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 من خالل کتاب:  في الفلسفة ومجاالتها 

 "مهمة الفیلسوف ومسؤولیته" لجیاني فاتیمو 

 

 

 

   الملّخص 

 "يقود الفلسفة نحو "األنطي   الق��ي،قٌدر فاتيمو بأن هناك " ضرورة تأو�لية "لولوج الداللة ومغامرة ��  

)(ontico    ا�جاالت تمنعت  أو  الدروب  توعرت  مهما  املع�ى  تنشد  للمايحدث،  والسياسة    (الدينومحايثة 

 ، ولكن أيضا يحكم عل��ا باملقاومة حينما تصادر ا�حر�ة. ...)وا�جنس

وعالق��ا    ثقافة  ت�ٌون   اشتغالها  مجاالت  تحديد  من  الفلسفة  سيمكن  الذي  هو  مخصوصة،  تأو�لية 

  ."دون أن يفقدها "تمٌ��ها -بوصفھ مخرجا تأو�ليا ل�ل اإلش�اليات املطروحة  -بالعلم و�الفن 

 اعادة رسم سياسة ا�حقيقة و�دراجها ضمن فضاء ايتيقي. 

ب  وهو  الفيلسوف،  ومسؤولية  الفلسفة  املمارسة  مهمة   �� التوتر  مقدار  ع��  للوقوف  مفتاح  مثابة 

بأن "يكتب �� ال�حافة    مستحدثا:نحوا    الفيلسوف ينحوإذ أن ثقل املسؤولية جعل    املعاصرة.الفلسفية  

"، كما تحتم عليھ "السقوط �� السياسة "، كما أن ممارسة الفلسفة انطالقا من السياسة سيحملھ إ��  

 :اكتشاف�ن

 .الثقافةفلسفي ال �عمل إال انطالقا من أن التفك�� ال- 

 .سياسةأن بناء اإل�سانية هو أيضا  - 

املفاتيح  الفلسفة،  ا�حقيقة،  الضعيف،الفكر    :ال�لمات  مهمة  الضعيفة،  مسؤولية    االنطولوجيا 

 .  ال�حا��، السقوط �� السياسة، سياسة بناء اال�سانية-الكتابة الفلسفية، الفيلسوف  الفيلسوف،
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Abstract 

Vattimo estimates that there is an “interpretive necessity” to delve into connotation and an 

adventure to the extreme that leads philosophy towards the “ontico” (real or physical existence) 

and keeping up with what is happening.  It seeks meaning, no matter how rough the paths are 

or how thorny the fields are: religion, politics, sex...But it also forces it to resist when freedom 

is confiscated: 

Creating a specific hermeneutical culture will enable philosophy to define its fields of action 

and its relationship to science and art- as an interpretive way out of all the raised problems- 

without losing its “peculiarity.” 

The reformulation of the “truth” policy and its inclusion in an ethical space. 

The mission of philosophy and the responsibility of the philosopher are key to understanding 

the amount of tension in contemporary philosophical practice.  As the heavy burden of 

responsibility made the philosopher head towards a novel direction: “writing in the press” and 

thus forcing him to “fall into politics”  in addition, practicing philosophy from a political 

perspective will lead him to two discoveries: 

- Philosophical thinking works only from culture. 

- Humanity construction is also politics. 

Key Words: 

Weak thought, truth, the weak ontology, the mission of philosophy, the responsibility of the 

philosopher, philosophical writing, the philosopher-journalist, the fall into politics,  the policy of 

humanity construction 
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: مقدمة 

الفلسفة وعالق��ا  تأو�لّية، �عيد فاتيمو قراءة تار�خ الفلسفة من أجل تحديد هو�ة    -��خر�ة** ما �عد

قراءة   املتفلسفة  لبعض  بدت  و�ن  قراءة  وقضاياها)،  (أسئل��ا  والّسياسة  وا�حقيقة  والعلم  بالتقنية 

وغ�ى ،  1"اخ��الية" منطلقا��ا  لتنوع  نظرا  املعاصرة،  الفلسفية  املقار�ات  أهم  إحدى  تظل  ذلك  مع  فإ��ا 

ع��   عملت  ال�ي  والزحزحات  أطروحا��ا  �عض  وجذر�ة  من  خلفيا��ا  بالعديد  حدا  الذي  األمر  إحدا��ا، 

املفكر�ن إ�� اعتباره الفيلسوف األك�� إثارة وجدال من ب�ن الفالسفة املعاصر�ن، و"األك�� أهمية ممن يمكن  

. إّن هذه املقار�ة ال ��دف إ�� تقديم أجو�ة أك�� دقة وأشّد صدقية عن مشكالت وقضايا  2أن نقرأ لهم اليوم"

امليتا الفلسفة  النكشاف  حّركت  إم�ان  كشرط  نظر�ة  أ�ساق  �شيّيد  إ��  وال  عّدة،  قرون  طيلة  ف��يقية 

أساس"
ّ
، من خالل "تذو�ب" األسس الصلبة  3ا�حقيقة. إ��ا مقار�ة تتجاوز "فكر األساس" نحو " فكر الال

ات الواعية بذا��ا، واإلعالن عن أفول اإليديولوجيات القو�ة الثابتة..
ّ

. ف�ي مسار  للميتاف��يقا و"تنحيف" الذ

"بالفكر   �عرف  بات  ما  أو  الضعيفة"،  "البنيات  أفق  بوصفھ  الراهن  األفق   �� و��  ب�ل  ينخرط  تفكري 

ومن  من جهة خلفياتھ الفلسفية والسياسية،  4حديث"  -الضعيف" الذي ينت�ي �� داللتھ إ�� أفق "ما �عد

 ب�ن أهدافھ املعّ�� ع��ا بوضوح "فلسفة جديدة". كيف ذلك؟

�شمل املفكر�ن الذين حاولوا فهم املعاصرة ��    هو فعال أحد "فالسفة التقنية"، وهذه العبارة   إّن فاتيمو 

�ّدد أو ا�ح��ة    غ�� مع��ف بالذنب وال آبھ بھ،  العل�ي،-نموها داخل االنتشار التق�ي  
ّ
ھ لم يحكم عليھ بال�

ّ
كما أن

ة، يمكن ترم�� "املايحدث" من خالل عبارة  حيال ذلك الفهم بالنمّو. �� هذه املساحة الهائلة من ترم�� التقني

ْع�ُ� ملالقاة الكينونة،  ascoltandone l’appelloطر�فة: "أن نص�� للنداء" (
َ
)، ذلك أّن اإلصغاء للنداء هو امل

ري  
ّ

والتعّرف إ�� ذواتنا. و�ناء ع�� ما تقّدم يتسّ�ى لنا القول إّن عملھ هذا يتن�ل اليوم ضمن مسار تأو��� تفك

) بوصفھ آخر كتاب "فلسفي" كتبھ، وذلك  1994�ان قد أعلن عنھ �� كتابھ "ما وراء الّتأو�لية" ( يدعم ما  

). حيثCredere di credere) (1996" �عقبھ "اعتقاد االعتقاد"(filosoficoباملع�ى الدقيق ل�لمة "فلسفّي" "

ف املقاِومة"،  "الفلسفة  من  ش�ل  نحو  حملھ  تماما  جديد  طر�ق  �شّق  فاتيمو  ا�جاالت  بدأ  متعّددة  لسفة 

  والتساؤل، فيالدهشة  وتثير** السخرية هي تمارين فلسفية على قضايا ومشكالت اجتماعية وإنسانية تكشف التناقضات والمفارقات 
نه نقيض العقل القوّي (عقل التنوير  

ٔ
ا وال، كما 

ٔ
ا العقل الذي يسخر من ذاته  و في المسكوت عنه. فالعقل الّساخر هو 

ٔ
ا مفكر فيه 

ّ
الال

) موجة من النقد  1983نفسه والمطمئن إلى صواب منطقه ونتائجه. وقد رافقت صدور كـتابه "الفكر الضعيف" (الواثق من    والحداثة)
 نعته بالفكر الّساخر. من قبل معاصريه، وتّم 

1 - Emannuele Severino, Articolo, la stampa 21/03/2007. p: 8. 
2-Franca D Agostini. introduzione a Vattimo, Gianni, société transparente trad. J-p. Bisetta, Desclée de 
Brouwer, Paris 1990.p 6. 
3-Vattimo, Gianni, La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture  postmoderne. Tr ad 
charles Alunni Ed Seuil. Paris 1987 p, 123. 
4-Vattimo, Gianni, la société transparente ; trad. J-p. Bisetta, Desclée de Brouwer, Paris 1990.p 23. 
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�حال بحثا عن مدينة املع�ى، ومن أجل إنقاذ اإل�سانية. وهكذا جاءت الكتابة مبّسطة،  
ّ
وا�ج��ات، ودائمة ال�

 ال��اث الفلسفي الذي مّ��تھ.  متخّففة من العديد من الروابط مع التقنيات واإلحاالت املعهودة ع��

ھ ال يطرح  – شهد ع�� ذلك  وهذا النّص الذي نطرحھ �   -من املهم الّتوكيد
ّ
ة �� ش�ل �عو�ض    ع�� أن

ّ
بدق

فر�د   ملسار  بي�� 
ّ
الط الّتعضيد  هذا  محّدد،  ملسار  �عضيد  هو  و�نما  للفلسفة،  إ�عاد  ش�ل   �� أو  تفاع��، 

ا�ع العم�ّ� لفلسفة فاتيمو، والذي من املشروع �سميتھ �عبارة تجعلنا  
ّ
لنموذج فلسفّي متحّقق يكشف الط

ا غبطة  زمن  تؤّمن  �ستحضر  تأو�لية  ثقافة  بميالد  ين�ئ  فلسفي  مسار  ورّب  محسوسة".  "نظر�ة  ملاركسية 

ھ املآل الذي ال مردّ   .العبور إ�� مجال الّسياسة، لكن العبور هنا ما �ان ليتّم من دون "الّسقوط"
ّ
لھ، وال    إن

"سقوطي لفاتيمو  الّساخرة  العبارة  عليھ  تدّل  كما  منھ،  بّد  ال  الذي  والفعل  عنھ،  الّسياسة"  محيد   ��5 

)caduto nella politicaّل ذلك من أجل الّتحّرر والولوج إ�� اإل�سانية� ،(. 

يبدو أّن فاتيمو لم يفعل شيئا آخر سوى �ونھ طّور واحدة من ا�ج��ات أو املظاهر ال�ي للنظر�ة (بتفك��ه  

بفك ا�خاّصة  املقوالت  إحدى  بوصفها  ومتحّققة)،  عملية  لتأو�لية  إنجازه  ت�ّون  ��/أو  أطوار  فبدت  ره، 

أي ل�جدلية الهيجلية    ،6الوضعية الهرمينوطيقية ا�جديدة، باملع�ى الّت�و��ي، "إعادة بناء أصلية للتأو�لية"

�عد ما  للتأملّية  هيدغ��  -كما  لفكر  ��  جدلية  والفعل  واالنفتاح  االنز�اح  من  الفلسفة  ن 
ّ

مك فقد   الثا�ي، 

ھ الزمن الّتأو��� املعاصر الذي هّيأ للعبور، وفتح آفاقا إ�سانية متنوعة ورحبة،
ّ
لم تجرؤ    مجاالت مختلفة، إن

ت متحصنة بمنطق الهو�ة والتطابق الرافض لالختالف واملغايرة
ّ
 . الفلسفات امليتاف��يقية ع�� ولوجها، وظل

ما قّدره فاتيمو ذاتھ بأّن هناك "ضرورة تأو�لية" أو "قدرا    :أّما ا�خيط الهادي الذي نق��حھ لهذا القول فهو

امليتاف��يقية   املقوالت  ع��ت  قد  العدمية  ت�ون  خاللھ  من  األقا��ي،   �� ومغامرة  الداللة  لولوج  فلسفّيا" 

�� حدوث صيغة هرمينوطيقية، هو الذي قاد  الكالسيكية. ورّب عبور هّيأ لھ "الفكر الضعيف" الذي أّدى إ

ص من املاهيات    «Ontico»الفلسفة نحو "األنطي"  
ّ
را بأك�� فاعلية بھ تتخل

ّ
ومحايثة للمايحدث، و�ان تفك

 واقعيا وراهنيا.  العابرة ألسوار األرض و�حقائق ا�حياة، في�ون ف��ا التفك�� حدثيا،

شا لت�ون  الفلسفة  مجاالت  توسيع  هو  الّرهان  ع��  إّن  مجبولة  تأو�لية  عملية  تقودها  وعملية،  ملة 

االختالف، دائمة الّ��يام واالرتحال، تنشد املع�ى مهما توّعرت الّدروب، أو تمّنعت ا�جاالت (الّدين والّسياسة  

وا�جنس)، ولكن أيضا يحكم عل��ا باملقاومة حينما �ستلب ا�حقيقة وتصادر ا�حر�ة. إّن غرضنا هنا هو أن  

امل  �� (الّ�حيحة    األو��رحلة  �عرض  بالعلوم  الفلسفة  عالقة  ف��ا  تتحّدد  مخصوصة  تأو�لية  ثقافة  ت�ّون 

والطبيعية م��ا، واإل�سانية التار�خ واألدب...) و�الفّن بوصفھ مخرجا تأو�لّيا ل�ّل اإلش�اليات املطروحة، غ��  

نا سن�ى أن "التمّ��" الذي للفلسفة وتماّسها مع العلم والسوسيولوجيا 
ّ
  -وعلوم الثقافة والصور الفنية  أن

، ف��ا يتحّدد مع�ى "االنطولوجيا الضعيفة"  7األدبية سيحمل ع�� اخ��اع "فلسفة للمنطق ومنطق للفلسفة"

 
5-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo, il melangolo, genova, 2000. p: 113. 
6- Vattimo Gianni, oltre l’interpretazione Il significato dell ermeneutica per la filosofia. Editori Laterza. Prima 
Edizione.Roma 1994, p94. 
7-Vattimo Gianni, op. cit. p: 92. 
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أّن تأو�لية فاتيمو ملفهوم "ا�حقيقة"    املرحلة الثانيةومع ذلك سيتبّ�ن لنا ��    كفكر أر��ّي يبحث �� اآلن والهنا،

بھ   حدا  ��   إدراج  إ��  -طر�فة  بمفارقة  و�ن  –قد  وأنواعها  الّصداقة  أطواِر  أرفِع  فضاِء  ضمن  "ا�حقيقة" 

" من قسوة املوضوعية واملطابقة الوصفّية، وتفهمها  polis"املدينة"(
َ
)، حيث تحّرر الهرمينوطيقا "ا�حقيقة

فهم  )،  li altriلآلخر�ن (  (fedelta)، وأساسها "الوفاء"  (carità)بوصفها قيمة قوامها "الّرحمة"  
ُ
ومن ثّمة ال ت

 بوصفها حدثا،
ّ
 و"الذات" ال�ي �� قبل �ّل ��يء حوار ومشاركة.  "ا�حقيقة" إال

نا سنقف عند "مهمة الفلسفة ومسؤولي��ا":(عنوان الفصل األخ�� الذي جعل املرحلة الثالثةأّما �� 
ّ
، فإن

الّتوت مقدار  ع��  للوقوف  مفتاح  بمثابة  و��  هذا).  لكتابھ  عنوانا  فاتيمو  الفلسفية    ر منھ  املمارسة   ��

األستاذ، و��ن االختصاص الفلسفّي ومهّمة الفيلسوف  -ال�حا��، والفيلسوف  –ب�ن الفيلسوف    :املعاصرة

ال�حافة"،   �� "يكتب  �أْن  مستحدثا،  نحوا  ينحو  جعلھ  املسؤولية  ثقل  إّن  اإل�سانية".  ف 
ّ
"موظ بوصفھ 

�� الّسياسة".    كما تحّتم عليھ "السقوط  �سانية،ويستعمل الوسائط من أجل الّتحّرر وفتح الّسبل نحو اإل

 و�ذلك يتّم التعرف ع�� الطر�قة الوحيدة ملمارسة الفلسفة انطالقا من الّسياسة (الّتحّرر) والّدين(الّنجاة)،

 انطالقا من الثقافة، و�أن "بناء اإل�سانية هو [�� حقيقتھ
ّ
د لنا أّن الّتفك�� الفلسفّي ال �عمل إال

ّ
]  حي��ا سيتأك

 .8سياسة"

بقي أن �سأل: ما �� ممّ��ات الفلسفة؟ وما �� مجاالت اشتغالها؟ وكيف تتمّ�� عن العلم من جهة، وعن   

أرضيا" و"فكرا  للواقعّية  أنموذجا  الفلسفة  ت�ون  وكيف  أخرى؟  جهة  من  والفّن    pensiero del(  األدب 

terreno  (  نوع من الكتابة    وما �� مهّمة الفيلسوف ومسؤوليتھ اليوم تجاه اإل�سانية؟ وأّي   ل�حقيقة؟ �� فهمها

شريع للّتحّرر؟ و�أّي مع�ى يتّم ا�جمع ب�ن حّدين مختلف�ن من جهة  
ّ
نھ من ترجمة الواقع والت

ّ
الفلسفية تمك

باألساس، وأن الفلسفة �� عملية  �انت  إذا  والّسياسة"،  "الفلسفة  أع�ي:  والوجود،  الّسياسة ��    املاهية 

 منطلقها األّول.  

I.  :الفلسفة والعلم 

ھ "مضطر للتفك�� ما �عد �انط وهيغل"
ّ
. و�مكننا أن نرصد �� 9يصّرح فاتيمو �� مفتتح الفصل األّول بأن

االستعمال الفاتي�ي ملصط�ح "ما �عد" داللت�ن مختلفت�ن، و�ن �انتا غ�� متباعدت�ن. أّما االستعمال األول  

"هرمينوطيقّي  الفلسفة،  فهو  مهّمة  إنجاز  أو  بالعلم،  الفلسفة  عالقة  عن  الّسؤال  استئناف  �ع�ي  إذ   ،"

ومسؤولّية الفيلسوف انطالقا من إعادة ترسيم ا�حدود بي��ا و��ن العلم ضمن مجاالت وطو�وغرافيا جديدة  

املتوّعرة، وتقاطعا��ا ومسالكها  وروافدها  ثناياها  تحّدد  تظهر ع�  للفلسفة  أن  أجل  أك��  وذلك من  نحو   �

 
8-Vattimo. op. cit. p: 123. 
9-Vattimo Gianni, op. Cit.p.49. 
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ٔ
 ا
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، وهو مع�ى عّممھ فاتيمو ليدّل عاّمة ع�� أّن "الفلسفة ليست علما باملع�ى  10عملية، وال�ي تتم �ش�ل" أنطي"

 ، وذلك من زاو�ة ثقافّية محض. 11الدقيق لل�لمة"

  وأّما االستعمال الثا�ي فهو م���ّ� حيث يتعلق "املا�عد" بالفلسفة ذا��ا وحدود مستطاعها، وقد تدّرج 

د �� مستوى عالقة الفلسفة بالعلم، ع�� أّ��ا "متمّ��ة" عنھ، وهو  فاتي
ّ

مو �� إيضاح هذه الداللة كما ي��: أك

الحقا املع�ى  هذا  تدقيق  وحاول  العلم.  عن  بمعزل  قرارها  خاذ 
ّ
ات  �� حّرة  الفلسفة  يجعل  الفصل   ما   ��

ا�حدث" :الثا�ي اآل Il lampeggiaredell’Ereignis(  ،12"برق   �� فبّ�ن،  يمك��ا  )  ال  الفلسفة  أّن  ذاتھ،  ن 

، إذ عل��ا، �� مقابل  13االستغناء تماما عن العلم، وشّدد ع�� ذلك بقولھ: "هذا حسب اعتقادي لن ي�ون"

  �� املش��ك اإل�سا�ّي،   �� الثقافة،   �� تار�خ كينونتنا،   �� بما "يحدث من تحوالت  ت�ون ع�� علم  أن  ذلك، 

للعلم" اليقينية  للنتائج  النظر هذه، يمكن  . وضمن14املعرفة  العلم كما �ان، أي بمعناه    وجهة  إ��  العودة 

إذن   األمر  يتعلق  الّسيا��ي. وهكذا،  أو    “بـ  األخال�� 
ّ
الال والوجود  العلم كش�ل من  15أنطي"-العلم  وليس   ،

ضعف، أومن
ّ
واقع، أو من الال

ّ
 . التعا�� الال

الّسوسيولوجيا، من فلسفة الثقافة، و�ّن �ّل  إّن فلسفة العلم بالنسبة إ�� فاتيمو �� باألساس جزء من  

تفك�� فلسفي �� العلم ال يمكن أن ي�ون منطق العلم (ألّن الفلسفة تر�د أـن تقول للعلم كيف يفكر، وهو  

إذ بقدر ما ير�د أن ي�ون تفك��ا تار�خيا، فإّن هذا الّنوع من    ،))feyerabend( *املوضوع ال�حيح لف��ابند

.إّن تجذير طر�قة تفكر الفلسفة �� العلم، يدل، �� تقديرنا، ع��   ج عن تحّول الوجودالنشاط الثقا��، ينت

ال   إذ  والعلم،  الفلسفة  ب�ن  للعالقة  التقليدية  املثالية  الصورة  بصيغة مخصوصة،  باشر،  قد  فاتيمو  أّن 

لغادام��، أو،    إجماع صائبا هنا حول العالقة ب�ن الفلسفة والعلم كتلك ال�ي نجدها �� "ا�حقيقة واملن�ج"

قبل ذلك، عند هيدغ�� �� "عصر تصورات العالم"، و�ظل خطاب "ا�حقيقة واملن�ج" موّجها حسب فاتيمو،  

العلم وحده، بل إن ا�حقيقة كما   . وما هو حقيقي ال يحتكره16بواسطة "مطلب اس��داد من نوع إ�سانوّي "

لتجر�ة االستيطيقية و�� التجر�ة التار�خية"، وهذا  نقرؤها �� التار�خ، يقولها الفّن أيضا، ونجدها كذلك "�� ا 

 ال �عدو أن ي�ون تحصينا �� تأو�لية غادام��.

و�� هذا السياق، اق��ح فاتيمو أن نأخذ مسألة ارتباط الفلسفة بالوجود من الّتحديد الغادام��ي ملع�ى  

لذلك فهو �ستحضر املقولة  وتبعا  .  " طر�قا ��تدي بھ نحو ال��وض بالّسؤال عن حقيقة "الكينونة"اللغة"

 
10-Vattimo. op. cit. p: 51. 
11-Vattimo. op. cit. p: 53. 
12- Ibid. 
13-IVattimo. op. cit. p: 54. 
14-Ibid 
15-Vattimo. op. cit. 61. 
16-Vattimo Gianni. op. cit. p: 62. 

  (*)Feyerabend Paul Karl   صل  ب
ٔ
لماني من ا

ٔ
هم   نمساوي، ابستيمولوجيول كارل فيرابند ا

ٔ
واستاذ فلسفة بجامعة كاليفورنيا من ا

 )1978مؤلفاته " العلم في المجتمع الحر" (
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الثالث): (الباب  واملن�ج"  "ا�حقيقة   �� "   «l’essere che puo venir compreso è linguaggio»الشه��ة 

 ". 17الكينونة ال�ي يمكن أن تفهم �� اللغة

اهد من صعو�ة غ�� مفتعلة، بل �� منتصبة �� صلب  
ّ

ال نحتاج إ�� التنبيھ إ�� ما ينطوي عليھ هذا الش

فهم    اإلش�ال  طبيعة  عن  الّسؤال  ب�ن  الّتوا�ج  وجوه  تبّ�ن  من  تمنع  صعو�ة  ف�ي  نفسھ،  فيھ  املبحوث 

غة، و�� تحديدا بنية املنعرج اللغوي للفلسفة الّتأو�لية  
ّ
وما تقتضيھ من تمي�� ب�ن    -الكينونة وعالقتھ بالل

  -العلوم اإل�سانية وعلوم الطبيعة
ّ
ع�� االع��اف ��ا، بوصفها  ، لذلك فال سبيل لتذليل لتلك الصعو�ة إال

 عنصرا مقّوما للفلسفة ذا��ا.

 ما �� النتيجة ا�حاسمة ال�ي يخلص لها فاتيمو �عد هذا التمّعن �� "تار�خ الفاصلة"؟  

ية   إنھ " تار�خ األنطولوجيا
ّ
" �� التحديد الغادام��ي للكينونة. إّن تخصيص الوجود بواسطة "الك��" (�ل

غة) ال يمكن لھ أن ي�ون 
ّ
��    الل الّتخصيص األصيل "للكينونة"، وأّن ذلك يضع غادام��، بحسب فاتيمو، 

والهيجلية" النسبية  ب�ن  "ما  متأرجح  املوضو��  18وضع  الّروح  تخوم  عند  غادام��  هيغلية  تتحّدد  حيث   ،

، و�� الفهم لل�ّل �� مع�ى االنتماء، وذلك ألّن غادام�� لم يفهم من مع�ى "الوجود" طبقا لطر�قة  للهيجلية

هيغل �� فهم الروح املطلق، سوى مع�ى "املطلق". إّن رأس األمر هنا هو الّتحّرر من الّداللة الّسائدة للو��، 

الّتفك علينا  هيغلي�ن،  فعال  ن�ون  "أن  إذ  باألساس،  املطلق  مبدأ  وللّروح  هو  املطلق  الّروح  بأّن   ��

 .19أسا��ي(قاعدة) للو�� الذا�ي"

ا�ع املطلق ملع�ى الوجود من خالل "تذو�ب" األساس، و"تنحيف" الذات  
ّ
إّن هدف فاتيمو هو �عليق الط

ال�امن �� مش�ل الوجود    20و"تنسيب" اإلطالقية ال�ي تكتنفھ ح�ى �عود ضر�ا من "اإلضعاف" أو "الضعف"

 يقول فاتيمو   إضعاف" أو "ضعف" �ع�ى، كما هو الشأن هنا، �سبية "الروح املطلق" وواقعيتھ،" نفسھ. ورّب 

 .21"ال نفعل شيئا آخر سوى البحث عن واقعية الروح املطلق و�شكيل صورة �سبية"

ق   علينا أن نح��ز من أن نرى �� مساءلة فاتيمو
ّ
"للروح املطلق" مجرد نقد للتصّور الهيغ��، فاألمر يتعل

ة أك�� خطورة: إّن األمر يتعلق بما �سّميھ فاتيمو "تحديد موقع املطلق"، وهذا ليس غر�با عن "الفكر  بخط

ب�ن   املطلق  العقل  يتأسس ع�� االختالف وا�جدلية من داخل جغرافية  الضعيف" بوصفھ "فكرا أرضيا" 

 
ثناء ترجمته لكـتاب "الحقيقة والمنهج"، قد واجه مشكلة في نقل الجملة التالية "الكينونة التي يمكن   -17

ٔ
ن فاتيمو، ا

ٔ
ن  نذّكر هنا با

ٔ
ا

لمانيةة تتعلق بمدى الحفاظ على الفاصلة في الجمل  " هي اللغة" تفهم
ٔ
 »اال

18- Ibid. 
19- Ibid. p:.59 . 
20-Ibid. 
21-Vattimo, "non facciamo altro che cercare di realizzare la sperito assoluto, fornendone una immagine 
relativa” op. cit. p: 60. 
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(37) 

يمكننا   (...) نحتاجھ، حيث ال  راهنا  ذاتيا  املطلق "وعيا  ن�ون فقھ داالليما  شرق وغرب. عندئذ يض��  أن 

)*(Dalailama "فل�ل واحد روحھ املطلق الذي �عّ�� عن انتمائھ22بل علينا أن ن�ون معرفتنا ..   

و�تساءل فاتيمو: ماذا لو تّم تخليص هيجل من فكرة املطلق التام، أي من الو�� الذا�ي األكمل، و�ماذا 

 يف��ض �عو�ضھ؟ 

أن   يمكن  اعتقادي  "حسب  بقولھ:  يجيب  تبدو  ثم  ال�ي  األنطولو��  االختالف  فكرة   �� فقط  ينعكس 

ھ قد جعل من "االختالف االنطولو��23منطلقا للمسار"
ّ
شرطا ضرورّ�ا    24". والطر�ف �� جواب فاتيمو هو أن

 لبدء مسار الفكر الضعيف الذي يقوم ع�� "تنحيف" الذات و"إضعاف" الوجود وا�حقيقة.

اب ال�ي يب�ي من خاللها رؤ�تھ للفلسفة الواقعية املباعدة حّقا  يكشف فاتيمو، هنا، قبل �ل ��يء، األسب

عن العلم (الفلسفة ال�ي دأبت ع�� �عر�ف العلم، �� دائما مل��مة، و�� نفس اآلن، بإعادة �عر�ف العلم، 

كما يبدو جليا �� حالة هوسرل) وال�ي ال تتبع تماما األدب، وال يمك��ا أن تدمج مع السوسيولوجيا، وال مع  

 األدبية. -لم الثقافة، أو �عض أش�ال اإلرادة ا�حرة الفنيةع

ما هو تأمل ينّم عن طرافة خاّصة. ووجھ  
ّ
إّن رصد الفلسفة ع�� هذا الّنحو �� عالق��ا بالعلم واألدب، إن

الطرافة أّن فاتيمو يحّدد الفلسفة بوصفها شيئا "متمّ��ا" عن العلوم (الّ�حيحة والطبيعية واإل�سانية)  

فن، وهو "تمّ��" مخصوص إ�� ا�حّد الذي ي�ون فيھ صّك التحكيم منضو�ا تحت تلك اإلش�اليات  وعن ال

العميقة املتعلقة ب�ّل تلك ا�جاالت ومتناسبا معها، ف�ي مشدودة بألف مشّد قرابة، وموّزعة ع�� �ّل عملية  

 ثقافية. 

II.    الحقیقة   تأویل  

حقيقة األرسطي:  التناوب  داخل  ا�حقيقة  ملفهوم  هرمينوطيقي  ار�سام   �� فاتيمو  خطة  صداقة.    -إّن 

الذي يأ�ي تمثيال مذكرة تفضيل للصداقة، فينت�ي إ��    و�كشف عّما وراء هذا الرّ�ط الّتناو�ي من وضوح،

ھ  ) �� األرضية ال�ي م��ا تتش�ل نظر�ة فلسفية  polisالتنبيھ إ�� أّن "املدينة" (
ّ
ل�حقيقة، و�قّدر مص��ها. إن

د�� اآلن إ�� الفحص عن مطالب فاتيمو �� الفصل الثا�ي من "مهّمة    تحت هدي هذا النحو من الّنظر،
ُ
ن

 الفيلسوف ومسؤوليتھ ". 

 ما �ي د���� ا��قيقة؟ أو ��و ��ل� هرمينوطي�� ������ ا��قيقة  - 1

الهرمينوطيقي�ن وضّد   ب�ن  املناقشات  �ل  "�� عمق  ھ 
ّ
بأن البداية،  منذ  فاتيمو،  الهرمينوطيقي�ن    –يقّر 

، ومن ثمة يدعو إ�� ضرورة االنخراط �� مسار هرمينوطيقي  25توجد دائما مسألة ا�حقيقة بوصفها مطابقة"

 
 داالليما هو الزعيم الروحي لشعب التبتو البوذية  *

22-Vattimo Gianni. Op. cit. p: 61. 
23-Ibid . 
24- Vattimo Gianni e Pier Aldo Rovatti, Il pensiero debole, il melangolo. milano. 1983.p 12. 
25-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo, il melangolo, genova, 2000. p: 101. 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(38) 

أّن فاتيمو قد عمد أّول األمر إ�� فّك  . وعلينا، �� هذا السياق، أْن نتنّبھ إ��  26""ا�حقيقة بوصفها قيمة لفهم

جھ من �عد �� تحديد وجھ االق��ان ب�ن ا�حقيقة  االرتباط
ّ
ھ قد ات

ّ
ب�ن ا�حقيقة واملطابقة الوضعية، ثم إ�� أن

 "الوفاء".   والصداقة �� مع�ى

  ذلك؟كيف 

)، soggettoوع ()، وملوضeventoبدأ فاتيمو أّوال بتأو�ل "الوفاء" بوصفھ إخالصا لكيان، ل��يء "حدث"( 

وهو قبل �ل ��يء حوار ومشاركة. وهو كذلك ما �سّوغ لنا البحث �� الّسؤال اآل�ي: بأّي وجھ يحمل الطا�ع  

 "الصداقوي" ع�� ا�حقيقة، أو �عبارة أخرى: بأّي مع�ى ترتبط ا�حقيقة بالصداقة؟ 

ما ي
ّ
ل �� وضع إصبعھ ع��  إّن التحر�ر ا�خط�� الذي حّرر بھ فاتيمو ضروب ا�حقيقة من املطابقة إن

ّ
تمث

مظهر ّ �� غاية األهّمّية من هذه الصداقة، أال وهو أخذ مسافة من املنطق املسنود من البالغة، و�ع�ي بذلك  

دون استعمال لالنتقاء الالمسؤول �� أغراضها التار�خية والنظر�ة. �� نص �عنوان "األسباب ال�ي ال �عرفها  

عن "عقل   مدافعا  طّور فاتيمو جيدا هذه املسألة،  -   pas)t îne conna(les raisons que la raisonالعقل "

 ) بوصفھ يتن�ل بذّمة عمل املفكر.gioni del cuorearالقلب" (

ق ��ا  
ّ
إّن قصد فاتيمو هو االستغناء عن أي ضرب من ضروب "املطابقة" الوضعية ال�ي يمكن أن تتعل

رافة أن  ا�حقيقية، ومن أجل ذلك يف��ض أّن "للقلب" أو  
ّ
"الفؤاد" إدرا�ا من جنس طر�ف تماما، ووجھ الط

ھ إدراك مفتوح انفتاحا جذرّ�ا ع�� الّصداقة  
ّ
هذا اإلدراك هو مستطاع الوجود األخّص الذي ل�حقيقة، إن

   .)piétasال�ي �غذ��ا "الشفقة" ( 

 فبأّي مع�ى �غادر ا�حقيقة �حاري املطابقة لتستقر بأرض الصداقة؟

ا�ع "الّصداقوي" ل�حقيقة هو شرط إم�ان لنمط الوجود الذي من  س�� فاتيمو إ�� ا
ّ
ل��هنة ع�� أّن الط

ات.... إذ يتوّجب برأيھ "أن ي�ون �� الفلسفة فتور تجاه ا�حقيقة بوصفها وصفا موضوعيا"
ّ

 .27شأن الذ

فاتيمو  يجيب  ذلك؟  يليق    :كيف  ال  أ��ا   �� للوضعية  املوضو��  الوصف  فكرة  ذلك  ع��  تنص  "كما 

متسعةعرض دائما  ت�ون  الوضعية  ألن  الو��    ها  ھ 
ّ
و�ن الوضعّية،  إّ��ا  التفك��:  ا�ع�اسات  تأث��  تحت 

لديناميكية   "أوفياء"  البقاء  بضرورة  فقط  يتعلق  لكن ال  ا�خ.....  بالوضعية  بالو��  الو��  بالوضعية، وهو 

�حمية، وال�ي ليست �� �ل  الوضعية (إذن إنھ باإلم�ان دائما التسليم الذي هو أيضا "نوع" من املطابقة ا

يتوجب   وال�ي  أعمق  أخرى  مسائل  توجد  بتمّعن).  محددة  وضعيات  إلسناد  ومالئمة  ضرور�ة  ا�حاالت 

 . 28تقديرها"

 
26-Ibid. 
27-Ibid . 
28-Ibid . 
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(39) 

 .(La verità vi fara libiri)29تقوم خطة فاتيمو ع�� هذا االف��اض: "إن ا�حقيقة �� ال�ي تجعلكم أحرارا"

�ابط املت
ّ
 أن  وتكشف هذه األّولية عن ال�

ّ
�ن ب�ن ا�حقيقة وا�حر�ة، ذلك أّن األو�� �� شرط إم�ان للثانية، إال

مع�ى  لفهم  أعمق  وتأو�ال  أك��،  توضيحا  تحتاج  ف�ي  ال��كيب،  حيث  من  �سيطة  تبدو  ال  البداهة  هذه 

 é vero cio chi mi) ا�حقيقّي. فماذا عساه أن ي�ون؟ يجيب فاتيمو للتّو: "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يحّرر�ي

ibera)lذاك الذي هو حقيقّي ( ، وال يحّرر�يmi libera cio che é vero"(30.. 

عند   نجدها  كما  والثابتة،  واملطلقة  الواحدة  املتعالية،  ا�حقيقة   �� االعتقاد  ممكنا  �عد  لم  هكذا 

سبينوزا مثال ال�ي ال  الفيلسوف العقال�ي أو رجل العلم الواق�ّ� (باملع�ى الثورّي لل�لمة)، وال ح�ى �� فلسفة 

�عّد من املمكن االحتذاء ��ا. يقول فاتيمو "هذه �� وجهة نظر سبينوزا، فقد تأمل أبدية ا�حقيقة الر�اضية  

�ع�ي حر��ي، رّب حر�ة هنا تلك ال�ي تتالءم مع القبول ا�جرد    بوصفها بنية ضرور�ة للكينونة، ف�ي غبط�ي،

 .31القدر"والبسيط ألمر مفروض ع�ّ�، �ع�ي القضاء و 

ول�ن �انت ا�حقيقة ع�� هذه الشا�لة من الّضرورة ال�ي تجذب اإل�سان وتخضعھ �حتمي��ا، ف�ي تبدو 

اف ل��يء شبيھ). وهذا ما دفع شو���اور 
ّ

وضمن وجهة الّنظر  -برأي فاتيمو  -أك�� سلبية دينّيا أيضا (نور كش

ساؤل: "ملاذا نحتاج إ�� حب الطبيعة كما ��، ال    -هذه
ّ
 أل��ا طبيعة؟"إ�� الت

ّ
، إذا �انت الطبيعة 32ل��يء إال

يحكمها قانون بيولو�� ال يرحم، والبقاء ف��ا لألقوى، وهو ما حدا بفاتيمو إ�� القول: "�� الطبيعة ا�حوت  

الصغ��" ا�حوت  يأ�ل  ا�حقيقة  33الكب��  طبيعة  تقبل  باألحرى  أو  الطبيعية،  للضرورة  فا�خضوع  لذلك   .

س مطبوعة"  "طبيعة  يقول  بوصفها  باملقاومة،  علينا  يحكم  عندئذ  ا�حقيقة،  قوام   �� ال�ي  ا�حر�ة  ��دد 

 .34"أنا أدافع بواسطة أظفاري و�أسنا�ي. وهكذا السبيل، بمثل هذا املع�ى تص�� حر��ي":فاتيمو

األلفاظ بفحص  بلغنا  هل  األنطولو��ّ   ولكن  الّتأو�ل  نواة  إ��  ��    هذا  ا�حر�ة  أليست  ا�حقيقة؟  ملع�ى 

 قليدي لتخر�ج هذه الصعو�ة؟السياق التّ 

أّن هدف فاتيمو هو إخراج ا�حقيقة من منطق املطابقة العلمية ومنطق املطابقة امليتاف��يقية    كال ش

. 35..تصور مختلف وأشّد �عقيدا للمطابقة ".والّدينية. و�قول موّ�حا: "لقد قلت بأنھ يوجد �� الهرمينوطيقا

 عن الّنظر من جهة ا�حقيقة   الذي اتخذه فاتيمو: إنھ ينب��وهذا القول يفّصل القرار الهرمينوطيقي 
ّ

الكف

للعقل، وللوجود الذي يحمل عليھ مع�ى ا�حقيقة. ويعتقد جيا�ي    كمطابقة، واالنخراط �� مساءلة مقصودة

"هيمنة" ا�حقيقة من حيث �� مطابقة ع�� حساب ا�حقيقة بوصفها انفتاحا وتحررا، وأّن هذا   فاتيمو أن

 
29- Ibid. p: 102 
30-Ibid . 
31- Ibid. p 101. -102 
32- Ibid. p: 101 . 
33-Ibid. 
34-Ibid. 
35-Ibid . 
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(40) 

ة، هو الوجھ األخر لعملية أساسية طبعت تار�خ امليتاف��يقا بأكملھ، و�التا�� ال تحّل رموز هذا  القمع ل�حر�

 كتار�خ هيمنة وقمع ل�حر�ة. لقد قطع فاتيمو شوطا خط��ا �� مساءلة ا�حقيقة من حيث ��  
ّ
التار�خ، إال

 أّن ذلك ال يبدو ممكنا من دون أن يحط الرحال عند هيدق�� لل��و 
ّ
د بالتحليل الوجودا�ي فيما  مطابقة، إال

ق بمبت�� ا�حقيقة: "أقرأ لهيدقر �ل هذا، إن التحليل الوجودا�ي، مع فكرة املشروع، مع تما�� ال��يء 
ّ
يتعل

)، لكن ��  la varita vi fara libiriمع األداة. �� بطر�قة ما قراءة فلسفية ل�جملة "ا�حقيقة تجعلكم أحرارا" (

ينتج ع��ا أّن ذاك    �� حال وضع هذه املقّدمة،  رركم". من الطبي�� عادةمع�ى "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يح

ن�ي أن أترّ�� ترجمتھ �� الواقع، و�� 
ّ

الذي يحّرر�ي هو ذاك الذي ينقذ�ي، يدفع�ي إل�شاء مشروع، الذي يمك

بالضرورة التسليم  ا�حّصلة أن ي�ون املشروع الّتحّرري بواسطة ا�حقيقة، فمن البدي�ي أن ا�خالص ال �ع�ي  

. 36باألشياء كما ��"

 فما مغزى هذا القول؟  

ب�ن ا�حقيقة والّتحّرر    إنھ الّتوا�ج  علينا أن ننّبھ هنا إ�� أمر الفت للّنظر �� عرض فاتيمو ملع�ى ا�حقيقة،

فھ  
ّ
�� تركيبة اإل�سان بوصفھ مشروعا: هو مفهوم "ا�خالص". إن طرافة هذا املصط�ح هو أّن فاتيمو يوظ

الوضع ال أستطيع أن   بداللتھ األصلية حيث �ع�ي مع�ى "الّرحمة  "�� مثل هذا  "اإلنجيلية. يصرح فاتيمو: 

جيلية. الّتحّرر الوحيد هنا والذي يمكن تصّوره، هو حياة  أتصّور أن فكرة ا�حقيقة منفصلة عن الّرحمة اإلن

الّرحمة"  �� ا�حياة  37أبدية  �ع�ي  العامية، حيث  الفلسفية  بداللتھ  نفهم مع�ى "ا�خالص"  أال  علينا  . ولكن 

 األخرى، ففي ا�حقيقة ليس الّتحّرر سوى" الّرحمة". 

 ولكن بأي مع�ى؟ 

قنا �� داللة "الّرحمة" كما يخرجها فا
ّ
) و"اعتقاد  1990تيمو �� أغلب كتاباتھ من "إيتيقا الّتأو�لية"(لو دق

)، لوجدناه �� واقع األمر يركز نكتة الّتأو�ل ع�� 2015) إ�� "ا�حقيقة أو اإليمان الضعيف" (1996االعتقاد" (

الثا�ي  "ا�حوار مع اآلخر�ن"، كما �ع�ي "ا�حبة" و"الشفقة " و"إنقاذ اآلخر"...، لكنھ يبدو غ�� حافل با�جذر  

لل�لمة، أي جذر "الّرحمة اإللهية" وما تحملھ من �عاٍل جعلها تنس�خ عن حقائق األرض وحياة الناس. إ��ا  

ھ يكمن: "�� اإلصغاء لآلخر�ن و��  
ّ
الّرحمة األرضية، ومحورها األنا واآلخر، يقول فاتيمو موّ�حا موط��ا بأن

 .38ا�حوار مع اآلخر�ن"

رتھ: "ي�ون حقيقيا ذاك الذي يحرركم"، �� مع�ى أن ي�ون املشروع الّتحّرري  ��ذا املع�ى ينب�� أن نفهم عبا

سليم باألشياء كما ��. إن ا�حقيقة متأصلة �� الّرحمة وتحيا  
ّ
بواسطة ا�حقيقة، وأّن ا�خالص ال �ع�ي الت

فها تجد معناها  ف��ا. و��ذا يتبّ�ن أن ما بھ ي�ون هذا الّتأو�ل ل�حقيقة مشروعا تحّرر�ا، هو أّ��ا مفّسرة بوص

األو�� �� مفهوم الّتحّرر، ولكن ليس بما هو "قول يقي�ي" ومسك ب��هان كما ت�ون عليھ األشياء، فا�حقيقة  

36- Ibid. p: 103. 
37-Ibid . 
38-Ibid. 
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ٔ
 ا

(41) 

ما �� متأصلة ��  
ّ
بما �� تحرر ال تأ�ي إ�� اإل�سان من خارج أي من جهة حجة أخالقية أو موجود غائب، و�ن

 أّن هذا اإلش�ال . وقد تبدو عبارة "اإلنجيلي39"الّرحمة األنجيلية
ّ
سرعان ما يتبّدد    ة" هنا موضع إش�ال إال

الذي أقامھ فاتيمو مع املسيحّية، وقد بلغ مداه األق��ى �� كتابھ "استفهامات حول    بمعرفة طبيعة النقاش 

) ي��  ) cristianesimoInterrogazioni sulاملسيحية"  بما  فاتيمو  فيھ  يصرح  عن    :الذي  نت�لم  "عندما 

ھ وضع إ�سان مشدود إ�� الواقع شّدا،  40"ومعوز  ت�لم عن إلھ ك��يء مّتضع، ضعيفالتجسيد فنحن ن
ّ
، إن

ر بإرهاصاتھ.
ّ
 وال ي�اد يبارحھ حّ�ى يتأث

إّن الّتحّرر الذي يمكن تفكره هنا هو حياة أبدية "للرحمة"، �ع�ي اإلصغاء لآلخر�ن ومحاور��م والتجاوب  

 بوصفها "مأدبة"  
ّ
، ف�ي (Banchetto)معهم، ولكن من أجل أّن ا�حياة األبدية �� الكتاب املقدس ال تفهم إال

. 41ع�� حّد �عب�� فاتيمو: "ليست تأمال هندسيا �حقائق موضوعية"

عقالنية؟ ولكن، أّي مع�ى ألبدية ضائعة �� التأملية ا�جّردة لإللھ؟ أال ي�ون هذا املشروع سقوطا �� 
ّ
 الال

ھ أك�� عقالنية، مشروع تحرري من هذا النوع عوضا عن مشروع تحرري  
ّ
يجيب فاتيمو: "يبدو �� يقينيا أن

ھ  . إن هذا مفصل خط�� من تأو�ل ف42يتأسس ع�� معرفة األشياء كما ��"
ّ
اتيمو ملسألة ا�حقيقة وذلك أن

 يلقي ضوءا جديدا تماما ع�� مش�لة الّتأسيس ل�حقيقة من جهة مع�ى الّتحّرر وعالقتھ بالّرحمة.

 إّن نكتة اإلش�ال قائمة �� مع�ى "�عرف األشياء كما ��

"conoscere le cose come stanno   تأو�ل  �� الّرحمة  فهم   ،�� كما  األشياء  "�عرف  عن  ينتج  كيف 

ا�حقيقة، ثم نبحث �� مع�ى الّرحمة انطالقا من ا�حقيقة؟ �ستبعد فاتيمو أن �ع�ي املعرفة ههنا نحوا من  

فعل االستنباط املنطقي. و�نصرف إ�� تأو�ل معرفة األشياء بوصفها من طبيعة الفهم الذي هو خاّصة للذات  

ل للفهم ال  اإل�سانية. هذه ا�خاّصة �� أّن معرفة األشياء هنا بمثابة "مشروع ف 
ّ
هم"، بحيث أّن الّتأو�ل املش�

يفعل سوى أن ي��ك الفهم يكشف من نفسھ عن هيئة "الّرحمة" ال�ي �ش�� إل��ا ا�حقيقة املوضوعية إشارة  

هنا يفيدنا فاتيمو بتخر�ج طر�ف لوظيفة "ا�حقيقة املوضوعية" من حيث أ��ا "�ساعد�ي من أجل   .صور�ة

ما تأ�ي إ�� الفعل    .43فضل مع اآلخر�ن؟"الفهم، كيف بإم�ا�ي أن أ�عا�ش أ
ّ
إّن قصد فاتيمو هو أّن ا�حقيقة إن

لعالم   طبقا  البشر�ة  ا�حر�ة  عالم  طّوع 
ُ
ت إّ��ا  وظيف��ا.  مدار  هو  الذي  املعيشة"  "الّرحمة  ضمن  الّتواص�� 

 ا�حقيقة املوضوعية، ف�ي ال�ي تجسر الهوة بي�ي و��ن اآلخر�ن ضمن عالم الّتواصل.

 يمو الّسؤال عن "الّرحمة "شرطا لضرورة مسألة ا�حقيقة. فكيف ي��ّر هذا املوقف؟ لقد جعل فات

39- Ibid. p: 103. 
40-Gianni Vattimo, “quando noi parliamo dell incarnazione parliamo di un Dio che si e fatto umile. debole. 
povero “Interrogazioni sul cristianesimo cosa possiamo ancora attenderci dal vangelo? Edizioni lavoro, 
Copyright. Roma 2000. p: 30. 
41-Vattimo Gianni, Vocazione e responsabilita del filosofo. op. cit. p: 103. 
42-ibid. 
43-Vattimo, OP. Cit. p:104. 
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(42) 

إال ّع��   يتحّقق  لن  تواصلية  ونظر�ة  تحّرري  مشروع  �ّل  أّن  وصورتھ  املفارقة،  من  بضرب  األمر  ق 
ّ
يتعل

هابرما فاتيمو  ت��ير موقفھ هذا �ستد��  أجل  تبدو. ومن  بمعرفة األشياء كما  ا�حقيقة، وذلك  س  أساس 

)Habermas (Jürgen ليس من    :، ويشرع �� تأو�ل نظر�ة الفعل التواص�� بما يتالءم ومع�ى "الّرحمة"، يقول"

املصادفة أن ي�ون هابرماس مواليا للنظر�ة التواصلية والفعل التواص��، إذ ليس بإم�انھ �عد أن يختلف  

. ها نحن �ع�� ع�� نقد فاتي�ي 44تيجة أبدا"كث��ا عن الّرحمة املعيشة، مع أن هابرماس ال يمكنھ تقّبل هذه الن

طر�ف "ل�حقيقة املوضوعية"، فل�ن �ان ع�� قرابة الفتة تؤّهلھ للنظر �� إش�الية األطروحات الهابرماسية،  

فهو أك�� م��ا عملية وتواصلية مادام يقصد إ�� تخر�ج جديد لطبيعة ا�حقيقة وقيم��ا انطالقا من مع�ى 

"الرحيم" ل�حقيقة املوضوعية �� عصر العلم وهيمنة الوضعانية، الذي يتّم تحت    الّرحمة. إّن هذا الّنقد

الضعيفة "الهرمينوطيقا  ضمن  يقع  ما 
ّ
إن فاتيمو  بوصفها   قلم  ا�حقيقة  تصّور  يقاوم  ھ 

ّ
إن إيتيقا.  "بوصفها 

وهو يقاوم كذلك  يجد أساسھ �� ظاهرة القوة والهيمنة و�قصاء اآلخر،    "امتال�ا" من جهة أن االمتالك مفهوم 

سليم باألشياء كما ��، من أجل "املعيش"    -بالضرورة  -الّتصّورات الّدينية املسيحية "ل�خالص" بوصفھ  
ّ
الت

القو�ة   الواحدة  وا�حقيقة  األساس  فكر  �عد  وملا  ا�حداثة  �عد  ملا  صيغة  سوى  ل 
ّ
�ش� ال  الذي  املعاصر 

ن تأو�لية الفكر الضعيف ل�حقيقة وا�حر�ة، وقد  واملطلقة. إّن هذه املقاومة ال�ي باشرها فاتيمو تكشف ع 

   .حرص فاتيمو ف��ا ع�� الذهاب قدما إ�� املساءلة، والدفع بحوار مش��ك حول هذا املوضوع

رؤ�ة   تضمر  أن  ينب��  اآلخر�ن، ال  مع  إقامة وسكنا  بوصفها  ا�حقيقة  أّن  إثبات  هو  فاتيمو  إّن مقصد 

  شديدة العداء �� مواجهة ا�حقيقة العلمية.

بوصفها   ا�حقيقة  لطبيعة  الضعيف  الّتأو�ل  نواة  عن  املساءلة  هذه  بمثل  فاتيمو  كشف  هل  ولكن، 

 صداقة؟ 

نا ال �ستطيع أن نجزم بذلك،
ّ
ذلك أّن دفاع فاتيمو عن الّتأو�ل الضعيف ل�حقيقة قد اقتصر    يبدو أن

أي قيمة،  بوصفها  وا�حقيقة  املوضوعية  ا�حقيقية  ب�ن  االختالف  وجوه  إبراز  الروح.   ع��  علوم  حقيقة 

ولإليفاء ��ذا املطلب عقد فاتيمو الفقرة األخ��ة من فصل "قول ا�حقيقة" بوصفها الشوط األخ�� وا�حاسم  

لبيان نكتة اإلش�ال �� الّتأو�ل الضعيف ملش�لة ا�حقيقة من حيث هو فصل املقال ع�� ممكن ا�حقيقة  

 باعتبارها صداقة.  

التسا لنا  يجوز  تقّدم  ما  ع��  ا�حقيقي  بناء  االسم  بوصفها  "الصداقة"  فاتيمو  يتأّول  مع�ى  بأي  ؤل: 

   ل�حقيقة؟

ل فاتيمو من شأن االختالف الذي يقيمھ �عضهم ب�ن عبارة حقيقة و"صداقة" أو "محادثة حسنة"
ّ
. 45يقل

هذا    �� أيضا  ا�حقيقة  عن  ا�حديث  ومواصلة  العبارة،  بنفس  االحتفاظ  الواقع   �� ا�جدي  من  ھ 
ّ
أن و�رى 

ا�خلود والتسليم  السياق إم�انية  الّنظام�ن، وفكرة  الّ��اية تقبل   �� �ع�ي  للموضوع�ن  ، ف�ّل عملية فصل 

 
44-Ibid. 
45-Vattimo, op. Cit. p: 104.  
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ٔ
 ا

 

(43) 

ھ ليس بإم�انك ا�حديث عن الّرحمة  
ّ
بقسوة ا�حقيقة املوضوعية، املطابقة، العلمية. وهو ما �ع�ي اإلقرار بأن

الّروح، وال عن ا�حقيقة بوصفها قيمة   �� علوم   
ّ
إ�� ذلكإال بينماوما  لن ي�ون لھ أي  علوم الطبيعة  ال  ��  ، 

. و�قيم فاتيمو توا�جا طر�فا ب�ن علوم الروح (العلوم اإل�سانية) و��ن الّرحمة، وذلك من حيث هما  46"مع�ى

، عندئذ، ووفق هذا املسار، ت�ون علوم الطبيعة غ�� قادرة ع�� احتمال  47مقامان "ل�حقيقة بوصفها قيمة"

 املع�ى.  

ة إ�� علوم الطبيعة؟ وما آليات فهمها، إذا �انت هذه العلوم ال تتضمن فعال لكن، كيف نفّسر ا�حاج

 مع�ى؟ 

انحصار عن  يكشف  جهة  من  فهو  مضاعفا:  هنا  فاتيمو  قصد  ملن�لة    يبدو  املعاصر  الّتأو���  التصّور 

جهة أخرى،  "املع�ى" �� تفس�� العلوم، ومن ثّمة لتقسيم علوم الطبيعة بوصفها "خالية من املع�ى". وهو من  

يحاول بيان كيف أنھ من املمكن استصالح علوم الطبيعة والعناية ��ا ع�� استنبات املع�ى "ألن�ي أر�د الدفع 

كما يقول. إّن الفرضية    48بحوار مش��ك حول هذه املوضوع: إنھ ج�� بأن هذا هو املنطق األك�� إنصافا"

 . انفتاحا وحوارا مش���ا املوّجهة هنا ��، بال شّك، إدراج مسألة ا�حقيقة بوصفها 

  ا��قيقة دفاع عن   - 2

�عد إيضاح مع�ى "ا�حقيقة"، و�أّي وجھ تتعلق بقيمة "الّرحمة"، بادر فاتيمو بطرح سؤال حول ما إذا  

 وهل يوجد مثال مخصوص ل�حقيقة؟ ال؟�انت هناك حقيقة أم 

، severino)إّن فاتيمو لم �شرع فجأة �� طرح الّسؤال حول "إم�انية وجود ا�حقيقة" كما يزعم سيفر�نو (

ا�حقيقة،   �� البحث  نطاق  من  أصال  االنتقال  هو  ف��ا  الطرافة  ووجھ  استش�ال،  ة 
ّ
خط اخ��ع  قد  هو  بل 

ك فإّن طرح فاتيمو للّسؤال  . ولذل49بوصفها قيمة �شاركية، إ�� أفق البحث �� "نمط ا�حقيقة الذي �عنينا"

إنما أراد من ورائھ أن يدحض تصّورا مخصوصا ل�حقيقة يفصل    ،50الّساخر: "هل يوجد مصاصو دماء؟"

بي��ا و��ن األرض، و�جعلها �سبح �� فلك متعال ع�� التار�خ، وال ت��مز ��مز ا�حدث، وال يرى أّن األحداث ��  

ي "مع�ى   كماالال�ي تحّدث أخبارها. ويعّد هذا املسلك است للذي سلكھ �� الفصل السابق، ح�ن قّرر تق��ّ

يكشف قدرة ما  قيمة". وهو  بوصفها  "ا�حقيقة  و�ع�ي  ي    ا�حقيقة" واستجالءه،  تق��ّ وآلّياتھ ع��  الّتأو�ل 

غة لتحر�ر مفهوم ا�حقيقة، وأ�سنتھ ح�ى �شارف الّداللة واملع�ى. يقول فاتيمو:  
ّ
ا�خطاب، وفك شفرات الل

. قد تبدو هذه املقولة بمثابة  51ن الذي يبحث عن ا�حقيقة يبحث عن البعض من ا�حقيقة""ليس �حيحا أ

 
46-Ibid . 
47-Ibid . 
48-Ibid . 
49-Ibid. 

خير من فصل، " - 50
ٔ
ن فاتيمو قد جعل من هذا الّسؤال عنوانا للعنصر الثالث و اال

ٔ
 : في قول الحقيقة"  نشير هنا إلى ا

 «esistono I vampiri?» op. Cit. P105  
51-Vattimo, op. Cit. p: 103. 
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 أنھ ير�د من وراء ذلك أن يدحض  
ّ
قال �� مقام مشروط، أو �� �عب�� عن وضعية مخصوصة، إال

ُ
ت مزحة 

، 52با�حقيقة يمكن استخدامھ"  فكرة وجود مثال خاص با�حقيقة واستخداماتھ، و"أنھ ال يوجد مثال خاص

ساخرا ما ينفك يجيب عنھ: "هل يوجد مصاصو دماء؟ ر�ما    ولتوضيح ذلك يف��ض، �� اآلن نفسھ، سؤاال

 تث�� اهتماما أو أّ��ا ال �شغل�ي، ليس هناك من باستطاعتھ أن ي��هن بأّن  
ّ
�عم، لكن هذه ا�حقيقة يمكن أال

ھ ال يجدي نفعا اختيار إم�انية 
ّ
 .53معرفة وجودهم أم ال"مّصا��ي الدماء غ�� موجودين، أو بأن

إّن ما �ان فاتيمو يبحث عنھ ع�� مدى الفقرات السابقة، و�ع�ي بذلك الظفر بتحديد مع�ى ا�حقيقة 

تار�خ   جهة  ومن  املوضع.  هذا   �� اآلن  استشرافھ   �� يبدأ  قد  واملوضوعية،  املطابقة  منطق  من  وتحر�رها 

يث�� مش�لة تقليدية �� مش�لة   ال��ائية"، أي  الفلسفة، فإن فاتيمو هنا  أو "ا�حقيقة  "ا�حقيقة املطلقة" 

 حقيقة واحدة، ألّن القول با�حقيقة ا�جزئية أو "ا�حقيقة النسبية" ��دم إم�انية  
ّ
ھ ليس ثمة إال

ّ
االعتقاد �� أن

 فهم مع�ى ا�حقيقة. وهو مش�ل قد ر�ختھ العقالنية ا�حديثة والعلمية واملوضوعية للعلوم التجر�بّية.  

 حل برغم ا�جهد  يقّدم فاتيمو  
ّ
 ملش�لة يبدو أ��ا ظلت �� رأيھ بال

ّ
"الّتأو�ل الضعيف" ل�حقيقة بوصفھ حال

الّتأو��� لرور�ي، ليخلص إ�� النتيجة اآلتية: "إّن من ي�ون منشغال فقط با�حقيقة، سيعمل �� الواقع فيما  

كرنا حسب فاتيمو بطبيعة  �عد باالنتقاء، و�نتقي هذه ا�حقيقة أو تلك. و�ن انتقاء ا�حقيقة ومفصل��ا يذ

املقام، مثال   �� هذا  فاتيمو،  للمعرفة. ويستحضر  التجزئة  القائمة ع��  التجر�بية  العل�ي والعلوم  العمل 

الّدفوعات   ضد  �عرضها  نك��ث  ال  ا�خ��   �� بتجر�ة  نقوم  "عندما  يقول:  نجده  إذ  الف��يائية،  البحوث 

نا نف��ض، و�تج�� لنا بوضوح، أ��ا ليست مهّمة. لكن، من  )،  Alfa centauri"ألفا سنتوري" ( االلك��ونية لـ
ّ
ألن

أحد  بواسطة  ملغاة  ستغدو  العلمية  النتائج  من  العديد  أّن  نتبّ�ن  أن  املستقبل،   �� باإلم�ان،  أنھ    يدري 

س�ي ل�حقيقة الذي ما فتئت    . إّن قصد54النماذج"
ّ
ا�ع الن

ّ
فاتيمو من خالل هذا املثال هو الكشف عن الط

العلمية اليوم ترّوج لھ وتثبتھ، وا�حل أّن ا�حقيقة ليست معطى نكتشفھ، بل يتم بنا��ا وفق نماذج  الّنمذجة  

 . وتصورات معينة

ما ف�ئ فاتيمو ينّبھ إ�� أن االنتقال إ�� التكثيف عن بنية ا�حقيقة العلمية والتحّوالت الطارئة عل��ا �� 

ما هو  
ّ
تدش�ن لنمط جديد من ا�حقيقة، تلك ال�ي "يمكن عصرنا ا�حاضر ليس تطبيقا ع�� حالة جزئية، و�ن

ھ ليس شيئا   اف��اضها" أي ا�حقيقة الشيئية، أو
ّ
"ا�حقيقة الضعيفة"، ولكن ما هو مقياس الضعف هنا؟ إن

مّرة  لكن  و " فاتيمو:عليھ أن �شهد ع�� وجوده. يقول    آخر سوى حقيقة اإل�سان نفسھ الذي بات من ا�حّتم

فقط   هذا  نا 
ّ

يذك طر�قة  أخرى،  و�غي��  أمانا،  األك��  تلك  ح�ى  النتائج  لتغي��  ل 
ّ

يتدخ تار�خا  هناك  أّن 

 . 55"استخدامنا لها

 
52- Ibid. p: 105. 
53-Ibid . 
54-Ibid. 
55- Ibid. p: 105 . 



حمد دّبوبي   د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الفلسفة ومجاالتها
ٔ
 ا
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إن ا�حقيقة ال تظهر حقا إال إذا أبصرنا من خالل الزحزحة ال�ي أجراها فاتيمو ع�� آخر تصّور فلسفي  

 فاتيمو يحاول هنا أن �ستأنف  وّجھ فكرة ا�حقيقة �� الفلسفة الغر�ية، و�ع�ي التصّور الرور�ي. قد يظهر أّن 

ا�جهد الرور�ي لتأّول ا�حقيقة بوصفها انفتاحا ومشاركة �عيدا عن املطابقة، وا�حال أّن األمر ليس كذلك.  

فاأللفاظ ال �ع�ي هنا ما �انت �عنيھ لدى رور�ي، يقول فاتيمو: "من الطبي�� جّدا أن يحمل�ي �ل ذلك �عيدا  

عهد إ��  يزال  ال  الذي  رور�ي،  غ��    عن  "ا�حقيقة  أّن  مفادها  ال�ي  األطروحة  عن  املرافعة  يزعم  قر�ب 

وتقت��ي    .، مشّددا ع�� أّن الّداللة ا�حقيقية: "لم �عد �عب��ا بوصفها موضوعا ممكنا للبحث"56موجودة"

ق "�عدم وجود  
ّ
فرضية "ا�حقيقة غ�� موجودة" حسب فاتيمو، أن ت�ون هناك حقيقة وصفية إضافية تتعل

فأْن يقع إخالء الفعل، حيث ت�ون ا�حقيقة ليست تماما "موجودة" أو أ��ا "ال توجد"، ولكن    ،57ا�حقيقة"

، 58من املستحيل، مع ذلك، أن ي�ون مثبتا أو غ�� مثبت، فإّن هذا يظهر "التناقض املفضوح �� االف��اض"

ھ
ّ
 ذلك يوجب عليھ أن  فإّن   ح�ن يتحّدث عن ا�حقيقة من جهة نظر تار�خ الوجود،  ،ع�� حد �عب�� فاتيمو. إن

ى  
ّ
يدخل �� مناقشة جدية مع الفلسفة ال��اغماتية ال�ي تحتاج إ�� بيان ��افت أطروح��ا تلك. لكن كيف يتأ�

لھ ذلك؟ يقول فيلسوف تور�نو: "باعتباري فيلسوفا من داخل اللغة املتداولة ال أزعم القدرة ع�� جعل اللغة 

 .59ال�ي �ستوجب اإلجابة أيضا عن غياب ا�حقيقة" املش��كة لغة حقيقة تنضوي تحت اسم ا�حقيقة

ية إ�� تبيان طبيعة ا�حقيقة بوصفها متداخلة تماما مع  
ّ
فت للّنظر هو أّن فاتيمو قد انصرف بال�ل

ّ
إّن الال

فتح هذا الفصل الذي قّدره لتخليص طا�ع ا�حقيقة من االّدعاء الرور�ي، وهو اّدعاء    اللغة، ومن أجل ذلك

ساخرا: "مثل غ��ه من وجهات نظره األخرى، يتناسب أيضا مع نوع من ا�حاولة لتقو�م    يقول عنھ فاتيمو

قائال: "يوجد نوع من الوسواس النف��ي للفكر التحلي�� الذي يتوجب عليھ أن    . و�ضيف60أرجل الكالب"

 . 61يضع ترتيبا ل�ّل ��يء"

الذ التار�خ،  تماما، حيث يوجد  ي�ون مختلفا  ا�خطاب  أّن  فاتيمو  ا�حقيقة  يرى  "تحدث"  ي من خاللھ 

�غّ��   ا�حقيقة قد  أّن استعمال عبارة  ملاذا  أفسر  أن  "يجب ع�ّ�  بقولھ:  املع�ى، ويعّ�� عن ذلك  و�تّم، فهم 

وملاذا ي�ون بمع�ى ما �حيحا أنھ "ال نمتلك أبدا ا�حقيقة"؟ إن تار�خ الكينونة قائم ع�� مجموعة من    اليوم؟

ولكن ليست تلك "ا�حوادث" ال�ي يمكن تركها ع�� حدة بمجّرد فعل ما:   ا�حوادث، ومن الوقائع ال�ي حدثت،

. 62إّ��ا األحداث. أي ا�حقيقة ع�� تار�خها، و�� أحد هذه األحداث، ومن الصعب التفك�� �� التخلص م��ا"

 
56-Ibid. p: 106 . 
57-Ibid. 
58-Ibíd. 
59-Ibíd. 
60- Ibid. 
61- Ibíd 
62- Ibid. p: 106. 
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ا  ذلك أّن الوظيفة ا�خط��ة لهذ   إّن قصد فاتيمو هو محاولة ترّسم الّسياق ا�خاص ��ذا الّتأو�ل ل�حقيقة،

 ا�خطاب �� فهم املع�ى من خالل التار�خ. 

III. ومسؤولیتها مهمة الفلسفة  

  ��و ا���اع ��اذج �د��ة من ال��ابة الفلسفية   - 1

يفتتح فاتيمو الفصل األّول من القسم الثالث من كتابھ: "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" بتحديد مع�ى 

ھ قد انجذب إ��
ّ
، ومن  63الّ�حافة، واختار "الكتابة ع�� ال�حف"  "الكتابة ع�� الّ�حف"، مش��ا إ�� أن

�� إيضاح ا�خصائص األساسية للكتابة الفلسفية ال�ي تحركها أيضا "املنطلقات ال�خصية". بيد   ثمة شرع 

الّرسم البيا�ي للكتابة   ھ ضرب من 
ّ
أن ما ��ّمنا نحن �� هذا الفصل هو �عده الّتوضي�ّ� والبيبليوغرا��. إن

أّن   حيث  خطابھ  الفلسفّية،  الفيلسوف  يكتب  ع��ها  ال�ي  والطرق  الكتابة  أنواع  تبي�ن  هو  فاتيمو  غرض 

 وأسلوب اضطالعھ بمسؤوليتھ تجاه اإل�سانية. وأنواع هذه الكتابات �� ع�� الّتوا��:

  (scrivere sui giornali) الكتابة ع�� ال�حف-

 in prima persona) (scrivereالكتابة وفق منطلقات �خصية  - 

   :ال��ابة ��� الصحف-أ

ع��  الكتابة   �� الفلسفّية،  للكتابة  جديد  �عر�ف  من  االنطالق   �� ذلك  تحقيق   �� فاتيمو  خطة  إّن 

ال�حف. و�� كتابة أ�حت جزًءا ال يتجّزأ من الكتابة الفلسفية ومن العمل الفلسفّي، وانطالقا من هذا  

مة أجملها �� قولھ: "�� ال��اية أنا ال أعتقد أن هناك فرقا ب�ن ما أقوم  نتيجة حاس  االختيار وصل فاتيمو إ��

 .  3بھ أثناء تدري��ي �� ا�جامعة، و��ن ما أقوم بھ عندما أكتب مقاال �� �حيفة"

 فما داللة هذا البيان؟ 

البيان هذا  أهّمّية  التقليدية    تكمن  لألعمدة  ومغادر��ا  الفلسفية،  الكتابة  انفتاح  يبّ�ن  ھ 
ّ
أن للكتابة  �� 

بة ترتيبا محكما و"قو�ا"، أعمدة ال تنفك تتعّمق الهوة بي��ا و��ن ا�جمهور، أي بي��ا 
ّ
لة �� الكتب املرت

ّ
املتمث

وسائل   ع��  اليوم  والثقافة  الفلسفة  انفتاح  استبصار  محاولة  هو  هنا  الغرض  إّن  اليومية.  ا�حياة  و��ن 

"ا كتابھ   �� فاتيمو  نّبھ  أن  و�عد  والوسائط،  ( اإلعالم  الشفاف"  (1990�جتمع  الوسائط  أن  إ��   (média  (

االغ��اب   إ��  تؤدي  إن  يمكن  ال�ي  السالبة  األداتية  التقنية  من  ضر�ا  "وليست  تحرر�ة  اجتماعية  "ظاهرة 

نا �شهد اليوم تحّول الّنظر�ة إ�� ممارسة،  
ّ
واالستالب (مدرسة فرانكفورت، أدورنو وهور�ايمر)، أشار إ�� أن

ل
ّ
  ال�ي �� ع�� قدر كب�� من ا�جسامة   -مهّمة الفلسفة، و�ضطلع الفيلسوف بمسؤوليتھ  ومن خاللها تتش�

 تجاه اإل�سانية.  

 
63- Ibid. p: 109. 
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 ا

 

(47) 

فبأي مع�ى تحّدد مهّمة الفيلسوف؟ وهل تنحصر مهمتھ �� أداء وظيفتھ �أستاذ �� ا�جامعة أم بالكتابة  

 بلوغ أهدافھ؟ ع�� الّ�حف وااللتقاء با�جمهور؟ وهل تحتمل الّ�حف أعباء ا�خطاب الفلسفي ��

تنفتح إجابة فاتيمو �سؤال إضا�ّ� هو: كيف نمارس الفلسفة دون أن تفقد معناها؟ واملع�ى املقصود هنا  

من خالل نموذج فلسفّي، وأيضا من خالل الكتابة. والّنجاة عنده "ليست    (Salvezza)هو مع�ى "النجاة"  

 .uale)(ma non tanto la mia individ 64النجاة ا�خاّصة بفردّيتھ"

ھ يتعّ�ن علينا أن نفحص  
ّ
و�نتقل فاتيمو �عد ذلك إ�� مباشرة اإلجابة ع�� ما تقّدم من أسئلة، بقولھ: إن

"للنجاة"   طر�قا  الفلسفة بوصفها  �� تحقيق مهّمة  بدور حاسم  ن��ض  وأن  تأديتنا ملهنة أستاذ  عن كيفّية 

دا "ع�ّ� أن أ
ّ

مهّمة أستاذ فلسفة، ألّن ذلك    مارس جيداوخدمة اآلخر�ن. و�وّ�ح فاتيمو هذه الوضعية مؤك

عم��" العمل؟65هو  ذلك  قيمة  وما  �عملھ؟  املقصود  ما  ولكن  يجيب    ،  الفلسفة؟  مهّمة  مع  يتقاطع  وهل 

أ�ي أساعد اآلخر" ال��اية، "ألنھ عم��" �ع�ي أيضا:  للتّو: "��  أّن هذه اإلجابة تتضّمن  66فاتيمو  . واملالحظ 

سبب�ن �افي�ن لالضطالع بمهنة أستاذ من قبل فاتيمو: الّسبب األّول يتعلق باألنا، فالعمل هو ا�حّدد لوجود  

ق باآلخر، إذ هو ��دف إ�� مساعدة اآلخر  
ّ
األنا، لذلك فهو واجب، و�تقانھ ضرورّي. أما الّسبب الثا�ي فيتعل

 وتوج��ھ.

هذا التوضيح مفهوم "إ�سان" داللة مستجدة من جهت�ن: من جهة الذات ومن جهة اآلخر.  وهكذا، منح   

أّما من جهة الذات فنالحظ أّن فاتيمو قد انتقل من ا�حديث عن الفلسفة �� املطلق إ�� الفلسفة "املتعّينة  

ع��  ذاتھ  استجادة  ع��  األستاذ  رأيھ،   �� �ساعد،  فت "ال�ي  اآلخر  جهة  من  وأما  �بية  "العمل". 
ّ
ال� غاية  بدو 

� و"ال�جرة"  
ّ
 مساعدة اآلخر ع�� ال���

َ
وأهدافها وا�حة هنا، حيث �� ممارسة عملية تفتح لألستاذ ف�حة

 إ�� اإل�سانية. 

باب  
ّ

الش مھ املرتبطة بحراك 
ّ
�عل فاتيمو منذ بدايات  و�بدو أن ممارسة خطة أستاذ �انت رغبة حّركت 

رنا  �� ف��ة ا�خمسينات، فقد �ان هاج  بإيطاليا 
ّ

سھ وغايتھ الك��ى �عليم من هم أصغر منھ وأك�� شبابا. و�ذك

"�� ��اية املرحلة الثالثة باملعاهد،    :فاتيمو بأواخر مس��تھ التلمذية �� املعاهد، و�عالق��ا بالفلسفة، فيقول 

ان. هكذا  كنت دائما ألقي ا�حاضرات �� الواقع، وانتقل بصورة دور�ة ل�حديث عن اإل�سانية ال�امنة �� مار�ت 

 .4�ان قد �شأ موقفي الفلسفي"

��ذا يتبّ�ن أّن الفلسفة متأصلة �� ت�و�نھ ال��بوّي و�داية �شكيل �خصيتھ، فالفلسفة بما �� عملية  

ما �� متأّصلة �� نمط وجوده  
ّ
ى إ�� اإل�سان من خارج (أخالق، دين)، و�ن

ّ
و�نية مقّومة للّدنيا وللّدين ال تتأ�

يخ يجعلھ  ما  وهو  إ�� ا�حّر،  انتمائھ  توطيد  ھ 
ّ
�ل ذلك   �� ومسؤوليتھ  اآلخر�ن،  يدّرس  أستاذا  ي�ون  أن  تار 

ملتبس   فهو  كث��ا،  إل��ا  "يحّن"  فيھ  أصيلة  فلسفية  روح  ع��  منطو  أي  "مدين"،  فاتيمو  إّن  اإل�سانية. 

 
64-Vottimo, Gianni, Vocazionne e responsabilità del filosofo, op. Cit. p: 109. 
65-Vattimo, devo far bene il professore di filosofia perché é il mio lavaro, op. cit. p: 110. 
66- Ibid. 
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(48) 

 ع�� "اش��اع" نموذج فلسفّي 5"بالفلسفة �� لقا��ا بالّدين" 
ّ
 أّن ذلك ال يص�� ممكنا إال

ّ
ونمط مخصوص  ، إال

 ع�� إثارة الواقع. 
ً
 �� الكتابة ت�ون الّ�حف أحد أهّم أش�الھ، ألّ��ا األك�� نفاذا ل�جموع وقدرة

تماما ع�� مش�لة   يلقي نورا جديدا  ھ 
ّ
أن الفلسفة، وذلك  تأو�ل فاتيمو ملهّمة  إّن هذا مفصل خط�� من 

 يتوافق ومهّمة الفلسفة اليوم؟   الكتابة الفلسفية �عامة. فهل ثّمة ضرورة البت�ار نمط من الكتابة

ھ يف��ض  
ّ
يذهب فاتيمو إ�� أّن ش�ل الكتابة الّتقليدي غ�� مؤّهل اليوم للّ��وض بمهمة الفلسفة، وذلك ألن

أصبح مجتمعا "شّفافا"   اليوم  ا�جتمع  أّن  غ�� ممكنة هو  املهمة  يجعل  وما  بھ،  ي��ض  أن  ير�د  ما  مسّبقا 

صاالت املعّممة، وأّن 
ّ
 مهّمة الفلسفة ليست �� العمق، سوى نداء هذا الوجود اإل�سا�ي من  مح�وما باالت

أداة �جسر الهوة بيننا و��ن اآلخر والعالم، مثلما أّ��ا تّ�ئ  فهمھ، حيث ت�ون الكتابة ع�� الّ�حف مثال أجل

 . درب الفيلسوف للعبور وال�جرة إ�� اإل�سانية

  ال��ابة وفق ا��نطلقات الشخصية  - ب 

عا�ج فيھ مسألة ما تحّدد بوجھ ما طبيعة تلك املعا�جة، فإّن علينا أن نكتشف  إذا �ان الّسي
ُ
اق الذي �

 .(scrivere in prima persona)  "الكتابة وفقا للمنطلقات ال�خصية" الّسبب الذي أ�ى بفاتيمو إ��

  املنطلقات ال�خصية" وفق   الكتابة“بـ  يمكننا أن نرصد �� عنونة فاتيمو للفصل الثا�ي من القسم األخ��  

الّتفك�� الفلسفّي، حيث أشار صراحة إ�� أّن اهتمامھ بالكتابة �� البدايات �ان صادرا، بال   �عض مم��ات

مشاحة، عن حاجة داخلّية �� البحث الفلسفي عن الوجود، ولم يكن مفروضا عليھ نتيجة أّي سياق من  

لبدء" و"الشروع" و"البدايات"، ذلك أّن البداية ��  سياقات الكتابة الفلسفية الّتقليدية، وال بموضوعات "ا

 �� أفق مشروعها
ّ
 .. .أفق مشروع، وال يمكن رؤ���ا إال

وهذا الّنوع من الكتابة الذي ابتدعھ فاتيمو، والذي ا�عكس ع�� وضعية الكتابة الفلسفية عنده، لم  

�� كتابھ: "اعتقاد     credere) (cridere di (1996)االعتقاد"يكن سوى تدش�ن ملا �ان قد أعلن عنھ سابقا 

 se c’é un apertura stilistico(  67حيث �ان، كما قال، بمثابة "االفتتاح ملذاق أد�ّي �� كتابا�ي الفلسفية"

letteraria nel mio scrivere filosofico ( 

 م�ى �ان نا�عا من "عطف" ما ذي طا�ع  وقد ي�ون مذاق ما �� الكتابة غ�� مستساغ،
ّ
. لقد بقي  68دي�ي"  إال

إلبصار   طر�فة  إم�انية  يوفر  الذي  الفلسفية  الكتابة  من  ا�جنس  هذا  يتجسم  وجھ  بأي  اآلن  نحدد  أن 

 . (stlizzazione)إذ البد من طر�قة جديدة �� الكتابة تر�� إ�� مستوى "النمذجة"  الوجود،

ما يكشف  إن إقرار فاتيمو بأّن هذا ا�جنس من الكتابة الفلسفية قد جاء "بدافع ف  
ّ
ردي و�خ��ي"، إن

لنا حقيقة ما دفعھ إ�� اإلقدام ع�� اخ��اع نوع جديد من الكتابة بوصفها النموذج الوحيد القادر ع�� س��  

بيد أّن ذلك �ع�ي، إذا    . أعماق الوجود و�نارة ثناياه، وما تث��ه هذه الكتابة من حميمية �� اكتشاف أغواره

 
67-Vottimo, Gianni, Vocazionne e responsabilità del filosofo, op. Cit. p: 111. 
68- Ibid. 
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ٔ
 ا

 

(49) 

نموذج الكتابة ومسار "الفكر الضعيف" ومن ثمة ب�ن "الكتابة وفق    ب�ن  أبصرنا املسألة من زاو�ة التوا�ج

. ��ذا  69"نموذجا" يف��ضها الفكر الضعيف" منطلقات ال�خصية" و"الفكر الضعيف"، بأّن الكتابة تمثل

مساران   هما  حيث  من  وذلك  الضعيف"،  و"الفكر  ا�جديدة  الكتابة  نوع  ب�ن  طر�فا  توا�جا  فاتيمو  يقيم 

ح ع�� اآلخر، ويعقدان العزم ع�� ال�جرة إ�� اإل�سانّية. إّن الطر�ق إ�� ذلك وعر، و�ف��ض  يؤّمنان االنفتا

 استفهامات وتوضيحات مفهومّية.  

 ولكن، عالم يدّل الفكر الّضعيف؟ وما وجھ ا�جّدة فيھ؟ 

تفاخ  يجيب فاتيمو قائال: "يدّل الفكر الّضعيف، عندي أيضا، ع�� نوع من الّ�خر�ة العميقة إزاء أي ان

، أي الوجدانية"
ّ
 .70ذا�ي، باتجاه �ل الّنمنمات أو الّتعب��ات ا�خاصة جدا

ھ يوجد من أجل أن  
ّ
إن مقصد فاتيمو هو االع��اف بأّن الفكر الّضعيف هو ضّد العقل القوّي، فقط ألن

م الوجود من ج
ّ
ديد. وال  ي�ون ب�ن الضعفاء، ومن هنا �ستوجب مّنا فّن اإلصغاء، ومن �عد إم�انّية أن يت�ل

باألحرى   الهرمينوطيقا  �س��جع  "عندئذ  فاتيمو  يقول  الّصلوحية،  هذه  يمتلك  الهرمينوطيقا  غ��  أّن  أظّن 

البدء" داللة  لقول  مختلفا  الفلسفة، 71نموذجا   �� اليوم  محور�ة  إش�الّية   �� "البدء"  إش�الية  أّن  ذلك   .

ب �ّل أ�ساقو"الفلسفة �� أيضا اليوم تفك�� �� البدايات، و�� األسس  
ّ
املعارف    األو�� ال�ي من خاللها ت��ت

حقة"
ّ
أن الفلسفة ع�� محطا��ا ا�ختلفة قد جعلت من أو�� اهتماما��ا مساءلة البدايات،   ك ال ش.  72"الال

البداية   مش�لة  نفسھ  اآلن   �� ومستأنفا  ناقدا،  بوصفھ  ك��كيقارد  الّسياق،  هذا   �� فاتيمو،  ويستحضر 

"من هذا املنطلق، فإّن الكتابة من منطلق �خ��ي ليست انحرافا ملش�لة البداية،   يقول فاتيمو: .الهيجلية

خصية) جلّية وال�ي ت�ون �� مجملها ضرور�ة ملا  
ّ

كما أ��ا ليست الطر�قة ال�ي تجعل الطبيعة الّتحكمّية (ال�

 .5يقال وللطر�قة ال�ي يقال ��ا"

لي�ن املعاصر�ن �حاور��م بخصوص أهم اإلش�اليات  الّتأو�لية �� استدعاء كبار الفالسفة الّتأو�  وكعادتھ

الفلسفية، استحضر هذه املرة در�دا ورور�ي، للمقابلة بي��ما ومحاور��ما، من ذلك قولھ: "عندما قال در�دا  

الذي    تثور �ّ� عديد التساؤالت، ع�� خالف رور�ي  ،نحن �� هذه ا�جز�رة سلكنا در�ا ووصلنا إ�� هذه ا�جز�رة 

��ا. وعندما يوجد أسلوب �خ��ّي �� الّنموذج الفلسفي لدر�دا، أّ��مھ باألدبيات �� املع�ى السل�ي ال أحّبذه كث

الّنموذج  6لل�لمة"  �� األدبّية  السرديات  عنھ  �عّ��  الذي  ال�خ��ي  األسلوب  توظيف  فاتيمو  و�رفض   .

ق  �� دأ��ا  عن  تحيد  و�جعلها  األدب،  عن  تمّ��ها  الفلسفة  سيفقد  ذلك  ألّن  فحّ�ى الفلسفي،  الوجود،  ول 

صھ الفلسفة ل��وم معاشرة الوجود، فيكتوي بنار ح��تھ، وتمنحھ بذلك تأش��ة ا�حّج  
ّ

خ��ي والبدء ��خ
ّ

ال�

إ�� اإل�سانية. لقد �ان فاتيمو واعيا بخطورة مش�لة "البدء" بوصفها تمثل "طا�عا �خصيا، و�� اآلن نفسھ 

 
69-Vattimo Gianni, op. cit. p: 112. 
70-Ibid. 
71-Ibid. 
72-Ibid. 
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البداية. ورّب "ح��ة"     (imbarazzo)بـ "ح��ة"   �سم��ا  . وهذا ما جعلھ 73ال�خصيا للفكر �� فعالية الوجود"

أ�عد ما ت�ون عن ا�حالة الّسي�ولوجية، و�� هذا يقول فاتيمو: "و�� املقابل، حسب رأينا، �� با�خصوص 

 .74إ��ا ح��ة الوجودا�ي" :��يء فلسفّي 

ر مسألة "البدء" داخل الفلسفة كمبحث �� الوجود. و 
ّ

انطالقا من وجهة  لقد أراد فاتيمو بذلك أن يجذ

ع�� أنھ بمثابة وضع للسؤال من داخل   (prima persona)النظر هذه ي�ّ�ر فاتيمو كتابتھ �� بداية ال�خصية  

بما يجعل ممارسة الفلسفة    75مشروع مش��ك، أو هو مثلما قال رو�ي: "انثناء وت�ّن حول ا�خّيلة ال�خصية"

بواسطتنا نحن. و�� ممارسة ل�حّر�ة، لن ت�ون ممكنة    إعادة الّتعر�ف  ضر�ا من املمارسة ل�حّر�ة من أجل

 �� إطار الفعل السيا��ّي. 
ّ
 إال

  الفلسفة والّسياسة -2

  السقوط �ي الّسياسة - أ 

 أّن امللفت 
ّ
را بقدر انجذابھ إ�� الكتابة ع�� الّ�حف، إال

ّ
يبدو أن فاتيمو قد انجذب إ�� الّسياسة مبك

 caduto nellaالعنوان) هو استخدامھ للعبارة الّساخرة: "سقوطي �� الّسياسة"( لالنتباه هنا (انطالقا من  

politica  أو �
ّ
ھ الوقوع �� املمارسة والفعل الّسيا��ّي دون أن �ع�ي ذلك الّتع�

ّ
). إّن �� ذلك أك�� من داللة، إن

ن موقف، و�نّم  السقوط الذي ال �عقبھ الوقوف، فهو الّسقوط الواقف الذي يحفظ املآل، والذي �عّ�� ع

 ي��: تأّول فاتيمو نفسھ مع�ى الّسقوط بما  وقدعن حّر�ة ومسؤولية تجاه ما يحدث. 

ھ دائما ما تطرح �� الفلسفة مسألة السيا��ي ا�جّيد، ومسألة املش��ك السيا��ّي. وهذا من شأنھ   -
ّ
أوال أن

أو ممارسة للسياسة  أن ي��ر الفلسفة سواء �انت �عليما أ�اديميا أو بوصفها "كتابة ع�� ال�حف"،  

  �� اليوم  نف��ي  أجد  وال�ي  األخ��ة  اال�عطافة  "هذه  فاتيمو:  ع��ا  يقول  الّسقوط.  أنواع  أخطر  وهو 

 . 76مواجه��ا..."

ھ "الن�ول" و"اإلقامة". وليس   -
ّ
ثانيا أن الّسقوط ُيفهم هنا بمع�ى االل��ام واملسؤولية تجاه اإل�سانية. إن

ط اختياري تجسر فيھ الهّوة ب�ن الفلسفة والعلوم اإل�سانية،  "الهبوط" و"االنحدار"، لذلك هو سقو 

بوصفھ   واألدب  در�دا  ب�ن  ال��ابط  يفهم  رور�ي  فيھ  بدا  الذي  نفسھ  "النموذج  شا�لة  ع��  ليس  لكن 

. إذن بأّي مع�ى يتأّول فاتيمو  77خطوة تحو�لية للهروب إ�� أزمة حقيقية موضوعية وتار�خية للفلسفة"

 والعلوم اإل�سانية؟   العالقة ب�ن الفلسفة
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 ا
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"يبدو أن املرور من الفلسفة إ�� �عض العلوم اإل�سانية األخرى أو املمارسة الثقافية    :قائال يجيب فاتيمو

. ��ذا ي�ون الّسقوط �� الفعل السيا��ي والثقا�� هو إحالل املمارسة  78هو ش�ل من الّسقوط أو من املغفرة"

 �خوض غمار الفعل ومر��ى ملطاف الّسؤال عن ا�خ��. �� الّنظر�ة، و�� خاتمة محمودة

قائال:ي ذلك  ويشرح  مبكرا،  الفلسفة  ن�ج  اختيار  إ��  دفعتھ  ال�ي  األسباب  عن  فاتيمو  "أشعر    كشف 

هكذا بدت االستمرار�ة وا�حة �� هذه الشهادة   .79بالتوّرط �� مشروع �غي�� اإل�سان ضمن برنامج للتحرر"

�وع  �حالة فاتيمو الذي أقبل ع�� دراسة الفلسفة بدافعية �غ�� اإل�سان والعالم. ثم  
ّ
�عزو فاتيمو هذا الن

لتغي�� العالم إ�� وضعيتھ االجتماعية، وانتمائھ الطبقّي. ذلك أّن فاتيمو ينحدر من أصل بروليتاري. وهو ما  

�غي��   تخيل  يمك��م  ال  الذين  ال��وليتار�ون  إ��م  ال��وليتاري:  أص��  إ��  راجعا  هذا  ي�ون  "قد  بقولھ:  ده 
ّ

أك

. ال ينكر فاتيمو بأّن الوسط العائ�� الذي �شأ عليھ  80�� �غي�� العالم"  حيا��م ا�خاصة فعال إن لم �شرعوا

قد حّفزه ع�� االنخراط �� مشروع �غي�� جذرّي ورادي�ا�ّ�،   -ألّم أرملة، وأب جنو�ي �ان �عمل ضمن الشرطة  -

� هذا الن�ج، وأّن �ّل تلك الوضعيات االجتماعية والنفسية قد أّدت إ�� والدة فاتيمو فلسفّيا، واستمراره �

 .81ونحت "�خصيتھ املهنية واأل�اديمية"

وحول مهمة الفلسفة وعالق��ا بالّسياسة منذ القدم، أعاد فاتيمو قراءة أفالطون، وانت�ى إ�� خالصة 

السيا��ي" الفيلسوف  هو  أفالطون  "أّن  من  82مفادها  يخلو  ال  الذي  اإلش�ا��  ا�ع 
ّ
الط من  الّرغم  ع��  إذ   ،

لدى أفالطون.   «polis»فإّن ذلك ال يحول دون ارتباط الفلسفة العميق باملدينة  لة،مفارقة حول هذه املسأ

ل م��ة للفلسفة اإلغر�قية ك�ّل �� نظر فاتيمو. 
ّ
 ورّب ارتباط مث

قافة  
ّ
حظة الّراهنة داخل الث

ّ
ا�ع الّسيا��ّي للفلسفة الذي �شأ منذ فجر اإلغر�ق �ستمّر حّ�ى ال�

ّ
هذا الط

العالم �� م��ة "غر�ية" خالصة ع�� حّد �عب�� الغر�ية. و�ّن سقوط ا �� السياسية، ومهّمة �غي��  لفلسفة 

عن   للبحث  نذهب  "عندما  قائال:  و�ضيف  أورّ�ية".  "ا�حقيقة  هوسرل:  مقولة  ذلك   �� مستأنفا  فاتيمو 

الهندوس   بحسب  فلسفة  �سّ�ى  الّتحر�فات  �عض  املعرض   �� فقط  سنجد  غر�ي 
ّ
الال العالم   �� الفلسفة 

 .83..؟".اف�ن ا�خوالعرّ 

 . فلسائل أن �سأل: بأّي مع�ى يراها كذلك؟ 84إذا �ان فاتيمو يرى أّن الفلسفة "علم تار���"
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"ليس فقط باملع�ى الذي قيل، ولكن أيضا باملع�ى الذي �شأت عليھ بواسطة    قائال:يجيب فاتيمو نفسھ  

. و�ناء  85ما إذا �انت ستموت ��ذه الثقافة"تار�خ للثقافة، و�واسطة ضرب من الثقافة التار�خية، وال أعرف  

قافة، ذلك أّن 
ّ
ھ ال ينب�� أن نحصر مسألة "العلم" �� حدود الّسؤال عن تار�خ الث

ّ
�ل البحث    ع�� ذلك فإن

"الود�عة" يتسّدد نحو مع�ى  فاتيمو  قافة والعلم لدى 
ّ
والث للفلسفة  أثارها هوسرل   86الّتأو��ّ�  أزمة    ال�ي   ��

 . الفينومينولوجيا ال���سندنتالية.العلوم األور�ية و 

من أجل ذلك يختم فاتيمو الفقرة األخ��ة بنوع من التنبيھ إ�� محدودية مسألة الثقافة بالنظر إ�� مسألة  

أخطر م��ا، �� الّسؤال عن الطبيعة �� أفق الّسؤال عن مع�ى التار�خ �عامة. فالّسؤال عن تار�خ الثقافة أو  

 مع�ى التار�خ �عامة.  العلم ال �ستو�� الّسؤال عن 

  الّسياسة ��ى الف��سفة -ب 

تّم   إذا  ت��ز  كما  السقوط،  هذا  وخلفيات  الّسياسة»   �� «سقوطھ  أسباب  عن  فاتيمو  كشف  أن  �عد 

إ��   و�غي��ها  االجتماعية  الوضعية  نمط  ضوء   �� أي  والعالم،  اإل�سان  �غي��   �� ا�حلم  جهة  من  تفّحصها 

تأو�لي ال��اما  يتنقل  الفيلسوف  األفضل، نراه  �� "مهمة  الّتمهيدي للقسم األخ��  الّتحليل  ا صر�حا بطبيعة 

ع�ن   معاودة  هو  الغرض  إذ  الفالسفة،  عند  الّسياسة  حضور  عن  يكشف  ھ 
ّ
أن حيث  من  ومسؤوليتھ"، 

 التحليالت السابقة ولكن كما يحتملها نمط الفلسفة الّسياسّية. 

الفلسفية خمسة �� ع�� التوا��: «فلسفة»    ونحن نالحظ أن فاتيمو قد أح��ى ههنا من أنماط ا�حرفة

أي مقام  87و«مشروع» و«تار�خية» و«تنظ��» و«تحرر» بي��ا،  املش��ك  القاسم  الكشف عن  إ��  انت�ى  ثم   ،

الفلسفية   »88االح��افية« الضروب  لهذه  ا�جامع  الّنمط  جنس  اعت��ه  عّما  الكشف  إ��  فاتيمو  وخلص   .

، حيث يكشف املسار الّتأو��� عن ا�حدود  89» أو «ا�حرفة الفلسفية»ا�خمسة، وهو ما �سّميھ بـ«االح��افية

قائال تلك  الفلسفية  املمارسة  نوع  فاتيمو  و�تأّول  نظر،  وجهة  �ّل  ب�ن  ع�ّ�    :الفاصلة  تق��ح  أّ��ا  "أعتقد 

  . و�قيم فاتيمو كذلك تمي��ا ب�ن90اختيارات عّدة ووضعيات ليست «اح��افية»، وليست باملّرة «أ�اديمية»"

املهمة   "إن  قولھ:  يوّ�حھ  ما  وهو  الّسياسة،  نحو  املوّجهة  الفلسفية  واملهمة  الصرف،  السياسية  املهنة 

 . 91السياسية الصرف لها �عض االختالفات ا�ح��مة مع مهّمة فلسفية موّجهة نحو الّسياسة"

يجب أن �ع��ف أّوال أن تداخل الّسلطت�ن السياسية واملعرفية ليس جديدا، وال مرتبطا بفضاء الثقافة  

داخل   الّسلطت�ن  تمازج  يقت��ي  جذرا  لھ  ووجد  التداخل،  هذا   �� ر 
ّ

فك أن  ألفالطون  سبق  لقد  املعاصر. 
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 ا
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 إذا تفلسف ا�ح�ام أو حكم الفال 
ّ
سفة، وقد �ان �انط  �خص واحد. وأجملھ �� قولھ: ال يص�ح ا�حكم إال

واعيا ��ذا الّرهان، من أجل ذلك بادر إ�� االع��اف بأّن هاجسھ هو أن يتحّمل الفيلسوف مسؤولية الّتدب��  

الّسياسية عن مجال سلطة   رعية 
ّ

الّسلطة والش تمّ�� مجال  إ�� قبول  الذي دفعھ  األمر  �بوّي. 
ّ
وال� األخال�� 

 العقل الفلسفّي وشرعّيتھ.

� سياسة الفلسفة ملتا�عة الّتحّرر، ورسم الّسبيل نحو ال�ونّية من داخل الفلسفة دون  يراهن فاتيمو ع�

أن تتحّول إ�� مهنة �� الّسياسة الصرف، ي�ون ف��ا الفيلسوف سياسّيا مختّصا ومح��فا. يقول فاتيمو: "إّن  

�ي �� اتخاذ  مهّمة جعل سياسة الفيلسوف متا�عة الّتحّرر كفيلسوف وليس كسيا��ّي مختص ومح��ف، �ع

خيار بمع�ى ما أك�� �ونية، بصفة أدق، �ش�ل غ�� مباشر متوّرط مع أقّل نتائج مباشرة ذات طا�ع سيا��ي 

 .92�شري�ّ�... ولكن أك�� �عليمّية"

أحد   الّسياسة  ل 
ّ
�ش� الذي  العمومّي  االجتما�ّ�  الفضاء  داخل  حضوره  الفلسفي  ل�خطاب  أّن  و�ما 

ھ "عند اختيار ممارسة الّسياسة كفيلسوف، فإن البيداغوجيا لد��ا  مجاالتھ األساسية، �ش��ط  
ّ
فاتيمو بأن

 . 93الكث�� مّما تفعلھ، ذلك أن فكرة تثقيف اإل�سانية تقوم ع�� �غي�� اإل�سان قبل �غي�� البنية"

تمام  لقد �انت ثقة فاتيمو �� الفلسفة كب��ة جّدا، ف�ي طر�ق الّتحّرر، وتثقيف اإل�سانية. لذلك بدا االه

بتأصيل شرعي��ا البيداغوجية الفتا. ونقصد بذلك شرعية تر�ية الذهن ع�� الّتفك�� والفهم وا�جرأة ع��  

انفتاح   أن  إ��  هنا  �ش��  أن  و�جب  أهمي��ا.  �امل  الفلسفّي  الّت�و�ن  بيداغوجيا  تأخذ  هنا  ا�حقيقة.  قول 

 بيداغوجّية. -ا املعرفّية والّسوسيوالفلسفة ع�� الّسياسة ال يجعلها تفقد طبيع��ا الذاتية ومسؤولي��

اهتمامات   إ��  فاتيمو  لدى  راجعا  يكن  لم  الفيلسوف  الفلسفة ومسؤولية  �� مهمة  البحث  أّن  والواقع 

ھ مارس الّتعليم ا�جام�ّ� لسنوات عّدة، بل هو من صميم نظرّ�تھ الواقعّية. فقد  
ّ
بيداغوجية صرف، مع أن

وعالق��ا   الفلسفة  مهّمة   �� تفك��ه  أش�ال  �ان  �ّل  ضّد  اإل�سانية  تجاه  الفيلسوف  ومسؤولية  بالّسياسة 

الّتخصص العل�ّي والتق�ّي وامل�ّي امتدادا لبحثھ �� إم�انية إصالح اإل�سانية، وترشيد الفعل السيا��ّي. لهذا  

الّسبب، جعل القسم األخ�� من كتابھ: "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" منصّبا ع�� ما أسماه "الّسياسة لدى  

عمل   تمّس  ال�ي  القواعد  جملة   �� أي  الّسياسة،  وممارسة  التفلسف  شروط   �� تبحث  ال�ي  الفالسفة" 

املتفلسف الذي ير�د ممارسة الّسياسة، وتزّوده بمجموعة مبادئ من إيتيقا الفعل السيا��ي �البيداغوجيا،  

قا��  
ّ
بمقتضيات املمارسة السياسية  والّتحّرر واملواقف الثقافية من أجل �عز�ز الديمقراطية. هذا الو�� الث

أو إحالل الثقافة �� الّسياسة دفعھ إ�� القول بأّن "املسار الديمقراطي يقود قبل �ّل ��يء إ�� هذا، أك�� مّمن  

�س�ى   ما  إنتاج  ��يء  �ل  قبل  عليك  ديمقراطيا  كنت  إذا  لقولھ:  مصداقا،  ومباشرة  تّوا  الّسياسة  يمارس 

. ال يثبت فاتيمو مهّمة الفلسفة ومسؤولي��ا �� الّتحّرر وال�جرة إ��  94"نظر�ة، أي أف�ارا، ومواقف ثقافية...

 
92 -Ibid. 
93- Ibid. p: 117. 
94-Ibid. 
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 ل�ي يؤّسس ملهّمة أخرى �� ال�ي �سّم��ا إنتاج أف�ار نظرّ�ة، ومواقف  
ّ
اإل�سانية ع�� ممارسة الّسياسة، إال

م الّسياسة  ص 
ّ
يخل أن  من شأنھ  ديمقراطّي  توّجھ  �ل  �� شرط  والقيمة،  املع�ى  إ��  تنشّد  قو��ا  ثقافية  ن 

 وعنفها وطغيا��ا. 

  سياسة الفلسفة وفلسفة الّسياسة   - ج 

مارس وفقها الفلسفة. كيف ذلك؟ ال  
ُ
لقد أوصلنا تحليلنا ملهّمة الفلسفة إ�� التعّرف ع�� الطر�قة ال�ي ت

ده فاتيمو مرار 
ّ

ا  بّد أن تنطلق الفلسفة، ال�ي �� طر�قة �� التفك�� محّددة، من الّدين والّسياسة. وهو ما أك

وم��ا قولھ: "بالنسبة إ�ّ�، الفلسفة الوحيدة، الطر�قة الوحيدة ملمارسة الفلسفة �� ما وصفتھ، انطالقا من  

ال م�ان، إذن، للبحث عن الفلسفة خارج الفعل والّرجاء، إنھ املنعطف الفلسفي الذي    95الّدين والّسياسة."

ھ ال مع�ى للّدين وال للسياسة خارج  يثبت حقيقة ذات �عدين: إذا �انت الفلسفة بحثا �� الّدين وا
ّ
لّسياسة فإن

لها   و�ضمن  ا�خطابات،  من  غ��ها  عن  "يم��ها"  ما  هو  املن��  هذا  وفق  الفلسفة  ممارسة  إن  الفلسفة. 

 "االختالف" الذي يمّ��ها عن أّي اح��اف عل�ي آخر. 

الفراغ"   "ملء  نص  ا   (Riempire I vuoti)يضيف  الّدال��  الّتعّدد  هذا  إ��  مفهوم  مشكال  يطبع  لذي 

نادي   وقد  عملّية  ت�ون  فكيف  باألساس.  عملية  بوصفها  والّسياسة  الّدين  إ��  هنا  تردنا  ف�ي  الفلسفة، 

 هوسرل بأولو�ة العلماء ع�� الفالسفة؟ 

يبدو تصّور الفلسفة، كما يقّدمھ نص "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ" هنا، مخالفا لألطروحة الهوسرلية.  

ده قول فات
ّ

يمو: "�� هذا املع�ى لست مّتفقا مع ما قالھ هوسرل �� "أزمة العلوم األورو�ية"، أي  وهو ما يؤك

 .96هناك العلماء، ومن �عد يوجد الفالسفة "موظفو اإل�سانية"

ن 
ّ

�� النّص نفسھ يذهب فاتيمو إ�� القول بأولوّ�ة الفلسفة، وأهمي��ا �� ا�حياة اإل�سانية، ع�� نحو يمك

كة �� جدوى الفلسفة وضرور��ا. ع�� أساس هذا التقر�ر يمكن أن نمّ�� ب�ن من إ�عاد شبح الوضعية ا
ّ

ملشك

ع�� أطروحة هوسرل والّرافض�ن ألولو�ة   من يمارس الفلسفة ومن ال يمارسها. ولعّل فاتيمو ��ذا الّتمي�� يردّ 

] إن أي جهد  الفلسفة، و�� نظره "أّن الذي ال يمارس الفلسفة هو رجل مستقيل، أو "مي�اني�ي شر�ر". [و

أنھ ال أحد   ال��اية   �� أتفق  أنا  إ�� حّد ما منافقا،   �� للنظر بتسامح مع الوضعيات اإل�سانية األخرى يبدو 

�ستطيع صراحة أن "يتخصص"، إن لم يكن دائما يقدم مجمل ا�حياة الروحية: وهذا هو "الفيلسوف" الذي  

 . 97يوجد �� �ّل ا�حياة"

هنا فاتيمو  �شغل  الذي  الهّم  جوانب    إّن  �ل  و�شمل  باألساس،  عملّية  بوصفها  الفلسفة  تأسيس  هو 

ا�حياة الّدينية والدنيو�ة، وتبدو الفلسفة �� هذا اال�شغال النظري متم��ة عن العلم. إّ��ا تؤّسسھ، ولكّ��ا  

اه، إذ يمك��ا أن تقف ع�� حدوده وتوظيفاتھ الّسياسّية. ع�� أّن االختالف ب�ن هذين ا�ج
ّ
ال�ن  تتجاوزه وتتخط

 
95- Ibid. p: 121. 
96-Ibid. 
97- Ibid. p: 122. 
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ٔ
 ا

 

(55) 

ال يصل إ�� درجة ازدراء العلماء وا�ختّص�ن. فواقعة العقل �عّرفنا ع�� ا�حياة باعتبارها مجاال رحبا لت�امل  

صھ فاتيمو �� قولھ: "ال أعتقد أن أصدقائي األطباء،  
ّ

ا�خ��ات، ول�جمع ب�ن الّنظري واملمارسا�ّي، وهو ما �خ

التقني�ن هم معوزون: ولكن أ�س  أو  الكيميائي�ن،  الذين ال يقومون ��ذا العمل،  أو  �� ما يفكر أولئك  اءل 

ر بأّن    .الّدجاج؟ ..عندما ال يقومون �عملهم. ماذا يفعل تاجر الّدجاج عندما ال ت�ون تجارة ��  
ّ

أحيانا أفك

اغرة �� العمل" أهّمية
ّ

ھ بالّضبط يمأل الفراغات الش
ّ
 .98اإليروس �� حياة اإل�سان تكمن �� ا�حقيقة �� أن

لفلسفّي ما �عد هيدغرّي، فإنھ مع اكتشاف الّتفك��، يمّ�� ب�ن العقل ا�حاسب والعقل املتأّمل، فال  وأّما ا

ف �� الوقت ذاتھ باخ��اع  
ّ
يكتفي بالتقاط مفرداتھ من املعرفة العلمية أو التخّصصات فحسب، ولكّنھ م�ل

املباعدة،   التقليدية،  غ��  تقاليده  واج��اح  نفسھ،  الّتفلسف  من  جديد  العلم  ضرب  عن  واملتم��ة 

محدد   ��يء  لديك  ي�ون  ال  عندما  فيھ  تفكر  ما   �� "اآلن  إ��ا  الفلسفة؟  هذه  ما��  ولكن  والتخّصصات. 

.. ��ذا املع�ى ر�ما ي�ون التفلسف متوافقا مع أك�� من موهبة أو مهمة، مع نقص: أو باألحرى مع  .للتفك�� فيھ

لسفة، مهما �انت الف�حة للمواضعات الوجودية،  �عاظم ومأسسة النقصان. عندما نفكر "مهنيا" �� الف

 .99عندما ال ت�ون التخصصات املهنية �شطة، عندئذ ت�ون �جموع ا�حياة الروحية بداهة أك��"

ھ من الوا�ح بأّن هذا الّنوع من " االنحراف" �شأ  
ّ
��ذا الّتمع�ن وحده يمكن فهم مع�ى "االنحراف"، " إن

، وتحتاج الفلسفة، هذا التفك��  100ضعيات اجتماعية مخصوصة"فقط �� �عض أصناف ا�جتمع، و�� و 

الذي يحتاجھ �ّل إ�سان، إ�� إعادة بناء مستمرة و�عر�فات جديدة بما يجعلها محايثة للمايحدث، �عد ب�ل  

 ��يء و��ون ف��ا التفك�� حدثيا، واقعيا وراهنّيا.

 فهل �� الفلسفة ال�ي تدرس أ�اديميا، أم أّ��ا تلك ال�ي تف��ض وجود مهنة خاصة ��ا؟ 

"إذا لم تكن هناك دراسة أ�اديمية للفلسفة، و�ذا لم تكن هناك فرضية ملهنة من هذا   يجيب فاتيمو:

ر �� الّتأكيد ع�� عدم وجود أف�ار محّددة كفكر. كذلك مرة أخرى، إ
ّ

ھ ال أحد يفك
ّ
ن الفلسفة ��  النوع، فإن

 .101فقط اإلنجاز التار��� �� م�ّو��ا ا�حض"

لها أيضا ع�� حضورها املؤّس��ي 
ّ
ر فاتيمو �� الفلسفة باعتبارها نمطا خالصا للفكر فقط، بل تمث

ّ
لم يفك

هذا   بوجود  بل  وحدها،  التفك��  بممارسة  التار���  مص��ها  ير�ط  ال  بذلك  وهو  ا�جامعة،  فضاء  داخل 

ره  
ّ
يوف وما  ألستاذ  الفضاء  تدريس  "مهنة"  من  يوفره  بما  وكذلك  جهة،  من  و�حثية  أ�اديمية  دراسات  من 

يبعث ع��  أعمق  �عدا  "كمهنة" ستأخذ  للفلسفة  الفاتي�ي  الّنقد  صيغة  أّن  غ��  ثانية.  جهة  الفلسفة من 

فع  الّ�خر�ة، من ذلك حينما يث�� فاتيمو مسألة وصاية ا�ح�ومة ع�� الفكر بوصفها املسؤول األّول عن د

إ��    :��ذا أسأل  أجر أساتذة الفلسفة؟ يقول فاتيمو: "أحيانا عندما أفكر كطفي�ّ�، ال أفكر فقط ��خر�ة،

 
98- Vattimo, op-cit. p: 122. 
99- Ibid. 
100- Ibid . 
101-Ibid. 
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(56) 

"بالتأكيد أن الفلسفة ليست مهنة "طبيعية"، ليس من    م�ى ستظل ا�ح�ومة تدفع أجر أساتذة الفلسفة؟

يخلق حالة من عدم االستقرار    الفراغ أن فالسفة املا��ي ينظفون ببطء، هناك دائما شك �� الب�جة، والذي

 . 102�� هذه املهنة"

طبيعية   مهنة  الفلسفة  ت�ون  أن  فاتيمو  يقبل  ل�ح�ومة  -لن  تا�عة  األخرى  املهن  يتقا��ى    -كغ��ها من 

تار�خ   عن  ح�اية  لسرد  تخّصص  مجرد  الفلسفي  الّتعليم  ليس  لإل�سانية.  �عليمھ  جراء  أجره  الفيلسوف 

لقدرة ع�� البحث عن سياسة ا�حقيقة ال�ي �عنينا وال�ي ت�ون �� عالقة  الفلسفة وأ�ساقها، بل هو ترسيخ ا

لت 
ّ
ذلك أّ��ا    "أزمة العلوم األور�ية" مشكال،  محايثة للواقع وأحداثھ ومع مجموع ا�حياة الروحية، "لقد مث

ة،  و�ذا �انت حاضرة هامشيا �� �ل مهن  حافظت ع�� ا�خاصية ا�خاّصة �� عالقة مع مجموع ا�حياة الروحية،

 .103فإ��ا حاضرة بنيو�ا �� الفلسفة"

  سياسة بناء ال�كونيّة -د 

"السقوط �� الّسياسة"، و�عد معرفة الّدور املنوط �عهدة الفلسفة   �عد الوقوف ع�� مسارات وأهداف

قها بالّسياسة، علينا أن نفهم اآلن بأّي مع�ى استثمر فاتيمو ذلك �� تبّ�ن حقيقة بناء 
ّ
 ال�ونّية؟ �� �عل

تخّصص، �شعر "بالذعر �� ا�حديث، إذ �ع��  
ّ
ر �� مش�ل التخّصص والال

ّ
ھ، عندما يفك

ّ
ينّبھ فاتيمو إ�� أن

�سبة   ع��  لإل�سانية"  0.0001فقط  للو��  104باملائة  ا�خط��  ي 
ّ
التد� عن  املفزع  الرقم  هذا  و�كشف   .

ما هو مش�لة العمل، وما يف��ضھ من تخ
ّ
ّصصات �عيدة جّدا عن مسألة الثقافة،  باإل�سانية، ومرّد ذلك إن

أّن حياة األغلبية من البشر �� روحّيا مضبوطة    -بحسب فاتيمو-وتوجد ضمن نظام عيش مجرد، وذلك �ع�ي

«املوت   يطرح مسألة  فاتيمو  أن  لذو داللة  ھ 
ّ
و�ن الذائقة.  ونوازع  العقل  دوا��  ب�ن  بامليل  وتتحرك  بالّدين، 

ش �� مع�ى اإل�سانية وعالق��ا بالّسياسة �� كتاب "مهّمة  وضمن هذه الزا  105جوعا �� املدن»
ّ
و�ة علينا أن نفت

الفيلسوف ومسؤولّيتھ"، و�خاصة ضمن هذا الفصل األخ�� من الكتاب الذي أودع فيھ فاتيمو أطروحتھ  

 حول مهّمة الفيلسوف وعالقتھ بالّسياسة. 

اإل�سانية، وهو: «أي مع�ى يمكن أن بادر فاتيمو بطرح الّسؤال األك�� إحراجا للفيلسوف تجاه مش�ل  

. إّن القصد من وراء سؤال كهذا هو امتحان مدى ال��ام الفلسفة باإل�سانية،  106يث��ه مش�ل املوت جوعا؟»

 الفلسفة ال�جرة إ�� اإل�سانية.  �� زمن أعلنت فيھ 
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 ا
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تأّمال�ي أنا  يقول فاتيمو «أنا بالفعل أ�ون خائفا �� �عض األحيان �سبب ضيق األفق الذي منھ تتحرك  

ر بـ "نكران النفس"
ّ

. �� الواقع أت�لم فقط عن نف��ي، وعن أولئك الذين يقومون بحرف  ∗نف��ي الذي يبش

  .6 مماثلة أو مختلفة ع�ي»

سبة إ�� موقفھ   لن ��ّمنا من هذا االع��اف ا�خاّص تجاه ما يحدث �� قضية ا�جوع
ّ
  سوى ما يضيفھ بالن

ق بالسياق الذي أ�ى منھ فاتيمو إ�� مسألة بناء  
ّ
من هذه القضايا اإل�سانية من صراحة أو جرأة، وما يتعل

ال�ونّية �� عالق��ا بالّسياسة. ووجھ الطرافة هنا هو عثورنا أّول األمر ع�� مفهوم دي�ّي �شبھ أن ي�ون مرادفا  

بوصفھ الشعور    (perdere l’anima)ن النفس»  للمقصود من ال�و�ّي وما هو بال�و�ي، أال وهو مفهوم «نكرا

أّن  ات بوصفها "إقامة مع اآلخر�ن"، عندئذ يتوّ�ح 
ّ

الذ تأو�ل  ات تجاه اإل�سانية، وذلك �عد 
ّ

بالذ ا�خاص 

 . «نكران النفس» هو ع�� نحو ما من القول الذا�ي �� إش�الية ال�ونّية �عاّمة

غ�� النفس»  «نكران  أّن  إ��  ننتبھ  أن  علينا  أنھ  «طبقة    بيد  فاتيمو:  يقول  الواقع.   �� للتحّقق  قابل 

، ماذا يمكن  (calcutta) ال��وليتار�ا، الشعوب البدائية، الهنود الذين يقبعون ع�� أرصفة الطر�ق �� �ل�وتا* 

. من أجل ذلك �سارع فاتيمو إ�� الّتذك�� بأمر خط��، وهو أّن 107أن ي�ون لد��م للقيام بھ مع ما أقولھ؟»

الفلسفي ھ  ا�خطاب 
ّ
وأن العالم دون غ��ه،  �عي��ا،    يطال فقط جزءا من  بثقافة  با�حّصلة خطاب مح�وم 

ر، ويشتغل من داخل تلك الثقافة.
ّ

 و�فك

"إذن قبل �ل ��يء: أنا مقتنع بأ�ي عندما أمارس فلسفة أنجز   قائال:و�ضيف فاتيمو �� الّسياق نفسھ  

ر فاتيمو ع�� كشف محدودية ا�خطاب  . ب108خطابا يرى فقط جزءا معّينا من العالم، وليس غ��ه"
ّ
ذلك توف

الفلسفي �� اّدعائھ ال�ونّية. و�قول �� ذلك: "هكذا بالرغم من أّن الفلسفة و�صفة حقيقية تف��ض شرعيا  

 أنھ ال يمكن أن ي�ون"
ّ
� ع�� ا�حياة   . قد ي�ون 109و�إخالص أن ت�ون خطابا �ونيا إال

ّ
ذلك �سبب الّضغط الك�

 
ّ
 أنھ ثّمة دائما ضرورة م�ّحة لتبيان عزم الفلسفة ع�� رسم الّسبيل نحو ال�و�ي و��  الروحية اإلجمالية، إال

الوقت نفسھ هناك ضرورة ال تقّل إ�حاحا ملساءلة تار�خ الفلسفة، والكشف عن م�انّية ال�و�ّي ف��ا، ونحن  

"كيفية بناء ال�ونّية".    ��ّمنا هنا بخاّصة أن نصرف اهتمامنا إ�� ا�خطوة الثانية من مهّمة الفلسفة، أي خطوة

وهل تفيد    اإل�سانية؟ملاذا تص�ح    اإل�سانية؟فما الذي �عنيھ الّتفك�� �� ال�ونّية؟ وع�� أّي أساس يتّم بناء  

 ؟...نفاذهالهنود القا�ع�ن ع�� الطر�ق �� �ل�وتا، عندما تمطر أو ال تمطر بوجود الطعام أو 

 

ن" ترجمة العبارة االيطالية "   ∗
ٔ
ن ننبه هنا إلى ا

ٔ
خالقي ديني “بـ  "  perdere l’animaيجدر بنا ا

ٔ
نكران النفس" إّنما يقع ضمن سياق ا

 بمعنى جلد الذات.

 وهي رابع  1911كلكوتا: مدينة هندية تقع شرق الهند، عاصمة والية بنغال الغربي المحاذية لبنغالداش. وقد كانت عاصمة الهند قبل  *
 .مدينة في الهند ذات كـثافة سكانية عالية

107-Vattimo Gianni, op. cit. p: 123. 
108-Ibid. 
109-Vattimo Gianni, op. cit. P: 123-124. 
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ر قل
ّ

يال ع�� شا�لة هوسرل، عندما تحّدث عن الكهنة واألطباء،  يدعونا فاتيمو �� هذا املوضع إ�� أن نفك

ھ "يتوجب أن ت�ون لديك القدرة ع�� مقارنة وجودهم مع وجودي"
ّ
من وراء    . إّن املطلوب110ويع�ي بذلك أن

ذلك هو الّ��وض بنحو من الو�� قادر ع�� ا�حوار م��، ومع أش�ال أخرى من الو��. يقول فاتيمو "أنا ال  

ھ فقط توجد إم�انية للّدخول �� التفك�� املستمّر  أشعر �عد اآلن 
ّ
باح��ام م��ايد للبدائّي�ن، ولكن أعتقد بأن

ح�ى يصبح ممكنا اإلبصار كيف ي�ون الو�� أفقا للّتواصل مع    ،111�� تواصل ممكن مع الثقافات ا�ختلفة"

إ�شاؤها، املزمع  ال�ونّية  فكرة  أن  �علم  "نحن  فاتيمو:  يقّر  ذلك  �سبب  أو    اآلخر�ن.  مهّمة  بوصفھ  ال�و�ي 

 أّن 112مشروعا أو فكرة تنظيمّية، �� فكرة من خاللها تتحرك بال��اية، �ّل الثقافة الفلسفية �عد �انط"
ّ
. إال

 ع�� أرض الّسياسة، إذ الّسياسة �� ال�ي ترسم خرائط األف�ار، وتحّدد  
ّ
إ�شاء ال�ونّية و�شييدها لن يتّم إال

«ت�ون ال�ونّية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشروع سيا��ي، و�جب أن ت�ون باألحرى  مجاالت اشتغالها، وهكذا  

ننا من استيضاح هذا الّتوا�ج ب�ن بناء  113مع��فا ��ا كبناء سيا��ي ل�ل اآلثار»
ّ

. و�ف��ض فاتيمو أّن ما يمك

 ال�ونّية والّسياسة �� الفكر الفلسفّي هو «الطا�ع املوضو��». 

 كيف ذلك؟ 

  صط�ح هو أّن فاتيمو يأخذه �� داللتھ الواقعّية، حيث �ع�ي اإلنتاج والتقنية �� العالم، إن طرافة هذا امل

. ولكْن علينا  114و��ذا فإّن فكرة ال�ونّية حسب فاتيمو "ليست مركز�ة أورو�ية ح�ى لو �انت منتجا أورو�يا»

 نأخذ مع�ى ال�ونّية �� الّداللة الثقافية التار�خية، حيث �ع�ي املركز�ة
ّ
أي "األور�ة"، فع�� ا�حقيقة ليس   أال

فهم داللة املوضو�� هنا باملع�ى التكنولو��، يقول  
ُ
من �ونّية اليوم سوى البعد املوضو�ّ�. ولكن بأي مع�ى؟ ت

 �� ممكنة  أصبحت  ال�ي  القيم  أفق  و��دد  ترعب  التكنولوجية  ال�ونّية  مش�لة  لدينا  اآلن  «نحن  فاتيمو: 

أهّم   115الغرب اليابان  ل 
ّ
و�مث قيم  .  انحسار  مقابل  ال�وك�ّي  وانتشارها  التكنولوجيا  قّوة  ع��  األمثلة 

اليابان  5الديمقراطية (الهند،  العالم   �� توطي��ا  وسهولة  التقنية  ترّحل  سرعة  عن  يكشف  املثال  وهذا   .

ب م��اثا ومراسا وتار�خا. إّن االنتشار الّتكنولو�� لوحده ال  
ّ
يبصر  والص�ن) ع�� عكس الديمقراطية ال�ي تتطل

 ال�ونّية، وهو ما يدعو إ�� تبص��ها، أي تبص�� إم�انية االنز�اح من التكنولوجيا إ�� الديمقراطية. 

عند عتبة هذا التوضيح �شرع فاتيمو، ضمن الفقرة األخ��ة من الفصل األخ��، �� الفحص عن العالقة  

بناء    �� ومسؤولي��ا  الفلسفة  دور  عن  أي  والّسياسة،  الفلسفة  ب�ن  �� املمكنة  فاتيمو  طر�قة  إن  ال�ونّية. 

واملراهنة ع�� عملها الثقا��، بوصفها مسئولة عن تحقيق التواصل اإل�سا�ي، ال تخلو    إخراج دور الفلسفة

من طرافة، إذ يقول: «أعتقد أن الفلسفة ال�ي يجب عل��ا فعل الكث��. و�� هذا املع�ى يمثل ال��ملان األورّ�ي  
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ٔ
 ا
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ن العمل. إذ هناك الكث�� من الثقة �� إم�انية �غي�� الزّي والثقافة أك�� من  م�انا مثاليا ملثل هذا النوع م

 .116ال��امج التشريعية»

األورو�ي. وقد �ان ذلك مناسبة ملمارسة الفلسفة تحت قبة   نحن �عرف أن فاتيمو �ان عضوا �� ال��ملان 

بوصفها أفقا لبناء ال�ونّية هو ما  ال��ملان، أي �� نطاق الّسياسة. إّن إم�انية حمل الفلسفة ع�� الّسياسة  

يفّسر كيف أن فاتيمو ال ي��ّدد �� حمل الفلسفة ع�� ا�جال الّسيا��ّي، ودورها املستقب�ّ� �� رسم السياسات  

نا نأمل أن تنتج شيئا  
ّ
ال�لية، يقول �� هذا: «ل�ن بدت الفلسفة حاليا أقّل فاعلية ع�� املستوى السيا��ّي، فإن

حابة، أي تلك ال�ي يقع �عديلها لصالحية أطول، هذه �� أيضا واحدة من املسؤوليات  فشيئا مشاريع أك�� ر 

 .117الفلسفية ال�ي نحتاج إ�� توظيفها أيضا عندما يبدو علينا الظمأ وعندما �شتد التعب»

��لك ال�ونّية �� الّسياسة، ولكن ستبقى الفلسفة آخر القالع لتحص�ن اإل�سانية من خطر الوقوع ��  

ة، ثقافية �انت أو تكنولوجية، ولكن من حيث �� مأخوذة بوصفها أفقا لفهم الوجود ومسارا تحررّ�ا  املركز�

 بالفلسفة. إّن طرافة هذا ا�حمل للفلسفة ع�� الّسياسة  
ّ
لإل�سانية، ولنقْل أيضا الّسياسة ال يص�ح أمرها إال

 لهو�ات الثقافية ضمن فضاء ال�ونّية. من شأنھ أن يحمل الّسياسة ع�� ا�خ��، وأن يتّم ��ا جسر الهوة ب�ن ا

 خاتمة  

لذلك فا�حاجة إ�� الفالسفة ال ينب�� أن    .إن غاية الفلسفة ليست ف��ا، بل �� مقام خارج ع��ا هو ا�حياة

� الفيلسوف فكره تجاه    مشروع الّتحّرر. إذ ال حرج  :تخرج عن املهّمة األساسية للفلسفة �� رأي فاتيمو
ّ
أن يو�

ا�حياة العملية وتجاه ش�ى الّتجارب اإل�سانية، وع�� رأسها الّدين والّسياسة، "إنھ الفيلسوف الذي يوجد  

 .من أجل استجادة الذات ومالقاة اإل�سانية 118�� �ل ا�حياة "

ولكن هل هذه �� طبيعة الفكر الفلسفي املنتظرة من عمل الفالسفة؟ أم أّن غاية التفلسف ا�حقيقية  

، وفتح  �� أن نتجّرأ ع�� دفع اإلم�ان الّتأو���، وصوال إ�� إعادة رسم سياسة ا�حقيقة، واملغامرة �� األقا��ي

آفاق جديدة بحثا عن مدينة املع�ى؟ هل الفيلسوف هو البديل املمكن عن الّسيا��ّي �� العصر الراهن؟ إّن  

غموض التماّس ب�ن الفلسفة والّسياسة لدى فاتيمو يكمن أك�� ما يكمن �� اإلجابة عن الّسؤال�ن ا�حورّ��ن 

  والّسياسة؟ ة عالقة ممكنة اليوم ب�ن الفلسفة  �� القسم األخ�� من كتابھ "مهمة الفيلسوف ومسؤوليتھ": أي

الفلسفة ع�� الفعل ومسؤولي��ا �� بناء ال�ونّية؟ ولن تتبّدد هذه ا�ح��ة إال بالوقوف ع��    وما حدود مستطاع

رة، وأهّمها كتاب: "�� الواقع، ��اية
ّ

)    fini della filosofia .Della realtà(119الفلسفة"  كتابات فاتيمو املتأخ

 �ون طورا جديدا الستئناف تلك القضايا ومعا�ج��ا، ففيھ يضع فاتيمو الفلسفة ع�� محّك الواقع. الذي سي
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