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ملخص:

هــذا  فــي  باديــو  أالن  الفرنســي  الفيلســوف  يعالــج 

الفصــل مســألة الســعادة الحقيقيــة ضــد شــبيهها؛ 

إذ يقــدم تصــوًرا جديــًدا لهــا، وهــو مــا يتجلــى فــي ربطــه 

واالجتماعــي  السياســي  الواقــع  بتغييــر  للســعادة 

اإلشــباع  أشــكال  كل  ضــد  النضــال  بواســطة 

لهــا  تــروج  التــي  والرغبــات  للمتــع  االســتهالكي 

الرأســمالية. ومنه، فإن الســعادة حســب الفيلســوف 

ال تقــوم علــى هجــر المبــادئ واألفــكار الكبــرى، وإنمــا 

تقــوم علــى العكــس مــن ذلــك علــى اإليمــان بمثــل هــذه 

والســعادة  »الشــيوعية«.  رأســها  وعلــى  األفــكار، 

الحقيقيــة، فــي نظــر الفيلســوف، ال يمكــن أن تتحقــق 

وليــس  الفلســفة  فــي  الرغبــة  علــى  بالحفــاظ  إال 

باإلجهــاز عليهــا كمــا يعتقــد دعــاة الرأســمالية، وتقــوم 

الرغبــة فــي الفلســفة علــى أربعــة أبعــاد، وهــي: الثــورة، 

والمخاطــرة. الكونيــة  المنطــق، 

المنطــق-  الثــورة-  الرغبــة-  الفلســفة-  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الكونيــة.

Abstuct:
The frensh philosopher Alian Badiou treats in this chapter, 

the issue of the true happiness against the one like It. He 

presents a new vision to it. That involved to link between 

happiness and the change of political and social reality by the 

struggle against all forms of satisfaction consumption for joys 

and desires, which capitalism promotes to it. So happiness 

for the philosofer don’t stand to let the principles and the 

great ideas, but it stands to the opposite of that, to the faith 

on those ideas. Then, starting by ‘communism’. The true 
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happiness in the vision of the philosofer can’t 

be achieved without keeping the desire of 

philosophy of philosophy and not To destroy 

it like what the advocates of capitalisme 

believe. The desire of philosophy stands on 

four dimensions which are: revolution, logic, 

universal and risk.

Keywords: Philosophy, desire, revolution, 

logic, univesalism.

النص المترجم:

القــراء،  مــن  الكثيــر  يعــرف  مثلمــا 

اســتعمل رامبــو تعبيــًرا غريًبــا، هــو:« الثــورات 

بــه  الــذي عنــون  العنــوان  المنطقيــة«، وهــو 

الجميلــة  المجلــة  تلــك  وأصدقــاؤه  رانســيير 

التــي قامــوا بتأسيســها. إذ إن الفلســفة هــي 

شــيء كهــذا: ثــورة منطقيــة. إنهــا مركبــة مــن 

الرغبــة فــي الثــورة_ الســعادة الحقيقيــة هــي 

مثلمــا  العالــم  ضــد  نقــوَم  أن  تقتضــي  التــي 

_ومــن  القائمــة  اآلراء  ديكتاتوريــة  هــو وضــد 

مطلــب العقانيــة_ فالدافــع الثائــر ال يمكنــه 

وحــده أن يــؤدي إلــى األهــداف التــي ُحــددت لهــا.

وبشــكل  حًقــا،  هــي  الفلســفية  الرغبــة   

عــام جــًدا، رغبــة فــي الثــورة داخــل الفكــر وأيًضــا 

داخــل مــا هــو جماعــي أكثــر ممــا هــو فــردي، 

الحقيقيــة  الســعادة  تمييــز  بهــدف  وذلــك 

ليســت  اإلشــباع.  هــو  الــذي  يشــبهها،  عمــا 

الفلســفة الحقيقيــة تمريًنــا مجــرًدا. لقــد كانــت 

دائًمــا، منــذ أفاطــون، تتوجــه نحــو ال عدالــة 

ــم. إنهــا تتوجــه فــي المنحــى المعاكــس  العال

للحالــة المأســاوية للعالــم والحياة االنســانية، 

غيــر أنهــا تقــوم بــكل هــذا عبــر حركــة تحافــظ 

التــي  المحاّجــة،  حقــوق  علــى  دائًمــا  فيهــا 

داخــل  جديــًدا  منطًقــا  النهايــة  فــي  تفــرض 

نفــس الحركــة التــي يتــم عبرهــا تحريــر حقيقــة 

شــبيهها. مــن  الســعادة 

هــذه  علينــا  نفســه  مارميــه  طــرح  لقــد 

الشــذرة: »كل تفكيــر هــو رمــي للّنــرد«، يبــدو لــي 

أن هــذه الصيغــة الملغــزة تتعلــق بالفلســفة 

أيًضــا. الرغبــة األساســية للفلســفة هــي، مــن 

بيــن أشــياء أخــرى، التفكيــر وتحقيــق الكونــي؛ 

التــي  كونيــة،  غيــر  هــي  التــي  الســعادة  ألن 

مــع أي  للتقاســم  تكــون قابلــة  أن  يســتبعد 

ــا،  حيــوان إنســاني آخــر بمقــدوره أن يصبــح ذاًت

الحركــة  فــي  يوجــد  حقيقيــة.  ســعادة  ليــس 

التــي هــي دائمــا رهــان، التــزام خِطــر، ويبقــى فــي 

هــذا االلتــزام للفكــر حّصــة للصدفــة غيــر قابلــة 

لانمحــاء.

هكــذا، فإننــا نســتخرج مــن الشــعر فكــرة 

للرغبــة  أساســية  أبعــاد  أربعــة  هنــاك  أن 

التــي تميــز الفلســفة، وهــي موجهــة بشــكل 

ُبعــد  وهــي:  الســعادة،  كونيــة  نحــو  خــاص 

وُبعــد  الكونيــة،  ُبعــد  المنطــق،  ُبعــد  الثــورة، 

المخاطــرة. وأليــس هــذا هــو الشــكل العــام 

للرغبــة فــي الثــورة؟ إذ يرغــب الثــوري فــي أن 

ينهــض الشــعب، أن يتصــرف بطريقــة فعالــة 

وعقانيــة، وليــس بهمجيــة وخوف، حتى يكون 
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ليقظتــه قيمــة دوليــة، كونيــة، وال تنغلــق فــي 

هويــة أمميــة، عرقيــة أو دينيــة. وأخيــًرا؛ فــإن 

الثــوري هــو مــن يتحمــل المخاطــرة، الصدفــة، 

الظــرف المناســب، الــذي غالًبــا مــا ال يحــدث 

إال مــرة واحــدة. إن مكونــات الرغبــة فــي الثــورة 

الكونيــة والمخاطــرة،  المنطــق،  الثــورة،  هــي: 

لكنــي  الفلســفة.  فــي  الرغبــة  وهــي مكونــات 

نحــن،  عالمنــا  المعاصــر،  العالــم  أن  أعتقــد 

»الغربــي«،  بالعالــم  أحيانــا  يســمى  الــذي 

يمــارس ضغًطــا ســلبًيا علــى األبعــاد األربعــة 

لمثــل هــذه الرغبــة.

غيــر  عالــم  منــه  جــزء  فــي  عالمنــا  أوًلا،   

الثــورة،  مــع  للتوافــق  قابــل  غيــر  أو  متوافــق 

ليــس ألنــه ال يوجــد أي واحــد؛ وإنمــا ألن مــا 

يدّرســه أو يزعــم أنــه يدّرســه، هــو أن العالــم في 

شــكله المتحقــق، هــو عالــم حــّر بالفعــل أو هــو 

العالــم الــذي قيمتــه المنّظمــة هــي الحريــة. 

يوجــد  ال  العالــم  هــذا  كان  لــو  كمــا  أيًضــا،  أو 

فيــه مــكان لنريــد أو نأمــل األفضــل )بالمعنــى 

ــه وصــل،  ــم أن ــن إذن، هــذا العال الجــذري(. ُيعل

مــع العيــوب )التــي ســنضطر إلــى تصحيحهــا(، 

وأنــه  والحميمــي.  الداخلــي  تحــّرره  عتبــة  إلــى 

فــي المحصلــة، الســعادة فــي الحقيقــة هــي 

نتوقــع  أن  مــن  يمّكننــا  الــذي  الشــيء  ذلــك 

منــه أفضــل العــروض وأفضــل الضمانــات. 

بتوحيــد  يقــوم  العالــم  هــذا  أن  مثلمــا  لكــن، 

وتســويق رهانــات هــذه الحريــة، فــإن الحريــة 

التــي يعرضهــا هــي حريــة أســيرة لمــا هــو مقــّدر 

يعنــي  الســلع. ممــا  رواج  داخــل شــبكة  لهــا 

أنــه ]العالــم[)1( فــي العمــق غيــر متوافــق ال مــع 

فكــرة الثــورة حتــى يكــون حــًرا )التَّيمــة القديمــة 

والعتيقــة لداللــة كل ثــورة(، مــا دام أن الحريــة 

المعروضــة مــن طــرف ]هــذا[ العالــم ذاته هــي 

بطريقــة مــا، ليســت متوافقــة مــع مــا يمكــن 

الحريــة  لهــذه  الحــّر  باالســتعمال  تســميته 

ــة مشــفرة ومشــفرة بشــكل  مــا دام أن الحري

قبلــي داخــل البريــق الامتناهــي إلنتــاج الســلع 

ــا  ــي انطاًق ــد المال وداخــل مــا يؤســس التجري

منهــا.

هــذا  لــدى  يوجــد  فإنــه  الســبب،  لهــذا   

إمكانيــة  أو  الثــورات  إلــى  بالنظــر  العالــم، 

الثــورة، اســتعداد يمكــن تســميته باالســتعداد 

فــي  طرحــه  فــإن  لذلــك  الخفــّي؛  القمعــي 

فســاد. شــبهة  علــى  يحتــوي  الســعادة 

 ثانًيــا، ال يتوافــق هــذا العالــم مــع المنطــق، 

البعــد  إلــى  خاضــع  ألنــه  باألســاس؛  وهــذا 

الامنطقــي للتواصــل. فالتواصــل وتنظيمــه 

المــادي ينقــل الصــور، المنطوقــات، األقــوال، 

التعليقــات، التــي يحكمهــا مبــدأ الّاانســجام. 

التواصــل كمــا أقــام عهــد رواجــه، يفــّكك يوًمــا 

بعــد يــوم كل رابــط وكل مبــدأ، فــي ضــرٍب مــن 

بعــٍض  بمحــاذاة  بعضهــا  العناصــر  وضــع 

بطريقــة ال تطــاق ويفــكك كل العناصــر التــي 

التواصــل  إن  أيًضــا  القــول  يمكــن  تربطهــا. 

بــدون  مشــهًدا  آنــي  بشــكل  علينــا  يطــرح 

ذاكــرة، ومــن وجهــة النظــر هــذه فــإن مــا ُيفــكك 

)1( نشــير هنــا إلــى أن كل العبــارات الموضوعــة بيــن معقوفيــن 
هــي مــن وضعنــا، ومــا دون ذلــك فهــو مــن وضــع المؤلــف. 

)المترجــم(
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بشــكل أساســي هــو منطــق الزمــن.

عالــم  عالمنــا  بــأن  ســندعم  فإننــا  لذلــك، 

مبــدأ  فــي  الفكــر  علــى  ــا  حيًّ ضغًطــا  يمــارس 

علــى  ما، يْعــرِض  بطريقــة  وبأنــه  اتســاقه، 

التشــّتت  مــن  نوًعــا  ذلــك  مــن  بــدًلا  التفكيــر 

الهامشــي. لكــن يمكننــا أن نبيــن، أننا ســنفعل 

ذلــك وإن كان فــي الحقيقــة كل العالــم يعــرف 

ذلــك، أن الســعادة الحقيقيــة تنتمــي إلــى نظام 

مــن التركيــز والتكثيــف، وال يمكنهــا أن تســمح 

بمــا ســماه ماالرميــه »خربشــات األمــواج حيث 

تختفــي كل حقيقــة«.

ثالًثــا، ال يتوافــق هــذا العالــم مــع الكونــي، 

الشــكل  أوًلا،  بســببين.  األمــر  هــذا  ويتعلــق 

المــادي الحقيقــي لكونيتــه هــو التجريــد المالــي 

أو المعــادل العــام لذلــك. فــي المــال تكمــن 

العاقــة الوحيــدة الفّعالــة لــكل مــا يتــم ترويجه 

وتبادلــه كونًيــا. ثــم بعــد ذلك، كما هــو معروف؛ 

ــم  ــم هــو فــي نفــس الوقــت عال ألن هــذا العال

متخصــص ومتشــّذر، منظــم داخــل المنطــق 

وداخــل  االنتاجيــة  للتخصصــات  العــام 

إْنســْكُلوبِّيْديا المعــارف حيــث ال يتــم اإللمــام إال 

بجــزء صغيــر منهــا. إننــا نطــرح بشــكٍل متزامــٍن 

شــكًلا مجــّرًدا ومالًيــا للكونــي، ويوجــد تحــت هــذا 

الشــكل الخفــي واقًعــا متخصًصــا ومتشــّذًرا، 

هــذا العالــم يمــارس ضغطــا حّيــا علــى التيمــة 

تفهمــه  الــذي  بالمعنــى  للكونــي،  نفســها 

»ســعادته«  إن  نقــول  مــا  بقــدر  الفلســفة. 

دة وإلــى  محتَفــظ بهــا إلــى المجموعــات المحــدَّ

األفــراد المتنافســين الذيــن ال يعوزهــم الدفــاع 

عنهــا كامتيــاز مــوروث ضــد حشــٍد مــن أولئــك 

ــًدا. ــن ينتفعــوا منهــا أب ــن ل الذي

وأخيــًرا، ال يتناســب هــذا العالــم مــع الرهان، 

مــع القــرار الصدفــوي؛ ألنــه عالــم ال يملــك فيــه 

أي فــرد وســائل تســليم وجــوده إلــى الصدفــة. 

إن العالــم مثلمــا هــو، هــو العالــم الــذي تتحكــم 

ــه ضــرورة حســاب األمــن. ال شــيء ُملفــت  في

للنظــر فــي هــذا االعتبــار إال واقعــة أن التعليــم، 

ــم علــى هــذه الطريقــة فــإن  مثــًلا، إذا مــا ُنظِّ

نظامــه ســيرتدُّ أكثــر ضــرورة فأكثــر لحســاب 

أنظمــة  لفائــدة  ولتعديلــه  المهنــي  األمــن 

مؤكــد،  وبشــكل  وهكــذا،  الشــغل.  ســوق 

شــكل  أن  مبّكــر  بشــكل  يتعّلــم  قــد  فإنــه 

وُيعلــق  ُيســحب  أن  يجــب  الصدفــوي  القــرار 

أكثــر فأكثــر لفائــدة الحســاب المســبق ألمــن 

ثبــت أنــه فــي الحقيقــة، عــاوة علــى ذلــك، غيــر 

الحســاب  إلــى  الحيــاة  عالمنــا  يســلم  مؤكــد. 

الدقيــق والضــروري لهــذا األمــن المشــكوك 

وفــق  الوجــود  تتابــع  تسلســل  وينّظــم  فيــه 

أن  يعــرف  تــرى مــن ال  لكــن،  الحســاب.  هــذا 

الســعادة الحقيقيــة غيــر قابلــة للحوســبة؟

أقــول بــأن الرغبــة الفلســفية فــي الثورة في 

الوجــود إذا مــا أدركناهــا كهــذه العقــدة للثــورة، 

للمنطــق، للكونيــة وللرهــان، تاقــي فــي العالــم 

أربعــة  أساســية،  عراقيــل  أربعــة  المعاصــر 

الســلعة،  وهــي: عهــد  ضغوطــات ضروريــة، 

عهــد التواصــل، الكونيــة الماليــة ثــم التخصص 

مترابطــة  كلهــا  وهــي  والتقنــي.  اإلنتاجــي 

ذاتًيــا بواســطة حســاب األمــن الشــخصي؛ إذ 
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هــو ضــروري  مــا  العراقيــل  هــذه  تســتهدف 

لفكــرة الحيــاة الحقيقيــة، للســعادة، لتختزلــه 

إذن،  االســتهاكي.  اإلشــباع  يشــبه  فيمــا 

كيــف ســتواجه الفلســفة هــذا التحــدي؟ هــل 

تســتطيع علــى رفعه؟ وهــل هــي قــادرة علــى 

ذلــك؟

فلنبّســط  الجــواب،  تحديــد  أجــل  مــن 

بشــكل جــذري وضعيــة الفلســفة العالميــة. 

أساســية،  تيــارات  ثــاث  إذن  لنميــز  إننــا 

الفينومينولوجــي  التيــار  هنــاك  أوًلا،  وهــي: 

ــى  ــّد إل ــذي يرت ــار ال والهيرمينوطيقــي، وهــو التي

الرومانســية األلمانيــة، التــي أســماء]روادها[ 

المعاصريــن األساســيين بالمعنــى العريــض، 

التيــار  هنــاك  ثانًيــا،  وغادامــر.  هيدغــر  همــا: 

التحليلــي الــذي ]يعــود[ أصلــه إلــى حلقــة فييّنــا 

يهيمــن  الــذي  وكارنــاب،  فتغنشــتاين  مــع 

االنجليزيــة  الجامعيــة  الفلســفة  علــى  اليــوم 

بعــد  مــا  التيــار  هنــاك  وثالًثــا،  واألمريكيــة. 

اآلخريــن،  التياريــن  إلــى  يديــن  الــذي  الحداثــي، 

فرنســا،  فــي  نشــاًطا  األكثــر  كان  الــذي  وهــو 

والــذي نربطــه إلــى حــد مــا بجــاك دريــدا أو جــون 

يوجــد  أنــه  المفهــوم  مــن  ليوتــار.  فرانســوا 

ــة األساســية  فــي قلــب هــذه التوجهــات الثاث

االختاطــات،  مــن  يحصــى  وال  يعــد  ال  عــدد 

المشــتركة،  واألجــزاء  والُعقــد  والتداخــات، 

لكنــي أعتقــد أنهــا تســتحق أن نحــدد لهــا نوًعــا 

مــا  إن  األشــياء.  لحالــة  الموافقــة  الخرائــط 

يهمنــا هنــا هــو: كيــف تتحــدد أو تتطابــق الرغبــة 

فــي الفلســفة عنــد كل تيــار ونتائجهــا الُمبِدعــة 

مــا  ومنــه،  الحقيقــي.  العالــم  فــي  الممكنــة 

ــار، التعريــف، المعلــن أو  ــكل تي هــو بالنســبة ل

المضمــر، للحيــاة الحقيقيــة الــذي يكــون أثــره 

الحقيقيــة. الســعادة  هــو 

يحــدد التيــار الهيرمينوطيقــي فــّك شــفرات 

هدًفــا  باعتبارهــا  والفكــر  الوجــود  معنــى 

مفهومــه  إن  القــول  ويمكننــا  للفلســفة، 

المركــزي هــو مفهــوم التأويــل. إذ توجــد هنــاك 

تاريخيــة  مصائــر  تشــكيات،  أفعــال،  أقــوال، 

ومحّجبــا  وخفًيــا،  مبهًمــا،  معناهــا  يكــون 

مــا  هــو  التأويــل  منهــج  إن  مكشــوف.  وغيــر 

ســيبحث عن إيضــاح هــذا اإلبهــام وســيحاول 

تحصيــل المعنــى الجوهــري الــذي هــو شــكل 

مصيرنــا فــي عاقتــه بمصيــر الكينونة نفســها. 

عامــل  هــو  األساســي  العامــل  كان  مــا  وإذا 

التأويــل، فهــذا يعنــي بالطبــع أن األمــر يتعلــق 

المعنــى  علــى  االنفتــاح  أو  الحجــاب  بكشــف 

االفتتاحــي غيــر الظاهــر. إن التعــارض النهائــي 

واألكثر أهمية بالنســبة للفلســفة ذات األصل 

الهيرمينوطيقــي هــو التعــارض بيــن المغلــق 

تبقــى  أن  هــو  الفلســفة  مصيــر  والمفتــوح. 

داخــل المفتــوح بالمعنــى الضمنــي، وبالنتيجــة 

انغاقــه،  قــوة  مــن  الفكــر  إفــراغ  أو  تفكيــك 

غموضــه أو إبهــام معنــاه. الرغبــة الثوريــة فــي 

الفكــر هــي الرغبــة فــي اإليضــاح. والســعادة 

الحقيقيــة هــي شــكل ذاتــي للمفتــوح.

للفلســفة  هدًفــا  التحليلــي  التيــار  حــدد 

لهــا  التــي  المنطوقــات  بيــن  الدقيــَق  التمييــَز 

للمعنــى  الحاملــة  المنطوقــات  أو  معنــى 



العدد 15 | خريف 2021 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 126

والمنطوقــات التــي ال معنــى لهــا، بيــن مــا لنــا 

الحــق فــي قولــه ومــا يســتحيل قولــه، بيــن مــا 

يمكــن أن يقيــم توافًقــا حــول معنــى مشــترك 

األداة  إن  ذلــك.  علــى  قــادر  غيــر  هــو  ومــا 

األساســية هنــا ليســت هــي التحليــل إنمــا هــي 

للمنطوقــات  والمنطقــي  النحــوي  التحليــل 

التيــار  ]هــذا[  فــإن  الســبب  لهــذا  نفســها، 

يعــود بكثــرة إلــى إرث المنطــق الــذي يفهمــه 

فــي صورتــه الرياضيــة. إن تحريــر القاعــدة التــي 

تســمح بتوافــق المعنــى هــو فــي األخيــر الرهان 

ويمكننــا  الفلســفي.  للنشــاط  األساســي 

القــول إن التعــارض األهــم هــذه المــرة، ليــس 

تعارًضــا بيــن المغلــق والمفتــوح، وإنمــا هــو 

بيــن  المقّعــد،  وغيــر  المقّعــد  بيــن  تعــارض 

مــا هــو مطابــق لقانــون معتــرف بــه ومــا هــو، 

مطــروح مــن كل قانــون غيــر قابــل للتطابــق 

ــم وخــاف.  مــع قاعــدة مــا، هــو بالضــرورة وْه

المنظــور،  هــذا  بحســب  الفلســفة،  هــدف 

عاجــي ونقــدي؛ إذ يتعلــق األمــر برفــع األوهــام 

مشــترًكا  المعنــى  بجعــل  بيننــا،  ق  تفــرِّ التــي 

ومتعارًضــا. إن الرغبــة الثوريــة، فــي الفكــر، هــي 

الرغبــة فــي االقتســام الديمقراطــي للمعنــى. 

والســعادة الحقيقيــة هــي أثــر الديمقراطيــة.

الحديــث  بعــد  مــا  التيــار  يحــدد  ا،  أخيــًر    

الحداثــة  ُتلقيــت مــن  التــي  البداهــات  تفكيــك 

ــا للفســلفة؛ إذ ال يتعلــق األمــر  باعتبارهــا هدًف

هــذه المــرة بإيضــاح معنــى مضمــر وال بتحديــد 

معنــى الامعنــى، ]إنمــا[ يتعلــق األمــر ببيــان أن 

ســؤال المعنــى نفســه يجــب أن يطــرح بشــكل 

آخــر، وبهــذا األمــر يتــم تفكيــك شــكله الســابق 

القــرن  فــي  خاصــة  كانــت،  التــي  البنــى  بحــّل 

الــذات  بفكــرة  ترتبــط  وقبلــه،  عشــر  التاســع 

التاريخيــة، فكــرة التقــدم، فكــرة الثــورة وفكــرة 

اإلنســانية. إن األمــر ليتعلــق ببيــان أن هنــاك 

تقبــل  ال  واللغــات  الســجّلات  فــي  تعدديــة 

االختــزال فــي الفكــر كمــا فــي الفعــل، تعــدد 

ــد فــي إشــكالية  ــأن ُيمتــصَّ أو ُيوحَّ ال يســمح ب

كّليــة للمعنــى. يتعلــق هــدف الفكــر مــا بعــد 

الحديــث أساًســا، بتفكيــك فكــرة الكّليــة، التــي 

عبرهــا توجــد الفلســفة ذاتهــا موضع مســاءلة 

َســة. ممــا يعنــي أن التيــار مــا بعــد  وغيــر مؤسَّ

يمكــن  مــا  تفعيــل  علــى  ســيعمل  الحديــث 

وغيــر  المختلطــة  بالممارســات  نســميه  أن 

الخالصــة؛ إذ ســيعمل علــى موضعــة الفكــر 

علــى الحــواّف أو حــول الهوامــش والتصّدعــات 

بعــد  مــا  التيــار  وأن  ســيما  ال   ،)les incises(

الحديــث ســيعمل علــى تأســيس إرث الفكــر 

ســيربطه  الــذي  اللعــب  داخــل  الفلســفي 

بمصيــر الفــن. الرغبــة الثوريــة هــي فــي النهايــة 

للحيــاة.  جديــدة  أشــكال  ابتــكار  فــي  الرغبــة 

وليســت الســعادة الحقيقيــة غيــر االســتمتاع 

األشــكال. بهــذه 

نتســاءل  أن  هــو  إذن،  اآلن  يهمنــا  مــا  إن 

إذا مــا كانــت توجــد هنــاك ســيمات مشــتركة 

إننــا  المهيمنــة.  الثاثــة  التوجهــات  لهــذه 

هــذه  فــي  تســتعير  كانــت  مــا  إذا  نتســاءل 

التــي  الطريقــة  خــال  مــن  تلــك،  أو  النقطــة 

ترفــع بهــا التحــدي الــذي ُيعــارِض العالــم عبــره 
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أو  الفلســفة، مســارات متوازيــة  فــي  الرغبــة 

للمقارنــة.  قابلــة 

مهمــة  ســلبية  ســمة  هنــاك  توجــد  أوًلا، 

جــًدا، وهــي أن هــذه التيــارات الثاثــة تعلــن عــن 

نهايــة الميتافيزيقــا، ومنــه بمعنــى مــا، نهايــة 

معناهــا  فــي  األقــل  علــى  ذاتهــا،  الفلســفة 

الكاســيكي أو، قــد يقــول هيدغــر، فــي معناهــا 

القصــدي. بالنســبة إلــى هيدغــر يوجــد هنــاك 

انغــاق لتاريــخ الميتافيزيقــا؛ إذ إن الفلســفة 

إلــى  التحــرك  علــى  الاقــدرة  حالــة  فــي  توجــد 

وهــذا  الميتافيزيقــا.  عنصــر  داخــل  األمــام 

تاريــخ  لمرحلــة  انغــاق  أيًضــا  هــو  االنغــاق 

ويمكننــا  وللفكر]أيًضــا[.  بكاملهــا  الكينونــة 

القــول إنــه فيمــا يتعلــق بمثــال الحقيقــة، الــذي 

ــم الفلســفة الكاســيكية تحــت التعريــف  ينظِّ

القديــم لـ«البحــث عــن الحقيقــة«، قــد اســُتبدل 

بشــكل  لمقتنــع  إننــي  المعنــى.  بتعدديــة 

عميــق بــأن المخــرج الحالــي للفلســفة ينتظــم 

الحقيقــة،  بيــن  الحاســم  التعــارض  حــول 

المقولــة المركزيــة فــي الفلســفة الكاســيكية 

)أو فــي الميتافيزيقــا إذا مــا شــئنا(، وســؤال 

المعنــى، الــذي ُيفتــرض أنــه هــو الســؤال الــذي 

انغلــق  حيــث  هنــاك  الحداثــة،  إلــى  انضــاف 

الحقيقــة  الكاســيكي للحقيقــة. إن  الســؤال 

الهيرمينوطيقــي مقولــة  التيــار  إلــى  بالنســبة 

ميتافيزيقيــة يجــب أن ترتبــط بتوجــه المعنــى 

مــن  يتشــكل  فالعالــم  للكينونــة.  القصــدي 

متعــاٍل  ألي  يمكــن  وال  التأويــات  تشــابك 

القــادم  العهــد  إن  الســطح[.  ]علــى  يبــرز  أن 

التواطــؤ  مــن  ســيحررنا  مــا  هــو  للمفتــوح 

الحقيقيــة. الفكــرة  مثلتــه  الــذي  التجريــدي 

بالنســبة إلــى التيــار التحليلــي، مــن الواضــح 

لـ«البحــث  الكبيــر  المخطــط  تــرك  يجــب  أنــه 

الوحيــدة  االنطــاق  فنقطــة  الحقيقــة«،  عــن 

نفســه  المعنــى  المنطوقــات.  تشــكيل  هــي 

إنــه  إذ  اإلحالــة؛  بنْحــِو  ]وطيــدة[  عاقــة  علــى 

حينمــا نريــد أن نميــز المعنــى مــن الامعنــى، 

القواعــد  عالــم  علــى  نحيــل  أن  دائًمــا  يجــب 

تعــدد  هنــاك  وبالتالــي،  فيــه.  نشــتغل  الــذي 

فــي المعانــي أو تعــدد فــي ســجّلات المعنــى 

التــي هــي متوافقــة فيمــا بينهــا، وهــذا بالتحديــد 

اللغويــة.  باأللعــاب  فتغنشــتاين  ســماه  مــا 

تعدديــة ألعــاب اللغــة تتعــارض بشــكل تــاّم 

عامــة  تحــت  شــّفاف  تحصيــل  فكــرة  مــع 

الحقيقــة.

 أخيــًرا، قــام التيــار التحليلــي بتفكيــك الســند 

التقليــدي للحقائــق أو هــذا الــذي بفضلــه توجــد 

الحقائــق، هــذا الــذي منحتــه الفلســفة تقليدًيــا 

مقولــة  إن  القــول  يمكننــا  إذ  الــذات.  اســم 

الــذات هــي المحــور األساســي لتيــار مــا بعــد 

الحداثــة الــذي يحــاول تفكيكهــا بمــا هــي منتــوج 

إليهــا  بالنســبة  إذن،  توجــد  ال  ميتافيزيقــي. 

انطاقــا  توجــد  وال  ذات،  أيــة  أجلهــا،  مــن  أو 

منهــا أو ألجلهــا أيــة حقيقــة. ال توجــد هنــاك 

المتباينــة،  األحــداث  الحــاالت،  الشــروط،  إال 

غيــر  نفســها  هــي  التــي  الخطــاب  وأجنــاس 

الحــاالت  هــذه  مثــل  الســتقبال  متجانســة 

المتباينــة.
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الهيرمينوطيقــا،  تشــكل  النهايــة،  وفــي 

الفلســفة التحليليــة ومــا بعــد الحداثــة تعارًضــا 

والمتعــدد.  المفتــوح  المعنــى،  بيــن:  ثاثًيــا، 

الحقيقــة  وفكــرة  الحداثــة  رمــز  ُيفهــم 

وقديمــة،  ميتافيزيقيــة  كأشــياء  المتواطئــة 

ُتفهــم بوصفهــا أشــياء »كليانيــة«، وهــذه هــي 

الســمة الســلبية المشــتركة ]فيمــا بينهــم[. 

  توجــد اآلن، مــن الناحيــة الوضعيــة ســمة 

المركزيــة  األهميــة  جــًدا:  حاســمة  مشــتركة 

ومــن  انطاًقــا  َنَتــَج،  الحقيقــة  ففــي  للغــة. 

خــال انتظــام هــذه التيــارات الثاثــة، مــا يمكــن 

للفلســفة  اللغــوي  بالمنعطــف  تســميته 

المركزيــة  المكانــة  ستشــكل  إذ  الغربيــة. 

ــة  ــاك أيًضــا بطريقــة متباين للغــة أو تنتظــم هن

هــي  ربمــا  أنــه  غيــر  الثاثــة،  التيــارات  فــي 

للتيــار  فبالنســبة  َحْســًما.  األكثــر  ِســَمتهم 

الفعــل  التأويــل،  بالفعــل  الهيرمينوطيقــي، 

ــكام،  ــر أفعــال ال ل، ُيمــاَرس أساًســا عب المــَؤوِّ

أفعــال المعنــى، واللغــة فــي نهايــة المطــاف 

مســألة  فيــه  تطــرح  الــذي  الموقــع  هــي 

المفتــوح. إنــه هنــا وليــس فــي أي مــكان آخــر، إنه 

فــي »التوجــه نحــو الــكام« _«الــكام« يصبــح 

ــا  ــا عبــر نظــام التأويــل _ يكتمــل نظامن مفهوًم

ــي، المــادة  ــار التحليل ــر. بالنســبة للتي فــي التفكي

األولــى هــي المنطوقــات، وفــي نهايــة المطــاف، 

الفلســفة هــي ضــرب مــن النحــو المعّمــم تحــت 

هــو  هنــاك  يوجــد  فمــا  القاعــدة،  قــوة  عامــة 

الجمــل، المقاطــع وأجنــاس الخطابــات. وفــي 

ــث هــو فعــل  ــة، التفكيــك مــا بعــد الحدي النهاي

لغــوي وكتابــي )scripturale( موّجــه ضــد ثبــات 

التيــارات  تعمــل  الميتافيزيقيــة.  التجريــدات 

فــي  اللغــة  مســألة  وضــع  علــى  إذن،  الثاثــة 

المركــز المطلــق للفلســفة كمــا هــي، وســواء 

تعلــق األمــر بالتأويــل أو بالقاعــدة أو بالتفكيــك 

فــي إطــار التعــارض بيــن الــكام والكتابــة، يوجــد 

يمكــن  كمــا  للغــة  خضــوع  األخيــر  فــي  هنــاك 

لعصرنــا.  التاريخــي  بالمتعالــي  نســميها  أن 

وبالتالــي، يمكننــا القــول، إذا مــا أردنــا أن ]نتكلــم[ 

عبــر  المعاصــرة  الفلســفة  أن  ببســاطة، 

ميوالتهــا األساســية تدعــم أكســيومين مثلمــا 

البنائــي: هــو منطقهــا 

ميتافيزيقــا . 1 أصبحــت  األول:  األكســيوم 

مســتحيلة؛ الحقيقــة 

المــكان . 2 هــي  اللغــة  الثانــي:  األكســيوم 

الجوهــري للفكــر؛ ألنــه هنــاك حيــث يتحقــق 

المعنــى؛ ســؤال 

علــى  األكســيومين،  هذيــن  يشــكل 

 ] ]ُيعــدُّ الــذي  التعــارض  الخاصــة،  طريقتهمــا 

الفلســفة،  لســؤال  األساســي  الممــّر  اليــوم 

لمعرفــة الصلــة بيــن المعنــى والحقيقــة. وحتــى 

أعــود إلــى موقفــي الخــاص، ســأقول بأنــه يوجــد 

فــي هذيــن األكســيومين _اســتحالة ميتافيزيقــا 

اللغــة_  لمســألة  البنائيــة  والخاصيــة  الحقيقــة 

ــق بعــدم قــدرة  ــر، ذلــك الخطــر المتعّل خطــر كبي

هذيــن  مــن  انطاًقــا  دعــم،  علــى  الفلســفة 

مواجهــة  فــي  الخاصــة  رغبتهــا  األكســيومين، 

المعاصــر  العالــم  يمارســه  الــذي  الضغــط 
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علــى هــذه الرغبــة. إن الخطــر، فــي الُمحّصلــة، 

ومــن  ثوريــة،  فضيلــة  كل  فقــدان  خطــر  هــو 

ــة،  ــاة الحقيقي ــاك هجــران كل دافــع فــي الحي هن

المذهــب،  لفائــدة  الســعادة  فــي  وبالتالــي 

فقــط. وحــده  لإلشــباع  والهوياتــي،   الفردانــي 

  وإذا مــا كانــت الفلســفة باألســاس هــي التأمــل 

إذا مــا كانــت تقيــم داخــل تعدديــة  اللغــة،  فــي 

فإنهــا  النحويــة،  وتشــفيراتها  اللغــة  ألعــاب 

لــن تصــل أبــًدا إلــى رفــع العائــق الــذي يعــارض 

الكونيــة، فــي نفــس اآلن بواســطة تخصصــه، 

تجزئتــه وتجريــده. إذ إنــه بقــدر مــا يوجــد هنــاك 

مــن لغــات بقــدر مــا توجــد هنــاك مــن مجتمعــات 

قاعــدة  هــي  بالتالــي  اللغــة  ألعــاب  وأنشــطة. 

مــن  يكــون  حــد  أي  إلــى  نعــرف  ونحــن  العالــم، 

الصعــب التحــرك بيــن هــذه األلعــاب. لكــن أن 

تكــون ألعــاب اللغــة هــي قانــون عالمنــا الــذي 

يمنــع بالتدقيــق _بقــدر مــا تفتــرض الفلســفة، 

فــإن  الفكــر_  فــي  ثــورة  العالــم،  قانــون  ضــد 

حيــث  المــكان  هــي  ســتكون  األلعــاب  هــذه 

مــا  وهــذا  أيًضــا،  أو  الفلســفي؛  اآلمــر  يتشــكل 

قــد يكــون أســوأ، إذا مــا وافقــت علــى أن تقيــم 

داخــل أســبقية اللغــة هــذه، فإنــه ســيكون علــى 

الفلســفة أن تعّيــن اللغــة كمــا لــو كانــت هــي 

وحدهــا التــي ســتنقذها. إننــا لنعــرف أن هيدغــر 

ــق، حينمــا  قــد انخــرط مــن جهــة فــي هــذا الطري

هــي  كمــا  األلمانيــة  اللغــة  امتيــاز  عــن  أعلــن 

لقدرتهــا علــى إعطــاء ملجــأ للمفتــوح، وبالنتيجــة 

فقــد جــاءت مــن هــذا المنظــور فــي تنــاوب مــع 

داخــل  إقامتهــا  يتــم  أن  لكــن  اليونانيــة.  اللغــة 

تعدديــة ألعــاب اللغــة وداخــل قواعدهــا، أو أن 

يتــم اإلعــان عــن االمتيــاز الجــذري للغــة متفــّردة 

لــن  تكمــن فيهــا أصالــة المعنــى، فإننــا بذلــك 

يعــارض  الــذي  المعاصــر  العالــم  تحــدي  نرفــع 

بالكونــي. الفلســفة  تصريــح 

لقــد ُأعلــن، منــذ أفاطــون ]فــي محــاورة[ 

تنطلــق  ال  الفلســفة  مهمــة  أن  كراتيلــوس، 

مــا  بقــدر  تنطلــق  وإنمــا  الكلمــات  مــن 

أن  وأعتقــد  ذاتهــا.  األشــياء  مــن  تســتطيع 

ــر لعصــور  هــذا األمــر هــو فــي حقيقتــه أمــر عاب

الفلســفة، وبــأن كل مــا فــي األمــر هــو معرفــة 

كيــف يمكننــا االنطــاق ليــس مــن اللغــة وإنمــا 

مــن األشــياء ذاتهــا. إذ إن الفلســفة التحليليــة 

منحــت االمتيــاز، بشــكل أحــادي الجانب، للغاٍت 

مــن النــوع العلمــي، يعنــي تلــك ]اللغــات[ التــي 

كانــت أكثــر توافًقــا مــع القواعــد المنطقيــة. 

براديغمــات  اللغــات  هــذه  مــن  جعلــت  وقــد 

فــي  نعــرف،  مثلمــا  ألنــه  المعنــى؛  لتحديــد 

ــة، فــي  ــة تكــون القاعــدة ُمعلن اللغــات العلمي

حيــن أنهــا فــي أغلــب اللغــات األخــرى تكــون 

مضمــرة. لكــن هنــاك أيضــا، االمتيــاز الجانبــي 

فيهــا  تكــون  التــي  للغــات  والبراديغماتــي 

القاعــدة معلنــة ال يمكنــه أن َيســَمح لنــا بدعــم 

ال  أنــه  بســبب  للكونيــة،  المعــارض  التحــّدي 

علــى  قبلــي  بشــكل  يدّلنــا  أن  يمكنــه  شــيء 

أن الكونيــة تســير بالضــرورة فــي اقتــران مــع 

الخاصيــة المعلنــة للقاعــدة. هــذا مــا يجــب أن 

يكــون مثبًتــا لصالــح حســابها الخــاص، وليــس 

كذلــك ألن القاعــدة وحدهــا تشــكل القانــون 

فيمــا يتعلــق بمســألة تحديــد المعنــى.
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   ومــن جهــة أخــرى، إذا مــا ُهِجــرت مقولــة 

الحقيقــة أو عــدم تفعيلهــا؛ فــإن الفلســفة لــن 

تقــوم بإعــادة رفــع تحــّدي الوجــود الخاضــع إلــى 

الا_منطقيــة  النزعــة  إلــى  أو  التجاريــة  الحركــة 

صعبــة  نقطــة  هنــاك  إنــه_  إذ  للتواصــل. 

البريــق  فــي  عميــق_  بشــكل  بهــا  مقتنــع  لكنــي 

الامتناهــي للــرواج التجــاري، فــي هــذا النــوع مــن 

يمكننــا  ال  الرغبــة،  تقّيــد  التــي  الَمرِنــة  التعدديــة 

المطلــب  هــذا  توقــف  نقطــة  بــأن  نعتــرض  أن 

ســيكون ال مشــروط. إن كل مــا هــو موجــود فــي 

تحــت  تحــت شــرط يســقط  يوجــد  العالــم  هــذا 

والصــور.  المــال  رواج  األشــياء،  حركــة  قانــون 

نظــري  فــي   _ الحركــة  فــي  المبــدأ  هــذا  وقطــع 

مطلــب جــذري بالنســبة للفلســفة المعاصــرة 

الســعادة  نحــو  لاتجــاه  األول  الشــرط  وهــو 

الحقيقيــة_ ليــس ممكًنــا إال بقــدر مــا تكــون هنــاك 

غيــر  توّقــف  نقطــة  مباشــرة  أو  إلعــان  حالــة 

معاديــة  اســتراتيجية  فكــرة  يعنــي  مشــروطة، 

أنانيــة  ولذاتيــة  الحركــة  لهــذه  مطلــق  بشــكل 

وجاهلــة فــي نفــس الوقــت. تســمى هــذه الفكــرة 

الشــيوعية،  بالفكــرة  منــذ قرنيــن  االســتراتيجية 

وإذا مــا بدأنــا فــي إلقــاء نظــرة خاطفــة علــى هــذا 

النطــاق علــى الرغــم مــن كــون التجــارب الملحميةـ 

جســدها  التــي   )épico-tragique(المأســاوية

_فــي غضــون بضعــة  الزمــن  مــن  لفتــرة  المــرء 

عقــود مــن القــرن العشــرين_ هــي أقصــر بكثيــر 

ال  األقــل  علــى  لكــن  مــا.  قــرار  اســتخاص  مــن 

يوجــد المــرء مضغوًطــا ليصبــح، أو ليصبــح مــن 

التجــاري.  للنظــام  داعيــة  جديــد، 

تجريــًدا  أكثــر  مســتوى  علــى  أعتقــد،  لكنــي 

أن  السياســية،  الناحيــة  مــن  مباشــرة  أقــل  أو 

التضــارب اإلعامــي للصــور والتعليقــات ال يمكنــه 

ــى  ــي توجــد حســبها عل أن يعــارض األطروحــة الت

المتأّنــي،  البحــث  وبــأن  الحقائــق،  بعــض  األقــل 

وَيــُروج،  ُيعطــى  لمــا  البراقــة  المســاحة  تحــت 

علــى  يجــب  الــذي  األمــر  هــو  الحقائــق،  لهــذه 

ــد أن  ــه إذا مــا كانــت ال تري الفلســفة أن تخضــع ل

تكــون هــي نفســها ملتزمــة وليســت عضــًوا فــي 

التواصــل. انســجام  ال 

بــأي  ســأطرح فــي النهايــة الســؤال التالــي: 

معنــى ســنراهن، عبــر طــرح أمــر حســاب األمــن 

الشــخصي، عبــر رمــي النــرود ضــد الرتابــة، علــى أن 

َتْعــرَِض نفســها علــى صدفــة مــا، إن لــم يتم األمر 

باســٍم أصغــر لنقطــة ثابتــة، لحقيقــة، لفكــرة أو 

لقيمــة مــا، التــي ســتصف لنا هذا الخطــر؟ وبدون 

نتصــور  أن  يمكننــا  كيــف  هــذه،  االرتــكاز  نقطــة 

 )la forme générique( التوليــدي  الشــكل 

لســعادة ذاٍت مــا مهمــا كانــت؟ إنــه إذن لمــن 

الضــروري والــازم مواجهــة الرهــان والتــرّدد علــى 

تــه  الصدفــة التــي عبرهــا ينخــرط الوجــود فــي ِجدَّ

الخاصــة، مــن أجــل امتــاك نقطــة ثبــات كملجــأ 

وســَند. فمــن أجــل اإلمســاك باألبعــاد األربعــة 

للرغبــة فــي الفلســفة )الثــورة، المنطــق، الكونيــة 

والرهــان( ضــد العراقيــل األربعــة التــي يفرضهــا 

ــد  العالــم المعاصــر )الســلعة، التواصــل، التجري

أن  علينــا  يجــب  األمنــي(،  واإلخضــاع  المالــي 

نتجــاوز التوجهــات الفلســفية المهيمنــة الثاثــة، 

وهــي: الفلســفة التحليليــة، الهيرمينوطيقــا ومــا 
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االختيــارات  هــذه  فــي  يوجــد  إذ  الحداثــة.  بعــد 

العالــم  مــع  توافًقــا  أكثــر  مــا  شــيء  الثاثــة 

مبالــغ  بشــكل  يعكــس  مــا  هــو، شــيء  مثلمــا 

وبااللتــزام  هــو.  كمــا  العالــم  فيزيونيميــا  فيــه 

بهــذه االختيــارات، باالنتظــام عبرهــا، ســتتحّمل 

العالــم  هــذا  قانــون  علــى  الفلســفة، ســتوافق 

ــون  ــة أن هــذا القان ــدرِك إال فــي النهاي ــدون أن ُت ب

يجبــر رغبتهــا علــى الــزوال. 

أطروحتــي إذن، هــي القطــع مــع أطر الفكر هذه 

بإعــادة إيجــاد أو تأســيس أســلوب فــي تشــكيات 

دة أو فــي طريــق فلســفي لــن يكــون ال طريق  متجــدِّ

طريــق  وال  النحــوي  التحليــل  طريــق  وال  التأويــل 

األمــر  يتعلــق  والتفكيــك.  االلتباســات  الحــواّف، 

ــس، حاِســم، فــي  بإيجــاد أســلوب فلســفي مؤسِّ

والكاســيكي  الفلســفي  أســلوبها  كان  مدرســة 

ــس هــو ديــكارت مثــًلا. مــن المفهــوم أنــه  المؤسِّ

ــر مــن مجــرد إعطــاء  ــن تكــون هــذه المقدمــة أكث ل

لمحــة أوليــة لمــا يمكــن أن يكــون امتــداًدا لفلســفة 

ســتدعم تحــّدي العالــم مــع الحفــاظ علــى جذريــة 

رغبتهــا الخاصــة. ألجــل هــذا األمــر، لنقــرأ مؤلفاتــي 

»منطقيــات  والحــدث«،  »الكينونــة  الكبــرى: 

تلخيصاتهــا:  الحــاالت  جميــع  فــي  أو  العوالــم«، 

ــي مــن  ــان الثان ــان مــن أجــل الفلســفة«، و«البي »بي

أجــل الفلســفة«. لكننــي أود أن أشــير إلــى توجهيــن 

أو ثيمتيــن اثنتيــن. 

هــي  ليســت  اللغــة  أن  نفــرض  إننــا  أوًلا،   

األفــق المطلــق للفكــر. بالتأكيــد اللغة، اللســان، 

أو أي لســان، هــي الجســد التاريخــي للفلســفة. 

إذ يوجــد هنــاك شــكل متفــّرد للتجّســد، نغمــة، 

َلــْون، يعكــس ُأفــق اللســان. لكننــا نفــرض أن 

خاضًعــا  ليــس  الفلســفة  فكــر  فــي  التنظيــم 

يعمــل  التــي  اللغويــة  للقاعــدة  آنــي  بشــكل 

عبرهــا. وعلــى هــذا االعتبــار، فإننــا سنســتعيد 

بشــكل  للتحويــل  قابلــة  الفلســفة  أن  فكــرة 

هــي  هــذه  للتحويــل  القابليــة  فكــرة  إن  كونــي. 

يت مــن طــرف الكان بفكــرة الرياضــي.  مــا ُســمِّ

إننــا نوافــق هنــاك علــى مــا يقــال هنــا، فبقــدر 

مــا يتــم الحفــاظ علــى مثــال التحويــل الكونــي، 

فإننــا نعلــن أن مثــال الفلســفة يجــب أن يكــون، 

الــى  يتوجــه  الرياضــي  الرياضــي.  بالتالي، هــو 

يقطــع  كونًيــا،  للتحويــل  قابــل  فهــو  الجميــع، 

األلعــاب  تجانــس  وال  اللســانية  المجتمعــات 

ــا منهــم، بقبــول  اللغويــة، مــن دون أن يميــز أيًّ

هــو  يجتــاز  أن  دون  مــن  تمارينهــم،  تعدديــة 

داخــل  يتأســس  أن  أو  التعدديــة  هــذه  نفســه 

المثــال  الــى  إال  يتوجــه  ال  إنــه  التعدديــة.  هــذه 

مــن  ــس  يؤسِّ إنــه  العلميــة،  للغــة  الصــوري 

الخــاص  عنصــره  هــو  الــذي  العنصــر  داخــل 

الخاصــة. كونيتــه  شــكل 

غيــر  الخــاص،  الــدور  أن  نفــرض  إننــا  ثانًيــا،   

د للفلســفة هــو إقامــة  القابــل لاختــزال، والمتفــرِّ

نقطــة ثابتــة فــي الخطــاب، وبشــكل أدّق إيجــاد أو 

طــرح اســم أو مقولــة كنقطــة ثابتــة. فــي نظامــي 

الفلســفي الخــاص، اســتعدت الكلمــة الشــائخة 

للـ«حقيقــة«، لكــن مــا يهــم الكلمــة، ومــا يعطيهــا 

االعتبــار، هــو قــدرة فرضيــة فلســفية مهمــا كانــت 

على إقامة ال مشــروٍط)un inconditionné( لهذا 

بالســرعة  موســوم  عالمنــا  كان  النظام. ولمــا 
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والاانســجام، كان يجــب علــى الفلســفة أن تكــون 

هــي مــا يمّكننــا مــن القــول _دائًمــا مــا تأتــي اللحظة 

التــي يجــب فيهــا القــدرة علــى القــول_ عبــر ضــرب 

مــن القطــع أو التوقيــف لهــذه الســرعة أو لهــذا 

كذلــك.  ليــس  وذاك  جيــد  هــذا  بــأن  االنســجام، 

منهــا  انطاًقــا  يمكننــا  التــي  النقطــة  إقامــة  إن 

أن نتكلــم هكــذا، كان هــو الرهــان األكثــر ضــرورة 

للفلســفة دائًمــا. يجــب إذن، فــي نظــري، إعــادة 

بنــاء مقولــة الحقيقــة فلســفًيا، وبالنتيجــة مقولــة 

وذلــك  تأصيــل،  ودون  اســتعادة  دون  الــذات، 

بتلــك  بذلــك  القيــام  يجــب  الحديثــة.  اختبــار  عبــر 

الطريقــة، بحيــث ال يتعلــق األمــر بمجــرد اســتعادة 

الميتافيزيقــا، وإنمــا بإعــادة تعريــف أو إعــادة نشــرٍ 

للفلســفة ذاتهــا، داخــل عنصــر مقوالتــي يمّكــن 

ــة.  الفكــر مــن النقطــة الثابت

 إن المهمــة األكثــر أهميــة هــو أنــه، فــي ظــل 

هــذه الشــروط، يجــب علــى الفلســفة مــن أجــل 

زمنهــا  تؤســس  أن  الفكــر  بإبطــاء  التصريــح 

قــادرة  تعــد  لــم  الفلســفة  أن  ذلــك  الخــاص. 

الميــوالت  داخــل  العالــم  قطــار  متابعــة  علــى 

إنهــا أســيرة  إذ  التــي هــي ميوالتنــا،  المعاصــرة 

الزمــن الحديــث الــذي هــو زمــن متقّطــع، مجــّزأ 

هــي  مــا  بقــدر  بالفلســفة،  النطــق  وســريع. 

ُيْعطــاه  زمــن  تأســيس  هــو  ذلــك،  علــى  قــادرة 

الزمــن، يعنــي فكــر ُيْعطــاه زمــن إبطــاء البحــث 

والترتيــب. هــذا البنــاء للزمــن الخــاص هــو، فــي 

يمكننــا  الــذي  لأســلوب  ــه  الموجِّ المبــدأ  رأيــي، 

هنــاك  توجــد  الفلســفة.  فــي  اليــوم  تطبيقــه 

أيًضــا التجربــة العاديــة جــًدا التــي تأتــي لتســاعدنا، 

وهــي: ألــم يكــن دائمــا شــرط الســعادة هــو أن 

وأليــس  زمانــه؟  علــى  ]اإلنسان[ســيًدا  يكــون 

هــذا هــو مــا رفضــه دائًمــا األســياد حتــى ال يكــون 

دائًمــا  يتــم  ألــم  عليــه؟  الُمَهْيَمــن  الحشــد  بيــد 

ــرح الشــيوعية  ــذي تقت تمثــل العمــل المأجــور، ال

ألنــه  ئ؛  ســيِّ كشــرط  منــه،  اإلنســانية  تخليــص 

كان بحــق فرضــا عنيفــا لزمــن غيــر متجانــس؟ ألــم 

ــة بانتظــام بالتشــكيك  ــورات العمالي تطالــب الث

فــي التأشــير وفــي إحصــاء ســاعات العمــل، فــي 

المراقــب، وفــي إيقــاع العمــل؟ إن كل ســعادة 

للزمــن. تحريــًرا  تفتــرض  حقيقيــة 

النظــام  علــى  ثنــاء  أو  ترويــج  هنــاك  يوجــد   

مــن  عــدد  فــي  الفلســفي  للخطــاب  الشــذري 

التيــار  فــي  خصوًصــا  المعاصــرة،  التيــارات 

بعــد  مــا  التيــار  فــي  وأيًضــا  الهيرمينوطيقــي 

خــاص  بشــكل  الترويــج  هــذا  ويتجــذر  الحديــث. 

داخــل النمــوذج النيتشــوي. أعتقــد أن ذلــك بســبب 

الظــروف أو المناســبة؛ ألن العالــم بــكل بســاطة 

الفلســفة أن  لذلــك يجــب علــى  يفرضهــا علينــا، 

ــدأ االســتمرارية. وذلــك ألن الشــذرة  تســتعيد مب

عبرهــا  ُيخَضــع  التــي  الطريقــة  هــي  العمــق  فــي 

تشــّذر  إلــى  أعمــى  بشــكل  الفلســفي  الخطــاب 

فإنهــا  مــا،  وبطريقــة  وبالتالــي،  نفســه.  العالــم 

المالــي  التجريــد  الشــذري،  تجزئهــا  عبــر  تتــرك، 

مــن  لاســتمرارية.  الوحيــد  المبــدأ  والتجــاري 

الضــروري إذن علــى الفلســفة أن تقــوم بتطويــر 

الخــاص وتســتعيد اســتمرارية  الداخلــي  ُبطئهــا 

يؤسســها  الــذي  القــرار  مبــدأ  لمعرفــة  الفكــر، 

والزمــن العقلــي الــذي يربطهــا فــي نفــس الوقــت.
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 لنتســاءل اآلن، إذا مــا كان يوجــد فــي ظــل 

هــذه الظــروف نفســها حــّظ لرؤيــة أن الفلســفة، 

التــي هــي بالطبــع فــي خطــر، قــد وصلــت إلــى َدْعــم 

لدعــم  البدايــة،  فــي  عنــه  تحدثنــا  الــذي  التحــّدي 

رغبتهــا. الفلســفة مريضــة، وهــذا ممــا ال شــك 

دائًمــا  كانــت  تحملتهــا  التــي  والضربــات  فيــه، 

_وهــذه  لــي  يبــدو  داخليــة.  بصعوبــات  مرتبطــة 

أريــد  التــي  التفاؤليــة  النزعــة  أســباب  ســتكون 

اإلعــان عنهــا_ بأنــه فيمــا يتعلــق بهــذا المــرض، 

بمعنــى مــا لــم يتوقــف هــو نفســه فــي اإلعــان 

هــذا  فــي  تقولــه،  ممــا  مرًضــا  أكثــر  بأنــه  أيًضــا 

المــرض الــذي أعلــن عــن موتــه الوشــيك وأيًضــا 

موتــه الــذي حــدث مــن قبــل، فــي هــذا المــرض، 

فــي  األقــل  علــى  _العالــم،  المعاصــر  العالــم 

جــزء مــن هــذا العالــم_ فــي نفــس الوقــت الــذي 

يمــارس فيــه ضغًطــا غيــر متمايــز مــن أجــل كســر 

ــى. مثلمــا  ــب بشــكل مفــارق أن يحي ــه، يطال رغبت

هــو األمــر دائمــا، داللــة العالــم ملتبســة. مــن جهة 

أولــى، النســق العــام للحركــة، للتواصــل، لأمــن، 

ــد  ــة فــي الفلســفة. بي ــه نحــو إضعــاف الرغب موّج

بشــكل  وينظــم  يبــدع  مفــارق،  وبشــكل  أنــه، 

متناقــض، مــن داخــل ذاتــه، مطلبــا يتوّجــه بشــكل 

عريــض وكشــيء فــارغ إلــى إمكانيــة الفلســفة. 

لمــاذا هــذا األمــر؟

 أوًلا، هنــاك اقتنــاع متزايــد، متزايــد فــي كل 

ــوا  الحــاالت عنــد أولئــك الذيــن يحاولــون أن يكون

العلــوم  بــأن  الخــاص،  فكرهــم  اســتقال  فــي 

اإلنســانية ال توجــد، أو لــن توجــد، فــي وضعيــة 

التخصصــي  لنظامهــا  الفلســفة،  تعويــض 

ذات  فــي  لرغبتهــا  المتفــردة  الطبيعــة  وفــي 

اآلن. لقــد كان هنــاك زمــان حيــث كانــت هنــاك 

فكــرة منتشــرة، شــكل مــن أشــكال ثيمــة نهايــة 

الفلســفة، كانــت نــوع مــن األنتروبولوجيا العامة، 

العلــم،  مثــال  بواســطة   )normée( ُمعّيــرة 

علــم  االقتصــاد،  االجتمــاع،  لعلــم  ــن  المتضمِّ

السياســة، اللســانيات وعلــم النفس)العلمــي(، 

َيســتبِدل  أن  النفســي يمكــن  التحليــل  أن  تــرى 

الفلســفة: هــو أيًضــا طريقــة للقــول إننــا وصلنــا 

أن  أعتقــد  جهتــي،  مــن  الفلســفة.  نهايــة  إلــى 

اإلنســانية  العلــوم  أن  هــو  اآلن  لــي  يبــدو  مــا 

اإلحصائيــة،  لــأدوات  مكاًنــا  باعتبارهــا  تنتشــر 

بحــق  تســمح  ال  التــي  العامــة،  وللتشــكيات 

بمعالجــة أو مقاربــة المتفــرد فــي الفكــر، التفــّرد. 

لكــن التفــّرد إذا مــا فكرنــا فيــه جيــًدا، هــو مــا يوجــد 

بشــكل خــاص هنــاك حيــث يوجــد ملجــأ للقــرار، 

وكل قــرار فــي األخيــر بقــدر مــا هــو قــرار حقيقــي، 

هــو قــرار متفــّرد. وللتكلــم بشــكل خــاص ال يوجــد 

قــرار عــام، وبقــدر مــا أن مــا يلــزم الحقيقــة أو مــا 

يلتــزم بحقيقــة مــا أو يســتند إلــى نقطــة ثابتــة، 

مــن  أيضــا  هــو  يعنــي  القــرار،  نظــام  مــن  هــو 

إنــه  إذن،  ســنقول  دائــم.  شــكل  التفــّرد  نظــام 

اليــوم صياغــة  مــن الواجــب إذا مــا كان ممكنــا 

فلســفة للتفــّرد تكــون، مــن هنــاك أيًضــا، قــادرة 

علــى أن تكــون فلســفة للقــرار وللرهــان.

بالنتيجــة،  واحــد،  كل  فــإن  ثانًيــا،   

الكبــرى، الجماعيــة  الــذوات  بخــراب   يعــي 

الــذي هــو أيًضــا خــراب فــي الفكــر. إذ ال يتعلــق 

هــذه  كانــت  مــا  إذا  معرفــة  بمســألة  األمــر 
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موجــودة]اآلن[  وهــي  موجــودة،  كانــت  الــذوات 

يتعلــق  إذ  المســتقبل[.  ]فــي  ســتوجد  أنهــا  أو 

األمــر بفعــل أن المقــوالت الكبــرى التــي مكنتنــا 

أنهــا  يبــدو  الجماعيــة،  الــذات  إدراك  ســلًفا مــن 

اليــوم حققــت اإلشــباع وغيــر قــادرة فــي الحقيقــة 

ــي تتعلــق بأشــكال نمــط  ــك الفكــر، الت ــى تحري عل

التقــدم التاريخــي لإلنســانية أو للــذوات الكبــرى 

باعتبارهــا  ُمدركــة  البروليتاريــا_  مثــل   _ للطبقــة 

كل  يســتدعي  األمــر  هــذا  موضوعيــة.  وقائــع 

واحــد إلــى مــا سأســميه بضــرورة ]اتخــاذ[ القــرار 

والتكّلــم باســمه الخــاص، أيًضــا وال ســيما حينمــا 

يتعلــق األمــر باســتجابة كل واحــد لمــا يتطلبــه 

بــروز حقيقــة جديــدة. لكــن بالطبــع، ضــرورة اتخــاذ 

تقتضــي،  الخــاص  الفــرد  باســم  والتكلــم  القــرار 

أيًضا وال ســيما حينما تكون المســألة سياســية، 

نقطــة ثابتــة، مبــدًأ ال مشــروطًا، فكــرة مشــتركة 

تدعــم وُتَعْولـِـم القــرار األولــي. يجــب علــى كل واحــد 

باســمه الخــاص، لكــن المنفتــح علــى مشــاركة 

ا  مــة لكلمتــه مــع اآلخريــن، أن يكــون قــادًر منظَّ

وذاك  صحيــح  األمــر  هــذا  بــأن  التصريــح  علــى 

خطــأ، أو بــأن هــذا جيــد وذاك شــّرير. وإذا كان إذن 

مطلــوب منــا فلســفة للتفــرد، فإنــه مطلــوب منــا 

أيضــا فلســفة للحقيقــة.

ــا، نحــن معاصــرون لتمــّدد اإلنفعــاالت    ثالث

هــذا  واألمميــة.  العرقيــة  الدينيــة،  الجماعاتيــة، 

التمــّدد بالطبــع هــو المقابل لخراب التشــكيات 

العقانيــة الكبــرى للــذات الجماعيــة. إذ َنَتــَج عــن 

العقانيــة  التشــكيات  هــذه  وانهيــار  اهتــزاز 

الكبــرى، بفعــل الغيــاب الظرفــي لكــن المؤلــم 

لفكــرة الشــيوعية، عــودة نــوع مــن المزهريــات 

إلــى   )une sorte de vase obscure( الســوداء 

الســطح، التــي تعمــل علــى تخييــل شــموليات 

إلــى  المــرء االضطــرار  تجنــب  أجــل  مــن  بديلــة، 

التحــدث أو اتخــاذ قــرار باســمه الخــاص، الــذي 

يحــاول أن يأتمــن، حســب بروتوكــوالت التحديــد، 

قديمــة،  ذوات  إلــى  والعــداوة،  االســتبعاد 

بالنظــر  فأكثــر.  تهديــد  أكثــر  عودتهــا  أصبحــت 

إلــى كل هــذا، فإنــه مــن الواجــب علــى الفلســفة 

شــكًلا  تعطــي  أن  ومؤكــد  مطلــق  بشــكل 

عقانيــا إلــى النقطــة الثابتــة أو إلــى الامشــروط 

ليــس  أنــه  ــن  تبيِّ وأن  مســاندته،  عليهــا  الــذي 

فقــط ألنــه يوجــد هنــاك انشــقاق للتشــكيات 

العقانيــة الســابقة للمصيــر التاريخــي الجماعــي 

يجــب علينــا أن نهجــر فضيلــة االتســاق العقاني 

للفكــر. يطلــب مــن الفلســفة إذن أيًضــا مــا هــي 

د،  قــادرة علــى فعلــه مــن أجــل طــرح شــكل متجــدِّ

مــع  متجانســة  لعقانيــة  ــس  مؤسِّ شــكل 

المعاصــر. العالــم 

 وفــي النهايــة، فــإن الشــيء األخيــر هــو أن 

العالــم، مثلمــا نعرفــه، يعيــه كل فــرد بشــكل 

صامــت بأنــه عالــم هــّش بشــكال خــارق. توجــد 

هنــاك أيًضــا مفارقــة؛ ألنــه ُيمثــل بمعنــى مــا، 

كأفضــل العوالــم الممكنــة، بقــدر مــا هــو ُمــْدَرك 

براديغــم  فــي  ُجــرِّب  مثلمــا  آخــر،  عالــم  كل  أن 

الثــورة والتحريــر، تبيــن أنــه عالــم مجــرم ومخــرب. 

الــذي  العالــم  هــذا  الوقــت،  نفــس  فــي  لكــن 

ُيعطانــا كأفضــل العوالــم الممكنــة هــو عالــم 

ــم  ــه عال ــه وِهــن بشــكل خــارق. إن ــه أن ُيعــَرف عن
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معــروض، وليــس أبــًدا قائًما على ثبات مســتمر 

أقــل  بشــكل  ذاتــه  يعــرف  عاَلــم  إنــه  لوجــوده. 

ويثــق فــي قوانيــن مجــردة جــًدا حتــى ال معرًضــا 

أو  تلقيهــا  يمكنــه  التــي ال  األحــداث  كارثــة  إلــى 

الحــرب  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة  اســتقبالها. 

ــذ  ــدون انقطــاع، من ــا بكاملهــا ب ــر بلداًن ــي تدّم الت

خمســين ســنة، تتربــص أكثــر فأكثــر بالمحيــط 

»الغربيــة«.  لأنانيــة  المباشــر 

 بالنظــر إلــى هــذا الوهــن الخطيــر للعالــم، 

الــذي يعمــل فــي كل لحظــة وحيــن علــى عــرض، 

باإلضافــة إلــى قانونــه العــام للــرواج والتواصــل، 

للتســمية،  القابلــة  غيــر  الغرابــة  مــن  ضروًبــا 

إلــى  المشــّتتة. بالنظر  الوحشــية  مــن  ضروبــا 

هــذا العالــم الــذي يوجــد فــي النهايــة فــي نــوع 

مــن العمــى الملفــت للنظــر فــي ذاتــه للغايــة، 

الــذي يمكــن التأرجــح مــن عالــم إلــى آخــر، هنــا 

ــًرا فــي كل مــكان، فــي العنــف،  ــاك، أو أخي أو هن

مــن  أنــه  أعتقــد  فإننــي  االســتبداد،  أو  الحــرب 

الواجــب علــى الفلســفة أن تكــون قــادرة علــى 

نفســه،  الحــدث  فــي  التفكيــر  أو  اســتقبال 

قوانينــه  مبــدأ  فــي  العالــم،  بنيــة  فــي  ليــس 

مــن  يكــون  كيــف  لكــن  انغاقــه،  مبــدأ  فــي  أو 

الممكــن بالنســبة للحــدث، المفاجــأة، الطلــب 

والهشاشــة، كيــف يكــون مــن الممكــن التفكيــر 

فيهــم داخــل تشــكيل يبقــى عقانًيــا.

 لهــذا الســبب، وبفعــل قطيعــة فــي نفــس 

الوقــت مــع الهيرمينوطيقــا، الفلســفة التحليلية 

هــو  مــا  أن  أعتقــد  فإنــي  الحداثــة،  بعــد  ومــا 

مطلــوب مــن الفلســفة، مــن داخــل الهشاشــة 

علــى  المراهنــة  هــو  العالــم،  لهــذا  الامتناهيــة 

ســة، التــي قــد تكــون فــي  فلســفة حاســمة، مؤسِّ

نفــس اآلن فلســفة للتفــرد، فلســفة للحقيقــة، 

هــو  مــا  للحــدث.  وفلســفة  عقانيــة  فلســفة 

مطلــوب منهــا هــو إذن عــرض، كملجــأ أو غــاف 

نســميه  أن  يمكننــا  مــا  الفلســفة،  فــي  للرغبــة 

بالعقــدة العقانيــة للتفــرد، للحــدث، وللحقيقــة. 

شــكًلا  تبتكــر  أن  عليهــا  يجــب  العقــدة،  هــذه 

جديــدا مــن العقانيــة؛ ألن كل واحــد يعــرف أن 

هــو  مثلمــا  بالحقيقــة،  والحــدث  التفــرد  ربــط 

األمــر فــي التقليــد الكاســيكي، مفارقــة. إن هــذه 

المفارقــة بالتحديــد هــي مــا يجــب علــى الفلســفة 

مــا  إذا  مركــزي  بشــكل  معالجتــه  المعاصــرة 

مأمــن  فــي  تكــون  أن  الخاصــة  لرغبتهــا  أرادت 

مــة علــى  ــاءة ومعمَّ ــد قــول، بطريقــة بّن وأن تعي

االنســانية جمعــاء، الشــذرة الشــهيرة للقديــس 

جوســت )Saint-Just(: »الســعادة فكــرة جديــدة 

علــى أوروبــا«.

 إن مــا حاولــت أن أبينــه أعــاه، هــو أن هــذه 

العقــدة العقانيــة للتفــّرد، الحــدث والحقيقــة، 

ــس بذاتهــا مذهًبــا جديــًدا ممكًنــا للــذات.  تؤسِّ

فضــد فكــرة أن الــذات تنتمــي إلــى الميتافيزيقــا 

ويجــب تفكيكهــا مثلمــا هــي، أعلــن أنــه بقــدر مــا 

أن الــذات ُمدركــة بالتحديــد كتفاضــل أخيــر حيــث 

والحقيقــة،  الحــدث  بالتفــرد،  عقانًيــا  تترابــط 

يمكننــا بــل ويجــب علينــا أن نعــرض علــى الفكــر 

وعلــى العالــم شــكًلا جديــًدا للــذات التــي ســيكون 

شــعارها فــي العمــق هــو: تكــون الــذات متفــردة؛ 

داخــل  ســها  يؤسِّ مــا  هــو  دائًمــا  الحــدث  ألن 
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الحقيقــة. أو أيًضــا، الــذات هــي فــي نفــس اآلن 

مــكان لعقانيــة ممكنــة ومــا يمكــن تســميته 

ليــس  النهايــة،  وفــي  الحــدث.  حقيقــة  بنقطــة 

مــا،  لــذات  بالنســبة  إال  ســعادة  مــن  هنــاك 

 بالنســبة للفــرد الــذي وافــق علــى أن يصبــح ذاًتــا.

 ليســت هــذه األطروحــات بمعنــى مــا إال القطــر 

الصــوري للمشــروع الفلســفي الــذي أحــاول هنــا 

أن أقــدم انتظــارات]ه[ أو برنامــج]ه[. فــإذا مــا 

ــم انطاقــا مــن  ــى أشــياء الفكــر والعال ــا إل نظرن

فلســفة  الطريقــة،  بهــذه  ســة  مؤسَّ فلســفة 

تعلــن بــأن تفــّرد الــذات يكمــن فــي أن حدًثــا مــا 

هــو الــذي يؤسســها داخــل حقيقــة مــا. يمكننــا 

بــت  القــول بمعنــى مــا، بــأن الميتافيزيقــا قــد ُخرِّ

بحــق أو أنهــا قــد انتهــت، لكــن هــذا ال يعنــي أبــًدا 

عنهــا  عفــا  جمعــاء  الميتافيزيقــا  مفاهيــم  أن 

مــن  دائًمــا  منطلقيــن  أيًضــا،  ســنقول  الزمــن. 

قــد  الميتافيزيقــا  بــأن  الفلســفة،  هــذه  مثــل 

انهــارت بالتأكيــد، لكــن بــأن تفكيــك الميتافيزيقــا 

هــو نفســه قــد انهــار وبــأن العالــم فــي حاجــة 

قــد  الــذي  ــس،  مؤسِّ فلســفي  اقتــراح  إلــى 

يتأســس علــى أنقــاض االنهيــارات المختلطــة أو 

المزاوجــة بيــن الميتافيزيقــا والشــكل المهيمــن 

الميتافيزيقــا. لنقــد 

العالــم  أن  أعتقــد  األســباب،  هــذه  لــكل   

المعاصــر فــي حاجــة ماســة إلــى الفلســفة أكثــر 

ممــا تعتقــد الفلســفة ذاتهــا. كل هــذا ليــس 

أن،  بتشــخيص  قمنــا  مــا  إذا  لإلعجــاب  مثيــًرا 

التيــارات المهيِمنــة فــي الفلســفة المعاصــرة، 

هــي متوافقــة بشــكل كبيــر مــع قانــون العالــم. 

وبأنهــا، بقــدر مــا هــي متوافقــة بشــكل كبيــر مــع 

قانــون العالــم فإنهــا تفشــل فــي أن تقــول لنــا 

مــا يمكــن أن يكــون هــو الحيــاة الحّقــة، لذلــك 

فــإذا كان مــا يطلبــه هــذا العالــم نفســه فــي 

نهايــة المطــاف مــن الفلســفة هــو غيــر ظاهــر 

جزئًيــا بالنســبة لهــذه التيــارات، وحتــى نجعلــه 

ا، فــإّن األمــر يتطلــب منــا قطيعــة داخــل  ظاهــًر

الفلســفة ذاتهــا، يعنــي قطيعــة للغــرض الــذي 

تحــدده لمهمتهــا الخاصــة.

 يمكــن للشــعار أن يكــون هــو: اإلنهــاء مــع 

اتخــاذ  يفتــرض  النهايــة  مــع  واإلنهــاء  النهايــة. 

ذاتهــا،  تلقــاء  مــن  تنتهــي  نهايــة  ال  مــا.  قــرار 

لإلتمــام.  قابلــة  غيــر  النهايــة  تنهــي،  ال  النهايــة 

مــن أجــل إنهــاء النهايــة، مــن أجــل إتمــام النهايــة، 

يجــب اتخــاذ قــرار مــا، وهــذا القــرار هــو مــا أحــاول 

أن أعطيــه فــي نفــس اآلن نقــط االرتــكاز وعناصــر 

المقبوليــة مــن داخــل مــا هــو مطلــوب مــن طــرف 

الفلســفة ذاتهــا.

 إنــي ال أنكــر أبــًدا بــأن الفلســفة مريضــة، 

إلــى  بالنظــر  شــيء،  كل  بعــد  أيًضــا  وربمــا 

الموجــودة  والصعوبــة  البرنامــج  شســاعة 

فــي دعمــه، ربمــا أيًضــا هــي ميتــة]اآلن[. لكــن 

العالــم يقــول لهــا، العالــم يقــول لهــذا الميــت، 

دون أن يكــون هنــا فــي حاجــة إلــى اســتعادة 

األقــل  علــى  _إنهــا  معجــزة  أو  ــٍص  مخلِّ

الميــت:  هــذا  إلــى  يقــول  العالــم  فرضيتــي_ 

»هيــا انهــض وِســْر!« ســر تحــت إمــرة فكــرة 

الســعادة. نحــو  هنــا  توجِّ حقيقيــة 


