22

الجمعة  5تشرين األول  2018العدد 3581

الجمعة  5تشرين األول  2018العدد 3581

ثقافة وناس

ثقافة وناس

فلسفة

القلق الوجودي ...الثمن البـاهظ لـ«الحرية»
جوي سليم

«قلق»
للتشكيلي
اندري نيمز
( 1909ــــ
)1985

23

ّ
متزوجة حديثًا نوبات
عانت امــرأة
رع ـ ـ ـ ـ ٍـب كـ ــانـ ــت تـ ـنـ ـت ــابـ ـه ــا ح ـ ــن ك ــان
زوج ـهــا يـخــرج مــن امل ـنــزل ويتركها
ً
وح ـ ـيـ ــدة .ف ــي ك ــل م ـ ــرة ،ك ــان ــت تـجــد
نفسها بمفردها بعد رحيله ،كانت
ت ـص ــاب ب ــال ــذع ــر م ــن ف ـك ــرة واح ـ ــدة:
أن تـجـلــس خ ـلــف ال ـن ــاف ــذة وت ـن ــادي
املـ ـ ّ
ـارة عـلــى طــريـقــة بــائـعــات الـهــوى.
ٌ
لم يكن هناك شــيء في ماضي هذه
ال ـس ـيــدة ،شخصيتها أو تــربـيـتـهــا،
يـبـ ّـن سبب الـخــوف الــذي يعتريها.
ّ
لعل ظرفًا ما ،بال أهمية كبرى ،مثل
حديث عابر أو قراء ة ما ،أثار لديها
ٍ
ّ
نسميه «دوار املمكن».
مــا ُيمكن أن
ً
وجـ ــدت امل ـ ــرأة نـفـسـهــا ف ـج ــأة «ح ـ ّـرة
ب ـش ـك ــل مـ ـت ـ ّ
ـوح ــش» ،وه ـ ــذه ال ـحــريــة
ٍ
الـ ـت ــي ت ـب ـع ــث ع ـل ــى «ال ـ ـ ـ ـ ــدوار» ب ــدت
نافذة على احتماالت المتناهية.
كمدخل
هذه الحكاية رواها سارتر
ٍ
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن شـ ـع ــور ال ـق ـل ــق الـ ــذي
حجز مكانًا كبيرًا فــي فكر فالسفة
الوجودية .ارتبط القلق لدى هؤالء
ب ـث ـي ـمــات وجـ ــوديـ ــة م ـح ــوري ــة م ـثــل:
الـ ـع ــدم ،املـ ـ ــوت ،ال ـح ــري ــة اإلن ـســان ـيــة
وغيرها.
ت ـش ـب ـي ــه الـ ـقـ ـل ــق ب ـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ــدوار» ل ـيــس
خاصًا بـســارتــر ،إذ نجده عند عدد
من الفالسفة الوجوديني .حتى إننا
نجد التشبيه نفسه لدى الفيلسوف
ال ـفــرن ـســي بــاس ـكــال (ال ـق ــرن الـســابــع
ً
عشر) ،وصــوال إلى التعبير األشهر
عـ ـن ــد كـ ـي ــركـ ـيـ ـغ ــارد ،أبـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة
ال ــوج ــودي ــة الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن ف ــي ك ـتــابــه
«مفهوم القلق» أن «القلق هو دوار
الحرية».
ّ
م ــن مــنــا ل ــم يـشـعــر ب ـهــذا ال ـ ــدوار من
قـ ـب ــل؟ ي ـم ـكــن ت ـع ــري ــف الـ ـ ـ ــدوار بــأنــه
تـ ـح ــديـ ـدًا االنـ ـ ـج ـ ــذاب ن ـح ــو ال ـ ـفـ ــراغ.
هكذا ،إن القلق يختلف عن الخوف،
ّ
موجهًا نحو موضوع
بكون األخير
ّ
ّ
معي .أمــا القلق فهو شعور موجه
ن ـحــو الـ ـف ــراغ ،ول ـيــس ل ــه مــوضــوعــا.
بــالـنـسـبــة إل ــى ك ـيــرك ـي ـغــارد ،إن هــذا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوار ي ـ ـجـ ــيء م ـ ــن «ان ــده ــاشـ ـن ــا
أم ــام ال ـعــدم» .ولـكــن كـيــف يــأتــي هــذا
الشعور؟ وكيف يمكن تجاوزه؟

«حتى ال نغفو في عالم من
األوغاد»
«ح ـ ــن أرى ال ـع ـم ــى وال ـ ـبـ ــؤس ل ــدى
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ح ــن أش ــاه ــد ك ــل ال ـك ــون
صــام ـتــا ،واإلن ـس ــان م ـتــروكــا لنفسه
ب ــا ضـ ــوء ،ح ــائ ـرًا ف ــي ه ــذه ال ــزاوي ــة
مـ ــن الـ ـ ـك ـ ــون ،مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة َم ــن
وضعه هنا ،ماذا جاء ليفعل ،وماذا
سيصبح ،حــن سيموت عــاجـزًا عن
ك ــل م ـعــرفــة ،أدخـ ــل ف ــي ال ــذع ــر ،مثل
رجــل ُحمل نائمًا فــي جــزيــرة قاحلة
ومرعبة ،واستيقظ من دون معرفة
أين هو ،ومن دون وسيلة للخروج».
يـمـكــن اع ـت ـبــار وص ــف بــاس ـكــال هــذا
تعريفًا ّأولـيــا للشرط اإلنساني من
وجهة نظر الوجوديني ،على الرغم
مـ ــن ك ــون ــه آتـ ـي ــا مـ ــن ح ـق ـب ــة ســاب ـقــة
بكثير على ظهور الوجودية كتيار
فلسفي .إن اإلحساس املهيمن لهذا
ال ـ ـشـ ــرط اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وال ـ ـ ـ ــذي ن ـج ــده
لـ ــدى ك ــل ال ـف ــاس ـف ــة ال ــذي ــن اه ـت ـمــوا
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ،ه ـ ـ ــو ال ـ ـق ـ ـلـ ــق ب ـح ـس ــب
ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
مونييه.
للقلق كمفهوم فلسفي ،مكانة مهمة
ل ــدى كـيــركـيـ ّغــارد ،هــايــدغــر ،ســارتــر
وب ــوف ــوار .مــثــل هــذا املـفـهــوم محركًا
ل ـل ـم ـع ــال ـج ــة ال ـ ــوج ـ ــودي ـ ــة ل ــإن ـس ــان
وال ـ ـك ـ ــون وع ــاقـ ـتـ ـهـ ـم ــا .ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
«مـفـهــوم ال ـق ـلــق» ،جـعــل كـيــركـيـغــارد
مـ ـ ــن إح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ذات ـ ـ ـ ــي ِمـ ـ ـث ـ ــل ال ـق ـل ــق
م ــوض ــوع ــا ملـ ـفـ ـه ــوم ف ـل ـس ـف ــي .ب ـه ــذا
الـ ـكـ ـت ــاب ،يـ ــرى ك ـث ـي ــرون أنـ ــه ّأس ــس
لـ ـنـ ـظ ــري ــات ه ــاي ــدغ ــر وس ـ ــارت ـ ــر عــن

املوضوع ،وحتى لفرويد.
ل ـ ــدى كـ ـي ــركـ ـيـ ـغ ــارد ،أن الـ ـ ـ ــروح هــي
الـتــولـيــف ( )synthesisبــن النهائي
وال ـ ــانـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـت ــولـ ـي ــف/
التركيب يتم فقط عبر القلق .القلق
ّ
ه ــو دوار ال ـح ــري ــة ال ـ ــذي ي ــول ــد ألن
ال ــروح تــريــد الـتــولـيــف بــن النهائي
والالنهائي ،بني محدودية اإلنسان
والمحدودية املمكن .الروح هي «قوة
مـلـتـبـســة» ،فـيـمــا الـقـلــق ه ــو الــرابــط
بني اإلنسان وبني هذه القوة .يشرح
ك ـي ــرك ـي ـغ ــارد أن ال ـق ـل ــق ه ــو «واق ـ ــع
ال ـ ــروح» ال ــذي يـظـهــر دائ ـم ــا كـ ـ «عــدم
غــامــض» ،لـكـنــه يختفي مــذ نـحــاول
اإلم ـ ـسـ ــاك بـ ــه ،ه ــو «ال ش ـ ــيء» لـكـنــه
ق ــادر عـلــى إقــاق ـنــا .الـقـلــق هــو دوار
أنطولوجي (مرتبط بالكينونة) في
ّ
وجه املطلق الذي تولده الحرية.
يــرى مونييه أن الفالسفة املثاليني
«هـ ـ ــربـ ـ ــوا» إلـ ـ ــى األن ـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي لــم
ت ـخ ــدم س ــوى ه ــدف واح ـ ــد :الـعـثــور
عـلــى ال ـس ــام .ن ـظــام دي ـك ــارت ،نـظــام
هـ ـيـ ـغ ــل ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا لـ ـيـ ـس ــت س ــوى
ّ
متعجلة» في وجه املستقبل
«سدود
ومـ ـخ ــاط ــره .ه ـ ــذه األن ـظ ـم ــة املـقـفـلــة
ال ت ــري ــد س ــوى إل ـغ ــاء ال ـق ـلــق «ال ــذي
ينفجر من األعماق املربكة للكائن».
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــة
ال ــوج ــودي ــة ل ـت ـج ـعــل الـ ـك ــائ ــن يـقـظــا
دائ ـ ـمـ ــا .ت ــأت ــي ك ـ ـ «ح ـم ـل ــة ع ـق ــاب ـي ــة»،
بـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر مـ ــون ـ ـي ـ ـيـ ــه ،ض ـ ـ ــد ه ـ ـ ــروب
«ال ـس ـي ـس ـتــام» ال ــذي يـمـيــل إل ــى نــزع
ثقل املسؤوليات عن الـفــرد ،لرميها
عـلــى األج ـهــزة ،األيــديــولــوجـيــات ،أو
األس ــاطـ ـي ــر .ال ــوج ــودي ــون ي ـع ـيــدون
وض ـ ـ ــع ثـ ـق ــل «الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر» عـ ـل ــى ك ـت ـفــي
اإلنـســان وح ــده ،حتى ال «نغفو في
عالم من األوغاد» ،كما يقول سارتر.

الدهشة أمام العدم
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــول لـ ـطـ ـف ــل «ال ت ـق ـط ــع
ً
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع» ،ي ـن ـت ـب ــه ف ـ ـجـ ــأة إلـ ـ ــى أن ــه
ً
«قــادر» على أن يقطع الشارع فعال.
ّ
انـطــاقــا مــن هـنــا ،حــلــل كـيــركـيـغــارد
نـ ـ ّـص ال ـس ـق ــوط م ــن س ـف ــر ال ـت ـكــويــن
فــي العهد الـقــديــم ال ــذي اعـتـمــده في
مقصده.
«مفهوم القلق» لتوضيح
ّ
إن امل ـنــع اإلل ـه ــي أرب ــك آدم ف ــي جــنــة
ع ــدن ،فــأوقــظ فــي داخ ـلــه اإلمـكــانـيــة،
مــا جعل آدم فــي تلك اللحظة يــدرك
أنه ٌّ
حر.
بــرأي كيركيغارد ،قلق آدم جــاء من
إمكانية أن ينتهك املنع اإللـهــي في
أي لحظة .يلفت هنا إلــى التناقض
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاخـ ـ ــر ،حـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ّ
املتجسد في املنع (ال تأكل
األخالقي
ّ
م ــن ش ـج ــرة م ـعــرفــة ال ـخ ـيــر وال ـش ــر)
نفسه هــو الــذي يحث اإلنـســان على
«الخطأ».
ينطوي القلق عند كيركيغارد على
معنى مزدوج :نفسي وأنطولوجي.
ً
أوال ،ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـنـ ـفـ ـس ــي،
ّ
وانـطــاقــا مــن تحليل الـنــص نفسه،
يــرتـبــط الـقـلــق بــاإلحـســاس بــالــذنــب.
ه ـنــا ت ـظ ـهــر ال ـت ــوج ـه ــات املـسـيـحـيــة
لكيركيغارد ،كما ينظر لهذا البعد
لـ ّـديــه ،بارتباطه بالجنسانية التي
مثلت حجر زاوية التحليل النفسي
م ــع فـ ــرويـ ــد .ث ــان ـي ــا ،ع ـل ــى الـصـعـيــد
األن ـ ـطـ ــولـ ــوجـ ــي ،إن ال ـق ـل ــق مــرت ـبــط
بالخلط بــن الــذعــر والــدهـشــة التي
يثيرها العدم واملوت لدى اإلنسان.
أما نتيجة الربط بني هذين البعدين
(ال ـن ـف ـس ــي واألنـ ـط ــول ــوج ــي ،ال ــذن ــب
والدهشة) فهي الحرية.
أمـ ــا ك ـي ــف يـ ـت ـ ّـم تـ ـج ــاوز هـ ــذا ال ـق ـلــق
بالنسبة إلى الفيلسوف الدانمركي،
فــإن اإلجــابــة ج ــاء ت على مرحلتني.
ً
أوال ع ـبــر االخ ـت ـي ــار .بــالـنـسـبــة إلــى
كيركيغارد إن االختيار هو «اللحظة
املحظية للوجود» .يقول مونييه إن
االخ ـت ـي ــار «ط ـ ــارد ف ـكــر كـيــركـيـغــارد
مثلما طــارد ّ
هم الكلية فكر هيغل».

هو
برغم كل آالم اإلنسان ومآسيهّ ،
يمتلك أن يختار ،األمر الذي يمكنه
ّ
ّ
مــن تـجــاوز القلق .لكن هــذا «الـحــل»
ً
لم يصمد طويال لديه ،إذ إنه اقتصر
عـلــى املــرحـلــة األخــاقـيــة مــن مــراحــل
الوجود الثالث في فكره (إلى جانب
امل ــرح ـل ـت ــن ال ـج ـم ــال ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة).
ومثلما آمــن إبــراهـيــم بمشيئة اإللــه
ح ــن كـ ــاد أن ي ـضـ ّـحــي ب ــاب ـن ــه ،يــرى
كيركيغارد أن «قفزة اإليـمــان» هذه
ّ
هي الحل األخير لإلنسان.
ك ــذل ــك ،أش ـ ــار مــون ـي ـيــه ف ــي م ـعــرض
ح ــديـ ـث ــه ع ـ ــن مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـقـ ـل ــق ل ــدى
ك ـيــرك ـي ـغــارد إلـ ــى أن األخـ ـي ــر أج ــاب
على الــذيــن عــارضــوا التشديد على
ّ
مشبهني إياه بالتعبير
القلق لديه،
ع ــن ف ـك ــرة «االضـ ـ ـط ـ ــراب» ف ــي الـفـكــر
ال ـب ــورج ــوازي .فــأوضــح أن ال عالقة
لألمرين بعضهما ببعض إال عندما
تـتـقـلــص فـلـسـفــة الـقـلــق إل ــى «شـعــار
سوسيولوجي».

كائن الممكن
يـ ـقـ ـل ــق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
هايدغر ،ألنه غير قادر على أن يكون
نفسه ،ألنــه يشعر بأنه غير أصيل،
ألن ـ ــه مـ ـتـ ـغ ـ ّـرب ف ــي الـ ـع ــال ــم ال ـي ــوم ـ ّـي
الـعــادي .هــذا العالم يطمئنني ،لكن
فــي الــوقــت نفسه أشـعــر فيه بغربة،
غــربــة ع ــن ال ـك ـي ـنــونــة .ف ــي الـتـعــاطــي
ال ـي ــوم ــي ي ـع ـجــز امل ـ ــرء ع ــن أن يـكــون
ذاتــه .من هنا ،يأتي القلق بالنسبة
إلى الفيلسوف األملاني .فيما يكون
الـخــوف «خــوفــا مـ ــن ،»...يــأتــي القلق
أمام نفسي ،ألنني لست متحققًا.
بالنسبة إلــى هايدغر ،نحن قلقون
ّ
ألنـنــا «مــرم ـيــون» .قـلـقــون ألن هناك
تـفــاوتــا بــن مــا نـحــن عليه وب ــن ما

يقلق اإلنسان ــــ بحسب هايدغر ــــ
ألنه غير قادر على أن يكون نفسه،
ألنه ّيشعر بأنه غير أصيل ،ألنه
متغرب في العالم اليومي العادي
ّ
اإلنسان يهرب من
أن
رأت دو بوفوار
ّ
«الجدي» ،إلى
القلق باللجوء إلى
ّ
االحتماء بالقيم المعدة سلفًا
نريد أن نكون .وهنا التفاوت ليس
فقط باملعنى الــذي تجعلنا الحياة
ال ـي ــوم ـي ــة ن ـف ـه ـم ــه ،بـ ــل هـ ــو ت ـف ــاوت
مرتبط بالكينونة بحد ذاتها.
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ه ــاي ــدغ ــر
مـنـهـمــك ف ــي االن ـش ـغ ــاالت ال ـيــوم ـيــة،
ولـ ــذلـ ــك هـ ــو ل ـي ــس ن ـف ـس ــه« .ال ـ ـعـ ــام»
ي ـس ـل ــب م ـن ــه أص ــالـ ـت ــه ،ي ـح ــرم ــه مــن
أن يـتـحـقــق ك ـكــائــن .يـصـبــح «األنـ ــا»
هــو نفسه «ال ـ ُـه ــم» ،بــالـتــالــي تصبح
ال ــذات مطبوعة بــالـجـمــاعــة ،فيكون
االغتراب هو النتيجة.
ال ـكــائــن قـلــق ألن ــه غـيــر مـحـقــق .ألنــه
يعلم أنــه غير أصـيــل .القلق يصيب
ع ــال ــم ال ــام ـع ـن ــى الـ ـ ــذي ي ـح ـيــا ف ـيــه.
ال ـق ـل ــق ي ـف ـتــح ال ـك ــائ ــن ع ـل ــى امل ـم ـكــن.
يـ ـش ــرح م ــون ـي ـي ــه أن اإلن ـ ـسـ ــان ل ــدى
هايدغر ،من ّ
شدة تطويعه لألشياء
واألدوات ،ينتهي بــأن يصبح غير
أص ـ ـيـ ــل ألنـ ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــه ش ـي ـئــا
ب ــن ه ــذه األشـ ـي ــاء .تـعـبـيــره يصبح
ث ــرث ــرة ي ــوم ـي ــة ،ح ـي ــث ك ــل م ــوج ــود
يـتـقـلــص ال ــى ال ـخ ـطــاب ال ــذي نقوله
عنه .الوجود في العام ،يتقلص الى
الثرثرة في العام.
يوضح مونييه وجهة نظر هايدغر
على النحو اآلتي :ليس قلق هايدغر
مــن شــيء بعينه ،بــل هــو تعبير عن
ـار ل ـل ـك ــائ ــن فــي
إدراك وحـ ـش ــي وعـ ـ ـ ـ ٍ
العالم وليتمنا وسيرنا نحو املوت.

وي ـل ـفــت ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي إلــى
أن ال ـ ـخـ ــوف يـ ـق ــود ب ــال ـن ـه ــاي ــة إل ــى
الـطـمــأنـيـنــة ،ألن ــه خ ــوف م ــن أش ـيــاء
معينة ،وإن أفضل عدو لإلنسان هو
العدو املرئي ،في حني أن القلق هو
رعب «ال يمكن أن نمسك به».
وبإشارة الفتة ،يشير مونييه إلى أن
هايدغر فهم أن كــل عقيدة خــاص،
ديـنـيــة أو أيــديــولــوجـيــة ،تــذهــب إلــى
تشييد «مالجئ للخوف» عوضًا عن
القلق .الـخــوف مــن شــيء /موضوع
أو مـ ـ ــن آخ ـ ـ ـ ــر ،م ـ ـ ـعـ ـ ــروف وواض ـ ـ ـ ــح،
يـقــي اإلن ـس ــان الـقـلــق م ــن الــامـحــدد
والـ ــام ـ ـت ـ ـنـ ــاهـ ــي .م ـ ــن ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـيـ ــاء
الرهيب« :روح الخوف تذيب القلق
س ــري ـع ــا ب ــن آالف امل ــاج ــئ امل ــادي ــة
واألخالقية».
إذا كــان القلق لــدى كيركيغارد هو
ق ـلــق م ــن اإلم ـك ــان ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا مــن
«إم ـكــان ـيــة أن أكـ ـ ــون» ،ف ــإن هــايــدغــر
يـ ـضـ ـف ــي ب ـ ـع ـ ـدًا أنـ ـط ــول ــوجـ ـي ــا ع ـلــى
ّ
فيعرف اإلنسان
تفسير كيركيغارد،
على النحو اآلتــي« :كائن ـ املمكن».
القلق لدى هايدغر هو نداء الوعي.
ي ـن ــادي ـن ــي وعـ ـي ــي ب ــواسـ ـط ــة ال ـق ـلــق
كــي أتحقق ،كــي أصبح «أن ــا» .حتى
انتقل من شعور الغربة إلى شعور
األص ــال ــة .هـنــا ي ـكــون الـقـلــق مــرادفــا
ً
لـ ـ ـس ـ ــؤال :كـ ـي ــف أصـ ـب ــح أص ـ ـيـ ــا فــي
حـيــاة تـشـ ّـدنــا دوم ــا بــاتـجــاه انـعــدام
األصالة؟
إن ــه «نـ ــداء ال ــوع ــي» نـحــو املستقبل.
قلق نحو املشروع .وفي حني القلق
ي ــدف ـع ـن ــي ،ف ـ ــإن الـ ـخ ــوف ال يــدع ـنــي
أسـ ـي ــر ،وال أن أحـ ـق ــق ذات ـ ـ ــي ،ب ــرأي
هايدغر.

القلق كجزء من «الفعل»
لفهم القلق مــن وجهة نظر سارتر،
يجب فهم ،ولو عام وسريع ،لفلسفة
الــوجــود لــديــه .بـخــاف كيركيغارد
وهـ ــايـ ــدغـ ــر ،ي ـغ ـي ــب ال ـب ـع ــد ال ــدي ـن ــي
أو ال ـ ــروح ـ ــي عـ ــن نـ ـظ ــري ــة سـ ــارتـ ــر.
اإلن ـس ــان م ـتــروك فــي عــالـ ٍـم ال خــالــق
َ
لــه ،وبالتالي ال أمــل خارجيًا يمكن
التعلق به .كل شيء ممكن َ
وع َرضي.

ن ـح ــن وح ـ ـيـ ــدون بـ ــا مـ ـس ــاع ــدة وال
أع ـ ـ ـ ـ ــذار .اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان مـ ــرمـ ــي ف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وه ـ ــو امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ال ــوح ـي ــد
ع ــن ك ــل م ــا ي ـف ـع ـلــه .م ــن ه ـن ــا نـفـهــم،
م ــا ي ـق ـص ــده ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي
ح ــن يـ ـق ــول إن اإلن ـ ـسـ ــان «م ـح ـك ــوم
بالحرية» .محكوم ،ألن هذه الحرية
مـثـقـلــة لـلـغــايــة ،ال بـصـيــص أم ــل من
ال ـخ ــارج ،اإلن ـســان م ـســؤول بـمـفــرده
عن اإلنسان وعن مستقبله.
َّ
ل ــذل ــك ،ول ـك ــون ـن ــا مـ ـت ــروك ــن ،ي ـحــتــم
علينا أن نختار بأنفسنا كينونتنا.
ل ـ ــذل ـ ــك ،الـ ـ ــوجـ ـ ــود ي ـس ـب ــق ال ـج ــوه ــر
لـ ــدى سـ ــارتـ ــر ،وه ـ ــذا ه ــو ال ـت ـعــريــف
األساسي للفلسفة الوجودية لديه.
أن ــا أك ــون م ــا أص ـي ــر ،وال ـجــوهــر هو
م ـ ـشـ ــروع ي ـب ـن ـي ــه اإلن ـ ـس ـ ــان ،ول ـي ــس
ً
معطى مسبقًا.
هذه املهمة كلها تتزامن بالطبع مع
الـقـلــق .فيصبح اإلن ـســان بـحـ ّـد ذاتــه
مرادفًا للقلق ،برأي سارتر .يستعني
الفيلسوف الفرنسي بــرمــزيــة قصة
النبي إبراهيم ،القصة العزيزة على
كيركيغارد .يقول إن قلق إبراهيم،
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ــأم ـ ــره ال ـ ـلـ ــه بــال ـت ـض ـح ـيــة
بــابـنــه ،لــم يـكــن قلقًا فــرديــا فحسب،
ب ــل ه ــو ق ـلــق ألن إب ــراه ـي ــم كـ ــان فــي
تـلــك الـلـحـظــة مـفــوضــا عــن الـبـشــريــة
ٌ
ج ـم ـعــاء .ألن اإلنـ ـس ــان مـ ـس ــؤول عن
اإلنـســان ،إن كل ما يحدث مع الفرد
كأنه يحدث مع كل إنسان .لذلك إن
كل اختبار أخالقي ،بأهمية اختبار
إب ــراه ـي ــم ،ي ـكــون فـيــه اإلن ـس ــان كــأنــه
موضع أنظار اإلنسانية كلها.
يلفت سارتر إلى أن األمــر ال يتعلق
هنا بالقلق الــذي يقود إلــى سكينة
الالفعل ،بــل إن القلق الــذي تقصده

الفلسفة الــوجــوديــة هــو ذل ــك الــذيــن
يـ ـح ـ ّـرك ب ــاتـ ـج ــاه «الـ ـفـ ـع ــل» .ك ـم ــا أن
ً
ال ـق ـل ــق ل ـي ــس س ـ ـتـ ــارة ت ـف ـص ـل ـنــا عــن
الـفـعــل ،لكنه ج ـ ٌ
ـزء مــن الـفـعــل نفسه.
في الشق امللحد من الــوجــوديــة ،إذا
جــاز التعبير ،ال أمــل إال ب ـ «الـفـعــل».
اإلنـ ـ ـس ـ ــان لـ ـي ــس سـ ـ ــوى مـ ــا ي ـف ـع ـلــه،
هــذه نـجــدتــه الــوحـيــدة .وهـنــا تكمن
أه ـم ـي ــة ال ـق ـل ــق ،ك ــداف ــع ن ـح ــو الـفـعــل
ال ــذي ي ـحـ ّـول الــوجــوديــة إلــى عقيدة
تـ ـف ــاؤلـ ـي ــة ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،فـ ــي وجـ ـ ــه مــن
ي ـت ـه ـم ـه ــا ب ـ ـ «ال ـت ـب ـش ـي ــر ب ــالـ ـي ــأس».
القلق هو ّ
املنبه الذي يوقظ اإلنسان
ليصنع اإلنسان.

المظهر المزعج للحرية
ع ـل ــى خ ـط ــى سـ ــارتـ ــر ،رأت سـيـمــون
دو ب ـ ــوف ـ ــوار أن اإلنـ ـ ـس ـ ــان م ـ ـتـ ـ ٌ
ـروك
تمامًا ،وبذلك تصبح أفعاله حتمية
وال ـ ـتـ ــزامـ ــات م ـط ـل ـق ــة .إذا ك ـ ــان ال ـلــه
م ــوج ــودًا ،ف ــإن بــإم ـكــانــه أن يصفح
ّ
ويعوض ،ولكن إذا كان الله
ويمحو
غير موجود تصبح أخطاء اإلنسان
ال تغتفر.
قدمت بوفوار فكرة جديدة ومثيرة
لــاهـتـمــام فــي ه ــذا الـسـيــاق ،حينما
أش ــارت إلــى أن اإلن ـســان ال يـحـ ّـب أن
يشعر بأنه في خطر .وبما أن القلق
هــو املـظـهــر املــزعــج لـلـحــريــة بحسب
تعبيرها ،يهرب اإلنسان من القلق،
وهـ ــو ب ــال ـت ــال ــي يـ ـه ــرب م ــن حــري ـتــه.
ك ـ ـيـ ــف؟ ب ــالـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى «ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـدي»،
إلــى االحـتـمــاء بالقيم امل ـعـ ّـدة سلفًا،
واالن ـ ـضـ ــواء ت ـح ـت ـهــا ك ـم ــا يـنـضــوي
ال ـط ـف ــل فـ ــي ع ــال ــم الـ ـكـ ـب ــار .ت ــوض ــح
ال ـف ـي ـل ـس ــوف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن وض ــع
كون
الطفل يتسم بإيجاد نفسه في
ٍ
لــم يـســاعــد فــي تــأسـيـســه ،يــأتــي إلــى
عــالـ ٍـم مـصـمــم مــن دونـ ــه ،وه ــو لــذلــك
يـظـهــر بــالـنـسـبــة إل ـي ــه ك ـم ـط ـلــق ،وال
يمكنه بالتالي إال أن يخضع له .في
عيني الطفل ،إن اختراعات اإلنسان،
ال ـل ـغــة وال ـق ـي ــم ،ه ــي وق ــائ ــع مـعـطــاة
س ـل ـفــا ،ال يـمـكــن تـجـنـبـهــا كــالـسـمــاء
واألشجار.
ولكن بعد الطفولة ،تبدأ «العيوب»
بــالـظـهــور .يـصــاب الطفل بــالــذهــول،
ثم يسأل نفسه «ماذا ّ
علي أن أفعل؟».
ع ـن ــد هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ي ـن ـه ــار ال ـعــالــم
ال ـ ـجـ ــدي ،وتـ ـح ــن ل ـح ـظــة االخ ـت ـي ــار
ال ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي امل ــراهـ ـق ــة ت ـح ــدي ـدًا.
ت ـ ـقـ ــول بـ ـ ــوفـ ـ ــوار إن امل ـ ــراهـ ـ ـق ـ ــة هــي
لحظة االختيار األخالقي .األخــاق،
األيديولوجيات ،االلتزامات الكبرى،
ت ـقــي اإلنـ ـس ــان م ــن «دوار ال ـحــريــة»
الذي يحكي عنه كيركيغارد .تبقيه
م ـت ــوازن ــا ت ـحــت س ـقــف ال ـي ـقــن وفــي
مـ ـن ــأى ع ــن خ ـط ــر املـ ـمـ ـك ــن .ف ــي ه ــذه
الحالة ،يغلب الحنني إلى الطفولة،
إلـ ــى األم ـ ـ ــان ،ال ل ـش ــيء ول ـك ــن ألن ـنــا
ب ـحــاجــة إل ــى «آلـ ـه ــة» ت ـثـ ّـبــت األرض
تحتنا ،ولتريحنا من دوار الحرية
املرهق.
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