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الغرض من هذا الكتاب للفيلسوف اللبناني
نــاص ـيــف ن ـص ــار  -ك ـمــا ي ــأت ــي ف ــي تــوطـئـتــه -
مزدوج؛ فهو استجابة لحاجة االهتمام بالفكر
ال ـف ـل ـس ـفــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـع ــاص ــر ب ـغ ـيــة إبـ ـ ــرازه
وتحليله وتقييمه واستيعابه مــن جهة؛ ومن
جهة ثانية ،استعادة انتقالية ألفكار طرحت
ف ــي ك ـتــابــات ســاب ـقــة تـتـمـحــور ح ــول ض ــرورة
الربط بين فلسفة اإلنـســان وفلسفة الوجود.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـتـنــاول ن ـصــار فــي كتابه
هــذا قضية الــوجــود فــي فكر المفكر اللبناني
شارل مالك بما يخدم قضية تعميق النظر في
العالقة بين فلسفة الوجود وفلسفة اإلنسان،
وذلك من خالل تحليل نقدي لكتاب المقدمة
ل ـشــارل مــالــك بــوصـفـهــا س ـيــرة ذات ـيــة فلسفية
يمثل مضمونها الفلسفي خالصة نظرته إلى
الوجود ومراتبه ،وهي عند مالك :الرياضيات
والعلم والكوزمولوجيا والحلولية والمثالية
والكيانية والحياتية واإلي ـمــان (أعـلــى مراتب
الوجود).
وإذ نـ ـتـ ـح ــرك ف ـ ــي رح ـ ـ ــاب س ـ ـيـ ــرة ذاتـ ـي ــة
فلسفية  -كـمــا ي ــرى ن ـصــار  ، -يفتتح شــارل
مالك سيرته الذاتية بعبارات الغربة ،الغرابة
والـتـغــرب ،فيرى أن الكائن اإلنـســان غريب -
«غ ــري ــب ف ــي ام ـتــاكــه سـ ــرا ً وغ ــراب ــة .وغــريــب
هــو فــي كونه متغرباً  -غريب متغرب .وسر
أســراره يكمن في ذلك التغرب إيــاه» .والغربة
المقصودة هي الغربة النفسية الميتافيزيقية.
وفــي رأي مالك ليس وجــود اإلنـســان وغربته
في الدنيا نتيجة مصادفة وليس مصيره قدرا ً

مـحـكــومـاً بــالـمـصــادفــة .ثـمــة حقيقة متعالية،
وأخيرة يشير إليها شعور اإلنسان بالتغرب.
وهـ ــذه الـحـقـيـقــة ه ــي م ــا ي ـجــدر بــاإلن ـســان أن
يسعى إلى اكتشافه واالتصال به واالستقرار
فـيــه .فالتجربة الـتــي يع ّبر عنها تركيز مالك
عـلــى الـغــربــة وال ـت ـغــرب هــي تـجــربــة «الـتـحــرق
إلى الوجود الكامل ،إلى الكيان األسمى ،إلى
الحقيقة ال ـح ـقــة» .فـهــل ه ــذا الــوجــود الكامل
م ــوج ــود بــالـفـعــل؟ وم ــا ه ــي طــريــق اكـتـشــافــه
والوصول إليه والعودة إلى أحضانه؟

مــن ه ـنــا  -كـمــا يــوضــح نــاصـيــف نـصــار -
تـبــدأ طــريــق الـبـحــث عــن الحقيقة عـنــد شــارل
مالك واالتـحــاد بها .إنها الطريق التي تجتاز
«مراتب الوجود» وصــوالً إلى الوجود الكامل
المطلق ،إلــى الكيان النهائي« ،الـكـيــان الــذي
عـنــدمــا نـبـلـغــه ،ن ـعــرف س ــر غــراب ـت ـنــا ،وه ــو ما
كنا ننشد في توقنا إلــى العودة من غربتنا».
وه ـ ــذا ال ــوج ــود ال ـك ــام ــل ال ـم ـط ـلــق ه ــو ال ـشــيء
الـمـطـلــق الـ ــذي ال ت ــدرك ــه ال ـع ـل ــوم ،وال ت ــدرك ــه
الفلسفة إدراك ـاً صحيحاً ،وبخاصة إذا فهمت
المطلق على نحو حلولي أو مادي .فال سبيل
إلــى إدراك ــه ،إذا كــان ثمة سبيل ،ســوى سبيل
اإلي ـمــان اإلبــراهـيـمــي .وعـلــى هــذا النحو يقدم
مالك المقدمة التي يضع فيها خالصة نظرته
إلى الوجود.

