، ومع هذا يتدافعان بشغف.ًل 

 التمرد الشاملة املتناغمة، وتتشظى الرؤية يفتتصاحل تناقضات الوجود اإلمربيقي، والذهن والعامل، يف الرؤية 
 الوجودي على هذا الزيف.



الصغر، يقلب العملية وينتشر يف ينسحب اإلميان إىل احلد األدىن عند حدود الالإميان، ومن هذه النقطة املتناهية 
"إذا ما  ؛لداخلي؛ يف تيه التماسك ا–يف الكوجيتو  –من جديد: وهكذا أستطيع أن أكثف نفسي يف ذايت املنقبضة 

واقًفا بثبات ، لوقف، غري مكرتث، منصًتا للتصدع العظيم، واخلراباهنار كل هيكل الطبيعة حوله، ملًقى يف الفوضى 
 خال من احلياة؛ يف موقف illabatur orbis, impavidum ferient ruinae si fractus"4 يف العامل املتواوي

؛ يف إدانة مدمرة للعامل )"إذا أرادوا، فليسرتجعوا بطاقيت"(. ويف كل حالة أنا أخدع –من قبل الناظر: هكذا هي احلياة 
د من بأين ما زلت موجوًدا حىت عندما أفقد الرغبة بأن أكون شيًئا حمدًدا، كما لو كان ممكًنا يل أن أوجَ ؤ نفسي كي أ

، بالفعل فقط من وحي هذه اخلربة املتطرفة، أشرع . من خالل اختباري العدَم خارج الشروط اليت يفرضوا تناهي العاملَ 
 أخرى ببيان كل أطوار املكتِنف اليت أكوهنا، واليت أجد نفسي فيوا.  جمدًدا، بإميان جديد، أحبر حنو املفتوح، وأبدأ مرةً 

ع إىل دأ من الصفر، وإن رجنه ليس بدون جذور. هو ًل يبالفلسفي مير عرب العدم، إًل إ صحيح أن اإلميان
 مصدر أويل.

 ألن أيب قال يل ذلك. ملاذا تعتقد؟

 غارد ينطبق، أيًضا، على الفلسفة.مع ما يلزم من التعديل والتبديل، فإن جواب كريكي

. ًل ينتابك شك، هذا اإلميان ينوجد فقط يف التفكري املستقل لكل فرد، هو التقليداإلميان الفلسفي موجود يف 
ومع هذا هو عدم إذا ما حاول املرء أن يتشبث ًل يقدم مالًذا من املوضوعية، هو ما يبقى عندما ينوار كل ما سواه، 

يفعله من خالل التقليد. عليه، به كدعامة عملية يف العامل. لكن اإلنسان يقوره دائًما عندما يأيت إىل نفسه، وهذا ما 
 تتعني الفلسفة بفضل تارخيوا، وتاريخ الفلسفة يكتمل بالتفلسف الذي حيصل يف كل حقبة.

ورغم هذا، فإن فلسفًة مماثلًة ، philosophia perennis الفلسفة الخالدةزمان أن ننجز  مل يكن ممكًنا يف أي  
لصورة العامة حلقيقة الفلسفة ناظرين إليوا كتاريخ الفلسفة يف ثالثة تظل موجودًة أبًدا يف فكرة الفكر الفلسفي، ويف ا

 آًلف سنة صارت حاضرًا واحًدا.
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حتديًدا على ضوء إنازات األديان: هل تعني الفلسفة اإلنسان يف حمنته؟ من يطرح السؤال  –وهنا ي طرح السؤال 
على دعامة مماثلة. الدعامة اليت توفرها الفلسفة ن إىل دعامة موضوعية، ملموسة. لكن الفلسفة ًل تنطوي و هم الساع

استجماع الزاد الروحي من خالل تفعيل املكتِنف، لريبح املرء نفسه بأن ي عطى إىل نفسه. يرى اإلميان  هي هي التدبر،
 الفلسفي إىل نفسه منكشًفا، دومنا ملجإ وًل مًحى.

األعمال و الفالسفة العظام، و فكر الفلسفي، وبعد، تقليد الفلسفة أشبه األشياء بدعامة. فحقيقة ماضي ال
 اإلنسان ما الفلسفية تقف أمام ناظرنا. ورغم حبنا لفالسفة معينني من خالل أعماهلم، ًل نستطيع أبًدا أن نرى يف

مقيد حىت أعلى التقاليد وعلينا أن ندرك، يف كل مكان، األخطاء، واحملدوديات واإلخفاقات.  هو أكثر من اإلنسان.
يف   قصري جمموعًة من الكتب املقدسة، وًل معرفة هلا بأعمال تصديستطيع أن يًل و ، فال يعطي أمًنا وًل إلفًة؛ بالزمان

من  ،كل حال من األحوال. ًل يف مكان ند احلقيقة جاهزًة؛ إهنا تيار ًل ينضب، جيري من تاريخ الفلسفة ككل
 املصدر األويل لتحققات جديدة يف احلاضر. لى جيري فقط عندما نقبض عفوو تيار الصني إىل الغرب، ومع هذا 

لقد باتت كلمة "الفلسفة" رمزًا ًلمتناننا إلمكانية احلوار املتواصل مع هذا التقليد. لقد باتت استعمالنا اللغوي 
دور يف حتقيق أحد آخر،  قد كان لشيشرون، ولبوطيوس قبل أي  و لنحكي عنوا كما لو كنا حنكي عن شخص حي. 

 هذه الشخصنة. 

صحيح، اإلميان الفلسفي جيل التقليد الفلسفي، ولكنه ًل ينصاع له. فوو ًل ينظر إىل التاريخ كسلطة مرجعية، بل 
 من حيث هو استمرار لصراع روحي.

 وللتاريخ معاٍن شىت. لكم يسول أن تضيع الفلسفة عندما تصري معتقًدا، عندما تتحجر يف دوغمائيات، وتصري
، وعندما تسمح للعبة الديالكتيك بتحويلوا إىل إىل أبطالاملؤسسني و التقليد إىل سلطة،  حمولةً ، برامج تعليميةً 

ولعل األفكار الفلسفية الكربى قد أسيء فوموا استوتار. يقتضي اإلميان الفلسفي رباطة اجلأش كما يقتضي اجلدية. 
دًءا بسبيسيبوس( هو تاريخ حتريف ونسيان، مع حلظات إعادة أكثر مما ف ومت. لعل تاريخ األفالطونية، رمبا، )ب

اكتشاف نادرة. من خالل الفلسفة، استطاع الناس، وبعكس روحية الفلسفة، أن جيدوا الطريق إىل العدمية. ولذا ت عترب 
 الفلسفة خطرًة. ولطاملا اعتربت مستحيلًة.



ر األويل، وهو قادر على متييز نفسه يف اآلخر، فقط من خالل اإلميان الفلسفي، الذي يعود دائًما إىل املصد
 إىل احلقيقة اليت قد بزغت فيوا. ،عرب تشابكات الضالل يف تاريخ الفلسفة ،ميكن إجياد الطريق


