صفر  1437هـ  -نوفمبر 2016م

ونيف ( )2016-2005ـ ي�شي مبوا�ضيع و�إ�شكاالت النقا�ش
الأخالقي اليوم ،وذلك �سواء من جهة املو�ضوعات ـ الأ�سئلة
الأخ�لاق��ي��ة ال��ك�برى ،احل��ي��وان��ات ،احل��ي��اة وامل���وت والقتل
الرحيم واالنتحار وم�شاكلها ،البيو� -إتيقا «الأخالقيات
احليوية» وال�صحة العمومية ،اجلن�س واجلنو�سة ،فعل
اخل��ي�ر ،ال�����س��ع��ادة ،ال�����س��ي��ا���س��ة ،احل��ك��ام��ة ال�����ش��ام��ل��ة ،العلم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،احل��ي��اة وال��ل��ع��ب وال�����ش��غ��ل ـ �أو م��ن جهة
الإ�شكاالت التي تطرحها.
ثمة مو�ضوعات وردت يف الكتاب من امل�ألوف �أن نعرث عليها
لديه يف كتبه الأخرى .لكن يف هذا الكتاب ثمة �أي�ضا جديد
مو�ضوعات مل نعهدها يف كتاباته� ،ش�أن �أخالقيات الفالحة
املعدلة وراثيا �أو �أخالقيات بيع الكلى �أو املنزلة الأخالقية
لوعي الإن�سان الآيل �أو ال�سعادة وكيفية �إ�شاعتها  ...وهو
يذكر �أن هذه امل�سائل ـ يف �إطار جتديده النظر الأخالقي ـ
�أم�ست تلعب دورا مهما يف «ر�ؤيته الأخالقية» ،هذا ف�ضال
عن املقالة اخلتامية يف الكتاب املتعلقة بت�أمالت يف ريا�ضة
الأل���واح ال�شراعية  ...وتكمن م��ف��اج���أة الكتاب يف �أن من
يعرف مواقفه يف كتبه ال�سابقة �سوف يفاج�أ مبواقفه يف
مو�ضوعات �أخرى .وهو يلتم�س من قارئه �أن يظل ذا عقل
وا���س��ع منفتح .وي��ل��وح بتحد ـ �أك�ثر م��ن ذل��ك ،يف احلقيقة
يرجو �أم�لا ـ �ضد �أول��ئ��ك الذين هم مقتنعون �سلفا ب�أنه
لي�ست تكون للفال�سفة م�ساهمة ب�إبداء �آرائهم يف م�شاكل
ذات �أهمية بالغة ،راجيا �أن يقنعهم ه��ذا الكتاب بحجية
ووجاهة هذه الدعوى.
هو �إذن كتاب يف الأ�سئلة .وهي �أ�سئلة مل تكن معهودة يف
تاريخ الفل�سفة الأخالقية:
ف��ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الأ���س��ئ��ل��ة الأخ�ل�اق���ي���ة الأ���س��ا���س��ي��ة ،ي��ط��رح
ت�سا�ؤالت من طراز جديد :هل الدين �ضروري للأخالق؟
ومل���اذا ُي���َ��ض��ح��ي بع�ض ال��ن��ا���س ب�أنف�سهم لإن��ق��اذ الآخ��ري��ن
و�آخ����رون ال يفعلون؟ وه��ل ثمة ع��ق��ار �أخ�لاق��ي ميكن �أن
يتناوله غري الأخالقيني فيتح�سن خلقهم؟ وكيف لنا ب�أن
نرحم من ال يرحم؟ وهل للرحمة من حدود تقف عندها
ف�لا ت��ت��ع��داه��ا؟ و�إىل �أي م��دى ميكن �أن نغفر مل��ن �أذن��ب��وا
ال��ذن��ب الأخ�لاق��ي يف حقنا �أو يف ح��ق غ�يره��م؟ وه��ل ثمة
�شيء مهم؟ وهل ثمة تقدم �أخالقي؟
ويف �أم���ر احل��ي��وان��ات ي��ت�����س��اءل :ه��ل احل��ي��وان��ات �أ�شخا�ص
�أو �أن��ا���س؟ وه�لا �أمكننا �أن ن�برر م��ا نفعله باحليوان من
قن�ص و�صيد وحجز وتعذيب؟ ف�ضدا على «الت�سيد على
احل��ي��وان» ـ على نحو ما تدعونا �إليه الأدي���ان ـ يدعو �إىل
طرح ما ي�سميه «ق�ضية احليوان» من دون ما ادعا ٍء م�سبق
ب����أن احل��ي��وان��ات �إمن���ا ُخلقت م��ن �أج��ل��ن��ا� .إذ م��ا كنا ـ نحن
مع�شر الب�شر ـ �سوى نوع بني �أنواع تطورت على وجه هذا
الكوكب .و�إن بقية الأنواع لتحوي باليني احليوانات غري
الب�شرية التي ميكنها �أن تبدي الأمل ،كما يبديه الإن�سان،
�أو ت�ستلذ احلياة ،مثلما ي�ستلذها بنو الب�شر .فهل ينبغي ـ
بعد هذا ـ مل�صاحلنا �أن ُتعترب على ح�ساب م�صاحلها؟ �ألي�س
يف ه��ذا تف�ضيال مل�صلحة ن��وع على �أن���واع �أخ��رى ـ وه��و ما
�صار يعرف با�سم «التمييز النوعي»  Specism؟
وهكذا مثال يفتتح مقالته التي كتبها يف � 21أكتوبر من
عام  2014على النحو التايل« :يبلغ تومي من العمر 26
ع��ام��ا .وق��د حب�س حب�سا ان��ف��رادي��ا يف قف�ص م��ن �أ���س�لاك.
مل تثبت ���ض��ده يف ي���وم م��ن الأي����ام �أي���ة ج��رمي��ة ق��د يكون
حب�س لأج��ل��ه��ا ،ومل ت��وج��ه �إل��ي��ه �أي��ة تهمة .وه��و ال يوجد

يف غوانتنامو و�إمن��ا يف كلوفرفيل بنيويورك .كيف �صار
هذا الأم��ر ممكنا؟ «بب�ساطة» لأن تومي قرد من ف�صيلة
ال�شامبانزي  »...ويدافع بيرت �سينجر عن فكرة �أن القردة
العليا «�أ�شخا�ص» تقيم و�شائج وجدانية مع بني جن�سها
ك��م��ا ي��ف��ع��ل الإن�����س��ان ،وحت���زن ع��ل��ى ف��ق��د حم��ب��وب��ات��ه��ا كما
يحزن الإن�سان ،وهي كائنات واعية قادرة على التفكري كما
الإن�سان ،وقادرة على ا�ستباق الأمور والتخطيط كما هم
بنو �آدم ،بل متتلك �أ�س�سا للأخالق يف ا�ستجابتها لت�صرفات
قردة �أخرى  .و�ضد على ال�صور الكاريكاتورية املعار�ضة،
ي�ؤكد على �أن القول ب���أن ال�شامبانزي «�شخ�ص» ال يعني
منحه حق الت�صويت ،وال احل�ضور �إىل املدر�سة ،وال �إقامة
دع��وى �ضد الإ���س��اءة �إليه واالف�ت�راء ،و�إمن��ا يعني �إعطاءه
حقا �أ�سا�سيا لكي تكون له منزلة اعتبارية قانونية ،بدل
ح�سبانه جمرد «مو�ضوع»؛ وباجلملة عَدُّ ُه كائنا ذا كرامة،
لأنه كائن ذو م�شاعر.
ويف ���ش���أن امل��و���ض��وع ال��ث��ال��ث املتعلق ب���أم��ر قد�سية احل��ي��اة
ي��ت�����س��اءل ب��ي�تر ���س��ي��ن��ج��ر� :أث���م���ة �إل�����زام �أخ�ل�اق���ي ب��ال��ت�برع
بالأع�ضاء؟ وهل ال�صحة العمومية تتعار�ض مع احلرية
ال�شخ�صية؟ وهل ينبغي لنا �أن ميتد بنا العي�ش �إىل �ألف
�سنة؟
ويف �ش�أن اجلن�س واجلنو�سة ،يت�ساءل بيرت �سينجر عما
�إذا ك��ان مفهوم «زن��ا امل��ح��ارم» ينطبق على �صلة البالغني
والق�صر وحدها �أم يطال ذلك �صلة بالغني ببالغني؟ و�إىل
�أي حد ينبغي اعتبار اجلن�س �أمرا هاما يف حياة الإن�سان؟
ويف �أمر ال�سعادة يت�ساءل بيرت �سينجر :هل نقدر على رفع
م�ستوى ال�سعادة القومية؟
ويف �ش�أن ال�سيا�سة يت�ساءل :مل��اذا ن�صوت؟ وه��ل املواطنة
حق؟ وهل علينا توقري وت�شريف العن�صريني؟
ويف ���ش���أن احلكامة ال�شاملة يت�ساءل :ه��ل الدبلوما�سية
امل��ف��ت��وح��ة �أم�����ر مم���ك���ن؟ وه����ل ع��ل��ى امل��ل��وث�ين ل��ل��ب��ي��ئ��ة �أن
ي���ؤدوا �أك�ثر من غريهم على ما اقرتفت �أيديهم يف �ش�أن
التغريات املناخية؟
ويف �أمر العلم والتكنولوجيا ،يت�ساءل :هل للكائنات الآلية

من حقوق؟
ويف امل��و���ض��وع الأخ��ي�ر :ه��ل ت��ن��اول املن�شطات �أم���ر خاطئ
�أخالقيا؟ وهل يجوز الغ�ش يف لعبة كرة القدم؟
لهذا الكتاب ف�ضائل عدة:
منها �أن��ه ميكن اعتباره من �أح�سن املداخل �إىل الفل�سفة
بعامة و�إىل فل�سفة الأخالق املعا�صرة بخا�صة .فهو كتاب
م�ؤن�س :ي�ؤن�سنا ب�أ�سماء فال�سفة كبار ،كما ي�ؤن�سنا ب�أفكار
فل�سفية �أ�سا�سية.
ومنها �أن ق�صر مقاالته والطريقة الت�شويقية التي كتبت
بها قد حتمل القارئ على قراءته كما يقر�أ ق�ص�ص �ألف
ليلة وليلة يف كل يوم مقالة.
ومنها �أنه يذكرنا بحقوق غرينا من الكائنات علينا ،فال
ي�ترك كائنا �إال وذكرنا بحقوقه علينا :النبات ،ال�سمك،
احلوت ،الدجاج ،القردة ...
على �أن �آراء بيرت �سينجر ال تخلو من �أن تطرح مع�ضلة
�أخالقية مل يطرحها قط يف كتابه ،وك��ان مفكرو العرب
م��ن املهتمني ب����آداب امل��ذاه��ب ق��د ط��رح��وه��ا .وه��ي م�س�ألة
�صلة املذهب بالزِمِ ه :هل «ال ِز ُم املذهب» ـ �أي ما يلزم عن
القول مبذهب ما �أو عن اعتناقه ،حتى ولو مل يقل وا�ضع
املذهب بذلك ـ ُيعَدُّ جزءا من املذهب �أم ال؟ وهل �صاحب
امل��ذه��ب م�����س���ؤول ع��م��ا ي��ل��زم ع��ن م��ذه��ب��ه م��ن �أف���ع���ال ،كما
ي َُح ِّمل البع�ض ،مثال ،ابن تيمية �أفعا َل ال�سلفية اجلهادية
يف زماننا هذا� ،أو كما َح َّمل البع�ض مارك�س �أفعال �ستالني؟
�أ�ستح�ضر ه��ذه امل�س�ألة بعدما ق���ر�أت يف �إح���دى اجل��رائ��د
الأمريكية منذ �أيام عن �أم مطلقة تتبنى املذهب النباتي ـ
 Vegarismـ على نحو ما يقول به �سينجر و�أقرانه،
بلغ بها حر�صها على تطبيق مبادئ املبد�أ ـ ومنها منع �أي
غ���ذاء ا�صطناعي ع��ن ابنها و�أي حل��م �أو غ���ذاء م��ن �أ�صل
حيواين ،واالكتفاء ب��امل��وارد الطبيعية وباملاء وبالتعر�ض
�إىل �أ�شعة ال�شم�س الطبيعية ـ �إىل حد تعري�ض حياة ابنها
�إىل اخلطر؛ مما حدا ب��الأب �إىل رفع دعوى على طليقته
طالبا حل�ضانة الطفل .ل�ست �أدري ما �إذا كان بيرت �سينجر
قد قر أ� عن هذه احلادثة وحوادث �أخرى دائرة على بع�ض
خماطر النزعة النباتية املتطرفة ـ �أخرجت حولها �أفالم
ـ وعما �إذا ك��ان ق��د ط��رح على نف�سه ���س���ؤال «الزم املذهب»
هذا ،وهو الذي ما يفت�أ يذكرنا ب�أخالق امل�س�ؤولية .جمرد
ت�سا�ؤل.
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الأخالق يف العامل الواقعي مقالة موجزة يف الأ�شياء
التي تهم  ..لبيرت �سينجر
حممد ال�شيخ *
�شهدت �ساحة الفل�سفة الأخالقية انتعا�شا بالغ الأهمية يف العقود الأخرية .ذلك �أن عامل اليوم يطرح من املع�ضالت الأخالقية ال�شيء الكثري :بدءا من م�شكلة «القتل
الرحيم» �إىل م�س�ألة «الإرهاب» ،مرورا مب�سائل �ش�أن «اال�ستن�ساخ» و»احلياة اخلا�صة» وغريها من الإ�شكاالت اخللقية املعتا�صة .ولعل �أحد �أبرز مفكري الأخالق يف زماننا هذا
الفيل�سوف النباتي الأ�سرتايل ـ الذي مل ي�أكل حلما منذ  43حوال ـ بيرت �سينجر ( ) -1946الذي �صنفته جملة «تامي» ( )2005بو�صفه �أحد �أهم ال�شخ�صيات العامة املائة
الأكرث ت�أثريا يف العامل ،وزاد املعهد ال�سوي�سري  Gottlieb Duttweiler Instituteـ وهو معهد للت�شاور وتداول الأفكار ـ على الأمر ،ف�صنفه عام  2013بح�سبانه ثالث
�أهم �شخ�صية فكرية م�ؤثرة يف العامل .وقد عرف عنه �إثارته ملوا�ضيع �أخالقية مهمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بعامل اليوم� :صالتنا باحليوانات ،م�سائل احلياة واملوت و�آدابهما،
م�س�ألة م�ساعدة النا�س الأكرث فقرا وعوزا يف العامل ...

وها هو اليوم يطلع علينا بجماع مقاالته يف �ش�أن الأخالق
ال ال��ن��ظ��ري��ة ،وال امل��ع��ي��اري��ة ،و�إمن���ا الأخ��ل�اق التطبيقية ـ
وه��ي امل��ق��االت التي ن�شرها يف �إط��ار م�شروع Project
 Syndicateالذي انطلق منذ عام  2005والذي كان
ين�شر مقاالته يف  450و�سيلة توا�صل ـ جريدة ـ يف  153بلدا.
هذا ف�ضال عن متفرق املقاالت يف �أ�شهر اجلرائد العاملية:
نيويورك تاميز ،وا�شنطن بو�ست ،نيويورك دايلي نيوز،
ف��ري �إن��ك��واري� ،إي���دج��� ،س��ان��داي م��ورن�ين ه�يرال��د  ...وقد
بلغت امل��ق��االت  86مقالة كتب معظمها مب��ف��رده وب�ضعا
منها باال�شرتاك مع باحثني �آخرين.
ينطلق بيرت �سينجر يف �أفكاره التي دونها يف كتابه ،كما يف
م�شروعه الفكري الأخالقي بعامة ،من مقدمتني اثنتني:
�أول��ه��م��ا؛ �أن الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن ت�ساهم
م�ساهمة ح��ي��وي��ة يف �أ���ش��د امل��ن��اق�����ش��ات ا�ستعجالية ال��ي��وم.
ذلك �أن �أهمية ح�صة در�س الفل�سفة تكمن يف �أنها احل�صة
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ق���د حت���ول ���ش��خ�����ص��ا �إىل ن��ب��ات��ي� ،أو �إىل
حم�سن �إىل الفقراء الإح�سان املثمر املجدي� ،أو �إىل متربع
على الغرباء ـ وه��ي املفاهيم الأ�سا�سية التي ت��دور عليها
�أخ�لاق��ي��ات �سينجر .ف��ه��و رج���ل ن��ب��ات��ي �إح�����س��اين �إك��رام��ي
حمامي عما ي�سميه «رفاهية احليوانات» منظر ملا يعرف
با�سم «حركة حترير احليوانات» ـ ال�شيء ال��ذي ال تفعله
ح�ص�ص درو�س �أخرى.
وث��ان��ي��ه��ا؛ �أن الأح���ك���ام الأخ�لاق��ي��ة ـ م��ن م��ث��ل« :ه���ذا �أم��ر
خاطئ �أخ�لاق��ي��ا وه��ذا �أم��ر م�صيب» ـ وعلى عك�س �أحكام
ال��ذوق ـ «يعجبني ه��ذا اللون �أو ه��ذا النوع من املثلجات»
ـ م��ا ك��ان��ت ه��ي ب��الأح��ك��ام ال��ذات��ي��ة ،ول���و ك��ان��ت ه��ي جم��رد
�أحكام ذاتية ملا احتاجت �إىل التدليل عليها واك ُتفي فيها
بال�صيغة ـ «يعجبني هذا الأمر لأنه يعجبني وكفى» ،فال
ميكن �أن ت�س�أل �شخ�صا ما ،مثال« ،ملاذا يعجبك هذا النوع
من املثلجات؟» ـ و�إذا ما كنا نقر ب�أن الأذواق تختلف ،ف�إننا
نعتقد �أن م��ن املهم االحتجاج مل�س�ألة «امل���وت الرحيم» �أو
مل�س�ألة «�أك��ل اللحوم» .فال نعتقد حني نقول ل�شخ�ص ما
»:ال ت�ضرب طفلك» �أننا فقط منتع�ض ذاتيا من الفعل،
و�إمن��ا لأننا نعتربه فعال خاطئا من الناحية الأخالقية.
وتلك هي النزعة املو�ضوعية يف الأخ�لاق التي تقوم �ضد
النزعة الذاتية ،والتي ترى �أن موقفنا من �إنهاء عذابات



�شخ�ص يف حالة كوما عميقة ال يتعلق ب�أمر ما �إذا كانت
لدينا م�شاعر وخماوف� ،أو ما �إذا كنا ع�شنا اللحظة بعينها،
و�إمنا لأن لنا حججا عن منع �سكرات املوت ال�شديدة �أكنا
معنيني بها �أم ال.
يف م��دخ��ل كتابه ،يذكرنا بيرت �سينجر ب�أننا «كلنا نقوم
باختيارات �أخالقية» ،و�أننا غالبا ما نقوم بذلك من غري
وعي منا� .أكرث من هذا ،عادة ما نتبنى تعريفا للأخالق
على �أنها تتعلق بطاعة قواعد تبد�أ على النحو التايل:
«ينبغي عليك �أن  ،»...و�أن العي�ش �أخ�لاق��ي��ا �إمن��ا معناه
العي�ش �ضمن دائ���رة ه��ذه ال��ق��واع��د وع���دم خ��رق��ه��ا .لكنه
�سرعان ما يالحظ �أن هذا الت�صور للأخالق ت�صور غري
تام .وعدم متامه ناجم عن �أمرين� :أوال؛ �إنه ت�صور ينظر
�إىل احلا�ضر وال ينظر �إىل امل�ستقبل (الأجيال القادمة)؛
ومن ثمة ف�إن �أخالقنا لي�ست ب�أخالق م�س�ؤولية .وثانيا؛
�إن���ه ت�����ص��ور ينظر يف ح���دود ن��وع��ن��ا ال��ب�����ش��ري وال ينظر يف
ح��ق��وق الأن�����واع الأخ�����رى غ�ير ال��ب�����ش��ري��ة؛ وب��ال��ت��ايل ف���إن
�أخ�لاق��ن��ا ت�����س��ق��ط يف ال��ت��ع�����ص��ب ل��ن��وع م���ن ال��ك��ائ��ن��ات �ضد
ك���ل الأن������واع الأخ������رى .ك��م��ا ي��ذك��رن��ا ب�����أن ث��م��ة ال��ت��زام��ات
وم�������س����ؤول���ي���ات ل��ل��م��واط��ن�ين يف امل��ج��ت��م��ع ال���دمي���ق���راط���ي.
فالكثري من القرارات تت�ضمن اختيارات �أخالقية ،ومبكنة
املواطنني من املتمرنني على التفكري الأخ�لاق��ي �أو على
الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة �أن ي������ؤدوا دورا م��ه��م��ا يف املجتمع،
معيبا على الفال�سفة ـ يف العامل الأجنلو�سك�سوين ـ �أنهم
كانوا يهتمون بتحليل «الكلمات» و»املفاهيم» الأخالقية
ـ �ضمن ما يعرف حتت م�سمى مبحث «م��ا بعد الأخ�لاق»
 Meta-Ethicsـ وي�شيحون بنظرهم ع��ن الأ�سئلة
واملع�ضالت الأخالقية ذات امل�ضمون ـ ما الذي ينبغي لنا
�أن نفعله يف هذه احلالة �أو يف تلك ،و أ�م��ام هذا الإع�ضال
الأخالقي �أو ذاك؟ ـ وهو امل�سمى بالأخالق اجلوهرية �أو
ذات امل�ضمون  .Substantial Ethicsوهكذا،
ف�أنت واجد الفيل�سوف الأجنلو�سك�سوين عندما ت�س�أله :ما
علي �أن �أفعله يف �أم��ر ك��ذا �أو ك��ذا؟ يجيبك:
ال��ذي ينبغي َّ
ما ال��ذي يعنيه مفهوم «اخل�ير»؟ وم��ا وج��ه «اخل�يري��ة» يف
«اخلري»؟ وال ي�س�ألك عن �س�ؤالك الأخالقي احلارق.
وال ينكر بيرت �سينجر ـ يف �إف�ضاءة منه �سخية ـ �أنه هكذا
كان حال النظر الأخالقي �أيام �شبيبته .ويرى �أن من ح�سن

حظه �أن ث���ورة ال��ط�لاب ،يف �أواخ���ر ال�ستينات م��ن القرن
املا�ضي و�أوائل ال�سبعينات منه ،غريت الطريقة التي كانت
ُت��زاول بها الفل�سفة الأخالقية و ُت��د َّر���س .ففي عهد حرب
فيتنام والكفاح �ضد العن�صرية والتمييز اجلن�سي وتدمري
البيئة ،طالب الطلبة ب���أن مت�سي املحا�ضرات اجلامعية
ذات �صلة بامل�سائل الواقعية امللحة ،مما دفع بالأ�ساتذة �إىل
العودة �إىل �أ�صول مباحثهم ،الئذين ب�سقراط وهو ي�سائل
تالمذته حول طبيعة العدالة وما الذي يتطلبه �أن نعي�ش
عادلني؛ فكان �أن ملكوا �شجاعة طرح �أ�سئلة نظرية لتلك
التي كان يطرحها طلبتهم و�أتباعهم واجلمهور العري�ض
من �أفناء النا�س.
وهكذا وبوفق هذه الروح جاء كتابه الأول ـ الدميقراطية
وال��ع�����ص��ي��ان ( )1973ـ ال���ذي ُك��ت��ب ع��ل��ى خلفية م��ق��اوم��ة
التمييز العن�صري واجلن�سي وح��رب فيتنام .وقد ت�ساءل
ربرا يف نظام دميقراطي.
عن متى يكون الع�صيان املدين م َّ
ومنذ ذاك احلني ارت�أى �أن يعالج تلك الق�ضايا التي تهم
ال��ن��ا���س م��ن خ���ارج �شعب الفل�سفة .وذل���ك كله ���ض��دا على
ت�صور رائج يف بع�ض الأو�ساط الفل�سفية مفاده �أن ما من
�شيء ميكن للنا�س الذين مل يد ُر�سوا الفل�سفة فهمه �إال
وهو �شيء �ضحل ال ميكن لفيل�سوف حق �أن يقول به .وعلى
�ضد ه���ؤالء� ،صار يذهب �إىل �أن ما من �شيء �أمكن قوله
بو�ضوح �إال َ َّ
ون عن �أنه مت التفكري به يف و�ضوح ـ يف حتية
خفية منه �إىل الفيل�سوف النم�ساوي لودفيغ فيتجن�شتني
( ) 1951 -1889الذي جعل من «الو�ضوح» معيارا �أ�سا�سيا
للفل�سفة العميقة.
وال��ك��ت��اب م��ن��ظ��ورا �إل���ي���ه يف ج��م��ل��ت��ه ع���ب���ارة ع���ن خم��ت��ارات
�ستة وثمانني من كتاباته الق�صرية .ورغ��م ما قد يكون
للمقاالت ال�صحفية من نزوع �إىل التعلق بال�ش�أن الظريف،
مم���ا ح���دا ب��امل��ف��ك��ر االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال��ف��رن�����س��ي
برودون (� )1865 -1809إىل القول�« :إمنا اجلريدة مقربة
الأفكار»� ،إال �أن بيرت �سينجر يرى �أن بع�ض الأفكار تبقى
حية ،بل وتنتهي �إىل دفن حفاري قربها ،بل وت�ؤثر �أكرث
م��ن امل���ؤل��ف��ات الفل�سفية ال�ضخمة يف اجلمهور العري�ض
الوا�سع.
�إن ت���أم��ل ع��ن��اوي��ن ه���ذه امل��ق��االت ال�����س��ت��ة وال��ث��م��ان�ين التي
ح��واه��ا الكتاب ـ وال��ت��ي كتبت على م��دى عقد م��ن الزمن

