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احلداثة من خالل التفكري يف الأزمة املعا�صرة ،وتطورت بتملك
الأدوات التاريخية للو�صول �إىل فهم ج��دي��د للو�ضع احل��ايل.
ويالحظ الباحث �أن �شرتوا�س مييز متييزا �شديدا بني «التاريخ»
و»الفل�سفة»� ،إذ الأول معرفة خا�صة والثانية معرفة كونية .على
�أن الذي خلط بني الأمرين هو النزعة التاريخانية التي �أعلنت
�أن ما من �شيء �إال وهو م�شروط بالتاريخ ،ومن ثمة قدمت نظرة
ن�سبية عن الفل�سفة ،و�أن��ك��رت �أن تكون ق�ضايا الفل�سفة ق�ضايا
عابرة للزمان ،بل �أنكرت حتى �أن تكون ثمة حقيقة يف الفل�سفة.
وكان من نتائج ذلك القول بن�سبية القيم ،بل وحرمان الإن�سان
احلديث من كل تقومي ،وتلك عرفناه «�أزم��ة القيم» التي �أدت
�إىل «العدمية» .وال��ذي رد به �شرتاو�س على تغلب هذه النزعة
التاريخانية �أن ثمة ا�ستقالال للمعرفة الفل�سفية عن ال�شروط
التاريخية ال�ضيقة؛ �أي عن كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل القول
بالن�سبية وبالإيديولوجيا ،و�أن ���س���ؤال معنى «احل��ي��اة الطيبة»
�س�ؤال طرح منذ القدم وال يزال قائما �إىل اليوم ،مبا دل على �أن
الفل�سفة قد تعرب حدود الزمن ،و�أن �إمكان الفل�سفة ،والفل�سفة
ال�سيا�سية بخا�صة� ،إم��ك��ان �أب���دي غ�ير م��ره��ون ببعدي «الهنا»
و»الآن» ،و�أن مهمة الفل�سفة ال�سيا�سية هي معرفة ما احل�سن من
الفعل وم��ا القبيح منه بالن�سبة �إىل اجلماعة ال�سيا�سية؟ وهو
�س�ؤال علم ال �س�ؤال ر�أي .وقد خ�ص�ص الباحث ج��زءا مهما من
بحثه �إىل منوذج تطبيقي :رد �شرتاو�س على كولنوود �أحد �أ�شهر
ممثلي النزعة التاريخانية.
فـي الوفاء وحمبة احلكمة يف جمهورية �أفالطون
�أن�����ش���أت ه���ذا ال��ف�����ص��ل �إل��ي�����س��ان��درا ف��و���س��ي ـ وه���ي �أ���س��ت��اذة فل�سفة
الأخالق بجامعة بيزا الإيطالية ـ لكي تذكرنا ،بدءا� ،أن �شرتاو�س
كتب الكثري ع��ن الفل�سفة القدمية ،وكلما فا�ضل ب�ين القدمي
واحلديث ف�ضل الأول .على �أنه �آثر من بني الأقدمني �أفالطون
�إيثارا خا�صا ،وذلك لأن ثمة علقا نفي�سا بني الرجلني :كالهما
توج�س من الإكثار من اال�ستدالل يف الفل�سفة بحكم �أنه عالمة
�ضعف ال قوة ـ وهو ما ي�شني �أعمال املحدثني .وكالهما ما عدا
الفل�سفة مهنة �أكادميية و�إمنا �أ�سلوب عي�ش ،بل �أف�ضل �أ�ساليب
العي�ش غ�ير امل��ل��يء بالتهج�سات والآم����ال ال��ك��اذب��ة� .أم���ا جم��ال
ال�سيا�سة والديانة ،فهما جمال التعلق بالآراء واالعتقادات ،ومن
ثمة يتحاميان الفل�سفة .وم��ا ك��ان الوفاء �إىل �آراء الرجال من
الفل�سفة يف ���ش��يء ،و�إمن��ا ال��وف��اء ـ ك��ل ال��وف��اء ـ �إىل ح��ب احلكمة
من حيث هو البحث النزيه غري املتحيز ال �إىل الأه��واء وال �إىل
ال��رج��ال .ولهذا ك��ان التوتر دائما بني الوفاء ل�ل�آراء والرجال،
وب�ي�ن حم��ب��ة احل��ك��م��ة ال�����ص��اف��ي��ة .ول��ق��د ك���ان �أف�ل�اط���ون من��وذج��ا
للفيل�سوف الذي ما قال بر�أي قط ،وال حتى بنظرية ،ف�ضال عن
�أن يكون قد قال بعقيدة ،و�إمنا اختفى دوما خلف حماوريه .كما
�أ ّن اليونانيني بعامة ميزوا بني احلياة ال�سيا�سية القائمة على
التقليد ،وبني املعرفة بهذه احلياة ـ الفل�سفة ـ القائمة على نقد
التقليد� .إذ ما كل قدمي بحق .ومن هناك �ضرورة التحرر من
التقليد ،من الكهف ،من القيد.
فـي املواطنة امللتزمة
�أن�ش�أ هذا الف�صل جوردي �سالي�س  -كودير�ش ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة
بجامعة بر�شلونة عميد كلية الفل�سفة بنف�س اجلامعة �سابقا
ورئي�س اجلمعية الكاتالنية للفل�سفةـ لكي يبني مزايا الرجل
وفل�سفته :عناية خا�صة ب��ق��راءة الن�صو�ص و�إق��رائ��ه��ا لطلبته،
م���راوح���ة امل�����س�ير وال���غ���دو ب�ي�ن احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ك��م��ا مت��ار���س
يف ال��واق��ع وال��ن��ظ��ر ال�سيا�سي ال��ت���أم��ل��ي� ،إل��ق��اء ع�ين على ال��واق��ع
وع�ين على منح مواطني و�سيا�سيي امل�ستقبل خطابا ال يتخلى

ع��ن م�س�ؤولية حتقيق اخل�ير امل�شرتك �إذ ي�سعون �إىل خريهم
ال�شخ�صي� ،إرادة ق��وي��ة يف �أن ميكنوا م��ن الأدوات ال�ضرورية
مل�ساءلة االعتقادات التي يقوم عليها املجتمع من غري تدمري
اجلو الذي تزدهر فيه املدينة .وكل هذه ال�سجايا يعك�سها كتابه
الكال�سيكي« :املدينة والإن�سان» ( )1964الذي يذكر يف مقدمته
�أن ال���ذي حمله ع��ل��ى ت���أل��ي��ف��ه م��ا الح��ظ��ه م��ن «�أزم����ة» يف ال��غ��رب
ت����أدت �إىل ف��ق��د املجتمع ال��ق��ن��اع��ة مبعتقده ال��ف��ك��ري وبعزميته
ومب�شروعه .ذاك هو ال��داء� ،أم��ا ال��دواء فكان العودة �إىل الفكر
ال�سيا�سي القدمي الذي ـ وعلى خالف فكر احلداثة ـ ما كان فكرا
«قوميا» و�إمنا فكرا «كونيا» كان� :إن جمتمعا تعود على فهم ذاته
با�ستخدام تعابري ذات �أفق كوين ال ميكنه �أن يفقد الإميان بهذا
الأفق من غري �أن ي�صري فاقدا لبو�صلته بالتمام .على هذا كان
املجتمع القدمي ،وما على هذا �أم�سى املجتمع احلديث القائم
على الإيديولوجيا .ولنا �أن نتمثل مبثال �أر�سطو ال��ذي ر�سم
معامل املواطن املنخرط ال احلزبي املرتاجع :املواطن املتب�صر
العامل ال��د�ؤوب على بناء املدينة ،مهما تداولتها من الأنظمة
وتعاورتها من الأحزاب  -هو ذا «الوطني» ال «امل�شايع».
فـي املدينة والغريب
ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ف�����ص��ل ال���ذي ك��ت��ب��ه �أ���س��ت��اذ ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ق��ان��ون
والعالقات الدولية الإيطايل ماورو فارن�سي كاميلون حت�شية
���ش�تراو���س ع��ل��ى ك��ت��اب «ال��ن��وام��ي�����س» لأف�ل�اط���ون ال���ذي ك���ان قد
اع��ت�بره ع��م�لا �سيا�سيا ب��ام��ت��ي��از وت��ع��ب�يرا ع��ن ج��وه��ر الفل�سفة
ال�سيا�سية .ويت�ساءل الباحث :ملاذا وعلى خالف كل حماورات
�أف��ل�اط����ون ال ي��ح�����ض��ر ه��ن��ا ���س��ق��راط حم�����اورا و�إمن�����ا ال��غ��ري��ب
الأثيني .وبحث الباحث �أ�شبه �شيء يكون با�ستق�صاء بولي�سي.
ا�ستق�صاء ي�ستدعى فيه ر�أي الفارابي ـ ذاك امللخ�ص وال�شارح
الآخ��ر للنوامي�س ـ القائل بقول املالماتية الفل�سفية� :ضرورة
�إخفاء قوال احلقيقة ـ الفيل�سوف ـ نف�سه حتى ال يفقد حياته.
وكيف يكون الأمر على خالف ما ذهب �إليه املعلم الثاين ورهان
املحاورة �صعب ـ الت�شريع ـ والفيل�سوف دائما مهدد لأن��ه ناقد
الت�شريعات امل��وروث��ة؟ هو ذا ما يف�سر اختفاء �سقراط يف هذه
امل���ح���اورة ،ب��ل وح��ت��ى ع���دم احل�����س��م يف �أم����ور خ��ط��رة ���ش���أن �صلة
الفل�سفة بال�سيا�سة وباملجتمع.

فـي �أهمية لي�سنغ للفيل�سوف
يذكرنا �أ�ستاذ الفل�سفة الأملاين تيل كينزل بداية �أن الفل�سفة
يف ح�سبان ���ش�تراو���س �أ���س��ل��وب عي�ش ب���الأوىل ،و�أن الفال�سفة
الذين عاد �إليهم �إمنا نظر يف فل�سفاتهم من حيث هي كانت
�أ�ساليب عي�ش .لكن ،غريب حقا �أم��ر موقفه من الفيل�سوف
الأنواري الأملاين لي�سنغ :ما خ�صه بكتاب ،و�إن عاد �إليه املرار!
و�أغ���رب منه موقف الباحثني املعا�صرين ال��ذي��ن قلما كلفوا
نف�سهم عناء البحث يف ه��ذه امل��ف��ارق��ة ! وال���ذي عند الباحث
�أن ���ش�تراو���س ل��ط��امل��ا �أ���س��ف ع��ل��ى ع���دم مت��ك��ن��ه م��ن تخ�صي�ص
كتاب كامل للي�سنغ� .أَ َو لي�س هو القائل �شبه املعتذر« :ال�شيء
ال��وح��ي��د ال���ذي مي��ك��ن �أن �أف��ع��ل��ه �إمن���ا ك���ان ه��و الت�شديد على
�أف�ضل تالمذتي بالعودة �إىل لي�سنغ ،والبوح يف منا�سبات عدة
مبا ال��ذي �أن��ا مدين به �إىل ذاك الرجل» .على �أن ال أ�ح��د من
ه����ؤالء ال��ت�لام��ذة النبهاء عمل بن�صيحة ال�شيخ .وق��د �شدد
الباحث على �أن �صلة �شرتاو�س بلي�سنغ ما كانت جمرد �صلة
باحث مب�صدر ببليوغرايف ،و�إمنا كان الرجل معجبا ب�أ�سلوب
عي�ش الفيل�سوف ـ الأفالطوين ـ القائم على التكتم ،امليال �إىل
القدماء يف حتررهم منه �إىل املحدثني ،ف�ضال عن �أن كتاباته
وفرت له �أدوات فن القراءة .لكنه يف كل هذا ،ما عاد �إىل لي�سنغ
املعروف و�إمنا �إىل لي�سنغ «احلقيقي غري املعروف» الذي �أقر
�أنه «مدين له بكل �شيء» ،والذي كان همه ال�سعي �إىل احلقيقة
ال بالقول بامتالكها.
�ضميمة
يف ال�ضميمة التي كتبها �أحد معدي الكتاب ـ �أ�ستاذ الفل�سفة
الإ����س���ب���اين ج���وزي���ف م��ون�����س�يرا م���وال����س ـ ع����ودة �إىل �إ���ش��ك��ال
�شرتاو�س الأ�سا�سي :لقد حولت احلداثة الفل�سفة ال�سيا�سية
�إىل ن���زع���ة ن�����س��ب��ي��ة ،ت���ق���وم ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ب ف��ك��رت��ي «احل�����س��ن»
و»القبيح»؛ مما �أدى �إىل �أزمة القيم ،مبا �أن املحدثني حرموا
من و�سائل املحاججة لالختيار يف ما بني القيم املتاحة ويف
ما بني �أ�ساليب العي�ش املمكنة .وبغاية جت��اوز الأزم��ة ،لطاملا
ذك��ر الرجل ب�ضرورة �أن ي��درك الإن�سان ح��دوده (ف�شل نزعة
التقدم)؛ ومن ثمة �أهمية العودة �إىل الأقدمني� ،إىل العقالنية
ال�سيا�سية الكال�سيكية ،حتت �شعار« :كلنا مبتدئون»� .أمل يقل
احلكيم الإب��ا���ض��ي �أب��و حممد وي�سالن ب��ن يعقوب« :م��ن ق��ر�أ
الكتاب م��رة �إمن��ا ق��ر�أ كتابا واح��دا ،وم��ن ق��ر�أه مرتني فك�أمنا
ق��ر�أ كتابني ،وكذلك على ح�سب ما ق���ر�أت» .ذاك فن القراءة
بني ال�سطور الذي ما �سمع به �شرتاو�س وال درى.
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ليو �شرتاو�س فيل�سوفا «�آفاق �أوربية»
حممد ال�شيخ *
ت�آلف جمع من �أ�ساتذة الفل�سفة ب�أوروبا (�إ�سبانيا� ،إيطاليا� ،أملانيا) لكي يخرجونا من «ت�سيي�س» فل�سفة املفكر الأملاين الأمريكي ليو �شرتاو�س ( )1973 -1899ـ القائم على ت�أويل
فل�سفته ال�سيا�سية ت�أويال ميينيا �صرفا ،وعدِّ ه �أحد منظري اليمني الأمريكي احلايل ،على نحو ما هو رائج بالواليات املتحدة الأمريكية ـ �إىل �آفاق فل�سفية �أو�سع لفكر الرجل
عن اليمني والي�سار مببعد .فهذا امل�ؤ َّلف يقدم لأول مرة للقراء بالإجنليزية مقاربات ال ترتكز على علم ال�سيا�سة بالأوىل ،و�إمنا على نظره الفل�سفي ،همها البحث يف �شرتاو�س
قارئا للن�صو�ص.
وق��د ج��اء ه��ذا الكتاب يف وق��ت��ه ،لأن��ن��ا ال نكاد ن�سمع منذ �صعود
اليمني الأمريكي املتدين ـ على �أ�سلوب �آل بو�ش ـ �إال عن �شرتاو�س
وامل��ح��اف��ظ�ين .وت��ل��ك م��ن م��ف��ارق��ات تلقي ف��ك��ر فيل�سوف لطاملا
امتع�ض من «�أدجلة» الفل�سفة ،ال �سيما ال�سيا�سية منها ،ولطاملا
���ش��دد على الفجوة احلا�صلة ب�ين الفل�سفة وال�سيا�سية! ه��و ذا
الرجل ،وهذه �أعماله تعر�ض بني �أيدينا:
رج��ل ح�ضرت حم��ا���ض��رات��ه ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،بعد
�أن كان هاجر �إليها ف��رارا من النازية ،نخبة من رج��االت الفكر
والفل�سفة والأدب ،م��ن �أم��ث��ال الفيل�سوف ال�سيا�سي الأمريكي
املتخ�ص�ص يف الفل�سفة ال�سيا�سية الكال�سيكية �سيث بنارديت،
وفيل�سوف الأدب املقارن والرتجمة الأمريكي الفرن�سي جورج
�شتايرن ،وفيل�سوف القانون وال�سيا�سة والكال�سيكيات الأمريكي
ج��ورج �أنا�ستابو ،والفيل�سوف الأمريكي املهتم بتاريخ الفل�سفة
وبالفل�سفة ال�سيا�سية �ستانلي روزن ،والفيل�سوف الأم��ري��ك��ي
ال�شهري ريت�شارد رورت��ي ،والكاتبة واملنا�ضلة الأمريكية �سوزان
�سونتاغ ..دون �أن نن�سى الباحث العراقي حم�سن مهدي ..وكلهم
���ش��ه��دوا ل��ه ب��امل��ن��زل��ة اال�ستثنائية ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ظ��ى ب��ه��ا ق��راءة
الن�صو�ص الفل�سفية يف حما�ضراته ،وبفالحه يف الأخ��ذ بيدهم
على نحو تدريجي من �أفكار احل�س امل�شرتك ـ الأفكار العامة ـ
�إىل احلياة ال�سيا�سية كما كانت حتدث يف الواقع ،ف�إىل حتليلها
والت�أمل فيها وفق لغة �أكادميية عالية.
ورجل �أ�س�س ملنهجية �أ�صيلة يف قراءة الن�صو�ص الفل�سفية �سميت
«ال��ق��راءة ب�ين ال�����س��ط��ور» ت��ق��وم على ف��ك��رة وج���ود «ك��ت��ب مت�أبية»
تت�ضمن تعليمني :واح��د ظاهر على �سطح الن�ص ،وث��ان خاف
بني ال�سطور؛ وم��ن ثمة ال بد من «ا�ستنطاق الن�ص» كي يبوح
مبا ظن به على غري �أهله .كذا فعل على نحو عجيب يف كتابه
ال�شهري :اال�ضطهاد وفن الكتابة ( ،)1952حيث عمد �إىل قراءة
�أعمال مو�سى بن ميمون ويهودا الالوي وا�سبينوزا ال يف ما كتبوه
و�إمنا يف ما مل يكتبوه و�إمنا �أوحوا به يف ما بني ما �سطروه .وقد
�أوحى بتطبيق املنهج عينه يف قراءة ن�صو�ص مفكري الإ�سالم من
�أمثال الفارابي وابن ر�شد وابن طفيل وابن �سينا وابن وح�شية
وابن الراوندي...
ورج��ل ك��ان �سباحا �ضد التيار بامتياز� .إذ وعلى عك�س خطاب
احلداثة ال��ذي م�ل�أ الدنيا و�شغل النا�س ،ف�ضل هو العودة �إىل
القدامة ،ومعا�شرة الأقدمني من الأموات ،على خالف املحدثني
من الأحياء :قدامي هو ما بني املحدثني ،ووله بالفكر القدمي
ما بني يقظى الفكر احلديث.
ي���أت��ي ه��ذا ال��ك��ت��اب �إذن لكي ين�سينا يف ���ش�تراو���س ال���ذي ا�ستغل
�سيا�سيا ب�أب�شع ا�ستغالل يكون ،ولكي يذكرنا بذلك ال��ذي يكاد
ي�صريـ على ال�ساحة الفكرية �إعالميا ـ ن�سيا من�سيا� :شرتاو�س



ال���ذي طيلة م�����س��اره ال��ف��ك��ري مل يفعل �إال �شيئا واح����دا :ق��راءة
الن�صو�ص الكال�سيكية :م��ن ا�سبينوزا �إىل اب��ن م��ي��م��ون ،ومن
�أفالطون �إىل هوبز ،ومن زينوفان �إىل مكيافلي ..وال يقر�أها �إذ
يقر�أها �إال ب�سلطان القراءة يف ما بني ال�سطور .مل يتفل�سف �إال
داخ��ل الن�صو�ص بحيث فكر مع الن�صو�ص يف الن�صو�ص و�ضد
الن�صو�ص .وذلك لأ ّن الن�صو�ص ،ال �سيما حتت ت�أثري اال�ضطهاد،
ق��د ي��ل��ج���أ �أ���ص��ح��اب��ه��ا �إىل �آل��ي��ات ال�����ص��م��ت وال��ت��ك��رار والتناق�ض
والإغما�ض والتلبي�س لتو�صيل احلقيقة التي �أرادوا قولها  -عرب
الإخفاء والتعمية  -يف ما بني ال�سطور.
فـي التقدمي
يف ت��ق��دمي ال��ك��ت��اب ،ي��ع��ود ب��ن��ا ج��ام��ع��اه  -ال��ب��اح��ث��ان الإ���س��ب��ان��ي��ان
�أنطونيو ال���س�ترا وج��وزي��ف مون�سريا -م��وال���س � -إىل الت�سا�ؤل
ع��ن و���ض��ع الفل�سفة والفيل�سوف ال��ي��وم ،وع��ن م�س�ألة التمييز
ب�ين «الفيل�سوف» و»�أ���س��ت��اذ الفل�سفة» :م��ا املنزلة التي يحتلها
الفيل�سوف يف املجتمع ويف الأكادميية بح�سبانه �أ�ستاذا وبو�صفه
مواطنا؟ وما �صلته بال�سلطات مبا يف ذلك تلك املنتخبة د�ستوريا
وتلك امل�س�ؤولة داخل الدميقراطيات املعا�صرة؟ ويجيب املقدمان:
لرمبا م��ا ع��اد م��ن ب��اب املبالغة يف �شيء ال��ق��ول �إن��ه م��ا بقي ثمة
من «فال�سفة» اليوم ،وال حتى �سوف يبقى «�أ�ساتذة فل�سفة» يف
امل�ستقبل .ذلك �أن الفل�سفة ملا �أدجمت يف التعليم الر�سمي �أم�ست
مهنة متار�س ـ مهنة عمومية و�سيا�سية ـ ومن ثمة فقدت منزلتها
احلرة ـ حقا ـ الليربالية ـ ممار�سة ـ مبا �أن املجتمع �صار يطلبها يف
«برنامج درا�سي» �أم�سى �ضروريا و�إجباريا لكل املواطنني .وهكذا
بات �أ�ساتذة الفل�سفة خداما وموظفني للمجتمع وللدولة .ف�أية
حرية بعد هذا بقيت لأ�ستاذ الفل�سفة اليوم؟ وقد طرح املقدمان
ه��ذا ال�س�ؤال مبنا�سبة احلديث عن الفيل�سوف �سرتاو�س الذي
لطاملا ت�ساءل عن ال�صلة بني الفل�سفة وال�سيا�سية ،ولطاملا �ساءل
الن�صو�ص الفل�سفية �أم��ام طلبته بكل حرية واق��ت��دار ،حتى �أنه
لرمبا �صار «�أخ��ر �أك�بر �شارح» يف تاريخ الغرب ي�ستحق �أن يقر�أ
قراءة عميقة وبعرفان ،وحتى �أم�ست فل�سفته لرمبا �آخر «فل�سفة
�شراح» �شهد عليها الغرب.
ولئن ك��ان لنا �أن ن�سمي فل�سفة الرجل ،ف���إن علينا �أن ن�سميها
ب��اال���س��م امل���ف���ارق« :فل�سفة ���ش�تراو���س ال�سيا�سة الأف�لاط��ون��ي��ة»
 وه��ي م�ساهمة يف فل�سفة ال�����ش��راح ،ويف ت��اري��خ الفل�سفة ،ويفالفل�سفة مفهومة على �أنها �سعي �إىل احلقيقة املرفقة بالقناعة
�أن هذا ال�سعي هو ما يجعل احلياة ت�ستحق فعال �أن تعا�ش ،والتي
ي��ع��ززه��ا ال��ت��وج�����س م��ن ن���زوع الإن�����س��ان الطبيعي �إىل �أن يكتفي
بقناعات حتى و�إن كانت مُ�ش َكلة .على �أن �شرتاو�س و�إن �سلم مبا
قاله �أف�لاط��ون يف اجلمهورية «ب�لا م��دن ال وج��ود للفال�سفة»،
ف�إنه ر�أى �أن الفيل�سوف احلق ال يجد موطنه يف املدينة� .أَ َو لي�س

هو ناقد نوامي�س املدينة وه��ادم التقليد؟ لقد تعلم �شرتاو�س
م��ن حت�شياته على الكتابات الفل�سفية اليهودية والإ�سالمية
ال��و���س��ي��ط��ة �أن احل���ي���اة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة م��ك��ت��ف��ي��ة ب��ذات��ه��ا ،ف��ه��ي ح��ي��اة
النوابت ،لكن عليها �أن تعا�ش يف ما وراء حدود املدينة ال�ضيقة ـ
غري الكونية ـ من غري �أن مت�سي حياة الفيل�سوف يف خطر؛ ومن
ثمة جلوء الفيل�سوف �إىل «الكتابة بني ال�سطور».
ثم يقدم الباحثان بحوث الكتاب ،ذاكرين �أن كتاب هذه الف�صول
�أ���س��ات��ذة فل�سفة �أورب���ي���ون ،و�أن ع��ن��وان��ه «�آف����اق �أورب���ي���ة» �إمن���ا هو
�صدى لعنوان والت ويتمان «�آفاق دميقراطية» ،و�أن كل ف�صل هو
حت�شية على عمل من �أعمال �شرتاو�س.
فـي املدخل
كتب هذا املدخل الباحث �أنطونيو ال �سرتا ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة
ج��ام��ع��ي �إ���س��ب��اين وم�ترج��م ال��ع��دي��د م��ن �أع���م���ال ���ش�تراو���س �إىل
الإ�سبانية ـ منطلقا من قول نيت�شه« :ما من فل�سفة �إال وتثوي
خلفها فل�سفة �أخرى» � .إذا فهمنا هذا �أدركنا �أن فل�سفة �شرتاو�س
«ال��ق��دام��ي��ة» �إمن���ا تخفي ـ وي��ا للمفارقة! ـ «فل�سفة امل�ستقبل».
لكنها تبقى دائما فل�سفة تدبري الإن�سان املتوحد ـ �أ�شبه �شيء
يكون بالنابتة املتبتل املعتكف منه باملواطن املنخرط امللتزم ـ
تتخذ لها موطنا ـ وهي الفل�سفة ال�سيا�سية بامتياز ،والفل�سفة
ال�سيا�سية عند �شرتاو�س هي «الفل�سفة الأوىل» ـ عن ال�سيا�سة
مب��ن���أى .امل��ج��ت��م��ع ب��ال�����ض��رورة ت��وا���ض��ع��ي ت��واف��ق��ي ت��دي��ن��ي ،بينما
الفل�سفة بال�ضرورة ا�ستثنائية انعزالية متمردة .و�ش�أن من هذا
�ش�أنه �أال يكتب للعموم ،وح�ين يكتب يكتب لكي يخفي ال لكي
يبدي .ويف ذلك ما يجمع بني �شرتاو�س ونيت�شه :فل�سفة الكهوف
القائلة وراء كل كهف كهف .وم��ن هنا �أي�ضا وج��ه ات�صال هذه
الفل�سفة بفيل�سوف كهوف وهروب �آخر هو لي�سنغ .لكن �إذا كنت
حيثما وليت وجهك جتد املدينة احلديثة ،ف���إن كال من لي�سنغ
و���ش�تراو���س هربا �إىل الن�صو�ص ال��ق��دمي��ة :مدينة الكلمات ،ال
مدينة ال��واق��ع .ويف ذاك �سر ال��ع��ودة �إىل القدامة .وق��د قادهما
ذلك �إىل اكت�شاف «�أر�ض جمهَلة» :الكتابة امللغِزة التي حتتاج �إىل
فن القراءة يف ما بني ال�سطور.
فـي الفل�سفة وتاريخ الفل�سفة
كتب هذا الف�صل كارلو �ألتيني ـ وهو �أ�ستاذ فل�سفة �إيطايل حما�ضر
يف جامعات �أوربية عدة ـ لكي يربز ال�صلة بني �شرتاو�س وتاريخ
الفل�سفة .وقد ذكرنا ،بداية ،ب�أن لعودة الرجل �إىل الفل�سفة ما
قبل احلديثة �سياق�« :أزمة القيم» التي خلقتها احلداثة .واحلال
�أ ّن �إعادة بناء فل�سفات الفال�سفة الذين عاد �إليهم مل تكن جمرد
بحث ذي طبيعة تاريخية ،ي�سعى �إىل ك�شف حقائق املا�ضي ،بل
ك��ان �ضربا م��ن ال��ع��ودة �إىل ح��دود احل��داث��ة ،وذل��ك ع�بر تفكيك
الفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة .لقد ن�ش�أت ت�سا�ؤالت �شرتاو�س عن

