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شكر

(Monique Canto-Sperber) أتقدَّم بالشكر الخالص إلى السیِّدة مونیك كانتو-سبیربر
(1)* التي اقترحت عليَّ فكرة هذا المجلد، وساعدتني كثیًرا بنصائحها القّیمة على إعداده، وتصحیح

Michel) بعض أخطائي، وعلى صبرها الواسع. كما أودَّ أن أشكر السیَّد میشیل برجون
.(PUF) الذي استقبلني بحفاوة كبیرة ضمن ُمؤلِّفي المنشورات الجامعیَّة الفرنسیَّة (Prigent

كتبُت قسما من هذه النصوص (المدخل، الفصل األول، والثالث، والخامس، والعاشر) بالفرنسیَّة
مباشرة. وبوصفي إنجلیزیا، فإنَّه ما كان بإمكاني أن أتفادى التشابهات اللغویَّة من دون مساعدة

.(Anka Muhlstein) ویقظة الصدیقة العزیزة حماتي السیِّدة أنكا ملشتاین

Claire) وكتبُت القسم اآلخر من النصوص باإلنجلیزیَّة، وترجمتها السیِّدة كلیر بوفیار
Beauvillard)، التي أشكرها على اهتمامها. ولقد قمت بمراجعة الترجمة.

الهوامش المرجعیَّة مقدَّمة في اإلحاالت مع ما یقابلها بالفرنسیَّة كلَّما كان ذلك ممكنا. وفي نهایة
هذا المجلد نجد قائمة بالمنشورات األصلیَّة. كل هذه النصوص قد ُعدِّلت وطوِّرت من أجل هذه

المناسبة. وبودِّي أن أشكر مختلف دور النشر التي سمحت بإعادة نشرها في هذا اإلصدار.

وأخیًرا، فإنَّني أودُّ أن أشكر أعضاء (CREA) التابع للمدرسة المتعدِّدة التقنیَّات، وخاصة
مدیرها السیَّد جان-بییر دیبي (Jean-Pierre Dupuy) على حسن الضیَّافة، وعلى الدافع
الفلسفي الذي منحني إیَّاه في عامي 1991-1992، عندما كان لي شرف أن أكون أستاًذا باحًثا في

معهده، وكنت حینها أعمل على موضوعات هذا الكتاب.

* مونیك كانتو سبیربر: (1954-)، فیلسوفة فرنسیة مختصة في فلسفة األخالق، أشرفت على معجم فلسفة األخالق الذي (1)
شارك فیه تشارلز الرمور، وكان عضًوا في لجنته العلمیة. من أهم أعمالها: الفلسفة األخالقیة البریطانیة (1994)، األخالق

الیونانیة (1997)، قواعد الحریة (2003)، نهایة الحریات، أو كیف یمكن إعادة تأسیس اللیبرالیة؟ 2019.



مدخل

اعتقادات فلسفیَّة
«من الواضح أن اإلنسان ُبرئ لیفكِّر. وفي هذا كل كرامته، وكل استحقاقه. وكل واجبه في أن یحسن

التفكیر». باسكال، خواطر، § (1)*620.

أوًال: تعریف الفلسفة

یعتبر المدخل إلى كتاب فلسفي بال شك، المكان األفضل للتعبیر عن طبیعة الفلسفة. وهذا ما
سأقوم به هنا، ولكن بطریقة مبتدعة. وسأشرح لماذا أرفض المطلب الدائم بتحدید الفلسفة. لست واثًقا
من أنَّ الفلسفة شيء نفوز به أو نحصل علیه إذا ما ُنظر إلیها بوصفها موضوًعا لتفكیرها الخاص،
،(impensée) وذلك راجع لسببین: یمكن أن یكون هنالك عنصر غیر مفكَّر فیه، نوع من الالَّمفكر
ة المبدعة للفكر الفلسفي. فهل یمكننا أن نسلك وجهة دون أخرى إذا ما كنَّا یكون جوهریا بالنسبة للقوَّ
م كل واحد من تلك األوجه؟ على وعي بجمیع األوجه التي یمكن أن نفكِّرها، وكل األسباب التي تدعِّ

ولعلَّه من الواجب أن تكون الحصافة مصحوبة بنقطة عمیاء.

ومع ذلك فإنَّ الشكوك التي أرید التحدُّث عنها هنا، ال تنطبق على هذه األطروحة التأملیة/
النظریة جدا، والمتعلِّقة بالتأمُّل الفلسفي في الفلسفة. فال یتعلَّق األمر بالحدود، ولكن بفائدة التفكیر.
ة بها. لست مقتنًعا أنَّ الفلسفة بتفكیرها في طبیعتها ستكون لها حظوظ أفضل لحلِّ المشكالت الخاصَّ
یبدو أنَّ الفلسفة لن تفوز بشيء في تساؤلها عن طریقة التفكیر الخاصِّ بها، وذلك لسبب بسیط أال
وهو أنَّه ال وجود ألیَّة طریقة أو منهج. كما أنَّه لیس هنالك مجال لموضوعات تكون شأًنا محصوًرا
، ومتمیِّز عن أشكال الفكر التي نجدها في بالفلسفة، فال وجود لمنهج (méthode) فلسفيٍّ خاصٍّ
العلوم وفي الحیاة العادیَّة. وممَّا ال شك فیه إنَّ الفالسفة یمارسون التفكیر، ویعملون جاهدین على
اكتشاف الصعوبات غیر المنتظرة، وإدراك الروابط الجدیدة. ولكن الفلسفة بهذا المعنى ال تتمیَّز
أساًسا ال من جهة التفكیر االنعكاسي التأملي أو التفكُّري (réflexive) الذي ینتمي إلى العلوم
ة، وال إلى الحیاة الذكیَّة. یبدو لي إنَّ التحدید الوحید والمطابق للفلسفة یكمن في إحصاء الخاصَّ
المشكالت (problèmes) التي هي تاریخیا عرضیَّة، وألسباب متنوِّعة، ُصنِّفت على أنَّها مشكالت
«فلسفیة». وقبل كل شيء، فإنَّ للفلسفة تاریخ طویل ومعقَّد، وعامر باالكتشافات واإلهماالت،
وبتقالید دینامیكیَّة ومتقلِّبة. وإنَّه لمن المعقول أن نفترض بالنتیجة إنَّها تشكِّل خلیًطا غریًبا، أكثر من
ًدا. إًذا، إنَّنا بتفكیرنا في طبیعة الفلسفة، فإنَّنا لن نجد إّال قائمة من المشكالت كونها فرًعا معرفیا موحَّ
الفلسفیَّة، ولن نكون أفضل من السابقین في حلِّها. و(لكنَّنا) سنكون، في أحسن األحوال، قد فقدنا
، فإنَّه یجب أن نقبل بكل منهج یسمح بحلِّها على أنَّه وهًما. فبدًال من البحث عن نمط فلسفيٍّ خاصٍّ
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منهج صحیح، بما أنَّ األمر یتعلَّق بمشكلة فلسفیَّة، متَّبعین في ذلك الفطرة السلیمة والحالة اآلنیَّة
للمعارف.

بإعالني لشكوكي التي اتخذت شكل أطروحات، فإنَّني انفصلت عن الفالسفة األنجلو-أمریكیین
(anglo-américains)، كما انفصلت عن الفالسفة القاریِّین (continentaux) لهذا القرن(2)*.
ومن المستبعد أن تشكِّل الفلسفة التحلیلیَّة والفینومینولوجیا (في صورتها الهوسرلیَّة والهیدغریَّة) كل
فلسفة عصرنا، ولكنَّهما قامتا بدور غالب، ثم ألنَّهما یستلهمان الفكرة التي توجب على الفلسفة أن
تتمیَّز بموضوعها، وكذلك بمنهجها عن أشكال الفكر األخرى، وخاصة عن العلوم التجریبیَّة، وإّال
س لدراسة داللة فإنَّه ال سبب لوجودها. والفلسفة بهذا المعنى یجب أن تكرَّ
(phénomènes) المفاهیم المفتاحیة لفكرنا، أو لدراسة الظواهر (signification/meaning)
األساسیَّة «الظواهر بما هي أشیاء فقط وكما تتمثَّل للوعي» أو «كینونة الكائنات»، تاركین للتجربة
أو للعلوم الخاصة دور تحدید أي موضوع تنطبق علیه هذه المفاهیم، أو وصف ما هي تلك الكائنات
أو األشیاء «في حقیقتها (réalité)». یتناسب مع المجال الخاص للفلسفة منهج فلسفي خاص، یتمثَّل
ا في: «تحلیل المفاهیم» أو في «االختزاالت أو الرد الفینومینولوجي الماهوي إمَّ
(eidétique)»(3)*. وممَّا ال شك فیه، إنَّ ثمَّة اختالفات كبیرة بین هذین التیَّارین الفلسفیَّین: یحتل
الوعي مكانة مركزیَّة في المقاربة الفینومینولوجیَّة، في حین إنَّ اللغة تؤدِّي دوًرا مماثال في الفلسفة
التحلیلیة(4). ولكن مع ذلك، یجب اإلشارة أیًضا إلى توافقهما العمیق. إنَّهما یتقاسمان االعتقاد الذي
ا بها، مؤدَّاه إنَّ الفلسفة یجب أن تتحدَّد أوًال بمجالها الخاص، وبمنهجها الذي یجب أن یكون خاص
مجال ومنهج یسمح للفلسفة أن تصدر عن التجربة مقدَّما، وأن ُتعیِّن حدود العلوم التجریبیَّة. وأنَّه
انطالًقا من هذا التعیین فقط یمكننا القول، إذا كانت المشكلة المطروحة مشكلة «فلسفیَّة»، أم أنَّه یجب
صة. وأنَّه من دون هذا التعیین، فإنَّه ال وجود للفلسفة(5). وأنَّها باهتمامها تركها للعلوم المتخصِّ

ة، تستطیع الفلسفة أخیًرا أن تحقِّق أشكاًال من التقدُّم، وتصبح هي بذاتها علًما. بكفاءاتها الخاصَّ

إنَّ ما اعترض علیه هو بالتحدید هذه اإلرادة المتمثِّلة في التحدید القبلي (a priori) لكفاءة
الفلسفة وجدارتها. وزد على ذلك، فلست الوحید الذي یقف هذا الموقف. فثمة المثال الكبیر المتمثل
في كارل بوبر (Karl Popper)، الذي اعترض دائًما على التحدیدات، وخاصة التحدیدات
التحلیلیَّة للفلسفة. ولقد كتب یقول: إن سؤال: «ما هي الفلسفة ؟» لیس له فائدة فلسفیَّة. یجب باألحرى
االعتراف بأولویَّة المشكالت الفلسفیَّة على طبیعة الفلسفة ذاتها(6). ثم إنَّه رأي یكتسب أرضیَّة في
الفلسفة األنجلو-أمریكیَّة عامَّة، ولكن ألسباب سأكشف عنها الحًقا. وإذا ما قبلنا بهذا المنظور، فإنَّنا
لن نقبل بضرورة االلتحاق بواحد من هذین التراثین الفلسفیَّین. وأنَّنا باألحرى سنبحث أفكاًرا في هذا
التراث أو ذاك، وذلك بحسب المعیار الوحید المتمثِّل في صالحیَّته وفائدته للمشكالت الفلسفیَّة التي

طرحناها.

ومع ذلك، فإنَّني ال أعرض نزعة توافقیة كونیة (œcuménisme) ال حدود لها. لقد حقَّقت
ًقا مقارنة باالتجاهات الفلسفیَّة الفلسفة التحلیلیَّة نجاحین ال یمكن إنكارهما، ویكسبانها في رأیي تفوُّ
األخرى لقرننا. ویمكنني أن أذهب أبعد من ذلك ألقول، إنَّه بفضل هذین النجاحین، أصبحت الفلسفة



التحلیلیَّة فضاء لالنتقال اإللزامي للفكر الفلسفي. ویمكنني أن أقول، على األقل، إنني لو لم أمّر بهذه
المدرسة، فإنَّه لن یكون لديَّ هذا التصور الذي أملكه عن الفلسفة.

ثانًیا: رفض «القبلي» التحلیلي

یتمثَّل النجاح األول للفلسفة التحلیلیَّة -وهو نجاح مفارق للغایة- في إثباتها أن تعریفها للفلسفة ال
یمكن الدفاع عنه في نهایة التحلیل. فال وجود لتمییز مبدئي بین الحقائق المفهومیَّة بالنسبة لمجال
معیَّن (بمعنى القضایا المسماة قضایا «تحلیلیَّة» التي تكون حقیقتها متعلِّقة فقط بداللة المفاهیم)، وبین
الحقائق التابعة لموضوعات هذا المجال (الحقائق المعبَّر عنها بالقضایا المسماة قضایا «تركیبیَّة»)
(7)*. وهذه هي خالصة ما انتهى إلیه المقال المشهور للفیلسوف األمریكي ویالر فان أورمان

كواین: عقیدتان في المذهب التجریبي (Two Dogmas of Empiricism)، المنشور في عام
ر (notion) القضیَّة التحلیلیَّة (8)1951*. وفي اختباره للمحاوالت األكثر صوًغا لشرح تصوُّ

نة لها والتي تمثِّل -القضیَّة التي تكون صحیحة أو خاطئة بناء على داللة المفاهیم (concepts) المكوِّ
بالتالي نوع النتیجة التي تبحث عنها الفلسفة التحلیلیَّة- بیَّن كواین أنَّه ال وجود لتوضیح إخباري أو
،(a priori) ر. بمعنى آخر، لقد الحظ أنَّ فكرة معرفة قبلیة إعالمي (informative) لهذا التصوُّ
ر التحلیلي لیس في الحقیقة إّال نوًعا من التناسخ، ال یمكن أن یصمد في وجه تاریخ العلوم، في التصوُّ
بما أنَّ المعارف التي یقال عنها قبلیَّة (مثل القضیَّة القائلة: المكان أقلیدي (euclidien)، أو لكل
شيء وضعیَّة محدَّدة) قد تبیَّن، منذ قرن، لیست فقط كونها معرفة تجریبیَّة، وإنَّما هي خاطئة في

الغالب.

د عقیدة غیر مسوَّغة. إًذا، إنَّ التمییز المبدئي بین القضایا التحلیلیَّة والقضایا التركیبیَّة هو مجرَّ
وعندما ُیستبعد هذا المعتقد، فإنَّه یجب بحسب كواین، االعتراف بأنَّ كل معتقداتنا، سواء تلك
المرتبطة بالعالم نفسه، أو تلك المرتبطة بداللة المفاهیم التي نستعملها في وصف العالم، تشكِّل
مجموعة متصلة (continuum). وكلُّها قابلة للتعدیل، بناء على التجربة، مع أّن بعضها یكون
اة (تحلیلیَّة) ترتبط بداللة المفاهیم، وال تعبِّر تجریبیا بشكل مباشر أكثر من غیره. إنَّ القضایا المسمَّ
في الحقیقة إّال عن اعتقادات تجریبیَّة ال نمیل كثیًرا إلى تعدیلها. وإنَّ داللة مفهوم هي اعتقاد حازم
جدا، ولكنها قابلة للتغیر فیما یتعلَّق بموضوعها. فال وجود لمجال قبلي، وال لفكر یسبق سلًفا

ا بالفلسفة. التجربة، ویكون خاص

لقد اعتبرت دائًما مقالة كواین، ومعها مقاالت قریبة منها ُنشرت في الفترة نفسها من قبل
نیلسون غودمان (Nelson Goodman)، ومورتن وایت (Morton White)، بمثابة إعالن
ره كواین ال یتضمَّن بالتأكید ر التحلیلي الذي طوَّ ر التحلیلي للفلسفة(9). إنَّ نقد التصوُّ عن نهایة التصوُّ
ر الداللة نفسه مرفوض (مع أنَّه في مكان آخر قد أظهر نوًعا من الریبة تجاه هذا التصوُّر). أنَّ تصوُّ
سه هو أنَّه لیس كما ال یتضمَّن القول أیًضا أنَّ مهمَّة الفلسفة هي صوغ نظریة في الداللة. إنَّ ما یؤسِّ
لنا الحق أن ُنماهي الفلسفة بمثل هذا المشروع، وذلك بأن نستبعد المشكالت التي ال یمكن اختزالها أو
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ردُّها إلى التحلیل الداللي للمفاهیم، وأن نعتبرها لیست فلسفیة (non philosophique). یجب
الكف عن التساؤل إن كانت المشكلة مشكلة (فلسفیَّة حقة).

وال یجب علینا أن نقول حتى -مع أن مایكل دومیت (Michael Dummett) قد أثبت ذلك
ًرا باقتدار- أنَّ نظریَّة الداللة تشكل األساس، إن لم یكن األساس الكلي في الفلسفة التحلیلیَّة(10). مؤخَّ
وبحسب دمت، فإن المیراث التحلیلي قد ُولد من الفكرة المضادَّة للدیكارتیَّة
(anticartésienne)التي قال بها غوتلوب فریجة (Gotlib Frege)، والمتمثِّلة في استبدال
االبستمولوجیا (épistémologie) بنظریَّة في الداللة بوصفها قاعدة للفلسفة كلِّها، أو لكل أجزاء
الفلسفة وأقسامها. وكان یكفیه أن یحدِّد خارجیة أو برانیة (extériorité) المعنى أو الداللة بالنسبة
سة ، كما هو الحال عند فریجه نفسه، وإنَّما في مؤسَّ للحاالت النفسیَّة للفرد، لیس في عالم أفالطونيٍّ
اجتماعیَّة أال وهي اللغة، كما فعل ذلك أسالفه (من التحلیلیِّین)، وذلك حتى تولد الفلسفة التحلیلیَّة
ص بالتدقیق الطموح التحلیلي. ولكن بوصفها فلسفة أولى (philosophie premiere). وهنا یتلخَّ
األمر یتعلَّق ببرنامج قد فقد مسوِّغه. فإذا كانت القضایا (التحلیلیَّة) في الواقع تصف داللة المفاهیم،
قضایا تعبِّر عن معارف العالم التي لنا الحقُّ في تعدیلها والتي نستخدمها إًذا إلنجاز أبحاث تجریبیة
بشكل مباشر أكثر، فإنَّ االبستمولوجیا بعیدة عن أن تفقد مكانة مركزیَّة في صرح الفلسفة. وإنَّ مهمة
ر: لماذا بعض المعارف یجب معالجتها بوصفها أكثر صالبة االبستمولوجیا تكمن تحدیًدا في أن ُتفسِّ
ر التحلیلي للفلسفة (مثله في ذلك مثل من المعارف األخرى؟ وإجماًال، فإنَّه یجب االعتراف إنَّ التصوُّ
ر للفلسفة) یقوم على عدد من األطروحات الفلسفیَّة. یأتي في المحل األول األطروحة التي أي تصوُّ
تقول إنَّه من الممكن أن نحدِّد داللة المفاهیم األساسیَّة للفكر من دون العودة أو استدعاء المعارف

التجریبیَّة. ولقد تبیَّن أن هذه األطروحة غیر مسوَّغة.

یتها بشكل خاص في مجال وفي رأیي، وبالنسبة لعملي الخاص، فإنَّ حجة كواین قد تأكَّدت أهمِّ
األخالق، حتى وإن كان كواین نفسه لم یبد أي اهتمام كبیر بهذا المجال. ففي الحقبة التي كان فیه
ر التحلیلي للفلسفة مهیمًنا، فإنَّنا كنَّا نحدِّد األخالق بتحلیل المفاهیم المفتاحیَّة مثل مفهوم التصوُّ
الواجب (le devoir)، والخیر (le bien). وكأي تحلیل داللي، فإنَّ هذا البحث المابعد-أخالقي
(meta-éthique) یجري بعیًدا، وفي استقالل عن كل القضایا التركیبیَّة، وبالتالي عن كل افتراض
قد یبدو أخالقیا قابًال للمناقشة. یتَّجه مثل هذا المنظور بیسر إلى أن ینفي عن األسئلة األخالقیَّة
الجوهریَّة إمكانیَّة أن تتلقى إجابة عقلیة (بما أنَّه ال وجود لعلم خاص یمكن للفلسفة أن تعالجه، ثم
R. M.)تستبعده)، اللَّهم إّال إذا اعتقدنا، وهو أمر غیر معقول كثیرا- ولكن هذه هي حالة ر.م. هار
Hare)، وهو أحد الوجوه المهمَّة جدا لهذا التیار الفكري- أن یكون تحلیًال داللیا كهذا یكفي بذاته أن
ة (وهي النظریَّة النفعیَّة بحسب هار) تكون قادرة على حل المشكالت یسوغ نظریَّة خاصَّ
ى أیضا البرنامج المابعد-أخالقي واقعة أنَّ الداللة المشتركة بین المفاهیم الجوهریَّة(11). ولقد غطَّ
الجوهریة في األخالق تفترض بشكل واسع مواقف ونظریَّات أخالقیَّة عرضیَّة وسجالیَّة تاریخیا.
ر التحلیلي كانت له نتائج مؤسفة بالنسبة لفلسفة األخالق. وإنَّ التخلص منه، سواء إًذا، إنَّ التصوُّ
بشكل ظاهر أو مضمر، قد أسهم منذ أكثر من عشرین عاًما في جعل هذا المجال أحد المجاالت
ا یمكن أن األكثر حیویَّة في الفلسفة األنجلو-أمریكیَّة(12). لقد مدَّدنا الحجة الفلسفیة إلى أبعد ممَّ



ُیستخلص من التحلیل الخالص للدالالت. وأصبحنا أكثر وعًیا بتاریخیَّة المفاهیم األخالقیَّة.
والدراسات المجمَّعة في هذا المجلد، كانت مدفوعة بهذین االهتمامین.

ة كواین، فإنَّ الجواب یبدو من الوهلة ر فلسفي عام تؤدِّي إلیه حجَّ وإذا ما تساءلنا عن أي تصوُّ
األولى بسیًطا. ولقد الحظ ذلك كواین نفسه، ألنَّ األمر یتعلَّق بالعودة إلى البراغماتیِّة األمریكیة
(pragmatisme américain) عند شارل سندرس بیرس (C.S. Pierce)، وولیام جیمس
طنا األمر قلیًال، فإنَّه یمكننا أن ننظر إلى (W. James)، وجون دیوي (J. Dewey). وإذا ما بسَّ
، وذلك من خالل تلقِّي أجنبي (ألماني موقف كواین باعتباره جهًدا من أجل البحث عن أفق خاصٍّ
بشكل أساسي -فریجه، فیتجنشتاین(Wittgenstein)، كارناب(Carnap)، ولكن بریطاني كذلك)
والذي كان، وقبل كل شيء آخر، یتمثَّل في الفلسفة التحلیلیَّة(13). ولكن ما هذه البراغماتیة تحدیًدا،

والتي یجب إثباتها، بال شك، بطریقة جدیدة وقادرة على استیعاب تجارب المرحلة التحلیلیَّة؟

لقد أصبحت المسألة أكثر استعجاًال في السنوات األخیرة، ودوُي صداها أبعد من المجال
األنجلو-أمریكي، مع ریتشارد رورتي (Richard Rorty) الذي دعا إلى ذرائعیَّة جدیدة، انطالًقا
من تأمُّالت مماثلة. ومع ذلك، فإنَّه یبدو لي، أن ذرائعیَّته، كارثیَّة على أكثر من صعید. قدَّم رورتي
في كتابه: الفلسفة ومرآة الطبیعة (Philosophy and the Mirror of Nature) لوحة عن
ره لما بقيَّ من الفلسفة ج. ولكن تصوُّ الطموح التحلیلي العظیم في الغالب، وعن هدمه الذاتي المتدرِّ
یجعل الكثیرین ال یرغبون فیها. لدینا انطباع وكأنَّه بالنسبة لـ: رورتي ال وجود لمشكالت فلسفیَّة.
ب على الفكر أن یجیب علیها. وأمَّا وأنَّه حیثما ُوجدت مشكلة، فإنَّ ثمَّة دواعَي خارجیَّة، یتوجَّ
المشكلة التي ابتدعناها فإنَّها لیست مشكلة حقیقیَّة. وعلیه فإنَّ مفهوم المشكلة ال ینفصل عن مفهوم
الحقیقة المستقلَّة عن إرادتنا. والحال، وبحسب رورتي، فإنَّ الفلسفة ُتفهم قبل كل شيء، لیس بوصفها
بحًثا (ابستمولوجیا) عن الحقیقة، وإنَّما بوصفها بحثا تأویلیا (herméneutique) للصیَّغ واألشكال
ر أبًدا التخلِّي عن المثال التحلیلي، وعن الجدیدة المهمَّة والمنتجة للكالم(14). ال ینجم عن هذا التصوُّ
رفض التحدید الفلسفي قبلیا. إنَّه باألحرى، عالمة على عدم القدرة عن التخلص من هذا التحدید، كما
لو أن القبلي یقدِّم األمل الوحید لمعرفة فلسفیَّة حقیقیَّة. ثم إنَّه لیس هنالك ما هو أبعد عن الفكر
البراغماتي من استعمال الثنائیَّات (dichotomie)(15) التي نشرها مؤخًرا رورتي والقائمة بین
التضامن (solidarité) الذي یتبنَّاه، والموضوعیَّة (objectivité) التي یرفضها، وحیث یأمل
الفكر أن یرتبط بحقیقة مستقلة، وغیر إنسانیَّة(16). كما لو أنَّنا ال نشكِّل جزًءا من تقالید في البحث
الذي ننمِّي حظوظه في الكشف عن حقائق كونیَّة وموضوعیَّة! وكما لو أّن بعض تقالید الفكر ال
تجعل من هذا هدًفا لها على وجه التحدید! (حول مناقشة هذا الموضوع، انظر الفصل المعنون: «
أبعد من الدین والتنویر» في هذا الكتاب). ال ینكر البراغماتي الحقیقي أن ثمَّة مشكالت فلسفیَّة، وال
ینكر أن یكون هدفه هو البحث عن الحقیقة. إن ما ینكره هو أن تتمیَّز الفلسفة بمنهج ومجال یسبق كل

تجربة ممكنة، ویرسم لها الحدود.

ثالًثا: رفض «القبلي» الفینومینولوجي
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وفي رأیي، فإنَّ أول نجاح للفلسفة التحلیلیَّة هو أنَّها قد أدَّت، رغًما عنها، إلى هذه البراغماتیَّة.
وأنَّ هذا النقد الذاتي یمكن أن یكون أفضل وسیلة لالعتراف بأنَّ أي تحدید للفلسفة بوصفها علًما قبلیا
غیر مقبول. وألنَّني ال أعتقد أن التصور الفینومینولوجي للفلسفة، على الرغم من المالحظات النقدیَّة
Jacques) وجاك دریدا (Ernst Tugendhat) التي قدَّمها فالسفة أمثال أرنست توغندهات
Derrida) (وكذلك النقد الذي قدَّمه هیدغر (Heidegger) بنفسه)، قد عرفت هدًما داخلیا
ًدا كذلك(17)، وذلك لیس ألنَّ هذا التصور ال یزال مقنًعا. بل بالعكس، إّن البرنامج ومؤكَّ
الفینومینولوجي لم یبلغ الوضوح والدقَّة الضروریَّة في مقدِّماته، والتي تسمح بمعرفة الشروط التي
نكون ملزمین بالتخلِّي عنها. وفي الواقع، فإنَّ الخطأ األساسي للفینومینولوجیا هو الخطأ نفسه الذي
ر التحلیلي والمتمثِّل في الفكرة القائلة بوجود مجال من الحقائق القبلیَّة، یحدِّد أشكال كل یعیق التصوُّ
التجارب الممكنة، وأنَّ بحثه یعدُّ مهمَّة الفلسفة. ولكن النقد األكثر نفاًذا، واألكثر إقناًعا حول هذا

الخطأ المشترك نجده في النقد الذاتي للفلسفة التحلیلیَّة.

قت على الفینومینولوجیا في ال أظن أن هذا قد حدث صدفة. فإذا كانت الفلسفة التحلیلیَّة قد تفوَّ
الوضوح، وكذلك في القدرة على النقد الذاتي، فإنَّ ذلك یرجع في جزء كبیر إلى كونها قد جعلت
اللغة، ولیس الوعي، في مركز بحثها عن القبلي. وال أرید أن أقول بهذا أن الفینومینولوجیا لم تعرف
ًدا من أنَّ هذه األطروحة حقیقة أنَّ الوعي ال یوجد إّال في استعمال اللغة، وذلك ألنَّني لست متأكِّ
صحیحة. وال أرید أن أقول أیًضا إنَّ مطلب الوضوح یتضمَّن الفكرة العزیزة على الفكر التحلیلي،
والنابعة من التمییز الرئیسي بین القضایا التحلیلیَّة والتركیبیَّة، ومن أنَّ تحلیل الدالالت اللسانیَّة تكوِّن
ل في الفلسفة. إن اإلسهام األكبر للفلسفة التحلیلیَّة هنا ال یكمن (وذلك عكس ما نقوله المنهج المفضَّ
غالًبا) في ما یعرف بـ: المنعطف اللغوي (linguistic turn) باعتباره كذلك(18)*. ما أرید قوله هو
أنَّ المقاربة التحلیلیَّة، واالهتمام الخاص بالعبارة اللسانیَّة للظواهر ذات الصبغة اإلشكالیة فلسفیا،
كانت وسیلة، وإن لم تكن وحدها، لتشجیع االهتمام بالوضوح والذي ال وجود لما یعادله في

الفینومینولوجیا. وزد على ذلك، فإنَّ اهتماًما بمثل هذا الوضوح یبدو غیر محتمل جدا.

لننظر في ممارسة الفینومینولوجي. ففي محاولته لوصف الُبنى الضروریَّة للوعي، فإنَّه یعتمد
على االستبطان (introspection). لذلك، فإنَّ رضاه یلعب دوًرا كبیرا في تصدیق تحلیالته. ولیس
ثمَّة سبب ألن یهتم كثیًرا إن كانت نتائجه تتفق مع اآلراء العامَّة المقبولة. إنَّه یصف ما یرى، أو ما
یستطیع أن یراه، ولیس ما یفكِّر فیه اآلخرون. إنَّ هدفه الرئیسي، وبلغة الفینومینولوجیا، هو بداهة
حدسه. ویجري الفیلسوف التحلیلي منهجه بطریقة مغایرة ومعارضة. ففي تحلیله لـ(مفهوم) ما، فإنَّه
ة یأخذ لذلك كمثال الطریقة أو الكیفیَّة التي یعبِّر بها المفهوم في ما نقوله عادة. إًذا، إن حدوسه الخاصَّ
یجب أن تخضع لمراقبة المعاییر العامَّة (critères publics)، والعتبارات ال تقلُّ ارتباًطا
باآلخرین، وتستعمل بوصفها اختباًرا حقیقیا لتحلیالته. وال یتعلَّق األمر أبًدا بالخضوع المطلق للرأي
J. L.) وبحسب الجملة المشهورة لـ: ج. ل. أوستین .(opinion commune) المشترك
Austin)، فإّن «ما نقوله» لیس هو الكلمة األخیرة، ولكنَّه بالتأكید هو الكلمة األولى(19). ال یحقُّ
للفیلسوف أن یرفض الرأي المشترك من دون أن یختبره بدقة. إًذا، یجب أن یكون تحلیله واضًحا، و
أن یحدِّد مالمح الرأي المشترك التي یحاول اختبارها، والمالمح التي یرفضها، وأن یكون بذلك
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منفتًحا على النقد، ومبدئیا لكل واحد له وسائل التحقُّق إن كان تحلیله ناجًحا أو لیس ناجًحا. إنَّ هذه
المیزة العمومیَّة لیست میزة أساسیة في عمل الفینومینولوجي المصمَّم كعمل فردي منعزل. ال أرید
بهذا أن أقول إن الفینومینولوجیا هي نوع من األنانة (solipsisme)(20)*. وأنَّها غیر قادر على
التعرف على الواقع المستقل عن أشكال الوعي األخرى، وأن تختبر داللته. ولكن عندما یعالج
(l’intersubjectivité) مثل موضوع البینذاتیة (thèmes) الفینومینولوجي في الواقع مواضیع
(وهو ما قام به هوسرل في التأمل الدیكارتي الخامس المعروف)، فإنَّ مقاربته (approche)، بدًال

من أن تتموضع بالنسبة للرأي المشترك، فإنَّها تبقى مركَّزة على ما ُیقدَّم للحدس.

إن هذا االعتراض على الممارسة الفینومینولوجیة ال یؤدِّي إلى رفض كل ما یقوم به
الفینومینولوجیون. بالعكس، إنَّ هوسرل، وهیدغر، وسارتر، ومیرلو-بونتي -إذا اكتفیت بذكر أساتذة
هذه الحركة بال منازع- یعتبرون في رأیي من أكبر فالسفة هذا القرن. ولقد غیَّروا بشكل نهائي
الطریقة التي ننظر فیها إلى المشكالت التقلیدیَّة، وأدخلوا آفاًقا فلسفیَّة جدیدة بعیدة عن أن تستنفذ.
ولكن نجاحهم ال یعود إلى المنهج الفینومینولوجي، وإنَّما جاء على الرغم من هذا المنهج. على سبیل
Recherches) المثال، كان لـ «هوسرل» الفضل األكبر في الجزء األول من كتابه: بحوث منطقیة
La philosophie comme) وفي: الفلسفة بوصفها علًما صارًما ،(logiques) (1900
1911) (science rigoureuse)، أن ُیبیِّن أن التصور الطبیعي للعالم، مهما كانت اإلجابة علیه،
تتناقض، وأن الحقائق الفیزیائیَّة والنفسانیَّة لیست هي كل شيء، وأنَّه یجب أن تكون هنالك أیًضا
حقائق معیاریَّة، متعلِّقة بالطریقة التي یجب أن نفكِّر بها أو نعمل بها. (من أجل معرفة مثل هذه
الحجج، انظر الفصل الخاص بـ: «في المعرفة األخالقیَّة» في هذا الكتاب. بالرغم من أنَّ هذه
ا األطروحة مستقلَّة عن منهجه الخاص، وأكثر من هذا، فإنَّ جعل حقائق معیاریَّة موضوًعا خاص
ة تصمیمها على أنَّها محایثة حدسیا للوعي، وهو ما یشترطه االختزال للفلسفة، وخاصَّ
الفینومینولوجي (la réduction phénoménologique)، بوصفه المنهج الخاص بالفلسفة، فإنَّ
هوسرل یخاطر كثیًرا بخلط من جدید الحقائق المعیاریَّة والحقائق النفسانیَّة. خطر لم یتمكَّن من
االنفالت منه إّال بواسطة تمییز صعب التحدید بین وعي «خالص (pure)» (المجال المعیاري)
وبین الوعي«اإلمبریقي (empirique)» أو النفساني. وبدًال من الحدیث الغامض عن وعي غیر
نفسي، فإنَّه یجب االعتراف بأنَّ الحقائق المعیاریَّة هي كذلك مستقلة عن الوعي الذي یمكن أن
یكتشفها أكثر من األنواع األخرى من الحقائق. وقبل كل شيء، فإنَّ هوسرل لم یجعل من محایثة
الوعي الفضاء الفلسفي إّال بدافع االهتمام بضمان الیقین المطلق القبلي للنتائج الفلسفیَّة. وعلیه، فإنَّ
البحث الفینومینولوجي للقبلي قد تعرض للخیَّانة، أو في أحسن األحوال، فإنَّه یجعل النقد القوي

للنزعة الطبیعیَّة نقًدا محجوًبا وغامًضا.

رابًعا: أخالق للفكر

ینفصل االهتمام بالوضوح الذي أتحدَّث عنه، عن المذهب التحلیلي في القبلي. وحتى عندما
نعترف أنَّ تحلیل مفهوم ما ال یهتم بالمعتقدات قبلیا، ومن أنَّ التحلیل یختبر في الحقیقة بنیة ونطاق
المعتقدات، ولكنَّها جامدة نسبیا، فإنَّه ال یقل صحة أو صواًبا إّال بقیَّاسه أو مقارنته مع معتقدات
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مشتركة، وباقتراح نتائج محایثة ومنفتحة على النقد. وال یجب أیًضا أن نفترض أنَّ مثل هذه
ة عندما ال تكون عبارة االعتقادات المشتركة یتقدَّمها حسٌّ مشترك (sens commun) ثابت، وخاصَّ
عن معتقدات تافهة كلِّیَّة، ولكن معتقدات تقود التحلیل في وجهة مهمَّة، ومن أنَّ اآلراء المشتركة التي
نستدعیها هي في أغلب االحتماالت التاریخیة عرضیَّة، وقد تكون مشكَّلة من قبل فالسفة سابقین. إنَّ
الوضوح یكون مضموًنا كلَّما جعلناه منفتًحا على النقد، وكلَّما عرضنا ما هو مندمج فیه وما هو

مستبعد فیه من المعتقدات المشتركة.

و لكن وحتى إذا ثبت أنَّ مطلب الوضوح هذا مستقلٌّ عن األطروحة المركزیَّة للفلسفة التحلیلیَّة،
عته. واعتبر أنَّ نجاحها الثاني یتمثَّل في هذا اإلسهام فإنَّ أكبر إنجاز لهذه الحركة هو أنَّها قد شجَّ
الرئیسي في أخالق الفكر (éthique de la pensée) في الفلسفة. وال یجب أن تفاجئنا فكرة أخالق
الفكر، ذلك ألنَّه ال یوجد فقط معاییر عملیَّة متعلِّقة بكیف یجب أن نعمل، وإنَّما هنالك معاییر معرفیة
متعلِّقة بكیف یجب أن نفكِّر. وفي المحصلة فإنَّ ثمَّة فضائل فكریَّة مثلما إنَّ ثمة فضائل أخالقیَّة، بما
أنَّه یجب أن نعمل دائًما باتباع أفضل المعارف، وهو ما یجعلنا نذهب إلى القول إن أخالق الفكر
تشكِّل جوهر وقلب األخالق عامَّة، ومثلما عبَّر عن ذلك باسكال (Pascal)،فإنَّ كل واجبنا هو أن
ة، وإنَّما، وبشكل عام، في نفكِّر كما یجب. والحال فإنَّ الفضائل الفكریَّة ال تقتضي إتقان مناهج خاصَّ
أن نكون على استعداد ألن نكون عقالء ومنطقیِّین (وهو ما یقود اختیار مثل هذه المناهج). وممَّا ال
شّك فیه، فإنَّ فكرة أن نكون عقالء ومنطقیین یمكنها أن تكون مثار جدل وخالف، ولكنَّها، ومن
وجهة نظري، فأْن نكون عقالء ومنطقیِّین هو أن ُنظهر بشكل خاص شكَّا صارًما تجاه الجمل
والعبارات المنمَّقة، وتجاه كل الحیَّل التي تؤدِّي بنا إلى أن نفترض أنَّه من السهل التفكیر. إنَّ هذه
الحیل قد سمحت لها الفلسفة بالحركة والتنقل الحر. ویكمن في قلب ما اعتبره أخالًقا فكریَّة، في
له الفلسفة مثلما هو الحال في بقیة المجاالت، هو األمانة الفكریَّة التي تعترف باحتمالیَّة الخطأ، وتحمُّ
من خالل البحث عن الوضوح. وكما یقول فوفنارغ (Vauvenargues): «الوضوح هو النیَّة

الحسنة للفالسفة»(21).

عته ل شكل الوضوح الذي شجَّ وبما أنَّ كلمة (الوضوح) قد تعني أشیاء كثیرة، فإنَّه یجب أن نسجِّ
من حسن الحظ الفلسفة التحلیلیَّة والذي ُأسنده إلى أخالق الفكر. فال یتعلَّق األمر بالوضوح كما ذهب
إلیه دیكارت في مفهومه لألفكار «الواضحة والمتمیزة». وال یعادل الوضوح حیویَّة تصوُّر في
حضوره في الفكر (والذي كثیًرا ما یكون ذاتیا، وغالًبا ما یكون ُمضلًِّال). ولیس الوضوح أیضا مثل
التدقیق (precision). فإذا فهمنا من تدقیق مفهوم ما، ما ذهب إلیه فریجه أَال وهو أن یكون لدینا
تعریف «یحدِّد من غیر لبس لكل موضوع إن كان یقع أو ال یقع تحت المفهوم»، فإنَّ التدقیق ال
یمكن بلوغه بال شك؛ ألنَّ كل مفهوم، سواء في حالة الحیاة العادیَّة أو في حالة العلوم، یتضمَّن
مالمح واسعة، وألنَّه ال وجود لقاعدة تحدِّد شروطها الذاتیَّة للتطبیق، مثل القاعدة التي تستعمل
لتعیین أو تحدید مفهوم ما، وإن كان یمكن لقواعد فرعیة أن تكمل ذلك، ولكن تطبیق هذه القواعد
س لیس على قواعد، وإنَّما على نوع من المهارة. وأكثر من هذا فإنَّ البحث یجب في النهایة أن یتأسَّ
في التدقیق من أجل التدقیق، یمكنه أن یهدم الوضوح. وإن الجهد المبذول من أجل استبعاد كّل لبس
وغموض ممكن یمیل، في زحمة تعدُّد التدقیق، إلى تضییع بعض الفروق األساسیَّة لحل المشكلة
المطروحة. إنَّ الوضوح الذي یجب البحث عنه هو، في نهایة التحلیل، ذلك الوضوح الذي تتطلَّبه

َّ



ل أن أربط مطلب الوضوح بإرادة جعل طبیعة المشكلة التي طرحناها. ولهذا السبب، فإنَّني أفضِّ
الفكر قابًال للنقد. ویكون الموقف الفلسفي واضًحا كلَّما حدَّدنا الشروط التي من خاللها نتخلَّى عنه.
وتكون هذه المهمة أكثر قابلیَّة للتحقیق عندماُنموضع موقفنا تجاه اآلراء المشتركة حول الموضوع.

وعلیه فإنَّ نوًعا من التضامن (solidarité)، كما سنرى ذلك، سیكون أساسیا بالنسبة للوضوح.

ترتبط كل أخالق فكریَّة بافتراضات متعلِّقة بطبیعة الفكر. واالهتمام بالوضوح لیس أمًرا
استثنائیا. إنَّه یبدي نوًعا من النزعة الشكیَّة (scepticisme) تجاه المفكِّر المنعزل، الذي یعتبر آراء
ة لحقیقة ال تصدَّق. كما د أحكام مسبقة، یجب علیه أن یتجاوزها في نظرته الخاصَّ معاصریه مجرَّ
یعبِّر أیضا عن وعي حادٍّ لواقعة أنَّ من السهل الوقوع في الخطأ، وأنَّ ما هو رائع أو مذهل لیس
بالضرورة حقیقي. إنَّ هذا المنظور ال تتقاسمه كل تصوُّرات الفلسفة. لقد كان بال شك غائًبا عن
الفلسفات التي سادت في ألمانیا وفرنسا منذ قرن. إنَّ عزلة الفیلسوف تجاه معاصریه، قد شجعته
الفینومینولوجیا، وتفاقم مع الحركات الالَّحقة عنها، بما في ذلك تلك التي كانت في بعض األحیان
مناهضة للفینومینولوجیا مثل الفكر األنطولوجي لـ: هیدغر، والنظریة النقدیَّة لمدرسة فرانكفورت
قبل هابرماس، والفكر النیتشوي الجدید لـ: میشیل فوكو (Michel Foucault) وجاك دریدا. ولقد
ر الطالئعي للفلسفة المتمثِّل في أن المهمَّ هو االختالف مع كل ما ساد في هذه االتجاهات التصوُّ
یعتبر فكًرا عادیا(22). وغالًبا ما یبدي مثل هؤالء الفالسفة احتقاًرا حقیقیا لآلراء المشتركة،
ویتحدَّثون وكأن الوقوع في الخطأ سهل بالنسبة لآلخرین (ألن اآلخرین فریسة سهلة لـ»نسیان
الوجود»، و»اإلیدیولوجیا»، و»الممارسات االنضباطیَّة» و»فكر الحضور»)(23)، ولكن لیس
بالنسبة لهم هم أنفسهم، فإنَّهم ال یبذلون أي جهد لتعیین الشروط أو بطالن تشخیصاتهم عن اآلخرین،
ونظرتهم الخاصة التي یمكن تحدیدها. إنَّهم یستحضرون بكل سرور صعوبة التفكیر، ولكن عادة ما
یشیرون بذلك، لیس إلى إمكانیَّة أن تكون نظرتهم خاطئة، وإّنما یشیرون إلى بطولتهم التي تغلبوا بها

على ما یعدُّونه أخطاء اآلخرین العمیقة.

ومن الضروري أیًضا مالحظة أنَّ ما یستبعد المطلب الملح للوضوح، لیس هو عدم إمكانیَّة
اكتشاف حقیقة مهمَّة مخفیة عن اآلخرین ألسباب منهجیَّة، وإنَّما للتردُّد أو لرفض النظر بجدیَّة،
واستكشاف إمكانیَّة أنَّنا على األقل مخطئون، وأن نتحمَّل عبأ اإلثبات واالستدالل. إنَّني ال أجد عند
برغسون (Bergson) على سبیل المثال، الغیاب نفسه في الوضوح. فعلى الرغم من إعالنه أن
الفكر العادي والعلمي یمیالن إلى تغلیف وتقنیع التجربة الحدسیَّة للدیمومة التي أصبح ناطًقا باسمها،
إالَّ أنَّه ال یتردَّد في الدفاع عن نظرته بالحجج. وإنَّه لمن المؤسف أنَّ أصحاب النظرات الفلسفیة

األخرى لم یتَّخذوه نموذًجا.

ر المسمى بالفلسفة (القاریَّة). أوالً، ال أرید أن ینظر إلى مالحظاتي على أنَّها رفض كلِّي للتصوُّ
د، وبالتالي یقوم، على األقل، على بعض األخطاء األساسیَّة(24). ألنَّني ال أعتقد أّن ثمة تصوُّر موحَّ
،(opinion commun) وثانًیا، إنَّ ثمَّة نوًعا من التقارب بین التضامن والرأي العام المشترك
Hans-Georg) بوصفه جزًءا من أخالق الوضوح والفكر التأویلي عند هانز جورج غادامیر
Gadamer) وبول ریكور (Paul Ricoeur). كما یوجد أیضا تأثیر مهم ومبدع على یورغن
هابرماس الذي یعدُّ أكبر فیلسوف ألماني في عصرنا، والمتمثِّل في فكرة تداولیَّة الفلسفة بوصفها
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شكًال من أشكال الفكر، یجب إجراؤه بواسطة المحادثة (discussion)، ولیس من خالل حدس
تأسیسي(25). وإنَّه بتندیدي بالغموض الذي یسود في الجزء األغلب من الفلسفة (القاریَّة) لهذا القرن،
فإنَّني ال أرید أن ُأأكِّد بشكل خاص على أنَّ الفلسفة األنجلو-أمریكیَّة قد طوَّرت مناهج (تحلیلیَّة) قویَّة،
وأنَّ على الفالسفة اآلخرین (القاریِّین) أن یقلِّدوها. إنَّ مثل هذه المناهج ال وجود لها. وإنَّ ما یمیِّز
الجزء الخاص من الفلسفة األنجلو-أمریكیَّة التي لها جذور في التراث التحلیلي هو الممارسة

المنتشرة جدا لیس لمنهج معیَّن، ولكن لنوع من األسلوب (style). إنَّه شغفها بالوضوح.

ولیس ثمَّة أي شيء من األنجلو-سكسون(anglo-saxon) في هذا األسلوب. فلقد كان یتمتَّع
سابًقا بتقدیر كبیر في الفلسفة الفرنسیَّة قبل أن یندفع بین الحربین العالمیَّتین نحو فلسفات محكمة من
أصل جرماني. وحتى في ألمانیا نجد فالسفة كبار، أمثال لیبنتز (Leibniz) وشوبنهاور
(Shopenhauer) وفي بعض األحیان كانط (Kant) قد اعتنوا بالوضوح. وبالفعل، فإنَّ
ضنا للنقد هو أمر قدیم قدم جدلیَّة االهتمام بالوضوح، واالقتناع الذي مؤدَّاه أنَّنا ال نتعلَّم إّال إذا تعرَّ
سقراط وحواره. وإنَّ أحد أكبر اإلسهامات التي تركتها لنا الفلسفة التحلیلیَّة هي الكیفیَّة المثلى التي
ا اإلسهام اآلخر فهو إثباتها، رغًما عنها، أنَّ الفلسفة ال بحثت بها عن الوضوح خالل هذا القرن. وأمَّ
یمكن لها أن تضع حدوًدا لكل تجربة ممكنة. إنَّ مطلب الوضوح واالنفتاح على العرضي
ص في اعتقادي كل ما یمكن قوله عن طبیعة الفلسفة بشكل عام. ال یمیِّز (contingence) یلخِّ
الوضوح الفلسفة عن بقیَّة أشكال الفكر، ولكنَّه لیس أقل قیمة من الناحیَّة الفلسفیَّة من ذلك. هذه هي

الدروس التي تعلَّمتها من التراث التحلیلي. وهي دروس مناهضة ومعادیَّة لكل روح فلسفیَّة ضیِّقة.

خامًسا: موضوع هذا الكتاب

ر بها مهنة الفیلسوف، فإنَّني أرید اآلن أن أصف باختصار بعد أن عرضت الطریقة التي أتصوَّ
موضوع هذا الكتاب. لقد رتبَّت مقاالت هذا المجلد في ثالثة أقسام: یتناول القسم األول بعض السمات
المختلفة بین المنظور القدیم والحدیث في األخالق (éthique). ویتعلَّق األمر بما یمكننا أن نتعلَّمه
من القدماء، ولكن كذلك بإخفاق المنظور القدیم الذي تمَّكنت األشكال النموذجیَّة لألخالق الحدیثة من
ف علیها والتغلب علیها، وباعتبارها أیًضا مشكالت عمیقة یجب على األخالق الحدیثة أن التعرُّ
تستمرَّ في مواجهتها. وتعبِّر الدراسة الموسومة بـ (في المعرفة األخالقیَّة) الدراسة األكثر میتافیزیقیَّة
في هذا المجلد، ألنَّها تهتم بمسألتین أساسیَّتین في األخالق هما: هل یمكننا، بشكل شرعي، أن نعتبر
د تعبیر عن تفضیالتنا؟ وإذا كانت األخالق األخالق شكًال من أشكال المعرفة، أم أنَّها مجرَّ
(morale) بالفعل شكًال من المعرفة، فما هي بالتحدید مواضیع هذه المعرفة؟ لقد حاولت أن ُأبیِّن أنَّ
المنظور الطبیعي للعالم الذي ال یقبل إّال بوجود وقائع فیزیائیَّة ونفسیَّة، والذي یتمتَّع بنفوذ كبیر في
الفكر الحدیث، وذلك بسبب التقدم الكبیر للعلم، قد فرض نفسه في الغالب بوصفه اإلطار الذي یجب
أن تطرح فیه هذه األسئلة وتناقش، والتي هي في الحقیقة متعذِّر الدفاع عنها. وعلینا أن نعترف أیًضا
بوجود حقائق معیاریَّة غیر قابلة لالختزال، ألنَّ القول بخالف ذلك یعني أنَّ فكرة العقل تفقد معناها.

إًذا، سأدافع عن رؤیة مركَّبة جدا، بل وحتى ذات منزع أفالطوني للعالم.



ولكنني، ومن نواح أخرى، بعید عن التوصیَّة بالعودة إلى القدماء. ففي دراسة (العادل والخیِّر)،
ر الحدیث، الغریب عن القدماء، و(ما وراء الدین والتنویر)، أسلِّط الضوء على التأسیس الجیِّد للتصوُّ
والذي وفًقا له توجد واجبات أخالقیَّة قطعیَّة (catégoriques)، تلزمنا في استقالل عن معتقداتنا
ومصالحنا المعطاة. ولكن، ومع أنَّني أدافع عن هذا التصوُّر ضد االعتراضات المعاصرة التي
ُتستلهم غالًبا من األرسطیَّة الجدیدة (neo-aristotélisme)، فإنَّني أرفض طریقة المفكرین
المحدثین (وباألخص كانط، ولكن كذلك مفكِّرین آخرین في المیراث التنویري)، في سعیهم لفهمه
بشكل منتظم. وبدًال من الدعوة، كما فعلوا، إلى مفهوم میتافیزیقي للعقل الذي یتخلَّص من ثقل
األعراض التاریخیَّة، ویرغب في االحتفاظ باألخالق القطعیَّة بوصفها صوت العقل العملي بما هو
ر العقل بوصفه ممارسة وتمریًنا داخل التقالید والتراثات األخالقیة التي كذلك، فإنَّه یجب أن نتصوَّ
ورثناها. وحده هذا التصور غیر المیتافیزیقي للحجاج یكون في مستوى الوضعیة األخالقیة لحداثتنا،
وضعیة هي ما بعد الدین والتنویر. وتبدو لي أیًضا أنَّها تتَّفق كلیَّة مع رؤیة غیر طبیعیَّة

(«میتافیزیقیة» إذا شئنا) للعالم الذي یعترف بوجود الوقائع المعیاریَّة.

ومع أنني أنتصر للفكرة القائلة إنَّ األخالق شكل من أشكال المعرفة، وُأدافع عن إحدى األفكار
األساسیَّة في األخالق الحدیثة، أال وهي الطبیعة القطعیَّة لبعض الواجبات األساسیة، فإنَّني أعتقد أّن
ثمَّة حدوًدا مهمَّة لما یمكن للنظریَّة أخالقیة أن تنجزه في بحثها النسقي عن قناعاتنا القویَّة. إنَّ هذه
الحدود هي موضوع القسم الثاني من هذا الكتاب. وباستثناءات قلیلة، فإّن الفالسفة كانوا واحدیِّین
(monistes) في األخالق(26)*. لقد افترضوا أنَّه في نهایة التحلیل ال یمكن أن یوجد إّال أفق واحد
مقبول ومشروع والذي من خالله یمكن مناقشة ودراسة المشكالت األخالقیة، ومبدأ واحد ووحید
(على سبیل المثال تكوُنن (universalisation)، أو تأویج (maximisation) السعادة لتشمل
الجمیع)، وبناًء علیه یجب تسویغ األحكام األخالقیَّة بناء على مصدر واحد للقیمة األخالقیَّة. وأبیِّن
في الدراسة الموسومة بـ «ال تجانس األخالق»، ومن منظور تاریخي أكبر في الدراسة الموسومة
«الربوبیَّة والعقالنیة األخالقیَّة»، أنَّه یجب أن نتخلَّى عن األمل في إیجاد نظریة أخالقیة من هذا
النوع. علینا أن نقبل بوجود ال تجانس أساسي في األخالق. وأنَّه غیر صحیح، وذلك بعكس ما یقوله
كانط، من أنَّ كل الواجبات األخالقیَّة التي لنا الحق في االعتراف بها هي واجبات قطعیَّة. وأنَّه حتى
ضمن الواجبات القطعیَّة، ثّمة أفقان مختلفان جدا، ونقبلهما جمیًعا في تداوالتنا األخالقیَّة (إذا لم
د مناصرین للنظریَّة الواحدیَّة). إن المنظور العواقبي (conséquentialiste) الذي ل إلى مجرَّ نتحوَّ
من خالله یجب أن نعمل لكي ننتج أكبر خیر ممكن، والمنظور القائم على الواجب أو الدیونطولوجي
(déontologique) الذي یمنعنا من القیام ببعض األشیاء لآلخرین، وذلك حتى وإن كان على
Max) حساب التخلِّي عن إنتاج أكبر خیر ممكن. وبالفعل فإنَّ التمییز الذي أوجده ماكس فیبر
éthique de)وأخالق االقتناع (éthique de responsabilité)بین أخالق المسؤولیَّة (Webr
conviction)، وكما الحظ ذلك هو بنفسه، فإنَّ المنظورین بقدر ما هما غیر متكاملین كما یبدوان
غالًبا، إّال أنَّهما یشكِّالن جزًءا من وعینا األخالقي. وهذا ما یجعلني في حالة شكٍّ تجاه كل جهد یسعى
ة عن الفن، مثلما فعل ذلك كانط، إلى فصل وتمییز الفكر األخالقي عن بقیَّة أشكال الفكر، وخاصَّ
والحًقا مفكِّرون محدثون كثیرون جاءوا بعده. وهذا هو موضوع الدراسة الموسومة: «الرومانسیَّة

والحداثة».



ست القسم الثالث من هذا المجلد لذلك المجال الخاص من فلسفة األخالق أَال وهو الفلسفة وكرَّ
السیاسّیة. إنَّ السؤال المركزي في الفلسفة السیاسّیة هو: ما هي مبادئ التنظیم السیاسّي العادل الذي
یجب إقامته؟ إن هذا السؤال، سؤال أخالقي. وهو سؤال صعب ضمن ظروفنا الحدیثة، حیث أصبحنا
ندرك شیًئا فشیًئا أن الدین الحقیقي، ومعنى الحیاة، وطبیعة الحیاة الناجحة هي مواضیع یمیل بشكل
طبیعي حولها األفراد العاقلون لیس إلى االتفاق، وإنما إلى االختالف والتعارض فیما بینهم. ولهذا ال
éthique) وإنَّما عن أخالق الحّد األدنى ،(éthique universelle) یجب البحث عن أخالق كونیَّة
minimale)، والتي یمكننا أن نتقاسمها ونتشارك فیها بأوسع نطاق ممكن، رغم االختالفات. إنَّه
ره وأدافع عنه في مقاالت هذا القسم. ومع أّنني أضع نفسي في ر اللیبرالي السیاسّي الذي أطوِّ التصوُّ
المعسكر اللیبرالي، إّال أنَّني مع ذلك أرید أن أفصل الفكر اللیبرالي عن المثل الفردانیَّة
ریها الكبار (individualisme) واالستقاللیَّة (autonomie) التي یربطها بعضهم ببعض منظِّ
(كانط ومیل (mill) على سبیل المثال). وكمحاولة الكتشاف أخالق مشتركة بعیًدا عن السجاالت
حول طبیعة الخیر، فإنَّ اللیبرالیة یجب علیها أن تتجنَّب االنحیاز إلى أحد المبادئ المثیرة للسجال
والخالف الثقافي في القرنین األخیرین، أال وهو ذلك المبدأ الذي یعارض منذ الرومانسیة، أنصار
الفردانیة بأبطال االنتماء إلى التقالید وأنواع التراث المختلفة. وبهذا المعنى، فإنَّني أحاول إعادة

صوغ الفكر اللیبرالي.

عندما أنظر في الفلسفة السیاسّیة الفرنسیَّة الیوم، فإنَّني أشعر أنَّني قریب من أعمال لیك فیري
Collège de) ومعهد الفلسفة ،(Alain Renaut) وأالن رینو (Luc Ferry)
،(postmoderne) عموًما. إنَّني أشاركهم معارضتهم للفكر الما بعد حداثي (philosophie
وفكرة الحق الالمحدود في االختالف، وكذلك بحثهم عن فكر معیاري عقالني، وعن نواة كونیَّة من
أجل تأسیس دیمقراطیَّة لیبرالیَّة. ولكن، وكما أشرح ذلك في: التاریخ والعقل في الفلسفة السیاسیة
(histoire et raison en philosophie politique)، فإنَّني لست مقتنًعا أّن كانط هو الذي
كشف لنا عن األرض الموعودة. إنَّني أرفض بدیلهما المتمثَّل في: « العودة إلى القدماء أو النزعة

.(27)(criticisme juridique) النقدیَّة القانونیَّة

ر المیتافیزیقي للعقل، وتتعامى كثیًرا عن یبدو لي أنَّ النزعة النقدیَّة الكانطیَّة تتبع كثیًرا التصوُّ
سة جدا لمثال خالفي هو االستقاللیَّة الفردیَّة التي واقعة أنَّ ثمَّة أیًضا واجبات غیر قطعیَّة، وأنَّها مكرَّ
یمكن أن تكون مرشدنا في الفلسفة األخالقیَّة أو في الفلسفة السیاسّیة. وبالتأكید، فإنَّني ال أعني بذلك،
لة في فكرنا األخالقي. وسیجد أنَّنا ال نتعلَّم الكثیر من كانط، وإنَّما ال یجب أن یحتل مكانة مفضَّ
القارئ أنَّني أنا نفسي لدي ضعف خاصٌّ تجاه بعض عناصر البراغماتیَّة أو الذرائعیة األمریكّیة
(pragmatism américain)، كما أفهمها على األقل. ولكن وباألساس، فإنَّني أعتقد أنَّه ال وجود
ألي فلسفة قائمة تمتلك المفتاح السحري لحل المشكالت األخالقیَّة للحداثة. إنَّ االكتشافات الكبرى
للفكر الحدیث لیست كلها خلفنا. وبینما أعترف بأنَّنا ال یمكن أن نلجأ إلى یقینیَّات ما قبل الحداثة، فإنَّه
ال یجب أن نسارع إلى هاویَّة ما بعد الحداثة. وإنَّنا إذ نقبل إّن الحداثة تشكِّل أفقنا الذي ال مفرَّ منه
ب علینا أیًضا أن نعترف أن هنالك مسائل أساسیَّة لم نجد لها حلوًال بعد، لتفكیرنا األخالقي، فإنَّه یتوجَّ
(Modernité et morale) وأكثر من هذا، إنَّنا ال نتصوَّرها بشكل واضح. إنَّ الحداثة واألخالق

هو موضوع لمناقشة مفتوحة دائًما، وإنَّ الكتاب الحالي ال یقترح إنهاَءه، وإّنما إحیاَءه.



(1) * بلیز باسكال، خواطر، سمات في الفكر واألسلوب والخلقیات والمعتقد، ترجمة إدوار البستاني، المنظمة العربیة للترجمة،
بیروت-لبنان، 2015، رقم146، ص 77.

(2) * حول تصنیف الفلسفة المعاصرة إلى فلسفة أنجلو-أمریكیة أو األنجلو سكسونیة أو الفلسفة التحلیلیة والفلسفة القاریة أو
الفینومینولوجیا، انظر:

مارك لوني، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، ترجمة الزواوي بغورة، ابن الندیم للنشر ودار الروافد الثقافیة-ناشرون، بیروت-
لبنان، 2020، ص 17.

(3) * أداة منهجیة تعید انتباه المرء من التفاصیل نحو ماهیة بدیهیة.

(4) یجب أن نعترف أیضا بأنَّ ثمة داخل كل تیار اختالفات مهمة. وفیما یتعلق بحالة التراث التحلیلي، انظر ج. إیرمسون، تاریخ
التحلیل في فلسفة التحلیل:

J. Urmson, Histoire de l’analyse dans la philosophie analytique, Paris, Minuit, 1962.
ید لوجهة النظر هذه في أرتیر دانتو، الفلسفة التحلیلیة، بحث اجتماعي: (5) انظر العرض الجِّ

Arthur C. Danto, Analytical Philosophy, Social Research, hiver 1980, p.612-634.
(6) انظر كذلك كارل بوبر، التخمین والتفنید:

Karl Popper, Conjecture and Refutations, New York, Harper&Row, 1965, p.19-66 (trad.
franc., Conjecture et refutations, Paris,Payot,1985).
نجد تقریبا التصور نفسه للفلسفة عند ج. ل. أوستین (J.-L.Austin)، والذي غالبا ما یقدم (ولكن بشكل خاطئ) على أنَّه

مثال للمقاربة «التحلیلیة»؛ انظر كذلك، ج. ج. ورنك، ج. ل. أوستین:

G. J. Warnck, J.-L. Austin, Londres and New York, Routledge,1989, p.1-10.

* بالنسبة لكارل بوبر، ثمة ترجمات كثیرة ألعماله، ودراسات فلسفیة عدیدة، انظر على سبیل المثال ال الحصر: منطق
الكشف العلمي، وأسطورة اإلطار، والفلسفة والعلم.

* یعتبر كانط أول من میَّز بین هذین النوعین من القضایا. تعني األولى: «أن یكون المحمول (ب) متعلقا بالموضوع (أ) (7)
كشيء ما متضمن في هذا التصور(أ)». وتعني الثانیة: «أن (ب) خارجة بالكلیة عن تصور (أ) مهما كانت مرتبطة به في
الحقیقة». ثم إن القضایا التحلیلیة أولیة أو قبلیة أو سابقة عن التجربة، في حین أن القضایا التركیبیة بعدیة تأتي بعد التجربة.
انظر: علي سامي النشار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضر، دار المعارف، القاهرة-مصر، ص 318-

.319

* ویالر فان اورمان كواین (1908-2000) فیلسوف ومنطقي أمریكي. من بین أعماله المترجمة إلى العربیة: من وجهة (8)
نظر منطقیة، تسع مقاالت منطقیة فلسفیة، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت-لبنان، 2006، و:
بسیط المنطق الحدیث، ترجمة أبو یعرب المرزوقي، دار الطلیعة، بیروت-لبنان، 1996. ولتشكیل فكرة أولیة عن فلسفته،
انظر: مارك لوني، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، ترجمة الزواوي بغورة، ابن الندیم للنشر والتوزیع ودار الروافد الثقافیة-

ناشرون، بیروت-لبنان، 2020، ص 73-72.

كواین، عقیدتان في المذهب التجریبي، في من وجهة نظر منطقیة، تسع مقاالت منطقیة فلسفیة: (9)

W.V.O. Quine, Two Dogmas of Empiricism, p. 20-46, dans From a Logical Point of View,
New York, Harper & Row(Trad. franc., Pierre Jacob, De Vienne a Cambridge, Paris,
Gallimard,1980, p.85-112 ); Nelson Goodman, On Likeness of Meaning(1949), p.221-



230, dans Problems and Projects, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1972; Morton White, The
Analytic and the Synthetic: An Untenable Dualism, dans S.Hook(ed), John Dewey:
Philosopher of Science and Freedom, New York, Dial Press, 1950.
*انظر كذلك: كواین، من وجهة نظر منطقیة، تسع مقاالت منطقیة فلسفیة، مصدر سبق ذكره، ص79-112. وأما نیلسون
غودمان: (1906-1998) فهو فیلسوف ومنطقي أمریكي، وصدیق كواین، من أهم أعماله: بنیة المظهر، و: اللغة والفن،
مقاربة في نظریة الرمز. واما مورتن وایت: (1917-2016)، فهو أیضا فیلسوف أمریكي، ومؤرخ لتاریخ الفكر، من أهم
أعماله: أسس المعرفة التاریخیة، و: فلسفة الثورة األمریكیة. وكذلك: فالسفة القرن العشرین: عصر التحلیل، ترجمة أدیب

یوسف شیش، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق-سوریة، 1975.

مایكل دیمیت، هل یمكن أن یكون التحلیل منجًيا، وهل یجب أن یكون كذلك؟: (10)

Michael Dummett, Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought it to be? (1977),
p.441. dans Truth and Other Enigmas, Cambridge, Harverd University Press, 1978.

انظر أیضا، دیمیت، أصول الفلسفة التحلیلیة:

Dummett, Les origins de la philosophie analytique, Paris, Gallimard, 1991, p.43-197.
*مایكل دیمیت: (1925-2011) فیلسوف إنجلیزي معاصر، من أنصار الفلسفة التحلیلیة، ومن المختصین في منطق فریجه،

والمجددین في مجالي فلسفة اللغة والمنطق. من أهم أعماله أیضا: فریجة: فلسفة اللغة، و: فریجة: فلسفة الریاضیات.

ر. م. هار، الحریة والعقل، 1963، والتفكیر األخالقي، 1981: (11)

R. M. Hare, Freedom and Reason, Oxford, Oxford University Press, 1963,p.123; Moral
Thinking, Oxford, Oxford University Press,1981, p.42
انظر اإلحاالت اإلیجابیة إلى هذا النقد الذي قدَّمه كواین للتحلیلیة عند فیلسوفین من فالسفة األخالق، واللذان یعتبران من ألمع (12)

الفالسفة، ویمثالن مع ذلك وجهات نظر متعارضة جدا:

J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p.579(trad.
franc., Théorie de la justice, Seuil, 1987). Et A. McIntyre, After Virtue, South Bend,
University of Notre-Dame Press,1981, p.70.

*انظر كذلك الترجمة العربیة لهذین الكتابین:

جون رولز، نظریة في العدالة، ترجمة لیلى الطویل، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق-سوریة، 2011. (1)

السدیر ماكنتایر، بعد الفضیلة، بحث في النظریة األخالقیة، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت- (2)
لبنان، 2013.

یبدو أن مفهوم الداللة عند فریجه نفسه مختلف، وخاصة في تلقي أعماله في الفلسفة التحلیلیة بمعناها الدقیق. ال یربط فریجه (13)
كما سیفعل خلفاؤه داللة المفهوم بفهمنا أو باستعمالنا للمفهوم، وإنَّما یعالج المفهوم بوصفه وحدة مثالیة أفالطونیة. انظر:

T. Burge, Fregean Sense and Linguistic Meaning, p.30-60, dans D. Belle et N. Cooper
(eds), The Analytic Tradition, Oxford,Blackwell,1990.

وبهذا المعنى فإنَّ موقف فریجه ینفلت من النقد الذي قدَّمه، ولكن یمكنه بقدر أقل أن یجعل من نظریة الداللة قاعدة للفلسفة.

رورتي، الفلسفة ومرآة الطبیعة، انظر: (14)

Rorty, Philosophy and The Mirror of Nature, Princeton, Princeton University Press, 1979,
p.318s., 359s. (trad.franc., L’homme spéculaire, Paris,Seuil,1990).



افتراض رورتي القائل إنَّ فلسفة التأویل أو التأویلیة (l’herméneutique) غیر معنیة بالبحث عن الحقیقة افتراض غیر
مستساغ، وال یمكن الدفاع عنه. إنَّ الكتاب العظیم لهانز جورج غادامیر(Hans-Georg Gadamer): الحقیقة والمنهج
ص للفكرة التي تقول (Wahrheit und Methode)، والذي یحیل إلیه رورتي في الصفحات (357-360)، هو كتاب مخصَّ

إن الفكر التأویلي یقدِّم لنا مدخل للحقیقة، ولكنه لیس مدخًال منهجًیا.

*یجب اإلشارة إلى أن الفیلسوف األمریكي ریتشارد رورتي: (1931-2007)، قد ترجم كتابه إلى العربیة، انظر: الفلسفة
ومرآة الطبیعة، ترجمة حیدر حاج صالح، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت-لبنان، 2009. كما ترجم كتاب الفیلسوف
األلماني هانز جورج غادامیر: (1900-2002)،انظر: الحقیقة والمنهج، الخطوط األساسیة لتأویلیة فلسفیة، ترجمة حسن

ناظم وعلي حاكم صالح، دار اویا، طرابلس-لیبیا، 2007.

(15) لفظ (dichotomie) یعني كل ما له فرعان أو قسمان، ویختلف عن لفظ الثنائیة المعمول به في الفلسفة، ومقابله الفرنسي
(dualité)، ولكن سیاق النص یفید الثنائیة التي یقول بها رورتي والقائمة بین التضامن والموضوعیة.

(16) رورتي، التضامن أم الموضوعیة؟ انظر:

Rorty, Solidarity or Objectivity? p.3-19, dans J. Rajchman et C. West (eds), Post-
Analytic Philosophy, New York, Columbia Press,1985(trad.franç, La pensée américaine
contemporaine, Paris, PUF,1991,p.61-81).

(17) ارنست توغندر، محاضرات في فلسفة تحلیل اللغة:

Ernst Tugendhat, Vorlesungen zur Einfuhrung in die Sprachanalytische Philosophie,
Francfort, Suhrkamp, 1976; Jacques Derrida, La voix et le phenomene, Paris,PUF,1967.
*ارنست توغندر (1930 -..) فیلسوف ألماني من أصل تشیكي، من أهم أعماله: أن تكون یهودیا في ألمانیا، وقبله، خصص
أطروحته للدكتوراة لمناقشة: مفهوم الحقیقة عند هوسرل وهیدغر، 1976. كما اهتم بالتیار التحلیلي، وخصه بكتاب عنوانه:
وعي الذات والتحدید الذاتي، تأویالت تحلیلیة، 1996. وأما جاك دریدا: (1930-2004)، فقد ترجمت العدید من أعماله

إلى اللغة العربیة، ومنها: الصوت والظاهرة، ترجمة فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، بیروت-لبنان، 2005.

(18) * حول داللة ووظیفة وحدود المنعطف اللغوي، انظر: الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة
المعاصرة، دار صوفیا، الكویت، ط2، 2018.

(19) ج. ل. أوستین، نداء األعذار، في أوراق فلسفیة، 1970:

J.-L.Austin, A Plea for Excuses, p.185, in Philosophical Papers, 2e ed.,Oxford, Oxford
University Press,1970.
نة من كلمتین التینیتین: أوالهما (solus) وتعني (وحید)، وثانیهما (ipse) وتعني (الذات). وتشیر إلى نظریة (20) * كلمة مكوَّ
فلسفیَّة مثالیة ذاتیَّة بمقتضاها ال یوجد إّال اإلنسان ووعیه. وأنَّ اإلنسان ال یعرف إّال ذاته وأحوال ذاته، ألن العلم باألشیاء دائًما
من أعمال العقل أو الوعي، وأنَّ األنا الفردي الذي نعیه، مع تجلیَّاته الذاتیَّة، هو كل الواقع، وكل الحقیقة. انظر: مراد وهبة،

المعجم الفلسفي، دار قبا، القاهرة-مصر، 2007، ص 97.

(21) فوفنرغ، تأمالت وِحَكم:

Vauvenargues, Réflexions et maximes, Ed. Gilbert, §729.
(22) حول هذه النقطة، انظر جاك بوفریس، العقالنیة والوقاحة:

Jacques Bouvresse, rationalité et cynisme, Paris, Editions de Minuit, 1984, 127.
(23) تحیل هذه العبارات إلى فلسفات وفالسفة: هایدغر، سارتر، میرلوبنتي، فوكو والماركسیَّة، والفینومینولوجیا، والوجودیة.



(24) لفظ (القاریَّة) لیس له أي معنى جغرافي، فأصول الفكر المسمَّى (تحلیلي) ظهر جزؤه األكبر في القارة األوربیَّة عند فریجه،
وفي فیینا وبرلین، والفلسفة (القاریَّة) هي اآلن أكثر حضوًرا وتمثیًال في الوالیات المتحدة األمریكیة منه في القارة األوربیَّة.

(25) ال أفكِّر في ما ُیسمى عنده بـ(أخالق المحادثة «éthique de la discussion/Diskursethik»)، وإنَّما في تصوُّره العام
للفلسفة. انظر كتابه األخیر، التفكیر ما بعد المیتافیزیقي:

Nachmetaphysisches Denken, Francfort, Suhrkamp, 1988.
(26) * النظرة الواحدیَّة (monisme) في الفلسفة تعني القول بوجود واقع واحد أو حقیقة واحدة هي المادة أو الروح، وعكسها

.(pluralisme) أو مذهب الكثرة ،(dualisme) الثنائیَّة

(27) أالن رینو ولیكا سوسو، فلسفة القانون، 1991، انظر:

Alain Renault et Lukas Sosoe, Philosophie du droit, Paris, 1991, p.92.
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