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، بقلم مؤسس الوجودية الفيلسوف 1غير علميةحاشية النص مقتبس من كتاب  هذا إن
). يقـدم لنـا كيركيغـارد رؤيـة متطرفـة عـن       1855 - 1813الدنماركي سورين كيركيغـارد ( 

، إذ ال يعتبــر اإليمــان أمــرا يفــوق العقــل فحســب، بــل ويخالفــه بمعنــى مــن المعــاني   2اإليمانيــة
هـو أسـمى فضـيلة يمكـن للمـرء أن ينالهـا. وإن اإليمـان         ــــــ وليس التعقـل   ـــــأيضا. إن اإليمان 

الــــدقيق للكلمــــة. فمــــن وجهــــة نظــــر شــــرط ضــــروري للكمــــال اإلنســــاني بــــالمعنى العميــــق و
كيركيغارد إن الذي يسعى إلى إقامة إيمانه الديني على أساس من األدلـة والشـواهد العينيـة    

ولـن تكـون منتجـة    "أو التعقل، يكون قد ارتكب خطأ جوهريا. فإن هذه العملية غير مجديـة  
طبــق تكليفـــه   بمعنـــى أنهــا تمنــع الفـــرد مــن العمــل علـــى    "، كمــا أنهـــا غيــر مطلوبــة    "أو مثمــرة 

. ثم قدم نظرية فيمـا يتعلـق باألنفسـية التـي يكـون لإليمـان       "ومسؤوليته في رفع مستوى إيمانه
فيها مكانـة أصـيلة. وحتـى إذا كـان لـدينا برهـان قـاطع لصـالح اإليمـان بـاهللا أو المسـيحية، لمـا             

                                                 

  حسن الهاشمي" من كتاب: للفارسية: مصطفى  ملكيان. و للعربية: النص "ترجمه - ∗
Pojman, Louis  P.(ed), Philosophy of Religion: An Anthology, 

(California: Wadsworth Publishing Company, 1987).P 399 - 408.  
 مسـتلهم  المصـطلح كمـا يبـدو    .الـى الفارسـية   النص مصطلح "األنفسية" مقابل"اآلفاقية"، استلهمه مترجم

 .من اآلية القرآنية" "سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق"

1 - Concluding Unscientific Postscript. 

2 - )fideism.ب. ): االعتماد على اإليمان بدالً من العقلالمعر  
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ار طالبنــا بإقامتــه؛ ألن مثــل هــذا اليقــين العينــي ســـوف يخــرج هــذا األمــر الخطيــر عــن المســـ           
  والسلوك الديني، ويتنزل به إلى مجموعة من األمور اليقينية الرياضية المملة.

 5الفـرد  4المسـيحية، بـل عالقـة    3إن المسألة التي نروم البحث بشـأنها ليسـت هـي حقيقـة    
بالمسيحية. ال يكمن بحثنا حول الحرص والشـغف الممـنهج مـن قبـل المحققـين إلـى تنظـيم        

الشخصـي   6الت المرتبة والمنظمة، بل يكمـن فـي االرتبـاط   حقائق المسيحية في إطار المقو
للفــرد بهــذا الــدين، وهــو االرتبــاط الــذي يحــدث لــدى الفــرد انجــذابا ال أمــد لنهايتــه. وبعبــارة  

ــا يوهــانس كليمــاكوس  "أوضــح:  ، المولــود فــي هــذه المدينــة، ولــي اآلن مــن العمــر    7إننــي أن
ــاالحترام      ــاس ب ، وأتصــور أننــي موعــود بخيــر أســمى    ثالثــون ســنة، أتمتــع مثــل الكثيــر مــن الن

ــأن         ــه الخــادم واألســتاذ الجــامعي. وقــد ســمعت ب يــدعى بالســعادة األبديــة، كمــا هــو موعــود ب
المسيحية وسيلة للوصول إلى ذلك الخير. ومن هنا فإنني أتساءل: كيـف يمكـن لـي أن أقـيم     

بكل سمعي،  إلى إجابة المستنير عن هذا التساؤل غيإنني أص". ارتباطا صحيحا بالمسيحية؟
يا له من متطفل بائس! ويا له من تبجح وغرور واضح أن يـرى شـخص   "وذلك حيث يقول: 

 ـــــ ـ في عصـر التنـوير الفلسـفي والالهـوت المحـوري النـاظر إلـى تـاريخ العـالم بأسـره ـ          ــــلنفسه 
  ."مثل هذه القيمة الكبيرة والخطيرة

أعتـد هـذا النـوع مـن اإلجابـات،      ترتعد فرائصي عند سـماعي لهـذا التقريـع، ولـو أنـي لـم       
لكنت أخذت طريقي مجلال بالعار والخجل. لكنني ال ذنب لـي فـي هـذا األمـر أبـدا، فلسـت       

فإن المسيحية ترى أهميـة   ؛أنا المتطفل، بل إن المسيحية هي التي تدعوني إلى هذا التساؤل
هـا ال  كبيرة لشخصي المتواضـع، بـل لكـل شخصـية أخـرى مهمـا بـدت محتقـرة، ومـن هنـا فإن          

                                                 

3 - truth. 

4 - relation. 

5 - individual. 

6 - relationship. 

): اسم مستعار استعمله كيركيغارد فـي كتـابين   Johannes Climacusيكاوس (يوهانس كليم - 7
  من كتبه الفلسفية، وهما: مقتطفات فلسفية، وتعليقة نهائية غير علمية.
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إال إذا تمكـن مـن أن يقـيم بينـه وبـين المسـيحية ارتباطـا         ،تمنح السعادة األبدية لكـل شـخص  
ال زلـت أجنبيـا عـن الـدين واإليمـان، ولكننـي أدرك أن        "أنـا "وعلى الرغم من أنني  صحيحا.

الـذنب الوحيــد الــذي ال يغتفــر فيمـا يتعلــق بجــالل قــدر المسـيحية هــو أن الفــرد يــرى ارتباطــه    
 ـــــ مهمـا بـدا متواضـعا ـ    ـــــ ين قطعيا. وإن شعور المرء بارتباطه بالمسيحية بهـذه الطريقةـ بهذا الد

جميـع   ـــــــ بكـل أدب   ـــــــ تعتبره المسيحية ساذجا وغيـر مـدروس. وعليـه يجـب علـي أن أصـد       
المتطوعين الالهوتيين وأتباعهم الـذين يرومـون مسـاعدتي مـن خـالل إقامـة ارتبـاط أجـوف         

 9مطلـق وغيـر محـدود    8وأفضل البقاء حيث أنا، مع كـل مـا أعانيـه مـن هـم وقلـق      بهذا الدين. 
بشـــأن حيـــاتي الروحيـــة والمعنويـــة، وأنـــا أصـــارع الســـؤال القائـــل: كيـــف يمكننـــي أن أكـــون   
مسيحيا؟ وذلك ألنه على الرغم من القلق الالمتناهي الذي يستولي على المرء بشـأن سـعادته   

حيال، إال أن حصـول مثـل هـذا األمـر بالنسـبة إلـى ذلـك        األبدية، فإن حصول النجاة ليس مست
  الشخص الذي فقد حساسيته تجاه هذا االرتباط بالمرة مستحيل بشكل كامل.

إن المسألة التي تثيرها اآلفاقية هي: هـل المسـيحية علـى حـق؟ وإن المسـألة التـي تثيرهـا        
وح: كيـف يتـأتى لـي    هي: ما هو ارتباط الفرد بالمسـيحية؟ وبعبـارة شـديدة الوضـ     10األنفسية

                                                 

8 - concern. 

9 - infinite. 

) objectivity) و(objectiveكـــــــل مـــــــن المفـــــــردات اآلتيـــــــة: (المتـــــــرجم بأزاء لقـــــــد لجـــــــأ - 10
مفــردات اآلتيــة بالترتيــب: (اآلفاقيــة)، و(كــون الشــيء آفاقيــا)، و(بشــكل آفــاقي).  ) إلــى الobjectivelyو(

) إلــــــى subjectively) و(subjectivity) و(subjectiveوبــــــأزاء كــــــل مــــــن المفــــــردات اآلتيــــــة: ( 
المفردات اآلتية بالترتيب: (األنفسية)، و(كون الشيء أنفسيا)، و(بشكل أنفسي) وعلـى الـرغم مـن اعتبارهـا     

ما يمكـن اللجـوء إليـه فـي بيـان معـاني الكلمـات اإلنجليزيـة، ولكنـه لـم يـرض عـن هـذا االختيـار                أنها أفضل
) تعنــي الموضــوعي وغيــر    objectiveتمــام الرضــى. ولكــن نضــيف علــى مــا قالــه المتــرجم: إن مفــردة (        

) تعنــي مــذهب الموضــوعانية، وهــي  objectivismالــذاتي، والمجــرد عــن الغــرض او االنحيــاز، وإن الـــ (  
ريــة تؤكـــد علـــى الحقيقـــة الموضــوعية وبخاصـــة بوصـــفها متميـــزة مـــن الخبــرة الذاتيـــة، كمـــا هـــي نظريـــة     نظ

) تعنـي الموضـوعية   objectivityأخالقية تقول بأن الخير حقيقي على نحـو موضـوعي، وبالتـالي فـإن الــ (     
كســها ) فهــي بعsubjectiveوالمدركيــة، أي: كــون الشــيء موضــوعياً أو مــدركا بــالحواس. وأمــا كلمــة (  
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أن أحصل علـى حظـي مـن السـعادة التـي وعـدتني بهـا المسـيحية؟          "يوهانس كليماكوس"أنا 
إن هذه المسألة مدعاة قلق بالنسبة لي أنا فقط، ولهذا السبب فإنها إلى حد ما إذا تم طرحهـا  
 بشكل صحيح فإنها بهذا األسلوب بالتحديد ستكون مـدعاة قلـق بالنسـبة إلـى الجميـع، وإلـى      

حد مـا فإنـه لهـذا السـبب أيضـا تعمـد جميـع اآلراء األخـرى إلـى اعتبـار الـدين واإليمـان أمـرا              
ولكــي أســلط الضــوء علــى مســألتي يجــب علــي أوال أن أشــرح   مســلما ويتســاهلون فــي ذلــك.

المسألة اآلفاقية ألبين كيـف ينبغـي الخـوض فيهـا والتعـاطي معهـا، وبـذلك سـيتم الوفـاء بحـق           
  لة، ألنتقل بعد ذلك إلى شرح المسألة األنفسية.التاريخي للمسأبعد ال

@Zòîzî�½a@òÔîÔy@òîÓbÏŁa@@

مــن وجهــة النظــر اآلفاقيــة تعــد المســيحية أمــرا واقعــا علــى المســتوى التــاريخي، ويجــب     
البحث فـي حقيقتهـا بأسـلوب آفـاقي خـالص؛ ألن المحقـق المتواضـع أكثـر آفاقيـة مـن أن ال           

بهـذا   "الحقيقـة "يضع نفسه جانبا، رغم أنه من الممكـن فـي الواقـع أن يعتبـر نفسـه مؤمنـا. وإن       
. وإن "الحقيقــة الفلســفية"أو بمعنــى  "،الحقيقــة التاريخيــة"ن بمعنــى: المعنــى اآلفــاقي قــد تكــو 

ادعاء الحقيقة ـ إذا كان المـراد منهـا الحقيقـة التاريخيةــ يجـب التعـاطي معـه كمـا نتعـاطى مـع            
سائر الدعاوى التاريخية وأن نبين صحتها وسقمها بشكل دقيق بعد وضع مختلف مصـادرها  

التـاريخي، يجـب أن    بحـث فإن الدين الذي خضع لل تحت مجهر النقد والتمحيص. ومن ثم
  يرتبط من الناحية الفلسفية بالحقيقة السرمدية.

إن الباحث المتطلع وذا النزعة الفلسفية والعالم يعمد إلـى طـرح مسـألة الحقيقـة، ولكـن      
، 11إن الباحــث المتطلــع مولــع  ـــــــ  بمعنــى حقيقتــه الخاصــة    ـــــــليســت هــي الحقيقــة األنفســية    

، بحيـث يـربط سـعادته    13ليس من النوع المفـرط والمطلـق والشخصـي والمـتحمس     12لهولع

                                                                                                                                

ــة (    ــر الموضـــوعي، وإن كلمـ ــذاتي وغيـ ــي الـ ــا إذ تعنـ ــذهب   subjectivismتمامـ ــو مـ ــة وهـ ــي الذاتانيـ ) تعنـ
   فلسفي يقيم المعرفة كلها على أساس الخبرة الذاتية. المعرب.

11 - interested. 

12 - interest. 
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ــة بهــذه الحقيقــة. وحاشــا ال    ــى هــذا المســتوى مــن التكبــر       باحــثاألبدي ــاقي أن يكــون عل اآلف
إن مثل هذا الباحث ال يخرج من إحدى حالتين: فإما أن يعتقـد بحقيقـة المسـيحية     والتطفل!

أن يكــون لديــه تعلــق مطلــق وبــال حــدود بالبحــث       تعبــدا، وفــي مثــل هــذه الحالــة ال يمكــن      
قي؛ ألن اإليمان نفسه عبارة عن قلق بال حد أو حصر تجاه المسيحية، ويعتبر كـل تعلـق   فااآل

منــافس نوعــا مــن اإلغــواء والوسوســة. وإمــا أن ال ينظــر إلــى الموضــوع مــن زاويــة التعبــد، بــل   
ن فــي وضــع يســمح لــه بــأن  يعمــد إلــى بحثــه بأســلوب آفــاقي، وفــي مثــل هــذه الحالــة ال يكــو   

والغاية مـن ذكـر هـذا األمـر هـو أن ألفـت انتبـاهكم         لة.ألمسايكون له تعلق بال حد أو حصر ب
إلى مسألة سوف أتناولها في القسـم الثـاني مـن هـذه المقالـة بتفصـيل أكثـر، وهـي أن حقيقـة          

أبــدا؛  المســيحية لــم يــتم بيانهــا علــى هــذا األســلوب اآلفــاقي بشــكل صــحيح، بــل إنهــا لــم تبــين 
. دع الباحث الجـامعي منشـغال بولعـه وحماسـه     14وذلك ألن المسيحية مرتبطة بالعزم والقرار

المطلــق، وأن يوصــل الليــل بالنهــار فــي خدمــة الجامعــة صــادقا. ودع الفيلســوف المنظــر أن ال  
يبخــل بقوتــه وطاقتــه فــي ممارســة التنظيــر. فهــؤالء أيضــا ال يمتلكــون قلقــا شخصــيا وحماســيا    

األمر الهام. بل ال يريدون أن يكون لهم مثـل هـذا الهـم والقلـق، وإنمـا يريـدون أن       بإزاء هذا 
يكون مجهودهم مثـاال للعمـل اآلفـاقي البعيـد عـن مكـامن القلـق. وإنمـا يكمـن القلـق عنـدهم            
بشأن الحقيقة اآلفاقية، بحيث أن امتالكهم لحقيقة على المستوى الشخصي يعتبر من وجهة 

م نسبيا،  وهو الشيء الذي يأتي عادة بعد اكتشافاتهم. وفي التحليـل  نظرهم شيئا ال أهمية له
الحاسم فإن ما يبدو هاما عند سائر الناس، ال تكون له أي قيمـة عنـدهم. وإن الهـدوء الكبيـر     

  لدى المحققين وكوميديا التفاخر الببغائي عندهم ينشأ تماما من هذا الواقع.

@Zòî±‰bnÛa@òíúŠÛa@@

من خالل المستندات والوثائق التاريخيـة، يغـدو الحصـول علـى      عندما تبحث المسيحية
المعلومـــات الموثوقـــة بشـــأن الماهيـــة الحقيقيـــة للـــدين المســـيحي ضـــروريا. وإذا كـــان لـــدى   
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الباحث قلق مطلق وبال حدود تجاه ارتباطـه بهـذه الحقيقـة سيشـعر باإلحبـاط مباشـرة؛ إذ مـن        
ـــإذا تعلقــت بــاألمور التاريخيــة   ــــــستصــبح  15الواضــح جــدا أن أكثــر األمــور يقينــا  مســألة ال  ـــ

، وإن االحتمال والتكهن أوهن من أن يـتمكن شـخص مـن أن    16تتجاوز االحتمال والتكهن
يقيم سعادته األبدية عليه؛ وذلك ألن عدم تناسبه مـع السـعادة األبديـة هـو الـذي يحـول دون       

اريخي بحقيقـــة حصــول هـــذه الســـعادة. مـــن هنـــا فـــإن المحقــق الـــذي يمتلـــك مجـــرد تعلـــق تـــ  
هامـة طـوال حياتـه، حتـى      دراسـات المسيحية، سيبدأ عمله بحماسـة ولهفـة شـديدتين؛ ليقـدم     

إذا بلغ سبعين سنة من عمره، ولم يبق من حياتـه سـوى أسـبوعين سـيعثر علـى وثيقـة ومسـتند        
ية! إن مثل هذه الشخصية اآلفاقيـة تقـع فـي    بحثجديد يلقي ضوءا شامال على جميع أعماله ال

الـذي يمتلـك تعلقـا ال حصـر لـه       17المواجه للقلـق واالضـطراب لـدى فاعـل الكشـف     الطرف 
أن يحصل على جـواب حاسـم عـن     ـــــقطعا  ــــوال حد بالنسبة إلى السعادة األبدية، ومن حقه 

  السؤال المرتبط بهذه السعادة.

ة عـن  عندما تطرح مسألة تاريخية الحقيقة المسيحية أو هذه المسألة التاريخيـة المتسـائل  
حقيقـــة وماهيـــة المســـيحية، ســـوف نتعـــاطى تلقائيـــا مـــع النصـــوص المقدســـة بوصـــفها وثـــائق    

تتعــاطى مــع الكتــاب  ــــــقبــل كــل شيء ــــــ التاريخيــة بحــوثومســتندات رئيســة وأصــيلة. وإن ال
  المقدس.

@Zò�†Ô½a@˜ì–äÛa@@

كنـة مـن   من الهام جدا بالنسبة إلى المحقق فيما يتعلق بعمله أن يصل إلى أكبر نسـبة مم 
الوثــوق واالطمئنــان. ومــن الهــام بالنســبة لــي أن ال أتظــاهر بــأنني أعلــم شــيئا، أو أن ال أتظــاهر  
بأنني ال أعلم شيئا؛ ألن الغاية التـي أنشـدها هنـا تفـوق ذلـك فـي األهميـة، فـإن غـايتي هـي أن           

حقيقيـة،  أعمل على التفهيم والتذكير بأننا حتى إذا بذلنا كـل إمكاناتنـا وجهودنـا العلميـة والت    
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وحتــى إذا جمعنــا كــل ذكــاء وفطنــة جميــع المــدققين فــي جمجمــة واحــدة، لــن نحصــل مــن     
جهودنا على أكثر من االحتمال والتخمين. وال نسـتطيع أبـدا أن نثبـت أكثـر مـن وجـود عـدم        
تناسب بين القلق الشخصي المطلق والذي ال حد له وال حصر فيما يتعلـق بالسـعادة األبديـة،    

  االطمئنان بالمستندات والوثائق.وبين حجم الوثوق و

عندما نحكّم النصوص المقدسة في تحديد ما هو مسيحي وما هـو غيـر مسـيحي، يغـدو     
مــن الضــروري أن نحصــل علــى اطمئنــان مــن وثاقــة هــذه النصــوص مــن خــالل القيــام بعمــل       
تحقيقــي تــاريخي ودقيــق. مــن هنــا يجــب علينــا أن نتعــرض فيمــا يلــي إلــى عــدة أمــور، وهــي:    

واحد من كتب الكتاب المقـدس، وصـحة سـندها واعتبارهـا، وتماميتهـا، ووثاقـة        شرعية كل
مصنفيها، وبالتالي يجب أن نؤمن بضمانة قطعية أي الوحي واإللهام اإللهـي. فلـو أن شخصـا    
أخــذ بنظــر اعتبــاره الجهــود الجبــارة التــي بــذلها اإلنجليــز فــي حفــر نفــق يمــر مــن أســفل نهــر         

ــايمز ذهلــة التــي بــذلوها، وأنــه كيــف يمكــن لحادثــة صــغيرة أن        ، والوقــت والطاقــة الم 18الت
تعرقل كل المشروع لفترة مديدة، قـد يسـتطيع تصـور عقبـات ومشـاكل العمـل الـذي نشـتغل         
بوصفه وشرحه. ما هو مقدار الوقـت والجهـد والـذكاء الفـذ والعلـم الـذي كـان يجـب تـوفره          

ذلـك يمكـن لشـك منطقـي      عبر األجيال ليمكن إنجاز هذا العمل المعجز؟! وعلى الـرغم مـن  
بســيط أن يزعــزع أركـــان العمــل دفعــة واحـــدة، وأن يقــوض كــل المشـــروع ويعرقلــه لفتـــرة        
طويلة، ويردم نفق المسيحية، وهـو الطريـق الـذي بـدال مـن اإلقبـال علـى المسـألة كمـا ينبغـي           

  ويجب، أي فوق األرض وبأسلوب أنفسي سعوا إلى إحداثه بأسلوب آفاقي وعلمي.

بــل كــل شــيء أن الناقــدين قــد أثبتــوا كــل مــا كــان العلمــاء والمــدققون  ولكــن لنفتــرض ق
والمحققون في الالهوت يحلمـون بإثباتـه فيمـا يتعلـق بالكتـاب المقـدس فـي أسـعد لحظـات          

ــاتهم ــار        ،حي بمعنــى أن نفتــرض أن هــذه الكتــب وحــدها هــي الشــرعية، والتــي تمتلــك االعتب
ــد   ــا معتمـ ــة، وأن مؤلفيهـ ــا كاملـ ــة، وأنهـ ــن ومووالوثاقـ ــب   ووثوقـ ــذه الكتـ ــات هـ ــأن كلمـ ن، وكـ

ــة    "بحـــذافيرها وحـــي مـــن اهللا   ــر تعبـــدي، وذو كيفيـ ــول المزيـــد؛ ألن الـــوحي أمـ وال يمكـــن قـ
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. وعــالوة علــى ذلــك ال يوجــد أدنــى  "جدليــة، وال يمكــن تحصــيله مــن خــالل التقــدم الكمــي  
فلــو بقيــت حتــى  ؛تنــاقض فــي هــذه النصــوص المقدســة. يجــب أن نــدقق فــي تــدوين فرضــيتنا 

، وإن التحليل اللغوي والنصي الناقد 19ليقينالى ا صلن احدة موضع شك وشبهة، الكلمة و
سيفضي بنا إلى الضالل. وبشكل عام فإن كل ما نحتاج إليه لكي يستحثنا على المناقشة فـي  
مكتسباتنا هو القليل من التأني واالحتياط، من قبيل رفض حد وسط مألوف ومعهود يمكنـه  

  جمود يستمر لمئة سنة.أن يتحول برمشة عين إلى 

وبذلك فقد افترضنا أنه كل ما تفاءلنا به فيما يتعلق بالنصوص المقدسـة، وعقـدنا األمـل    
ــا أن         عليــه، يســعدنا أن يــتم إثباتــه بشــكل أكيــد. ولكــن بالتــالي مــا هــي الثمــرة التــي يمكــن لن

 سـابقا إلـى أن   انحصل عليها ونقتطفها من وراء ذلك؟ فهل أدى ذلـك بشـخص لـم يكـن آمنـ     
يتقدم خطوة نحـو اإليمـان؟ بـالطبع ال، فإنـه بـذلك ال يقتـرب مـن اإليمـان حتـى بمقـدار شـبر.            

النظريــة. اإليمــان أساســا ال يحصــل بهــذه الســرعة    بحــوث ألن اإليمــان ال يــأتي مــن خــالل ال  
والسهولة، بـل هـو علـى العكـس مـن ذلـك، حيـث يـزول القلـق الشخصـي الحماسـي الـذي ال             

والـذي يمثـل جـزءه الـذي ال      ،هـو الشـرط الضـروري فـي اإليمـان      الـذي  ـــــ حصر وال حـد لـه ـ  
  ـ من خالل التحليل اآلفاقي.ـــــينفك، والذي ينبثق اإليمان من صلبه 

وهل الذي كان مؤمنا قـد ازداد إيمانـه خردلـة مـن خـالل هـذه الفرضـية؟ كـال أبـدا، بـل           
لتنــين المرعــب الــذي مثــل ا ،األمـر علــى العكــس، فــإن العلــم الكثيــر يقــف علـى عتبــة اإليمــان  

يهــدد بالتهامــه، ويتحــول إلــى نقطــة ضــعف، ويســتحث الفــرد بــأن يزيــد مــن العمــل مشــبعا              
بالخوف كي ال يقع فريسة الوسوسة واإلغواء، وال يخلـط بـين العلـم واإليمـان. وبـالنظر إلـى       

أشـد  أن اإليمان يرى في انعدام اليقين معلما ناجعا بالنسبة له، بدأ اآلن يـدرك أن اليقـين مـن    
عـن أنفسـكم: إن اإليمـان يختفـي فـي لحظـة؛ وذلـك         20أعدائه خطورة عليه. أبعدوا االنفعال

ألن اليقين واالنفعال متخاصمان. وألعمل على إيضاح هـذه النقطـة مـن خـال التمثيـل اآلتـي:       

                                                 

19- uncertainty. 

20 - passion. 



 سورين كيركيغارد                                             286

    

فــي عــالم نــاقص ولكــن  ـــــإن الــذي يــؤمن بــأن اهللا موجــود، وأنــه يحكــم العــالم وفقــا لمشــيئته ـ 
يسـتطيع الحفـاظ علـى إيمانـه (دون      ـــــ االنفعال، أسهل من العالم الكامل بشكل مطلق ـمره غي

توهمه)؛ ألن اإليمان ال يمكن تصوره في مثل هذا العالم المثالي. لذلك فقد تم تعليمنا بـأن  
  اإليمان سوف يزول بعد الموت. 

ين قـد نجحـوا   وفيما يلي لنفترض خالف الحالة السابقة؛ بمعنى أن نفترض بأن المخـالف 
فـي إثبــات مــا كــانوا يرومــون إثباتــه بشــأن الكتــاب المقــدس، مــن خــالل يقــين يتجــاوز األمــل   
والتفاؤل الواهي. فما الـذي سـوف يحصـل فـي مثـل هـذه الحالـة؟ هـل قضـى هـذا االفتـراض            
على أعداء المسيحية؟كال على اإلطالق. وهـل أوجـد هـذا الحـق فـي أن يكـون متحـررا مـن         

كــال أبــدا. وإن مجــرد أن هــذه الكتــب لــم تكتــب بقلــم هــؤالء المــؤلفين،    مســؤولية اإليمــان؟ 
وإن كنـــا ال "واعتبــار، وكونهــا ناقصـــة، وأنهــا ال تبــدو مـــن الــوحي       موثوقيـــةوأنهــا ال تتمتــع ب  

، ال يعطــي أي نتيجــة بعــدم  "نســتطيع البرهنــة علــى هــذه الفقــرة األخيــرة؛ لكونهــا أمــرا تعبــديا    
من ذلك أنها ال تنتج أن السيد المسـيح لـم يكـن موجـودا     وجود هؤالء المؤلفين، بل واألهم 

. ألنـه إن كـان قـد    "حر بشـكل كامـل  "إطالقا. فما دام اإليمان باقيا، فإن المؤمن حر في قبوله 
آمن على أساس الوثائق والمستندات، فهو اآلن يقف على عتبة التخلي عن إيمانه. وإذا بلغ 

ما. ألنـه هـو الـذي أسـس لهـذا األسـلوب، وقـد        األمر هذا الحد وجب تقريع المؤمن إلى حد 
  اإليمانية إلى عمل انتهى لصالح الكفر واإللحاد.  قضاياسعى في اتجاه إثبات ال

لب الكالم هنا، وأنـا أعـود إلـى الالهـوت النظـري. لمـن تسـعون إلـى تحصـيل البرهـان؟           
البرهـان مـن    فإن اإليمان ال يحتاج إلى برهنة واسـتدالل. أجـل يجـب علـى اإليمـان أن يعتبـر      

ألد أعدائه وخصـومه. ولكـن عنـدما يشـعر اإليمـان بالخجـل واالسـتحياء شـيئا فشـيئا، وعنـدما           
يغدو مثل غادة لم يعد الهوى يرضيها، وتشعر في قرارة نفسها بالخجـل مـن أن فالنـا يحبهـا،     
لذلك تحتاج إلى تأييد اآلخرين وشهادتهم بـأن الـذي يحبهـا شخصـية فـذة وعبقريـة بشـكل        

وهكـذا األمـر بالنسـبة إلـى اإليمـان فإنـه عنـدما يجـنح إلـى الهبـوط والنقصـان، ويفقـد             مذهل، 
من حماسته تدريجيا، بحيث ال يعود من الصحيح تسميته إيمانا، عندها نحتـاج إلـى البرهـان    

  لكي يتوسط عند جناح الكفر كيما يراعي حرمته.
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ي، فإنه سوف يسـتحيل  وعليه عندما يقع موضوع اإليمان موردا للبحث والتحقيق اآلفاق
على الفرد أن يتحمس لإليمان، فضال عـن أن تكـون حماسـته مقرونـة بـالقلق الـذي لـيس لـه         

فـي   ــــ حد أو حصر. إن القلق الذي ال حد له أو حصر بشأن الشيء الذي ال يعـدو أن يكـون ـ  
سـوى نوعـا مـن التقريـب والـتكهن، يسـتبطن تناقضـا ولـذلك يكـون مضـحكا.            ـــمنتهى مراتبه ـ

وإذا عمدنا إلى االحتفاظ بحماسـتنا رغـم وجـود الحالـة المـذكورة مـن التنـاقض المضـحك،         
فســوف ينتهــي بنــا المطــاف إلــى الجمــود والتخلــف. مــن وجهــة نظــر الفــرد الــذي يتمتــع بقلــق  
حماسي ال حد له أو حصر، سوف تكون كل مسـألة جانبيـة تـرتبط بمـادة قلقـه النفسـي أمـرا        

كمن الخطأ في هـذه الحماسـة التـي لـيس لهـا حـد أو حصـر، وإنمـا         بالغ القيمة واألهمية. ال ي
  يكمن في أن متعلقها ال يعدو أن يكون نوعا من الظن والتقريب والتكهن.

ـ ومعهـا الحماسـة الناشـئة عـن األنفسـية، ومـع هـذه        ــــبمجرد أن  نسحب اليد عن األنفسية
سواء في هذه المسألة أو أي ـــــ ارفإن اتخاذ القر ـــــالحماسة القلق الذي ليس له حد أو حصر

غدو مسـتحيال؛ وذلـك ألن كـل قـرار حقيقـي عبـارة عـن نشـاط أنفسـي. إن          يمسـألة أخـرى ـ سـ     
ال يشــعر بــأي حماســة ال حــد لهــا أو  "أي فاعــل الرؤيـة اآلفاقيــة "الـذي يعــد مــن أهــل البصــيرة  

ا هــو مكمــن حصـر تجــاه اتخــاذ القـرار، وال يــرى أي حاجــة إلـى االلتــزام فــي أي موضـع. هــذ    
خطأ اآلفاقية، وهذا هـو مكمـن اإلشـكال فـي تفكيـر هيجـل الوسـيط، بوصـفه أسـلوب العبـور           
في المسار المتواصل، الذي ال يـدوم فيـه شـيء، وال يحسـم الجـدل فيـه حـول أمـر إلـى مـا ال           
نهايــة؛ ألن الحركــة تعــود إلــى نفســها، وترجــع ثانيــة. وأمــا ذات الحركــة فهــي مســألة وهميــة،  

 ـــــ مـن وجهـة النظـر اآلفاقيـة      ـــــ ستدرك هذه الحقيقة فيما بعد. إن هذا األسـلوب   وإن الفلسفة
يعطــي نتــائج كثيــرة، ولكــن لــيس منهــا واحــدة قطعيــة أو يقينيــة. وال يمكــن لنــا أن نتوقــع غيــر   
ذلك؛ ألن الجزمية جزء ذاتي من األنفسية، وهـي فـي األصـل جـزء ذاتـي مـن الحماسـة، وإن        

سة في حده األعلى فرد يختزن قلقـا مطلقـا وغيـر متنـاه بشـأن سـعادته       الجزء الذاتي من الحما
ــروح مســار اســتبطاني، وإن المســار االســتبطاني أنفســي،       األبديــة. إن المســيحية روح، وإن ال

 ،وإن األنفســية فــي األصــل حماســة، والحماســة فــي أعلــى مراتبهــا قلــق ال حــد لــه وال حصــر      
  األبدية.يعتلج في نفس الشخص المتحمس تجاه سعادته 
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فــي األســلوب اآلفــاقي نــدرس موضــوع البحــث فقــط، أمــا فــي األســلوب األنفســي فإننــا      
ندرس فاعل التعريف واألنفسية، وبذلك تكون األنفسـية هـي موضـوع بحثنـا تمامـا. علينـا أن       
نــدرك دائمــا أن المســألة األنفســية ليســت نــاظرة إلــى موضــوع بحــث آخــر، وإنمــا هــي نــاظرة    

ــاظرة إلــى قــرار، وجميــع القــرارات مرتبطــة       ب شــكل بحــت إلــى ذات األنفســية. ألن المســألة ن
باألنفسية، ونتيجة لذلك لن يبقى من أثر لآلفاقيـة؛ إذ مـا أن تتحـرر األنفسـية مـن قيـود القـرار        
الضيقة حتى تتحول المسألة لتغدو آفاقيـة إلـى حـد مـا. وإذا كـان الكتـاب التمهيـدي يترقـب         

الخوض فيه، لـيمكن الحكـم فـي بـاب الموضـوع مـورد البحـث، وإذا كـان         عمال آخر يجب 
النظام الفلسفي بحاجة بعد إلى فقـرة أخـرى، وإذا كـان الخطيـب لـم يقـم دليلـه األخيـر، فـإن          

بحيـث عنـدما يـتم     ،القرار سيتم إرجاؤه. نحن ال نطرح مسـألة حقيقـة المسـيحية بهـذا المعنـى     
بشـــكل كامـــل. بـــل المســـألة نـــاظرة إلـــى أن فاعـــل   البـــت فيهـــا تكـــون األنفســـية معـــدة للتقبـــل 

التعريف يجب أن يتقبل حقيقة المسيحية، ويجب اعتبار هذا األمـر تمويـه شـرير أو تجاهـل     
مخــادع، بــأن يــروم شــخص تجنــب اتخــاذ القــرار مــن خــالل البحــث اآلفــاقي بشــأن موضــوع      

. بــل األمــر علــى  البحــث، وأن يــؤمن بــأن االلتــزام األنفســي ينبثــق مــن رحــم التفكيــر اآلفــاقي      
العكس من ذلك، فإن القرار مـرتبط باألنفسـية، وإن التشـبث باآلفاقيـة إمـا أن يكـون كفـرا أو        

  مفهوما خاليا من المعنى.

إن المســيحية تمــنح الســعادة األبديــة للفــرد المنفــرد، وهــو خيــر ال يتجــزأ، وإنمــا الشــيء     
أن فرضــيتنا تقــوم الوحيـد الممكــن هــو أن تعطـى فــي وقــت لشـخص واحــد. علــى الـرغم مــن     

على أن األنفسية في المتناول، ويمكن لكل شخص الحصول عليهاـ وهذا أمـر محتمـل وهـو    
ـ وإن األنفسية بال قيد أو شرط، دون الفهـم الحقيقـي ليسـت هـي     ـــــيستلزم اإليمان بهذا الخير

نفسية في المفهوم من هذا الخير. وإن التطور أو التحول األنفسي هو االهتمام الذي توليه األ
ها إلى السعادة األبدية دون حد أو حصرـ وهذا هو الخيـر األعلـى النعـدام الحـد والحصـر      ذات

بالنسبة إلى السعادة األبديـة ـ هـذا هـو األمـر المحتمـل الـذي يمكـن أن يحـدث لألنفسـية. إن           
هـا تعـارض أي نـوع مـن انــواع اآلفاقيـة، وإنمـا لـديها مجـرد قلـق بـال حــد أو           ذاتالمسـيحية فـي   
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ر بشأن األنفسية. وإذا كان هناك في األساس حقيقة مسيحية، فـإن هـذه الحقيقـة سـوف     حص
ــة         ــدا. وإذا كانـــت حقيقـ ــاقي أبـ ــلوب اآلفـ ــا لألسـ ــر وفقـ ــن تظهـ ــية، ولـ ــي األنفسـ ــى أوال فـ تتجلـ
المســيحية إنمــا تحصــل فــي شــخص واحــد فقــط، فــإن المســيحية عنــدها ســوق تقــرر فــي هــذا  

أكثـر مـن    سـيبتهجون عنـد رؤيـتهم لهـذا الشـخص     الشخص فقـط، وإن سـكان العـالم األعلـى     
ذات وجـه   ـــــ بهجتهم لكل تاريخ العالم، وإن األنظمة الفلسفيةـ من حيـث أنهـا عوامـل آفاقيةـ   

  مشترك مع األغراض والمقاصد المسيحية.

إن الفلســفة تعلمنــا بــأن طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة يــتم عبــر اآلفاقيــة، فــي حــين تعلمنــا  
الوصــول إليهــا يــتم عبــر األنفســية، بمعنــى أن يتحــول المــرء حقيقــة إلــى  المســيحية بــأن طريــق 

فاعـــل للتعريـــف. ولكـــي ال يـــذهب الظـــن بـــالبعض إلـــى أننـــا نســـتغل اإلبهـــام واإليهـــام، علينـــا  
ــاها، إال أن        ــة إلـــى أقصـ ــدة الحماسـ ــدة وحـ ــغ بشـ ــو أن تبلـ ــيحية هـ ــان هـــدف المسـ ــريح بـ التصـ

  الحماسة أنفسية، وليس لها أي وجود آفاقي.

§a@Zòî�Ðãþa@ïç@òÔîÔ§a@[��bjÛa@‰b�½a@Lòî�Ðãþa@òÔîÔ@@

فاقيــا، وإن الفكــر آإن حقيقــة األمــر العينــي والخــارجي فــي التفكيــر اآلفــاقي تغــدو شــيئا    
ينعطف نحو الخارج من خالل فاعل التعريف. وفي التفكير األنفسـي تكـون مسـألة الحقيقـة     

اني، ومسألة األنفسية؛ وإن علـى التفكيـر   هي مسألة الحيازة والتملك، ومسألة المسار االستبط
ما أمكنه أن يرسخ في نفسه فاعل التعريـف واألنفسـية. فكمـا أن وجـود اآلفاقيـة فـي التفكيـر        
اآلفــاقي مســاوق الضــمحالل األنفســية وزوالهــا، كــذلك األمــر هنــا أيضــا؛ حيــث تعــد أنفســية     

ة. وللحظــة واحــدة  فاعــل التعريــف هــي المرحلــة األخيــرة، وبعــدها تضــمحل وتــزول اآلفاقيــ     
ــودي    ــخص وجـ ــل التعريـــف شـ ــى أن فاعـ ــب أن ال ننسـ ــة21يجـ ــاج   22، وإن الوجوديـ ــي نتـ هـ

                                                 

21 - )existing    الوجوديــة بــالمعنى المــراد لكيركيغــارد هــي: (تحقيــق الــذات عــن طريــق االختيــار :(
ــة، والتحــرر مــن االرتبــاط              ــه فــإن الوجوديــة تعنــي الجنــوح نحــو الصــيرورة الفردي الحــر بــين المــوارد. وعلي

ــبة إلـــى   -مـــثال  -إلنســـان، وال يمكـــن اســـتخدامها  بالجماعـــة). وإن هـــذا المصـــطلح (مقولـــة خاصـــة با   بالنسـ
الحجارة). كابلستون، فريـدريك، تـاريخ الفلسـفة، المجلـد السـابع: مـن فيشـتة إلـى نيتشـه، ترجمـة: داريـوش            
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ــارة عــن ذاتيــة الفكــر والوجــود       ــه فــإن تصــور أن الحقيقــة عب أمــر وهمــي   23الصــيرورة، وعلي
وانتزاعي؛ ال بسبب عدم وجود حقيقة مثل هذه الذاتية، بل بسبب أن الشخص المعتقـد فـرد   

  زمانيا، ال يمكن للحقيقة أن تكون مثل هذه الذاتية. 24وجودي، وبالنسبة له ما دام موجودا

لو تمكـن فاعـل التعريـف الوجـودي مـن أن يتفـوق علـى نفسـه حقيقـة، لكانـت الحقيقـة            
ــه   ــن هــو موضــع هــذا التفــوق؟ إن      بالنســبة إلي ــة رياضــية ال   1=  1شــيئا كــامال، ولكــن أي منزل

وجود لها، وما لم يتخذ شخص هذا الموقف، فإنه ال يقع في طريق شخص آخر. وإنما فـي  
ــاهي         ــين األمــر الالمتن لحظــة واحــدة يمكــن لفاعــل التعريــف الوجــودي أن يــدرك االتحــاد ب

ك اللحظة هي لحظة الحماسة. وفي الوقت الذي واألمر المتناهي الذي يفوق الوجود، ، وتل
تكون الفلسفة الجوفاء الجديدة مستاءة من الحماسة، تعتبر هذه الحماسة بالنسـبة إلـى الفـرد    
الــــذي لــــه وجــــود زمنــــي ذروة الوجوديــــة. وفــــي أثنــــاء الحماســــة يحصــــل فاعــــل التعريــــف   

  هو ذاته.في أبدية الخيال على عدم التناهي، وفي الوقت نفسه يكون  25الوجودي

ــة   ــة ذاتي ــالوجود  26إن كــل معرف ــرتبط ب ــى     27ت ــاط أو نســبة إل ، أو المعرفــة التــي لهــا ارتب
الوجــود فقــط، هــي فــي ذاتهــا معرفــة ذاتيــة. وكــل معرفــة ال تكــون وجوديــة، فإنهــا ال تســتلزم   

ــر البــاطني   ــــــ بحســب الــذات  ـــــ، وال أهمية29، وفــي الحقيقــة فــإن المعرفــة عرضــية    28التفكي
. إن هــذه المعرفــة الذاتيــة التــي تــرتبط بحســب الــذات بــالفرد الوجــودي، ال   لمرتبتهــا وســعتها

                                                                                                                                

ش، ص  1367آشوري، الطبعة األولى، شركت انتشارات علمي وفرهنكي وانتشارات سـروش، طهـران،   
  .327و 326

22 - existence. 

23 - being. 

24 - being.  

25 - existential. 

26 - essential knowledge. 

27 - existence. 

28 - inward. 

29 - accidental knowledge. 



 291                                                                                                                             األنفسية حقيقة ثابتة

ينبغي اعتبارها مساوقة للذاتية االنتزاعية فيما يتعلق بالفكر الوجودي اللذين تقـدم ذكرهمـا؛   
الــذي هــو بحســب الــذات فــرد   30بــل بمعنــى أن المعرفــة يجــب أن تــرتبط بصــاحب المعرفــة  

رفة ذاتيـة لهـا ارتبـاط ونسـبة بكـل مـا لـه وجـود. بيـد          وجودي. وعلى هذا األساس فإن كل مع
دينيـة تحتـوي علـى هـذا االرتبـاط الـذاتي بالنسـبة إلـى          ــــــ أن كل معرفة أخالقية، أو أخالقيـة  

  صاحب المعرفة.

وفيما يلي لكي نوضح الفرق بـين أسـلوب التفكيـر اآلفـاقي وأسـلوب التفكيـر األنفسـي،        
األنفسي إلى المسار الباطني. فإن نهاية المسـار البـاطني   سنعمد إلى بيان كيفية عودة التفكير 

؛ 31في الفرد الوجودي تؤدي إلى الحماسة، ألن الحماسة مسـاوقة للحقيقـة بوصـفها مفارقـة    
وإن منشــأ حقيقــة المفارقــة هــو نســبة الحقيقــة إلــى الفــرد الوجــودي. وإن أحــدهما يســاوق           

ــا لفاعــل وجــود       ــة عــن امتالكن ي للتعريــف، نضــيع الحماســة،   اآلخــر. ونحــن مــن خــالل الغفل
وعندها تزهد الحقيقة بالمفارقـة، بيـد أن فاعـل التعريـف وصـاحب المعرفـة يفتقـد بالتـدريج         

 32إنسانيته وذاته، ويتحول إلى شخص غير واقعي، وكذلك تغدو الحقيقة متعلقـا وموضـوعا  
  غير واقعي لهذا النوع من المعرفة.

ــتم طــرح الحقيقــة بشــكل آفــاقي يكــون للت      ــدما ي ــرا عينيــا     عن ــر بالحقيقــة بوصــفها أم فكي
إن التفكيـر ال يكـون فـي     توجـه آفـاقي.   ـــــ خارجيا ويكون لصاحب الفكرة ارتباط ونسبة بها

ارتباط ونسبة بالحقيقـة أم ال.   هباب االرتباط، وإنما في باب ما إذا كان صاحب المعرفة لدي
ــا، كــان فاعــل ا        ــه حقيقي ــرتبط ب ــه وي ــذي ينتســب إلي ــا كــان ال لمعرفــة محاطــا بالحقيقــة.   فــإذا م

وعندما يتم طرح الحقيقة بشـكل أنفسـي، يكـون للتفكيـر اتجـاه أنفسـي مـرتبط بـذات الفـرد.          
حتى إذا لم يكـن ذلـك    وإذا كان كيفية النسبة محاطة بالحقيقة، كان الفرد محاطا بالحقيقة،

  الشيء الذي يرتبط به الفرد أو ينتسب إليه حقيقيا.

                                                 

30 - knower. 

31 - paradox. 

32 - object. 
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ــا أن نتصــور هــذه ال   ــاقي     عبــرمســألة يمكــن لن دراســة معرفــة اهللا. مــن خــالل المــنهج اآلف
ــه           ــق التفكيــر هــو اإلل ــذي هــو متعل ــا إذا كــان األمــر العينــي الخــارجي ال ــر فــي م يكمــن التفكي

ــر فيمــا إذا كــان الفــرد مرتبطــا      مــومــن خــالل ال  الحقيقــي أم ال؟ نهج األنفســي، يكمــن التفكي
الرتبــاط بــاهللا أم ال؟ فــالحق مــع أي  ومنتســبا إلــى شــيء، بحيــث يكــون ارتباطــه بــه نوعــا مــن ا   

واحد من هذين المنهجين؟ يا ويلتاه! دعونا ال نشتط في األمر تطرفا ونقول بأن الحـق ال مـع   
  هذا وال مع ذاك، وإنما الحق يقع في الوسط بين هذين المنهجين.

 إن الفرد الوجودي الذي يختار النهج اآلفاقي، يبدأ مسارا تقريبيا وظنيا بالكامـل بحيـث  
يزعم أنه يعمل على تصوير اهللا. ولكن هذا األمر ال يمكن القيام بـه دائمـا وأبـدا؛ ألن اهللا هـو     
نفســه فاعــل المعرفــة، وعلــى هــذا األســاس ال يكــون لــه وجــود إال فــي المســار البــاطني للفــرد   
األنفســي. إن الفــرد الوجــودي الــذي يختــار الــنهج األنفســي، يــدرك فــورا التعقيــدات النظريــة  

ة والفترة الزمنية ـ وربما الفترة الزمنية الطويلةـ التي يجب استغراقها من أجل العثـور   والمنطقي
ــة          ــدات النظريـ ــدرك التعقيـ ــخص يـ ــذا الشـ ــل هـ ــاقي. إن مثـ ــنهج اآلفـ ــالل المـ ــن خـ ــى اهللا مـ علـ
والمنطقية بجميع ما تشتمل عليه من العنت والمعاناة؛ ألن كل لحظة تمر علـى اإلنسـان دون   

ضـائعة, وعليــه فـإن مسـألة االرتبـاط واالنتســاب إلـى اهللا هـي علـى مثــل        وجـود اهللا هـي لحظـة    
، ولكـن ال بـالمعنى   33هذا المستوى من األهمية. وفي هذا النهج يكون اهللا قطعا مبدأ أساسيا

المهلهــل الــذي يفســر بــه أصــل الموضــوع فــي الغالــب. وهــذا الــنهج هــو الــنهج الوحيــد الــذي   
رتبط بـــه. وذلـــك عنـــدما يعمـــل التنـــاقض النظـــري   ينتســـب فيـــه الفـــرد الوجـــودي إلـــى اهللا ويـــ  

ــاط واليــأس، وتقــدم العــون للفــرد الوجــودي          ــى ســحب الحماســة باتجــاه اإلحب والمنطقــي إل
ليحتضن اهللا من خالل مقولة اليأس (اإليمان). وهنـا ال يكـون المبـدأ األساسـي أمـرا اعتباطيـا       

والخـواء، بحيـث ال يعـود     أو غير إختياري، بل يغدو ضـرورة تنقـذ الحيـاة مـن خطـر االنعـدام      
أساســيا بســيطا، بــل علــى العكــس، فــإن افتــراض اهللا مــن قبــل الفــرد الوجــودي مســألة             مبــدأً

  ضرورية.

                                                 

33 - postulate. 
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فهـــل الحـــق إلـــى جانـــب ذلـــك الشـــخص الـــذي يبحـــث عـــن اهللا الحقيقـــي وفـــق المـــنهج  
اآلفاقي، وينشد الحقيقة التقريبية والظنية، أم إلى جانـب الشـخص الـذي يختـزن قلقـا ال حـد       

ه وال حصر فيما يتعلق باالرتباط باهللا ويدفعه إلـى التمسـك بـه. لـيس هنـاك مـن شـك فـي أن         ل
  الحق يكون مع ذلك الشخص الذي لم يفسده العلم.

لنأخذ مثال شخصـا يعـيش فـي قلـب الثقافـة المسـيحية، ويـذهب إلـى بيـت اهللا الحقيقـي،           
طقوســه العباديــة،  وتكــون لديــه معرفــة حقيقيــة وتصــور صــائب بشــأن اهللا، وهنــاك يمــارس         

ــه مــثال شخصــا آخــر          ــة، ولنأخــذ إلــى جانب ــده أي إخــالص فــي الني ولكــن دون أن يكــون عن
يعــيش فــي بلــد ملحــد ولكنــه يعبــد الــوثن بحماســة ال حــد لهــا وال حصــر. فهــل يكــون الحــق      
بشــكل أكبــر مــع الشــخص األول أم مــع الشــخص الثــاني؟ إن أحــدهما يعبــد اهللا مخلصــا وإن    

، وبـذلك ال يمكـن أن يكـون    نما اآلخر يعبـد اهللا الحقيقـي نفاقـا وريـاءً    كان سجوده للصنم، بي
  إال وثنيا.

عندما يحقق الشخص بشأن مسألة الخلود تحقيقا آفاقيا، ويـؤمن شـخص آخـر بـالخلود     
ــه بحماســة ال حــد لهــا أو حصــر. أيــن تكمــن الحقيقــة           ــه يتقبل ــر يقينــي، ولكن بوصــفه أمــرا غي

يقينـا أكبـر؟ لقـد وضـع أحـدهما خطواتـه علـى حلبـة         بشكل أكثر؟ وأي واحـد منهمـا يمتلـك    
التكهن والظن الذي ليس له من حدود؛ ألن اليقين بالخلود يرتبط تماما بكون الفرد أنفسيا. 

  واآلخر خالد ولكنه يصارع عدم يقينه.

ــوع خــاص،          ــاليوم ينهمــك كــل شــخص باللعــب مــع برهــان مــن ن لنأخــذ مــثال ســقراط. ف
اهين، وهنــاك مـن لديــه بـراهين أقــل. وأمـا ســقراط! فإنـه قــد     وهنـاك مـن لديــه العديـد مــن البـر    

. "إذا كـن هنـاك خلـود فـي البـين     "طرح المسألة بطريقة آفاقية وبإسـلوب افتراضـي وشـرطي:    
وبالمقارنة مع الفيلسوف الجديد الذي يسوق ثالثة براهين إلثبات الخلود، هـل يجـب علينـا    

ر بحياتـه كلهـا مـن أجـل هـذه الــ (إذا)       اعتبار سقراط من أصحاب الشك؟ كال أبدا. فقد خاط
الصغيرة، وذهب إلى مواجهة الموت بشجاعة، وأمضى حياتـه بحماسـة ال حـد لهـا أو حصـر      

. فهــل "إذا كــن هنــاك خلــود فــي البــين "مــن أجــل أن يثبــت هــذه الـــ (إذا) الواقعــة فــي ســؤال:    
ن؟ وأمـا أولئـك   يمكن العثور على برهان على إثبات الحياة بعد الموت خيـرا مـن هـذا البرهـا    
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الــذين يمتلكــون تلــك البــراهين الثالثــة، فقــد رســموا حيــاتهم بحيــث ال يمكــن أن تؤيــد هــذه   
النظريــة. فــإذا كــان هنالــك مــن خلــود فإنــه ال محالــة ســئم مــن نمــط الحيــاة العديمــة المــذاق        
والتافهة لهؤالء الفالسفة. فهل يمكن اإلتيـان بـرد علـى هـذه البـراهين الثالثـة أقـوى مـن هـذا          

لرد؟ إن هذه الجزئيات غير اليقينية كانت نافعـة لسـقراط؛ ألنهـا كانـت تعجـل الوصـول إلـى        ا
النتائج، وتؤدي إلى الحماسة. إن البراهين الثالثة التي يمتلكها اآلخـرون ال فائـدة فيهـا أبـدا،     
ألنها خاليـة مـن الـروح، وإن نفـس احتيـاج هـؤالء الفالسـفة إلـى هـذه البـراهين الثالثـة يثبـت             

ن للروح. إن الجهل السقراطي الذي تشبث به سقراط بكل الحماسة الناشـئة عـن   وفاقدأنهم 
سيره الباطني، كان يعكس النظرية القائلة بأن الحقيقة السرمدية مرتبطـة ومنتسـبة إلـى الفـرد     
الوجــودي. ومــا دام لهــذا الفــرد وجــود، فــإن تلــك الحقيقــة تحمــل المفارقــة، ومــع هــذا كلــه        

لــدى  "الحقيقــة اآلفاقيــة"الســقراطي يشــتمل علــى حقيقــة أكبــر مــن  يمكــن القــول بــأن الجهــل
  األنظمة الفلسفية التي تتالعب بروح التاريخ، وتغفو في صدور المعلمين.

إن التأكيد اآلفاقي يركز على الكلمة التي تقـال؛ وأمـا التأكيـد األنفسـي فيكـون التركيـز       
معتبـرا حتـى فـي مـورد معرفـة الجمـال،       فيه على كيفيـة قـول الكلمـة. وإن هـذا التمـايز يكـون       

ويتضــح فــي هــذه المســألة أن مــا يمكــن أن يكــون صــادقا مــن وجهــة نظــر آفاقيــة، قــد يغــدو       
كاذبا على ألسنة بعض الناس. إن التمايز المذكور يتم تصويره مـن خـالل القـول بـأن الفـرق      

تـوي إال  بين العصور الماضية وعصـرنا الحاضـر يكمـن فـي أن العصـور الماضـية لـم تكـن تح        
علــى القليــل ممــن يعــرف الحقيقــة، فــي حــين أن الجميــع فــي العصــر الحاضــر يعرفهــا، إال أن    
السير الباطني نحوها يتناسب مع حيازتها عكسيا. ومن وجهة نظر المعرفة الجماليـة فـإن هـذا    

، يمكـن فهمهـا   ءالتناقض القائـل بـأن الحقيقـة تنقلـب علـى بعـض األلسـنة لتصـبح مـن األخطـا          
الدينية  ــــجه من خالل األساليب الفكاهية والمضحكة. وفي الدائرة األخالقيةـعلى أحسن و

يــتم التأكيــد علــى الكيفيــة أيضــا. ولكــن ال ينبغــي اعتبــار هــذا الكــالم نــاظرا إلــى علــم األدب     
وحركات األصوات وطريقة بيانها وما إلى ذلك، بل ينبغي اعتبارها فـي سـياق معنـى ارتبـاط     

انتسابه إليها. ومن وجهة النظر اآلفاقية فـإن المسـألة هـي مجـرد مسـألة       الفرد بالقضية وطريقة
فحوى القضية، وأما من وجهة النظـر اآلفاقيـة فـإن المسـألة هـي مسـألة السـلوك البـاطني. وإن         
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هذه الكيفية الباطنيـة هـي فـي أعلـى مراتبهـا عبـارة عـن الحماسـة التـي ال حـد لهـا وال حصـر،             
ي حقيقــة بـذاتها، وحيــث أن الحماســة التــي ال حــد لهــا أو  وإن الحماسـة بــال حــد أو حصــر هــ 

حصر أنفسية، تكـون األنفسـية حقيقـة. وأمـا مـن وجهـة النظـر اآلفاقيـة فلـيس هنـاك التـزام بـال             
ــين الحســن والقبــيح،            ــل الفــرق ب ــة أن نزي ــة اآلفاقي ــا يصــح مــن الناحي حــد أو حصــر، ومــن هن

. وإن القرار وااللتزام ال يكـون إال  وكذلك أصل عدم التناقض، والفرق بين الحقيقة والخطأ
في النهج األنفسي، بحيث يعتبر البحـث عـن هـذه األمـور فـي دائـرة الـنهج اآلفـاقي ضـربا مـن           
الخطــأ. وإن ذات الحماســة بــال حــد أو حصــر هــي التــي توجــب القطــع ولــيس متعلقهــا؛ ألن       

  متعلقها هو ذاتها. وعليه فإن األنفسية والكينونة األنفسية حقيقة.

التي يـتم التأكيـد عليهـا مـن الناحيـة األنفسـية؛ ألن فاعـل التعريـف         ـــــ  أن هذه الكيفيةإال 
وفـي اللحظـة الحماسـية الحاسـمة حيـث يفتـرق        ــــــ ـ مشمولة لجدليـة زمانية ــــشخص وجودي 

طريق الفـرد عـن طريـق المعرفـة اآلفاقيـة، يبـدو أن الوقـت قـد حـان التخـاذ القـرار الالنهـائي.             
اللحظـة يبصـر الفـرد الوجـودي نفسـه فـي إطـار زمنـي، وإن الكيفيـة األنفسـية            ولكن فـي تلـك  

تتحــول إلــى جــد وجهــد، وهمــا جــد وجهــد دافعهمــا الحماســة التــي لــيس لهــا حــد أو حصــر،  
وفي هذه الحالة يتم تكرار تجربة الحماسة مـرارا. ولكنهـا مـع ذلـك فإنهـا ال تعـدو أن تكـون        

ة ثابتة، يجب لتعريـف األنفسـية أن يشـتمل علـى     وحيث أن األنفسية حقيق مجرد جد وجهد.
تعبير دال على مقابلته لآلفاقية، وأن يذكر باالنشعاب ومفترق الطـرق، كمـا يجـب علـى هـذا      
التعبير أن يفيد حماسة السلوك الباطني أيضا. وفيما يلي تعريف للحقيقة علـى النحـو اآلتـي:    

ــه       ــذي نتشــبث ب ــاقي ال ــازة      إن الحقيقــة هــي انعــدام اليقــين اآلف ــات الحي ــر عملي ــي أكث بشــدة ف
وهنـاك   واالمتالك للسـلوك البـاطني حماسـة. وهـي أسـمى حقيقـة يمتلكهـا الفـرد الوجـودي.         

يختلف طريقنـا عـن طريـق المعرفـة اآلفاقيـة (وإن مـا هـو موجـود ال يمكـن الكشـف عنـه مـن             
لـك  خالل المنهج اآلفاقي، وإنما يتم الكشف عنه مـن خـالل المـنهج األنفسـي فقـط)، وفـي ت      

النقطة يتم حـذف المعرفـة اآلفاقيـة. مـن الناحيـة اآلفاقيـة ال يمتلـك الفـرد سـوى عـدم اليقـين،            
ولكن هناك تماما يتم تشديد حماسة السير البـاطني التـي ال حـد لهـا أو حصـر، وإن الحقيقـة       

  لباطني.أمر االختيار الخطير لعدم اليقين اآلفاقي المقرون بحماسة السلوك ا -وضوحب -هي
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عندما أنظر في الطبيعة وأدقق فيها لكي أكتشف اهللا، أكون في الحقيقة مكتشـفا لقـدرة   
ــر        ــي تثيـ ــن األمـــور التـ ــر مـ ــه الكثيـ ــة، ولكننـــي أكتشـــف فـــي الوقـــت نفسـ ــه المطلقـ اهللا وحكمتـ
االضطراب في نفسي. ونتيجة ذلك كله تؤدي إلى انعدام اليقين اآلفاقي، ولكن هناك تمامـا  

ــلو  ــرز دور السـ ــحوبا      يبـ ــاقي مصـ ــين اآلفـ ــدم اليقـ ــدرك عـ ــاطني يـ ــلوك البـ ــاطني؛ ألن السـ ك البـ
بالحماســة التــي لــيس لهــا حــد أو حصــر. وفيمــا يتعلــق بالموضــوعات الرياضــية يــتم افتــراض      
اآلفاقية مسبقا، بيد أنه بسبب ماهية الرياضيات تكون هـذه الحقيقـة مـن الناحيـة الوجوديـة ال      

  بشرط.

و في الوقت نفسه توصيف لإليمان أيضـا. ولـيس هنـاك    إن التعريف المتقدم للحقيقة ه
. إن اإليمان هو بكلمة دقيقة عبارة عن التقابـل بـين   34إيمان في البين دون خوض المجازفة

ــين انعــدام اليقــين اآلفــاقي. إننــي إذا         حماســة الســلوك البــاطني التــي ال حــد لهــا وال حصــر وب
أكــون معتقــدا بــه؛ بــل يجــب علــي    اســتطعت العثــور علــى اهللا مــن خــالل المــنهج اآلفــاقي لــن   

اإليمان بـه بسـبب عجـزي عـن التعـرف إليـه مـن خـالل المـنهج اآلفـاقي، وإذا أردت الحفـاظ            
على إيماني وجب علي اإلصرار في التشـبث بانعـدام يقينـي اآلفـاقي، وكأنـه يجـب  علـي أن        
أقف على سـطح أعمـق المحيطـات، وأن أقـف معلقـا علـى بحـر ال قعـر لـه، ومـع ذلـك أكـون             

  معتقدا.

نشــاهد خالصــة حكمــة ســقراط الــذي   "أنفســية الســلوك البــاطني حقيقــة "إننــا فــي عبــارة 
تكمــن خدمتــه الخالــدة فــي اكتشــافه للمعنــى الــذاتي للوجوديــة، وهــي أن صــاحب المعرفــة       
فاعل للمعرفة الوجوديـة، ومـن هنـا كـان سـقراط علـى الـرغم مـن جهلـه يتمتـع بأسـمى أنـواع             

لألســـف  ـــــ الشــرك. وهــذه حقيقــة تجاهلتهــا الفلســفة النظريــة        االرتبــاط بالحقيقــة فــي عــالم    
لمـدة   ـــــ مرارا: إن صاحب المعرفة فاعل للمعرفـة الوجوديـة. وفـي عصـرنا اآلفـاقي       ـــــالشديد 

  يعد إدراك هذا األمر في غاية الصعوبة والتعقيد. ـــــمديدة بعد عصر نبوغ سقراط 

ة، فـإن الحقيقـة مـن الناحيـة اآلفاقيـة تتجلـى       وحيث أن أنفسية السير البـاطني هـي الحقيقـ   

                                                 

34 - risk. 



 297                                                                                                                             األنفسية حقيقة ثابتة

علـــى شـــكل مفارقـــة، وتتضـــح مفارقـــة الحقيقـــة مـــن جهـــة أن األنفســـية حقيقـــة، ألنهـــا تـــدفع    
اآلفاقيــة، وإن شــدة وســعة الســلوك البــاطني تعكــس الــدفع اآلفــاقي. إن المفارقــة هــي انعــدام     

بكـل مـا للكلمـة مـن     اليقين اآلفاقي، الذي يعكس حماسة السلوك البـاطني الـذي هـو حقيقـة     
أي الحقيقـة التـي تـرتبط    ، معنى. وهذا هو األصل السـقراطي: إن الحقيقـة السـرمدية والذاتيـة    

مــن وجهــة نظــر ســقراط فــإن جميــع  "مــن الناحيــة الذاتيــة بــالفرد؛ ألنهــا تتعــاطى مــع وجوديتــه   
ليسـت سـوى مفارقـة. وعلـى      "،المعارف األخرى عرضية، وليس لمرتبتها وسـعتها أي أهميـة  

ــ ــي ذاتهــا وفــي نفســها مفارقــة. إن الجهــل           ال ــك فــإن الحقيقــة الســرمدية ليســت ف رغم مــن ذل
الســقراطي يعكــس هــذا الشــك اآلفــاقي، وإن الســلوك البــاطني لفاعــل المعرفــة الوجــودي هــو  

لـى شـرحه وتفصـيله، يجـب القـول بـأن       االحقيقة. ولكي أكـون قـد قلـت مـا سـأعمد فيمـا بعـد        
، مــع فــارق أنــه فيمــا يتعلــق بــاألمر      35"المنــافي للعقــل  األمــر"الجهــل الســقراطي مثــل مقولــة    

المنافي للعقل، يكون اليقين اآلفاقي شحيحا أيضا، ولذلك تكون الحماسة التي ال نهايـة لهـا   
فـــي ســـلوكه البـــاطني أكثـــر. إن الســـلوك البـــاطني الســـقراطي الـــذي يـــرتبط بالوجوديـــة مثـــل   

الجهل بل األمر المنافي للعقل، الـذي هـو   اإليمان، باستثناء أن هذا السلوك الباطني ال يدفعه 
أعمق إلى ما ال نهاية. ومن وجهة نظر سقراط فإن الحقيقة السرمدية والذاتية ال تحتوي فـي  

  نفسها على مفارقة أبدا، وإنما تغدو مفارقة بسبب انتسابها إلى الفرد الوجودي.

ة مــن ذلــك لهــذه  إن أنفســية الســلوك البــاطني هــو الحقيقــة. فهــل هنــاك بيــان أكثــر باطنيــ   
المسألة؟ أجل. فإننا إذا اعتبرنا األنفسية حقيقـة أمكـن لنـا افتـراض األصـل المقابـل لهـا، وهـو         

. ومـن وجهـة نظـر سـقراط فـإن األنفسـية إذا لـم تـدرك         37وخاطئة 36أن األنفسية غير حقيقية
هــا مــن خــالل المــنهج اآلفــاقي ســتكون غيــر حقيقيــة. وأمــا اآلن    ذاتأنهــا حقيقــة وأرادت فهــم 

فنحن نفترض أن األنفسية إذا أرادت أن تغدو حقيقة وجب أن تتغلب على مشكلة تضاهي 
المشــكلة الموجــودة فــي عــدم الحقيقــة. إذن يتعــين علينــا الرجــوع إلــى الــوراء، نحــو الســلوك   
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الباطني. ومن وجهة نظر سقراط فإن طريق الرجوع إلى الحقيقـة هـو االسـتذكار، مـن خـالل      
  ات عن تلك الحقيقة الراسخة في باطننا.اإلذعان بأننا نحمل ذكري

فـــإن الفـــرد ال يمكنـــه أن يكـــون فـــي حالـــة   ؛38إذا دعونـــا عـــدم الحقيقـــة هـــذه بالخطيئـــة
الخطيئة منذ األزل، وال يمكننا أن نفتـرض أنـه كـان فـي حالـة خطيئـة منـذ األزل. إذن يجـب         

ن األنفسـية ال  ألن نقطـة البدايـة هـي أ   "أن يكون قد أصبح مخطئا بعـد الصـيرورة والوجوديـة    
. إن الفرد لم يولد مذنبا، بمعنى أنـه لـم يكـن قبـل أن يـأتي لهـذه الـدنيا مـذنبا، بـل          "حقيقة لها

. وأمــا إذا "الخطيئــة األولــى"جــاء إلــى الــدنيا فــي حالــة المعصــية والخطيئــة. وهــذا مــا نســميه بـــ   
ــه ال يســتطيع العــودة إلــى األزل مــن خــالل االســتعانة          امتلــك وجــودي مثــل هــذه القــدرة، فإن

بـالنظر إلـى مـا قالـه أفالطـون فـي نظريـة المثـل مـن أننـا نسـتطيع أن نـدرك أن هنـاك              "بذاكرته 
. وإذا كان هنـاك تنـاقض فـي السـابق فـي انتسـاب       "حقيقة من خالل استذكار كشف الحقيقة

لحقيقة السرمدية بالفرد الوجودي، فاليوم يشتد هـذا التنـاقض علـى نحـو أكبـر. بيـد       وارتباط ا
أنه كلما كان االبتعاد عن الوجودية بالنسبة له من خـالل الـذاكرة أكثـر تعقيـدا، وجـب علـى       
ــي           ــد ف ــه، ويخل ــك علي ــدما يســتحيل ذل ــع مــن مســتوى حماســته، وعن ــاطني أن يرف الســلوك الب

باب االستذكار إلى األبد بتأثير من الخطيئة، وعندها سـيكون  وجوديته، عندها يستغلق عليه 
  سلوكه الباطني من أعمق أنواع السلوك.

@Zònibq@òÔîÔy@òî�Ðãþa@@

من خالل هذا االرتباط بين الحقيقة السرمدية والفـرد الوجـودي تظهـر المفارقـة. واآلن     
فكيـف تحصـل هـذه     لنتقدم أكثر ولنفترض بأن الحقيقـة السـرمدية عبـارة عـن مفارقـة ذاتيـة.      

المفارقــة؟ مــن طريــق ضــم الحقيقــة الســرمدية والذاتيــة إلــى الوجوديــة الزمانيــة. فعنــدما نضــم  
هاتين المسألتين في إطار نفس الحقيقة، تصبح الحقيقـة مفارقـة. وتكـون الحقيقـة السـرمدية      

ن الفاقــدة للزمــان داخلــة فــي الــدائرة الزمنيــة؛ وهــذه مفارقــة. فــإذا كانــت الخطيئــة تحــول دو      
تمكن الفاعل للتعريف من النظر إلى باطنه والعودة إلى األزل بواسطة االسـتذكار، فعليـه أن   
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ال يوقع نفسه في المشقة من جـراء ذلـك؛ ألن الحقيقـة السـرمدية الذاتيـة فـي اللحظـة الراهنـة         
حيث أنها وجودية أو كائنة، فلن تكـون بعـد ذلـك وراءه، وإنمـا هـي ماثلـة أمامـه، بحيـث أن         

ذا لـــم يـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى الحقيقـــة أثنـــاء الوجوديـــة، فإنـــه لـــن يـــتمكن مـــن     الفـــرد إ
  الحصول عليها بعد ذلك أبدا. 

ال يمكن التأكيد على الوجودية أكثر من ذلك. عندما ترتبط الحقيقـة السـرمدية بـالفرد    
ـ بســبب ــــــالوجــودي وتنتســب إليــه، تصــبح الحقيقــة مفارقــة. وإن هــذه المفارقــة تــدعو الفــرد    

إلى السلوك الباطني. ولكن حيث أن هذه المفارقة ال تحمل  ــــم اليقين والجهل اآلفاقي ـعد
تناقضا في نفسها، ال تعمل على سحب الـروح إلـى حيـث مـا ينبغـي أو يجـب. وذلـك ألنـه ال         
يمكن أن يكون هنـاك إيمـان دون القبـول بخـوض المجازفـة وركـوب الخطـر، وكلمـا كـان          

إليمان أقـوى وأشـد، وكلمـا كـان االعتبـار اآلفـاقي أكثـر، كـان         ركوب المخاطر أكثر، كان ا
. وفـي  "وذلك ألن السـلوك البـاطني هـو األنفسـية ذاتهـا     "السلوك الباطني في المستوى األدنى 

الحقيقة كلما كان اعتبار اآلفاقية أدنى وأقل، كان السلوك البـاطني مقـدورا وميسـورا وأكثـر     
ــر      عمقــا. وعنــدما تكــون المفارقــة متناقضــة     ــع الفــرد بقــوة األمــر غي فــي نفســها، تعمــد إلــى دف

 ــــــ  هـي اإليمـان   ــــــ المعقول، وتكون الحماسة المتنـاظرة معهـا ـ والتـي توجـد فـي هـذا المسـار          
وأما األنفسية والسلوك البـاطني فهـو حقيقـة، وإال وجـب علينـا أن ننسـى الخدمـة التـي قـدمها          

علــى نحــو أفضــل منــه عنــد النكــوص عــن     ســقراط؛ إال أن الســلوك البــاطني لــن يبــدو محــاال  
الوجوديــة والتراجــع نحــو االنعــدام الزمنــي واألزلــي، مــن خــالل االســتذكار. وعنــدما يواجــه      
الفــرد الواقــع فــي قبضــة األلــم والقلــق الناشــئ مــن الخطيئةـــ ولكنــه يعــي المجازفــة الكبيــرة             

ـ إلـى  ـــــ لـى الـرغم مـن ذلـك     ـ عـــــ المالزمة لإليمان ـ حقيقة المفارقة، وعندما يبادر هـذا الفـرد    
  الوثبة اإليمانية، يكون هذا األمر هو ذروة األنفسية.

عندما اعتقد سقراط بوجود اهللا، تشبث في سلوكه الباطني الحماسي بعدم يقـين آفـاقي   
فبـدال   ؛شديد، وفي هذا التناقض وهـذه المجازفـة، وجـد اإليمـان. أمـا اآلن فالوضـع مختلـف       

، هناك يقين آفـاقي بشـأن األمـر العينـي والخـارجي. يقـين بـأن ذلـك         من انعدام اليقين اآلفاقي
األمر غيـر معقـول، ومـع ذلـك فـإن اإليمـان هـو الـذي يتشـبث بـذلك األمـر العينـي والخـارجي              
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بشدة في سلوكه الباطني الحماسـي. وبالمقارنـة إلـى جديـة األمـر الالمعقـول، ال يعـدو جهـل         
اإلصـرار علـى اإليمـان وإبرامـه فـي االعتقـاد        سقراط أن يكون مجـرد مزحـة، وبالمقارنـة إلـى    

  بالمفارقة، نجد السلوك الباطني الوجودي السقراطي يساوق الحياة اليونانية المؤثرة للعافية.

ــر المعقــول هــو أن تــدخل الحقيقــة الســرمدية          ــر المعقــول؟ إن األمــر غي مــا هــو األمــر غي
ز الوجـود، وأن يـدخل فـي عـالم     والخالية من الزمان في دائرة الزمن، وأن يدخل اهللا فـي حيـ  

ــى ذلــك، وأن يغــدو تمامــا كــأي إنســان آخــر، وأن ال يغــدو            ــرا ومــا إل ــدنيا، وأن يغــدو كبي ال
. إن األمـر الالمعقـول بتوسـط دافعتـه اآلفاقيـة، يكـون       39باإلمكان تمييزه من سائر أفراد البشـر 

نـــا تبـــدأ   معيـــارا لســـلوك اإليمـــان البـــاطني. لنفتـــرض شخصـــا يريـــد أن يغـــدو مؤمنـــا. مـــن ه         
الكوميديا. إنه يـروم الحصـول علـى اإليمـان بمسـاعدة التحقيقـات اآلفاقيـة ونتـائج ومعطيـات          
التقريب والتخمين من خالل البحوث المستندة إلى الوثائق. فما الذي يحصل؟ بفعل زيـادة  
الوثائق يتحول األمر الالمعقول إلى شيء آخر، ويغدو محتمال، ومن ثم يغدو محتمال علـى  

، وربمــا أصــبح محــتمال علــى نحــو أشــد وأقــوى. وحيــث تــوفرت الوثــائق المعتبــرة    نحــو أشــد
وهــو  لصــالح متعلــق إيمــان هــذا اإلنســان، فإنــه يغــدو علــى اســتعداد لالعتقــاد بــاألمر المنشــود،  

فخور بنفسه ألن إيمانه ليس مثل إيمان اإلسكافيين أو الخياطين والبسطاء من النـاس، وإنمـا   
ــه بعــد تحقيــق تفصــي   ــذلك األمــر. إن     حصــل علي لي طويــل ومعمــق. واآلن يعــد نفســه ليــؤمن ب

القضية المحتملة تقريبا، والمحتملة منطقيا، والمحتملة إلى حد قوي جدا، هي شـيء معلـوم   
تقريبــا، ومعلــوم علــى المســتوى العملــي، ومعلــوم إلــى حــد كبيــر جــدا، ولكنهــا ليســت متعلــق    

و متعلــق اإليمــان، وإن التوجــه القــاطع   االعتقــاد مــن طريــق اإليمــان؛ ألن األمــر الالمعقــول هــ    
  الذي يمكن لنا أن نكونه بالنسبة إليه هو اإليمان، وليس العلم.

تــدعي المســيحية أن األمــر الســرمدي الــذي دخــل فــي دائــرة الــزمن وأطلــق علــى نفســه       
تســـمية المفارقـــة، واقتضـــى الســـلوك اإليمـــاني البـــاطني، هـــو مـــا يكـــون بالنســـبة إلـــى اليهـــود    

بة إلى اإلغريق حماقة، وللذهن البشري أمرا غير معقول. وإن هذا الموضوع فضيحة، وبالنس
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ال يمكــن التعبيــر عنــه بشــدة وحــدة أكثــر مــن التعبيــر القائــل: إن األنفســية حقيقــة ثابتــة، وإنهــا    
  تدفع اآلفاقية بفضل األمر غير المعقول.

ماسـة تتناسـبان   إن األنفسية تؤدي إلى الحماسة. وإن المسيحية مفارقـة، والمفارقـة والح  
مع بعضهما البعض، وإن المفارقة تليق بالشخص الواقع في أعلى درجات الوجوديـة بشـكل   
كامــل. وفــي الحقيقــة لــم يــتم العثــور فــي أي بقعــة مــن العــالم علــى عاشــق ومعشــوق يناســبان    
بعضــهما الــبعض أكثــر مــن تناســب الحماســة والمفارقــة، وإن التنــازع بينهمــا تنــازع منبثــق مــن  

شــق والمحبــة، وهنــاك بحــث فــي هــذا المجــال بشــأن أيهمــا هــو الــذي أثــار حماســة        واقــع الع
اآلخر. وهكذا األمر هنـا أيضـا. فـإن الفـرد الوجـودي قـد نـال بفضـل المفارقـة أعلـى درجـات            
الوجوديـة. ومــن زاويـة العاشــق والمعشـوق هــل هنـاك مــا هـو أكثــر إثـارة لالنبهــار مـن إيماننــا        

عضهما دون أن تتأثر عالقتهما بأي سـوء، سـوى ذلـك األمـر     بأنهما قد أمضيا مدة مديدة مع ب
الــذي أضــفى علــى عالقتهمــا مزيــدا مــن الحماســة الباطنيــة؟ وهــذا هــو الشــيء الــذي يمكــن        
القبــول بــه فــي بــاب حســن التفــاهم بــين الحماســة وبــين المفارقــة؛ وذلــك ألن هــذين االثنــين      

يتقبالن التغير فـي دائـرة الخلـو     منسجمان مع بعضهما البعض في دائرة الزمن، وللمرة األولى
إال أن الفيلسـوف النظـري يـرى األمـور بأجمعهـا بشـكل وصـيغة أخـرى.          من الزمن والخلـود. 

فهو معتقد، ولكن إلى حـد خـاص فقـط. وهـو يباشـر النشـاط، ولكنـه نشـاط فـوري يـروم مـن            
جهـة  خالله البحث عن شيء من أجل التعرف عليه، ويدور عينيه باتجاه مـا يحـيط بـه. مـن و    

النظــر المســيحية يصــعب فهــم هــذا المعنــى، وأنــه كيــف يمكــن لمثــل هــذا الشــخص أن ينــال    
  الخير األسمى من خالل التوسل بهذا األسلوب.

 

  


