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علي حسين 

هذ� �ل�ش���اب ��شمه"�آرثر �ش���وبنهور"، ولد يف 
�لث���اين و�لع�ش���رين من �ش���باط ع���ام 1688، 
��ش���ر يف معظ���م كتابات���ه عل���ى �ن يوؤك���د �ن 
حياتن���ا حلق���ة مزعج���ة غ���ر ذ�ت نف���ع، و�ن 
�لوج���ود �لب�ش���ري ن���وع من �خلط���اأ، مت�شي 

�يامه من �شيئ �ىل �أ�شو�أ.
ول���د  ق���د  �لت�شاوؤم���ي  �لفيل�ش���وف  ه���ذ�  كان 
فيه���ا،  كب���ر  ح�ش���ور  للجن���ون  لعائل���ة، 
�لأربع���ن  يف  فو�لده"فلوري�س"��شي���ب 
م���ن عم���ره باكتئ���اب ح���اد �دى فيم���ا بعد �ىل 
�نتحاره، كم���ا �ن �ثنن من �أعمامه �أُدخال �ىل 
م�شح عقلي، وكانت جدته قد فقدت عقلها بعد 
وف���اة زوجها. وق���د ورث �شوبنه���ور عن �أبيه 
�إر�دت���ه وعزلته، �ما عن �أمه  فقد ورث ذكاءها 
وحبها ل���الآد�ب و�لفنون، فق���د كانت من �برز 

كاتبات �لق�شة يف ع�شرها.
 مل يبد �لو�لد�ن �هتمامًا كبرً� بابنهما :"حن 
كنت طف���ال يف �ل�شاد�شة، وجدين و�لد�ي يف 
حال���ة من �لياأ����س �لعمي���ق بع���د عودتهما من 
نزهتهم���ا يف �ح���دى �لأم�شي���ات"، ويخربن���ا 
نيت�ش���ه �ن معلم���ه �شوبنه���ور :"عا�س وحيد� 
يف عزلة مطلق���ة، ومل يكن يتخذ له يف حياته 

�شديقا قط". 
��شتيق���ظ  عم���ره  م���ن  ع�ش���رة  �ل�شابع���ة  يف   
عل���ى خ���رب �شقوط و�ل���ده من �شقيف���ة �لبيت، 
ه���ل كان ذل���ك حادث���ًا �م �نتح���ارً�؟ مل يع���رف 
�جل���و�ب، و��شدل �ل�شتار عل���ى �حلادث �لذي 
��شاب �لأب���ن بالبوؤ�س، لكن���ه يف �ملقابل منح 
�لأم �حلري���ة حي���ث قررت �خ���ر� �ن توؤ�ش�س 
�شالون���ًا �دبي���ا، وت�شب���ح �ل�شديق���ة �ملف�شلة 
ل�شاع���ر �ملاني���ا �لكبر"يوه���ان غوت���ه"، وقد 
�آمل ذل���ك ذلك �لفتى �شوبنه���ور �لذي ورث عن 
�بي���ه ث���روة �شت�شمن له عي�ش���ة مريحة وعدم 
��شطر�ر ملمار�شة �ي نوع من �لأعمال، ورغم 

ذلك كان ي�شع���ر بامللل و�لحباط  :"حن كنت 
يف �ل�شابع���ة ع�ش���رة م���ن عم���ري، دون تعليم 
مدر�ش���ي نظام���ي، جذبن���ي بوؤ����س �حلي���اة، 
وكان���ت �حلقيقة �لتي �كت�شفتها مبكر� �ن هذ� 
�لع���امل لميك���ن �ن يكون نتاج���ا لكائن حمب، 
بل كائن �شرير، �وجد �خللق كي يبتهج ملر�أى 

معاناتهم". 

الحياة عمل مؤسف 
يف �شن �لتا�شعة ع�ش���رة قرر �ن يهجر �لبيت، 
بع���د م�شادة مع �أم���ه، وبعد حم���اولت فا�شلة 
يف �لتج���ارة جعلته يخ�ش���ر �جلزء �لكبر من 
ثروت���ه، ق���رر �ن ي�شب���ح فيل�شوف���ًا :"�حلياة 
عمل موؤ�شف، وقد تو�شلت �إىل قر�ر بوجوب 
ق�شائه���ا يف �لتاأمل"ون���ر�ه يكت���ب لأمه :"�ن 
�حلي���اة �شدي���دة �لق�شرو�لإرب���اك، و�شريع���ة 
�لزو�ل بحيث لت�شتحق عناء �لقيام مبجهود 

كبر". 
يع���ود �ىل �م���ه ثانية فيلتق���ي بالع�شيق غوته 
�ل���ذي ي�شف ه���ذ� �ل�شاب �لعبو����س  :"بد� يل 
�شوبنهاور �شابًا غريبًا مثرً� لالهتمام"، لكن 
م�شاع���ره جت���اه غوت���ه  كانت متقلب���ة. وحن 
يح�شل �شوبنهور على �لدكتور�ه  عام 1813 
ع���ن ر�شالت���ه �لفل�شفية"ع���ن �جل���ذر �لرباعي 
ملب���د�أ �لعل���ة �لكافي���ة"،  يج���د �ن �ول �ملهنئن 
ل���ه كان غوته. وبرغم ه���ذه �لتهنئة من �شاعر 
�ملاني���ا، فاإن ر�شالته هذه �لت���ي طبع منها �لف 
ن�شخ���ة، مل تَب���ع منه���ا �ش���وى ن�شخت���ن، رغم  
ذل���ك  �عترب �ن ما قدمه،  يف كتابه هذ� لميكن 

�ل�شتغناء عنه. 
بعد ع���ام ي�ش���رع يف كتابة ر�شالت���ه �لفل�شفية 
�ل�شهرة"�لع���امل كاإر�دة وت�شور"وق���د و�فق 
�لنا�شر على طبع �لكتاب تقدير� لو�لدته �لتي 
كان �لنا�ش���ر يطبع ق�ش�شها، لي�ش���در �لكتاب 

ع���ام 1819، ومل يبع من �لكت���اب �شوى 200 
ن�شخ���ة، �لمر �ل���ذي دفع �لنا�ش���ر لأن يخربه 
ذ�ت يوم �ن يتجه لكتاب���ة �لق�شة مثل و�لدته  
ع�ش���ى �ن حتظ���ى كتب���ة بالهتمام، م���ا جعله 
يكره ه���ذه �لم �للع���وب، وم���ن بعدها جميع 
�لن�ش���اء ليكتب:"�من���ا �لن�ش���اء خلق���ن فق���ط 
م���ن �ج���ل ��شتم���ر�ر �جلن����س �لب�ش���ري، و�ن 
كل ��شتعد�د�ته���ن ترتكز حول ه���ذه �مل�شاألة، 
فاإنه���ن يحي���ن �لن���وع، �كرث مم���ا يحين من 
�ج���ل �لأفر�د". يحاول �حل�شول على من�شب 
جامعي يف ق�شم �لفل�شفة بجامعة برلن، يلقي 
حما�ش���ر�ت عن جوه���ر �لفل�شفة مل يح�شرها 
�لطلب���ة  كان  فيم���ا  ط���الب،  خم�ش���ة  �ش���وى 
يتز�حم���ون عل���ى حما�ش���ر�ت غرمي���ه هيغل 
�لذي و�شف فل�شفته باأن :"�أفكارها �لأ�شا�شية 
هي �لوهم �لأ�شخف، ع���امل مقلوب ر�أ�شا على 
عق���ب، تهري���ج فل�شفي، �م���ا م�شامينه���ا فهي 
�لتمظهر �لأجوف و�لأ�شد خو�ء للكلمات حن 

ينطق بها �ملغفلون".
�لفل�شف���ي  بالإجن���از  �شوبنه���ور  ��شتع���ان 
لأفالط���ون يف تاأ�شي����س فل�شفت���ه، وبالنظ���ر 
�ىل �شخ�شي���ة كل منهم���ا، فق���د كان �لتق���ارب 
�أفالط���ون  غريب���ًا،  �أم���رً�  �فكارهم���ا  ب���ن 
للحي���اة،  �ملح���ب  �له���ادئ،  �لإر�شتقر�ط���ي، 
�ملتحفظ، و�لفيل�شوف �ل���ذي ��شتغل �لفل�شفة 
خلدمة �ملث���ل �لعليا وحتقي���ق �لتفوق لطبقته 
�لجتماعي���ة، و�شوبنه���اور �ملنحدر من عائلة 
برجو�زي���ة، �فل�ش���ت ب�شب���ب ت�شرف���ات �لأم، 
�إل �إن���ه ظ���ل ي�شر حت���ى �آخر ي���وم يف حياته 
�ن �أعمال���ه �لعظيمة لن تق���ل �شاأنًا عن ما قدمه 
�فالط���ون، و�ن م���ا كتب���ه من ر�شائ���ل فل�شفية 
ل���ن مي���ر دون �ن يلتف���ت �ليه �جلمي���ع. يكتب 
�ل�شهر"تاري���خ  كتاب���ه  يف  ر�ش���ل  برتر�ن���د 
�لفل�شفة �لغربية"�ن :"�شوبنهور يبدو غريبًا 

بن �لفال�شف���ة، يف �أنحاء عدة من �شخ�شيته. 
فه���و مت�شائم بينم���ا يكاد �لفال�شف���ة �لآخرون 
�أن يكون���و� كلهم، مبعنى م���ا، متفائلن. وهو 
لي�س �أكادمييًا متام���ًا مثل كانط وهيغل، لكنه 
ل يقف خارج �لع���رف �لأكادميي باملرة. وهو 
يوؤْثر على �مل�شيحية، �أدي���ان �لهند �لهندوكية 
و�لبوذية معًا. وهو ذو ثقافة و��شعة، كما �أنه 
يهتم �هتمامًا كبرً� بالفن �هتمامه بالأخالق. 
وه���و يق���ر بثالث���ة مناب���ع لفل�شفت���ه )كان���ط 
و�أفالط���ون و�لأوباني�ش���اد( ولكن���ي �أظن �أنه 

يدين لأفالطون باملقد�ر �لذي يظنه هو".

العالقة مع النساء
م���ا م���ن �م���ر�أة �هتم���ت ب���ه، و�ذ� كان �لزو�ج 
�ل�شب���اب  يف  ي���ن  هو"دَّ �شاخ���ر�  يق���ول  كم���ا 
ن�ش���دده يف �ش���ن �لكهول���ة"، ف���اإن �شوبنه���ور 
ي���ن،  كان ح���ذرً� م���ن �ن يق���ع فري�ش���ة ذل���ك �لدَّ
وح�شب ما هو معروف عن �شرة حياته، فاإن 
عالقت���ه مع �لن�ش���اء �قت�شرت عل���ى حكايتن، 
فف���ي �لع���ام 1821 يق���ع يف غ���ر�م كارول���ن 
مي���دون وكان���ت مطرب���ة يف �لتا�شع���ة ع�شرة 
م���ن عمره���ا، ��شتم���رت �لعالقة بينهم���ا ع�شر 
�شنو�ت متقطعة، رف�س �ن يتوج هذه �لعالقة 
بالزو�ج :"�ن تت���زوج يعني فعل كل ما ميكن 
لي�شب���ح كل طرف مو�شع ��شمئ���ز�ز �لآخر"، 
�حلكاي���ة �لغر�مي���ة �لثاني���ة كانت م���ع خادمة 
تعم���ل عن���ده، لكنه يرتكها ذ�ت ي���وم ويهرب.

وله���ذ� ن���ر�ه يف �و�خ���ر حيات���ه يد�ف���ع ع���ن 
ع���دم ممار�ش���ة �جلن�س، حتى لو ق���اد ذلك �ىل 
�نقر�����س �جلن�س �لب�شري، وه���ي �منية كان 

يحلم بها كثر�.
بعد �شنو�ت من �لتج���و�ل وتدري�س �لفل�شفة 
ي�شع���ر بالإحباط، كانت �لكت���ب حتيط به من 
كل جان���ب، لكن���ه �كت�شف �نه���ا لمتنح �لمل 

بحي���اة �ف�شل :"�شيكون م���ن �جليد �ن �شر�ء 
�لكتب فقط، �إن متكنا من �شر�ء �لوقت �لكايف 

لقر�ءتها".

سوء تفاهم مع هيغل  
م�شرحيت���ه  مقدم���ة  يف  كام���و  �لب���ر  يكت���ب 
�ل�شهرة"�ش���وء تفاهم"�ن �شوبنه���ور كان له 
�لتاث���ر �لكرب عليه وهو يقدم حكاية  �ل�شاب 
ج���ان �لذي يذه���ب �ىل موت���ه دون �ن يحاول 
�ل���كالم، هنا كما يخربن���ا كامو يك���ون �شوؤ�ل 
�شوبنهور : مل���اذ� هذ� �لعجز عن �لكالم؟، كان 
�شوبنه���ور يته���م �لفال�شف���ة باأنه���م يتالعبون  
بعنو�ن"�نه���م  مق���ال  ويف  �ل�شب���اب  بعق���ول 
�لرثث���ار  هيغ���ل  عقولنا"يهاج���م  يف�ش���دون 
وي�شخر من فيل�ش���وف �ملانيا �لذي كان يجده 
يقارن بن �لأ�شياء ويو�زن بن �لآر�ء دون �ن 
يهتم بالأ�شياء يف حد ذ�تها، ولهذ� نر�ه يكتب 

�ن �لظو�ه���ر جميعها  �ش���و�ء �أكانت مادية �م 
نف�شي���ة  حمكومة  بقوة و�ح���دة، ل�شخ�شية، 
ولميكن مقاومتها ي�شميه���ا"�إلر�دة"، �ل �ن 
معن���ى هذه �لكلمة عن���د �شوبنهور يكاد يكون 
بالنقي����س م���ن �ملفه���وم �ل�شائع  ع���ن �لر�دة 
بو�شفه���ا �م���رً� خا�شع���ًا ل�شيط���رة �لإن�ش���ان 
وتوجه���ه،  ل�شن���ا نحن م���ن يريد، ب���ل �لعامل، 
�لطبيع���ة، فنح���ن لمنل���ك م���ن �لأم���ر �شيئ���ًا، 
�شو�ء علمن���ا �م مل نعلم، فنحن جمرد ظو�هر 
عار�شة، حمكومون بتلك �لإر�دة �لتي ت�شبقنا 
وتتجاوزنا، وهذه �لر�دة هي جوهر �لأ�شياء 
يف �لكون، وهي �ملادة �لأ�شلية �لوحيدة لأية 
ظاهرة م���ن �لظو�هر، ولهذ� جن���د �شوبنهور 

�لوه���م  مرتب���ة  يف  �لختي���ار  حري���ة  ي�ش���ع 
�لب�ش���ري،  ويرى �نه حت���ى يف �حلالت �لتي 
يك���ون لدينا �نطب���اع باننا نفعل م���ا نريد فاإن 
ه���ذه �لإر�دة  حتدها طبيع���ة �شخ�شيتنا �لتي 
ل�شلط���ة لنا عليه���ا، �ن ما يحركن���ا هو دو�فع 
وبالت���ايل   ل�شيطرتن���ا  لتخ�ش���ع  ون���زو�ت 
لفائدة من �لندم على �ي من �فعالنا �ملا�شية، 
�شيق���ول �لبع����س �نه �م���ر غريب، ه���ذ� �لكره 
�حل���اد لفك���رة �حلرية يف �وروب���ا �لتي كانت 
�ن���ذ�ك ت�شيغ فكرة ثورية حلري���ة �لفرد، لكن 
فيل�ش���وف �لت�شاوؤم  �أ�ش���ر على �ن ثمة عن�شر 

يوجه م�شائرنا. 
يو��ش���ل �شوبنهور �لق���ول �ن �لب�ش���ر كاأفر�د 
ل �أهمي���ة لهم، فه���م لي�شو� �ش���وى جت�شيد�ت 
للن���وع، متغ���رة وعاب���رة، �شرع���ان م���ا يحل 
حمله���ا ن���وع �و جي���ل �آخ���ر، م���ا يه���م �لإر�دة 
ه���و ��شتمر�ر �حلياة يف ح���د ذ�تها، ويحاول 

�شوبنهور �ن يو�شح لنا هذه �لفكرة من خالل 
�ش���ورة مب�شطة :"مثل تتابع قطر�ت �ملاء من 
�ل�شالل �لهادر ب�شرعة �لربق، فيما قو�س قزح 
�لت���ي ه���ي و�شيط���ة ثابتة يف �شك���ون �لر�حة  
لي�شيبه���ا �شيء من تلك �لتبدلت �ملتو��شلة، 
هكذ� تبقى كل فكرة �و ت�شور، �ي �ن كل نوع 
من �لكائن���ات �حلية ع�شي متاما على �لتتابع 
�مل�شتم���ر لالأف���ر�د، و�حلال �ن���ه يف �لفكرة �و 
يف �لن���وع تتج���ذر �إر�دة �حلي���اة يف �لو�ق���ع 
وتتجل���ى، وله���ذ� �ي�ش���ا ف���اإن �مله���م فقط هو 
��شتمر�ر هذه �لإر�دة، وعلى �شبيل �ملثال فاإن 
�لأ�ش���ود �لتي  تولد ومت���وت هي مثل قطر�ت 
�ل�ش���الل، لكن فك���رة �ل�شد �و �شكل���ه ي�شبهان 
قو�س ق���زح �لذي ليتبدل من ف���وق �ل�شالل". 
و�ذ� �ردن���ا �ن نلخ����س ه���ذه �لقطع���ة �لأدبية 
�لفل�شفي���ة،  فنقول �ن قطر�ت �ملطر �ل�شغرة 
�لت���ي ت�ش���كل �ل�ش���الل هي �أ�ش���ود �ف���ر�د، �ما 

�لطيف"قو����س قزح"فه���و فك���رة �لأ�شد، وهنا 
ونح���ن نق���ر�أ فل�شف���ة �شوبنه���ور رمب���ا ن�شاأل 
: م���ن �ي���ن تنب���ع روؤي���ة �لأم���ور عل���ى ه���ذ� 
�لنح���و؟ من وجهة نظر �خلال���ق، ل�شك يقول 
�شوبنه���ور، ولي�س م���ن وجهة نظ���ر �لأ�شود، 
ول م���ن وجه���ة نظري ونظ���رك، هك���ذ� ينظر 
�شوبنه���ور للحياة �لأر�شية من برجه �لعايل، 
�ن���ه لي���رى فرق���ا ب���ن �حليو�ن���ات و�لب�ش���ر 
فيكت���ب :"�ن معظم بني �لب�ش���ر يقفون بعناد 
�شد قب���ول �حلقيقة �لو��شح���ة وهي �ننا يف 
�جلوه���ر ويف �لأ�شا�س مماثلون للحيو�نات، 
ب���ل �نها لترت�جع مذعورة �مام �ي تلميح �ىل 

�شلة �لقر�بة بيننا وبينهم.

ال تحدثني عن الجنس 
يح���اول  جامع���ي  كمدر����س  �خفاق���ة  بع���د 
�شوبنه���ور �ن ي�شبح مرتجمًا، لكن �لنا�شرين 
�شخ���رو� منه حن قدم ترجمات لكانط، و�شع 
فيها مقدمات تو�شح ر�أيه يف هذ� �لفيل�شوف، 
وجرب حظه يف كتابة �ل�شعر،  لكنه مل يحقق 
�منيت���ه يف �ن ي�شبح ن���دً� لغوته :"كم ينبغي 
عل���ي �ن �تعلم، �ن روح���ي وعقلي يف م�شائل 
�حلي���اة �ليومية  يبدو�ن كتل�شكوب يف �شالة 
�وب���ر� �و مدفع �ثناء �شي���د �لر�نب"، ونر�ه 
من جدي���د يع���زي نف�شه"بال���كاد �شاك���ون �ي 
رجل ك���فء، متحرر من م�شحة م���ا من بغ�س 

�لب�شر"
بعد خم�شة وع�شرين عاما ي�شدر طبعة جديدة 
ومنقحة من"�لعامل �إر�دة وت�شور"ويكتب يف 

�ملقدمة :"ل �ىل معا�ش���رّي، بل �ىل �لب�شرية، 
�كر����س عملي �لذي �كتم���ل �لن، و�ثقا �نه لن 
يك���ون غ���ر ذي  قيمة للب�شري���ة، حتى لو كان 
�شيت���م �لعرت�ف بهذه �لقيم���ة ببطء، كما هو 
�مل�ش���ر �حلتمي للخ���ر باأية �شيغ���ة كانت". 
ويف ه���ذه �لطبع���ة �لت���ي تتالف م���ن جملدين 
�متازت بطابعها �ملو�شوعي �جلامع، و�ثبتت 
م���دى ن�ش���وج فك���ر �شوبنه���ور وتعمق���ه يف 
�لفل�شف���ة، بحيث ��شب���ح هذ� �لكت���اب و�حد� 
م���ن �عظم �لعمال �لفل�شفي���ة يف تاريخ �لفكر 

�لب�شري. 
ولأن���ه مل يك���ن يهتم مبا يج���ري حوله  جنده 
ل يويل �هتمام���ا للجن�س �و �لرغبة بالن�شاء، 
�جلن�س"لتدفعن���ي لل�شح���ك". يق���ول لأح���د 
مقربي���ه :"�جلن����س �عظ���م بالء، فم���ع ظهور 
�لغري���زة �جلن�شية، ظهر �لقل���ق و�ل�شود�وية 
يف �لوعي �ي�ش���ا، ونبتت يف �حلياة  �لهموم 
و�مل�شاعب، ذلك لأن ��شل حياة جديدة يرتبط 
با�شب���اع ��ش���د ميولنا �شطوة و�ك���رث رغباتنا 
عنف���ا،  بتعبر �و�ش���ح �ن �حلياة بكل ما فيها 
من �حتياجات و�أعباء و�آلم �شتبد�أ من جديد 
و�شتعا�س مرة �خرى ب�شبب هذ� �لذي ي�شمى 

�جلن�س". 
و�ذ� كان �شوبنهور قد عا�س يف بد�يات حياته 
جمهول، فان �ل�شهرة �لفل�شفية و�ملجد هبطت 
علي���ه �خ���ر� بع���د �ش���دور �لطبع���ة �جلديدة 
من"�لع���امل كاأر�دة وت�شور"فق���د وج���د في���ه 
�لكث���ر  �ل�ش���ئ  وع�شاقه���ا  �لفل�شف���ة  ط���الب 
�ل���ذي ي�شاعده���م عل���ى تفه���م وقائ���ع �عمالهم 
و�جتاهاته���م و�شبل ف�شله���م وجناحهم، فذ�ع 
�شيته على نطاع و��شع، و�ت�شعت �شهرته يف 
�رجاء �وربا، و�خ���ذت جموع �ملريدين تزور 
بيت���ه، وير�شل �ليه �ملو�شيق���ار �ل�شهر فاغرن 
بطاق���ة تهنئة بعيد مي���الده �ل�شبع���ن يبد�أها 
بعبارة"��شت���اذي �لعظي���م". ويعي����س �يام���ا 
هادئ���ة يق�شيه���ا بنزهات بريه م���ع كلبه �لذي 
�شب���اح  �ل�شغ���ر"وذ�ت  ��شماه"�شوبنه���ور 
يجل����س �ىل مائدة �لفطار يتح���دث مع �ملر�ة 
�لتي تت���وىل رعايته وه���و يتكاأ عل���ى كر�شيه 
:"بام���كاين �حتمال فك���رة �ن �ل���دود �شيلتهم 
ج�شدي قريبا، ولكن فكرة �ن ��شاتذة �لفل�شفة 
�شينتق���دون فل�شفت���ي، جتعلن���ي �رتعد"بع���د 
حلظ���ات  ي�شع���ر ب���امل يف �ل�ش���در، حت���اول 
�مل���ر�ة م�شاعدته على �لنهو����س، لكنه ي�شقط 
عل���ى كر�شيه،ففارق �حلي���اة وهو ليز�ل على 
�قتناع���ه �ن �لوج���ود �لب�شري ل ب���د �ن يكون 

نوعا من �خلطاأ.

شوبنهاور وأزمة الوجود البشري

يف األس��طورة  اليونانية، ترغم اآللهة سيزيف عىل دفع صخرة ضخمة 

إىل األع��ىل عىل تل منحدر، ولكنه قبل ان يبلغ قمة التل، كانت الصخرة 

تفل��ت منه دامئا فيكون عليه ان يبدأ من جديد. وعليه فإن نش��اطه يبدو 

عديم الهدف والجدوى أوغري متناه، وقد نعاين من نفس عدم 

الجدوى الس��يزيفية. وحت��ى إذا اس��تطعنا اإلبقاء عىل 

الصخرة  أعىل التل، س��نظل نعاين من هموم اكث�ر يف 

الحي��اة، فمطلوب منا ان نكاف��ح  كل يوم من اجل دفع 

الصخرة اىل األعىل، وحتى ان مل نكن نكافح وجلسنا عن 

اقتناع، فام الهدف من ذلك. ما الهدف؟ هو الس��ؤال الذي 

يتب��ادر اىل اذهاننا جميع��ا بني الحني واآلخ��ر، وهو األمر 

الذي ش��غل  شابًا املانيًا قبل مئتي عام حني اكد اننا  :"عندما 

نكاف��ح من اجل يشء ما، فإننا النش��عر بالرض��ا، ألننا عندئذ 

النك��ون قد حققنا ما نهدف اليه، ومع ذلك فإننا إذا حققنا ما 

نس��عى اليه، فإننا نشعر بامللل، لذلك فنحن نسعى اىل مزيد 

من الكفاح ورغم ذلك سنظل نشعر بالنهاية بالفشل وامللل".
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ول نري���د هنا �أن ن�شتعر����س فل�شفته بكاملها، 
ب���ل ما يهمنا هنا ما له عالقته بفل�شفة �حلرية، 
لكن هذه �لفل�شفة عنده ل ميكن ت�شورها دون 
روؤي���ة عام���ة �أو �خلط���وط �لهيكلي���ة �لأ�شا�س 
ملجم���ل منظومت���ه �لفل�شفي���ة، علم���ا �أن جميع 
م���ن بحث وف�شر فل�شفته يوؤك���د باأنها و��شحة 

�مل�شادر:
ديكارت، �شبينوز�، �ميانويل كانت، �أفالطون، 

�لأوباني�شاد �لهندي.
يف �لت�شنيف �لتقليدي �ملدر�شي يف �لفل�شفية 
)�ملثالي���ة  �إىل  )�شوبنه���اور(  فل�شف���ة  تنتم���ي 
�لذ�تي���ة( م���ن حيث �أن���ه يوؤكد ب���اأن كل وجود 
خارجي يع���ود �إىل �لذ�ت، وهذ� يعني باأن كل 
قو�ن���ن �لعامل تنبع من �ل���ذ�ت، كما �أنه يجعل 
�مل���ادة م���ن �شن���ع �لعق���ل، و�مل���ادة م���ن ناحية 
�أخ���رى ه���ي )�لعلي���ة(، وبالتايل ه���ي �ل�شكل 
�لقبل���ي �لوحي���د للعق���ل، وبالت���ايل يق���ع يف 

تناق�س فا�شح يف هذه �مل�شاألة.
لكن���ه �أي�ش���ا يطرح �ش���وؤ�ل ً: هل ي�ش���ر �لعامل 

على نظام؟
ويجيب بنف�ش���ه على هذ� �ل�ش���وؤ�ل باأن �لعامل 
ي�ش���ر على قان���ون، وه���ذ� �لقانون ه���و مبد�أ 
مرتبط���ة  �إمتثالتن���ا  ف���كل  �لكافي���ة(.  )�لعل���ة 
ومرتب���ة ببع�شه���ا بعالق���ة �شببي���ة، ول �شيء 
منه���ا يق���وم م�شتقال بنف�ش���ه �أو منف�ش���ال ً عن 

غره.
م���ن  �أن���و�ع  �أربع���ة  )�شوبنه���اور(  ول���دى 
�لتاأث���ر�ت  �ملو�شوع���ات:  �أو  �لإمتث���الت 
�حل�شي���ة، �لت�ش���ور�ت، �لزمان و�مل���كان �أو ما 

ت�شمى بالعيانات �ملجردة، ثم �مل�شيئات.
لك���ن هذه �لمتث���الت لي�شت م�شتقل���ة �لو�حد 
عن �لآخر، بل هي �أ�ش���كال خمتلفة ملبد�أ و�حد 

هو مبد�أ )�لعلة �لكافية(.

العالـــم إرادة
)�شوبنه���اور( يقع يف تناق����س �أو�شح حينما 
يطف���ر مبا�ش���رة �إىل )�لإر�دة( باعتبارها عقاًل 
يفك���ر وميتث���ل تبع���ًا ملب���د�أ )�لعلي���ة �لكافي���ة( 
�أي�شًا، وبالتايل فلي����س �لإن�شان عقاًل فح�شب 
و�إمنا هو )ف���رد( يف هذ� �لعامل ميتد بجذوره 

فيه على هيئة بدن )ج�شم(.
ف)�لب���دن( ه���و )�لإر�دة( منظ���ورً� �إلي���ه م���ن 
�لباط���ن، و)�لإر�دة( ه���ي �لبدن منظ���ورً� �إليه 
م���ن �خل���ارج. وعل���ى ه���ذ� �لأ�شا����س ف���اأن كل 
حرك���ة للبدن هي حرك���ة ل���الإر�دة، وكل حركة 
ل���الإر�دة تتج�ش���د يف حرك���ة �لب���دن، وبالتايل 
ف���اأن )�لإر�دة( و)�لب���دن( �شن���و�ن، �أو �ش���يء 
و�ح���د له مظهر�ن: مظه���ر مبا�شر هو �لإر�دة، 
ومظهر غر مبا�شر هو )�لبدن(، وفعل �لإر�دة 
ه���و عينه فع���ل �لب���دن، �أي �أن �لإر�دة و�لفعل 
�ش���يء و�ح���د، لك���ن �لنظ���ر �لعقلي ه���و �لذي 

يف�شل بينهما.
يوؤك���د )�شوبنهاور( ب���اأن )�لإر�دة( هي جوهر 
�لوج���ود �لإن�ش���اين، فهي )�ل�ش���يء يف ذ�ته(، 

وه���ي )�جلوه���ر �خلال���د غ���ر �لقاب���ل للفناء 
عنده، وهي �أ�شا�س مبد�أ �حلياة عنده.

بي���د �أن مفه���وم )�لإر�دة( عن���د )�شوبنه���اور( 
يختلف كثرً� عما هو لدى �لفال�شفة �لآخرين، 
فه���ي لي�شت تلك )�لقوة �لنف�شي���ة( �لتي تاأمتر 
بالعق���ل وت�شدر عندما تتج�ش���د يف �أفعال عن 
بو�ع���ث ميليه���ا �لعق���ل و�أحكام���ه، و�إمنا هي 
)غ���ر عاقل���ة(، )عمي���اء(، و�أن �لعق���ل ثان���وي 
بالن�شب���ة �إليه���ا.. لكن �لرغم من ه���ذ� علينا �أن 
نو�ش���ح ب���اأن ل���دى )�شوبنه���اور( تفريقًا بن 
�لإر�دة باملعن���ى �لعام، وبن �لإر�دة �ملحدودة 
بالبو�ع���ث و�لت���ي ت�شم���ى )�لختي���ار(، فمثل 
باملعن���ى  �لإر�دة  �أم���ا  عاقل���ة،  �لإر�دة  ه���ذه 

�لع���ام فلي�ش���ت عاقل���ة، لأن )�لإر�دة �ملختارة( 
�أو )�لختي���ار( ت���وؤدي عمله���ا تبع���ًا لبو�ع���ث 
و�لبو�عث )�إمتث���الت(، و�لمتثالت مركزها 
)�ملخ(، و�حلرك���ة �لتي يقوم بها �لإن�شان على 
�أ�شا�س هذه �لبو�عث هي �لتي تنت�شب لعملية 

)�لختيار(.
�أم���ا )�لأفع���ال( �لت���ي ل ت�ش���در ع���ن بو�ع���ث 
فتنت�ش���ب �إىل �لإر�دة باملعنى �لع���ام لها. لذلك 
�أي�ش���ا  ت�ش���اف  �ملعن���ى  به���ذ�  )�لإر�دة(  ف���ان 
�إىل �لكائن���ات �لت���ي ل �إمتث���الت له���ا، �أي �إىل 

�جلماد�ت.
ويقدم )�شوبنه���اور( �أمثلة عل���ى ذلك: فالقوة 
�لت���ي به���ا ينم���و �لنب���ات، ويتبل���ور �ملع���دن، 

و�لتي توج���ه �لإبرة �ملمغنط���ة �شوب �لقطب 
�لأج�ش���ام  تتج���اذب  به���ا  و�لت���ي  �ل�شم���ايل، 
مرك���ز  �إىل  تتج���ه  �أو  تتناف���ر،  �أو  و�ملع���ادن، 
�لأر�س يف �جلاذبية، هذه �لقوة هي )�لإر�دة( 

وقد حتققت يف مظاهر متعددة.
)�لإر�دة( لدى )�شوبنهاور( لي�شت هي �لقوة، 
و�إمن���ا على �لعك�س �أن كل �أنو�ع �لقوى تدخل 
حت���ت مفه���وم �لإر�دة، م���ن حي���ث �أن ت�ش���ور 
)�لق���وة( يقوم عل���ى �ملعرف���ة �لعياني���ه للعامل 
ن�شتخل����س  فنح���ن  وبالت���ايل  �ملو�شوع���ي، 
ت�شورن���ا عن �لقوة من عالق���ة �لعلة باملعلول، 
بينم���ا ت�ش���ور )�لإر�دة( ل يقوم عل���ى معرفة 
عياني���ة و�إمن���ا ينبث���ق م���ن �أعم���اق �ل�شع���ور 

�ملبا�شر للفرد.
لك���ن )�لف���رد( لي����س ه���و )�لإر�دة(، و�إمنا هو 
ظاه���رة م���ن ظو�ه���ر �لإر�دة. ف���الإر�دة ه���ي 
�ل�ش���يء يف ذ�ته، وهي بالت���ايل خارج �لزمان 
و�مل���كان. وه���ي منف�شل���ة ع���ن ظاهر�تها، فال 
تعرف �لكرثة، فهي �إذن و�حدة، ولكنها لي�شت 
و�ح���دة كم���ا يكون �لف���رد و�ح���دً� �أو �لت�شور 
و�ح���دً�، ولكنه���ا و�ح���دة ك�ش���يء يك���ون مبد�أ 

�لفردية، وهو �شرط �لكرثة، غريبا عنها.

العقــل واإلرادة
هن���اك تناق����س و��شح ل���دى )�شوبنهاور( يف 
ما يخ�س عالقة )�لعق���ل( و )�لإر�دة(، فالأول 
)�لعق���ل( ه���و �ش���رط �أ�شا�شي لظه���ور درجات 
�ش���رط  ه���ي  �لإر�دة، و)�لإر�دة(  مو�شوعي���ة 
�أ�شا�ش���ي لظه���ور )�لعق���ل( بو�شف���ه �لدرج���ة 

�لأخرة من درجات مو�شوعية �لإر�دة.
وه���ذه �لنظرة جت���د جذوره���ا ب���ل و�أ�شولها 
عن���د )�أفالطون( و)كانت(، ب���ل �إنه قام بنف�شه 
�ملث���ل  )�إن  كت���ب:  ذل���ك حي���ث  �إىل  بالإ�ش���ارة 
�لأفالطوني���ة و�ل�ش���يء يف ذ�ت���ه عن���د كان���ت 
�أ�شب���ه بطريق���ن يف�شي���ان �إىل غاي���ة و�حدة، 
فكان���ت يقول عن �ل�شيء يف ذ�ته: لي�س �ملكان 
و�لزمان و�لعلي���ة من �شفات �ل�شيء يف ذ�ته، 
ولكنه���ا ل تنت�شب �إل �إىل ظاهرت���ه باعتبارها 
�أ�ش���كال للمعرف���ة. ولك���ن حيثم���ا �أن كل كرثة، 
وكل بد�ية ونهاية ل تكون �إل بالزمان و�ملكان 
و�لعلي���ة، فينت���ج عن ذلك �أن �لك���رثة و�لبد�ية 
و�لنهاي���ة تتعلق بالظاهرة ل بال�شيء يف ذ�ته 
عل���ى �لإطالق. ومل���ا كانت معرفتن���ا م�شروطة 
بهذه �لأ�ش���كال، و�لتجربة باأ�شرها لي�شت غر 
معرف���ة بالظاهرة ل بال�ش���يء يف ذ�ته فاإننا ل 
ن�شتطيع �أن نطب���ق �لقو�نن تطبيقًا م�شروعًا 
عل���ى �ل�شيء يف ذ�ته. وهذ� �لنقد ي�شمل ذ�تنا 
نف�شها، فنحن ل ندركها �إل يف ظاهرتها، ل يف 

حقيقتها �أن تنطوي عليها يف ذ�تها(.
�لإر�دة  �أولوي���ة  عل���ى  يوؤك���د  )�شوبنه���اور( 
عل���ى �لعقل، فه���ي، �جلوهر �حلقيق���ي �لباطن 
لل�شخ�شي���ة، ولي����س �لعقل �أو �ملعرف���ة، بينما 
كان �لفال�شفة قبل���ه ينظرون �إىل )�لعقل( على 

�أنه )�جلوهر(.
هنا يجب �لتو�شيح باأن )�شوبنهاور( يتوقف 
عن���د مفه���وم )�لف���رد( �أك���رث مما يتوق���ف عند 
مفهوم )�ل�شخ�شية(، فكما يو�شح )فوؤ�د كامل( 
يف كتابه )�لفرد يف فل�شفة �شوبنهور – �لهيئة 
�مل�شرية �لعام���ة للكتاب – �لقاهرة – 1991( 
: )ل وج���ود لالأف���ر�د �إل يف �لدرج���ات �لعلي���ا 
�لثالث من درج���ات �لوجود، وهي �لع�شوية، 
و�حلي���اة، و�لتفك���ر، �أم���ا �لطبيع���ة �جلامدة 
ف���ال وجود فيها لغر )�لعين���ات(، غر �أن هذه 
�لدرج���ات �لث���الث و�إن كان ل ميكن �نق�شامها 
يف كائ���ن معن، ت�ش���ارك فيها يف �لوقت نف�شه 
كائنات متع���ددة، و�أنو�ع متع���ددة، و�أجنا�س 
متع���ددة �أي�شًا، ف���ال بد لنا من �ش���يء �أكرث من 
ه���ذ� ن�شتطي���ع �أن مني���ز به �لأف���ر�د �ملتماثلن 

�لذين يندرجون حتت نوع و�حد، فالع�شوية 
و�حلي���اة و�لتفكر متثل لن���ا �ل�شروط �لعامة 
للفردي���ة �أو �حل���دود �لت���ي ل ميك���ن �أن يق���وم 

خارجها �أي وجود فردي(.
فالفرق ب���ن )�لف���رد( و)�ل�شخ�شي���ة(، فالأول 
حقيق���ة بيولوجي���ة طبيعي���ة، بينم���ا �لث���اين 
حقيق���ة روحي���ة، �أي �ل���روح كم���ا تتحق���ق يف 
�لطبيع���ة. )وق���د يك���ون �لف���رد �ملوه���وب بال 
�شخ�شي���ة، مبعنى �أنه ل ي�شتطيع �أن يبذل من 
�ملجهود ما يحقق ب���ه �شخ�شيته، فالإن�شان قد 
يفتقر �ىل �ل�شخ�شي���ة ولكنه يظل مع �فتقاره 
هذ� فردً� ل ن�شتطيع �أن ننزع عنه فرديته( كما 
يذه���ب �ىل ذلك )فوؤ�د كام���ل( يف كتابه �لآنف 

�لذكر.
ميكنن���ا �أن نو�ش���ح هن���ا �أي�ش���ا ب���اأن موق���ف 
)�شوبنه���اور( متط���رف يف ما يخ����س تغليب 
�لإر�دة على �لعقل، لك���ن هذ� يقود �إىل موقف 
فل�شف���ي جدي���د بالكام���ل، ه���و )�لالمعقولي���ة 
�لوجودي���ة(، فه���و يق�شي عل���ى م�شاألة �شيادة 
�لعق���ل حينم���ا جع���ل ل���الإر�دة �ل�شي���ادة عل���ى 

�حلياة �لنف�شية وعلى �لوجود بكامله.
وهو بهذ� يناق����س )هيغل( بالكامل �لذي كان 
يرى باأن )�لوجود( ه���و تطور للفكرة �ملطلقة 
�أو �للوغو����س )�لعق���ل(، ورمب���ا هن���ا ميك���ن 
�لإ�ش���ارة �إىل �لغرة �ل�شديدة و�لكر�هية �لتي 
كان يكنه���ا )�شوبنه���اور( ل)هيغ���ل( فق���د كان 
�لثاين م�شهورً� جدً� وكان قبلة �أنظار �ملفكرين 
وطالب �لعلم و�لفل�شف���ة يف زمانه، بينما كان 
)�شوبنهاور( يحا�شر يف �جلامعة ول يح�شر 
�لقاعة �أفر�د هم �أقل من �أ�شابع �ليدين. عموما 
مل تع���د هذه �لنظرة تف�شر حركة �لوجود وفق 

قو�عد عقلية منطقية حمكمة.
ي�شر )فوؤ�د كامل( يف كتابه )�لفرد يف فل�شفة 
�شوبنه���ور( : )�إن �لإر�دة قد خلقت �لعقل لكي 
يحاف���ظ عل���ى بق���اء �إح���دى درج���ات حتققها، 
و�أعن���ي به���ا �ل�ش���ورة �لإن�شاني���ة… فالعقل 
تابع لالإر�دة خلقته كي ت�شعر بوجودها، وهو 
ي�ش���ارع �إىل خدمتها �أينما طلبت منه ذلك. بيد 
�أن �لعقل – هذ� �ملخلوق �ل�شعيف – ي�شتطيع 
�أن يرمي عن كاهله هذه �لعبودية و�أن يتحرر 
م���ن ربقتها، لكي يظل نف�ش���ه فح�شب، م�شتقال 
ع���ن كل غاي���ة �إر�دي���ة، وكاأن���ه م���ر�آة �شافي���ة 
ينعك�س عليها �لع���امل، وهذ� هو �لفن. كما �أنه 
ي�شتطي���ع �أن يحط���م �لإر�دة حتطيم���ًا كام���اًل، 
ويزه���د يف كل ما ت�شر ب���ه �لإر�دة وهذه هي 
�لقد��ش���ة �أو �خلال�س من ه���ذ� �لعامل. وهكذ� 
ن���رى �أن �حلياة �لأخالقي���ة مبعناها �ل�شحيح 
م���ا ه���ي �إل �ش���ر�ع ب���ن �لإر�دة و�لعقل، بن 

�لتابع و�ملتبوع، بن �خلادم و�ل�شيد(.

وحـــــدة الـوجـــــود
�إىل جان���ب �أن ه���ذه �لنظ���رة متن���ح )�لإر�دة( 
خا�شي���ة �أخ���رى ه���ي )�لوح���دة(، م���ن حي���ث 
�أن���ه يوؤك���د وح���دة �لإر�دة يف �لوج���ود كل���ه، 
�أي )وح���دة �لوج���ود(، عل���ى طريق���ة )�لفيد�( 
�لهندية، �أو )�شبينوز�(، لكن بطريقة خمتلفة. 
يف  ب���دوي(  �لرحم���ن  عب���د  )د.  يوؤك���د  فكم���ا 
– ج2( : )�إن �لإر�دة  )�ملو�شوع���ة �لفل�شفي���ة 
باملعن���ى  ل  لك���ن  وح���دة،  �شوبنه���اور  عن���د 
�لع���ددي، ولك���ن باملعنى �لوج���ودي، و�ملعنى 
�لع���ددي هو �لذي يق���ال يف مقابل �لكرثة، �أما 
�ملعن���ى �لوجودي فيقال عل���ى �شبيل �لإطالق، 
ل ن�شبي���ًا، ويدل عل���ى �لب�شاطة وعدم �لقابلية 
للتجزئ���ة و�لنق�شام…. �إذن فهو من �لقائلن 
بوح���دة �لوجود باملعن���ى �لفل�شفي �خلال�س، 
�أن ه���ذ�  �أعن���ي مبعن���ى  �لدين���ي،  ل باملعن���ى 
�لوج���ود ل���ه مب���د�أ و�ح���د وح���دة مطلق���ة يف 
ذ�ته، و�إن تع���ددت �ملظاهر �لتي يتحقق عليها 
مو�شوعي���ًا. وهذ� �ملبد�أ ه���و �لإر�دة، �لإر�دة 
�لعمياء �ملندفعة. ون���ر�ه ينكر وحدة �لوجود 
باملعن���ى �لدين���ي، �أي مبعن���ى �أن �لع���امل ه���و 
�لل���ه �لو�حد وما �لأ�شي���اء �حل�شية �إل مظاهر 
متعددة لوحدت���ه �ملطلقة. وي�ش���وق �لرب�هن 
�مل�شخ����س  �أن"�لله"غ���ر  )�لأول(:  �لتالي���ة: 
لي����س باإله، بل ه���ذ� تناق����س يف �حلدود غر 

معقول ول مفه���وم. ولهذ� فاأن وحدة �لوجود 
باملعنى �لديني هي يف نظر �شوبنهور"تعبر 
موؤدب"ولفظ مهذب لكلمة:"�إحلاد". )�لثاين( 
لأن وحدة �لوجود باملعنى �لديني تتنافى مع 
�لكم���ال �لو�ج���ب لله، و�إل فما ه���ذ� �لإله �لذي 
يظه���ر يف �شورة هذ� �لع���امل �لفا�شد �لرهيب، 
ويف �شخ�س �ملالين �لتع�ش���ة �ملعذبة وكاأنهم 
زنوج عبيد حمكوم عليه���م باأ�شق �لأعمال بال 
غاي���ة ول فائ���دة؟ و)�لثال���ث( لأن �لأخالق لن 
يكون هناك مربر لوجودها د�خل مذهب يقول 
بوحدة �لوجود. فلم يكن يف و�شع �شوبنهور، 
و�جتاه���ه �لأخالقي �لأ�شي���ل، �أن يقول مبثل 
ه���ذ� �ملذهب. فهو �إذن يق���ول بوحدة �لوجود، 
ولك���ن مبعن���ى خا����س، ه���و �ملعن���ى �لفل�شفي 

�خلال�س(.

حفــــظ   … الحيــــــاة  إرادة 
النـــــوع

�لإر�دة، كم���ا �أك���د )�شوبنه���اور( ه���ي �ندف���اع 
�أعم���ى بال غاي���ة �أو ه���دف. لكن���ه يتوقف عند 
�ملوج���ود�ت ل���رى تد�فعه���ا من �أج���ل �لبقاء، 
تتوث���ب  )كائن���ات  ن���رى  باأنن���ا  يوؤك���د  وكم���ا 
يف ن�ش���وة وحما�ش���ة فائ�ش���ة موؤك���دة لذ�ته���ا 
يف �لعي����س، و�شائح���ة م���لء فيه���ا: �حلي���اة، 
�حلي���اة..! �إنه���ا تع���رب �إذن ع���ن �شع���ور و�حد 
ه���و �ل�شعور باحلياة، وتن�شاق يف تيار و�حد 
ه���و �شياق �حلي���اة، ويحدوه���ا ويدفعها د�فع 
ه���و د�فع �حلياة. فه���ي �إذن ل متثل غر �إر�دة 
و�حدة، �أل وه���ي: �إر�دة �حلياة، و�إن تعددت 
�ملظاهر �لتي تتخذها و�ل�شكول �لتي تعلن بها 
عن نف�شه���ا، و�للغات �لتي تتح���دث بها. و�إل، 
فع���الم كل هذ� �جل���زع وملاذ� كل ه���ذ� �لعذ�ب 
و�لعط���ف  و�لندف���اع،  و�ل�ش���ر�ع  و�لأمل، 
و�لإ�شف���اق، مل���اذ� هذ� كل���ه يرتبط بح���ادث �أو 
ظاه���رة يف غاي���ة �لب�شاط���ة هي �شع���ور حياة 
فردي���ة باأنها مهددة بالفناء؟ �ن���ه ل�شبب و�حد 

هو �إر�دة �حلياة(.
�شوبنه���اور يرى �أن غاي���ة �لطبيعة هو )حفظ 
�لنوع(، فما مظاهر �لإفر�ط �ل�شديد يف �إنتاج 
�لب���ذور، عن���ف �لغري���زة �جلن�شي���ة، ومه���ارة 
فائق���ة يف تكيي���ف ه���ذه �لغري���زة م���ع جمي���ع 
�لأح���و�ل و�لظ���روف و�لتجائه���ا �إىل �أغ���رب 
�لو�شائل م���ن �أجل مقا�شده���ا، �إل �لدليل على 
�أن غاية �لطبيع���ة يف كل �شرها ون�شالها هو 

)حفظ �لنوع(.
�أم���ا )�لفرد( فال ت���كاد �لطبيعة �أن حتفل به يف 
ذ�ت���ه، و�إمن���ا كل قيمته عندها �أن���ه و�شيلة من 
�أجل �لحتفاظ بالنوع، حتى �إذ� ما �أ�شبح غر 
ق���ادر على حتقيق ذل���ك، قذفت ب���ه �إىل �لفناء. 
وه���ذه هي عل���ة وجود �لف���رد كما ير�ه���ا. �أما 
�لعلة م���ن ��شتمر�ر �لنوع و�حلف���اظ عليه فال 
يقدم )�شوبنهاور( �أية �إجابة بل �إنه يوؤكد باأن 
�لطبيع���ة نف�شه���ا ل تقدم لن���ا �أي جو�ب، ومن 
�لعب���ث �أن نن�ش���د �لإجاب���ة، لأن حي���اة �لأفر�د 
�لحتف���اظ  يف  باأ�شرهم���ا  ينفق���ان  وموته���م 
بالبقاء، بقاء �لف���رد يف نف�شه، ويف ذريته من 

بعده، �أي يف �لحتفاظ بالنوع.

كما �أنه يتوقف عند حي���و�ن )�خللد( مت�شائاًل 
�أي���ة غاي���ة ين�شد ه���ذ� �حليو�ن �لأعم���ى �لذي 
يعي�س حتت �لأر�س، ول عمل له طو�ل حياته 
غ���ر �أن يحف���ر �لأر����س مب�شق���ة، وه���و �لذي 
يعي����س يف �لظالم، غر �لغ���ذ�ء و�جلماع، �ي 

حفظ �لنوع.
و�شجاع���ة  بعن���اد  يتوق���ف  )�شوبنه���اور(  �إن 
ليط���رح �ل�ش���وؤ�ل ح���ول م�ش���در ه���ذ� �لتعل���ق 
�ل�شدي���د باحلي���اة؟ م���ا م�ش���در ه���ذ� �لندفاع 
للتعل���ق بهذه �لف���رتة �لق�شرة �لت���ي يق�شيها 
�مل���رء يف �لوجود و�لت���ي ي�شميه���ا )�حلياة(، 
و�لت���ي تبدو ل �شيء يذك���ر و�شط تيار �لزمان 

�لالنهائي؟.
ويف �إجابته على ه���ذه �لأ�شئلة يوؤكد )�إن هذ� 
�لتعل���ق باحلياة هو حركة عمي���اء غر عاقلة، 
ول تف�ش���ر لها �إل �أن كيانن���ا كله �إر�دة للحياة 
خال�ش���ة، و�أن �حلي���اة، تبع���ا له���ذ�، يج���ب �أن 
ُتع���د �خل���ر �لأ�شم���ى، مهما يكن م���ن مر�رتها 
وق�شرها و��شطر�به���ا، وغن هذه �لإر�دة يف 
ذ�ته���ا وبطبيعته���ا عمي���اء خالية م���ن كل عقل 
ومعرف���ة. �أما �ملعرف���ة، فعلى �لعك����س من ذلك 

�أبعد ما تكون ع���ن هذ� �لتعلق باحلياة. ولهذ� 
تفع���ل �لعك����س: تك�شف لن���ا عما له���ذه �حلياة 
م���ن �شاآل���ة قيم���ة. وبهذ� حت���ارب �خلوف من 

�ملوت(.
وفيم���ا يخ����س )�مل���وت( فاأن���ه، ح�ش���ب ر�أيه، 
يتعل���ق  و�إمن���ا  �حلي���اة(،  )�إر�دة  ي�شي���ب  ل 
مبظاهره���ا �لعر�شي���ة �لز�ئل���ة ك���ي يجدده���ا 
�حلي���اة(  )�إر�دة  �أن  حي���ث  م���ن  با�شتم���ر�ر، 
خالدة، و�لطبيعة �شمن���ت لها هذ� �خللود من 
خ���الل )�لغري���زة �جلن�شية( �لتي ه���ي �أو�شح 
و�أعن���ف مظاهر )�إر�دة �حلي���اة(، بل هي )�شر 
�ل�شر يف �لطبيعة(. لذلك فهو نظر �إىل )�حلب( 
نظ���رة جن�شية خال�ش���ة ر�بطا �إي���اه بالغريزة 
�جلن�شي���ة، )فاحل���ب مهم���ا ت�شام���ى وتلط���ف 
ينبع م���ن �لغري���زة �جلن�شية �أو ه���و �لغريزة 
�جلن�شية نف�شها و��شحة وم�شخ�شة. وو�هم 
كل �لوهم من يزعم �أنه يقوم �أو ميكن �أن يقوم 
على �حلب �خلال�س �لذي يوؤدي �إىل �ل�شعادة 

�ل�شخ�شية لكال �لطرفن(.

اإلرادة … الخطيئـــة
يوؤكد )�شوبنهاور( ما �أكده )ديكارت( قبله باأن 
)�لإر�دة( ه���ي م�شدر �خلطيئ���ة، لكنه يختلف 
عن���ه يف �لتف�شر، من حي���ث )ديكارت( ��شتند 
عل���ى �لفك���رة �مل�شيحية ع���ن )�خلطيئة( بينما 
)�شوبنه���اور( يوؤك���د : )ملا �نبثق���ت �لإر�دة من 
�أعم���اق �لال�شع���ور كي ت�شتيق���ظ على �حلياة، 
وج���دت نف�شه���ا، كفرد يف ع���امل ل نهاية له ول 
حدود، و�شط ح�شد هائل من �لأفر�د �ملجهدين 
�ملتاأمل���ن �ل�شال���ن، ومل���ا كان���ت من�شاقة خالل 
حل���م رهي���ب فاأنها ته���رع كي تدخ���ل من جديد 
يف ل �شعورها �لأ�شيل. وحتى ت�شل �إىل هذه 
�لغاي���ة، كانت رغباتها غر متناهية ودعاو�ها 
ل تنق�ش���ي، وكل �إ�شب���اع ل�شه���وة يولد �شهوة 
جديدة، ول مر�ش���اة �أر�شية قادرة على تهدئة 
جموحه���ا ونو�زعه���ا، �أو �لق�ش���اء نهائيا على 

مقت�شياتها �أو متلئه هاوية قلبها �ل�شحيقة(.
�إنه يرى �حلياة �شر، و�ن �لإر�دة هي �لأ�شل، 
فالإن�شان يتحم���ل �لعذ�ب و�لآلم، باذل كل ما 
يف و�شع���ه للحفاظ على هذه �حلياة �لق�شرة 
�لبائ�شة �لتافهة، بينما �ملوت ماثل �أمام عينيه 
يف كل فع���ل وكل �شهي���ق وزف���ر، مت�شائال �أل 
يوؤك���د كل ه���ذ� ب���اأن �ل�شع���ادة �لدنيوي���ة وهم 
يج���ب �لعرت�ف ب���ه، و�أن جوهر هذ� �لوجود 
هو �ل�شقاء و�لأمل؟ و�أن هذه �ل�شعادة �لن�شبية 
�لت���ي يعي�شه���ا �لبع�س ما ه���ي �إل وهم �أي�شا، 
لأن كل ل���ذة تتذب���ذب بن حالت���ن: حالة �لأمل 
قب���ل �أن ت���درك، وحالة �مل���الل بع���د �أن ت�شبع. 
وكلت���ا �حلالت���ن ع���ذ�ب. فف���ي �مل���الل ي�شع���ر 
�لإن�شان باخلالء، وعدم �لكرت�ث، و�ل�شجر. 
ومكافح���ة �مل���الل و�ل�شجر �أ�شق م���ن مكافحة 
يع���رف  ف���ال  �ملو�ش���وع  جمه���ول  لأن���ه  �لأمل، 
�لإن�ش���ان كي���ف ي�ش���ده، ول يق���وى �لإن�ش���ان 
عل���ى �خلال�س منه، و�ن تخل����س منه فما ذلك 
�إل باإث���ارة رغب���ات جديدة تّول���د بدورها لأمل 

ن���دور يف عجل���ة �لأمل  �إذن نح���ن  وحرم���ان: 
با�شتمر�ر.

لذل���ك ف���ان �لف�شيل���ة �لأ�شمى عنده ه���ي �إنكار 
�حلي���اة �أو )�لزهد( �أو )�لقد��شة(. وهذ� �لأمر 
يتحق���ق لدي���ه يف مظاه���ر ع���دة ه���ي : �لعف���ة 
�لإر�دي���ة، و�لمتن���اع عن �خل�ش���وع للغريزة 
�جلن�شي���ة، �لفق���ر �لختي���اري �ملتعم���د، قبول 
�لأذى م���ن �لآخري���ن..! ومل���ا مل يك���ن �لز�ه���د 
ل  فاإن���ه  لإر�دت���ه  متنك���ر�  ب�شخ�ش���ه،  مهتم���ا 

يعرت�س ول ي�شكو.
�لظو�ه���ر  �أعظ���م  �أن  )�شوبنه���اور(  ويعتق���د 
و�أكرثه���ا �أهمي���ة و�أبعده���ا دلل���ة لي�ش���ت هي 
ظاهرة )�لف���احت( و�إمنا ظاه���رة )�لز�هد( لأن 
)�لز�ه���د( ل ينت�ش���ر على هذ� �لقائ���د �أو ذ�ك، 
و�إمنا ينت�شر على )�إر�دة �حلياة( نف�شها بكل 

ما فيها من قوة وعنف.
بي���د �أن )�شوبنه���اور( ل يتحدث ع���ن )�لزهد( 
�ملتعم���د فقط و�إمنا يتحدث ع���ن نوع �آخر من 
)�لزه���د( �لذي ندفع �إلي���ه �لآلم حينما ي�شبها 
�لق���در �أو �مل�ش���ر عل���ى نف����س م���ن �لنفو����س 

�لب�شرية، وهذ� �لنوع هو �لأكرث �شيوعا:
)فال�شع���ور �لعمي���ق ب���الأمل يع���ود يف �أغل���ب 
�لأحي���ان �إىل �لزه���د، وكث���ر� م���ا يك���ون عند 
�ق���رت�ب �مل���وت، حينم���ا حتط���م وط���اأة �لآلم 
�إر�دة �حلي���اة وهك���ذ� ينقل���ب �لف���رد بن يوم 
وليلة في�شمو فوق نف�شه وفوق �آلمه، وكاأمنا 
طهرت���ه �لآلآم، وباركته وقد�شته، ويحيا حياة 
ل ي�شتطي���ع �لأمل �أو �ل�شك���وى �لنف���اذ �إليها �أو 

�إزعاجها، وي�شتقبل �ملوت دون خوف(.

حـــرية اإلرادة
مبا �أن )�لإر�دة( هي �ندفاع �أعمى بال غاية �أو 
هدف، ول حتكمه���ا �ل�شرورة، �إذن فهي حرة. 
)�لف���رد( هو معقل �ل�ش���رورة و�حلرية يف �آن 
و�ح���د، فهو حر متاما لأن���ه ينتمي من �لباطن 
لالإر�دة، لكن���ه �أي�شا خا�شع ل�ش���رورة مطلقة 

تلك �لتي ترتبط بها دو�فعه و�أعماله.
وكم���ا تب���ن لن���ا �إن �لإر�دة ه���ي �لت���ي تتخ���ذ 
�لقر�ر�ت، �إذن فالإن�ش���ان حر يف �إر�دته. وقد 
ب���ن )�شوبنهاور( ذلك قائاًل : )يخيل للمرء �أن 
�لعق���ل ي�شتطي���ع �لختي���ار ولكن���ه يف �لو�قع 
ل يخت���ار ول ي�شتطي���ع �لختي���ار، و�أما �لذي 
يخت���ار ويرجح د�فع عل���ى �آخر ه���ي �لإر�دة، 
و�لإر�دة وحده���ا، و�إمن���ا موق���ف �لعق���ل فاإنه 
موق���ف �لنتظ���ار، بحيث تب���دو ل���ه �لقر�ر�ت 
جميع���ًا ممكن���ة. وهك���ذ� يتول���د لدين���ا �لوهم 
�لذي يدفعنا �إىل �لعتقاد باحلرية �لتجريبية. 
فقرر�ت �لإر�دة ل تتك�شف للعقل �إل بالتجربة 
�ل�ش���رف، وهي ل ت�شدر �إل ع���ن �أعمق �أغو�ر 
�لنف����س، �أي ع���ن �لطب���ع �ملعق���ول يف �شر�عه 
مع �لظروف �خلارجي���ة، وتكون �لنتيجة يف 
ه���ذه �حلال���ة �شروري���ة ويقت�شر عم���ل �لعقل 
يف ه���ذه �للحظات عل���ى �إ�ش���اءة �لدو�فع من 
جميع نو�حيها، �أم���ا �تخاذ قر�ر معن فهذ� ما 
يخرج عن نطاق عمله، فال نفاذ له �إىل �لإر�دة، 
ول ق���درة ل���ه على �خ���رت�ق �أ�شتاره���ا �مل�شدلة 

دونه(.

�إن )�حلرية( عند )�شوبنه���اور( تتخذ مفهومًا 
جدي���دً�، فهي لي�شت قدرة �لفرد على �لختيار، 
و�إمن���ا هي عن���ده عدم �خل�ش���وع ملب���د�أ �لعلة 
�لكافي���ة، �أي �نع���د�م �ل�ش���رورة، فه���ي به���ذ� 
�ملعنى �شلبي���ة، لأنها �شلب لل�شرورة، و�نتفاء 
للر�بطة ب���ن �ملبد�أ و�لنتيجة. فه���و يوؤكد )�إن 
�لعل���ل يف �حلي���اة �لإن�شانية، وه���ي �لدو�فع، 
ق���د تكون نظ���رً� لتعقد ه���ذه �حلي���اة خافية ل 
ظاهرة، وبذل���ك نتوهم �أن �لإن�ش���ان حر. ولو 
�أنن���ا قبلنا مب���د�أ حري���ة �لختيار ل���كان معنى 
ذل���ك �أن يب���دو كل فعل �إن�ش���اين وكاأنه معجزة 
ل ميك���ن تف�شرها �أو تعليله���ا �إذ تكون حينئذ 
نتيج���ة ب���ال عل���ة، وتك���ون �حلي���اة �لإن�شانية 
خا�شع���ة للم�شادفة �ملطلقة وهذه �لفكرة ت�شل 

�لروح متامًا(.

عن احلوار املتمدن

حــرية اإلرادة، العالم إرادة وامتثال
شوبنهاور.. 

حينام كان )آراتور شوبنهاور 1788- 1860( يف الحادية والثالثني من عمره نرش كتابه )العامل إرادة و 

إمتثال( الذي مل يلق النجاح يف حينه لكنه صار من الكتب الكالس��يكية يف الفلسفة الحديثة، ويف 

العام 1839 أعلنت الجمعية امللكية للعلوم يف الرنويج عن مسابقة يف موضوع )الحرية(، فتقدم 

)شوبنهاور( برسالة عنوانها )حرية اإلرادة( ففاز بالجائزة.

يقدم ش��وبنهاور يف كتابه )العامل إرادة وامتثال( فلس��فة تقوم عىل قاعدتني 

هام: إن العامل امتثال، والثانية: إن العامل إرادة.

 برهان شاوي
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  زكي نجيب محمود

�ش����ادت يف �أوروبا روح �لت�شاوؤم يف �لن�شف 
ومتل����ك  ع�ش����ر،  �لتا�ش����ع  �لق����رن  م����ن  �لأول 
�لنفو�����س ياأ�س قاتل، و�رتفعت بذلك �أ�شو�ت 
�ل�شعر�ء و�لفال�شفة يف كل ناحية من نو�حي 
�لقارة: برون يف �إجنلرت�، ودي مو�شيه يف 
فرن�ش����ا، وهيني و�شوبنهور يف �أملانية. ولقد 
يق����ف �ملرء �مام هذه �لظاه����رة �لعجيبة وقفة 
ل تط����ول كث����رً� حتى يج����د ��شب����اب ذلك يف 
طبيعة ذلك �لع�شر وظروف����ه �لتاريخية: فقد 
�نفج����رت �لثورة يف فرن�شا ودوت يف �أرجاء 
�أوروب����ا دوي����ًا �هت����زت م����ن حول����ه عرو�����س، 
وكان ل�شوته����ا �ش����دى يف كل �ل�شدور و�أثر 
عمي����ق يف كل �لنفو�س، فم����ن �أ�شر�ف ناقمن 
�شاخطن، �إىل زر�ع يهللون لها ويكربون... 
ث����م كانت و�قع����ة وترلو فخفت ذل����ك �ل�شوت 
�لد�وي، وع����زل نابليون عل����ى �شخرة �شنت 
هيالنة �ل�شامتة �ملوح�شة يف عر�س �ملحيط، 
وع����اد )�لبورب����ون( �إىل ملكه����م يف فرن�ش����ا، 
وع����اد يف ذيله����م �أ�ش����ر�ف �لإقط����اع يطالبون 
باأمالكه����م، و�نت�شرت يف �أوربا حركة رجعية 

تعمل على طم�س معامل �لثورة و�لتجديد.
كم من مالين �ل�شب����اب زهقت نفو�شهم عبثًا، 
وكم م����ن عامر �لأر�س ب����ات خر�ب����ًا بلقعًا... 
فكن����ت ل ترى على وجه �أوربا �إل �آثارً� خربة 
و�أنقا�ش����ًا هن����ا وهن����اك، ذل����ك لأن �جليو�����س 
�لنابليونية �جل����ر�رة من ناحي����ة، و�أعد�ءها 

من ناحية �أخرى، �أخذت تروح وجتيء �كرث 
م����ن ع�شرين �شن����ة ق�شت فيها عل����ى �لأخ�شر 
و�لياب�����س، وخلف����ت �لقرى و�ملد�ئ����ن ينتابها 
فق����ر مدق����ع وبوؤ�����س �شام����ل. مات����ت �لث����ورة 
�لفرن�شية وكاأمن����ا �نتزعت معها روح �حلياة 
م����ن �أورب����ا، لأن قل����وب �ل�شب����اب �لطامح يف 
كل بقع����ة م����ن بقاعه����ا كان����ت ق����د �شغ����ت �إىل 
�جلمهورية �لنا�شئة وعا�شت يف ظالل �لأمل 
�لو�رفة حيث �أملت يف م�شتقبل ذهبي �شعيد، 
فما هي �إل �أن وقعت �لو�قعة يف وترلو حتى 
حتطم����ت كل ه����ذه �لآم����ال وتبدل����ت مباأ�شاة 
�شنت هيالنه وموؤمتر فينا فدبت يف �لنفو�س 
روح �لياأ�����س �لت����ي ملكت عل����ى �لنا�س �شعب 
�حلي����اة، و�أثَّر ذلك يف �لنزع����ة �لدينية �أثرين 
خمتلف����ن: �أم����ا �لطبقة �لفق����رة �جلاهلة فقد 
�لتج����اأت �إىل �لدي����ن جت����د يف كنف����ه �ل�شلوى 
و�لع����ز�ء، و�أم����ا �لطبق����ة �ملفك����رة فطغت على 
قلوبه����م موج����ة �إحلادي����ة، ومل تع����د عقوله����م 
ت�شي����غ �أن يكون ثمة مدب����ر �أعلى لهذ� �لكون. 
فاأما فريق �لعقيدة و�لدين فقد �أقتنع باأن هذه 
�لنكبات لي�شت �إل �إذلًل للنفو�س جز�ء وفاقًا 
مبا نزعت �إليه من �لإعتز�ز بحكم �لعقل ونبذ 
�لعقائد ور�ء �لظهور. و�أما فريق �لإحلاد فقد 
�رت����اأى �أن ��شطر�ب �أوربا ينه�س دلياُل قويًا 
عل����ى فو�شى �حلي����اة وعبثه����ا، وعل����ى ر�أ�س 

هوؤلء برون وهينيو�شوبنهور.

 فلسفته:

1- العالم فكرة
ي����رى �شوبنه����ور �أن �لو�شاط����ة �لوحيدة بن 
�لإن�ش����ان و�لع����امل �خلارج����ي ه����ي �حلو��س 
و�مل�شاع����ر، فاأن����ت �إذ� ر�أيت �شج����رة �نطبعت 
�شورته����ا يف ذهن����ك، وه����ذه �ل�ش����ورة �إمن����ا 
�نتقل����ت عن طري����ق عد�شة �لع����ن، فقد تكون 
مطابق����ة حلقيقته����ا �خلارجية وق����د ل تكون، 
وقل مث����ل ذل����ك يف كل معلوماتك ع����ن �أجز�ء 
�لوجود، فال�شورة �لتي كونهاذهنك عن هذه 
�لدني����ا هي فكرة خلقته����ا حو��شك ول يتحتم 
�أن يك����ون لها حقيقة و�قع����ة مطابقة لها و�إذن 
فالإن�ش����ان كم����ا يقولون دنيا نف�ش����ه، و�أن يف 
�لوج����ود م����ن �لدنى مبقد�ر ما في����ه من عقول 

ب�شرية.
يخل�����س �شوبنه����ور م����ن ه����ذ� ب����اأن �لو�جب 
�لأول ه����و در��ش����ة �لعقل قبل �لب����دء بدر��شة 
�لعق����ل  در��ش����ة  يف  لأن  �ملح�شو�ش����ات، 
�ملفت����اح �لذي ن�شل ب����ه �إىل حقائ����ق �لوجود 

�خلارجي.

 2 – العالم إرادة
ي����كاد يجم����ع �لفال�شف����ة عل����ى �أن كن����ه �لعق����ل 
�أن  �إل  و�لفك����ر،  �ل�شع����ور  هم����ا  وجوه����ره 

�شوبنه����ور يرف�����س ذل����ك رف�شًا، ويق����ول باأن 
�ل�شع����ور �إن ه����و �إل ق�شرة خارجي����ة لعقولنا 
ل يع����رف عل����ى وج����ه �لدق����ة م����ا حتوي����ه يف 
باطنه����ا، فه����ذ� �لغ����الف �ملفكر يخف����ي ور�ءه 
�إر�دة ل �شعوري����ة، ل يخم����د له����ا ن�ش����اط، ول 
تنتهي له����ا رغب����ات و�آمال، وه����ي �لتي متلك 
زم����ام �لإن�ش����ان يف كل حركات����ه و�أعماله، �أما 
ه����ذ� �ملنط����ق �لذي نحتك����م �إلي����ه يف كثر من 
�شئونن����ا، و�ل����ذي يخي����ل �إلين����ا �أن����ه نابع من 
�لعق����ل �لو�ع����ي، ه����و يف �لو�قع ملج����م بهذه 

�لإر�دة �لباطني����ة، فنحن ل نري����د �ل�شيء لأن 
هن����اك م����ن �لأ�شب����اب �ملنطقية م����ا يدفعنا �إىل 
ذل����ك، ولكنن����ا نخل����ق �لأ�شب����اب خلق����ًا �إذ� كنا 
نري����ده �إر�دة ل �شعورية. فالأ�شباب نتيجة ل 
مقدم����ة!! بل ن�شتطي����ع �أن نذهب �إىل �أبعد من 
هذ� �لزعم فنق����ول: �إننا �إمنا نخلق �لفل�شفات 
ونبتدع �لديان����ات لنخفي يف طياتها رغباتنا 
�لن�ش����اط  نو�ح����ي  كل  يف  �بح����ث  �خلفي����ة. 
�لإن�ش����اين، جت����د دو�فعه م�شتقة م����ن �لإر�دة 
�لال�شعوري����ة، ل م����ن �لعقل و�ل�شع����ور. فهذ� 
�لتناف�����س و�لتناحر على �أ�شب����اب �لعي�س من 
طعام ول����ذ�ت، �إمنا ينبع م����ن )�إر�دة �حلياة( 
�لت����ي يبطنه����ا كل كائ����ن يف طو�ي����ا نف�ش����ه، 
حت����ى �شخ�شي����ة �لف����رد ل تتكون م����ن �أعماله 
�لعقلي����ة ولكن من نزو�ت����ه �لال�شعورية �لتي 
يندفع �ليها باإر�دت����ه �خلفية؛ ومن هنا كانت 
�لديان����ات عل����ى �ختالفها تعد �جلن����ة لالإر�دة 
�لطاه����رة )�أي �لقل����وب( ولكنه����ا ل تع����رتف 
بالعق����ول �لكبرة ول حت�ش����ب لها يف جناتها 

ح�شابًا.

عل����ى  مق�ش����ورة  �لإر�دة  �شيط����رة  ولي�ش����ت 
�حلي����اة �لفكري����ة، ب����ل تتعد�ه����ا �إىل �لد�ئ����رة 
�لف�شيولوجية. فاإر�دة �حلي����اة خلقت �أوعية 
يجري فيها �ل����دم، و�إر�دة �ملعرفة خلقت خمًا 
ي�شل �إىل �شتى �ملعارف، و�إر�دة �لقب�س على 

�لأ�شي����اء خلقت �لأيدي، وهكذ� ن�شاأ كل ع�شو 
بعد ن�ش����وء �إر�دة وظيفته، فح����ركات �جل�شم 
ه����ي يف �لو�ق����ع �إر�د�ت جم�شم����ة بل �جل�شم 
كل����ه �إر�دة متبلورة. �إذن ف����الر�دة، ل �لعقل، 
ه����ي كن����ه �لإن�ش����ان بل كن����ه �لكائن����ات �حلية 
جميعًا، ه����ذه �لإر�دة �لتي نتح����دث عنها هي 
ر�دة �حلي����اة، ولي�����س �حلياة �أي����ًا كان لونها، 
ولك����ن )�إر�دة �حلياة �لكامل����ة(. ولي�شت هذه 
�لإر�دة مق�شم����ة بن �لأف����ر�د، �أعني لي�س لكل 
ف����رد �إر�دت����ه �مل�شتقلة تعبث به كي����ف �شاءت، 
ولكنه����ا �إر�دة و�حدة تتناول �حلياة باأ�شرها 
كتلة و�حدة و�شيئ����ًا ل يقبل �لتجزئة، فالفرد 
لي�����س حقيقة يف ذ�ته ولكن����ه ظاهرة حلقيقة، 
فه����و ج����زء م����ن كل متما�شك، وحمت����وم عليه 
بحك����م �إر�دت����ه �أن ي�ش����ر يف طري����ق مر�شوم 
حتى ل ي�شطرب نظام ذلك �لكل �ملتحد. ومن 
هن����ا ن�شاأت رغب����ة �لتنا�شل مث����ال، فهي لي�شت 
رغب����ة فردية، ولكنه����ا رغبة �حلي����اة باأ�شرها 
وهي وحده����ا �لتي ت�شخر �لأف����ر�د ل�شاحلها 
بل �أن ه����وؤلء �لأفر�د �ل�ش����ورة �ملح�شة �لتي 

تظهر فيها �إر�دة �حلياة.

يقول �شبينوز�: لو �أن حجرً� �ألقي يف �لهو�ء 
وكان لدي����ه �شع����ور و�إدر�ك لظ����ن �أن����ه �إمن����ا 
يتحرك مبح�س �إر�دته �حلرة و�أنه هو �لذي 
يخت����ار �لزم����ان و�مل����كان �للذين يق����ع فيهما. 
وم����ا �أ�شب����ه �لإن�شان يف حيات����ه بذلك �حلجر 
�مللقى: كالهما تدفع����ه قوة خارجية وكالهما 
يتوه����م �أنه ح����ر ل �شلطان عل����ى �إر�دته. نعم، 
�إر�دة �حلي����اة يف عمومها حرة �لت�شرف لأنه 
لي�س هناك �إر�دة حتد ت�شرفها ولكن كل قالب 
من قو�ل����ب �حلياة، �أي كل ج�ش����د مادي يدب 
فيه ج����زء من �حلياة، حم����دود ول ريب بتلك 
�لإر�دة �لكلي����ة �ش����و�ء �أكان ذلك �لقالب �حلي 

نوعًا �أم فردً� �أم ع�شوً� من فرد.

 3 – العالم شر
م����ا د�مت �لإر�دة �أ�شا�����س �حلياة فاحلياة �شر 
كله����ا. ذل����ك لأن �لإر�دة مبع����ث ل�شل�شل����ة م����ن 
�لرغب����ات ل تنقطع. و�لرغبة ع����ادة متتد �إىل 
�أكرثمم����ا ي�شتطيع �لإن�ش����ان حتقيقه: وهكذ� 
يظ����ل �لإن�ش����ان مدفوع����ا يف حيات����ه ب����اآلف 
�لدو�ف����ع م����ن �لآم����ال �لتي �إن حتق����ق بع�شها 
فمعظمه����ا خائب فا�شل، وهو �أمام هذ� �لف�شل 

�لذي يغمره يف كل خطوة يخطوها ي�شتحيل 
عليه �أن يت����ذوق يف حياته �شعادة مطلقة، ثم 
هو ل منا�س له من هذه �لرغبات �لتي ي�شوق 
بع�شها بع�شًا، لأن جوهر �لإن�شان �إر�دة كما 
بينا، ف����اإذ� هو تخل�س من �إر�دته فقد تخل�س 
م����ن نف�ش����ه؛ ولب����د له����ذه �لإر�دة �أن تعي�����س 
وتتغ����ذى، وهذه �ملطام����ع �مل�شتمرة يف حياة 
�لفرد هي �لوقود �لذي تخلقه �لإر�دة لنف�شها. 
و�حلي����اة كلها �ش����ر كذلك، ماد�م����ت �لآلم هي 
طبيع����ة مادته����ا �لتي تتك����ون منه����ا، ولي�شت 
�ل�شع����ادة �إل حال����ة �شلبي����ة يق����ف فيه����ا تي����ار 
�لآلم. وما ��شطلحنا على ت�شميته بال�شعادة 
�إمنا هي �حلالة �لتي ينعدم فيها وجود �لأمل، 
�أعني �أن لي�س ثمة �شعادة �إيجابية. وقد �أ�شار 
�أر�شط����و �إىل هذه �حلقيقة بقول����ه �أن �حلكيم 
ل يجوز ل����ه �أن يبحث عن �ل�شعادة، بل يجب 

عليه �أن ي�شعى ور�ء �لتخل�س من �آلمه.
وفوق هذ� كله، فاحلي����اة �شر كلها لأنها عر�ك 
د�ئم، فاأينما �ش����رت �شادفت تناحرً� وتناف�شًا 
وجه����ادً�، ف����كل ن����وع يقات����ل يف �شبي����ل �ملادة 
و�لزم����ان و�مل����كان. نع����م ل ري����ب �أن �حلي����اة 
قا�شي����ة موؤملة، ولي�����س يعج����ب �شوبنهور �إل 
م����ن متفائ����ل يبت�ش����م له����ذ� �لعامل ويق����ول لو 
�أن �أ�ش����د �لنا�����س تف����اوؤل ط����اف بامل�شت�شفيات 
و�ل�شجون و�شاحات �حل����روب لي�شهد �ألو�ن 
�لأمل و�لع����ذ�ب، ول����و �أن����ه ر�أى �لبوؤ�س �لذي 
يتو�رى خج����اًل يف �ركان �لأك����و�خ �ملظلمة. 
نع����م لو �أب�شر ه����ذ� وذ�ك وما هو �شر من ذلك 
جميعًا لأنقل����ب مت�شائمًا يئو�ش����ًا على �لفور. 
و�إل فحدثن����ي برب����ك م����ن �أي����ن ��شت����ق د�نتي 
�شورة جحيمه �إل من هذ� �لعامل �لذي نعي�س 
في����ه، ومع ذلك فق����د كونها �شورة م����ا �أهولها 
من �شورة!! ثم �نظ����ر كيف ��شطدم مب�شكلة 
�شقطت �أمامها عبقريت����ه عجزً� و�إعياء عندما 
�أر�د �أن ي�ش����ور جنة �شعي����دة لأنه �لتم�س من 
�حلي����اة �أجز�ء �ل�شورة �لت����ي يريد فعز عليه 

�ملثال!!

 4 – الفلسفة
ر�أين����ا كم يدفع �ملرء من �ل�شق����اء ثمنًا باه�شًا 
لأنفا�ش����ه! وعلمن����ا �أن �حلي����اة مبا حتوي من 
�ش����ر جتارة خا�شرة ل ت�شاوي ثمنها!!. ولكن 
�أل ن�شتطي����ع �أن نر�ش����م طريق����ًا لل�شعادة؟ ذلك 
مي�ش����ور �إذ� تغلب جانب �لعقل و�ملعرفة على 

جان����ب �لإر�دة و�لرغب����ة من �لإن�ش����ان. فاأنت 
عاجز عن �إدر�ك �ل�شع����ادة �إذ� متلكت �لإر�دة 
منك �لزمام، و�أن����ت عاجز عن �إدر�ك �ل�شعادة 
بامل����ال و�جل����اه، وهي على ق����اب قو�شن منك 
�إذ� �أ�شلم����ت قي����ادك �إىل �لعق����ل و��شتطعت �أن 
�لإر�دة حت����ى حت�شره����ا يف  عل����ى  ت�شغ����ط 
حي����ز �شئيل. ويعتقد �شوبنه����ور �أن �لإعجاز 
ل يك����ون يف �إخ�ش����اع �لع����امل باأ�ش����ره بق����در 
�إذن  �لإر�دة......  �إخ�ش����اع  يف  يك����ون  م����ا 
فالفيل�ش����وف وح����ده ه����و �ل����ذي ي�شتطيع �أن 
يتغلب عل����ى �شق����اء �حلياة. لأن����ه �شورة من 
�ملعرفةغ����ر �ملقيدةب����الإر�دة، و�إذ� ��شتط����اع 
�لفك����ر �أن يتخل�س من قي����ود �لرغبة و�لهوى 
�أمكنه �أن يرى �لأ�شياء على حقيقتها �ملجردة. 
فالفل�شف����ة ه����ي عبارة ع����ن �لنظ����ر �ملجرد عن 
�لر�دة، ه����ي �إن����كار �ل����ذ�ت عن����د �لنظ����ر �إىل 
مظاهر �لوج����ود و�عتبارها حقائق يف ذ�تها 

دون �أن تربطها باحلياة �لب�شرية.

 5 – الفن
نح����ن �إذن نن�شد حترير �ملعرف����ة من ��شتعباد 
�لإر�دة، نن�ش����د �إن����كار �ل�شخ�����س لنف�شه عند 
نظ����ره لالأ�شياء، ولي�س ه����ذ� �ملن�شود �إل �لفن 
يف �أ�ش����ح معانيه. فالفن����ان �لعبقري يحاول 
�أن يرى �لأ�شي����اء من وجهة �شفاتها �لعامة ل 
يعباأ كث����رً� بالأ�شباح �ملادي����ة �لتي متثل تلك 
�ل�شف����ات فمو�شوع �لفن ه����و جت�شيد �لكلي 
�لع����ام يف جزئ����ي م����ن �جلزيئ����ات و�ل�شورة 

�لفني����ة يجب �أن تك����ون �ملثل �لأعل����ى لل�شيء 
�مل�ش����ور، ومعنى ذلك �أن �ش����ورة �لبقرة مثاًل 
لك����ي تكون من �آي����ات �لفن �لرفي����ع، يجب �أن 
يتجمع فيها كل مميز�ت هذ� �لنوع وما يتعلق 
به م����ن �شفات، كاأن نوع �لبق����رة كله قد تركز 
يف هذه �لبقرة �لو�حدة. و�شور �لأ�شخا�س 
يج����ب �أن تق�شد ل �إىل �لدق����ة �لفوتوغر�فية، 
ب����ل �إىل عر�س كل ما ميكن عر�شه من �شفات 
�لإن�شان عامة يف مالم����ح �ل�شخ�س �مل�شور، 
�شف����ات،  �شي�ش����ور  �لفن����ان  �أن  �لو�ق����ع  �إذ 
ولي�ش����ت �لأج�شام �إل و�شائل فقط لإبر�ز تلك 

�ل�شفات.
ولنوج����ز ه����ذ� يف عب����ارة �أخ����رى: نق����ول �أن 
�ل�ش����ورة �لفني����ة ل�ش����يء م����ا يج����ب �أن تكون 
عب����ارة عن )�ملثل �لأفالط����وين( لذلك �ل�شيء، 
وبقدر ما تقرب �ل�شورة من ذلك �ملثل �خليايل 
تك����ون قيمتها �لفنية. فطربنا جلمال �لطبيعة 
�أو �ل�شعر �أو �لت�شوي����ر �إمنا ي�شدر عن تاأمل 
�لأ�شي����اء يف حقيقتها �لو�قعة دون �أن ميتزج 
ذلك �لتاأمل بوجهة �لنظر �ل�شخ�شية. ف�شو�ء 
لدى �لفنان �أن يرى غروب �ل�شم�س من ق�شر 
مني����ف �أو م����ن ك����وة يف �شجن مظل����م. فالفن 
ميحو بوؤ�س �حلياة وعللها باأن يعر�س علينا 
�ش����ورً� خالدة من ور�ء ه����ذه �ل�شور �لفردية 

�لز�ئلة.

 6 – الدين
و�إذ� كان����ت �لفل�شف����ة و�شيل����ة لتق����اء �ش����رور 
�حلي����اة مبا ت�شتطيع����ه من �إخ�ش����اع �ل�شهوة 
حلك����م �لعقل، و�إذ� كان �لفن عاماًل من عو�مل 
�ل�شع����ادة لأن����ه ل يعباأ بالأ�شب����اح �ملادية �لتي 
تتح����رك �أمامن����ا و�إمن����ا يعن����ى بحقائ����ق هذه 
�لأ�شي����اء �خلالدة، فالدي����ن طريق ثالث يوؤدي 
�إىل �شع����ادة �لنف�س وطماأنينته����ا لأنه بدوره 
عب����ارة ع����ن �إخ�ش����اع �لإر�دة حلكم����ة �لعقل، 
فال�شيام �ل����ذي تفر�شه �لأديان جميعًا يق�شد 
من����ه تدري����ب �لنف�����س عل����ى قه����ر �إر�دته����ا �أو 

�شهوتها.

 7 – حكمة الموت
وبع����د، فم����ا �أعج����ب �أن تك����ون �حلي����اة كم����ا 
هي �ش����رورً� و�آلم����ًا، ومع ذلك تتخ����ذ لها من 
و�لذي����وع!!  �لنت�ش����ار  عل����ى  عون����ًا  �أنف�شن����ا 
ي�شي����ح �شوبنه����ور باأعلى �شوت����ه �أن �حلياة 
�ش����وء و�ش����ر ويج����ب �أن نق�شي عليه����ا ق�شاء 
مربمًا. ولكن كيف؟ �حل����ل عنده ب�شيط وهو 
�أن نهج����ر �لن�ش����اء هج����رً� جن�شي����ًا لأنهن �أ�س 
�لبالء مب����ا يقدمن للرجال من فتن����ة و�أغر�ء. 
وهو يت�شاءل: �إىل متى تدفعنا �حلياة �أمامها 
دفع �خلر�ف وهي ل حتوي �إل �شقاء وعناء؟ 
متى ن�شتجم����ع كل ما منلك من قوة و�شجاعة 
لن�شيح يف وجهها �أن �حلياة �أكذوبة وخدعة. 

�أن جناة �لإن�شان وخال�شه �إمنا هو �ملوت!
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أليستير ماكفارلين

 ترجمة: أمجاد المطيري

بداياته:
ول���د �آرث���ر �شوبنهاور يف 22 �شب���اط 1788، 
و تنح���در �أ�شول���ه من عائلة �لتاج���ر �لهانزي 
�لرثي���ة يف د�نزيج – و�ملعروف���ة حالًيا با�شم 
غد�ن�ش���ك يف بولن���د�. وتعود �لأ�ش���رة لأ�شل 

هولن���دي، حيث كانت بارزة �جتماعًيا ومالًيا 
لع���دة �أجي���ال، كان �شعاره���م )ب���دون �حلرية 
ل توج���د �شع���ادة(، وه���و م���ا ب���دى ز�خ���ًر� 
بال�شخري���ة �إذ� م���ا �شّلطنا �ل�ش���وء على حياة 
�آرث���ر فيما بع���د. كان لآرثر �أخ���ت تدعى لويز 
�ديالي���د )’�أديل’(، ول���دت يف 12 من حزير�ن 

1797، ولكنه ن�شاأ وحيًد� بعيًد� عن �جلميع، 
�نطو�ئًي���ا، ومتحجًر�، بل طور نظرة ظالمية 

خميفة للماأزق �لإن�شاين.
       كان و�ل���د �آرث���ر �شوبنه���اور -فلوري����س 
)هايرنيت����س(- تاج���ًر� ثرًيا ومال���ًكا لل�شفن. 
وق�شى �شن���و�ت عديدة بن �جنلرت� وفرن�شا 

لدي���ه حما����س  يف �شباب���ه، وكنتيج���ة تول���د 
م�شت���د�م للحي���اة �لإجنليزي���ة، لق���د كان يقر�أ 
�شحيف���ة )�لتامي���ز( كل ي���وم – وه���ي ع���ادة 
�ّتبعها �بنه �أرث���ر فيما بعد-. خطط فلوري�س 
حلي���اة �بن���ه بالتف�شي���ل: كان �شي�شب���ح �آرثر 
تاجًر�. وُ�ختر ��شم �آرثر لأنه ُيكتب بالأملانية 
و�لجنليزية و�لفرن�شية بنف�س �لطريقة. كما 
�أن���ه رت���ب �لأمر لتك���ون ولدت���ه يف �إجنلرت�، 
حت���ى يكت�ش���ب حق���وق �ملو�ط���ن �لربيطاين. 
ولك���ن ف�شلت ه���ذه �لرتتيب���ات ب�شبب مر�س 
و�لدت���ه  �أثن���اء �حلم���ل، و بهذ� ول���د �آرثر يف 
د�نزيغ. تنحدر و�ل���دة �آرثر -جو�نا هرنيتا- 
ا. و  م���ن عائلة ثرية وموؤث���رة يف د�نزيغ �أي�شً
كانت جو�نا �شخ�شية متعلمة، ذ�ئعة �ل�شيت، 
يغل���ب على طبعها �لأناني���ة، و�لطموح. حيث 
�أ�شبح���ت رو�ئية �شهرة وناجح���ة لها مكانة 
ب���ارزة يف �ملجتم���ع �لأملاين �لأدب���ي و�لفني. 
كان���ت جتم���ع يف طّي���ات �شخ�شيته���ا م���ا بن 
�ل�ش���دة و�لل���ن، وو�شفه���ا �أح���د �ملعا�شري���ن 
عالق���ة  كان���ت  و�ل���روح.  �لقل���ب  مبعدوم���ة 
�شوبنه���اور بو�ل���ده �شعب���ة خ���الل �ملر�ح���ل 
�لأوىل م���ن حيات���ه، �إل �أنها �أ�ش���د �شعوبة مع 
و�لدت���ه فيما بعد، حي���ث �نتهى ب���ه �لأمر �إىل 

قطع عالقته بها وعدم ح�شور جنازتها.
       �نتقل���ت �أ�شرت���ه ح���ن كان يف �خلام�ش���ة 
�إىل هامب���ورج بعد �أن �شمتها د�نزيغ من قبل 
برو�شي���ا. وز�ر �أوروب���ا م���ع �أ�شرت���ه كياف���ع، 
ويف �شن���و�ت مر�هقته عدة مر�ت يف جولت 
�شياحي���ة، حي���ث ق�ش���ى بع����س م���ن �شنو�ت 
�ملر�هق���ة يف مدر�شة د�خلي���ة يف وميبلدون، 
فاأ�شبح يجيد �للغ���ة �لإجنليزية و�لفرن�شية، 
م�شتمتًعا بوقت���ه يف فرن�شا، وكارًها ملدر�شته 
ومر�هقت���ه  �آرث���ر  طفول���ة  �إن  �جنل���رت�.  يف 

�لتعي�شة جًد� تف�شر بغ�شه �حلاد للب�شر.
      ��شطر �آرثر يف �أو�خر مر�هقته �إىل �لعمل 
يف �لتجارة مع �لعائلة، على �لرغم من رغبته 
يف �للتحاق باجلامع���ة. ويف ني�شان/�أبريل 
1805، ت���ويف فلوري����س �شوبنه���اور -و�ل���د 
�آرثر- فج���اأة، وغالب �لظ���ن، منتحًر�. وبذلك 
ح�شلت �لأم و�لبن على �حلرية و�ل�شتقالل 
�مل���ايل، �شالك���ن بذلك طرًق���ا منف�شل���ة ب�شكل 
مت�شاعد. حيث �نتقل���ت جو�نا مع �بنتها �إىل 
فامي���ار لت�شبح كاتب���ة ناجحة ج���ًد�، و قامت 
بتاأ�شي����س �شال���ون �أدب���ي  حت���ت �إ�شر�فها، و 
�ل���ذي كان �لأدي���ب غوت���ه م���ن �أك���رث رو�ده. 
���ا غر  وبذل���ك بق���ي �آرث���ر �شوبنه���اور �شخ�شً
مع���روف يف معظم فرت�ت حياته، بخالف �أنه 

�بن لرو�ئية م�شهورة.
       ويف ع���ام 1809، �لتح���ق �آرث���ر بجامع���ة 
غوتنغ���ن لدر��ش���ة �لط���ب، ولكن���ه �شرعان ما 
حتول �إىل �لفل�شفة و�نتقل �إىل جامعة برلن. 
ليتو�ش���ع يف در��شة �لفل�شف���ة، وعلم �لنف�س، 
وعل���م �لفل���ك، وعلم �حلي���و�ن، وعل���م �لآثار، 

وعلم وظائف �لأع�شاء و�لتاريخ و�لأدب. بد�أ 
بكتاب���ة �أطروحة �لدكتور�ة يف �شن �خلام�شة 
و�لع�شري���ن حتت عن���و�ن )�لأ�ش���ول �لأربعة 
ملب���د�أ �ل�شب���ب �ل���كايف(، �كت�ش���ب �لدكت���ور�ة 
من جامع���ة ينا، ليكر�س بقي���ة حياته لتطوير 

و�شقل نهجه �لفريد يف �لفل�شفة.
 

وراء  )مــا  الميتافيزيقيــا 
الطبيعة(:

�أ�شب���ح ماور�ء �لطبيعة بع���د �إميانويل كانط 
)1724-1804( ج���زًء� ل يتجز�أ من �أي نظام 
متط���ور للفل�شف���ة. وميك���ن تلخي����س م�شكلة 
كان���ط �مليتافيزيقية عل���ى �لنحو �لتايل: كيف 
ميك���ن �أن متي���ز عقولن���ا �لو�قع، باعتب���ار �أن 
�لو�قع هو �لأمر �لوحيد �ملتاح لنا ب�شكل غر 
مبا�شر من خ���الل �لإدر�ك؟ كانت طريقة كانط  
تق���وم عل���ى �لتوفي���ق ب���ن �أو�شافن���ا �لذ�تية 
و�ملو�شوعي���ة يف �لع���امل، �أو كم���ا قال:"ل���ن 
نك���ن  ومل  �لإح�شا����س،  دون  �ل�ش���يء  مُنن���ح 
لنفكر فيه دون ب�شرة.  فالأفكار بال حمتوى 
فارغة، و ي�شبح �لبديهي �أعمى �إذ� ما خال من 
�ملفاهي���م."�أي بعب���ارة �أخرى: نح���ن بحاجة 
�إىل كل �خل���رب�ت �ملكت�شبة من خالل حو��شنا 
لفهم �لع���امل )�أي ‘�لبديهيات’ يف م�شطلحات 
كان���ط(، وبحاجة للقدرة �لفكري���ة لتاأمل هذه 

�لتجارب )�أي با�شتخد�م �ملفاهيم(.
      ويطلق كانط على �مليتافيزيقيا �خلا�شة به 
م�شطلح"�ملثالية �ملت�شامية"– و هو م�شطلح 
مرفو�س يخفي ب�شاطت���ه وقوته.  ي�شر لفظ 
�ملت�شامي���ة لتجرب���ة لي�ش���ت ح�شية فق���ط، �أما 
�ملثالية فت�شر �إىل فكرة �أن �لفكر هو �لأ�شا�س 
يف �لو�ق���ع.  و تق�ش���م فل�شلف���ة كان���ط �لع���امل 
�إىل ق�شم���ن: �لع���امل �حلد�شي، و ه���و �لو�قع 
�لذي يك���ون م�شتقل بذ�ته عن ��شت�شعارنا له، 
حيث ل ميكننا �أبًد� �لو�شول �ملبا�شر �إىل هذ� 
�لعامل، ولك���ن ن�شتدل عليه من خالل حو��شنا 
وم���ن خالل تف�شر �جلهاز �لعقلي لدينا – �أي 
من قبل جمموعات من �ملفاهيم �لتي نحتاجها 
لتجرب���ة �أي �ش���يء. �أم���ا ظاه���رة �لع���امل فهي 
تعن���ي �لعامل كما يبدو لن���ا. و مييز كانط بن 
�جلزئن بالإ�شارة �إىل �لأ�شياء )�لتي متر بها 
حو��شن���ا(، و�لأ�شياء �حلد�شي���ة يف حد ذ�تها 
)باعتباره���ا �ل�شب���ب �أو �أ�شا����س جتربتنا من 

�لظو�هر �ملقابلة �لأخرى(.
      �دع���ى �شوبنه���اور �أن���ه ح�ّش���ن وبنى على 
�مليتافيزيقي���ا �خلا�ش���ة بكان���ط، وه���و مايعد 
نوع من �خلد�ع، لأن �شوبنهاور عر�س جانبا 
خمتلف���ا متام���ا ع���ن ظاه���رة �لع���امل �حلد�شي 
لكانط. حيث تنط���وي �مليتافيزيقية �لكانطية 
على �لإ�ش���ارة �إىل �ل�شيء يف ذ�ته مبر��شالت 
مف�شلة ب���ن �لظاهرة و �حلد�شي���ة )و�لتي ل 
ميك���ن فهمها لأن �حلد�شية تتجاوز معرفتنا(. 

�إن ت�شور �شوبنهاور للعامل �حلد�شي خمتلف 
متاًما : حيث �أن �لو�قع يف حد ذ�ته، و بغ�س 
�لنظ���ر عن �در�كن���ا �حل�شي، ه���و كيان و�حد 
غر متمايز ون�شتطيع �أن نتمكن من معرفته، 

و�أطلق على هذ� �لكيان م�شمى"�لإر�دة".
       كان���ت �إر�دة �شوبنهاور �شيًئا جديًد� وجّد 
غريب، حي���ث ت�شورها على �أنه���ا �شاعية، �أو 
رمبا قوة للتعبر عن �لذ�ت �أو �لوجود. وكل 
ظاه���رة، على حد زعمه، هي مظهر من مظاهر 
ذل���ك. فالإر�دة عمي���اء يف كل �شيء: فما ور�ء 
�لظو�ه���ر، كان و�قع �شوبنهاور بدون هدف. 
و ه���ذه �لروؤي���ة تع���د فريدة من نوعه���ا، ونفر 
منه���ا �لكثرون. لق���د ر�أى �شوبنه���اور �لعامل 
م�شع���وًر� يله���ث بال هدف – وه���ي رمبا �أكرث 

نظرة كئيبة ��شتطاع فيل�شوف تطويرها.
       ولأن �شوبنه���اور كان ملح���ًد� �شارًم���ا، 
فاإن �لر�دة لي�شت باملفه���وم �لديني، كما �أنها 
لي�شت �شكل من �أ�شكال �لإدر�ك �لو�عي، �شو�ًء 
بال�شخ�شي���ة �أو باملعنى �جلماع���ي �ليونغي. 
لقد ر�أى �شوبنهار �لنف����س �لب�شرية من�شطرة 
بن �لتفكر �لعقالين و�شعيها �ملوحد �لعميق 
دون �جت���اه نح���و �لتكاث���ر و�لبق���اء على قيد 
�حلي���اة )قارنها بتق�شيم فروي���د: �لأنا �لعليا، 
���ا �أنه ميكننا �أن  و�لأن���ا، و�لهوية(، وقال �أي�شً
ن���درك ب�شكل مبا�شر �لو�ق���ع �لد�خلي لالإر�دة 
يف  بن���ا  �خلا�ش���ة  �لإر�د�ت  �ختربن���ا  كلم���ا 

عملها.

 العالم كإرادة وتصّور
ُطب���ع �لكتاب �لذي �أطلق علي���ه باللغة �لأملانية 
 Die Welt als Wille und(
ع���ام 1818،  وُن�ش���ر يف   )Vorstellung
وم���ر بالعدي���د م���ن �ملر�جع���ات و�لتنقيح���ات 
�ل�شامل���ة عل���ى نفق���ة �شوبنه���اور. �إن �أف�ش���ل 
ترجم���ة �إجنليزية للكتاب ه���ي )�لعامل كاإر�دة 
و ت�ش���ور( من ِقبل �إي. ج���ي. �إف. باين �لذي 
ُن�ش���ر بو��شطته عام 1958. غر �أن �لكتاب مل 

ي���رث ذلك �لهتمام �شو�ء يف �أملانيا �أو �جنلرت� 
حت���ى �آخ���ر حي���اة �شوبنه���اور مم���ا �شب���ب له 
تعا�ش���ًة كب���رة على �لرغم م���ن �عتقاده يف �أن 

�لعامل بال قلب وهدف.
      �إل �أن���ه حت���ى �لغي���وم �ملتبل���دة يف حيات���ه 
�متلكت بارق �شوء، فبعد �لنتهاء من حتفته، 
�شع���ى بكافة �لطرق �لتي م���ن خاللها ميكن �أن 
حت�شن �لآثار �ملرتتبة على �لإر�دة غر مهتمة 
وحتقي���ق م�شافة ذهني���ة بعيًد� ع���ن تاأثرها. 
كان���ت �إح���دى تل���ك �لط���رق تق���ع يف �لتجربة 
حمًب���ا  ���ا  �شخ�شً �شوبنه���اور  كان  �جلمالي���ة. 
للمو�شيق���ى ط���و�ل حيات���ه، حي���ث كان يعزف 
�لن���اي تقريب���ًا كل ي���وم، ويح�ش���ر �حلف���الت 
�ملو�شيقي���ة و�لأوب���ر� و�مل�ش���رح با�شتم���ر�ر. 
وبه���ذه �لطريق���ة �شعر �أنه ميكنن���ا �لن�شحاب 

موؤقًتا من ق�شوة �لعامل.
      متكن �شوبنهاور من خالل �لقر�ءة �لو��شعة 
�ملنتقاة �أن يكت�شف �لفل�شفة �ل�شرقية و�لدين، 
�وبن�ش���اد  لرتجم���ة  �كت�شاف���ه  بع���د  ذل���ك  كان 
)للجزء �لأخر م���ن �لكتاب �لهندو�شي �لفيد�، 
�ل���ذي يعود تاريخ���ه �إىل ما ب���ن 800 و400 
�شن���ة قبل �مليالد( حي���ث كان يق���ر�أ �أجز�ء منه 
كل يوم تقريًبا لبقي���ة حياته، وهكذ� بات �أول 
فيل�ش���وف غرب���ي يدر�س ه���ذ� �لكت���اب بعناية 
و�هتم���ام، حي���ث �أدرك م���ع �لوق���ت �أن �لكتاب 
ق���د �أدرج بع�س من جو�ن���ب مفهوِمه لالإر�دة. 
و��شتنتج من خالله �أن �لهروب �لد�ئم �لوحيد 
م���ن �لإر�دة �لكوني���ة يكم���ن يف حتا�ش���ي كل 
�أمني���ات �لإ�شب���اع �لدني���وي من خ���الل فقد�ن 
�ل���ذ�ت يف �لتاأمل �لباطن���ي، كقدي�س غربي �أو 

رجل دين �شرقي.
     ومب�شت���وى �أق���ل ت�شامًي���ا، كان���ت نظرت���ه 
ع���ن �لأخالقيات باأن���ه ينبغي للم���رء �أن يبدي 
�لرحم���ة ب�شكل موحد، �أي:"ل ت���وؤِذ �أحًد� … 
و�شاعد �جلميع بقدر ما ت�شتطيع"، بالرغم من 
�أن���ه ل يوج���د �إ�شارة يف حيات���ه بالمتناع عن 
�ملتع���ة �لدنيوية، �أو �ل�شعي للقد��شة، �أو حتى 

م�شاعدة جر�نه، بل �أنه يف �أحد �لأيام �ألزمته 
�ملحكم���ة بدفع تعوي�س �شيانة جلارته �مل�شنة 
بعدما زعم���ت �أن �شوبنهاور ق���د �عتدى عليها 

يف حلظة غ�شب �أثناء خالف ن�شب بينهما.

 آخر حياته:
 Parerga و �أخ���ًر� بعد ن�شر عمل���ه �لأخر
وParalipomena يف ع���ام 1851 حتت 
عنو�ن"�لعم���ل �لتاب���ع و�لإ�شقاط���ات"، بد�أت 
مكان���ة �شوبنهاور كفيل�ش���وف كبر بالظهور. 
حيث ب���د�أت �ملناق�ش���ات حول عمل���ه بالظهور 
م�شحوب���ة  و�أمري���كا  و�إجنل���رت�  �أملاني���ا  يف 
مبالحظ���ات �إيجابي���ة، ولق���ي ه���ذ� �لعرت�ف 
�ملتاأخر مبكانت���ه بع�س من �لر�شى يف نف�شه، 

جاعاًل �أيامه �لأخرة �أكرث �حتماًل.
      وعلى �لرغم من فل�شفته �لقامتة و��شتياءه 
م���ن �لالمب���الة لأعماله لف���رتة طويل���ة، �إل �أن 
حي���اة �شوبنه���اور مل تخلو م���ن تعوي�شاتها. 
فق���د كان ثرًي���ا للح���د �ل���ذي جعل���ه ي�شتمت���ع 
بال�شفر ب�شكل د�ئم، وتناول �لطعام و�ل�شر�ب 
�جلي���د، و�لق���ر�ءة عل���ى نط���اق و��ش���ع.  كم���ا 
كان باإمكان���ه م�شارك���ة �حلدي���ث �مل�شل���ي م���ع 
�لقلي���ل م���ن �لأ�شدقاء عل���ى �لرغم م���ن تهكمه 
و�شخريته. وعندما �أ�شبح معروًفا وم�شهوًر� 
يف �ل�شن���و�ت �لتي �شبقت وفاته، ز�ره �لعديد 
م���ن �لنا����س م���ن �خل���ارج و�لذي���ن تفاج���اأو� 
بلطافته �أكرث بعدم���ا كانو� يهابونه. لقد حقق 
ا به من �لت�شوية مع  �شوبنهاور منوذًجا خا�شً

مقت�شيات �لإر�دة.
      لق���د متت���ع ب�شح���ة جي���دة ملعظ���م حيات���ه، 
حيث كان ميار�س ريا�شة �مل�شي يومًيا بغ�س 
�لنظ���ر عن حالة �لطق�س. وبالرغم من �أنه كان 
قادًر� على �لقر�ءة بدون ��شتخد�م �لنظار�ت، 
�إل �أن���ه كان يعاين من �ل�شم���م ب�شكل متز�يد. 
ويف �لتا�شع من �شبتمرب 1860 مر�س للغاية 
ب�ش���كل مفاج���ئ، و�أ�ش���ّر �إىل �شديق���ه �حلميم 
وكات���ب �شرت���ه يف �مل�شتقب���ل ويلهلم قويرن، 

�أن���ه ل يخ���اف �مل���وت و�إمن���ا �أن يدف���ن حًي���ا، 
وطل���ب من���ه �شماًن���ا لتاأجي���ل جنازت���ه ليدفن 
ب�ش���كل منا�ش���ب. ويف ي���وم 21 م���ن �شبتمرب 
ع���ام 1860، ��شتدع���ت ل���ه �خلادم���ة �لطبي���ب 
�ل���ذي وجده ميًت���ا على �لأريك���ة، حيث تويف 
ب�ش���الم بع���د نوبة قلبي���ة.  ُيذكر �أن���ه قد عا�س 
وحي���ًد� ل�شبعة وع�شرين عاما يف فر�نكفورت 
ب�شحب���ة حيو�ناته �لأليف���ة. و بالفعل حتققت 
رغبت���ه، حيث بقي ج�ش���ده حتت �ملالحظة يف 
م�شرح���ة ملدة خم�س �أيام. و�أعد قويرن مر��شم 
�جلنازة بح�شورعدد قلي���ل من �أ�شدقائه. لقد 
دفن �آرث���ر �شوبنهاور ي���وم 26 �شبتمرب حتت 
ل���وح م�شّطح من �لرخ���ام �لد�كن حم���ل ��شمه 

فقط.

الخاتمة:
يق���ول و�يتهيد �أن كل م���ن �لفال�شفة �لالحقن 
كانو� عب���ارة عن �شل�شلة م���ن حو��شي كانط. 
وليك���ون هن���اك طريقة �أق���ل �إث���ارة للجدل من 
�لعودة �إىل نف�س �لنقطة د�ئًما، يجب �أن نقول 
�إن���ه ل يوج���د نظ���ام للفل�شفة ميكنن���ا �عتباره 
كام���اًل ب���دون �مليتافيزيقي���ا. �إن �مليتافيزيقي���ا 
�خلا�ش���ة ب�شوبنه���اور ب�شيط���ة ج���د� وه���ي: 
�أن �لإر�دة ه���ي جمي���ع �لأف���كار �لت���ي ينبغ���ي 
مو�جهتها وفهمه���ا، باعتبارها �لعن�شر �لأول 
�لفط���ري �ملحرك حلياتن���ا. �إن ه���ذ� �لتب�شيط 
�ل�شديد مبالغ فيه ملعظ���م �لفال�شفة �حلديثن، 
ولكن له جاذبية ل تقاوم لبع�س �لفنانن. ُيعد 
�شوبنه���اور عميًقا ولي�س مفك���ًر� دقيًقا – هذ� 
ما يقول���ه �لبع�س رحمة به، بع���د قر�ءة �شيء 
لأحده���م يخ�س �ل�شع���ادة مقارنة مبا فعله مع 
�لكاآب���ة. لق���د ��شتم���ر وحاول بحما����س، ولكن 
مل تلحق���ه �ملحاف���ل. لعل �أع���دل مقولة ق�شرة 
تنطب���ق عل���ى �شوبنه���ار ه���ي حكم���ة فولتر: 
ينبغي �أن ُتغفر �لأخطاء �لعظيمة يف �لعبقرية 

�حلقة.
عن موقع نقا�ش

ـــــهـــــاور  ـــــن آرثـــــــــــــر شـــــوب
 )1860-1788(

أليس���تير  يس���تعرض  مختص���رة  نب���ذة 
مكفارلين حياة استثنائية لفكر عنيد

يع��د كت��اب آرثر ش��وبنهاور و 

ال��ذي يحم��ل عنوان"الع��امل 

كإرادة وتص��ور"، أح��د أش��هر 

الفلس��فة، حي��ث  الكت��ب يف 

توقع في��ه آرثر نظريات فرويد 

ويونجية عن الالوعي، كام كان 

ل��ه تأثري كبري ع��ىل العديد من 

الفنان��ني م��ن أبرزه��م واغرن. 

ولك��ن أصب��ح ن��ادًرا م��ا ُيقرأ 

ه��ذه الكتاب يف ه��ذه األيام 

لصعوب��ة تقب��ل محت��واه، إال 

أن��ه ال ي��زال ب��ذات األهمي��ة 

كونه يحم��ل رؤي��ة فريدة عن 

العامل، ُمنّفرة للكثريين وآرسٌة 

ش��وبنهاور  يعطين��ا  للبع��ض. 

يف هذا الكت��اب فكرة واضحة 

ع��ن اإلرادة باعتبارها املحرك 

األول بالفطرة ملصائرنا، وبناًء 

عىل ذلك، فهو يقدم رؤية كئيبة 

للحالة اإلنسانية، و التي يتوقع 

من خاللها بش��كل قاتم الكثري 

م��ن وي��الت الق��رن العرشين. 

ويعت��ر هذا الكت��اب برجوعه 

للخي��ال أك��ر م��ن املنط��ق، 

تحف��ة يف امليتافيزيقي��ا )علم 

ماوراء الطبيع��ة(. ولذلك فمن 

الصعب تقبل تحفة ش��وبنهاور 

تلك، ليس ألنها مليئة بالحجج 

الكثيفة واملعقدة، مثل كتابات 

-والذي ميقته  املعارص  هيغل 

شوبنهاور ويس��خر منه-  ولكن 

لس��بب معاك��س أال وه��و: أن 

الحج��ة املركزي��ة القامئة فيه 

بس��يطة للغاية، ومصنوعة من 

ق��وة ال تن��ى، وه��ي أن عىل 

امل��رء إما أن يقبل��ه أو يرفضه 

ككل.
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رسول محمد رسول

هشام عبده

تجربة نيتشه الفلسفية
�ش���درت ترجمة كتاب"�شوبنه���اور مربيا"، 
�شف���اف  من�ش���ور�ت  ع���ن  م�ش���رتك  بن�ش���ر 
�لخت���الف  ومن�ش���ور�ت  ب���روت،  يف 
ود�ر  بغ���د�د،  يف  �أوم���ا  ود�ر  باجلز�ئ���ر، 
�لأم���ان يف تون����س. وكان نيت�ش���ه قد �أبدى 
يف عنو�نه"�شوبنهاور مربيا"�إيحاء دلليا 
يفه���م �لق���ارئ منه �أن���ه فق���ط �شيتحدث عن 
مو�طن���ه �لأملاين �آرثر �شوبنه���اور بو�شفه 
معلم���ا �أو مربي���ا له، لكن ق���ر�ءة منت �لن�س 
�شتجعلن���ا نغادر هذ� �لتف�شر �ملب�شط، فمن 
�ملوؤك���د ظهور �شوبنهاور فيه كمعلم لنيت�شه 
�ل���ذي تاأث���ر ب���ه �أمي���ا تاأث���ر، �إّل �أن جترب���ة 
�لق���ارئ للن����س ت�ش���وغ ل���ه �أن ي���رى نف�شه 
باإز�ء جترب���ة فل�شفية خا�شة بنيت�شه نف�شه 

و�لذي ب�شطها يف ثمانية ف�شول.
يق���دم قحطان جا�شم ترجمت���ه هذه مبقدمة 
ولدة  �لن����س،  ه���ذ�  ولدة  فيه���ا  يو�ش���ح 
عالق���ة �لتاأثر و�لتاأثر ب���ن فيل�شوفن، تلك 
�لعالق���ة �لت���ي و�شفه���ا رودول���ف �شتاي���رن 
بقول���ه �إن كتاب"�أفكار يف غ���ر �لأو�ن بّن 
مدى �لتاأثر �لذي �أحدثته يف نيت�شه فل�شفة 
�شوبنهاور، تل���ك �لفل�شفة �ملتناق�شة جذريا 

مع دو�فعه �لعميقة".
ومهم���ا كان���ت طبيع���ة تل���ك �لدو�ف���ع، ف���اإن 
نيت�ش���ه ك�ش���ف ع���ن طر�ئ���ق تو��شل���ه م���ع 
�أ�شالف���ه �لفال�شفة. فهذ� �لكتاب، وكما يقول 
�ملرتجم،"يعر�س لأفكار وت�شّور�ت نيت�شه 
عن دور �لفيل�ش���وف و�أهميته يف �ملجتمع، 
و�ملعاناة �لتي تعّر�س لها من حميطه ب�شبب 
�آر�ئه �لنقدي���ة وت�شّور�ته �مل�شاّدة للمعتاد 
و�ملت���د�ول من �لأفكار و�لعاد�ت و�ل�شلوك، 
ثم تاأكيده �ملتكرر على �أهمية �إف�شاح فر�شة 
�أكرب �أمام �لفيل�شوف و�لعامل، و�أل يتحول 
�إىل �أدو�ت يف خدم���ة �لدول���ة، بل ويطالب 
بق���وة بحيادي���ة ن�شاطاتهم���ا، و�لك���ف ع���ن 
�أن تك���ون �ملوؤ�ش�ش���ات �لتعليمي���ة يف خدمة 

�أهد�ف �لدولة وم�شالح �لر�أ�شمالين". 
ويف  مربي���ا"،  ن�س"�شوبنه���اور  وكان 
طبعت���ه �لأملاني���ة، ق���د �حت���ل �ل�شفحات من 
���الت  كتاب"تاأمُّ م���نت  يف   364 �إىل   287
خ���ارج �لأو�ن")ج 3(، وه���و كتاب يت�شّمن 

ترتج���م  مل  منه���ا  ثالث���ة  ف�ش���ول،  �أربع���ة 
�لف�ش���ل  �أق�ش���د:  �لآن  حت���ى  �لعربي���ة  �إىل 
و�لف�ش���ل  �شرت�و����س"،  �لأول"ديفي���د 
�لتاأري���خ"،  و�أ�ش���ر�ر  �لثاين"��شتعم���الت 
يف  فاغ���رن  �لر�بع"ريت�ش���ارد  و�لف�ش���ل 
باي���روث". �أما �لف�ش���ل �لثالث"�شوبنهاور 
مربيا"، فهو �لوحيد �ل���ذي �أخذ طريقه �إىل 

�لعربية هذ� �لعام.

درس فلسفي
يبدو هذ� �لكتاب در�شا فل�شفيا يف �لقر�ءة، 
نع���م كان نيت�ش���ه ق���د ع���رث على ن����س كتاب 
�شوبنهاور"�لع���امل �إر�دة ومتثال"مبح����س 
�ل�شدفة لدى بائع كت���ب، لكن تلك"�ملنا�شبة 
�لوجودية"ه���ي نف�شه���ا وج���دت يف مالقاة 
نيت�ش���ه ل�شوبنه���اور فر�ش���ة ذهبي���ة لبن���اء 

قر�ءة فريدة من نوعها، وهي �لقر�ءة �لتي 
فتح���ت لنيت�ش���ه �آفاق���ا للتعب���ر ع���ن روؤيته 
�خلا�ش���ة بالفيل�شوف و�ملفك���ر و�لفنان يف 

جتربته �لذ�تية، وكذلك �ملو�شوعية.
نظ���ر نيت�ش���ه �إىل ذ�ته فوجده���ا �شائعة يف 
�أتون �ليوم���ي �لعابر، هذ� �لقلق �لوجودي 
ب���د� عبئا ثقي���ال علي���ه. كان يري���د لذ�ته �أن 
ت�شتق���ر عن���د موئل م���ا حتى وج���د ذلك يف 
قر�ءت���ه ل�شوبنهاور، ه���ذ� �لفيل�شوف �لذي 
و�ش���ع حد�"لتج���ّول �ملرء كم���ا يف �شحابة 
مظلم���ة"، وذل���ك م���ا يدع���و �إىل تذّكر"�ملرء 
مربيه ومعلمه"، وه���و ما �أقبل عليه نيت�شه 
نف�ش���ه عندم���ا ر�ح يتذّك���ر، كم���ا يق���ول هو 
نف�شه"�ملعل���م �لوحيد ورج���ل �ملهمات �لذي 

ميكنني �لتفاخر به: �آرثور �شوبنهاور".
�إن حدي���ث نيت�ش���ه ع���ن معلم���ه �شوبنهاور 
لي����س ذلك �حلدي���ث �لتقلي���دي كحديث �بن 

�لأطباء"ع���ن  يف"طبق���ات  �أ�شيبع���ة  �أب���ي 
�أ�شالف���ه �لعلم���اء و�حلكم���اء، ع���ن �شرتهم 
ر�شائ���ل  م���ن  و�أن�ش���اأو�  كتب���و�  م���ا  يف 
وملخ�ش���ات، �إمن���ا هو حديث �ل���ذ�ت، ذ�ت 
نيت�شه �لفيل�شوف، عن غرية فل�شفية مثلها 
�شوبنهاور بو�شف���ه فيل�شوفا. ولذلك كانت 
�لق���ر�ءة بالغا عن �ل���ذ�ت �لنيت�شوية وهي 

تالقي �لذ�ت �ل�شوبنهاورية.

�إن ه���ذ� �لتالق���ي �لذي طاملا حل���م به مارتن 
هيدغ���ر وه���و يق���ر�أ نيت�شه، �كت�ش���ب فر�دة 
�ملالقاة، فر�دة �للقاء بن �لقارئ و�ملقروء، 
وهي فر�دة تاريخاني���ة كونها تريد"�إيقاظ 
�لع�شر �إىل حي���اة جديدة"، �إيق���اظ �لزمان 

من �شباته �لذي له بو�شفه حجبا.
وهكذ� جن���د يف قر�ءة نيت�ش���ه ل�شوبنهاور 
�أنها �أيقظ���ت ع�شر �شوبنهاور م���ن �شباته، 
وهي ذ�ته���ا �أيقظت ع�شر نيت�شه من �شباته 
�أي�شا، فكان �حلديث ع���ن �شوبنهاور يتخذ 
ع���رب  �شوبنه���اور  ف���ر�دة  ��شت���ذكار  طاب���ع 
ع�ش���ره، ويف �لوقت نف�شه ��شتذكار نيت�شه 
لذ�ت���ه ووجوده ع���رب ع�شره �ل���ذي يعي�س 
فيه، فالفيل�شوف ل يج���ب �لنظر �إليه كذ�ت 
معرفي���ة حم�شة منغلقة عل���ى كينونة �لعلم 
كعل���م، بل كذ�ت جمتمعي���ة تاريخانية تنتج 
�للحظ���ة �لزمانية، ولذلك ق���ال نيت�س"على 
�لفيل�ش���وف يف �أملانيا �أن ين�شى �أكرث فاأكرث 

كيف يكون �لإن�شان علما خال�شا".
يف كل ف�ش���ول ه���ذ� �لكت���اب، كان نيت�ش���ه 
�ل�شخ����س،  �شوبنه���اور  �شم���ات  ي�شتطل���ع 
يف  تتب���دى  كان���ت  �لت���ي  �ل�شم���ات  وه���ي 
كتابات���ه، لكن نيت�ش���ه �أي�شا ب���د� م�شتطلعا 
حلال���ة �لفيل�ش���وف يف زمان���ه، م�شتطلع���ا 
حلال عالقة �لفال�شفة �ملزيفن بالدولة �لتي 
تخ���اف من �لعمق �لفل�شفي لأنه يبدد كيانها 
يف نهاية �ملط���اف؛ ذل���ك �أن"�لفل�شفة متنح 
�لب�شري���ة مالذ� ل ميك���ن للطاغية �خرت�قه، 
متاه���ة  متنحه���م  د�خلي���ا،  كهف���ا  متنحه���م 
�لقلب، وهذ� يغي�س �مل�شتبدين"، وبالتايل 
فاإن �لدولة هي"�أبد� مهتمة باحلقيقة ذ�تها، 
لك���ن باحلقيقة �لنافعة لها فقط، �أو ب�شورة 

�أدق، �إنها تهتم بكل �شيء ينفعها".
مربي���ا"�إىل  ن�س"�شوبنه���اور  ترجم���ة  �إن 
�لعربي���ة، وباحلرفي���ة �ملعرفي���ة و�جلمالية 
�لت���ي �أبد�ها قحط���ان جا�ش���م، �شت�شع هذ� 
�لن�س �لنيت�شوي �أمام �لقارئ �لعربي �لذي 
غابت عنه بد�يات نيت�شه، غابت عنه جذور 
�أفكاره �لتي له، بل غابت موّجهاته �لأوىل، 
نيت�ش���ه فقيه �للغ���ة �لذي تو�ج���د يف �شرفة 
�ملعرف���ة �لفل�شفي���ة ليط���ل منها عل���ى �لعامل 
م���ن حوله يف ح���و�ره �خلالق م���ع مفكري 
وفال�شف���ة وفناين ع�شره �ل���ذي عا�شه بكل 

ما فيه من حتولت ومنعطفات.

يف طفولتنا و�شبانا �ملبكر عندما كنا نتاأمل م�شتقبلنا،كنا 
مثل �أطفال يف م�شرح قبل �أن ترفع �ل�شتارة،جنل�س بروح 
عالي���ة وبلهفة ننتظ���ر بدء �مل�شرحية،وكاأنه���ا رحمة �أننا ل 
نعرف حقيق���ة م���ا �شيحدث،ميكنن���ا حد�شه،هن���اك �أوقات 
يب���دو فيها �لأطفال كال�شجن���اء �لأبرياء،مد�نون،ل للموت 
بل للحياة،ولأن �جلميع غر و�عي ملعنى جملهم وكالمهم 
عموما،عل���ى �لرغم م���ن كل هذ�،كل �ش���اب يرغب للو�شول 
�إىل �ل�شيخوخة،بكلم���ات �أخرى،حال���ة م���ن �حلي���اة �لت���ي 
عنها ميك���ن �أن يقال"هي �شيئة �لي���وم و�شتكون �أ�شو�أ يف 

�لغد،وهكذ� حتى �أ�شو�أ �جلميع".
كمي���ة  ت�شتطيع،م���ا  م���ا  باأق���رب  تتخي���ل  �أن  حاول���ت  �إذ� 
�لبوؤ�س،�لعذ�ب،و�ملعان���اة لكل نوع ت�ش���رق عليه �ل�شم�س 
يف دورتها،وقتها �شتع���رتف باأنها �شتكون �أف�شل �إذ�،على 
�لأر����س كما على �لقمر،م���رة �أخرى �أنت ق���د تنظر للحياة 
كحادث غر مريح،ميت�س �لهدوء �ل�شعيد للعدم،وعلى كل 
حال،حتى لو فكرت �أن �أ�شياء قد �شارت معك باإحتمال جيد 
طيل���ة حياتك،�لو��شح �أنك �شت�شع���ر �إجمال �أن �حلياة هي 

�إحباط باطل، �حتيال!
�إ�شتط���اع �شوبنه���اور �أن ي���رى يف �لفرد وجه���ن :"متثال 
و�إر�دة، �إذ �أن �لتمث���ل �أو �لت�ش���ور يعن���ي �إذ� نظرن���ا �إليه 
م���ن �خلارج، �أما �لإر�دة �إذ� نظرن���ا �إليه من �لد�خل،وهذه 
�لنظ���رة ميك���ن �أن ينظر به���ا كل فرد �إىل نف�ش���ه على حدة، 
ول ي�شتطي���ع �أن ي�شع���ر بها �شعورً� و��شح���ًا �إل يف نف�شه 

فح�شب.
�إذن ت�شع���ى فل�شفة"�شوبنهاور"�إىل خال�س �لإن�شان وذلك 
بدرجتن : �خلال�س بالفن؛ �أي تاأمل �لكون و�حلياة تاأماًل 
نزيه���ًا خاليًا من �لغر����س �أو �شو�ئب �مل���ادة، ثم �خلال�س 
بالزه���د �ل���ذي ي�شح���ق �لإر�دة م�ش���در �ل�ش���رور يف ه���ذ� 

�لعامل. 
ويت�ش���اءل �شوبنه���اور عم���ا �إذ� كان �لع���امل ي�ش���ر �أ�ش���اًل 
عل���ى نظ���ام معن مر�ش���وم من���ذ �لبد�ي���ات يف مع���زل عن 
تدخل���ه ه���و - �أي �لإن�ش���ان نف�شه - يجيب قائ���اًل :"�إن هذ� 
�لإن�ش���ان ي�ش���ر تبعًا لقانون ه���و - مبد�أ �لعل���ة �لكافية -، 
ذلك �أن كل �متثالتنا وت�شور�تنا مرتبة يف ما بينها وبن 
بع����س على نحو من �شاأنه �أن يجع���ل �لو�حد منها مرتبطًا 
بالآخ���ر، ول�شيء منها يق���وم م�شتقاًل بنف�ش���ه �أو منف�شاًل 
عن غره،وه���ذ� �لإرتباط لدى �شوبنهاور، �إرتباط منتظم 
ت�شتطيع �أن تعينه قب���ل �لتجربة ب�شفته مركزً� يف طبيعة 
�ل���ذ�ت، �أم���ا بالن�شب���ة �إىل �لإر�دة، �لت���ي ت�ش���كل �أ�شا����س 
�لقاع���دة �لثاني���ة لوجود هذ� �لع���امل، ف���اإن �شوبنهاور من 
�أج���ل �لو�شول �إىل ربطها بالمتثال يق���وم بقفزة �أ�شا�شية 
م���ن �لذ�ت باإعتبارها عقاًل يفكر ويت�ش���ور تبعًا ملبد�أ �لعلة 
�لكافي���ة �إىل �ملو�ش���وع باإعتب���اره �لإر�دة �لت���ي هي - يف 
نظره، �جلوهر �لباطن و�ل�ش���ر �لأعظم لهذ� �لوجود، وما 

�لوجود يف �لو�قع �إل �لتحقق �ملو�شوعي لالإر�دة.
وبالن�شب���ة �إىل �شوبنهاور ف���اإن �لإر�دة تختلف، من حيث 
�إنه���ا �ش���يء يف ذ�ت���ه، ع���ن جتلياته���ا يف �لظو�ه���ر، ومن 
طريق �ملكان و�لزمان متيز �لإر�دة نف�شها يف مو�شوعات 
متنوع���ة يف �أماك���ن خمتلف���ة ويف حلظات خمتلف���ة، لكنها 

كلها ترتبط مع ذلك وفقًا لقو�نن �لعلية.
وهن���ا يرى �شوبنه���اور �أن �لإر�دة تتجلى، م���ن حيث �إنها 
�ش���يء يف ذ�ت���ه، يف �لفكرة"�لت�ش���ور �أو �لتمثل"قب���ل �أن 
تتجل���ى يف كرثة م���ن �أ�شياء مف���ردة ؛من هنا ف���اإن �لإر�دة 
ه���ي جوهر وجود �لإن�ش���ان ففيها يجد �لإن�ش���ان، بالتاأمل 
�لباط���ن �ملبا�ش���ر، �جلوه���ر �لباط���ن �حلقيق���ي لالإن�ش���ان، 
و�ل���ذي لميك���ن �أن يفن���ى، ويف هذ� �ملعنى تك���ون �لإر�دة 
ه���ي، وفق �شوبنهاور �ل�شيء يف ذ�ته ؛وهو يوؤكد �أولوية 
�لإر�دة على �لعقل ويف هذ� قلبًا للو�شع �لذي و�شعنا فيه 
�لفال�شف���ة حتى �شوبنهاور، �ل���ذي يقول عن نف�شه �إنه �أول 
م���ن قال بالنزعة �لإر�دية �لت���ي جتعل من �لإر�دة �جلوهر 
�حلقيق���ي، بينما كان كل �لفال�شفة ينظرون �إىل �لعقل على 

�أنه هو �جلوهر.

و�لإر�دة ل ه���دف له���ا ول غاي���ة تق���ف عندها، فه���ي رغبة 
غام�ش���ة وجمه���ود د�ئ���ب ل يعرف �لكل���ل �أو �لتع���ب؛ فاإذ� 
�عرت����س طريق �لإر�دة معرت�س تولد ع���ن ذلك"�ل�شقاء"، 
و�إذ� مت لها ما تري���د يف �للحظة �حلا�شرة كانت �ل�شعادة، 
وه���ذه �ل�شعادة ل ميكن �أن ت���دوم؛ لأن كل رغبة تن�شاأ عن 
نق����س �أو عن حال���ة ل تر�شينا ؛وترتب���ط �لرغبة بال�شقاء 

طاملا مل ت�شل �إىل �شد هذ� �لنق�س �أو �إ�شباع تلك �حلاجة.
و�لو�ق���ع �أن كل �إ�شباع لرغباتنا ه���و بد�ية لرغبات �أخرى 
جديدة،وهكذ� فال وج���ود حلد تقف عنده �لرغبة، ومن ثم 
ل حد ينتهي عنده �ل�شق���اء؛ وهنا يقول"�شوبنهاور":"�إن 
�ل�شقاء ي���زد�د حدة و�شدة تبعًا لالرتفاع يف �شلم �لكائنات 
حت���ى ي�شل �إىل �أعل���ى درجاته عند �لف���رد �لعبقري،وكلما 
نفذ �لإن�شان �إىل �أعماق �لوجود؛ �أدرك �أن ماهيته �لأ�شلية 

ه���ي �ل�شق���اء، ور�أى �أن �لوجود ما ه���و �إل �شقوط م�شتمر 
يف �ملوت"، ومي�شى"�شوبنهاور"يف ت�شوير �حلياة على 
ه���ذه �ل�شورة �لت�شاوؤمية، مم���ا يوؤكد �أن خوفه من �حلياة 
ه���و �ل���ذي دفع���ه �إىل ن�ش���د�ن �خلال����س يف"�لرنفان���ا"�أو 
�لع���دم، فاحلياة عنده لي�شت �شيئ���ًا �إيجابيًا؛ و�إمنا هروب 
م���ن �ملوت، ومع ذلك فماذ� تكون �حلياة �شوى �لهروب من 
ذل���ك �مل���وت نف�شه؟ وهذ� �له���روب يكون بقت���ل �لوقت كما 

يقول �لعامة!
�إذن فال�شق���اء لمه���رب من���ه، وكل �أمل ي���زول ليحت���ل غره 
مكان���ه، ولكل فرد ن�شيبه �ملح���دد من �ل�شقاء وفقًا لطبيعته 
�لتي تتح���دد مرة و�إىل �لأبد، و�ل�شق���اء �لذي يالقيه �لفرد 
يف حياته ل تفر�شه قوة خارجية؛ و�إمنا فطرته نف�شها هي 
�لت���ي حتدد كمية �لآلم �لتي �شيتعر����س لها طو�ل حياته، 

وملا كانت حياة �لإن�شان �شل�شلة من �حلاجات و�لآلم �لتي 
تنتهي لتبد�أ من جدي���د، �إذن لي�شت �ل�شعادة �شيئًا �إيجابيًا 
ب���ل هي �شلبية يف ماهيتها، ف���ال وجود لل�شعادة يف ذ�تها؛ 
و�إمن���ا تاأتى �ل�شع���ادة من �إر�ش���اء حاجة �أو لنف���ي �أمل من 
�لآلم، لذلك ف���الأمل �شيء �أويل و�ش���رط �شروري لوجوب 

�ل�شعادة.
و�لغري���ب يف �أم���ر �لإن�شان - كم���ا ر�أى �شوبنه���اور - �أنه 
حينم���ا ل يجد �ل�شعاب يخرتعها، وعندم���ا يحيا يف ي�شر 
يحاول �أن يدخ���ل يف حياته �لتعقيد، وهذ� ما نالحظه يف 
�ل�شعوب �لتي �شارت حياتها هينة لينة مبا وهبتها �لطبيعة 
من مناخ معتدل و�أر�س خ�شبة؛ فاإن هذه �ل�شعوب تخرتع 
عاملًا خياليًا باآلهته و�شياطينه وقدي�شيه؛ لتقدم له �ل�شحايا 
و�لقر�بن و�ل�شل���و�ت و�لعرت�فات...�إل���خ، وخدمة هذ� 
�لع���امل �خليايل متالأ ف���ر�غ �حلياة �لو�قعي���ة وخلوها من 
�لآلم و�ملتاع���ب، فت�شب���ح كل حادث���ة م���ن ح���و�دث �لعامل 
نتيجة لعم���ل من �أعمال تلك �لكائن���ات �ملخرتعة �خرت�عًا، 
هذه �ل�ش���ورة �ملظلم���ة �لت���ي ير�شمها"�شوبنهاور"حلياة 
�لإن�شان لي�س فيها �شوى نتيجة و�حدة، وهي - كما يقول 
-"من �لأف�ش���ل لالإن�شان �أن يختار �لعدم، و�أن يوؤثر �ملوت 
على �حلياة"،وهذ� هو معنى عبارة"هاملت":"�أكون �أو ل 
�أكون"، وعبارة"هرودوت"�خلالدة :"لي�س هناك �إن�شان 
مل يتم���ن �أكرث م���ن مرة �أل ياأتي علي���ه �لغد"،ولو �أن �ملوت 
-�نتحارً�- معناه �لعدم �ملطلق لنتحر �لنا�س جميعًا؛ لكن 
�لنتحار ل ي�شلح ما �أف�شده �لوجود، و�لعز�ء �لوحيد عما 

يف �حلياة من �شر هو ق�شرها، وهذ� �أف�شل ما فيها"!
ول معنى للتفاوؤل كما ر�أى"�شوبنهاور"، ويكفي �أن يتطلع 
�أ�شد �لنا�س تف���اوؤًل على �أماكن �لبوؤ�س و�لتعا�شة و�ملر�س 
و�لقت���ال و�جلرمي���ة لرو� �إىل �أي ح���د كان هذ� �لعامل هو 
�أف�ش���ل عامل ممك���ن، و�ملذ�هب �لتي تدع���و �إىل �لتفاوؤل ما 
ه���ي �إل مذ�هب لفظية خالية من �ملعنى ت�شدر عن روؤو�س 
خالية م���ن �لذكاء، ول �أحد يظ���ن �أن �لإميان �لدينى يدعو 
�إىل �لتفاوؤل، و�إمنا - على �لعك�س من ذلك - يجعل �حلياة 

و�ل�شر كلمتن مرت�دفتن!
لك���ن ما م�شدر هذ� �لتعلق باحلي���اة؟ يرى"�شوبنهاور"�أن 
م�ش���در �لتعل���ق باحلي���اة لي����س مبعث���ه �لعق���ل و�لتفكر، 
فقلي���ل من �لتاأم���ل كاف لإقناعنا باأن �حلي���اة لي�شت خليقة 
ب�ش���يء من �حل���ب، ولي�س من �ملوؤك���د �أن �لوجود خر من 
�لالوج���ود، و�حلي���اة خر من �مل���وت، ول���و ��شتطعت �أن 

ت�شعى �إىل قبور �ملوتى وتقرع �أبو�بها �شائاًل �إياهم : 
ه���ل تري���دون �لعودة �إىل �حلي���اة؟ �إذن لر�أيته���م ينف�شون 

�إليك روؤو�شهم ر�ف�شن �لعودة!
�إن ه���ذ� �لتعل���ق باحلياة - فيم���ا يرى �شوبنه���اور- حركة 
عمي���اء غر عاقلة، ول تف�ش���ر لها �إل �أن كيانن���ا كله �إر�دة 
�أن  ميك���ن  لذل���ك-  تبع���ًا   - و�حلي���اة  �خلال�ش���ة،  للحي���اة 
تع���د �خل���ر �لأ�شم���ى، مهما يك���ن م���ن مر�رته���ا وق�شرها 
و��شطر�بها، و�لإر�دة يف ذ�ته���ا وبطبيعتها عمياء خالية 
م���ن كل عق���ل ومعرف���ة، �أما �ملعرف���ة فعلى �لعك����س من ذلك 
�أبع���د ما تكون عن ه���ذ� �لتعلق باحلياة؛ لأنه���ا تك�شف لنا 
عم���ا له���ذه �حلي���اة م���ن �شاآل���ة وه�شا�ش���ة، وله���ذ� حتارب 
�خلوف م���ن �مل���وت، ويتناول"�شوبنهاور"م�شكلة �ملوت، 
فيق���رر �أن"�ملوت"ل ي�شي���ب �إر�دة �حلي���اة؛ و�إمنا يتعلق 
مبظاهره���ا �لعر�شية �لز�ئلة كي يحدده���ا با�شتمر�ر؛ �أما 
�إر�دة �حلي���اة فخالدة �أبد �لده���ر، و�لطبيعة قد �شمنت لها 
�خلل���ود بو��شطة �أد�ة قوية تلعب �لدور �لأكرب يف �حلياة 
�لإر�دة هي"�لغري���زة �جلن�شية"ففيه���ا  �لع�شوية،وه���ذه 
مظه���ر من �أو�شح مظاهر تاأكي���د �إر�دة �حلياة نف�شها؛ لأن 
معناه���ا هو �أن �لطبيعة مهموم���ة بحفظ �لنوع با�شتمر�ر، 
و�أن يف �ش���دة ه���ذه �لغري���زة وكونها"�أق���وى �لغر�ئز"م���ا 
ي���دل بو�شوح عل���ى �أن �إر�دة �حلياة هي �ش���ر �لأ�شر�ر يف 

�لطبيعة. 
عن ال�سرق الأو�سط

نيتشــه يرســل إلى القراّء صورا 
عبقرية لشوبنهاور

مدخــل لفلســفة شــوبنهاور
مىض عىل كتابة فريدريك نيتش��ه لدراسته"ش��وبنهاور مربيا"نحو قرن ونص��ف القرن من الزمان حتى 

وجدت هذا العام طريقها إىل القارئ العريب عر ترجمة نهض بها الشاعر العراقي، املقيم بالدمنارك 

قحطان جاس��م، ع��ن اإلنكليزية إىل العربية م��رورا بالرتجمة الدمناركية ولي��س بعيدا عن لغة النص 

األملانية.

وم��ا هو معروف عن نيتش��ه 

دراسته"ش��وبنهاور  كتب  أنه 

مربيا"عام 1873، ونرشها يف 

15 أكتوب��ر 1874 ضمن الجزء 

كتابه"تأم��الت  م��ن  الثال��ث 

خ��ارج األوان")ج 3( الذي نرشه س��نة 1887. وابتداء من ع��ام 1983 أخذ القارئ 

األنكلوسكس��وين يقرأ منت هذا النص ضمن قراءته لكتاب نيتش��ه"تأمالت خارج 

األوان")ج 3(، الذي صدر يف طبعة ثانية عام 1997، ويف غضون عقد من الزمان 

)حتى عام 2007( كانت الطبعة الحادية عرشة قد صدرت، وهو مؤرش عىل أهمية 

هذا الكتاب، الذي وصفه نيتشه نفسه بأنه"صغري الحجم".
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عبد الكريم الناصري

ابراهيم العريس ي�شته����ل �شوبنه����اور )1788 - 1860( �أثره 
كاإر�ٍد وفك����رة( بقول����ه:  )�لع����امل  �لرئي�ش����ي 
)�لعامل فكرت����ي(. ولأجل �أن يفهم معنى هذ� 
�لق����ول على وجهه �ل�شحي����ح يح�شن بنا �أن 
نق����دم له بكلم����ة موجزة يف نظري����ة �ملعرفة 
عند فيل�شوفن، �أحدهما �أيرلندي هو بركلي 
)1685 - 1753(، و�لآخ����ر �أملاين هو كانت 

.)1804 - 1724(
عبارت����ه  يف  تتلخ�����س  �لأول  ونظري����ة 
�أو  ي����درك(  �أن  �ش����يء  )وج����ود  �مل�شه����ورة: 
)�لوج����ود ه����و �لإدر�ك(. فق����د كان )ل����وك( 
ميز ب����ن )�لكيفي����ات �لأولي����ة( و )�لكيفيات 
�خلارجي����ة.  للمو�شوع����ات  �لثانوي����ة( 
و�حلرك����ة،  و�ل�ش����كل  كالمت����د�د  ف����الأوىل، 
توج����د يف �لأ�شي����اء �أنف�شها ب�ش����رف �لنظر 
عن �لعقل. �أما �لثانية، كالألو�ن و�لأ�شو�ت 
و�لرو�ئ����ح، ف����ال وج����ود له����ا خ����ارج �حل�س 
و�لعق����ل �مل����درك. وق�ش����ى بذل����ك عل����ى فكرة 
)�جلوهر �ملادي( وجعل �لعقل هو �ملحل �أو 
�حلام����ل للمو�شوعات، وكل م����ا تت�شف به، 
م����ن �متد�د و�شكل وحركة وزمان و�أ�شو�ت 
ل  �لأم����ور  ه����ذه  ف����كل  و�أل����و�ن.  و�أ�ش����و�ء 
ميك����ن �أن تق����وم، �أو تت�ش����ور، م�شتقل����ة عن 
�ل����ذ�ت �ملدرك����ة؛ ومن هنا كان م����ن �ملنا�شب 
متام����ًا �أن تدع����ى )�أف����كار�(. ويق����ول بركلي 
هن����ا: �إن �أح����دً� ل ين����ازع يف �إن ذكرياتن����ا 
�إمن����ا توج����د يف  وت�شور�تن����ا وتخيالتن����ا 
�لذه����ن، ول ميك����ن �أن توج����د مبع����زل عنه؛ 
ولك����ن ل يقل عن هذ� بد�هة �أن �لح�شا�شات 
�حل�����س،  عل����ى  �ملطبوع����ة  )�لفك����ر�ت(  �أي 
عل����ى �خت����الف مركباته����ا، �أي �ملو�شوعات 
�خلارجي����ة �ملركبة منه����ا، ل ميكن �أن توجد 
�إل يف ذهٍن مدرٍك. وتت�شح هذه �حلقيقة كل 
�لو�شوح حن نتدبر معنى لفظة )�لوجود( 
�أو )�ملوج����ود( كما تطلقان على مو�شوعات 
�حل�����س. فم����ا ع�ش����اي �أعن����ي حن �أق����ول �إن 
هذه �ملائ����دة موجودة؟ �أت����ر�ين �أعني �شيئًا 
كن����ت  و�إذ�  و�أح�شه����ا؟  �أب�شره����ا  �إين  غ����ر 
خارج �لغرف����ة، وقلت �إن �ملائ����دة موجودة، 
�أت����ر�ين �أعني �شيئ����ًا غر �أنن����ي لو كنت يف 
�لغرفة �إذن لأب�شرت به����ا، �أو �إن هناك ذهنًا 
�آخ����ر يدركها؟ - لقد كان����ت ثمت ر�ئحة: هذ� 
معن����اه �أين م�شممته����ا؛ كان ثم����ت ل����ون �أو 
�ش����كل، �أي �أين �أدركته بالب�ش����ر �أو �للم�س. 
ه����ذ�، كما يقول بركلي، ه����و كل ما ميكن �أن 
يفهم م����ن �أمثال هذه �لتعب����ر�ت. �أما �لقول 
بوج����ود �ملو�شوعات �ملادي����ة وجودً� مطلقًا 
فق����ول متهافت، غر مفهوم �أبدً�. فاإن وجود 
�لأ�شي����اء �أن تدرك ول ميكن �أن يكون لها �أي 

وجوٍد خارج �لأذهان �لتي تدركها.
وم����ن هن����ا فاملعرف����ة تتاأل����ف م����ن عن�شرين 
�لفك����رة  �أو  �ملو�ش����وع  هم����ا  خمتلف����ن، 
�ملعروف����ة، �أو �لذ�ت �لعارف����ة. ولي�س يوجد 

�إل �ملدَرك �أو �ملدِرك.
�ملو�شوع����ات  ك����ون  �إن  هن����ا  ولنالح����ظ 
�ملح�شو�ش����ة فك����ر�ٍت يف �لعق����ل ل ينف����ي ما 
بينه����ا وبن �لأخيلة و�لت�شور�ت من فروق 
هام����ة؛ كم����ا �إن �إن����كار )�جلوه����ر( �ملادي ل 

يعن����ي �إن����كار و�قعي����ة �لعامل �مل����ادي، و�إمنا 
معناه �إنكار �أن تكون هذه �لو�قعية م�شتقلًة 
ع����ن �لعق����ل، و�أن يك����ون للمو�ش����وع �ملادي 

وجود مطلق ل يتوقف على �لذ�ت �ملدركة.
ونظرية �شوبنه����اور يف �لعامل �خلارجي ل 
تختل����ف يف جوهره����ا عن نظري����ة �لأ�شقف 
�لعبقري، وم����ع ذلك فاإنه ي�شل����ك �إىل نظرية 
م����ن  وي�شتع����ر  )كان����ت(،  طريق����ة  �ملعرف����ة 
موؤ�ش�����س )�لنقد( لغته و�أ�شلوب تفكره. فال 
مفر �إذن م����ن �إلقاء نظرة، ولو عامة خاطفة، 
عل����ى نتائج نقد �لعق����ل �خلال�س )�لنظري(، 

مبقد�ر ما تتعلق هذه �لنتائج مبو�شوعنا.
لق����د و�شع )كانت( حدً� حا�شم����ًا بن �ل�شيء 
يف ذ�ته، �أو �لعامل �ملعقول، وبن �لظو�هر، 
�أو �لع����امل �ملح�شو�س. ف����الأول خارج �ملكان 
و�لزم����ان، وخارج نطاق �ملعرفة �لإن�شانية. 
�أم����ا �لث����اين فزم����اين م����كاين بال�ش����رورة، 
ود�خ����ل يف نطاق �ملعرفة، و�ملعرفة �لعلمية 
مق�شورة عليه، ل ميكن �أن تتخطاه، فال علم 
�إل �لعل����م )بالظاه����ر( وقو�نين����ه. و�إنه لعلم 
�شحي����ح �شروري، له����ذ� �ل�شب����ب: وهو �إن 
�لعقل نف�شه هو �ل����ذي يبدع عامل �لظو�هر، 
�أو ي�ش����ارك على �لأقل يف �إبد�عه، وي�شنت له 

قو�نينه، ويخلع عليه �شكوله �لثابتة.
فالع����امل �ملح�شو�����س يق����وم بال�ش����رورة يف 
�إطاري����ن: هما �ملكان و�لزم����ان. ولكن هذين 
يف  �لأ�شي����اء  �إىل  يرجع����ان  ل  �لإطاري����ن 
�أنف�شه����ا، و�إمن����ا هما )�شورتن����ا خال�شتان( 
حل�شا�شية �لعقل: ميد�ن فطريان قبليان، ل 
وجود لهما خارج �لذ�ت �حل�شا�شة �ملدركة. 
�إنهم����ا يف �لو�قع )�إ�شلوبان( �أو )و�شيلتان( 
لإدر�كن����ا �لأ�شياء، فال �شبيل �إىل �إدر�ك هذه 
�إل �إذ� دخ����ل يف �مل����كان و�لزمان، و�نطبعت 
بهذ� �لطابع �لعقلي �لأجنبي عنها، وحتولت 
بذل����ك ع����ن طبيعته����ا �لأ�شلية، �إنهم����ا �شرطا 

�إم����كان �لإدر�ك و�ملعرف����ة؛ ومب����ا �إن معرفة 
�ملو�شوع����ات ه����ي م����ا ندع����وه )بالتجربة( 
فاملكان و�لزمان �إذن �شرطًا �إمكان �لتجربة، 
�أو  و�قع����ة  جترب����ة،  كل  تتوق����ف  وعليهم����ا 
ممكن����ة، ف����ال ميك����ن �أن يكون����ا م�شتق����ن من 
�لتجرب����ة، لأن �ل�شرط يتقدم على �ل�شروط، 
و�إمن����ا هما �شابقان عليه����ا �أو هما )قبليان(. 
ولذل����ك تر�ن����ا ن�شتطي����ع �أن نتمث����ل �مل����كان 
و�لزم����ان خالي����ن م����ن كل مو�ش����وع، متثاًل 
عيانيًا مبا�شرً�، ولكننا ل ن�شتطيع �أن نتمثل 
�ملو�شوع����ات مبعزل ع����ن �لزم����ان و�ملكان. 
وموؤ�ش�����س �لنقد ي�شمى هات����ن �ل�شورتن، 
معتربتن يف نف�شيهما، )بالعيان �خلال�س( 
كما �إن����ه ي�شم����ى �لإدر�ك �حل�ش����ي )بالعيان 
�لتجريب����ي(. وه����ذ� �لأخ����ر يتوق����ف عل����ى 
�شرط����ن: �أولهم����ا �أن تقب����ل �حل�شا�شي����ة �أو 
تت�شل����م م����ن )�خل����ارج( تاأث����ر�ت خمتلف����ة، 
�شادرة ع����ن �ملو�شوع �حلقيق����ي �أو �ل�شيء 
يف ذ�ته؛ وثانيهم����ا �أن ترتتب �لح�شا�شات 
�لنا�شئ����ة ع����ن �لتاأث����ر يف �شورت����ي �لزم����ان 
و�ملكان، �إذ� كان �لعيان يتعلق باملو�شوعات 
�خلارجي����ة، �أو يف �لزم����ان وح����ده، �إذ� كان 

يتعلق بتعيناتنا �لباطنة.
و�لظو�ه����ر �لنا�شئ����ة ع����ن �لعي����ان ترت�ب����ط 
برب����اط �لعلي����ة، وتب����دو على هيئ����ة كميات 
وجو�ه����ر  وعالق����ات،  ون�ش����ب  وكيفي����ات، 
و�أعر������س؛ ولك����ن جميع ه����ذه �لتعينات ل 
ترج����ع �إىل �لأ�شي����اء يف ذ�ته����ا. و�إمن����ا هي 
�أ�شكال �أو )مقولت( ذهني����ة قبلية، نت�شور 
�لعامل ونفهمه على نحوها. و�لقوة �أو �مللكة 
�لعقلية �لت����ي تقوم بهذ� �لدور هي )�لذهن( 
)�أو )�لفه����م(. كم����ا �إن ح�شا�شي����ة �لعق����ل، �أو 
قدرته على قبول �لتاأث����ر�ت، هي �لتي تقوم 
بالعي����ان �أو �لإدر�ك. وق����د ق����رر )كان����ت( �إن 
هن����اك �ثنت����ي ع�ش����رة )مقول����ة( �أو )ت�شورً� 

خال�ش����ًا(، تكون، مع �ملبادئ �لقبلية �لالزمة 
عنها، وم����ع �ملكان و�لزمان، �ش����روط �إمكان 
�لتجرب����ة. وتندرج �ملق����ولت، ثالث����ًا ثالثًا، 
حتت �أربعة عناوين �أ�شا�شية، وتوؤلف بذلك 
مق����وًل )�لكمية( و )�لكيفي����ة( و )�لن�شبة( و 
)�جله����ة(. ول حاج����ة لن����ا �إىل �لتح����دث عن 
ه����ذه �ملق����ولت، م����ا د�م �شوبنه����اور نف�ش����ه 
ق����د نبذه����ا جميع����ًا، �إل مقولة و�ح����دة: هي 
)�لعلي����ة(. وح�شبن����ا �أن ن�ش����ر - يف خت����ام 
هذه �خلال�شة ملذهب )كانت( - �إىل نقطتن 
�أ�شا�شيت����ن فيه؛ �أولهم����ا �إن عامل �لظو�هر 
متوق����ف برمته وبغر ��شتثن����اء على �لذ�ت 
و�شكوله����ا �لقبلي����ة و�إن ع����امل �لأ�شي����اء يف 
ذ�ته����ا )�أو بالأحرى عامل )�ل�شيء يف ذ�ته(، 
م����ا د�م �إن )�لكمي����ة( مقولة ذهني����ة( م�شتقل 
ول�شن����ا  �لفطري����ة،  و�شوره����ا  �ل����ذ�ت  ع����ن 
نع����رف، ول ميك����ن �أن نع����رف، عن����ه �شيئًا؛ 
فهو )�س( جمهولة. و�لنقطة �لثانية �إن قيام 
�لظاهرة م�شروط، مع ذلك بتاأثر �ملو�شوع 

�أو �ل�شيء يف حو��شنا.
وق����د هوجمت فك����رة �ل�ش����يء يف ذ�ت����ه منذ 
ظهورها هجوم����ًا عنيفًا. كيف يزعم )كانت( 
�إن �ملو�ش����وع )يوؤث����ر( يف �حل�شا�شية، و�أن 
تاأث����ره �شروري حل�ش����ول �لإدر�ك، مع �إنه 
يوؤك����د يف )�لتحليل �ملتع����ايل( �إن �ملقولت، 
ل  و�لعلي����ة،  و�لو�ق����ع  �جلوه����ر  كمقول����ة 
ت�ش����ح ور�ء ع����امل �لتجرب����ة �ملمكن����ة، ع����امل 
�لزمان و�ملكان؟ �إن �لعلية تتعلق بالظو�هر 
وحدها، فلي�س من حقن����ا �أن نطبقها على ما 
هو خ����ارج �لظو�ه����ر، ولي�س لن����ا �أن ن�شف 
�ل�ش����يء يف ذ�ته باأنه عل����ة للظاهرة، بل ول 
�أن نق����ول بوج����وده �أ�ش����اًل. �إذ م����ن �أب����ن لنا 
�إن����ه موج����ود، وعلمن����ا حم�ش����ور يف د�ئرة 
�لتجرب����ة؟ وكيف نزعم �إنه )�س( جمهولة ثم 

نقول �إنه موجود، و�إنه علة �لظو�هر؟
كذل����ك �نتقد )�ل�شيء يف ذ�ت����ه(؛ ومن جملة 
ناقدي����ه )�شولت�ش����ه( �أ�شت����اذ �شوبنه����اور، و 
)ف�شت����ه( �ل����ذي �أنكر، بن����اًء على ه����ذ� �لنقد، 
�أن يك����ون ثمة حقيقة مطلقة خارج )�لذ�ت(، 
و�نتهى من ذل����ك �إىل �أن �ل�شيء يف ذ�ته هو 
�ل����ذ�ت �أو �لأن����ا؛ فالأنا �ملطل����ق �لال متناهي 
ي�ش����ع نف�ش����ه بنف�ش����ه، وي�ش����ع �ل����ال �أن����ا �أو 
�لعامل �خلارجي. على �أن ف�شته، كما يالحظ 
�شوبه����اور، مل ي����زد عل����ى �أن جع����ل �ل����ذ�ت 
)علة( للع����امل �ملو�شوعي، مع �إن �لعلية هي 
�ل�ش����ورة �لقبلية ل����كل مو�شوع مدرك فقط، 
فال ميك����ن �أن تع����دو ع����امل �ملو�شوعات �إىل 

�لعالقة بينه وبن �لذ�ت.
وعل����ى �أن �شوبنه����اور ياأخذ بالنق����د �ملوجه 
�إىل فك����رة �ل�شيء يف ذ�ت����ه بح�شب مفهومه 
عند كان����ت فاإنه ل ينتهي من ذلك �إىل �إنكاره 
و�إبطال����ه، و�إمنا هو ب�شد ذل����ك يقر )كانت( 
عل����ى �لقول به، وير�ه كما ر�آه �شلفه �لعظيم 
�ملطل����ق �لكامن ور�ء ع����امل �لظو�هر. و�إمنا 
�ل����ذي ياأخ����ذه علي����ه �إنه جع����ل ه����ذ� �ملطلق 
)علة( و )مو�شوعًا(، ووقع بذلك يف �خللف 
و�ل�شناع����ة. �إذ ل عل����ة ور�ء �إمكان �لتجربة، 
ول مو�ش����وع بغر ذ�ت. و�لقول مبو�شوع 

�ل����ذ�ت،  تعرف����ه  ل  مبو�ش����وع  نف�ش����ه،  يف 
فه����و  �حل����دود. كل مو�ش����وع  تناق�����س يف 
بال�شرورة مو�ش����وع بالن�شبة �إىل ذ�ت، �أو 
�إدر�ك مدرك. لي�س �ل�شيء يف ذ�ته بظاهرة 
�أو فكرة، ول ه����ي ب�شيء )موجود( بالفعل، 
و�إمن����ا هو �ملطل����ق �مل�شتق����ر ور�ء �لظو�هر 
�ل����ذي  ذ�ك  ه����و  �لو�قعي����ة؛  و�ملوج����ود�ت 
)يظه����ر(، ذ�ك �لذي ي����رد �أن يوجد، لأنه غر 
موجود. �إن����ه �لإر�دة - �إر�دة �لوجود. وقد 
قرر )كان����ت( �إن �ل�شيء يف ذ�ته ممتنع على 
�ملعرف����ة، و�شوبنه����اور ي�شلم له ه����ذ� �أي�شًا، 
�إن كان �ملق�ش����ود باملعرفة �ملعرفة �خلا�شعة 
ملبد�أ �ل�شبب �ل����كايف؛ ولكن هناك �شربًا من 
�ملعرف����ة �ملبا�ش����رة، ن�شتطي����ع �أن����ن نكت�شف 
به �ملطل����ق، ونكت�ش����ف �إن����ه �إر�دة �شرمدية: 
نزوع مطلق �إىل �لوجود و�حلياة و�لتحقق 

�ملو�شوعي.
ولي�����س ع����امل �لظو�هر مبعل����ول لل�شيء يف 
ذ�ت����ه �أو �لإر�دة، لأن �لعلية ل ت�شح �إل على 
�لظو�هر وحده����ًا؛ ولي�س هن����اك، �إن طلبنا 
�لدقة يف �لتعبر، عاملان مرت�بطان بر�بطة 
�لعل����ة و�ملعل����ول، و�إمنا هو ع����امل و�حد ذو 
وجه����ن، وج����ه �لفك����رة �أو �لتمث����ل، ووجه 
�لإر�دة �أو �لن����زوع - و�لأول مرئي م�شهود، 
و�لث����اين مغيب غ����ر منظور. �إن����ه من جهٍة 
فكرة كل����ه، ومن جه����ٍة �إر�دة كل����ه؛ وبعبارًة 
�أخ����رى، �إذ� نظرن����ا �إىل �لع����امل م����ن �خلارج 
فهو فك����رة، و�إذ� نظرنا �إليه من �لد�خل فهو 
�إر�دة. وبعب����ارة �أ�شح، لي�س عامل �لظو�هر 
�إل جت�ش����م �لإر�دة، �أو حتققها �ملو�شوعي؛ 

�إنه �لإر�دة كما نر�ها، كما تبدو لنا.
و�ش����ور �لعامل �ملرئ����ي هو �لزم����ان و�ملكان 
و�لعلية، وه����ي كل ما ��شتبق����اه �شوبنهاور 
م����ن جهاز )كانت( �لقبل����ي؛ على �إنه جعل ما 
�أ�شم����اه مببد�أ �ل�شبب �ل����كايف �لتعبر �لعام 
عن هذه �ل�ش����ور، كما �إن����ه �أدرج هذ� �ملبد�أ، 
يف كل �أ�شكال����ه، حت����ت �ش����ورة علي����ا، ه����ي 
�زدو�ج �ل����ذ�ت و�ملو�ش����وع، و�شناأت����ي بعد 

على بيان هذ� كله.
يت����م  و�لعلي����ة  و�لزم����ان  �مل����كان  وبف�ش����ل 
�لع����امل  �إدر�ك  �حليو�ن����ات  ول�شائ����ر  لن����ا، 
�خلارج����ي. و�ل����ذي يق����وم به����ذ� �لإدر�ك �أو 
�لعي����ان، ويرب����ط �مل����دركات �حل�شية برباط 
�لعلي����ة، هو )�لذهن( وح����ده، ل �حل�شا�شية 
ث����م �لذهن، كم����ا ذهب �إىل ذل����ك )كانت(؛ ول 
)�لعقل(. ولذ� )ف����كل عيان ذهني(. وقد ميز 
�شوبنه����اور بن )�لذهن( و )�لعقل( كما ميز 
)كان����ت(، ولكن عل����ى ح����ن �أن �لأخر جعل 
�لعق����ل )مبعن����اه �ل�شيق( ق����وة �ل�ش����ور �أو 
�ملثل �لكلية �ملنظمة لأحكامنا، ق�شره �لأول 
عل����ى قوة �لت�شور�ت �ملج����ردة، �لتي يتميز 
به����ا �لإن�ش����ان على �لعجم����او�ت، ولي�س من 
�ش����اأن هذه �مللكة �أن تكت�شف �أو تبتكر �شيئًا، 
فذل����ك من �ش����اأن �لذهن وح����ده، و�إمنا �شاأنها 
جتري����د �ملدركات، وتعميمها، وربط بع�شها 
ببع�����س، وحفظها، وتي�ش����ر ��شتعمالها يف 

�ملقا�شد �لعملية.
جملة الر�سالة 1947

 به���ذه �لعب���ار�ت حت���دث برتر�ن���د ر��شل يف 
ف�شل م���ن كتابه »تاريخ �لفل�شفة �لغربية« عن 
و�حد من �أكرث �لفال�شفة ذ�تية وغر�بة �أطو�ر 
�شوبنه���اور،  �آرث���ر  �حلديث���ة:  �لأزم���ان  يف 
فيل�ش���وف �لإر�دة من دون من���ازع، و�شاحب 
و�ح���د من �أبرز �لكت���ب �لفل�شفية �لتي عرفتها 
�لب�شري���ة خ���الل مئت���ي ع���ام »�لع���امل كاإر�دة 
وت�ش���ّور«. و�لالفت هنا �أن �أول من »�كت�شف« 
�أهمية ه���ذ� �لكتاب يف تاريخ �لفكر �لإن�شاين 
كان... �شوبنه���اور نف�ش���ه، هو �ل���ذي مل يكن 
ليك���ّف وعل���ى �لأقل خالل �ل�شن���و�ت �لأخرة 
م���ن حيات���ه، ع���ن �لت�شدي���د عل���ى �أهمي���ة هذ� 
�لكتاب ذ�هب���ًا �إىل حّد �لقول �إن بع�س فقر�ته 

ق���د �أماله علي���ه �ل���روح �لقد�س نف�ش���ه. ولئن 
كان �لق���ر�ء ق���د ��شتنكف���و� عن �لتج���اوب مع 
ه���ذ� �لكت���اب ح���ن ظه���ر يف طبعت���ه �لأوىل، 
م���ا جعل �لنا�ش���ر يتمّنع عن ن�ش���ر طبعة ثانية 
منه، فاإن هذ� مل ي�شعف - بالطبع - من �إر�دة 
�شوبنهاور �لذي كان يعرف، على �أي حال، ما 
يريد من���ه: كان يريد �أن يظهر �لدور �لأ�شا�س 
�لذي تلعب���ه �لإر�دة يف حياة �لإن�شان. وهذه 
�لإر�دة كم���ا ير�ه���ا �شوبنه���اور »و�ح���دة ول 
زم���ان لها وهي ف�شاًل ع���ن ذلك تتحد مع �إر�دة 

�لعامل باأ�شره«.

 يف تاري���خ �لكتاب���ة �لفل�شفي���ة �لعربي���ة كان 
�ملفك���ر �لر�ح���ل قب���ل �شن���و�ت، عبد�لرحم���ن 
ب���دوي، من �أك���رث �لباحث���ن �لع���رب �هتمامًا 
ب�شوبنه���اور، كم���ا كان متاأث���رً� ب���ه ومبا ر�أى 
عن���ده م���ن نزع���ات »وجودية"مبك���رة، ولهذ� 
جنده من���ذ بد�ية �شن���و�ت �لأربع���ن يفرد له 
كتاب���ًا يعر����س في���ه فل�شفته وحيات���ه يف لغة 
�شاعري���ة ل يفوتها �أن تخلق نوعًا من �لتوّحد 
بن فك���ر �شوبنهاور وفكر بدوي - �أو حتاول 
ذل���ك على �لأق���ّل - حيث ي�شعب عل���ى �لقارئ 
معرفة �حل���دود �لفا�شلة بن م���ن يكتب ومن 
يكت���ب عن���ه. وكان ه���ذ� جلي���ًا �إىل درج���ة �أن 
بدوي ب���د� وهو يكتب ع���ن �شوبنهاور وكاأنه 
يكتب �شرته �لذ�تية هو، �أو عما هو مرغوب 
يف �شرة ذ�تية متخيلة ل���ه: »�أما �شوبنهاور، 
كتب ب���دوي، فق���د كان حرً� كاأو�ش���ع ما تكون 
�حلرية ب���اإز�ء �ل�شلط���ات �لث���الث، فلم يحفل 
ظ���ل  كان  و�إن  �لإط���الق.  عل���ى  بال�شيا�ش���ة 
ن�ش���ر �لنظ���ام وله���ذ� �أبغ����س �لث���ورة �لتي 
قام���ت يف �أملانيا ع���ام 1848 لأن فيه���ا �إخالًل 
بالنظ���ام«. ويرى بدوي، ��شتن���ادً� �إىل قر�ءة 
معمقة لكت���اب »�لع���امل كاإر�دة وت�شّور")و�إن 
كان ه���و ي�شتخ���دم تعب���ر �متث���ال، ب���دًل من 
ت�ش���ّور، وه���و ��شتخ���د�م يخلو م���ن �لدقة(، 
ي���رى �أن فل�شف���ة �شوبنه���اور تق���وم كلها على 
فبالن�شب���ة  »�لإر�دة«.  »�لمتث���ال"و  قاعدت���ي 
�إىل �لمتث���ال �لذي ميّثل �لقاع���دة �لأوىل من 
�لو��ش���ح يف ر�أي �شوبنهاهور �أن »كل وجود 
خارجي مرده يف �لو�ق���ع �إىل �لذ�ت"و »تبعًا 
لذلك ف���اإن يف �أمكاين �أن �أ�شتنت���ج كل قو�نن 

�لعامل من �لذ�ت«.

 و�إذ يت�ش���اءل �شوبنه���اور عم���ا �إذ� كان �لعامل 
ي�ش���ر �أ�ش���اًل عل���ى نظ���ام معّن مر�ش���وم منذ 
�لبد�ي���ات يف مع���زل ع���ن تدخل���ه ه���و - �أي 
�لإن�شان نف�شه - يجيب قائاًل: �إن هذ� �لإن�شان 

ي�ش���ر تبعًا لقانون هو »مب���د�أ �لعلة �لكافية«، 
ذل���ك �أن كل �متثالتن���ا )ويري���د: ت�شور�تنا( 
مرتبة يف م���ا بينها وبن بع�س على نحو من 
�شاأنه �أن يجع���ل �لو�حد منها مرتبطًا بالآخر، 
ول �شيء منها يقوم م�شتقاًل بنف�شه �أو منف�شاًل 
عن غره. و »هذ� �لرتباط، لدى �شوبنهاور، 
�رتباط منتظم ت�شتطيع �أن تعينه قبليًا، �أعني 
قب���ل �لتجرب���ة ب�شفت���ه مرك���وزً� يف طبيع���ة 
�ل���ذ�ت«. �أما بالن�شبة �إىل �لإر�دة، �لتي ت�شكل 
�أ�شا����س �لقاع���دة �لثانية لوجود ه���ذ� �لعامل، 
فاإن �شوبنه���اور من �أجل �لو�شول �إىل ربطها 
بالت�شور )�لمتثال( يقوم بقفزة �أ�شا�شية من 
»�لذ�ت"- باعتبارها عقاًل يفكر ويت�شور تبعًا 
ملبد�أ �لعلة �لكافية - �إىل »�ملو�شوع« باعتباره 
�لإر�دة �لت���ي هي - يف نظره، وفق ما يو�شح 
عبد�لرحمن ب���دوي - �جلوهر �لباطن و�ل�شر 
�لأعظم لهذ� �لوجود، وما �لوجود يف �لو�قع 
�إل �لتحق���ق �ملو�شوع���ي ل���الإر�دة. وبالن�شبة 
�إىل �شوبنه���اور ف���اإن »�لإر�دة تختل���ف، م���ن 
حي���ث �إنها �ش���يء يف ذ�ته، ع���ن جتلياتها يف 
�لظو�ه���ر. ومن طريق »�ملكان و�لزمان"متيز 
�لإر�دة نف�شه���ا يف مو�شوع���ات متنوع���ة يف 
�أماك���ن خمتلف���ة ويف حلظات خمتلف���ة، لكنها 

كلها ترتبط مع ذلك وفقًا لقو�نن �لعلية«.

 وهنا يرى �شوبنهاور �أن �لإر�دة تتجلى، من 
حيث �إنها �شيء يف ذ�ته، يف �لفكرة )�لت�شور 
�أو �لتمثل( قبل �أن تتجلى يف كرثة من �أ�شياء 
مف���ردة. م���ن هن���ا، ف���اإن �لإر�دة ه���ي »جوهر 
وج���ود �لإن�شان. ففيها يجد �لإن�شان، بالتاأمل 
�لباط���ن �ملبا�ش���ر، �جلوهر �لباط���ن �حلقيقي 
لالإن�شان، و�ل���ذي ل ميكن �أن يفنى. ويف هذ� 
�ملعنى تك���ون �لإر�دة هي، وف���ق �شوبنهاور، 
عبد�لرحم���ن  �أن  غ���ر  ذ�ت���ه«.  يف  »�ل�ش���يء 
ب���دوي يلف���ت نظرن���ا هن���ا �إىل �أن علين���ا �أن 
نف���ّرق، لدى �حلدي���ث عن مفه���وم �لإر�دة كما 
تتجلى عن���د �شوبنهاور، بن »�لإر�دة باملعنى 
�لعام"و »�لإر�دة �ملح���دودة بالبو�عث و�لتي 
ه���ي  �لأخ���رة  فه���ذه  �لختي���ار«.  ي�شمونه���ا 
وحده���ا �لعاقلة، حي���ث �إن �حلركة �لتي يقوم 
به���ا �لإن�شان على »�أ�شا�س ه���ذه �لبو�عث هي 
وحدها �ملنت�شبة �إىل �لإر�دة �ملختارة«. ويرى 
ب���دوي �أن »�شوبنهاور يوؤك���د �أولوية �لإر�دة 
على �لعقل لأ�شب���اب عدة"يوردها بدوي على 
�شفح���ات عدة م���ن كتاب���ه، �لآن���ف �لذكر، عن 
»�شوبنه���اور«، حي���ث يخل����س �إىل �أن يف هذ� 

»قلب���ًا للو�شع"�ل���ذي و�شعن���ا في���ه �لفال�شفة 
حت���ى �شوبنه���اور، �لذي يقول ع���ن نف�شه �إنه 
�أول م���ن ق���ال بالنزع���ة �لإر�دي���ة �لتي جتعل 
م���ن �لإر�دة �جلوهر �حلقيق���ي، بينما كان كل 
�لفال�شفة، ومن���ذ �نك�شاغور��س وحتى هيغل 

ينظرون �إىل �لعقل على �أنه هو �جلوهر.

 و�آرثر �شوبنه���اور، ميكن �لنظر �إليه �نطالقًا 
م���ن هذ� كل���ه باعتب���اره و�حدً� م���ن �لفال�شفة 
�لذين تبدت لديهم �لفل�شف���ة �شديدة �لرتباط 
بحياته���م �خلا�ش���ة، �إذ �إن كتابات���ه �لفل�شفية 
كلها تب���دو وكاأنها ف�ش���ول يف �شرته �لذ�تية 
مع���ربة عن حيات���ه �خلا�شة وع���ن ردود فعله 

جتاه جمريات هذه �حلياة.

 �أما �ل�شرة �ملعروفة لآرثر �شوبنهاور فتقول 
لن���ا �إنه ولد ع���ام 1788 يف د�نتزيغ لأب ثري 
كان كوزموبوليت���ي �لنزع���ة. وكان���ت حي���اة 
�لأ�شرة مرتبطة بحرية تلك �ملدينة و��شتقاللها 
ومن هن���ا حن فقدت �ملدينة ذل���ك �ل�شتقالل، 
�نتقل���ت �لعائل���ة �إىل هامب���ورغ. ولحقًا حن 
تويف �لأب كانت هناك نقلة ثانية �إىل فاميار، 
حي���ث �نخرطت �أم �شوبنه���اور، ككاتبة ثرية، 
يف �حلي���اة �لثقافي���ة، و�رتبط���ت ب�شد�ق���ات 
ثقافي���ة و�جتماعي���ة مع ع���دد من كب���ار كتاب 
وفن���اين تلك �حلقبة ومفكريه���ا ومنهم غوته، 
�لذي ح�شن �لول���د �أوًل، و�أّثر فيه كثرً�، لكن 
�شوبنهاور �شرعان م���ا �ختلف مع �أمه و�أخته 
وغادر �لبيت، و�إن ظل على عالقة بغوته �لذي 
ظل قارئه �لأول. بعد ذلك تنقل �شوبنهاور يف 
�لكث���ر من �لبل���د�ن و�ملهن، لكن���ه مل يكن حقًا 
ر�غب���ًا يف �أي عم���ل حقيقي، ب���ل �ن�شرف �إىل 
�لكتاب���ة يف �لفل�شف���ة و�لف���ن و�لعل���م. وه���و 
ن�ش���ر �لكت���اب �ل���ذي �شي�ش���ر �لأ�شه���ر ب���ن 
ع���ام  وت�ش���ّور"يف  كاإر�دة  »�لع���امل  �أعمال���ه، 
1819، ث���م �شافر �إىل �إيطالي���ا ومنها عاد �إىل 
برل���ن. �أم���ا �شهرته فب���د�أت يف �آخ���ر �شنو�ت 
�لثالث���ن، ور�ح���ت كتب���ه ودر��شات���ه تنت�شر 
و�ش���ار ل���ه معار�ش���ون يتهمون���ه بالرجعي���ة 
و�لت�ش���اوؤم. �أما �أب���رز موؤلفات���ه �إىل جانب ما 
ذكرن���ا، فه���ي: »ح���ول �جل���ذر �لرباع���ي ملبد�أ 
�لعل���ة �لكافية"و »ح���ول �لإر�دة يف �لطبيعة« 
�لأخ���الق«،  يف  �لرئي�شت���ان  و »�مل�شكلت���ان 
و�ش���درت له بع���د موته يف ع���ام 1860، كتب 
ع���دة، منها: »ح���ول �لن�شاء"و »ح���ول �ملوت« 

و »ميتافيزيقا �حلب �جلن�شي«.

عن احلياة اللندنية

"العالــم كإرادة وتصــّور" آلرثــر نظرية المعرفة عند شوبنهور
شوبنهاور: إنه جوهر المسألة

»يب��دو ش��وبنهاور غريب��ًا ب��ني 

الفالس��فة، يف أنح��اء عدة من 

شخصيته. فهو متشائم بينام يكاد 

الفالس��فة اآلخ��رون أن يكونوا 

كله��م، مبعن��ى م��ا، متفائلني. 

وهو لي��س أكادميي��ًا متامًا مثل 

كان��ط وهيغ��ل، لكن��ه ال يقف 

خ��ارج العرف األكادميي باملرة. 

وهو يؤْثر عىل املسيحية، أديان 

الهند الهندوكي��ة والبوذية معًا. 

وهو ذو ثقافة واسعة، كام أنه يهتم اهتاممًا كبريًا بالفن اهتاممه 

باألخالق. وهو متحّرر تحّررًا غري مألوف من النزعة القومية، فهو 

يحس بأنه يف وطنه مع الكّتاب اإلنكليز والفرنسيني، إحساسه مع 

كّتاب بلده )...(. وهو يقر بثالثة منابع لفلس��فته )كانط وأفالطون 

واألوبانيش��اد( ولكني أظ��ن أنه يدين ألفالط��ون باملقدار الذي 

يظنه هو«.
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�شديقنا �لقدمي من جديد!
ي���وم قر�أت �أنهم �شيحتفلون يف معاهد �لغرب 
�لفل�شفي���ة بانق�شاء مائ���ة وخم�شن �شنة على 
مول���د )�شوبنه���ور( كان �شع���وري به���ذ� �لنباأ 
ك�شع���ور �ل�شالك يف �لطري���ق يلقاه على حن 
غ���رة �شدي���ق ق���دمي م�شتح���ب �للق���اء مذكور 
�لب���دو�ت، عل���ى �ش���وف �إىل مر�جع���ة عه���ده 

�ل�شابق و��شتئناف ع�شرته �لقدمية
هذ� �أنت يا �شاح؟

و�أين كل هذ� �لزمن �لطويل؟

فقد م�شت فرتة لي�شت بالق�شرة مل �أ�شاحب 
فيه���ا ه���ذ� )�ملع���ري( من بن���ي �جلرم���ان ومل 
�أر�ج���ع كتب���ه ومل �أ�شاج���ل �آر�ءه وخو�ط���ره 
و�أفان���ن تفكره، فلم���ا �شمعت �أن���ه �شينبعث 
مي���الد  مي���الده، و�أن  ذك���رى  م���ن جدي���د يف 
�إم���ام �ملت�شائم���ن �لقائلن باأن �ل���ولدة �أدعى 
)�لذكريات( �إىل �حلزن و�لندم - �شي�شبح يف 
�ملالأ كله موعدً� للغبطة و�لتبجيل، و�أن �لدنيا 
�شت�شه���د هذ� �حل���ادث �ملتناق�س كم���ا �شهدت 
نقائ����س �شوبنه���ور يف �إبان حيات���ه - عادت 
�إىل �لذه���ن تلك �لنقائ�س كلها وتلك �لطو�ئف 
�ملقرون���ة به���ا، ولح يل �شوبنه���ور �لظري���ف 
وه���و �أول ما يلوح للذهن منه قبل �لفيل�شوف 

وقبل �ل�شيخ �لوقور

وتلك �أوىل �لنقائ����س و�لبدو�ت من �شاحبنا 
�لق���دمي: فيل�شوف مت�شائ���م ول يذكره �لذ�كر 
�إل �بت�ش���م لفكاهاته ونكات���ه وغر�ئب عاد�ته، 

وولع �لدنيا مبناو�أته و��شتخر�ج �شكاياته
ف���اإذ� ذك���رت )�شوبنه���ور( فاأنت تذك���ر �لرجل 
�ل���ذي يب�ش���ر بالفن���اء وي�شتنك���ر �حلي���اة، ثم 
ي�شم���ع بظه���ور �لهو�ء �لأ�شف���ر يف برلن فال 
يق���ف يف طريقه هربًا حت���ى يبلغ فرنكفورت، 

ول يعود منها حتى بعد جالء �لوباء ب�شنن
وتذك���ر �حلكي���م �لز�ه���د يف عر����س �حلي���اة 
وه���و ل يرتك د�نقًا م���ن ح�شابه يف �مل�شرف، 
ول ي�ش���ع �لنق���د �إل يف �شندوق مكتوب عليه 
)م���ادة طبية(... كما فعل �لعط���ار �لذي يكتب 

عنو�ن �لفلفل على �شندوق �حللوى!
وتذك���ر �لر�هب �ل���ذي يعربد حت���ى يلحق به 
تالمي���ذه يف بي���وت بن���ات �له���وى، وينف���ي 
ل���ذ�ذ� �لدنيا وقد �أخذ من جمي���ع لذ�ذ�تها مبا 

��شتطاع من ن�شيب
وتذك���ر �ملب�شر بالربهمية يف بالد �لغرب وقد 
�شم���ي كلبه )�أمت���ا( �أي روح �لوج���ود!! و�أبى 
�ل�شبية م���ن جر�نه �إل �أن ي�شموه �شوبنهور 
�ل�شغ���ر، �إذ مل يكن يف �لبيت �شغر غر ذلك 
�لكل���ب �مل�شكن... �لذي ق���ال بع�س �ملعجبن 
بالفيل�ش���وف �إنه هو �أي�شًا لب���د �أن يكون من 
�ملت�شائم���ن، ولب���د �أن يب���دو عل���ى وجهه ما 

يبدو على وجه �أ�شتاذه من عبو�س ظريف
وتذك���ر �لفيل�ش���وف وق���د جل����س �إىل مائدت���ه 
يف �ملطع���م و�أخرج من جيب���ه كعادته كل يوم 
جنيه���ًا �إجنليزيًا فو�شعه عل���ى �ملائدة بحيث 
ير�ه �حلا�شرون، ث���م يفرغ من طعامه فرده 
�إىل جيبه ويق���ول: )قد ك�شبت �لرهان(... �أي 
ره���ان؟؟ رهانه مع نف�ش���ه �أن زو�ر �ملطعم من 
�ل�شب���اط لن يتكلمو� ذلك �ليوم يف �شيء غر 

�لن�شاء و�لكالب وخيل �ل�شباق!
وتذكر طالب �جلائزة م���ن جامعة كوبنهاجن 
بر�شال���ة ل نظر لها يف كتاب���ات ع�شره، فلما 
�شن���ت عليه �جلامع���ة باجلائ���زة - غفلة منها 
ع���ن قيم���ة �لر�شال���ة - طبعه���ا وكت���ب عليه���ا 
باخل���ط �لعري����س: )مل تظف���ر باجلائ���زة من 
جامع���ة كوبنهاج���ن(... كاأن ه���ذ� تزكي���ة لها 

و�شرب من �لإعالن!

وتذك���ر �ملتهكم �حلانق �لذي نق���م على بع�س 
�ملمثل���ن �رجتال���ه �لعب���ار�ت م���ن غ���ر كالم 
�ملوؤل���ف حتى �شكاه �لكت���اب �إىل مدير �مل�شرح 
فنهاه و�أنذره بالف�ش���ل �إن عاد �إىل جمونه... 
قال �شوبنه���ور: فلما ظهر بعده���ا يف �مل�شرح 
على ظه���ر جو�ده ن�شي �جل���و�د موقفه و�أتى 
ب�ش���وت ل ي�شم���ح ب���ه يف م�ش���ارح �لتمثيل، 
فارتب���ك �ملمثل و�شاح باجلو�د: �أمل تعلم �أنهم 

يحرمون علينا �لرجتال بغر تلقن؟!
تذكر ه���ذ� و�أ�شباه���ه قبل �أن يط���ر�أ على بالك 
�شاأن �لفيل�شوف �لعظيم وتف�شيل ذلك �ملذهب 
�مل�شتفي�س �لز�خر �ملجتمع من بديهة �حلكمة 
و�شليقة �لفن و�شعور �لرجل �ملت�شل باحلياة 
كمجاف���اة  �نقط���اع ول جماف���اة،  غ���ر  عل���ى 
�لن�ش���اك يف �شو�م���ع �لدي���ن، �أو �لن�ش���اك يف 

�شو�مع �لعلم و�لدر��شة
ف���اإذ� ذكرت ذل���ك �ملذهب فلعلك و�ج���د فيه من 
و�شائ���ج �لقرب���ى مث���ل ما وجدت م���ن طر�ئف 
�شاحبه ونقائ�شه و�أفانينه. لأنه مذهب �شعر 
بفح���و�ه كل �ش���اب عال���ج �لفل�شف���ة و��شتغ���ل 
بالتفك���ر يف �أو�ئ���ل ه���ذ� �لق���رن �لع�شري���ن 
لق���د كان �لت�ش���اوؤم طبيعي���ًا معق���وًل يف زمان 
�شوبنهور فاأ�شبح طبيعي���ًا معقوًل �أن يت�شل 
�ل���ر�أي و�ل�شعور بينه وب���ن �ل�شبان يف مثل 
عه���ده ويف مث���ل حال���ه و�إن مل يكون���و� عل���ى 

مثاله يف مز�جه و�أطو�ره
وخ���ر م���ا قر�أن���اه يف تعلي���ل �لت�ش���اوؤم عن���د 
ذلك �لفيل�شوف �لكبر كلم���ة )دور�نت( مقدم 
طبعته وملخ�س فل�شفته حيث يقول عنه وعن 

بع�س معا�شريه:
)مل���اذ� كان �لن�ش���ف �لأول من �لق���رن �لتا�شع 
ع�شر مبعثًا لتلك �لأ�شو�ت من �أ�شد�ء �لع�شر 
ينط���ق به���ا �ل�شع���ر�ء �ملت�شائم���ون على غر�ر 

ب���رون يف �إجنلرت� ودي مو�شي���ه يف فرن�شا 
وهين���ي يف �أملاني���ا وليوب���اردي يف �إيطالي���ا 
ع���د�  رو�شي���ا،  يف  ولرمنت���وف  وبو�شك���ن 
�ملو�شيقي���ن م���ن �أ�ش���ر�ب �شوب���ر و�شومان 
و�شوب���ان ب���ل بيتهوفن �ملت�شائ���م �لذي حاول 
�أن يقن���ع نف�شه �أنه من �ملتفائلن؟ بل فوق ذلك 
جميع���ه فل�شف���ة �حلكيم �لعمي���ق يف ت�شاوؤمه 

�رثر �شوبنهور؟

)لقد ظهرت جمموعة �لوي���ل و�لهول �مل�شماة 
ب���� )�لدني���ا �إر�دة وفكرة( �شن���ة 1818 وكانت 
�شن���ة �حلل���ف �ملقد����س بع���د �أن ق�ش���ى �لأم���ر 
يف معرك���ة و�ترل���و وخمدت �لث���ورة وقذفت 
�حل���و�دث بابن �لثورة �إىل �شخرة يف �لبحر 
�ل�شحي���ق يبلى عليها وي���ذوي. و�إن قب�شًا من 
تقدي�س �شوبنهور لالإر�دة ماأخوذ ول�شك من 
ذلك �لأفنوم �لفخ���م �ملخ�شب بالدماء �ملج�شد 
يف �شخ�س ذل���ك �لكور�شيك���ي �ل�شغر، و�إن 
قب�شًا من قنوطه و�إحجامه عن �حلياة ماأخوذ 
ول�شك م���ن جو�نب جزي���رة �لقدي�شة هيالنة 
حي���ث �ش���ارت �لإر�دة �إىل �لهزمي���ة و�لف�شل 
يف �لنهاي���ة، و�أ�شب���ح �مل���وت وه���و �لظاف���ر 
�لوحي���د �ملحوم عل���ى ميادين تل���ك �حلروب، 
�إىل عر�شه���م، ورج���ع  �لبورب���ون  ع���اد  وق���د 
�لأم���ر�ء و�لنب���الء يطالب���ون باأر�شهم، ور�ح 

خي���ال �ل�شكندر �لطامح �إىل �ل�شالم يحت�شن 
يف غفل���ة منه ع�شابة تق�شي عل���ى �لتقدم من 
كل �ش���وب ويف كل م���كان. فق���د وىل �لع�ش���ر 
�لعظيم وقعد جيت���ي يحمد �لله على �أنه لي�س 
بال�ش���اب �لفتِيّ يف ع�شر مف���روغ منه مق�شي 

عليه باخلتام

)خ�شع���ت �أورب���ا، و�نقر����س �أل���وف �لأل���وف 
م���ن �أ�شد �لرج���ال، وخربت بط���اح و��شعات، 
وكت���ب على �حلياة يف كل مو�شع على �لقارة 
�لأوربية �أن تبد�أ من جديد و�أن تبد�أ من �أعمق 
�لأعم���اق كي ت�شتعيد يف �أمل وبطء �شديد ذلك 
�لفي����س �لذي �لتهمته �لفنت و�حلروب. وكان 
�شوبنهور ي�شي���ح خالل فرن�ش���ا و�لنم�شا يف 
�شن���ة 1804 فروع���ه ما ي�شهد م���ن �لفو�شى 
و�لق���ذ�رة يف �لق���رى، وم���ن �لفق���ر و�لبوؤ�س 
ب���ن �لفالح���ن، وم���ن �لقل���ق و�ل�شق���اء ب���ن 
�ملد�ئ���ن و�حلو��شر. ذهبت ح���روب نابليون 
و�أعد�ء نابليون وخلفت ور�ءها ندوب �لويل 
و�لهالك على وجه كل بقعة من هاتيك �لبقاع: 
فمو�شكو يف �لرماد، و�لبالد �لإجنليزية على 
م���ا �أ�شابه���ا من فخ���ر �لنت�شار ق���د ُمني فيها 
�لفالح���ون بك�ش���اد �لقم���ح وغ���الت �لزر�عة، 
وُمن���ي فيها �شن���اع �ملعامل بكل م���ا يبتلى به 
�ل�شناع يف معم���ل ل رقيب عليه ول ح�شيب، 
وز�د ت�شري���ح �جلن���ود يف نكب���ات �لبطال���ة. 
وروي كارلي���ل ع���ن �أبي���ه يف تل���ك �لآون���ة �أن 
�لعمال كانو� يذهبون يومئذ فر�د� �إىل �لربك 

و�جلد�ول ميالأون بطونهم باملاء بدل �لطعام 
ول يعنيه���م �إل �أن ي�شرتو� ما بهم من �ل�شنك 
ع���ن �لآخرين. م���ا كانت �حلياة ق���ط �أفرغ من 

معنى ول �أخ�س مما كانت يومذ�ك(
هذ� من�شاأ �لفل�شف���ة �ل�شوبنهورية من �أحو�ل 
�ل�شيا�شة و�أطو�ر �لدول و�ملجتمعات. ولهذه 
�لفل�شفة من�شاأ �آخر من �أطو�ر �لفكر و�لعقيدة 
ل يق���ل يف �أثره عن ح���روب نابليون وهز�ئم 
�جليو����س، وذ�ك هو �شيوع �ل�شك يف �لعقائد 
و�لأدي���ان و�لأمثل���ة �لعلي���ا ب���ن �لأوربي���ن 
بع���د ع�ش���ر �لنه�ش���ة �لعلمية وع�ش���ر �لثورة 
�لفرن�شي���ة، فال �أمل يف �لدنيا ول يف �لآخرة، 
ول معن���ى لل�شع���ي ول للقع���ود، ول خر يف 
�لتفك���ر ول يف �لت�شليم، ول منا�س بعد ذلك 
م���ن ترجم���ة ه���ذه �حلال���ة يف فل�شف���ة منظمة 
من�شوق���ة مقنعة كتلك �لت���ي ب�شر بها �شاحبنا 

ر�شول �لت�شاوؤم ونذير �لفناء
�أي حال���ة هي �أ�شبه بحال���ة �ل�شاب �لقارئ يف 
�أو�ئل �لق���رن �لع�شرين من حال���ة ذلك �لع�شر 

�أو حالة ذلك �لنتقال؟
كل �شاب يخرج من حظرة �لبيت �إىل معرتك 
�لعامل فاإمنا يخرج من دنيا �أحالم وظنون �إىل 
دني���ا �شر�ع ل هو�دة فيه، ول�شيما يف �أو�ئل 
�لق���رن �لع�شري���ن حيث كان للعقائ���د �شلطان، 
وكان لالأمثل���ة �لعلي���ا ب���ن �ل�شرقي���ن خا�شة 

جمال مل ت�شيقه �حلقائق و�لتجاريب
له���ذ� كان ب���ن �شوبنه���ور وكثر م���ن �ل�شبان 
�لقارئ���ن عندن���ا ن�ش���ب قري���ب يف �أو�ئل هذ� 
�لقرن �لع�شرين. ثم تقلبو� مع �حلياة فن�شوه 
بع����س �لن�شي���ان م���ن �أث���ر �لو�قع ت���ارة ومن 
�أث���ر �لت�شاغل ت���ار�ت، �أو من �أث���ر �لت�شحيح 
و�لتهذي���ب �ل���ذي ل حمي����س عنه م���ع تعاقب 

�لأيام وتعدد �لقر�ء�ت
فلم���ا قي���ل �إن �لع���امل �شيحتف���ل مبي���الد �إمام 
�ملت�شائم���ن كان يف �لق���ول ما ي�شب���ه �لفكاهة 
�شيحتف���ل  �لع���امل  �إن  قي���ل  ول���و  و�لدعاب���ة؛ 

بي���وم وفاته ل���كان يف �لقول بع����س �ملجار�ة 
ملو�ش���وع �لحتفال و�شاح���ب �ملذهب. ولكن 
�لرج���ل ظريف على �لرغم من���ه ومن فل�شفته، 
فلتكن هذه من دعابات �لزمن معه، ومن وفاء 

�لزمن له يف قرن و�حد
�أما فل�شفة �لرج���ل بتفا�شيلها فيطول �شرحها 
ول يت�شع له���ا مقال ول �شل�شلة مقالت، وهي 
م�شتمدة من حياته ومن �شرته ومن ع�شره. 
فم���ن عرف تاريخ���ه عرف �لكث���ر من بو�عث 
�آر�ئه وعلل �أحكامه، وعرف مكان �ل�شدق يف 
�ملطابقة ب���ن �لوحي وم�ش���دره وبن �لبيئة 
و�لتعب���ر عنه���ا. وجمم���ل تل���ك �لفل�شف���ة يف 
�شطرين: �أن �لإر�دة هي �شاحبة �ل�شلطان يف 
�أعمال �لأحياء وحركات �حلياة؛ و�أن �لإن�شان 
يلتم����س �لأ�شب���اب و�لرب�هن لأن���ه يريد، ول 
يري���د لأنه يلتم�س �لأ�شب���اب و�لرب�هن؛ و�أن 
�لفك���رة تلغي �لإر�دة وت�ش���ل �حلركة وتنتهي 
باحلي���اة �إىل �شكون ك�شك���ون )�لرنفانا( عند 
�لهن���ود؛ و�أن �لإر�دة تتعل���ق بالفردي���ة، �أم���ا 
�لفكرة فتتعلق بالعمومية �ل�شائعة يف �لكون 
كل���ه. ومن ثم يجيء �لف���ن و�لدين و�لعبقرية 
عل���ى ر�أ�س �لفك���رة وم���ن ور�ء �لإر�دة �أو من 
ور�ء عامل �لأعمال و�حلركات، فامل�شر �لذي 
يطوينا جميعًا ويط���وي �أعمالنا و�آمالنا �إمنا 

هو �لفناء �أو ما ي�شبه �لفناء

ويف مق���ال �آخ���ر �شنطابق بن �ش���رة �لرجل 
يف  و�جلوه���ر  �لعر����س  وب���ن  وفل�شفت���ه، 
هذه �ملطابق���ة. وح�شبن���ا �لآن وهم يحتفلون 
مبي���الده يف �لث���اين و�لع�شري���ن م���ن �شه���ر 
فرب�ي���ر �أن نزج���ي �إىل ذك���ر�ه حتي���ة �مل���ودة 
و�لإكب���ار، و�أن نهت���ف ب���ه: مرح���ى! ومرحبًا 

�شديقنا �لقدمي من جديد!

عن كتاب
يوميات عبا�ش حممود العقاد

ـــــة شــــوبــــنــــهــــور ـــــحـــــي ت



اعداد/ منارات

يف   1788 ع���ام  يف  �شوبنه���اور  �آرث���ر  ول���د 
مدين���ة د�ن���زج �لأملاني���ة، لأ�شرة تب���دو مثالية، 
يف كن���ف و�لدي���ن يتمتعان مبكان���ة �جتماعية 
مرموق���ة، فقدكان �أبوه تاج���رً� ناجحًا، �أما �أمه 
فه���ي �لرو�ئي���ة و�لقا�ش���ة �ملعروف���ة جوهان���ا 
�شوبنه���اور، ولك���ن ه���ذه �لن�ش���اأة �لنموذجية 
�لت���ي �أتيح���ت له مل تك���ن �شوى مرحل���ة عابرة 
خادع���ة �شرعان م���ا ول���ت تاركة �لفت���ى �لنبيه 
�بن �ل�شبعة ع�ش���ر ربيعًا، ليحظى بن�شيبه من 
قدر �لعظماء و�مل�شاهر، ويو�جه �شوء �لطالع 
�ل���ذي بد�أ بوفاة و�ل���ده منتحرً� يف عام 1805 
وتده���ور عالقته باأم���ه �لتي لعله���ا وجدت يف 
وف���اة زوجها �لبعيد عن �أجو�ء �لثقافة و�لأدب 
فر�ش���ة موؤ�تي���ة لالنط���الق و�ل�ش���روع بحياة 
لينته���ي  جدي���دة تالئ���م ميوله���ا وتطلعاته���ا، 
بهما �لأم���ر �إىل �لنف�ش���ال و�لقطيع���ة �لتامة، 
ولتبد�أ مرحل���ة �لعزلة �لتي لزم���ت �شوبنهور 
بقي���ة حيات���ه ب���ال �أب ول �أم ول زوجة ول ولد 
و�أحيان���ًا بال �أ�شدقاء �أي�شًا، ه���ذه �لعزلة �لتي 
�شخ�شيت���ه  تكوي���ن  �لأث���ر يف  �أبل���غ  له���ا  كان 
و�آر�ئ���ه، فع���رف مبيل���ه �إىل �لكتئ���اب و�لقلق 
و�لت�شاوؤم، ووقوعه يف بر�ثن هو�ج�س �ل�شك 
و�لرتي���اب بالآخري���ن حتى قيل �إن���ه كان ينام 

وم�شد�شه حتت و�شادته.
يف تل���ك �لأثن���اء كان���ت �أوربا باأ�شره���ا تعي�س 
�أ�ش���و�أ �أيامه���ا، وتكاب���د �شق���اء حقب���ة م���ا بعد 
�لثورة �لفرن�شية �لتي �آلت �إىل هزمية نابليون 
بونابرت يف و�ترلو �أم���ام �جليو�س �لأوربية 
�ملتحالف���ة �شده، بعد �شل�شل���ة حروب ومعارك 
�أحالت عموم �لق���ارة يبابًا ودمارً� من مو�شكو 

�إىل لندن.
يف ه���ذ� �جل���و �لع���ام �ل�شاح���ب �ملخي���م عل���ى 
�جل���و  �إىل  م�شاف���ًا  �لنا����س،  وعق���ول  حي���اة 
�لأ�ش���ري �لأ�ش���د قتامة �ل���ذي �كتن���ف يفاعته، 
تاب���ع �شوبنهاور در��شته �جلامعية وحت�شيله 
�ملع���ريف �إىل �أن ح�شل عل���ى �شهادة �لدكتور�ه 
يف �لفل�شف���ة، ليخرج �إىل �لعامل يف عام 1818 
بكتاب���ه �لأ�شه���ر و�لأهم )�لع���امل كاإر�دة وفكر( 
�لذي �شّمنه خال�شة فل�شفته وزبدة �آر�ئه، هذ� 
�لكت���اب �لعظي���م �لذي مل يلق ط���و�ل �لع�شرين 
عام���ًا �لتالية لن�ش���ره �أي رو�ج �أو جناح يذكر. 
وح���ن �أبل���غ �شوبنه���اور ب���اأن عددً� م���ن ن�شخ 
�لكت���اب ق���د بيعت ك���ورق تال���ف ل�شتخد�مات 
�ل���رزم و�لتغليف، عّل���ق غا�شبًا يف مقالة حادة 
بقول���ه �ل�شه���ر: )�إن كتابًا كهذ� �أ�شب���ه باملر�آة، 
�إذ� نظ���ر فيه���ا حم���ار فلن ي���رى حتم���ًا �شورة 
م���الك(! ورغ���م كل �لتجاه���ل �ل���ذي قوب���ل ب���ه 
كتابه ه���ذ� فقد تابع �شوبنه���اور خو�شه غمار 
ع���امل �لفل�شف���ة، و�أتيح���ت له �لفر�ش���ة ليخطو 
خط���وة �أخ���رى عل���ى �لطري���ق �لطوي���ل، حن 
جامع���ة  يف  ليحا�ش���ر  ع���ام1823  يف  دع���ي 
برلن ح���ول فل�شفته. حين���ذ�ك، مل تلق �أفكاره 
�جلريئ���ة �لقبول �ملن�ش���ود يف �أو�شاط �لطالب 
�ملاأخوذين ب�شطوة �لفيل�شوف �لعمالق هيغل، 

فاعت���ذر لحقًا ع���ن متابع���ة حما�شر�ته وهجر 
�حلي���اة �لأكادميي���ة �شاّب���ًا ج���ام غ�شب���ه على 
فل�شف���ة �جلامعات ممثلة بهيغ���ل، �لذي ما لبث 
�أن ت���ويف بالكول���ر� �لت���ي �جتاحت برلن يف 
ع���ام،1831 فيما جنا منه���ا �شوبنهاور، وتابع 
رحلة �شعوده �ل�شاقة �لتي مل تخُل من خيبات 
�أخرى مل تزعزع �إميانه باأهمية �أفكاره، متثلت 
يف �لوق���ع �لباه���ت لكتابي���ه )م�شكل���ة �لأخالق 
�لأ�شا�شي���ة( �لذي ن�شره ع���ام 1841 و)�لنتاج 
و�لف�ش���الت( �لذي ن�ش���ره يف،1851 وكالهما 
مل يلقي���ا �ل�شدى �ملاأم���ول يف �أو�شاط �ملجتمع 
�لثق���ايف �لذي مل يكن جاهزً� بعد لتقبل �أفكاره 
وفل�شفت���ه. ث���م �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا ب���د�أت �لأو�شاط 
�لفكرية و�لفل�شفية �لأملانية و�لأوروبية عمومًا 
ت���درك �أهمية �أفكاره وتعي عم���ق فل�شفته، �إىل 
�أن بو�أته لحقًا مكانته �لالئقة على ذروة �ملجد 
ليتمت���ع يف �آخر �شنو�ت حيات���ه ب�شهرة ذ�ئعة 
�ل�شي���ت يف �لع���امل باأ�شره، فم���ات عام 1860 
وقد ق���رت عينه ببلوغ���ه مر�ده حمقق���ًا نبوءة 
�ل�شاع���ر �لعظي���م يوهان فون غوت���ه )1749- 
1832( �ل���ذي ق���ال لأم���ه جوهان���ا - وكان���ت 
تربطه���ا ب���ه عالقة �شد�ق���ة - يوم���ًا: )�شيكون 

لولدك �شاأن عظيم و�شيغدو رجال  م�شهورً�(.
يبقى كتاب )�لع���امل كاإر�دة وفكرة( هو �لنو�ة 
�آر�ء  معظ���م  عليه���ا  قام���ت  �لت���ي  �لأ�شا�شي���ة 
�شوبنه���اور �لفل�شفي���ة، و�أك���رث م���ا ميي���ز هذ� 
�لكتاب هو �شهولة �لأ�شلوب وب�شاطة وو�شوح 
�لفك���رة �لتي غالبًا ما وردت معززة باأمثلة عدة 
تزيده���ا و�شوح���ًا و�شطوع���ًا، بخ���الف معظم 

�لكت���ب �لفل�شفي���ة �لتي يغلب عليه���ا �لغمو�س 
ع���ادة. وق���د هاج���م يف ه���ذ� �لكت���اب �أ�شحاب 
�ملذهب �ملادي مت�شائاًل: )كيف ميكننا �أن نف�شر 
�لعقل باأنه عبارة عن مادة، ما دمنا ل ن�شتطيع 
معرفة �ملادة �إل عن طريق �لعقل؟(. وي�شرت�شل 
�شارح���ًا فكرته )�لع���امل كاإر�دة( ر�فعًا من �شاأن 
�لإر�دة عل���ى ح�ش���اب �لإدر�ك و�لفك���ر )ل �أحد 
يتعر����س للخطاأ �أكرث من �ل�شخ�س �لذي يحّكم 
عقله وفكره فقط( معت���ربً� �أن �لإن�شان م�شوق 
باإر�دت���ه ل بعقل���ه، �ش���و�ء �أكانت ه���ذه �لإر�دة 
�ملهيمن���ة و�عي���ة �أو ل و�عي���ة، م���ع �لتاأكيد �أن 
�لال�شع���ور هو �حلالة �لأ�شيلة لالأ�شياء، ممثال  
عل���ى ذلك باأمثلة عدة، منها دو�م تذكر �لإن�شان 
لنجاحاته و�شرعة ن�شيانه لف�شله، وهنا جتعل 
�لإر�دة �لالو�عي���ة م���ن �لذ�ك���رة خادم���ة له���ا. 
ث���م ينتقل للبحث ع���ن دو�ف���ع �لإر�دة ليجد �أن 
�لغر�ئز مبختلف �أ�شكالها هي �ملحرك �لأ�شا�س 
ل�شلوك �لإن�شان �لذي توجهه �لإر�دة ل �لعقل، 
وما �لرب�عة �لعجيبة �لتي يبديها �حليو�ن يف 
حماي���ة نف�شه من �خلطر، و�لتي ن�شميها فطرة 
ت���ارة وغريزة تارة �أخرى، �شوى دليل على �أن 
�لإر�دة �أ�شب���ق م���ن �لعق���ل، �إنه���ا �إر�دة �حلياة 
�لتي حتفظ بق���اء �لفرد، �أما �شمان بقاء �لنوع 
مبجمل���ه في�شتل���زم جتلي���ًا �أخطر ل���الإر�دة هو 
�إر�دة �لتنا�شل �لتي يرى فيها �شوبنهاور حيلة 
�بتكرته���ا �لطبيعة لقهر �ملوت و�شمان �خللود 
�لعظي���م. ونظ���رً� خلط���ورة ه���ذ� �ل���دور �لذي 
ت�شطل���ع به فه���ي متثل �لقطب���ة �ملخفية ل�شائر 
�لأعم���ال و�ل�شلوك. وم���ا م�شاع���ر �حلب �لتي 

نتغنى به���ا �شوى مظهر م���ن مظاهر �نخد�عنا 
بهذه �حليلة �ملتح���ررة �إىل حد بعيد من رقابة 
�لعق���ل و�شيطرته. ويتابع ��شتعر��شه للغر�ئز 
�ملحركة لالإر�دة )�جلوع.. �لعط�س.. �لنوم..( 
لي�ش���ل �إىل نتيج���ة مفادها �أن �حلي���اة.. حياة 
�لإن�ش���ان، هي �شل�شل���ة ل نهائية م���ن �لرغبات 
�لناجمة عن �لإر�دة، ما �أن ُي�شبع �إحد�ها حتى 
تط���ل عليه �أخرى تطلب �لإ�شباع عرب �لتحقق، 
ه���ذ� �ل�شعي �ل���دوؤوب �ملتو��ش���ل ور�ء �إ�شباع 
رغبات �لإر�دة يتطلب �ملزيد من �لكد و�لعمل، 
وبالت���ايل �شي���وؤدي ب���ه �إىل �ملزيد م���ن �ل�شقاء 
و�لأمل، كل ه���ذ� يوؤك���د حقيق���ة ك���ربى موؤد�ها 
�أن �حلي���اة م���ا هي �إل �ش���ّر مطل���ق، باعتبارها 
�شل�شل���ة �شرمدية من �لع���ذ�ب و�لآلم خمتزلة 
يف �لأمل �لأعظم �لناجم عن فكرة حتمية �ملوت 
وعذ�ب ترّقبه، ولذل���ك فال �شبيل �إىل �خلال�س 
�إل باإح���دى و�شيلت���ن: �إم���ا بوقوع �مل���وت �أو 
بالو�ش���ول �إىل طريق���ة م���ا متّك���ن �لعق���ل م���ن 
�ل�شيط���رة عل���ى �لإر�دة، فيتح���رر �لإن�شان من 
وط���اأة متطلباتها، وهذ� �ملق���ام ل ميكن بلوغه 
�إل بالفل�شفة.. �شبيل �لإن�شان �إىل تاأمل �حلياة 
تاأم���ال عقليًا خال�شًا. من هن���ا يركز �شوبنهاور 
عل���ى �أهمي���ة دور �لعباق���رة، ويرفع م���ن �شاأن 
�ملفكري���ن و�أ�شح���اب �لعقول �لعظيم���ة �لذين 
ه���م وحدهم قادرون على قهر �لإر�دة باملعرفة، 
فالعبقري���ة هي �لقوة �لتي متّك���ن �لإن�شان من 
نب���ذ م�شاحله ورغبات���ه �لآنية يف �شبيل �لفوز 
باملعرف���ة �خلال�شة. عند ه���ذه �لنتيجة �لبالغة 
�لأهمي���ة يب���دو جلي���ًا م���دى تاأث���ر �شوبنه���اور 
بفكرة �لنرفانا وبغرها من تعاليم �لفل�شفات 
�ل�شرقي���ة �لت���ي در�شه���ا يف مرحل���ة مبكرة من 
م�شرت���ه، وتنب���اأ بغزوه���ا لأوربا لأنه���ا �أعمق 
�شربً� لأغو�ر �لنف����س �لب�شرية و�أن�شج �إدر�كًا 

ملكنوناتها.
�أك���رث ما يوؤخذ عل���ى �شوبنهاور ثقت���ه �ملفرطة 
ب�ش���و�ب �آر�ئ���ه �لت���ي غالب���ًا م���ا جتن���ح نحو 
�لغل���و و�لتطرف، ومتي���ل �إىل �إ�شد�ر �لأحكام 
�حل���ادة �لقاطع���ة �إز�ء م�شائ���ل ح�شا�ش���ة، كما 
يف نظرت���ه �لدونية للم���ر�أة �لت���ي يتجلى فيها 
مدى تاأثره بعالقت���ه �ل�شيئة باأمه، وهذ� �ملثال 
يوؤكد �شرورة �لإملام ببع�س مفا�شل �شرة كل 
مبدع و�أخذها بعن �لعتبار عند در��شة نتاجه 

�لفكري وتقييمه.
 لق���د ق���ال �شوبنه���اور يوم���ًا: )ل ميك���ن تلق���ي 
�لأف���كار �لفل�شفي���ة �إل م���ن مبدعيه���ا �أنف�شهم(، 
و�نطالق���ًا م���ن ه���ذ� �ملب���د�أ ل ميكنن���ا �لإحاطة 
بفل�شفت���ه - عل���ى ب�شاطتها وو�شوحه���ا قيا�شًا 
بالدر��ش���ة  �إل   - �لفل�شف���ات  م���ن  غره���ا  �إىل 
�ل�شامل���ة �ملعمق���ة لكتب���ه ومقالت���ه �لتي تزخر 
باأفكار وروؤى فيها من �لأ�شالة و�لعمق، حول 
�لعديد من �لق�شايا �لأخرى كالدين و�ل�شيا�شة 
و�لفن، ما ي�شتوجب تقّبل �ل�شبغة �ل�شود�وية 
�لت�شاوؤمي���ة �لتي ��شتهرت بها فل�شفته، �أو على 

�لأقل جتاوزها.

والتشــاؤم اإلرادة  فيلســوف 
شوبنهاور... 


