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الفلسفة ِلَم

وإنما والهمجيني، املتوحشني األقوام عن تُميِّزنا التي هي وحدها الفلسفة إن
ولذلك فيها، الصحيح التفلسف ُشيوع بمقدار وثقافتها األمة حضارة تُقاس
حقيقيني. فالسفة يمنحه أن هي البالد من بلد عىل بها هللا يُنعم نعمة أجلَّ فإن

أمني) عثمان الدكتور املرحوم ترجمة الفلسفة، مبادئ (ديكارت،

فلسفتك. به تحلم مما بكثري ألكثر هوراشيو يا واألرض السماء يف إن

الخامس) املشهد األول، الفصل (هاملت،
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متهيد

منذ اتَّخذ الذي التعجب من أم — أفالطون قال كما — الدهشة من الفلسفة تنبع هل
يكن ولم وجود كان لَم األسايس: امليتافيزيقي السؤال صورة هيدجر حتى وشيلنج لينتز
واملحال؟ والعذاب، والرش، واأللم، املوت، أمام اإلنسان رجفة عن تعبري أهي عدم؟ باألوىل
يحس حني األليمة تجربته عن تصدر هل عينيه؟ يف العالم وغربة العالم يف غربته عن أم
«كريكجار الحق الذاتي للوجود متَّقدة عاطفة عن أم األنت، عن األنا تفصل التي الهاوية
حيوان اإلنسان أن أم معناه، عن وتساؤله وسلوكه فعله من حريته من تأتي هل ونيتشه»؟
عليها، يُجيب أن يمكنه ال أسئلة لطرح والفطرة الحاجة تدفعه «شوبنهور» ميتافيزيقي
تُعذِّبه مشكالت عن العقيل! املنهجي السؤال أهي «كانط» عنها يتخىل أن كذلك يمكنه وال
«فتجنشتني»؟ الفلسفة من نفسه الفيلسوف عالج هي الوحيدة مهمتها أن أم وتُضنيه،
الذي الداء هي أم اإلصالح، وبرامج الحلول يدها يف تحمل (أيديولوجية) عقلية عقيدة أهي
الحكيم هو أم «نيتشه» بالذنب املثقل العرص ضمري هو الفيلسوف هل الدواء؟ أنه يتصور
عنه ًا معربِّ عرصها هي النهاية يف الفلسفة أتكون و«العام»؟ «الكل» صيف واملتخصِّ البصري،
موحد، عقيل نسق يف ووضعها ونقدها ثقافته تحليل هي مهمتها وتكون «هيجل» باألفكار
وأخريًا فيها؟ غناء ال وثرثرة له، داعَي ال ترًفا فيه نعيش الذي العلم عرص يف أصبحت أم

مًعا؟ هما أم وياسربز» «اسبينوزا الحياة تُعلِّم أم «أفالطون» املوت تُعلِّم هي هل
القدماء مع تبدأ فهي التاريخ؛ مر عىل الفلسفة تعريفات كل نذكر أن املستحيل من
واألخرية األوىل واألسباب الخالدة «امُلثُل» ومعرفة الوجود، مبدأ يف الحر النظري البحث من
والسعادة، والفضيلة الحكمة إىل الحب! الخالصيدفعه والسعي موجود»، هو بما «للموجود
كل وينظم يشء بكل يحيط الذي الكيل» «العلم إىل واملعارصين املحَدثني مع لتصل
أو بالعقل والعلم األولية، وأشكالها رشوطها تحدد التي العقلية املعرفة ونظرية يشء،



الفلسفة ِلَم

والتحليل الخالص، املتعايل للشعور «الظاهرياتي» والتحليل ذاته، يعي الذي املطلق الروح
الدقيق والوصف والبقاء، واملنفعة الحياة إرادة وتأكيد وأحواله» لإلنسان «الوجودي
التقليدية الفلسفة أوهام عن الكشف بُغية الصحيحة واملنطقية اللغوية االستخدام ألساليب
كما املستحيل من إلخ. … القائم االجتماعي للواقع الجديل والنقد الزائفة، ومشكالتها
باختالف تختلف التعريفات ألن الفلسفة، ماهية يحدد جامع تعريف إىل نصل أن ترى
الكثرة هذه أمام نُسلِّم أن بد وال منها. والغاية ورسالتها ومنهجها طبيعتها إىل النظرة
التنافر، أشد متنافرة عقلية جهود عىل يصدق عام» «مفهوم الفلسفة بأن التعريفات من
والسلوك، واملعرفة، للوجود، الكربى املشكالت عن بالسؤال االهتمام بينها يجمع كان وإن
ووضعه اإلنسان طبيعة تفسري أو للعالم، الشامل التفسري إىل االتجاه أو والقيمة، واإلرادة،

ومصريه. ومستقبله بذاته ووعيه الكائنات بني
من ننتفع بماذا التعريفات؟ من الهائل الحشد هذا أمام نفعل ماذا سألَت: ربما
أال كانط)؟ قال (كما «فضيحة» نفسه الفلسفات تعدد أليس اإلجابات؟ عنه تختلف سؤال
تدعو أال الذات! فهم هي بل األخرى وتقول املعرفة، فحص هي «غايتها» إن إحداها تقول
أو االجتماعي العدل نظرية أنها الرابعة تؤكد بينما الحياة، يف العملية الهداية إىل الثالثة
— تشعر أن دون — الفلسفة عىل فرضت قد تكون بهذا ولكنك السيايس؟1 والتأثري التغيري

عنها عربَّ خمسة تحديدات يف تراثه، يف تعيش تزال ال الذي تاريخها، بداية منذ الفلسفة تنحرصتعريفات 1
بما باملوجود العلم هي (٢) األوىل. واألسباب املبادئ عن البحث هي الفلسفة (١) التايل: النحو عىل اليونان
اإللهي) (أو باهلل التشبه هي (٥) الحقيقة. تأمل هي (٤) تعلمه. أو املوت إىل السعي هي (٣) موجود. هو
التفكري إىل مدخل فولكمان-شلوك، هينز كارل كتاب األساسية التعريفات هذه عن (راجع الطاقة بقدر
K. H. Volkmann- ١٩٧٥م. كلوسرتمان، املاين)، نهر (عىل فرانكفورت بعدها، وما ص١٤ الفلسفي،
Schluck; Einführung in das philosophische Denken, Frankfurt/M.,Vittorio Klostermann,

.(2te Auflage , 1975
يف أو املختلفة، الفلسفية املعاجم تحددها كما العامة، صورتها يف الفلسفة تعريفات من املزيد وانظر
تعريفات خصوًصا (ص٧٧–٩٢، واملعارصين واملحَدثني القدامى الفالسفة بعض عند الخاصة صورتها
دار القاهرة، الفلسفة، أُسس الطويل، توفيق ١٩٧٤م، العربية، النهضة دار بريوت، سينا) وابن أرسطو
الفلسفة، إىل جديد مدخل بدوي، الرحمن عبد ص٤٥–٨٥، ١٩٧٦م، السادسة، الطبعة العربية، النهضة
مكتبة القاهرة، الفلسفة، إىل مدخل الحميد، عبد حسن ،٧-٣٩ ص املطبوعات١٩٧٥م، وكالة الكويت،
١٩٧١م، مرص، مكتبة القاهرة، الفلسفة، مشكلة إبراهيم، زكريا ص١١–٤٢، ١٩٧٧م، رأفت سعيد
السادسة، الطبعة العربية، النهضة دار القاهرة، العامة، الفلسفة يف مقدمة هويدي، يحيى ص٢٦–٦١،
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تمهيد

وأنها األهداف، متعددة بطبيعتها الفلسفية «املرشوعات» أن ونسيت تتعداه، ال واحًدا هدًفا
(وإن البرش، أعمال كسائر ومحدودة مؤقتة برشية أعمال — املطلق إىل طموحها برغم —
إذا محقٌّ فأنت ذلك ومع املنطق!) يف كما املؤكدة للمعرفة أمثلة وجود يمنع ال هذا كان
فلسفته يحدد الذي هو اإلنسان فطبْع غريها. عىل وتفضلها إحداها تختار نفسك وجدت
طبيعته عىل يتوقف الفلسفات إلحدى اإلنسان واختيار جيز)، وليم عبارة تقول (كما
ال (إذ تماًما؛ موفقتني غري الشائعتني العبارتني هاتني أن ومع فشته). يقول (كما كإنسان
الطعام ألوان من يشاء ما يختار كما «الفلسفات» من يشاء ما يختار أن اإلنسان يستطيع
وراء تكون قد غريها. دون فلسفة إىل النهاية يف يميل منا واحد كل فإن والثياب!) والرشاب
الراحة إىل حاجة أو االجتماعي، والتغيري اإلصالح يف رغبة عملية، أو عقلية نزعة امَليل هذا
بدافع إليها يميل النهاية يف ولكنه … أو لذاتها باملعرفة أرستقراطي شغف والعزاء، والتدبر
له يكون أن — بحق ومخلًصا ا جادٍّ كان إذا — يكفي ال إذ نفسها؛ جذوره إىل يمتد ب غالَّ
نفسه، عليه الحقيقة هذه تملك أن بدَّ ال بل الحقائق، إحدى ملعرفة والذكاء الرباعة من حظ
العالم بمعنى تتعلق كانت إذا خصوًصا وإنسان، شخص هو بما بها ويتعذب يجريها أن

الحياة. وحقيقة
والوسيط، القديم تاريخها من تعلمناه كما الفلسفة «تعريف» لك أقدم أن اخرتت ولقد
التعريف هذا وخالصة الفلسفة، ما السؤال: هذا يتناول الذي األول الفصل مدار أجعله وأن
يزال وال «الكل». يف حرٌّ عقيلٌّ كيلٌّ نظٌر أي الحكمة، إىل سعي أنها نفسها الكلمة اشتقاق من
العلمي والتطور العرص رضورات كانت وإن إجماله، يف صالًحا رأيي يف التعريف هذا
اليوم املستحيل فمن األقدمني، عند عليه كان ا عمَّ مختلًفا تطبيًقا تطبيقه تُحتِّم واالجتماعي
اليومية بالحياة عالقة كل من الخالصة املعرفة وهو عليه، ينطوي الذي األعىل املثل نقبل أن
كثري تدخلت أن بعد األوىل صورته يف عليه نُرصَّ أن أيًضا الغفلة ومن االجتماعي. والسياق
تستطيع ال نتائج إىل فيها وانتهت عريقة، فلسفية مشكالت بحث يف املستقلة العلوم من
الفيلسوف ر سيصوِّ التعريف ذلك بمضمون التشبث أن هذا إىل أضف تجاهلها. الفلسفة
طاليس وقع كما املربكة املشكالت يف يقع والناس، العالم عن غريب تائه رجل صورة يف
نجد ولهذا اإلشفاق! تثري ما بقدر السخرية تُثري «رومانسية» صورة وهي املاء. برئ يف قديًما

والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة، الفلسفة، إىل مدخل إمام، الفتاح عبد إمام ص١٣–٥٠، ١٩٧٠م،
ص٢١–٣٣. ١٩٧٢م،
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الفلسفة ِلَم

«املوضوع». قدَّم الذي األول الفصل إىل بالقياس املوضوع» «نقيض ب أشبه الثاني الفصل
السابق هيجل بتعريف مستعينًا الفلسفة؟» «ِلَم املطروح السؤال عىل اإلجابة يحاول فهو
وقد باألفكار». عنه ًا معربَّ «عرصها بأنها الحق فلسفة ألصول مقدمته يف حددها الذي
والتحليل، النقد يتضمن كما الشامل الكيل النظر عىل ينطوي ألنه التعريف، بهذا أخذُت
الجامعية أبراجها وتغادر الواقع، من تقرتب أن بالفلسفة عرصيهيب يف رضوري وكالهما
من موقًفا وتتخذ التقنية، وإنجازاته ومشكالته العرص علوم وتتابع حني، إىل حني من
وتاريخه ومجتمعه لنفسه فهمه تعميق عىل اإلنسان وتعني والسياسية، االجتماعية أزماته

ومصريه.
إخوتنا مع فيه نتحرك شامل جديل» «حدث الواقع هذا متغري. واقع يف اليوم نعيش إننا
ملتزمون واتجاهه، حركته يف مشاركون وأمامه، عنه مسئولون جميًعا نحن اإلنسانية. يف
هناك كان إن الفيلسوف، من الناس ينتظره الذي فما وآالمه. رشوره من والتقليل بتطويره
بمثابة ستكون التي األخرية الكلمة له تتصدى الذي هو هذا شيئًا؟ منه ينتظر يزال ال من
من قريبة فلسفة معالم إىل اإلشارة وسنحاول السابقني، ونقيضه املوضوع بني «التأليف»
الدور تبني أن تحاول كما بها، ونتعذب فيها نحيا التي اليومية ومشكالته والواقع العمل
من زمالئه مع بالتعاون املشكالت لهذه حل إليجاد الفيلسوف به ينهض أن يمكن الذي
دوره وتبني الجديد القديم «سقراط» اكتشاف من تمكَّن إذا وذلك صني، واملتخصِّ العلماء
وستختلف مطروًحا. سيظل الفيلسوف من الناس ينتظره عما السؤال إن السقراطي.
عنقها. يف يضعه الذي والهدف منا كل بها يقتنع التي الفلسفة حسب عليه اإلجابة يف اآلراء
فعل ولكن الفلسفة. عليها تقوم التي الحرية تقتضيه يشء املختلفة اآلراء هذه واحرتام
هذا فهم عىل يساعدنا أن بدَّ ال — املختلفة اآلراء أصحاب فيه يشرتك الذي — نفسه التفلسف
وتغيريه. لتفسريه الرضوري بالوعي يمدنا وأن شتاته، وتوحيد وتوضيحه الجديل الواقع
أو التحذلق يف رغبة تقصد ال هنا الجدل وكلمة مفتوح. جديل فعل نفسه التفلسف إن ثم
روح وعن ، التغريُّ عن يكف ال واقع عن تعبري هي وإنما الجديد. وراء واالنسياق التعقيد
كما متصلة، حركة يف ألنه جديل فهو يفرت. أو يتجمد أن بدوره يمكنه ال الذي التفلسف
وضع حتى العالم قلب يف «هرياقليطس» غرسه منذ التغري عن يتوقف لم نفسه منهجه أن
بعينه، مذهب عند الجدلية نظرتنا تتصلب ال ولهذا األساسية. ومبادئه صيغته «هيجل»
فهو ذلك ومع عليه. وقضاء له خيانة هو معني بقالب وتقييده حوار، صميمه يف الجدل ألن
للواقع ورفضه املتجددة، العقلية بثورته املختلفة واستخداماته «تحوالته» كل يف يحتفظ

واملقاومة. النقد إىل واتجاهه القائم،
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تمهيد

من غريه إىل يضاف الفلسفة إىل «مدخًال» يكون أن «الكتيب» هذا من الهدف يكن لم
أن عيلَّ لوجب كذلك األمر كان ولو األجنبية. اللغات أو العربية اللغة يف الكثرية املداخل
يخلو يكاد ال التي املشكالت من وغريها والقيم والوجود املعرفة مشكالت من العديد أتناول
التفلسف ماهية تحديد عن يخرج ال متواضًعا، هدًفا الحقيقة يف كان لقد واحد. مدخل منها
«االنقراض» مظاهر عليه طغت الذي املتخلِّف العربي عاملنا يف خصوًصا — «ووظيفته»
أرجو ولهذا — األخطار وجه يف ويثبته ينفذه حر علمي فكر إىل حاجة يف وأصبح واالنهيار،
يف والدخول املختلفة «الفلسفات» أبواب لطرق استعداًدا أكثر وهو القارئ منه يخرج أن
ولكن الفلسفات. هذه عن أوىف تفصيالت سيفتقد أنه عندي شكَّ ال أصحابها. مع ُحر حوار
ملناهجها التعرض أو إليها، باإلشارة أكتفي جعلني لنفيس رسمتُه الذي املتواضع الهدف
يجد أن عندي واملهم واحدة! كلمة يف أحيانًا تنكمش قد رسيعة عبارات يف ومشكالتها
التساؤل لهذا املحدود، غري التساؤل عىل أقدر وهو قراءته من االنتهاء بعد نفسه القارئ
الفقر يشكو ال مشرتك عالم ُصنع عن ومسئوليته وشجاعته لحريته الوحيد الضمان هو

والعدل. والحرية والعقل، الخري من

١٩٧٨م شتاء يف صنعاء
مكاوي الغفار عبد
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األول الفصل

الفلسفة؟ ما

١

من أول — العجوز طاليس كان فقد الضحك. يف وأغرقت الثراقية الفتاة عليه ضحكت
يلتفت ال طريقه يف يسري — اليوم إىل امللزمة العقلية بصورته الفلسفي السؤال وضع حاول
مواضع من ويتأكدون هدفهم يعرفون ممن الناس سائر يفعل كما يسري يكن لم أحد. إىل
وما بالنجوم. املرصعة صفحتها بتأمل مشغوًال السماء، إىل رأسه رافًعا كان فقد أقدامهم.
الطريف املشهد أن بدَّ وال عيناه. تَرها لم املاء من حفرة أو نبع يف املسكني وقع أن إال هو
عىل تقف كانت ربما الصافية. العالية ضحكتها فأطلقت الخبيثة الشقراء استهوى قد
يعرفه ما عنه تعرف كانت وربما املاء، يف يسقط املهيب الشيخ رأت عندما الطريق جانب
بأحوال والتنبؤ والخسوف الكسوف وحساب النجوم ل بتأمُّ ولٍع من «ملطية» مدينتها أهل
نجاحه عن يتحدثون أو الفيلسوف باسم يخاطبونه الناس سمعت وربما والبحار. امِلالحة
زالت ال التي ضحكتها إطالق من يمنعها ولم له يشفع لم كله هذا ولكن وأفضاله. وشهرته
— الحكاية1 يروي الذي أفالطون يقول كما — الفيلسوف ألن ذلك اليوم. حتى ترتدد
الناس أغلب من بل وحدهن، الثراقيات الفتيات من ال الضحك، موضع أبًدا دائًما سيظل
الحرية من أخرى ألوان ويف املاء نبع يف يسقط — العالم عن الغريب وهو — ألنه عام، بوجه

واالرتباك.
أن الصدفة بمحض أكان الفلسفة؟ قصة بها بدأت التي الضحكة هذه تعني ماذا
فعل وأن الطبيعية، الحياة تخالف الفلسفة أن منها نفهم هل ساذجة؟ عادية فتاة تطلقها

.١٧٤ ثيانيتوس، أفالطون، 1



الفلسفة ِلَم

يشء التفلسف بأن املجهولة الفتاة ضحكة توحي هل مألوف؟ فعل كل يعارض التفلسف
يصنع» ما «يعرف إنسان كل ومن منها استحق ولهذا فيه، نفع وال منه جدوى ال عميل غري

واملقاومة؟ االستنكار موضع بل واالستهزاء، السخرية موضع يكون أن
لهذا تصويره يف أفالطون مع ولنمِض حني. إىل األسئلة هذه عىل اإلجابة لنؤجل
العميل السلوك بني الفيلسوف، وبني العادي الرجل بني األسايس التعارض موقف املوقف؛
سقراط حول ون يلتفُّ الذين الشباب من واحدة صورة يف لنا مه يجسِّ إنه التفلسف. وبني
«أبوللودور» هو الشاب هذا حد. عند يقف وال النقد يعرف ال جارًفا تحمًسا له ويتحمسون
به يرسم أفالطون كان (هل واملأدبة فيدون محاورتي يف جانبية كشخصية يظهر الذي
محاورة من األخرية اللحظات تذكرنا ولو الشباب؟) سن يف كان عندما نفسه هو صورته
أن لتذكرنا فمه، إىل السم كأس رفع عندما السجن يف نفسه سقراط حياة ومن فيدون
وأن عاٍل، بصوت ويبكي يشهق انفجر الذي الحارضين بني من الوحيد هو كان أبوللودور
رجعنا لو طبعه.»2 وتعلم اإلنسان هذا تعرف «إنك عنه: قائًال تالميذه ألحد التفت سقراط
سنني ثالث ظل إنه فيقول نفسه عن يروي أبوللودور لسمعنا املأدبة3 محاورة إىل كذلك
به لقائه قبل كان يفعل. وما سقراط يقول ما ليعرف وسعه يف ما أقىص يوم كل يبذل
وحيًدا الحقيقة يف كان بينما شيئًا يصنع أنه يتوهم وكان اتفق، كيفما وهناك هنا يهيم
وأعطى لسقراط نفسه فأسلم وحوَّله، له بدَّ اللقاء أن غري إنسان. أتعس من أتعس منسيٍّا،
نفسه عىل غاضبًا يثور وهو املجنون». «أبوللودور يدعونه املدينة يف الناس للفلسفة. زمامه
يف يحكي مكان كل يف يميض سقراط. مع ذلك يفعل أن يملك ال لكن إنسان، كل وعىل
إىل يستمع أو الفلسفة عن يتكلم أن أمكنه كلما بالفرح الطاغي إحساسه عن قلٍب طيبة
إىل بعد يتوصل لم أنه وجد كلما واليأس الحزن إىل يرتد أن يلبث ال لكنه عنها! يتكلم أحد
وصفوه طاملا الذين القدامى أصحابه ببعض فيه يلتقي يوم يجيء ثم بسقراط. التشبُّه
أولئك واألعمال، املال رجال من جماعة — أفالطون يؤكد كما — إنهم والجنون. بالطيش
هذا يف يشء «تحقيق عىل قدرتهم عىل ويتفقون يصنعون، ما املعرفة تمام يعرفون الذين
يف الحب أحاديث من جر مما شيئًا لهم يروي أن أبوللودور من األصحاب يطلب العالم».
لم الناجحني العمليني الرجال هؤالء أن يخفى وال «آجاثون». الشاعر بيت يف أقيمت مأدبة

.٥٩ فيدون، 2

بعدها. وما ١٧٢ املأدبة، 3
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كان وال الوجود، رس أو العالم معنى معرفة إىل بالحاجة لشعورهم الطلب هذا منه يطلبوا
بالطريف ولعهم ذلك إىل دفعهم إنما منه. ذلك يتعلموا بأن لهم ليسمح أبوللودور يف رأيهم
من فيها تمَّ وما املأدبة تلك يف جرت التي الحوار لعبة عىل للتفرُّج وشوقهم والعجيب،
نفسه يخدع وال محاوريه يعرف وأبوللودور املثرية. والطُّرف الفصيحة بالعبارات تراشق
ورثائه عليهم بإشفاقه ويواجههم فيهم، برأيه يبادرهم أنه عليهم. غريبة فلسفية بأشواق
ربما اإلطالق. عىل يشء أي تصنعون ال حيث شيئًا تصنعون أنكم تحسبون «ألنكم لهم:
االعتقاد حد عند أقف ال أنني غري تظنون، فيما حق عىل أنكم وأعتقد يسء، حايل أن ظننتم
لتطلعهم باألحرى أو لرغبتهم أبوللودور ويستجيب اليقني.» علم ذلك أعلم بل حالكم، بسوء
أهم والسكوت الصمت إىل يدفعه ولو فيه رأيهم ذلك من يمنعه لم الحب، أحاديث لسماع
وهكذا أفعل.» أن يل بدَّ فال تريدون، دمتم «ما الفلسفة: إىل حقيقي شوق كل عن بعيدون
اليوم: أنفسنا ونسأل أبوللودور! فم من تقرير صورة يف املأدبة محاورة أفالطون يروي
هذا لسان عىل «األيروس» الفلسفي الحب عن أفكاره أعمق يروي أن أفالطون اختار ملاذا
يروي جعله وملاذا والتدبر؟ الرويَّة إىل املفتقر الصغري التلميذ هذا املندفع، املتحمس الشاب
وال األفكار هذه استيعاب عىل يقدرون ال الذين واألعمال املال رجال من لجماعة رواه ما
أفالطون أن عىل هذا يدل أال فيه؟ يفكرون وال ذلك يريدون ال بل الجد، مأخذ يأخذونها
السعي أن يؤكد لكي والقنوط اليأس إىل يدفع الذي العجيب املوقف هذا رسم د تعمَّ قد
عىل القادرة هي الحقة الفلسفة وأن مواجهته، عىل القادر وحده هو الحكمة إىل املخلص
التعارض مدى الفريد املثل بهذا أوضح قد أفالطون فإن يشء من يكن مهما له؟ الصمود
فعل كلِّ عن صميمه يف يختلف التفلسف ِفعل أن بني كما يوم، كل وعالم الفلسفة عالم بني
مثل إنسان وهو — بصاحبه ويرتفع ذاته، يف هدفه يحمل ُحر نظري فعل ألنه آخر؛ عميل
كما يتعذب بينهم، فيه يكون الذي الوقت نفس يف وحياتهم حياته فوق — الناس من غريه

يقاسونه. ما ويقايس يتعذبون

٢

فالفيلسوف وجدواها! وقيمتها الفلسفة يف الشك عىل اتفاقهم عىليشء يتفقوا الناسأال يكاد
امللموس. العميل الواقع عن بعيًدا العاجي لربجه مالزم أو ثرثار، سفسطائي رجل عندهم
بالتجريد مصاب باألحرى أو والعام، املجرد يف متخصص فلهو الظن به أحسنوا وإذا
وبصريته ببرصه متجه أثر، وال لها ظلَّ ال حيث واملعنى والوحدة الكل عن باحث والتعميم،
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الظاهرة املدركات إال توجد ال حيث واألعمال الباطن يف وما وراء» و«ما فوق» «ما إىل
عامة عىل الفلسفة يف الشك يقترص وال املتعددة. الحسية واملوجودات الكثرية واألشياء
ووضعه سقراط قديًما أرسطوفان اتهم (كما حب السُّ يف بالتحليق يتهمونها الذين الناس
بذور يزرعون من صورة يف الفالسفة رون ويصوِّ والسماء!) األرض بني معلقة «سلة» يف
حيث «الغابة» ويلتمسون أيًضا، موتهم وبعد حياتهم يف اإلزعاج ويُسببون والسخط القلق
الفالسفة إىل وأسوأ أشمل بصورة ليمتد والسخط الشك هذا أن بل األشجار! إال توجد ال
مضمونها عىل وال وماهيتها، مفهومها عىل الفلسفة بداية منذ يتَّفقوا لم فهم أنفسهم؛
أوغل كلما — بعُد سنرى كما — بينهم واالختالف االضطراب ليزداد حتى ومنهجها،
يريد، ما «يعرف» الذي الشارع رجل مع األمر كذلك وليس واملضمون. املاهية يف بحثهم
اطمئنانه به املحيط العالم إىل ويطمنئ ويحققه، يبلغه كيف السليمة» «فطرته ب ويعلم
مع أيًضا كذلك األمر وليس ثابتة. وغايات أهداف نحو ثابتة أرض عىل السائرة خطاه إىل
الجغرافيا أو والنبات، الطب أو الكيمياء، أو الطبيعة يف بحثهم مجال اختالف عىل «العلماء»
يعرف أيًضا واملجتمع وأهدافه، وطبيعته عملهم حدود يعرفون فهؤالء إلخ. … والتاريخ
وخصائصه علمه طبيعة عن أحدهم ُسئل لو وفائدتها. قيمتها حول يختلف وال وظيفتهم
ملحمة لرسد الحتاج الفيلسوف ُسئل ولو محددة. بسيطة عبارة يف ألجاب وغايته ومنهجه
اكتشف وربما والعصور، واملذاهب العقول باختالف الفلسفة مفهوم اختالف عن تاريخية
اإلجابة يجد أن حاول ولو ملحمته! فصول من واحًدا فصًال يروي أن قبل السائل هروب
له قدَّم لو وحتى املحددة. النهائية اإلجابة وجد ملا واالنتظار بالصرب سائله تُغري التي
أركان يف به املحيطني صني املتخصِّ حشود من أو املنسية بذاتها مدرسة أو بعينه عقل إجابة

والندوات. املؤتمرات وأروقة والجامعات املعاهد
البحث معنى ما أو الفيزياء هي ما السؤال: هذا الفيزياء عالم سأل فلو ذلك ومع
عن نفسه هو ولكفَّ ويتجاوزه، الفيزياء علم يسبق سؤاًال يسأل بذلك لكان الفيزيائي،
هو وما الفلسفة هي ما سأل: لو أما الفالسفة! ِعداد يف ليصبح الفيزيائي البحث مزاولة
أمواج يف غارًقا بمائها، مبتالٍّ الفور عىل نفسه لوجد الفلسفة، يزاول بذلك لكان التفلسف
محاولة يكون أن يعدو ال كله تاريخها إن بل الفلسفة، صميم يف سؤال أنه ذلك بحرها!
باإلجابة يهتم الذي وهو السؤال يضع الذي هو اإلنسان إن ثم عليه. لإلجابة مستمرة
الفلسفة عن شيئًا أقول أن استطاعتي يف فليس ومصريه. وجوده بصميم يتعلق ألنه عليه،
صاغ عندما كانط يخطئ لم ولهذا اإلنسان. عن الوقت نفس يف أتكلم أن دون والتفلسف
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ما أفعل؟ أن عيلَّ ينبغي ماذا أعرف؟ أن أستطيع ماذا الصورة: هذه عىل الكربى األسئلة
(أ). اإلنسان؟ ما السؤال: بهذا جميًعا يتوجها لكي فيه؟ آمل أن يل يجوز الذي

املمكن من فليس بالرضورة، إنسانيٍّا سؤاًال والتفلسف الفلسفة عن السؤال كان وملا
«كالحقيقة عليه الجواب يكون أال السؤال هذا ماهية من ألن نهائية، عليه اإلجابة تكون أن
نقطفها ثمرة يكون أن وال — بارمنيدز عبارة تقول ما نحِو عىل — االستدارة» الكاملة
بتعريف أنفسنا نعد أو القارئ نعد أن نستطيع فلن ولهذا أيدينا، يف مطمئنني ونضعها
سنحاوله ما وكل بالنواة. القرشة إحاطة بموضوعها يحيط أخري بجواب وال للفلسفة، محدد
النفس ومعرفة الحرية عىل قدرتنا معه ونجرب نفسه التفلسف فعل يف مًعا نغوص أن هو

بيننا. املشرتك والعالم اآلخرين معرفة وبالتايل

٣

اليومي. العمل4 عالم فيه نتجاوز فعل إنه نقول بأن التفلسف من االقرتاب محاولة لنبدأ
والعلو االرتفاع (أو بالتجاوز ثم العمل» «عالم ب نقصده ما نحدد أن الحال بطبيعة بدَّ وال

والتخطي).
«واجبنا» ونؤدي يومنا قوت لنكسب يوم كل فيه نضطرب الذي العالم هو العمل عالم
الحاجات: وتلبية الجوع إشباع عالم و«اإلنجاز»، و«النفع» «الجهد» عالم هو و«وظيفتنا».
هذا دام ما العمل، عالم هو عليه. ويطغى يسوده املنفعة وتحقيق فيه، يتحكم الهدف إن
ينطوي دام وما والكد. الكدح معنى تحمل التي والفاعلية النافع للنشاط مرادًفا العمل
العام؛ الصالح نقول وال العام النفع نقول أننا مؤقتًا (لنالحظ العام النفع تحقيق عىل
الصالح مفهوم أن يؤكدون — اليوم حتى األكويني وتوماس أرسطو منذ — فالفالسفة
لحياة أي التفلسف، ملزاولة البعض يتفرغ أن العام الصالح من وأن وأعم، أشمل العام
بالصالح اليوم يختلط العام النفع أن صحيح املبارشة) املنفعة عن البعيدة والتأمل النظر
مطالبه وتزداد ويتَّسع يمتد العمل عالم أن وصحيح له. مرادًفا يكون أن ويكاد العام

نرش دار ميونخ، إليوت. س. ت. بلم تعقيب مع محارضات أربع التفلسف؟ ما بيري، يوسف 4

Pieper, Joseph; Was heiBt Philosophieren? بعدها. وما ص١٢ ١٩٥٩م، الرابعة، الطبعة كوزل،
Vier Vorlesungenmiteinem Nachwort von T.S. Eliot München, kösel-Verlage, 4te Auflage,

.1959, S. 12 ff
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اإلطالق وجه عىل «العالم» هو يصبح كله اإلنسان وجود يلتهم أن ليوشك حتى إلحاًحا
يومه من يجد منَّا َمن وقته؟ كل والدفء واملسكن املأكل إىل السعي يستغرق ال منَّا (َمن
أن يمكنه منا من ومصريه؟ فيه يعيش الذي العالم معنى أو حياته معنى يف التفكري ترف
وتقليل شخصيته وقداسة وكرامته اإلنسان حرية وتأكيد بالده بناء يف املشاركة عن يرتدد
عاملنا جعل عىل طاقته بقدر العمل عن يرتدد منا من بل مجتمعه؟ يف والبؤس والقهر الرش
اليومي العمل عالم يتجاوز فعل التفلسف أن افرتضنا فإذا ومحتمًال؟) ممكنًا عامًلا البرشي
معارص سؤال وسط فجأة املجرد «النظري» السؤال هذا مع أنفسنا وجدنا فوقه ويعلو
ويختم املاليني حياة يطبع جميًعا به نلتزم الذي اليومي العمل فعالم اإللحاح. وشديد
عالم فوق يرتفع التفلسف فعل بأن القول مع هذا يتفق كيف بخاتمه. اإلنساني الوجود
األصيل؟ والتفلسف األصلية للفلسفة فيه مكان ال اليومي العمل عالم أن يعني هل العمل؟
مسئولية من التهرب طريق وعن حسابه عىل إال تُتاح لن التفلسف فرصة أن يعني أم

ورضوراته؟ وحاجاته نشاطه أوجه عن والبعد فيه املشاركة
يتعارض التفلسف فعل أن — وهلة ألول القول هذا فاجأنا أو آملنا مهما — الواقع
ورضوراته مطالبه ازدادت وكلما اليومي. والنشاط العام النفع عالم مع مبدئيٍّا تعارًضا
كل خطره يزداد الذي العالم هذا تهديد بأن القول يمكن بل التعارض. هذا ِحدَّة ازدادت
يمكن مما بكثري أكثر والحرج التأزم من موقفها إىل ويضيف الفلسفة يهدد الذي هو يوم
ملواجهة املستمرة وحاجتها ومضمونها ماهيتها صميم عن الناجمة اإلشكاالت لها تسببه أن
غريبًا، شيئًا الناس يعدها أن عجيبًا ليس ولهذا العرصوثقافته. ظروف مواجهة يف نفسها
محاولة أو مسئول غري عقيًما جدًال أو عقليٍّا ترًفا فتصبح نفسها عن أيًضا هي تغرتب وأن
تراكمت وكلما مسدود. طريق يف تسري أنها النهاية يف تكشف الدقيقة العلوم لتقليد يائسة
نفسها عىل الفلسفة انطوت الناس صدور عىل العمل أعباء وجثمت اليومية الحياة رضورات
يف أصحابها وانزوى رغمه! عىل أو علمه دون الرضائب دافع يموِّلها التي الدرس قاعات يف

الهواة! جماعات أو الرسية الجمعيات برواد أشبه الكتمان زوايا
ويتعارض يوٍم كلَّ عالم فوق يعلو التفلسف فعل إن صحيًحا: القول هذا يبقى ذلك مع
اليومي العالم هذا شأن من نُقلِّل أن الحال بطبيعة قصدنا من وليس املبدأ، حيث من معه
أُسس فيه وتوضع اإلنسان، عالم من جوهريٍّا جزءًا ويكون بنا ويشقى به نشقى الذي
وننظر عليه نتعاىل أن أيًضا القصد وليس يتفلسف! أن يمكنه ال الذي املادي وجوده
اليومية املعيشة رضورات حول تتزاحم التي األصوات بني فمن مريح! تأميل برج من إليه
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سعر؟ وبأي الشعبي القماش أجد كيف واللحم؟ واألرز والسكر الزيت عىل أحصل أين (من
اليأس بدافع األصوات أحد فجأة يرتفع قد إلخ) … واملأوى املسكن عىل أحصل وكيف أين
هذا القديم، السؤال هذا ليسأل الوجود؛ ملعنى املفاجئة الصحوة أو التعجب أو امللل أو
كان لَم الدهشة: أغوار من نداؤه وانبعث «امليتافيزيقا» عليه قامت الذي األكرب السؤال
العريق الفلسفي السؤال هذا بإن للقول حاجة يف ولسنا عدم؟5 باألوىل يكن ولم وجود
صوت به انطلق (لو املحددة القريبة والغايات والوسائل والعمل النفع بعالم يصطدم
إن ما ولكن بالصرب!) الناس نصحه أو بالجنون صاحبه التهم الطوابري زحام يف ضجر
الخطوة وتتم العامَلني، بني الفرق يتضح حتى نفسه! به ناجى ولو بالسؤال، أحد يهتف
وقد به. تحيط التي السميكة القبة من وينفذ اليومي، عامله فوق السائل بها يرتفع التي
فحسب، يوم كل عالم فوق الخطوة هذه ترتفع ال بحيث والعمق القوة من السؤال يكون
أو «عاملي» هو ما وكل العالم به وتتجاوز اإلطالق، عىل يشء كل فوق بصاحبها تعلو بل
قد يكون أن بعد وجذوره العالم هذا أعماق يف جديد من به يغوص لكي مكان يف محتوى
األخري.6 واملعنى الكل تجربة املطلق، والتحرر املطلق، العلو تجربة الفلسفي بفعله جرب
فعل أقىص هو بل وحركة، ونشاط فعل أنه مؤقتًا (ونالحظ التفلسف فعل وليس
ليس مجموعة!) يف بالوجود وتجربته بذاته ومعرفته حريته اإلنسان به يحقق أن يمكن
صوت ففي وراءه. وما يوم كل العالم فوق ما إىل الخطوة هذه به تتم الذي الوحيد هو
النقي، الثائر ورصخة املتفاني، املحب وهمسة املتبتل، العابد وابتهال األصيل، الشاعر
التجارب هذه كل يف إلخ، … الخلق بخفقات املبدع ورعشة املوت، أمام املحترض ورجفة
فعل من يشء فيها الكل؛ من دهشة وتملؤه الوجود حدود إىل وتدفعه اإلنسان كيان تهز التي
واالستخدام والتنظيم النفع مقوالت فوق ويعلو اليومي العالم فوق يرتفع الذي التفلسف
منافق، وتدين زائف، وتمرد كاذب، ِشعر كل الحال بطبيعة سنستبعد والعميل. العقيل
اليومي العمل عالم فوق العلو تحقق ال جميًعا ألنها أصيل، غري وتفلسف نقي، غري وحب
نظامه ضمن محددة ووظيفة آلته، يف ترسا لخدمته ر تُسخِّ وإنما إليه، الكيل النظر تتيح وال
سجن من تضاعف وإنما معناه، وإدراك وتوجيهه مراجعته من تمكن ال وبذلك وبرنامجه،

ص٢٢. ١٩٤٣م، املاين)، نهر (عىل فرانكفورت امليتافيزيقا؟ ما هيدجر، 5

(الرتانسندنس) العلو فلسفة كتاب يف األصيل، التفلسف تجربة أي العلو، تجربة تفاصيل شئت إن راجع 6

١٩٧٥م. الشباب، مكتبة القاهرة، العربية، إىل السطور كاتب نقله الذي شرتوفه فولفجانج لألستاذ
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الشارع؛ رجل من حاًال أسوأ الكاذب الفيلسوف السفسطائي كان ولهذا محبسه، يف اإلنسان
حكمة من فجأة الدهشة تصيبه فقد الثاني أما الحقيقي، االندهاش يعرف لن األول ألن
وسط تأمل وقفة أو النفس مع صدق لحظة أو مأثور، شعر بيت أو سائر مثل أو عابرة

إلخ.7 … ومعاناة فشل تجربة أو الزحام

٤

وقد — اليومي العمل وبني التفلسف فعل بني التعارض يربزه الذي السلبي الجانب هذا
أبوللودور وموقف طاليس من الربيئة الثراقية الفتاة موقف يف رأينا كما أفالطون جسمه
إن للمسألة. الوحيد الوجه هو ليس — واألعمال املال رجال تجاه للفلسفة املتحمس
كلمة من املبارش باملعنى «تستخدم» ال فالفلسفة الحرية. هو التفلسف لفعل اآلخر الوجه
نفسها هي ألنها عنها؛ غريب هدف سبيل يف تستخدم بأن تسمح ال كذلك وهي االستخدام.
املعرفة أن تُفرتض الحرية هذه «نافعة». معرفة ال «حرة» معرفة إنها ذاته. يف هدف
رسالتها االجتماعية «الوظيفة» تستنفد وال والتطبيق. االستخدام يسوغها ال الفلسفية
لهذا تفقد أن بغري — بالتفصيل هذا سنوضح كما — املجتمع يف وظيفتها شك بدون (فلها
املعنى بهذا االجتماع!) علم فروع من فرًعا أو للمجتمع تابعة تصبح أو حريتها السبب
لتحقيق تسخر التي العملية الفنون مقابل يف — الحرة الفنون بني الفلسفة القدماء وضع
فعل إنَّ أقول أن ويستوي الحرية.8 من نصيبًا الفنون هذه أكثر جعلوها بل — معينة منفعة
لهدف تستخدم أن تقبل ال الفلسفية املعرفة إن أقول أو يوم، كل عالم يتجاوز التفلسف
تخلو الجزئية العلوم أن هذا معنى وليس . حرٌّ فن إنها أخريًا أقول أو عنها، غريب خارجي
ويحرص فلسفية بطريقة العالم يزاولها ما بقدر حرة تكون أنها معناه بل الحرية، من
عن ويسأل علمه حدود يلمس عندما أي الحر، والنظري الفلسفي طابعها يضيع أال عىل

قرب كما للتفلسف، املحرك الدافع هو الفلسفي الحب جعل بل و«اإليروس» التفلسف بني أفالطون قرَن 7

والشاعر الفيلسوف بني رومانسية! ُشبهة كل عن بعيد عقالني رأس وكالهما األكويني، وتوماس أرسطو
وعبارة واالرتفاع. والعلو االندهاش عىل قدرة من بينهما يجمع ملا األدبي والفعل الفلسفي الفعل وبني
الفيلسوف يجعل الذي اليشء «إن االلتفات: تستحق (١و٣) أرسطو ميتافيزيقا عىل تعليقه يف األكويني

.Mirandum للعجب.» املثري أو املدهش مع يتعامل كليهما أن هو بالشاعر شبيًها
ص٢٧. السابق، املصدر بيري، يوسف 8
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املعرفة وبوحدة األخرى بالعلوم وعالقته ورشوطه، وأسسه ومنهجه، وقيمته وغايته، معناه
«األزمات» بأوقات يُسمى فيما الجزئية للعلوم يحدث ما هو لهذا مثل وأوضح الشاملة.

ومسلماتها. مبادئها يف النظر وتعيد مناهجها فيها تراجع التي
لتنفيذ نحتاج نحن قالوا: حديثة دولة يف املسئولني أن ولنفرتض واقعيٍّا. مثًال لنرضب
… والزراعة والكيمياء الفيزياء وعلماء األطباء من معني عدد إىل الخمس السنوات خطة
اآلن حاجة يف نحن أيًضا: قالوا أنهم ولنتصور ذاك. أو املجال هذا يف التنمية لتحقيق إلخ؛
لكي واحد: مسوغ هناك الطلب؟ هذا لتسويغ سيقولون ماذا ولكن الفالسفة، من عدد إىل
حاجة يف نحن قالوا: أنهم أيًضا ولنتصور عنها. يدافعوا أو معينة «أيديولوجية» يدعموا
وعبارات صيغ يف يرتدد واحد جواب هناك كان ملاذا؟ سئلوا فإذا الشعراء، من كذا عدد إىل
أنهم غري املجتمع. وأهدافوضعها ُمثُل سبيل يف للنضال سالًحا الكلمة تكون لكي مختلفة:
ويتوقف فلسفة، تكون أن عن الفلسفة تكف بحيث جميًعا، والشعر الفلسفة يدمرون بذلك
بلد يف والشعر الفلسفة بني عالقة توجد ال أنه هذا معنى وليس شعًرا. يكون أن عن الشعر
للقائمني ترتك أن ينبغي ال العالقة هذه أن معناه ولكن العام. الصالح تحقيق وبني معني
ذاته يف وهدفه معناه يحمل ما فكل قواعدها. ووضع وتدبريها لتنظيمها العام الصالح عىل
نحقق لكي ال لذاته إنسانًا نحب أننا وكما آخر. هدف لتحقيق وسيلة يكون أن يمكن ال
لهدف الشعر نبدع أو نتفلسف أن نستطيع ال فنحن الحب، وراء من ذاك أو الهدف هذا

واملقاومة. والنقد النظر حرية وسلبناهما عليهما قضينا وإال عنهما، خارجي
«النظري» بالطابع حميًما ارتباًطا مرتبطة التفلسف عليها يقوم التي الحرية هذه
أو يشء أي إىل اإلنسان ينظر وحيثما الواقع. يف التأمل صور أنقى هي فالفلسفة للفلسفة.
غرض كل من خالًصا نظريٍّا سؤاًال عنه يسأل الحقيقة يف فهو فلسفية، نظرة موجود أي
اإلنسان بني عالقة بوجود بدوره مرتبط الخالص النظر هذا وتحقيق عميل. أو نفعي
تتيرسَّ ولن وواقعه، ماهيته معرفة يف الرغبة إال اللهم غرض، كل من خالية عالقة والعالم،

خام مادة أو مجال مجرد من أكثر الوجود أو الواقع أو العالم يكون حتى النظرة هذه له
وتحاول كله بالوجود تحيط حتى بحق فلسفية النظرة هذه تكون ولن وفاعليته. لنشاطه
التفلسف حرية من نبعت التي األصيلة العالقة تلك تحقق وبذلك مجموعه، يف تُجربه أن

ممكنة. الفلسفة وجعلت
التفلسف. مؤسيس وعند الفلسفة فجر يف وحارضة حية األصيلة العالقة هذه كانت
وتدهورت للفلسفة الحر النظري الطابع معها انهار فخطوة خطوة تنهار بدأت وعندما
بيكون فرانسيس كلمة من الحديثة العصور يف يبدأ الذي الخط تتبَّعنا ولو نفسها. الفلسفة
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معنى «إن مختلفة: صور يف يرددها يفتأ لم التي عبارته من أو قوة»، «العلم املعروفة:
يف يؤكد الذي ديكارت إىل الحديثة.»9 باالخرتاعات البرشية الحياة تزويد هو كله العلم
وضع هو غرضه أن املنهج» عن «مقاله فلسفة وضع هو غرضه أن املنهج» عن «مقاله
أنفسنا من نجعل أن نستطيع بحيث القديمة، «النظرية» الفلسفة مكان يف «عملية» فلسفة
اكتفى «لقد املشهورة: ماركس عبارة حتى لها»،10 مالكني الطبيعة عىل مسيطرين «سادة
تتبعنا لو تغيريه.»11 هو املهم ولكن مختلفة، تفسريات العالم بتفسري اآلن حتى الفالسفة
الفلسفة تدمري طريق نتتبع الوقت نفس يف لكنا اليوم حتى املتصل التاريخي الطريق هذا
مادة أو مجال وكأنه للعالم ورؤيتها الحر، النظري طابعها عن بالتدريج وتخليها لذاتها
من أو وأهميتها، السابقة العبارات صدق من نقلل أننا تحسب وال البرشي. للفعل خام
فلوال األفضل. نحو به والتقدم واالجتماعي املادي العالم لتغيري يطمح فكري جهد أي
عباراتهم يصوغوا أن أنفسهم الفالسفة هؤالء استطاع ما الحر الخالص النظر عىل القدرة
الحديث، العرص بداية مع التفلسف حرية انهيار بداية فحسب نالحظ ولكننا املذكورة.
يمكننا وال معني. اجتماعي نظام لخدمة «لتوظيفها» وامليل عليها، العميل الطابع وغلبة
يتم أال برشط — حقيقية ثورات عنه ضت تمخَّ فكم — مطلًقا رفًضا كله هذا نرفض أن
بأنه وصفناه الذي التفلسف ماهية من ينال وال للفلسفة، األساسية الحرية حساب عىل
عليه ينعكس لكي بل عليه، يتعاىل أو يزدريه أو ينكره لكي ال اليومي، العمل عالم يتجاوز
وتوجيهه وتحليله ومراجعته إليه الحر النظر عىل أقدر وهو أعماقه يف ويتغلغل جديد من

عليه. واملعنى الوحدة وإضفاء

.٨١ ،٣–١ ،١ الجديد، األورجانون بيكون، فرانسيس 9

عىل كنا «إذا بقوله: العبارة هذه عىل العلوم» وفلسفة «املنطق كتابه يف موي» «بول األستاذ ويعلق
بالتطبيقات صحته ثبتت قد العلم ذلك أن إىل يرجع اليقني ذلك من كبريًا قدًرا فإن العلم، صحة من يقني
القاهرة، زكريا، فؤاد الدكتور ترجمة انظر القوة.» هو ليس العلم ولكن العلم، تثبت فالقوة الصناعية،

ص١٦٤. ت، د. مرص، نهضة دار
الرتجمة وكذلك ص١٢٢، لجيلسون، املدرسية الطبعة السادس، القسم املنهج، يف مقال ديكارت، 10

الثانية، الطبعة والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار القاهرة، الخضريي، محمود األستاذ للمرحوم العربية
األستاذ يذكره الذي الالند األستاذ يرى كما ببيكون، الرأي هذا يف ديكارت تأثر (وربما ص١٩٠-١٩١

الصفحة). بنفس بالهامش تعليقه يف الخرضي
املبكرة، الكتابات يف عرشة، الحادية القضية باخ، فوير عن قضايا األملانية، األيديولوجيا ماركس، كارل 11

١٩٧١م. شتوتجارت، الندزهوت، نرشة ص٣٤١،
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إشباع يف تكمن ال الحقيقية وثروته اإلنسان ماهية بأن اإليمان عىل تقوم الفلسفة إن
قدرته يف بل ومسخرها، ومالكها» الطبيعة «سيد يصبح أن يف وال الرضورية، الحاجات
التجارب مجموعة سوى الكربى الفلسفات وليست موجود. هو ما كل املوجود، رؤية عىل
أن يمكن كمال أقىص أن بيَّنت قد القديمة الفلسفة أن كما كليته. يف الوجود عن الكربى
متضمن كله وهذا مجموعها، يف املوجودة األشياء نظام نفوسنا يف يرتسم أن هو تبلغه
عالم إىل أين؟! إىل تجاوزه ولكن يوم. كل لعالم تجاوز بأنه التفلسف لفعل تحديدنا يف
نقف هل املظهر؟ عالم وراء حقيقي عالم إىل أم الجزئي؟ العالم هذا وراء ُكيل «آخر»
أن حد! عند يقف ال الذي العلو فعل أي التفلسف، فعل علينا يحتم أم العالم ذلك عند
إىل ذلك بنا ينتهي أن يمكن أال نهاية؟ ال ما إىل وهكذا وراءه آخر عالم إىل بدوره نتجاوزه
الفطرة وأصحاب والناجحون العمليون بنا يلصقها التي التهمة علينا فتحق والعدم الفراغ
أي وضده، اليشء يتجاوز أن بدَّ ال يشء» «كل يتجاوز من أن عليهم الرد أيكون السليمة؟
علينا يعود وماذا االرتفاع؟ هذا من نجنيه يشء وأي أذن أين فإىل جميًعا؟ والعدم الوجود

منه؟ عاملنا عىل أو
اإلنسان، عالم إىل ينتمي العامَلني كال أن شك فال األسئلة هذه عىل اإلجابة كانت أيٍّا
العقل بفضل القادر هو — حيوان أو نبات أو جماد من الكائنات سائر دون — وحده وأنه
هو أنه هذا إىل نضيف أن بد وال (ب) الكلمة لهذه الحقيقي باملعنى العالم يف الوجود عىل
عىل يشء وكل ذاته وفوق العالم هذا فوق واالرتفاع العلو عىل يقدر الذي الوحيد الكائن
علًوا اإلنسان عىل يعلو اإلنسان أن تعلَّموا خواطره: يف باسكال كلمة «لنتذكر االطالق وجه
نداء سمعنا كلما يوم كل عالم اهتزاز نجرِّب أن يعنيه فيما يعني فالتفلسف متناٍه!»12 غري
تجربة هي «الكون». نواجه لكي الضيقة العملية البيئة حيز خارج نخطو وأن «العالم»،
لن إذ يوم؛ كل يف وال لحظة كل يف تتم ال وهي يظلنا. سطح ال حيث للغربة تُسلمنا خطرة،
الثراقية الفتاة عالم يهجر أن يمكنه الذي ذا ومن يحمينا. سقف إىل الرجوع عن نستغنى
األنجم إىل النظر ترف يملك من حياته؟ طوال املاء نبع يف يتخبط أن يقدر من األبد؟ إىل

العمر؟ طول
فوق يسمو يشء هي وإنما خالصة، برشية حياة ليست والنظر التأمل حياة إن
يتفوق أي — ويتأمل ينظر أنه بيد اإلنسان. يفوق شيئًا نفسه اإلنسان يف ألن البرشية.

برنشفيج). ترقيم (يف ٤٣٤ الخاطرة الخواطر، باسكال، 12
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التطلُّع عىل قدرته تكون الوحل يف قدماه تغوص ما وبقدر إنسان، هو بما — اإلنسان عىل
من كليته. يف لرياه فوقه يرتفع ما بقدر اليومي الواقع أعماق يف ينغمس ما بقدر للنجوم.
نفس ويف أثينا حارات يف القدمني» «حايف يغوص سقراط الفاجع: الغريب الوضع هذا ثمة
وخارجه، العالم يف الناس مع فيها يتحاور لحظة كل يف يكون حب، السُّ فوق يُحلِّق الوقت
والعدالة املعرفة عن يتكلم الكل، عن الوقت نفس يف ويسأل ذاك أو اليشء هذا عن يسأل
و«حقيقة» العدالة و«جوهر» املعرفة «ماهية» إىل الوقت نفس يف ويسعى إلخ، … والفضيلة
ماهيته عن موجود، هو ما «كل» عن يسأل إنما حقيقي فلسفي سؤال كل يف إنه الفضيلة.

«الكل». عىل ينصب ال الذي ذلك فلسفيٍّا سؤاًال ليس إذ األخرية. وحقيقته

٥

البيئة فوق يعلو «العالم»، إىل ليتَّجه يوم كل عالم فوق اإلنسان يرتفع التفلسف فعل يف
نرسم أن نريد هل ولكن املوجودات. مجموع إىل ليندفع معها ويتكيَّف إليها يحتاج التي
غريبًا يظل أن عىل منَّا أحد أيوافق مضحكة؟ هي ما بقدر رومانسية صورة للفيلسوف
ليدخل مكانًا يغادر أنه العلو هذا من يفهم هل واإلشفاق؟ للسخرية ومثاًرا العالم عن
إن «العالم»؟ يف أخرى أشياء ليستقبل يوم كل عالم يف أشياء يرتك أنه أو آخر، مكانًا
ببرصه يشيح وال فوقه، يرتفع عندما اليومي العمل عالم عن وجهه يحوِّل ال املتفلسف
عينيه يوجه وال وحقيقته، معناه عن يسأل عندما امللموسة والعملية الواقعية أشيائه عن
أمر هنا األمر فليس «املاهيات»، و «الحقائق» عالم فيه يرى آخر مجال إىل مجاله من
من للظن تبادر مهما كذلك األمر ليس اآلخر. يف لينفذ أحدهما يرتك بحيث للواقع مجاَلني
العالم هذا إن السابقة. الصفحات عىل ترددت التي و«التجاوز» و«االرتفاع» «العلو» كلمات
بأيدينا نلمسها التي بموضوعاته أعيننا، أمام تقع التي وكائناته بأشيائه العالم هذا نفسه،
األشياء هذه العالم، هذا أن غري الفلسفي. التأمل موضوع هو وعقولنا، بحواسنا ونعرفها
نهار ليل معها ونتعامل فيها نُفكر التي والحقائق نلمسها التي واملوضوعات نراها التي
األخرية، الكلية وحقيقتها ماهيتها عن تسأل إنها خاص. نحو عىل للسؤال موضوًعا تصبح
اليشء «هذا» عىل ينصب الفلسفي السؤال الكيل. الواقع أُفق هو السؤال أُفق يصبح بحيث
وراء آخر عالم يف أو العالم» «خارج يقع يشء إىل يتَّجه ال برصنا، أمام يقع مما «ذاك» أو
الدهشة أعماق فيه وتفتح جذوره تمس بطريقة عنه يسأل ولكنه اليومية. التجربة عالم
يريد ال أفالطون: يقول األخري؟ ومعناه أصله ويف اإلطالق عىل اليشء» «هذا هو ما املتجددة:
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ما يعرف أن يريد وإنما تظلمني، كنت أو األمر هذا يف أظلمك كنت إن يعرف أن الفيلسوف
الذهب «يملك» الذي امللك كان إن يعرف أن يريد وال الظلم، هو وما عام بوجه العدالة هي
السعادة هي وما عام، بوجه امللك هو ما يعرف أن يريد وإنما سعيد، غري أم سعيًدا الكثري

األخري.13 أساسها ويف اإلطالق وجه عىل والشقاء
األشياء هذه ولكن يوم، كل أعيننا أمام تقع التي األشياء إىل يتجه إذن الفلسفي السؤال
لم الذي العميق وجهها عن تكشف املعهودة، وبداهتها كثافتها تفقد السائل، أمام تشفُّ
املسئول تجمد فأسئلته الرعاشة»،14 «السمكة ب نفسه يشبه سقراط كان قبل. من نألفه
هذه بيتي، هذا صديقي، هذا نقول: يوم كل يف العادي. ِقناعها األشياء وجه عن وتخلع
يمكن هل كله؟ هذا نملك هل فنتوقف: السؤال يرن وفجأة كله. هذا «نملك» وكأنما زوجتي،
األشياء عن ال ونغرتب، فنبتعد نتفلسف، عندئٍذ اإلطالق؟ عىل «امللك» معنى ما نملك؟ أن حًقا
نشذ لكي هذا نفعل ال ونحن املألوفة. وقيمها تفسرياتها عن بل اليومية، حياتنا يف املعتادة
قد لألشياء جديًدا وجًها ألن بل الناس، بقية بخالف نفكر إننا يقال لكي أو اآلخرين، عن
كل معه لقائنا يف به وسلَّمنا عليه تعودنا الذي ذلك عن مختلًفا وجًها فجأة، أمامنا ظهر
الدهشة. تجربة إنها التفلسف. أصل أنها عىل اتَّفق التي هي الباطنة التجربة هذه يوم.

بجهله: يقر جعله أن بعد الطيب املاكر بسقراط «ثيآيتيتوس» الشاب الريايض يهتف
يُصيبني وأحيانًا األشياء، هذه معنى االندهاشمن من أفيق ال إنني سقراط، يا اآللهة «حق ب
أصبح الذي البسيط املرح الرد هذا سقراط عليه يرد عندئٍذ إليها.» النظر بمجرد الدُّوار
الفيلسوف، تُميِّز التي هي بعينها الحال هذه إن «أجل. الفلسفة: تاريخ يف مقررة حقيقة

الفلسفة.»15 أصل هو االندهاش) (أي سواه دون وحده هذا
«غري الفلسفة طابع عن تكشف الدهشة هذه الدهشة. مع يبدأ التفلسف فعل
إىل اإلساءة يف رغبة أدنى (دون هنا العقلية بالربجوازية نقصده والذي الربجوازي»
تأخذ التي النظر وجهة هو ُقراء!) أو ُكتَّابًا ُكنا سواء منهم، جميًعا فنحن الربجوازيني،
تشفُّ ال بحيث ا جادٍّ نهائيٍّا مأخذًا مبارشة حيوية أغراض من فيها ما بكل املحيطة البيئة

.١٧٥ ثيآيتيتوس، 13
.٣٥٨ الجمهورية، الثعابني: عىل «امُلعزِّم» ب أو ،٨٠ مينون، 14

ص٨٩– الحكمة» «مدرسة كتاب يف الفلسفة، أصل الدهشة السطور: لكاتب وراجع ،١٥٥ ثيآيتيتوس، 15
١٩٦٧م. العربي، الكاتب دار القاهرة، ١٠٣
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عاجز نفسه وهو الربجوازي. تدهش ال فاألشياء األخري. ومعناها األعمق وجهها عن األشياء
فيه. غرابة ال مألوف واضح عنده يشء كل إن االندهاش. عن

عنه؟ التساؤل حاولنا أو «اليشء» معنى عرفنا هل بديهي؟ يشء هناك هل ولكن
هل ونموت؟ ونعيش نولد أن البديهية األمور أمن نتحرك؟ أو نبرص أو نوجد أن أبديهي
بذاته؟ واضح يشء وموتها إلخ … واملواضعات والنظريات والنُّظم والقيم الكائنات حياة
أن باله عىل يخطر ال الربجوازي لكن والدهشة؟ العجب يثري ما وفسادها نشوئها يف أليس
صوت أن حني يف املبارشة، الحيوية أهدافه أسري يومه. سجني يحيا فهو األسئلة. هذه يسأل
برؤية يهتز من يسمعه يعود فال االندهاش— لحظة يف ولو يصمت— الحيوية األهداف هذه
يثري وجودها مجرد وأن عدًما، ليست وأنها املوجودات وجود من يتعجب ومن األعمق، العالم
الذي هو االندهاش هذا حقيقة. وال معنًى إىل يتوصل لم ولو وحقيقتها معناها عن السؤال
الوجود هو ما املعروفة: بصيغته اإلغريق عند (سواء الفلسفي السؤال أطلق من أول مكَّن
من مكَّنه الذي هو أسطوري)؛ أو ديني ثوب يف القديم الرشق حكماء عند أو املوجود؟ أو
السائلني أول أدهش والذي منفعة. أو رغبة كل من النقي غرض، كل من الخالص النظر
يحتاج فالذي أحد؛ به يسمع لم مألوف غري حدثًا كان وال شاذٍّا، أو مثريًا شيئًا يكن لم
املوجود وجود هو كان بل الدهشة! هي ما الحقيقة يف يعرف ال يندهش لكي املدهش إىل
الذي املتفلسف أدرك املعتاد اليومي اليشء هذا يف نراه، وال لحظة كل نراه الذي هذا نفسه،
فسأل موجودة األشياء أن كيانه كل من هزَّه معتاد. وال بيومي ليس ما مرة ألول اندهش
مرَّ الناس عليها يمر أشياء من يلقاه مما تعجب وجود؟ كان لَم األول: امليتافيزيقي السؤال
يف يسقط كي النجوم تأمل يف لالستغراق حاجة يف يكن لم العجب. يصيبهم أن دون الِكرام
بدَّ وال الحرية. نبع يف وأسقطه العميق وجهه عن له كشف قد موجود هو ما فكل املاء. نبع
الهدف كان التي األشياء تلك مع التعامل يف والفشل للخيبة عرَّضته قد التجربة هذه أن
من خط السَّ أو للسخرية تعرض أنه بد وال محددة. منفعتها وكانت واضًحا ذلك قبل منها
مستقر. نظام سقف تحت الطمأنينة جذور من وانتزع اليومية حياتهم عن فاغرتب الناس
اليومية! الحياة إىل الرجوع من مفر ال إذ التجربة، هذه يف البقاء به يطل لم أنه شك ال ولكن
شاعًرا كان اليوم: نقول ربما جديدة، ونظرة جديدة بأعني إليها عاد قد أنه أيًضا شك وال
الحقيقة. من نصيب القول هذا ويف العلم. مهد يف يحبو طفًال أو األساطري، جنة يف يحيا
عما تعبريه طريقة يف عنهما اختلف وان والشاعر، الطفل من يشء دائًما الفيلسوف ففي
الفلسفي الفعل أن عىل واألكيني أرسطو — القول أسلفنا كما — اتَّفق ولهذا (ج) يُدهشه

(د). املدهش مع يتعامالن والشاعر الفيلسوف ألن الشعري، الفعل من قريب
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٦

تمهيد أو بداية مجرد أنه العبارة هذه من ُفهم ربما ولكن التفلسف». أصل «االندهاش
مبدأ االندهاشهو أن والواقع طويلة. أو قصرية فرتة بعد يزول أن يمكن بحيث عليه، سابق
عىل والدليل نفسه. التفلسف ف لتوقَّ عنه زال ولو املحرِّكة، وقوته الثابت وجوهره التفلسف
الفلسفة بداية مع واضًحا وجهه ظهر بل القديمة الفلسفة يقترصعىل لم االندهاش أن هذا
الفلسفة. أصل هو الشك إن نقول أن ألمكننا الحديثة الفلسفة أب تذكرنا ولو الحديثة.
واملحسوس الحس يف التعليم، طريق عن تلقاه فيما يشء: كل يف وشك ال قال أنه فلوال
به املحيط املادي العالم ووجود جسمه وجود يف الرياضية، الحقائق أبسط يف واملعقول،
ال فهو تتزعزع؛ ال التي اليقني صخرة إىل يتوصل أن أمكنه ما ذلك لوال نفسه، هللا ويف
األنا وهذه تفكر، «أنا» بغري فكر وال يفكر، شكه يف وهو يشك، أنه يف يشك أن يستطيع
الفلسفة بناء عليها سيشهد التي الواضحة البديهية الحقيقة هي فيها للشك سبيل ال التي
يهبط ثم هللا وجود يثبت كي اللحظي) (النوراني سلمها عىل وسيصعد جديد، من والعلم
تاريخ بدأ ملا فلسفته به بدأ الذي «ال» البسيط النفي حرف ولوال العالم، وجود إلثبات

الحديث. العرص
ومنهجه سقراط عن الكالم بصدد (وهو الفلسفة تاريخ عن محارضاته يف هيجل يقول
للفلسفة بد وال يشء، أهم هو هنا اإلرباك «إن به): مسلًما واضًحا يبدو مما إدهاشُمحدِّثه يف
كل عن والتخيل يشء كل يف الشك من لإلنسان بد ال ظهوره، عىل وتعمل به تبدأ أن من

للتصور.»16 نتاًجا فيتلقاه ذلك بعد يعود لكي افرتاض
يقتلع أن الحديثة الشك صورة يف أو القديمة صورته يف االندهاش هذا يعني هل
أرض أعماق يف جذوره يمد أن معناه أم واقعه، يف أمله ويخيب جذوره من اإلنسان
هو هذا ُخدع. أنه ويحس األمل بخيبة يُصاب أن بد ال الدهشة يجرِّب الذي إن جديدة؟
من التحرر وهو اإليجابي، الجانب يخفي أن يستطيع ال ولكنه التجربة. من السلبي الجانب
من األرض واهتزت للشك نهبًا أصبح ويقينه ببداهته يُسلِّم كان ما فكل والخداع؛ الوهم

«فندلباند» املشهور الفلسفة مؤرخ أن بالذكر والجدير ،٦٩ ،٢ الفلسفة، تاريخ عن محارضات هيجل، 16

التي اليونانية الكلمة الفلسفة» إىل «مدخل كتابه يف فرتجم التفكري يف الديكارتية الطريقة بهذه تأثَّر قد
(فندلباند نفسه» مع الفكر «حرية الصورة: هذه (عىل Thaumazein ثاومازين وهي الدهشة معنى تفيد

ص٦). ،١٩٢٣ توبنجن، الفلسفة، إىل املدخل
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باألرسار وأغنى وأكرب أعمق العالم إن أكرب: تجربة يف يكمن الدهشة معنى أن غري تحته.
والرس. باملعنى اإلحساس يف يتحقق فاالندهاش العادي. والنظر اليومية للعني يبدو قد مما
أسئلة يثري الوجود بأن الوعي إليقاظ يتجه ما بقدر والحرية الشك إلثارة يتَّجه ال وهو
التواضع من نوًعا أيًضا فيه ولعل بعد. ُكنهها نبلغ لم بأرسار ويحفل عليها، نُجب لم
بطبيعة بها ونعتز نملكها التي العلم حقائق بأن القرار من نوًعا عظمته، أمام والخشوع

حقائق. من عليه ينطوي ما كل بعد تستنفد لم الحال
ألن يدهشه، ما وراء الخفي السبب يعرف ال فاملندهش وإيجاب. سلب إن االندهاش يف
الدهشة أب مثل هو بل وحسب، املعرفة إىل يفتقر ال كذلك وهو يندهش.17 ال يعرف الذي
يميض وإنما يديه، ينفض وال ييأس ال فهو ذلك ومع يعرف. ال أنه أيًضا يعرف سقراط:
سريه، ويواصل يصحو أن يلبث ال لكن لحظة، الدهشة تُخرسه قد الطريق. عىل سائًرا
الفرح،18 قلبه يف ليفجر الدهشة عقله يف يثري ما إن القصوى. املعرفة إىل الشوق يدفعه
القدرة كانت الفرح، عىل القدرة كانت وحيثما املدهش، ُوجد العقلية الفرحة ُوجدت فحيثما
هذه يجربون خاص بوجه واألدبي الفني وباإلبداع بالعلم (واملشتغلون االندهاش عىل
عليه تنطوي الذي «األمل» من تأتي والفرحة رسها!) ويتكتمون املتجددة األليمة الفرحة
لم الطريق»، «عىل دائًما فنحن نفسه. البرشي الوجود صميم يف ويكمن املتفلسف دهشة
ولهذا نوجد. أن نأمل ولكن أيامنا) يف بلوخ أرنست ويقول باسكال قال (كما بعد نوجد
الحسية نفسه ألن يندهش، ال والحيوان وجود، أو علم إىل يفتقر ال ألنه يندهش، ال هللا فإن

األسباب.19 معرفة إىل السعي يقلقها ال
عىل دليل وهو البرشي، وجودنا صميم يف يدخل األمل عىل ينطوي الذي االندهاش إن
واأليام العادة صدأ من يرتاكم مهما — الحقة املعرفة إىل نشتاق أي — نتفلسفرضورة أننا
أمر التفلسف فإن البرش، عىل مقصور االندهاش أن وكما العقل. وفوق العني فوق املرة
يتفلسف، اآللهة من أحد «ال لسقراط: ديوتيما الحكيمة الكاهنة تقول غريهم. دون يُميِّزهم
ويسألها بنفسٍه.» مكتف أنه املرء يتصور أن الحمق يف املهلك إن إذ الحمقى؛ من أحد وال

الالهوتي، (املجموع desiderium sciendi املعرفة إىل الشوق بأنه االندهاش األكويني توماس يعرف 17
.(٨ ،٣٢ ،٢ ،١

.(٢ ،١ (الخطابة، الفرح ينبع أرسطو، يقول كما الدهشة، فمن 18

.(٣٣ ،٤) األمم عىل الرد مجموعة يف األكويني يعرب ما نحِو عىل 19
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فتجيبه الحمقى؟» وال الحكماء هم يكونوا لم إن ديونيما يا املتفلسفون إذن هم من سقراط:
بينهما.»20 وسًطا يكونون الذين أولئك إنهم للطفل. حتى واضح يشء «هذا قائلة:

عن (ال الوجود عن كفت وإال الدهشة، عن تكف أن يمكنها ال الوسط الكائنات هذه
عىل دائًما هي العلم. وعدم بالجهل تقنع ولن كله، العلم تملك لن فهي وحده!) التفلسف
نهائية إجابة تشبعها أن يمكن هل ولكن جواب. إىل الوصول يف األمل يحدوها الطريق،
ما األخري؟ وأساسه أصله ويف اإلطالق عىل اليشء هذا هو ما النوع: هذا من أسئلة عىل
يهتدي عندما دهشته من يخرج والعالم تسأل. الجزئية العلوم إن اإلنسان؟ وما املعرفة؟
فتسأل الفلسفة أما واحد. آن يف وحدوده العلم عظمة تكمن هذا ويف بحثه. «نتيجة» إىل
يخرج ال لهذا وعقيدة!) مذهبًا أو علًما أصبحت (وإال أخري نهائي جواب إىل تصل أن دون
ييئس أن دون ويسأل يسأل سيظل الطريق. عىل دائًما ألنه الدهشة؛ من أبًدا املتفلسف
— األكويني يقول كما — الفالسفة أفكار (فكل الجميع عليه يتفق جواب إىل يصل أن ودون
يف يفت لن وأمثاله القول هذا أن غري واحدة!) بعوضة طبيعة عن الكشف يف تنجح لم
نيتشه: (كلمة دائم وإزعاج قلق مصدر يبقى ولهذا وصربه. إقدامه من يوهن أو عزيمته
إنسان إما فهو بحق ُوجد وإذا باملطرقة!) أتفلسف إنني ديناميت! ولكني فيلسوًفا، لست

إليه! سبيل ال أعىل مثل أو عليه، الحجر يجب خطر

٧

فهي البداية.21 منذ نفسها الفلسفة ملفهوم مالزم األمل عىل ينطوي الذي السلبي واملعنى
من شكل أنها بوضوح أكدت بل به، موثوق يقيني علم صورة يف نفسها تُقدم لم
فيما — و«الفيلسوف» «الفلسفة» وكلمة (ه). نفسه قدر يعرف الذي التواضع أشكال
حوايل (من فيثاغورس صاغهما قد — جميًعا نعرفها التي القديمة الحكاية تقول
(السوفيا) لكلمتي مقابًال معناهما يجعل أن متعمًدا ٤٩٦ق.م/ ٩٧ق.م) حوايل إىل ٥٨٢ق.م
فإن ولهذا وحده. هلل والحكمة العلم وإنما عالم، أو حكيم إنسان من فما و«السوفوس».
(فيلسوف). نفسه اإلنسان به يصف أن يمكن ما أقىص هو ومحبتها الحكمة إىل السعي

.٢٠٤ املأدبة، 20
بعدها. وما ص٧٨ السابق املصدر التفلسف؟ ما بيري، يوسف 21
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يليق الذي االسم عن هذا يسأل فعندما فايدروس.22 محاورة يف أفالطون يتحدث هذا وبمثل
إطالق أن فايدروس يا «أحسُب الحاسم: الرد هذا سقراط عليه يرد وهومريوس بصولون
تسميته أما بإله، إال يليق ال وأنه يستحق، مما بكثري أعظم يشء (سوفوس) عليه الحكيم اسم
له.» أنسب أنه يل فيبدو القبيل، هذا من بيشء أو ويحبها، للحكمة يسعى أيمن بالفيلسوف،
مأخذ أخذها إىل نميل ولكننا الفلسفة. يف كتاب منها يخلو ال معروفة الحكاية هذه
عليه تنطوي الذي فما ومعناها. أصلها لنحقق عندها نقف نكاد وال والطرائف، النوادر

تقوله! الذي ما التاريخية، الحكاية
السؤال إليه يهدف الذي العلم أو الحكمة «نملك» ال أننا أولهما أمرين: تؤكد إنها
املبدأ ناحية من نحن وإنما عارضة، أو مؤقتة مسألة ليس إليهما افتقارنا أن كما الفلسفي.
ينطوي واملاهية) الحقيقة عن السؤال (أي الفلسفي السؤال إن نملكهما. أن نستطيع ال
ولكن نهائية. تامة معرفة عنه نسأل الذي اليشء معرفة معناه والفهم الفهم. يف الرغبة عىل
تؤكد كما النوع، هذا من معرفة إىل يصل أن يمكنه ال اإلنسان أن تؤكد القديمة الحكاية
يف تسعى أن الفلسفة طبيعة فمن الصورة. هذه عىل يعرف أن يمكن يشء يوجد ال أنه
من بد ال إذ مستحيلة؛ نقول وال ممتنعة (نقول عليها ممتنعة تظل التي الحكمة طلب
هي الحكمة هذه والحب!) والشوق للسعي معنى ثمة يكون حتى بينهما، عالقة وجود
املعنى هذا أرسطو تناول وقد تملكه. وال إليه تسعى موضوع ولكنه الفلسفة. موضوع
الوسيط العرص يف املفكرين كبار ُكتب إىل انتقل ثم تحديًدا، وزاده «امليتافيزيقا» يف األول
ما وخالصة السابق. أرسطو كتاب عىل رشوحهم يف وبخاصة ومسيحيني إسالميني من
يف كان ربما تماًما. اإلنسان يملكها أن يمكن ال ولهذا لذاتها، تُطلب الحكمة إن يقولونه
بطبيعتها الحقائق هذه ولكن الجزئية. العلوم بها تزوِّدنا التي الحقائق «نملك» أن وسعنا
الوحيد اليشء أما لذاتها، تُطلب بحيث تماًما بها نكتفي أن يمكن وال «أدوات»، و «وسائل»
سبيل عىل إال نُعطاه ال فنحن — الحكمة وهو — لذاته ونطلبه به نكتفي أن يمكن الذي

اليد»!23 «وضع أو التملك سبيل عىل ال والرجاء، األمل

.٢٧٨ فايدروس، 22

(يفرضحه العارية سبيل عىل إال لنا تعطي أال الحكمة طبيعة من إن األكويني: توماس القديس ويضيف 23

«إن األوىل: الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل كتابه يف الكندي قول يف متضمن وهذا ،(٣ ،١ أرسطو مليتافيزيقا
بقدر بحقائقها األشياء علم حدها: التي الفلسفة صناعة مرتبة وأرشفها منزلة، اإلنسانية الصناعات أعىل
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واالشتياق إليه السعي طريق عن إال موضوعها «تملك» أال إذن الفلسفة طبيعة من
الفلسفة طبيعة يف يفكر من لكل بديهيٍّا أمًرا هذا يبدو قد أبًدا!) تملكه أال (أي لطلبه
إجماع عليه ينعقد ولم نتصورها التي والبداهة بالوضوح ليس أنه غري التاريخي. وتطورها
من مستمد يشء وغايتها ومضمونها ومنهجها تعريفها حول بينهم (فاالختالف الفالسفة
ظاهريات مقدمة يف ويقول إليه أرشنا الذي املعنى يخالف «هيجل» ذا هو ها طبيعتها!)
من الفلسفة تقرتب أن يف بجهدي املشاركة هو العزم عليه عقدُت الذي األمر «إن الروح:
تصبح أن أجل من العلم» «حب وهو به توصف الذي االسم طرح من وتتمكن هدفها
وإن البرشية، القدرة يفوق لنفسه هيجل وضعه الذي الهدف أن شك وال حقيقيٍّا.» علًما
التوفيق يحالفهم لم دقيًقا شامًال علًما الفلسفة جعل يف طموحه شاركوه الذين الفالسفة
بعده). من الوضعيني املناطقة وبعض وهرسل، قبله من وليبنتز أفالطون (مثل الكامل
العلوم بالنقصتجاه بالشعور كثريًا أو قليًال أحسوا إذ مسدود، طريق يف جميًعا ساروا لقد
حني عىل العلوم، تلك تتطور كما تتطور أن يمكن الفلسفة أن الوهم لهم ر وصوَّ الدقيقة،
املخيف الطموح هذا ولعل التطور. هذا مثل تحقق أن لها يجوز وال يمكن ال بطبيعتها أنها
ويصفهم الفالسفة من وأمثاله هيجل من يسخر «جوته» األكرب األملان شاعر جعل الذي هو
والعالم والنفس هللا يف تحكموا أنهم يعتقدون الذين السادة «هؤالء بقوله: رسائله إحدى يف

أحد!»24 يفهمه ال مما ذلك وأشباه
وأرسطو وأفالطون فيثاغورس لسان عىل القديمة الحكاية تؤكده الذي الثاني واألمر
طلب يف يسعى ال فاإلنسان «البرشية». الحكمة ومحبة «اإللهية» الحكمة بني املقابلة هو
الوسيط العرص فالسفة نجد ولهذا اإللهية. الحكمة إىل يسعى وإنما كانت، أيٍّا الحكمة
ألنها اإللهي»25 «العلم بأنها للفلسفة تعريفه يف أرسطو يتابعون ومسيحيني إسالميني من
كما الطاقة»، بقدر باهلل «التشبه بأنها أو هللا، إال يملكها ال التي الحكمة لطلب تسعى

أفالطون.26 يعرفها

إحياء دار القاهرة، بالحق» العمل عمله ويف الحق، إصابة علمه يف الفيلسوف غرض ألن اإلنسان؛ طاقة
ص٧٧. ١٩٤٨م، األهواني، فؤاد أحمد الدكتور تحقيق األوىل، الطبعة العربية، الكتب

٢٧ / ١٠ / ١٨٢٧م. يف كتبها وقد تسلرت، صديقه عىل له رسالة من 24

٩٨٣أ. امليتافيزيقا، أرسطو، 25
.١٧٤ ثيآيتيتوس، أفالطون، 26
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وهي به. واإلحاطة موضوعها درك عن — برشي يشء ألنها — الفلسفة تعجز هكذا
عنه زالت الحكمة كل إنسان أدرك لو إذ هللا، وبني اإلنسان بني الفاصل الحد تضع بهذا
أيزيس معبد كهنة عىل ألحَّ شاب عن تحكي القديمة املرصية (واألسطورة اإلنسان صفة
الوجه وملح القناع وكشف األقداس قدس إىل دخل أن فما الربة، وجه يرى أن املقدس
العلة «معرفة هللا إال يملكها ال التي والحكمة ميتًا!)27 وسقط قلبه توقف حتى الغامض
وإىل أين من اإلطالق: عىل يشء كل علة أي السببية)، ال الغائبة العلة هو (واملراد القصوى»
األخري. وأساسه مجموعه يف العالم معرفة أي ومبدأه، الواقع معنى واملصري، األصل أين،
بسببه ويحيط العالم يعرف الذي وحده فهو هللا. أي للمطلق، إال تتأتى ال املعرفة هذه مثل
بطبيعتها الفلسفة كانت لهذا بالحكمة. يوصف أن يمكن الذي وحده وهو واألخري، األول
اإلنسان إن تبلغه. أن املبدأ ناحية من تستطيع لن ولكنها الهدف، هذا إىل الطريق» «عىل
من ولكن أخري. واحد مبدأ خالل من العالم فهم إىل أي الحكمة، طلب إىل بالحب ليسعى
إخفاق كان ثَم (من إليه السعي عن الوقت نفس يف يكف وأال يبلغه أال كإنسان طبيعته
املغلق املذهب وجود وكان واحد، مبدأ من انطالًقا العالم تفسري يف الكربى العقلية املذاهب
التفلسف إن يقول أفالطون جعل الذي هو هذا ولعل الفلسفة!) طبيعة ضد شيئًا املتكامل
بأن أبًدا يسمح ال للعالم الفلسفة تفسري وألن باألسطورة متعلًقا سبقي ألنه مأساوي؛

الخاتم.28 استدارة مستديًرا يكون

(مؤلفات إيزيس قناع عن له قصيدة يف (١٧٥٩م–١٨٠٥م) شيدر فريدريش الشاعر رواية حسب وذلك 27

التمثال بعنوان: والقصيدة الفلسفية)، القصائد ١٩٦٠م، ميونخ، األول، الجزء هانزر، طبعة الكاملة، شيلر
ص٢٢٤–٢٢٦. سايس، يف املقنع

فرانكفورت األفالطوني، الفكر جوهر والعاطفة»، «البصرية أفالطون: عن كتابه يف كروجر جرهارد انظر 28
Krüger, Gerhard; Einsicht und بعدها. وما ص٢٩٥ ١٩٧٣م، كلوسرتمان، فيتوريو املاين) نهر (عىل
Leidenschaft. Das Wesen des Platonischen Denkens. Frankfurt/M., Vittorio Klostermann,

.1973, S 295 ff
ألنهم البالد من سيُطردون الذين املأساة لشعراء الفالسفة يقول حيث ٨١٧ب «القوانني كذلك وانظر
يؤكدون كما توجد.» أن يمكن مأساة وأحسن أجمل وهي مأساة، شعراء أنفسنا نحن خطرون: منافسون
ولكن جميًعا! املآيس أصدق هو نفسه هذا وأن حياة» وأفضل ألجمل محاكاة يؤسسونها التي الدولة «أن
القوانني يف أيًضا الفالسفة يقول كما — يستحيل إذ مًعا؛ وامللهاة املأساة عىل تنطوي نفسها التفلسف حياة
٥٠ب) (فيليبوس، سقراط ويضع (٨١٦ب) ضده بغري عامة الضد وال الجاد، بغري املضحك يفهم أن —
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— امليتافيزيقا من السابق املوضع يف — أرسطو جعل الذي فما كله، هذا صح إذا
ضمنًا أو رصاحة تُرص اليوم حتى يجعلها الذي وما العلوم؟ أسمى بأنها الفلسفة يصف
بينها، وتُوحد تفلسفها أن — العلم عرص يف — وتحاول العلوم» «ملكة نفسها تسمية عىل
وحدودها وأسسها بطبيعتها تتصل مشكالت من عنه نفسها هي تسأل ال عما وتسأل
إنكار من الرغم عىل — تحاول تزال ال أنها هذا عىل الجواب إلخ؟ … فيها البحث ومناهج
املوحد الشامل والفهم األخرية، العلة معرفة وهو األسمى، الهدف ذلك تبلغ أن — املنكرين
فاالندهاش والرجاء: األمل طريق عىل القول، سبق كما إليه، تسعى وهي للكل.29 أو للواقع
يدل واليأس األمل بني التمزق هذا له. نهاية ال نفسه والطريق الطريق، عىل للسري يدفعها
يف فهي الحب،30 حكمة أم الحكمة محبة هي أكانت وسواء خالص، برشي يشء أنها عىل
ينكرها أن حاول ومهما نفسه. الوجود هذا تحقيق هي بل اإلنسان، لوجود مالزمة النهاية
تقول كما — الفلسفة تجاهل ألن (و) اإلنكار مواقف يف حتى الشامل حضورها تؤكد فهي

فلسفة!31 أنها تجهل فلسفة عن إال يصدر ال — املشهورة أرسطو عبارة

يف كريكجار يقول كما — الفيلسوف مصري ألن املعروفة الدراما ألوان بجانب وملهاتها الحياة مأساة
املتأمل الفيلسوف إىل بالقياس مأساة فهو أساسيني: وجهني عن يكشف — العلمية غري الختامية الحاشية

الفلسفة. عن البعيد للمتأمل بالنسبة ملهاة وهو نفسه،
(كما العلوم سائر من تحصله ما كل من وزنًا أكرب — امليتافيزيقا من أي — منها تكسبه الذي والقليل 29

.(٣ ،١ أرسطو مليتافيزيقا رشحه يف األكويني يقول
نسكه، جنرت فلنجن، الفلسفة؟) هذا، هو ما (حرفيٍّا: الفلسفة ما محارضته: يف هيدجر يسميها كما 30

١٩٥٦م.
يظن كان ألرسطو كتاب عن الفلسفة تاريخ كتب تردِّدها التي املشهودة العبارة مضمون هو هذا 31

وأقصد نصوصه، معظم عىل واتفقوا عليه للعثور األخرية السنوات يف العلماء ُوفق ثم مفقود، كتاب أنه
الطبع، (تحت عليه والتعليق للعربية بنقله ترشفُت الذي (بروتريبيفوس) التفلسف» عىل «الحث كتاب به

املعارف). بدار
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الثاني الفصل

الفلسفة؟ ِملَ

١

الفلسفة؟ ِلَم اآلن: نسأل

يختص إنسانيٍّا فعال — رأينا كما — كانت وملا غايتها. أو الفلسفة بهدف يتعلق والسؤال
املجتمع. يف «وظيفتها» أو دورها عىل ينصب أن بد فال الكائنات، من غريهم دون البرش به
علو عن قلناه ما كل بعد وذلك مرشوع، غري نفسه السؤال أن الظن إىل تبادر وربما
يتأمل طاليس نرتك فهل املبارشة. العملية واملنافع اليومية الحياة عالم فوق الفلسفة
ترتدد الثراقية الفتاة تظل هل متواصلة؟ قرنًا وعرشين خمسة املاء برئ يف ويقع السماء
طرح يعني أم النجوم؟ إىل بالنظر حوله من واألشياء الناس عن النشغاله عليه ضحكتها
معنى عن السؤال يف بحقها تطالب وأخذت الضحك عن أخريًا ت كفَّ قد الفتاة أن السؤال
الطيب قلبها أن صحيح ومعناه؟ يشء كل أصل عن والبحث الكل إىل والنظر النجوم تأمل
ترقيع أو الخبز رغيف عىل الحصول يف يساعدها لن األسئلة هذه عىل الجواب بأن يحدثها
الغارق الشيخ يفعله ما بأن غامض إحساس خالجها ربما ولكن الكروم. جني أو الثوب
ونظامها ومستقبلها، «ملطية» حارض عىل بيشء يعود قد املاء نبع ويف السماء تأمل يف
الفرس لغارات الصمود عىل — تفهمها ال بطريقة — أبناءها ساعد وربما وقوانينها،
إىل االستطالع حب يدفعها فقد ذلك ومع معابدها. وتدمري تهديدها عن ينقطعوا لم الذين
عليم إنه لها قال إذا شك بغري ستفهم طاليس. «عمل» عن معارفها أو جريانها أحد سؤال
السفن تحملها الزيتون أو الكروم من كبرية مزارع يملك أنه أو املالحة، وشئون بالفلك



الفلسفة ِلَم

بكسوف التنبؤ يف نجح أنه أو واألسود، األبيض البحَرين موانئ إىل «أيونيا» ساحل من
بقوله: ماكرة ابتسامة يبتسم وهو كالمه ختم إذا حائرة ستقف أنها بيد الكبري.1 الشمس
املسكينة هزت ربما الفلسفة؟ وما الفيلسوف ما نفسها ستسأل أنها بد وال فيلسوف! إنه
النظر أو الحكمة هي الفلسفة كانت «إن لنفسها: تقول وهي سخرية أو يأًسا كتفيها
أو السماء إىل ينظرون رأيتهم كلما أصحابها وعىل عليها أضحك أظل فسوف الخالص
أال وتسأل: الفلسفة عالم إىل تتسلل ألن العناد دفعها فربما ذلك ومع الكل! عن يبحثون
أال فلسفة! ذلك مع وتبقى والسوق والشارع البيت يف اليومية بحياتنا ترتبط أن يمكن
وهل حقيقتها؟ تفقد أن دون أمثايل من واملتعبني الفقراء وحياة بحياتي تهتم أن يمكن
حدَّثوني الذي بمعناها االحتفاظ وبني املجتمع يف مؤثر بدور قيامها بني تناقص هناك

عنه؟
الفلسفة ماهية عن يستفرسا أن اليوم يحاوالن سنها مثل يف فتًى أو فتاة فلنتصور
أو الكيمياء مفهوم عن يحدثهما من سمعا إذا الحرية تنتابهما لن ووظيفتها وطبيعتها
املجتمع يف ووظيفتها ميسور، أمر العلوم هذه فتعريف إلخ … التاريخ أو الطبيعة أو الطب
عىل الحرية وستزداد االختالف. أشد مختلف فهو الفلسفة مع األمر أما محدودة. واضحة
تدريس عىل القائمني أو الفلسفة يف املتخصصني بأحد الصدفة جمعتهما لو وجوههما
يف الرغبة عليهما ألحت لو االضطراب حد ستبلغ الحرية أن بل فروعها. أحد أو تاريخها
يف وحجتهم — لهما يقول من يقرآن أو سيسمعان العام. وطابعها ماهيتها عن البحث
يرون املفكرين بعض إن — وهرسل الجدد الكانطيني من وأتباعه وكانط أفالطون هذا
اآلخر بعضهم وأن املرشوع، بحثه ومجال الخاص موضوعه له دقيق علم الفلسفة أن
واسبنرس ُكونت منذ الوضعيِّني من وغريه (١٨٣٨م–١٩١٦م) ماخ أرنست مثل —
للعلوم نقدي تطوير أنها ويرون العلمي طابعها يؤكدون — العلمية الفلسفة وأصحاب
سمعا الذي املشهور «رسل» عن حدثهما وربما موحد.2 كل يف بينها وتأليف املتخصصة

بني املستمرة الحرب يف فاصًال يوًما كان الذي ٥٨٥ق.م سنة مايو شهر من والعرشين الثامن اليوم يف 1

وامليديني. الليديني
املعارف تلك أو املتجانس املذهب ذلك واحد نسق يف تلخص التي هي «كونت» عند الوضعية الفلسفة 2
ويؤكد األول). الدرس أخر الوضعية، الفلسفة يف (دروس الطبيعية املختلفة األنماط عن لدينا املتجمعة
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أمثالهم مع وتظاهره وشجاعته وبصريته وحكمته الحرة الفذة شخصيته عن شك بغري
وأن منطقي تأليف يتبعه منطقي تحليل أنها يرى فهو للسالم؛ تأييًدا الشبان من
إن لهما يقول من كذلك سيسمعان أنهما غري العلوم. بني التأليف هو النهائي هدفها
(١٧٥٩م– شيلر فالشاعر الفن. من ويقربها العلمية الصفة عنها ينفي ثالثًا فريًقا
نتائجها وأن وسلوكنا، أفكارنا عىل جمايل نظام إضفاء هي غايتها أن يرى ١٨٠٥م)3
(١٧٧٥م– شيلنج مثل فالسفة الرأي هذا يف ويشاركه وحده. الجمال بمقياس تتحدد
(١٧٧٠م– هلدرلني مثل مفكرون وشعراء (١٨٥٩م–١٩٤١م) وبرجسون ١٨٥٤م)

(١٧٧٢م–١٨٠١م). ونوفاليس ١٨٤٣م)
مضمونها إىل يمتد بل وماهيتها، الفلسفة طبيعة عىل اآلراء اختالف يقترص وال
العليا التصورات معرفة هو مضمونها بأن يؤمنون فالسفة هناك يزال فال ومنهجها.
الجديدة). والطوماوية األرسطية (كاملدارس هللا معرفة النهاية يف أي وقوانينه، للوجود
البحث هي تصبح بحيث بالَقبيل، تهتم أنها وهو مشابه، برأي يؤمنون من وهناك
بالقبيل التجريبي بعالقة املتصلة املشكالت ويف بتجريبي، ليس فيما الوصفي-التجريبي
ينرصف اآلخر وبعضهم ١٨٥٩م–١٩٣٨م). إلكسندر (صمويل واأللوهية والزمان كاملكان
«فريز» ومدرسة اإلنجليز (كالحسيني الدينية أو املعرفية جوانبها من الباطنة التجربة إىل
يقرصون — املناطقة التجريبيني أو كالوضعيني — ثالث وفريق ١٧٧٣م–١٨٤٣م).
أصحاب وهم — رابع فريق يحاول بينما املنطقي، والتوضيح اللغوي التحليل عىل اهتمامها

بتأليف يقوم الفيلسوف إن فيقول ص٢٧) الوضعية، الفلسفة من (مقتطفات املعني هذا «ليرتيه» تلميذه
األشياء أصل عن البحث إىل ذلك يتجاوز ال ولكنه العموميات. يف املتخصص ألنه الوضعية، للمعرفة
(انظر البحث لهذا مسلح غري رأيه يف اإلنسان ألن امليتافيزيقيون، يفعل كان كما ومصريها وجوهرها

ص٢٥٧). ١٩٧٤م، العربية، النهضة دار بريوت، الفيلسوف، مع الفندي، ثابت محمد
وثالثية كارلوس ودون والحب والدسيسة اللصوص مثل — ومرسحياته أشعاره بجانب له تُذكر 3

بفلسفة تأثرت هامة فلسفية ورسائل نقدية كتابات — إلخ … مسينا وعروس أوليانز وعذراء فالنشتني
والكرامة، والرقة والجليل، بالجميل والشعور لإلنسان، الجمالية كالرتبية واألخالق، الجمال يف كانط
والفطرة الطبيعة شعر (أو العاطفي والشعر الساذج والشعر املأسوية، باملوضوعات االستمتاع ومصدر
البلد كتابي وكذلك السابق) الهامش (انظر الهامة الفلسفية الرسائل من وغريها والفكرة) الصنعة وشعر

ص٢٦–٤٠. ١٩٦٧م، العربي، الكاتب دار البعيد،

39



الفلسفة ِلَم

ويف وناتورب، كوهن مثل (ماربورج) أملانيا شمال يف بفرعيها الجديدة الكانطية
يف نظرية منها يجعل أن — وفندلباند ركزت مثل وفرايبورج) (هيدلربج جنوبها
املوضوعية القيم تحليل عىل يقرصمهمتها وأن اإلنسانية والعلوم الريايض-الطبيعي العلم
والتاريخ. والجمال واألخالق املعرفة ونظرية املنطق يف الوعي عليها يقوم التي القبلية

تاريخ يف كتابًا يتصفحان والفتاة الفتى يكاد فال املنهج. عىل االختالف هذا ويرسي
أصحابها مفهوم من معظمها يأتي عديدة، ومسالك بدروب متاهته تطلعهما حتى الفلسفة
نشاطها أن يرون — تقوم كما — الجدد فالكانطيون وغايتها. ووظيفتها الفلسفة لطبيعة
للمعرفة، األخرية العنارص إىل وردها والتصورات القيم تحليل هي الوحيدة وفاعليتها
هو الحق الفلسفي الفعل أن (١٨٧٤م–١٩٢٨م) شيلر وماكس برجسون يرى بينما
الظاهرياتي وهيدجر هرسل منهج أن هذا إىل أضف املاهيات. وعيان) حدس (أو رؤية
والتحليل وأفيناريوس). (ماخ التجريبية الحسية النزعة نقيض هو بينهما!) الفارق (مع
واتباعه هيجل عند الجديل املنهج نفيض واتباعهما ووايتهد رسل عند والريايض املنطقي

املاديني. أو املثاليني
يختلف الفلسفة مع املوقف أن يبنيِّ — الحال بطبيعة املخل — الرسيع العرض هذا
موضوع عىل عام بوجه متَّفقون بالعلوم فاملشتغلون العقيل. النشاط أنواع من غريها عن
متضاربة تزال وال كانت فقد الفلسفية املدارس أما األساسية. ومفاهيمه ومنهجه علمهم
كما الخارج من املتأمل نظر يف لتبدو حتى وغايتها، ومنهجها الفلسفة موضوع حول
الوحيدة حركتها كأن أو األمام، إىل واحدة خطوة تخُط لم وكأنها نفسه! لكانط بدت
الفلسفة فإن ذلك ومع واألطفال! واملساجني الجنود يعرفها التي سري» «محلك حركة هي
وجهة وكل مدرسة كل يف النسبية الحقيقة ترى — خاص بوجه هيجل عند — الجدلية
العقل تطور من لحظات فتعدها الشاملة، نظرتها يف جميًعا تستوعبها أن وتحاول نظر،
لقدمه، يسقط وال القديم يموت ال بحيث بذاته، الوعي تمام نحو املطلق الكيل الروح أو
هذا يلبث وال بينهما، يوحد «مؤلف» عنهما فينتج يناقضه الذي الجديد يحتويه وإنما
نجد ذلك مقابل ويف (ز). وهكذا جديد مؤلف بينهما ويجمع نقيضه يجد أن املؤلف
التقليدية الفلسفة جسم يف التحليل مشارط يغرزون املحَدثني والوضعيني الجدد الواقعيني
املثالية «األورام» وبخاصة املعرفة، مجال من تماًما ويستبعدوه منه كبريًا جانبًا ليستأصلوا

التاريخ. متحف يف إال مكان لها يعد لم التي وامليتافيزيقية
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٢

«املفتوحة» طبيعتها تستلزمهما اللذين واالرتباك االضطراب هذا تعاني الفلسفة كانت إذا
لحل اتجاهها بفضل كبري حدٍّ إىل منهما نجت قد العلوم فإن الدوام!4 عىل املتسائلة
معينة بعلوم ارتبطت التي نفسها املشكالت هذه املجتمع. حياة تقتضيها محددة مشكالت
يطَّلع أن ويكفي والحارضة. املاضية وأشكالها نظمها يف البرشية حاجات عن تمخضت قد
قد والصناعية العلمية االبتكارات معظم أن لريى العلم تاريخ يف كتاب أي عىل القارئ
للعلوم النظرية باألسس االهتمام وأن وعسكرية، وسياسية اجتماعية رضورات عن نشأت
وليس القرن. هذا املايضوأوائل القرن أواخر منذ إال يتأكد ولم النهضة، عرص قبل يبدأ لم
من فكثري للمجتمع. ملحة حاجة تلبي العلمية البحوث كل أن الحال بطبيعة هذا معنى
(والعلم البرشية عنها تستغنى أن املمكن من كان العلوم بعض إليها أدت التي النتائج
األنظمة بعض تطور ولكن املجاالت!) جميع يف الطاقة استخدام سوء من استثناء ليس
— فيه مشكوًكا األقل عىل نفعها كان أو مبارش نفع ذات حينها يف تكن لم التي — العلمية
مثًال ولنتذكر «التقنية». وتطبيقاته العلم لتطور الرضوري العميل النشاط من جزء هو
أهميتها ذلك بعد أثبتت املسلية كاأللعاب تبدو كانت التي الرياضيات فروع بعض أن
بدا مهما «القوة»، ب التطبيق تقبل بأنها تتميز العلمية فاملرشوعات التطبيق. يف وفائدتها
وضآلة البحتة الرياضيات العلوم عن قيل ومهما واضح. غري أو بعيًدا اليوم التطبيق هذا
أو الصنعة أن «نظر»، يسبقه «تطبيق» كل أن عنا يغيب أن يصح فال املبارش، نفعها
تطبيقيٍّا أكان سواء — العالم جهد أن واملهم البحتة. األسس يف البحث ثمرة هي «التقنية»
أن هذا إىل أضف الحارضة. صورتها يف الحياة يثري أن ماهيته بحسب يمكن — بحثًا أم

نهج سوى كلها فلسفته تكن لم الذي أفالطون منذ تاريخها يؤكده الذي هو (وهذا طريق الفلسفة 4
جديًدا. سؤاًال بدورها تصبح إجابة كل أن بل اإلجابات. من أهم فيها واألسئلة حوار) وطريق Methodos
يقول (كما لها املوضوعة للحلول تفنيد هي ما بقدر للمشكالت، حلول وضع هي الفلسفة مهمة فليست
مدخل بام، ج. آريش كتاب انظر آالن) الفرنيس املفكر الكاتب يقول (كما باستمرار تأجيلها أو باوسما)
ولم ص٢١٤)، ١٩٦٧م، الخامسة، الطبعة الفلسفة. أسس كتابه يف الطويل توفيق الدكتور ذكره للفلسفة،
البدايات». «علم هي الفلسفة أن كله ومنهجه الظاهرياتية ببحوثه أكد عندما الحقيقة عىل هرسل يتجَن
وماركس، وهيجل، وكانط، واسبينوزا، ديكارت، من. كل يشعر ألم جديد. من يشء كل يبدأ فالفيلسوف
قبله من تكن لم وكأن يديه عىل بدأت قد بأرسها الفلسفة أن املفكرين عظام من وغريهم وهرسل ونيتشه،

فلسفة؟
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وتوحيدها وتهذيبها املختلفة العلوم تطوير ومحاوالت قبل، من محدد الجهد هذا مجال
الحاجة وهذه املجتمع.5 بحاجة مبارشة غري أو مبارشة بصورة كلها تتحدد بينها واملزج
يف يشء، كل قبل تتمثل، وإنما وحدها، والرشكات واملعامل املصانع يف تتمثل ال االجتماعية

التجارب. وحقوق املحارضات وقاعات البحث معاهد
تحسد ال موقف يف نفسها تجد الفلسفة فإن عام.6 بوجه العلوم حال هو هذا كان إذا
اجتماعية حاجة تلبي أنها تزعم وال املحدد، االجتماعي االتجاه هذا تعرف ال فهي عليه!
«الفيلسوف» عن بحثًا واألزمات امِلحن أوقات يف حولهم يتلفتون الناس أن صحيح مبارشة.
العصور كل يف هذا فعلوا واملشورة. الهدى لديه يلتمسون الذين والبصرية الحكمة ذي
وكروتشه برجسون أمثال (من الكبار الفالسفة آخر يختفي أن قبل الحديث عرصنا ويف
بونتي ومريلو ومونييه وكامي وشيلر وهيدجر وياسربز وأورتيجاجاسيت وتوينبي ورسل
الفيلسوف مهمة بني يخلطون األحيان معظم يف كانوا ولكنهم إلخ) … وبلوخ وأدورونو
منه انتظروا الذي الفيلسوف أن يكتشفون كانوا كما والُكتاب، والواعظ الدين رجل ومهمة
ثقافتهم بتحليل اكتفي وإنما نهائية، أجوبة أو حلوًال لهم يقدم لم والعزاء والعون الرأي
املستقل العمل ومسئولية التفكري تبعة — غيظهم لشدة — لهم تارًكا وأفكارهم وقيمهم
عىل الثائر والشباب واملحامي والكاتب الشاعر أن قليل بعد (وسنرى وألنفسهم بأنفسهم
الفالسفة) غيبة يف املهمة بنفس قاموا قد املعارص العربي تاريخنا يف واالستبداد اإلرهاب
أو املتخصصة العلوم تمسها ال مشكالت تحل أن الفلسفة من يتوقعون أنهم صحيح

مكتبة املاين)، نهر (عىل فرانكفورت مختارة. مقاالت للفلسفة، االجتماعية الوظيفة كهيمر، هور ماكس 5

Horkheimer, Max, Die Gesellschaftliche بعدها. وما ص٢٧٣ ١٩٧٦م، الثانية، الطبعة كامب، زور
Funktion der philosophie. Ausgewaehlte Essays. Frankfurt/M., Suhrkamp, 2te Auflage,

.1967. S 273 ff
نادرة استثناءات من — أيًضا الحارض عرصنا ويف العصور كل يف — الحال بطبيعة األمر يخلو ال 6

قليلة نماذج بنفيس شاهدت وقد والتجربة. البحث عىل وحدتهم يف العاكفني «الفدائيني» النساك لبعض
يف منها البقية أو حياتهم يقضون وإنما بحث. فريق وال علمية لهيئة ينتمون ال الذين املتوحدين هؤالء من
دون أبناء (من النبالء النساك هؤالء أمثال وجود فإن ذلك ومع عليهم. يلح فرض تحقيق أو فكرة إثبات
— يشعروا لم أو بذلك شعروا سواء — العلمي البحث أن والحقيقة الحقيقة. شأن من يقلل ال كيشوت!)
بطبيعته العلم ألن اجتماعية؛ رضورة تلبية إىل بعيد أو قريب زمان بعد ويتَّجه اجتماعية حاجة يلبي إنما

وحيد. فرد به يقوم أن يستحيل اجتماعي عمل
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معايري لها يقدمان ال االجتماعي والتطبيق العمل ولكن مرضية. غري بصورة تمسها
شأنها. من ليس الناجحة العملية و«الوصفات» «والربامج» الحلول تقديم أن كما ملزمة،
وليبنتز وباسكال ديكارت بكشوف املثال سبيل عىل يحتجون أعدائها بعض كان وإذا
تنتمي ال أنها زاعمني إلخ … الفيزيائية ماخ ونظريات النفسية، هيوم وبحوث الرياضية،
والشعور الفكر تثري قد ثرثرة مذاهبهم يف عداها ما كل وأن للعلم، تنتمي ما بقدر للفلسفة
نفسية ورؤى «إسقاطات» الفروض أحسن عىل أو منها، جدوى وال عقيمة ولكنها أحيانًا،
بعضخصوم كان إذا بسبب؛ العلمية باملعرفة وال بالعلم تتصل ال عقلية وتمنيات وأخالقية
إنجازات أن ناسني الحقيقة، عىل يتجنون الواقع يف فإنهم الرأي، هذا إىل يذهبون الفلسفة
— الحارض! يومنا حتى القديمة الفلسفة منذ أكثرها وما — العلم مجال يف الفالسفة
تجعلنا أن يصح فال قيمتها تكن ومهما خالصة. فلسفية ألسباب دائًما ترجع ال قد
ملجتمعاتهم مباًرشا صًدى تكن لم التي األصلية وتجاربهم ومواقفهم مشكالتهم نتجاهل
أيًضا اآلخر البعض يحتج وقد محددين. ومكان زمان يف لحاجاته مبارشة استجابة وال
الدين عربة يف مرة علق وأنه عشاقه، يزعم كم طليًقا حرٍّا يكن لم الفلسفة حصان بأن
(كما العلم عربة يف أخرى ومرة الدين) خادمة الوسيط العرص يف الفلسفة كانت (عندما
عرصنا يف يحدث يزال وال خاص بوجه عرش التاسع القرن من الثاني النصف يف حدث
والبعد تماًما الفلسفة «علمنة» يف لرغبتهم أو العلماء من الفالسفة «لغرية» ا إمَّ الحارض،
نتيجة أصابتها التي «امليتافيزيقية» أمراضها من وشفائها التقليدي مفهومها عن بها
الحاالت ذكر يف ثالث فرق ويبالغ ومنطقها!) نحوها فهم وسوء اللغة استخدام سواء
السيايس الوضع مجاراة إىل وانزلقت واستقاللها حريتها عن الفلسفة فيها تنازلت التي
(أفالطون الفالسفة سقطات إظهار يف أرسفوا مهما ولكنهم تمجيده. أو تربيره أو القائم
وهتلر، هيدجر بروسيا، وملك هيجل وإليزابيث، بيكون واإلسكندر، أرسطو وديونيزيوس،
الناس، سائر يتعثر كما يتعثرون برش أنهم ينسون فإنهم إلخ) … وموسوليني جنتيله
األساسية املهمة عن تماًما يتخلوا لم — التحليل نهاية ويف اإلنصاف بعني — وأنهم
وتجاوزه. ومقاومته لنقده العقول إعداد يف وبالتايل القائم الواقع تحليل يف للفلسفة
وتبعات عملية مواقف من عليها يرتتب ما ل وتحمُّ املهمة هذه أداء يف يتفاوتون أنهم شك ال
الواقع ورفض إال االسم بهذا جدير فيلسوف من ما قائمة. الحقيقة تبقى ولكن أخالقية،
األحيان من كثري يف الرفض هذا اتخذ مهما املمزق، َشتاته وتوحيد تصحيحه وحاول
عىل هو أو النقد من نوع (والتحليل وأفكاره وقيمه لتصوراته الهادئ التحليل صورة

عليه). سابق رشط األقل
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معربًا عرصها أو عرصها وعي النهاية يف هي تعريفاتها اختلفت مهما الفلسفة إن
وإذا قلبها. يف دائًما والواقع الواقع، قلب يف دائًما وهي هيجل.7 يقول كما باألفكار عنه
مجرد فإن عليه، السافرة الثورة حد دائًما تبلغ ال الواقع وبني بينهما التوتر عالقة كانت
التحليل، موضع السائدة ومعتقداته ونُظمه وقيمه تصوراته ووضع إليه، الحر الكيل النظر

وبينه. بينها الدائم التوتر عىل يدل أي أعمى؛ تسليًما به التسليم رفض عىل يدل إنما

٣

بحكم االكرتاث عدم عىل يُرصون من كثريًا أنفسهم الفالسفة أن التوتر هذا من ويضاعف
الواقع وبني بينهم والعالقة ٣٩٩ق.م) (سنة سقراط محاكمة فمنذ الخارجي. العالم
أو بهم السخرية أو بتجاهلهم الناس يكتفي قد متوترة. فيها يعيشون التي والجماعة
أو نفي من االضطهاد، حد التوتر هذا يبلغ وقد مفهومة. غري غامضة لغتهم بأن القول
وانباذوقليس (أكزينوفان الصلب أو التعذيب أو بالحرق قتل أو بالصمت، حكم أو ترشيد
الحالج وسنيكا، وإبيكتيت وأرسطو وأفالطون سقراط اإلييل، وزينون وهرياقليطس
وأونست ولوكاتش وماركس واسبينوزا برونو جوردانو رشد، وابن والكندي والسهروردي
بهم زجَّ أو الصمت عليهم فرض أو أرزاقهم حرمهم أو أصواتهم من مجهولة أعداد بلوخ،
مأساوي موقف — قليل منذ ذكرنا كما — صميمه يف موقفهم فإن ولهذا (… السجون يف
أبيقور: بنصيحة العمل إىل والسياسية االجتماعية األحوال اضطرتهم ما أكثر وما فاجع،

أجسامهم.8 كذلك أخفوا بل فحسب، وأفكارهم عقولهم يخفوا فلم الخفاء»، يف «ِعش

الفرنسية الرتجمة وكذلك ص١٥، ١٩٦٧م، هامبورج، هوفميسرت، ج. نرشة الحق، فلسفة أصول هيجل، 7

هذه يف به نأخذ الذي التعريف هذا يمنع وال ،١٤٩ ص١٢٥، ١٨٢٥-١٨٢٦م، الفلسفة، تاريخ يف لدروسه
أيًضا يسبح الفيلسوف أن يمنع ال مانع! وال جامع غري التعريفات سائر مثل بأنه علمنا مع الصفحات،
الثقافة، هذه نقد عىل ينطوي — نفسه هيجل فعل كما — د موحَّ نسق يف لثقافته فتأليفه عرصه. تيار ضد
بالرضورة تحتوي حقيقية فلسفة وكل حقيقي فيلسوف كل فإن ولهذا وتقييمها. ومراجعتها تحليلها أي
واألحكام واملوضوعية الدقة حجبته مهما وغايتها، ومنهجها تكوينها صميم يف فاجع عنرص«مأساوي» عىل
جديد مدخل بدوي. الرحمن عبد الدكتور كتاب يف املسألة هذه مناقشة راجع والتعبري. التحليل أسلوب يف

ص٥٣–٥٨. املطبوعات، وكالة الكويت، الفلسفة، إىل
نيقوالي كتاب راجع والدين، العلم رجل يحمي كما املجتمع يحميه ال الذي للفيلسوف الفاجع املصري عن 8

خمسة عنوان فتحت الفرنسية الرتجمة أما اإلنجليزية، الرتجمة عنوان (وهو واملجتمع» «العزلة برديائف
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بعضهم واضطر لالضطهاد، تعرضوا طاملا أيًضا العلماء أن هذا عىل ا ردٍّ قيل ربما
أن أيًضا الواقع ولكن (جاليليو!) حني إىل نظرياتهم عن والتنازل السلطة أمام للركوع
ذاتها. يف العلمية نظرياتهم إىل ال والفكرية الفلسفية آرائهم إىل يرجع العلماء اضطهاد
جاليليو كان ولو والكنيسة. البابا بركة رأسه وعىل (١٥٤٣م) كوبرنيقوس مات فقد
إذ لالضطهاد؛ تعرض ملا والهوتي ديني سياق يف الشمس مركزية عن نظريته وضع
أما يشء. يصيبه أن دون الالهوتي» «املجموع يف (١٢٨٠م) الكبري ألربت ناقشها أن سبق
فال أوبنهايمر) (مثل الحديث العرص يف والرياضيات الطبيعة علماء بعض اضطهاد عن
االجتماعية ومواقفهم آرائهم إىل يرجع ما بقدر العلمية نظرياتهم إىل الحقيقة يف يرجع

الحياة. يف «فلسفتهم» إىل أي والسياسية،
الناس أفكار أن عىل تُرص فهي طبيعتها. من تنبع للواقع الفلسفة مقاومة إن
باستمرار الناس تحث كما العمياء، الرضورة وليدة تكون أن يصح ال وغاياتهم وأفعالهم
كانت لو كما بها التسليم وعدم حقيقتها عن بالسؤال وتجاوزها وتوضيحها نقدها عىل
باألفكار ال نقد، بغري بيشء تُسلم أن ترىض ال وهي راسخة. أزلية قواعد أو أبدية وصايا
تخلت لو «املستقرة». التقاليد وال السائدة بالقيم ال االجتماعية، الحياة أشكال وال العلمية
أقدام الصماء كالكرة تتقاذفه ميت جسد إال منها يبَق ولم روحها عن لتخلت النقد عن
اثنني: أحد الفالسفة أن يردد من سمعنا طاملا وقد واأليديولوجيات. والسلطات الطغاة
(مثل بتغيريه مطالب عليه ثائر أو كانط)، أو أرسطو (مثل له ُمربِّر بالواقع راٍض إما
القول هذا يخدعنا أن يصح ال ولكن وماركس). واسبينوزا وبرونو رشد وابن الفارابي
ولكن — حني إىل ولو — الواقع مع يتصالحون الفالسفة بعض كان لقد الحقيقة. عن
ولو عليه. النقد أضواء وتسليط تحليله يف وا يُقرصِّ لم بأنهم القول يقتضينا اإلنصاف
تحليالتهم أن لوجدنا وكانط) أرسطو (مثل للسكون وَميًال ًظا تحفُّ الفالسفة أكثر أخذنا
نقد من — االجتماعي التحليل نظر يف — تخلو ال املعرفة مقوالت أو الوجود لطبقات
والدين والتفكري السلوك يف «الثابتة» عاداته مجموع ومناقشة وقيمه، عرصهم لثقافة
نقد. بغري الناس بها يسلم التي «العادة» هو الفلسفة أعداء أعدى إن إلخ. … والسياسة

األلف كامل، فؤاد األستاذ ترجمة من املوضوعات) وعالم األنا هو: الرويس واألصل الوجود، عن تأمالت
للدكتور الفيلسوف مع كتاب وكذلك ص٣–٣١ ١٩٦٠م، املرصية، النهضة مكتبة ،٢٨٩ العدد كتاب،

١٩٧٤م. العربية، النهضة دار بريوت. الفندي، ثابت محمد
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للوجود. الحاسمة القضايا تجاه واليأس االستسالم وتقاوم األعمى، التقليد تُحارب فهي
والعقل التفكري أشكال عىل الوعي أنوار تسليط الصعبة: «األمانة» عاتقها عىل ألقيت
نفسه، معرفة نحو الفرد بيد واألخذ أبدية، بديهية، طبيعية، ظاهره يف تبدو التي والسلوك

وبنفسه. لنفسه املستقل والتفكري بإرادته، حياته وتشكيل
نذكره أن أحوجنا فما سقراط ولنتذكر التعميم. ساحات من يُخرجنا حيٍّا مثًال لنرضب
املتجدد. الحي نموذجها الفلسفة، أب نسيان أو اآلباء، جحود باألبناء يخلق ال إذ باستمرار؛

٤

التي السنة وجاءت األصيل. الفيلسوف معدن عن وموته وسجنه سقراط محاكمة كشفت
للثورة محاولة كل تردع أن األثينية الديمقراطية فيه أرادت وقت يف (٣٩٩ق.م) فيها أُعدم
وجه الذي االتهام ونص وتحليلها. ملناقشتها محاولة كل بل العريقة، والتقاليد النُّظم عىل
شيطانية أرواح إدخال الشباب، إفساد تبجيلها، وعدم املدينة آلهة ازدراء معروف: إليه
بينه الخلط عىل فتقوم الثانية وأما فكاذبة، األوىل التهمة أما املدينة. إىل أخرى) آلهة (أو
فتقوم الثالثة وأما — ألرسطوفان السحب مرسحية عمًدا فعلْت كما — السفسطائيني وبني
وحي فعن العرص لغة شئنا أن (أو «جنيته» عن إال يتحدث يكن لم ألنه الفهم؛ سوء عىل

ضمريه).
كان أنه شك وال جوالته. يف رافقه أو إليه استمع من قضاته بني من كان أنه شك ال
ُقضاته بني من وعرشين مائتني أن (بدليل قة امللفَّ التهم تلك من برباءته آمن من بينهم
ولكن أصوات!) بعرشة الالزم العدد من أقل أي برباءته، حكموا الخمسمائة ومحلِّفيه
وزمان. مكان كل يف يُحارب الذي النبوغ وحاربت شخصه، يف «الجديد» أدانت املحكمة
الضمري صوت ويوقظ بواقعهم، األثينيني وعي يغري أن حاول ألنه الحرب عليه أعلنت
من املرتاكم الزيف إال ليست بها يُسلِّمون التي الحقيقة أن ويعلمهم أعماقهم، يف الراقد
الباطنة. وحريتهم املستقل وتفكريهم بإرادتهم «لحقيقتهم» يهتدوا أن عليهم وأن أجيال،
كإنسان، وقراراته بعقله واالستقالل كمواطن، واجبه أداء يف والصدق لإلخالص الفرد دعا
نفسه. يف وايقاظه به والتشبت الخالد اإللهي والروح املعقول الكوني بالناموس واالتصال
وأخريًا نفسه. الكوني الناموس انهيار معناه اإلنسان يف العقل انهيار بأن إيمانه عىل وبقي
خطبة وحوَّل باختياره، قبل من بها ريض التي املدينة «لقوانني» الفيلسوف استسلم
مكان إىل النفي حرية له تاركني باملوت، عليه وحكموا لقضاته. اتهام مرافعة إىل الدفاع
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أن آثر رفض. ولكنه كريتون!) محاورة (راجع بكفالة السجن من الخروج أو يختاره
خلود عن تالميذه مع حوار يف األخرية ساعاته وقىض حي. وهو ميت وغريه ليحيا. يموت
.(٦١ (فيدون، الشمس؟» غروب يحني حتى ذلك غري اإلنسان يفعل أن عىس «وماذا النفس
لحظاته يف ينَس ولم وشجاعة. ومرح صرب يف فتحمل أعضائه يف يجري السم وأحس
تنَس فال ألسكلبيوس، دين باكربتون «علينا والشفاء: الطب ربِّ نحو عنقه يف َدينًا األخرية

بالنذر!» تفي أن
أرض عىل وقفوا واحدة. أرض عىل معه يلتقوا أن سقراط قضاة يستطع لم
أرض عىل يقف فيه كان الذي الوقت يف الراسخ، واالعتقاد األعمى، والتسليم السذاجة،
فلسفة له كان ولو امليتافيزيقية. والتجربة املستمر، والتساؤل العقيل، والتفسري املعاني،
يفهموه أو منه يقرتبوا أن األقل عىل ألمكنهم مريح قالب أو ثابتة صيغة يف محددة نهائية
— هيدجر يقول كما — فكان واحًدا حرًفا يكتب لم — الحظ! لحسن — ولكنه ويشاركوه.
ردها يمكن أو فيها مشكوك عنه املشهورة العبارات ومعظم الغرب. أنجبه إنسان أنبغ
وموته حياته وبقيت منه. غيظهم وضاعف حريتهم زاد ولهذا املأثورة! الشعبية للِحكم
واتزان وضوح يف «الحقيقة» ب مواطنيه واجه لقد قضاته. وعىل عليها مطروًحا حيٍّا سؤاًال
السهل الطريق يختار أن شاء ولو ملتبسة. أو غامضة الحقيقة هذه كانت مهما وشجاعة،
ويحتفظون الحقائق عنهم يُخفون عندما األطفال مع الراشدون يفعل كما معهم لفعل
معنى وكان بحق. تفلسف ولكنه املريحة. الحلول لهم ويعلنون ألنفسهم، بالشكوك
األكرب (والجانب أخري جواب إىل اإلنسان يصل لم ولو والسؤال البحث هو عنده التفلسف
جواب إىل ينتهي ال فيها الرئيسية الشخصية وجعلته خلَّدته التي أفالطون محاورات من
هناك أن أيًضا معناه وكان املمكنة). وجوهه عىل وتقليبه السؤال بطرح يكتفي بل حاسم
ونلف فيها نلتف وسحبًا وهراء ثرثرة الفلسفة كانت وإال تقال، وأن ترى أن يمكن أشياء

ظلًما). عنه أرسطوفان زعم (كما الواقع فيها
ويناقشونه يناقشهم الناس من البسطاء جانب إىل يحيا أن الصدفة قبيل من يكن لم
بعد جديد، نحٍو عىل الحقيقة مع وعالقتهم عالقته يُقيم أن محاوًال واألسواق الشوارع يف
عىل القوانني وطاعة الدين احرتام يعلمهم راح مطلقة. معرفة ثمة ليس أنه إىل فطن أن
ليكونوا املزعوم علمهم يف يُشككهم وأخذ تقليدي، أو شكيل أساس عىل ال روحي أساس
واقعهم ويف أنفسهم يف العقل وضع عىل أقدر أي واملقاومة، واالستقالل النقد عىل أقدر
لم االندهاش عىل وقدرة الفلسفي للتهكم فهًما لديهم وجد أنه شك ال العقل، من َخال الذي
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أيًضا شك وال الرسميني. وَكهنتها والفضيلة والشجاعة والتدين املعرفة أدعياء عند يجدهما
مكتوب مدون مذهب يف فلسفته تحنيط من عصمه قد الحي والجدل للحوار اختياره أن
وتطفئ الفلسفة تميت — السابعة الرسالة يف أفالطون قال كما — املكتوبة (فالكلمات
مع الفيلسوف مكان أن بفطرته عرف ولقد اآلراء») و«احتكار بالحوار املتوقدة رشارتها
أنه صحيح فيه.9 واملوت الحياة يشاركهم الذي العالم نفس يف ممتدة جذوره وأن الناس،
وفكر اإلنساني املوقف خارج عنه يبحث لم ولكنه واإلنسان، الحياة معنى يف يبحث ظل
عاش التي باللحظة ملتزًما بقي ولكنه نفعل، وماذا أين وإىل أين من الخالدة: األسئلة يف
عنده اإلنسان ظل ورشابهم. وطعامهم وهمومهم، حياتهم شاركهم الذين والناس فيها
والتاريخ، الواقع قلب يف تسكن يجعلها أن واستطاع وآخرها، الفلسفة يف حرف أول هو
واملعنى الكلية الحقيقة عن لتسأل فوقه وترتفع مسكنها تغادر الوقت نفس يف ويجعلها
تعبريًا واملقاومة، للنقد متجدًدا رمًزا ييئس، ال حيٍّا سؤاًال سقراط يبقى لهذا األخري. الثابت

التفلسف. روح عن خالًدا

٥

بعض به تقارن أن يمكن ال أسايس توتر والواقع الفلسفة بني التوتر أن نرى هكذا
يف للُميض بطبيعتها تميل فالفلسفة املجتمع. يف والعلماء العلم يقابلها التي الصعوبات
قوانني أنها ويظن — الحياة تُشكِّل التي العوامل كل وإخضاع مداه، أقىص إىل التفكري
يكون ال التي روحها هو القائم الواقع نقد إن والتحليل. والتمحيص للنقد — ثابتة أزلية
ينطق، ال الذي واللسان تبرص، ال التي كالعني صارت منه خلت وإذا بغريها. وجود لها
يُمسك املتواضع!) املعتدل الحكيم (أي الفيلسوف وجدنا وإذا ينبض. ال الذي والفؤاد
لعنارص تحليالته يف فسنرى والثورة) والتمرد (كالرفض الرنانة الكلمات استخدام عن
ورفضها تغيريها أي واإلشكال، النظر موضع لوضعها يكفي ما والقيم والوجود املعرفة
يدمغ لكي الزوابع ويثري الفيلسوف يصيح أن الرضوري من وليس األنحاء. من نحٍو عىل
تيار يف تأثريًا الناس أقل الصائحون هؤالء كان فربما «التقدمية»، أو «الثورية» بخاتم
املريضة بنفوسهم انشغاًال وأكثرهم حقيقية، بقضية االهتمام عن وأبعدهم البرشي، الفكر

الحكمة مدرسة وكذلك ٥٣–٧٠ ص٥٢، ١٩٦٠م، جاليمار، باريس، الفلسفة، عىل ثناء مريلو-بونتي، 9

ص١٤. التقديم، السطور)، (لكاتب
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الذين الحقيقيني الفالسفة عن هنا نتكلم أننا القارئ (يالحظ وشهرتهم صيتهم وذيوع
أنصافهم أو الفالسفة أشباه عن ال معني زمن يف الفلسفي الحوار عىل حاسم أثر لهم كان
يف عاش الذي سقراط عن تكلمنا ولقد املرتفعة). األصوات ذوي األدعياء من وأرباعهم
أسقطناه ولو املتجددة. الفلسفية الثورة مثال اليوم إىل بقي لكنه هدوء، يف ومات هدوء
الفلسفي بنشاطه — راح لقد الحضارة. تاريخ وال الفلسفة تاريخ نتصور أن أمكننا ملا
الحياة ألشكال األعمى والخضوع الشائعة بالعادات التسليم يرفض — الحوار عىل القائم
يف أي داخله، يف (فقدره بنفسه قدره ويشكل فعله يف يتبرص أن اإلنسان علم التقليدية.
يف عليه كان مما أفضل ليس أنه لوجدنا اإلنسان وضع إىل اليوم نظرنا ولو وإرادته). عقله
بإفساد املفكرين اتهام يف أحد يفكر وال اآللهة، وجود حول نختلف ال أننا صحيح أيامه.
من أثينا؟ يف عليه كانت مما معقولية أكثر حياتنا بأن الزعم يمكنه من ولكن الشباب.
املجتمعات يف مكفول اإلنسان استقالل أن أو تصالحا، قد والواقع العقل إن القول يمكنه
وبالعالم؟ وباآلخرين بنفسه ومعرفة وحرية وسعادة إنسانية أكثر أصبح أنه أو املعارصة،
كلمة أليست مىض؟ وقت أي يف عليه كانت عما الفهم عن وعجزه وقلقه حريته تزد ألم
واملدعون؟! العليمون بها يزعجنا صيحة» «آخر تصبح ألم لسان؟ كل عىل اليوم «االغرتاب»
عليه كانت عما املعارصة الحياة غريَّ قد العلم أن يف تشكُّ وهل القارئ: يقول ربما
الصناعية املجتمعات يف والقيم والتقاليد العادات وزلزل مضت، سنة ثالثني أو عرشين من
— التخلف قبضة من اإلفالت تحاول التي مجتمعاتنا يف حتًما وسيزلزلها — املتقدمة
الجماهري ذوق يف يتحكم فأصبح نفسه الفن عىل حتى الصناعية عقالنيته وسيطرت
عىل باالنقراض يحكم أن وأوشك إلخ. … والتليفزيون والراديو الفيلم يف األداء وأسلوب
اآلن صار (حتى الوجدانية حاجاته واشباع ذاته لتحقيق ويبدع يكتب الذي املتفرد الفنان
بأساليب ويتقيَّد كامل عمل فريق مع يشرتك — نشاطه من هام جزء يف األقل عىل —

إلخ). … والرقابة العام والذوق السوق وأحكام واإلخراج اإلنتاج
من مجال من وما العلم. تأثري تحت باستمرار املجتمع فأُسس صحيح. هذا كل
ويحاول إال إلخ … والرتبوي واإلعالمي واالقتصادي واإلداري الصناعي النشاط محاالت
أحرزته الذي والتقني العلمي والتطور حركته. بإيقاع واإلرساع وتحسينه تبسيطه العلم
أحرزته عما — الثقاة يردد فيما — يزيد األخرية سنة العرشين بل الخمسني يف البرشية
إنجازاته بكل والتقني العلمي التطور هذا أن يبدو ذلك ومع كله. املعروف تاريخها يف
اإلنسان تفكري معه يتطور ولم جديدة، عادات وخلق قديمة أوهاًما ثبت قد ومعجزاته
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بالتحول اإلنسان يهدد الذي الخطر عن الحديث إن بل نتصور. كما ووعيه وخلقه وفعله
بأعني ننظر أن نحب ولسنا الجميع. حديث يكون أن اليوم أوشك قد يشء أو آلة إىل
نكتفي وإنما قليل، جدَّ يزال ال العلم من فنصيبنا املايض، عىل ين واملتحرسِّ املتشائمني
وننىس له التحمس يف نرسف ال حتى التطور هذا جوانب من واحد جانب إىل باإلشارة
والفني الثقايف اإلنتاج تصنيع أن الواضح فمن عليه: الحر الفكر شعاع تسليط يف واجبنا
يرتدد الطاقات هذه ذبول عن الحديث أصبح بل الفردي، اإلبداع طاقات زيادة إىل يؤِد لم
التجسس يف العلمية األجهزة استخدام سوء أن الواضح ومن السواء. عىل والغرب الرشق يف
يف والتحقيق الشكوى موضع اليوم أصبح قد الخاصة حياتهم عىل ص والتلصُّ الناس عىل
عىل استخدامه سوء تهمة من برئ نفسه العلم إن قيل ربما املتحرض. العالم بالد معظم
ويصنع؛ يبتكر عما األخالقية مسئوليته من العالم يعفي ال هذا ولكن األخرى. القوى أيدي

ما! نحٍو عىل فيلسوًفا يكون أن من يعفيه ال أي
يرتدد أو العلم وجه يف يقف أن اليوم يمكنه بالدنا غري أو بالدنا يف عاقل من ما
تتجاهل أن الفلسفة تستطيع وال العلم. حضارة يف باملشاركة املنادين إىل صوته ضم عن
تحتم «وظيفتها» أن غري عنه. بمعزل التقليدية مشكالتها تناقش أو العلمي، النشاط
عىل ميادينه بعض يف — العلمي نشاطهم هل العلماء: فيه يفكر ال فيما تفكر أن عليها
نشأ الذي االجتماعي التنظيم هل الراهنة؟ التاريخية لحظتها يف البرشية يخدم — األقل
يكون أن الجائز من أليس وسالمهم؟ وحريتهم البرش لسعادة مالئم العلمي التنظيم من
العلم إن والوجدانية؟ العقلية النواحي يف فقًرا ازدادوا قد والصناعة العلم عرص يف الناس
تقدمها يكون أن املحتمل من أليس إنسانية. وتجربة اجتماعي واقع يف عنرصان والصناعة
يكن لم وإذا ر؟ وتأخَّ ذبُل قد الكيل املجموع يكون وأن أخرى، عنارص حساب عىل تم قد
األنظمة ظل يف — الفرد د يُهدَّ ملاذا باستمرار؟ شقاءً البرش يزداد فلماذا صحيًحا، هذا
حياة تتعرض ملاذا غريه؟ وعن ذاته عن بعًدا ويزداد وحريته، استقالله يف — املوجودة
مع يد يف يًدا العلم عقالنية أتسري وحده؟ التطبيق يف الخطأ أيكون للخراب؟ بأكمله أمم
البُعد ذي اإلنسان عن املعروف كتابه يف «ماركوزه» مثل مفكر يؤكد (كما عقالنية ال
العلم يف — العلة أتكون الفساد؟ دودة جوفها يف تحمل التي الناضجة كالثمرة الواحد)
أم «الجزئيات»؟ إىل واالنرصاف «الكل» إىل النظر افتقار هي — غريهما يف كما والصناعة
عىل — نادت عندما الحديثة والفلسفة الفكر بداية إىل — قبل من رأينا كما — يرجع
سادة نكون بأن — ديكارت لسان عىل — وطالبت قوة، العلم بأن — بيكون لسان
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املوجود، «ما اليوناني: الفيلسوف ألقاه الذي السؤال إىل أخريًا أيرجع ومالكيها؟ الطبيعة
القلب عىل والحساب واملنطق البصرية، عىل «اللوجوس» انتصار معه فبدأ أون» تو، تي
أسسه يف التفكري عن أعني الفلسفة، روح عن العلم ابتعاد هو السبب أن أم والوجدان؟
قد أيًضا الفلسفة أن أم (ح)؟ فلسفة نفسه هو العلم من النظري والجزء وغايته، وقيمته
الدقيقة العلوم «حدست» التي واتجاهاتها مدارسها بعض طريق عن األزمة يف شاركت

للحقيقة؟ خادمة تكون أن بها األحرى وكان لها خادمة أو تابعة نفسها وجعلت
يسمح ال إطالق أو تعميم من عليه تنطوي مما الرغم عىل — وأمثالها األسئلة هذه
تكون أن وهو ودورها، مسئوليتها تعرف فلسفة جانب من إال تأتي ال — بتقييده املجال
بد ال الدور هذا من الفلسفة وحرمان واملجتمع. للعلم تابعة ال واملجتمع، للعلم ناقدة
عكس عىل — إنها والعدمية. والتشكك الحرية إىل إال يؤدي وال بالرضر، عليها يعود أن
النظام داخل نشاطها فيه تمارس ثابت مجال وال به معرتف بمكان تتمتع ال — العلم
اإلقبال وال والجامعات املعاهد أسوار داخل للفلسفة أقسام وجود يخدعنك (وال االجتماعي
بحتة، فلسفية ألسباب اإلقبال هذا يرجع ال فقد عندنا، الشباب جانب من عليها املتزايد
نجاتها تكون ال وقد أزمتها، أسباب أقوى من األسوار هذه داخل نفسه وجودها يكون وقد
من يزيد ومما وتوجيهه). زيادته يف بل العامة الثقافة ميدان يف الفعالة باملشاركة إال
— والتقاليد والتصورات القيم من حي كنظام — االجتماعي النظام هذا أن موقعها حرج
والعلماء الفالسفة من كبري لعدد نسجل أن بد فال ذلك ومع نظرها؟ يف إشكال نفسه هو
عليها اإلجابة يف وساهموا وأمثالها، األسئلة هذه طرحوا قد أنهم عرصنا يف املتفلسفني
أزمات كل من الرغم عىل — الفلسفة أن عىل يشهد وهذا واملحارضات. البحوث بمئات

بسهولة! تموت ال — عرصنا يف الحرة

٦

الفلسفة؟ لَم األول: سؤالنا إىل نعود

التي الواقع كلمة كانت وإذا وتحليله. القائم الواقع نقد هي الحقة وظيفتها إن والجواب:
األساسية مهامها إحدى أن تفيد العبارة فإن وأعم، االجتماعي الواقع من أشمل نقصدها
تفكري — رأينا كما — فهي الوحيدة؛ مهمتها ليست ولكنها االجتماعي، الواقع نقد هي
ومكانها؛ زمانها عن تنفصل ال ُمتناٍه برشي فعل أنها بحكم وهي «الكل». يف حر نظري
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يعني وال واآلن». «هنا يعيشون مثلهم برش إىل واآلن» «هنا يعيشون برش عن تصدر ألنها
وتعبري السابق التعريف حسب — ألنهم محدوًدا، أو جزئيٍّا الفالسفة تفكري يكون أن هذا
من جزء ينقدونه الذي فاملجتمع أعينهم. ونصب بالهم يف «الكل» يضعون — أفالطون
يف تدخل يحللونها التي واملعرفة واملستقبل، والحارض املايض تاريخه يف البرشي املجتمع
كل بواقع مرتبط عنها يسألون التي والنُّظم والقيم األشياء وواقع الشاملة، املعرفة سياق
علم تصبح أن يمكن أنها أيًضا معناه وليس اإلطالق. عىل نظام وكل قيمة وكل يشء
(ط). أيديولوجية من جزء أو «أيديولوجية» إىل تتحول أن أو فروعه، من فرًعا أو اجتماع
نفسه! االجتماعي لدورها لتنكرت بل وماهيتها، موضوعيتها ألنكرت هذا فعلت لو إذ
يف شجاعتها وتحرم ككل، الواقع نقد يف وظيفتها من ستجرد أنها هذا من واألخطر
إنها أي مسلمات؛ بغري والتساؤل الخالص النظر يف حريتها وتسلب املستقبل، إىل التوجيه
أرشنا كما — القائم الواقع نقد يعني ال كذلك العريق. العميل دورها من النهاية يف ستُحرم
وإال والتهكم، الهدم يف الرغبة وراء تندفع أو والضجيج، الرصاخ إىل تعمد أن — قبل من
أوضاًعا يهاجم ُمشوًشا بطًال أو نفسه، مرآة يف بالنظر يتلذَّذ ُمهرًجا الفيلسوف أصبح
والزعامة الرخيصة الشهرة إىل يسعى «نجًما» أو عقله، يف منصوبة أوثانًا ويُحطِّم معزولة
عن يرصفه أن بدَّ ال بنفسه وانشغاله حقيقي، فيلسوف بها يكرتث لم التي الكاذبة
حتًما به وسينتهي واآلخرين، الواقع إىل النظر عن ناهيك لنفسه، حتى املوضوعي النظر
تسوقه أن خليقة وكانت شترينر» «ماكس فيها وقع التي وحدية» «األنا ب يُسمى ما إىل
واقع يف الناس يضيع أال هو الفلسفي النقد من الدائم الهدف إن املجانني! ات مصحَّ إىل
نظاًما لهم يُزين السلوك من وألوان ألفكار يخضعوا أو كاذبة، لحقيقة يستسلموا أو مزيف،
هم يُبرصِّ إنه سقراط!) عن سبق ما (راجع النقد» «فوق أو «أبدية» أنها معينًا اجتماعيٍّا
العامة أهدافه وبني الفردي نشاطهم بني ككل، املجتمع وحياة حياتهم بني بالعالقة
يتمسكون عندما فيه يقعون الذي التناقض عن لهم يكشف وهو الكربى، العرص وأفكار
وهو والبرشية. للمجتمع الكلية الوحدة عن معزولة وتصورات بأفكار اليومية حياتهم يف
العقل من الواقع هذا خال إذا سيما ال الواقع، يف العقل وضع إىل النهاية، يف يهديهم،
وتزييف وخرافة، وتسليط وتشتت، تمزق (من املختلفة وأشكاله الالعقل صور يف وغرق
غمرة يف واألصل للكل ونسيان الباقية، القيم دون العاجلة امللذات عىل وتهالك وطغيان،

واملثريات). للشعارات واالستعباد واملستحدثات بالبدع واالنبهار الجزئيات، يف الضياع
أول وهي — األفالطونية فالفلسفة نقول. ما يوضح الفلسفة تاريخ من مثًال لنسق
نسق يف لرتفعها املتحيِّزة الجزئية النظرة تلغي أن حاولت — الشاملة الغربية الفلسفات

52



الفلسفة؟ ِلَم

يوحد الذي املوضوعي النسق هذا غري امُلثل نظرية (وليست للواقع وأنسب أشمل فكري
املضني الجهد يلمس أفالطون محاورات عىل يطَّلع ومن الوجود). ونماذج املعرفة أسس
يكن ولم التناقض. يف توقعه التي الضيقة نظرته من لتخليصمحاوره سقراط يبذله الذي
عن للتعبري الحوار أسلوب أفالطون يختار أن — قبل من ذكرنا كما — الصدفة قبيل من
ال الفكرة أن أيًضا يؤكد بل فحسب، وسماحته التفكري حرية الحوار يكفل ال إذ فلسفته؛
التي بعضمحاوراته تذكرنا ولو د. املوحَّ والنسق العام السياق داخل يف إال قيمة لها تكون
والعدالة الجمهورية والتقوى، يثيفرون أو والشجاعة، (الخيس الفضائل ماهية تناقش
الصالح إطار يف فضيلة لكل ينظر لوجدناه إلخ) … واللذة فيليبوس واملعرفة، ثيآيتيتوس
السفن وصانع والرتزي والطباخ الخباز فضائل مناقشة هو هذا عىل مثل وأوضح العام.
ترض ولكنها ذاتها، يف نافعة فكلها «جورجياس».10 محاورة يف إلخ … والحذاء والبناء
لخربته إنسان كل تعصب ولو العامة. االعتبارات وأهملت لنفسها تحيزت إذا باملجموع
والفيلسوف بل لقوته، والحاكم لربحه، والتاجر لصنعته، والطباخ لِطبه، (كالطبيب وحدها
العامليتني، الحربني يف ألوروبا حدث (كما للجميع الدمار هي النتيجة لكانت لفلسفته!)
الغارق بالقطيع األعور الذئب يرتبص بينما العربية األشباح رصاع من اليوم يحدث وكما
نظرة أفالطون جمهورية يف الُحكام للفالسفة نظرنا لو وحتى والضوضاء) الدماء يف
فروع من آخر فرع أي أو مثًال املنطق يف ال الكل، رؤية يف صني متخصِّ لوجدناهم منصفة
بحيث فروعها وتنسيق املعرفة ألوان بني التوحيد تعني أفالطون عند الفلسفة إن الفلسفة.
حياة فال الكيل. املعرفة سياق ويف وحدتها يف قة خالَّ مثمرة الجزئية عنارصها تصبح
عنارص من واحد عنرص أو واحدة لفكرة والتعصب األفكار، من نظام داخل إال للعقل
الفرد الطاغية عىل أفالطون وهجوم الخراب. إال معه يجر أن يمكن ال والوجود املعرفة
أجيل يف التعصب هذا آثار يوضح املحاورات من وغريها والجمهورية السابعة الرسالة يف
يتصدى ألنه ٥٧٦)؛ (الجمهورية عبودية وأشدهم الناس أشقى هو فالطاغية صورة.
املدينة حراسة كلب وهو ،(٥٧٩) نفسه حكم عن فيه يعجز الذي الوقت يف اآلخرين لحكم
وهو الخارج. يف أعداءه يخاف مما أكثر الداخل يف أعداءه يخىش ذئب، إىل تحول الذي
آكل أبيه، قاتل العاق، االبن وهو اآللهة. ويف بل الناس يف بالتحكم يحلم األحمق، السكري
(٤٨٩ ،١١ (األوديسة، هومريوس نصيحة سمع ولو (٦١٩ ،٥٧٣ ،٥٦٩ ،٥٦٦) أوالده

.٥١٧-٥١٨ جورجياس، 10
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عىل حاكًما يكون أن عىل الرزق محدود فقري مالك أرض يف أجريًا عبًدا يكون أن لفضل
وأن الدول، أشقى الطغيان دولة تكون أن عجيبًا ليس ولهذا (٣٨٦) الفانني األموات كل

.(٥٧٦–٥٧٩) إنسان أتعس من أتعس الطاغية يكون
— اليونانية الفلسفة ازدهار عرص يف األقل عىل — والتوحيد التنظيم هذا كان
التفكري عىل الفرد تربية يف الكبار الثالثة جهود كانت وهل الخري. فكرة لتحقيق مرادًفا
إال واالنفعال والتحيُّز الغموض من والعلمية اليومية تصوراته وتنقية الصحيح، والسلوك
تحرس التي اإللهية» «العني إال األسمى الخري كان وهل الخري؟ هذا إىل للطريق تمهيًدا
السعادة أن يرى امليتافيزيقا) (يف أرسطو كان وإذا أرسطو؟ عالم وتتوج أفالطون عالم
يقول فإنه خالًصا، تأمًال لذاتها النفس تأمل يف أي النظري، السلوك يف تكمن القصوى
واقتصادية. اجتماعية ورشوط مادي أساس إىل يحتاج السعادة هذه تحقيق إن رصاحة
القوى لنمو رضوريٍّا رشًطا أفالطون وعند عنده العادلة االجتماعية الظروف كانت فقد
كما يد يف يًدا والبؤس الحياة تسري أن رأيهم، يف املمكن من يكن لم اإلنسان. عند العقلية
الفكرة هذه الكالب! حياة يحيا بينما اإلنسان عقل يتطور أن وال الكلبيون، يزعم كان
ومن كلها. األوروبية اإلنسانية النزعة أساس الواقع يف هي وأرسطو أفالطون أكَّدها التي
ارتبط التي االجتماعية املشكالت تصور بغري الحديثة الفلسفة تاريخ نتصور أن املستحيل
واملجتمع الدولة يف وفلسفته (هوبز تشكيله يف مبارش غري أو مبارش دور لها وكان بها
بكل يرتبص ذئبًا إنسان كل يكون حيث — الطبيعية الحالة من الناس يخرج وكيف
تنشأ الذي االجتماعي العقد عىل باالتِّفاق — الجميع! عىل الحرب الجميع ويعلن إنسان
والسياسة الالهوت يف ورسالته اسبينوزا باختيارهم، لها ويخضعون «التنني» الدولة معه
من التحرُّر يف األعىل األخالقي املثل وتصوير واإليمان، الفكر حرية عن الحار ودفاعه
الجوانب حتى الحتمية. الوجود لقوانني الواضحة العقلية بالرؤية االنفعاالت سيطرة
االجتماعية املقوالت عن األخري التحليل عند تكشف وكانط ليبنتز عند املجردة التأملية
االجتماعية املشكالت بحث أهمية تكن مهما ولكن إلخ) … عليها تقوم التي والتاريخية
ال االجتماعية وظيفتها أن بالنا عن يغيب أن أخرى مرة يجب فال الفلسفة، يف ودورها
االجتماعية الوظيفة هذه إن االجتماع. علم فروع من فرًعا وال اجتماع علم منها تجعل
العنيدة املحاولة هي فالفلسفة والجديل. النقدي الفكر تنمية عىل يشء كل قبل تقوم
كما — (فالفالسفة مريحة غري مقلقة تبدو كانت وإذا العالم. يف العقل لوضع املستمرة
وإذا موتهم!) بعد لهم ازعاجهم ويشتد حياتهم يف الناس يزعجون — همنجواي قال
دورها يف يتشكَّكون الناس وكان عليه، مختلف ومريب خطر وضع يف باستمرار كانت
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والعامة، الخاصة حياتهم بمتاعب الجدي االهتمام من عادة وينفرون وأدلتها، ومعايريها
املصلح أو والشاعر، والكاتب الصحفي أو الدين، ورجل السياسة لرجل أمرها ويفوضون
يرام، ما عىل يشء كل فيه يصبح غامض مستقبل يف باألمل عنها يتعزُّون أو وامُلربي،
الذي املعقد العمل تقسيم عالم يف فلسفية نظرية إىل الحاجة فإن صحيًحا هذا كان إذا
فيها عاش أوقات هناك كانت ربما مىض. وقت أي من إلحاًحا أشد أصبحت فيه نحيا
أنفسهم عن أفكارهم بني تفصل التي بالهاوية دائًما شعروا وربما نظرية. بغري الناس
الزمهم وربما وانتاجهم. بمعملهم فيه يشاركون الذي االجتماعي الواقع وبني العالم وعن
ليس فيه يشقون الذي الواقع وأن غامض، أو زائف أفكارهم معظم بأن اإلحساس
يحسون كانوا أنهم أيًضا شك ال ولكن يكون. أن «ينبغي» أو يتمنون الذي الواقع هو
الطريق، لهم وييضء يحميهم محكم فكري نسق أو نظرية إىل بحاجتهم غامًضا إحساًسا
نحو يرسعون أنفسهم يرون حني والعاملية، القومية واألزمات املحن أوقات يف خصوًصا
غامضة وتصورات بالية أفكار من إال ُعزل وهم والخراب الرعب أشباح ويواجهون الدمار،
أن ويحاول األخطار يواجه اليوم وعاملنا التجربة. عند تصمد لم األجوف كالطبل وشعارات
أو — الكربى الحرب نذر مكان، كل يف صليل (لألسلحة نهاَر ليَل أظافرها ويقلم يروضها
القسوة أنباء نجرع فطور كل مع الكتمان، يف لتؤجل أو لتطوى تلوح — الكل مقربة
والتنني). األفعى زحف يردعهم وال يقتتلون — للحرسة! يا — واألخوة والعدوان، والوحشية

٧

يف مبلورة عرصها روح بأنها قرن ونصف قرن قبل الفلسفة عرف قد هيجل كان إذا
قلب يف الفلسفة وضعت قد املعارصة التاريخية الحركة فإن زمانها، بنت وأنها األفكار،
الحتمي واألمر (ي). الفلسفة قلب يف االجتماعي الواقع وضعت كما االجتماعي، الواقع
مطلق أمر كذلك وهو مطلق. بشكل الحداثة هو — رامبو الشاعر يقول كما — الواجب
— حني! إىل حني من ولو — يغادروا أن أصحابها عىل واجبًا بات فقد الفلسفة11 إىل موجه

١٩٦٤م، هوبر، ماكس ميونيخ، والفلسفة، اإلنسان كتاب يف الفلسفة؟ ملاذا أدورنو: تيودور مقالة انظر 11
Adorno, Theodor W., Why Philosophy? In: Man and Philosophy, München, Max ص٢٤.

.Hueber Verlage. 1964 P. 24
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نظريات أو نظرية صنع يف ويشاركوا متغري، عالم تيار يف الفلسفة لريوا تخصصهم أبراج
بدوره منا فرد كل وتُبرص وقهًرا، قسوة أقل عاملنا وترد احتماًال أكثر حياتنا تجعل
العام، والوجود الخاص وجوده تشكيل يف — الحر والفعل بالوعي — به يشارك الذي
هذه تسقط أال واملهم البرشي. التاريخ ومصري مصريه عن األخالقية مسئوليته وتحيى
وأال الجامد، التعصب أو الجوفاء املثالية يف بالرضورة!) (املؤقتة النظريات أو النظرية
التأمل ألن حالة، «يوتوبيا» إىل تتحول أال أيًضا واملهم املطلقة. الحقيقة لنفسها تدعي
رضر وال الواقع مفارقات وال الفكر تناقضات يحل أن يمكنه ال الفعل عن البعيد الخالص
(وهناك له ويرشع املستقبل يف يأمل حيوان فاإلنسان ونأمل، نحلم أن يف الحال بطبيعة
و«حضارة «الواقعية» واليوتوبيا األمل» «مبدأ حول يدور املعارصة الفلسفة من هام جانب
فعلوا كما — دائًما الناس سيحلم ومركوزه) بلوخ إرنست جاسيت، أي أورتيجا الحب»:
العقل «توطني» بإمكان الفاضلة، واملدينة العادل باملجتمع — أفالطون! منذ األقل عىل
للظروف العلمي الوصف من أحالمهم تنبع أن املهم ولكن والشعوب. واألمم الناس بني
املثالية يطرحوا وأن أفضل، أوضاع إىل تؤدي أن يمكن حتى الواقعية واالتجاهات العينية
الفكر يرتبط أن بد ال ورشوطه. تحقيقه وسائل دون الكمال صورة ترسم التي الزائفة
أفالطون جمهورية فحتى لإلنسانية. خيانة ذلك كان وإال والتجربة، املثال ويتحد والعمل،
حلًما وبقيت يطالعه» أن شاء من لكل السماء يف «نموذًجا الفاضلة للمدينة رسمت التي
الفلسفية املعرفة أن حال كل عىل بيَّنت قد والحديثة، القديمة «اليوتوبيات» كسائر بعيًدا
يهدي الذي هو (اإليروس) الفلسفي الحب وأن وأخالقية، ونفسية اجتماعية رشوط لها
الوجود نور إىل واألصداء للظالل عبوديته كهف من للخروج ويدفعه «املنقذ» الحكيم

والخري. املعرفة نهار وشمس والحرية،
بعض إىل اإلشارة سبقت (الذين «املنقذين» هؤالء من كبريًا عدًدا هناك أن شك ال
حاولوا وأنهم بالدنا) يف أو املختلفة والرشق الغرب بالد يف حرصهم ويصعب أسمائهم
وتبصريه األوهام من الفرد تحرير يف الفلسفة أمانة يؤدوا أن واستعدادهم طاقتهم جهد
كنا وإذا مصريه. صنع يف يشارك الذي والعالم بالواقع وعيه وتعميق وغريه، بنفسه
(فأرباب تنادي ملن حياة وال وينادون فالة، يف يهتفون وكأنهم نراهم ونحن أحيانًا نتحرس
إىل عنهم منرصفون والناس وعروشهم، بطموحهم عنهم مشغولون والسلطان السلطة
وضعوا أو بالغار رءوسهم فكلَّلوا أولئك أو هؤالء كرمهم وإذا يومهم، وتسلية عيشهم لقمة
ولسان االحتفال بعد يودعونهم ما فرسعان صدورهم عىل واألوسمة أيديهم يف الجوائز
وأفكاركم ُكتبكم إىل األحباب أيها اآلن انرصفوا للشعراء: أفالطون قاله ما يقول حالهم
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وإذا عنها!) نتحول أن لألسف نستطيع ال التي الثابتة عاداتنا فإىل نحن أما وأحالمكم،
واإلذاعات واآلالت السالح ضجيج وسط والفكرة الكلمة جدوى من يخالجنا اليأس كان
بالدنا يف الكلمة مع حياته أنفق من كل تخنق حرسة إىل يتحول (واليأس واأليديولوجيات
واحد تفكري نجد نكاد فال حولنا نتلفت كنا وإذا التخلف)، صور كل من تعاني التي
الشعوب، مصائر عن املسئولني أحد ألهم أو نظام يف طبق أو سياسة إىل تحول قد منهم
إن ني. الكفَّ أو الِحجر يف ثمرة سقوط ننتظر كما اإلنقاذ ننتظر أن ذلك مع الخطأ فمن
وراء «الحقيقي» بالواقع نا يُبرصِّ حني — السابق األفالطوني باملعنى — ينقذنا الفيلسوف
ما تُغريِّ أن املسئول وضمرينا الحرة وإرادتنا املستقل لعقلنا يرتك ولكنه «الظاهر». الواقع
أقىص بأنفسنا. أنفسنا إلنقاذ يهدينا أن جهده قصارى إن وحياتنا. أنفسنا واقع من شاءت
مهما ومعروف، واضح إنقاذنا (طريق نفسه ينقذ منَّا كالٍّ يجعل أن املنقذ وسع يف ما
اشرتاكية جانبية: ومتاهات دروب يف منه الهروب حاولنا أو الفصاحة ضباب يف غلفناه
الذي والشمول اإلرهاب من الحية تراثنا بقيم ونصونها شخصيتنا بخاتم نطبعها علمية

غرينا). عند أو عندنا التطبيق منه عانى
الواقع عن وجدلية نقدية نظرية أو بنظرة يزودنا علَّه «للمنقذ» تتطلَّع الناس إن
ومجال اجتهاده حسب هذا يصنع أن يحاول حق مفكر وكل فيه. نعيش الذي الكيل
يف فالنقد البساطة. بهذه ليست املسألة أن غري مبارشة. غاير أو مبارشة بصورة بحثه
أو واالقتصاد السياسة شئون أو اليومية الحياة يف نرى كما — أبًدا يعني ال الفلسفة
هذا عىل اللعنات صب أو يشء إدانة يعني ال — بالدنا يف الهابط واألدبي الفني النقد
«نقض». إىل نقد من يتحول أن يصح وال والنفي، الرفض مجرد هو ليس ذاك، أو الوضع
تقبل لعدم والعميل العقيل الجهد إنما والرصاخ. الصياح وال والتطاول، االتهام هو وليس
أعمى. تقبًال والتاريخية االجتماعية والظروف والسلوك الفعل وأساليب والقيم األفكار
العامة واألهداف األفكار وبني االجتماعية الحياة جوانب بني للتوفيق يبذل جهد وهو
وجذورها والظواهر األشياء أصول يف والبحث الجوهر، من فيها املظهر وتمييز للعرص،
التحدي النهاية يف وهو حقه. معرفة معرفتها أي حولها، من الواقع بحقائق وارتباطها
تسويغ هو وامُلحال امُلحال، إمكان تثبت كي تقبله أن الفلسفة عىل يتحتم الذي الحقيقي
لحظة، كل بل يوم كل ويرتاكم التخصص فيه يزداد الذي العالم اليوم، عالم يف وجودها
مثلنا علمية تصبحي أن إما قائلة: وتهمس خفي طرٍف من إليها الجزئية العلوم وتنظر
التاريخ، متحف أو العجزة ملجأ يف املهجورة األم تبقى أو خدمتنا، يف نفسك وتضعي
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من فارغة بتصورات الواقع زيَّفت فلسفات أشباح فيه تتجول تزال ال الذي العالم ويف
املايض كهف إىل هربت أو األريض، الفردوس أو «الوجود» أسطورة خلَّفت مضمون: كل

املقدسة. املهيبة الجثث يف بمعجزة دبَّت الحياة أن لتعلن
التي التقليدية مهمتها إىل عودة هو النقدي دورها مزاولة إىل الفلسفة عودة إن
كان وإذا باستمرار. الحارض لتاريخها اإليجابية الوحدة إىل العصور، عرب وتطورت نمت
(أكزينوفان نفسها أفكارهم تفرضه الذي الدور بهذا دائًما قاموا قد الحقيقيون الفالسفة
أرسطو باإلنسان. والتشبه األسطورة أثواب من تخليصها وحاول اإللهي الوجود فكرة نقد
واملناهج العقائد انتقد ديكارت ذاته. يف موجوًدا الكيل التصور من جعل الذي أفالطون نقد
النقد أن وبنيَّ مًعا وهيوم ليبنتز نقد كانط التجريبي. املنهج نقد ليبنتز الجامدة. املدرسية
فإنهم إلخ) … هيجل نقد وماركس كانط، نقد هيجل للفلسفة. الباقي الوحيد الطريق هو
مبارشة وبصورة الرؤية عىل وقدرتهم طاقتهم حسب بهم املحيط الواقع نقد عن يتوقفوا لم
عىل تأثريًا الفالسفة أكثر إن القول يمكن فال ذلك ومع قبل. من ذكرنا كما مبارشة غري أو
فالنظرية أيديهم. يف اإلصالح برامج كانت أو صوتًا أعالهم أو نقًدا أقساهم كانوا التقدم
التاريخي. تأثريه له يكون أن يمكن منها جانب وكل متعددة، جوانب ذات دائًما الفلسفية
الفلسفية النظرية بني نخلط أن الخطأ ومن وأجيال. أجيال بعد إال التأثري هذا يأتي ال قد
(ك). سياسية إىل الفلسفة تحولت أن نادرة أوقات يف إال يحدث فلم السياسية؛ واملظاهرة
املعروف (فمن للفكر األمثل التطبيق هي دائًما السياسة تكن لم الحاالت هذه يف وحتى
الفلسفة تكن لم فرنسا) يف التنوير عرص فلسفة عن تمخضت الفرنسية الثورة أن مثًال
النبالء وطبقة واإلقطاعية الكنيسة السلطة نقد بل املعرفة، نظرية أو املنطق هي حينئٍذ
مع — أفادت ولقد والتفكري. االعتقاد يف الفرد حرية وتقييد الظالم القضائي والنظام
الباب فانفتح املسبقة األحكام من كثري زحزحة يف — الوعي تجارب وتراكم الزمن مرور
أن تلبث لم الثورة لكن الحاسم. التغيري يف التاريخي دوره للنقد وكان أفضل، عالم عىل
واملساواة» واإلخاء «الحرية عربة فجرَّ نابليون الطاغية وجاء الربجوازية، أيدي إىل انزلقت
شبت التي الكربى االشرتاكية والثورة اإلمرباطوري! والطموح التوسعية الحروب أوحال يف
ستالني أرهاب التطبيق عند بها فعل ماذا ولينني، وإنجلز ماركس نظرية نريان عىل
نجحت هل متعادينَي؟ معسكرين إىل االشرتاكية الدولة وتمزق التوسعية القومية وطموح
اآللية عجلة يف قيَّدته أم وعمله، ذاته عن اغرتابه من اإلنسان بتحرير ماركس حلم تحقيق يف
العربية» «القومية أمر من كان ماذا ثم الرهيبة؟ والعسكرية واالقتصادية التكنولوجية
كان كيف املخلصني؟ املفكرين عرشات إلرسائهما ناضل اللتني العربية» «االشرتاكية ثم
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تتفتح أو الجراد، أقدام تحت الجنة تخرض أن توقعنا كيف الحصاد؟ كان وماذا التطبيق
الجالد؟ كف يف الزهور

أبعد كان منازع. غري الحديثة العقلية الثورة إمام وهو هيجل، من مثًال لنأخذ
طريق الجبَّارة الجدلية ملحمته وصورت األهوج. والتمرد الساذج السخط عن الناس
والوعي والتاريخ الطبيعة يف نفسه عن فيها يغرتب التي الالعقل أشكال عرب املطلق العقل
الفكرة وتتحقق العقل مع الواقع يتصالح حتى إلخ، … والفلسفة والسياسة والدين والفن
الطلبة تلقني عىل الناس أقدر أنه يظن وهو بروسيا ملك دعاه لهذا الشاملة. العينية
الدولة أن أعلن وسعه. يف ما كل هيجل وفعل معارضته. من وتحصينهم له الوالء فروض
الربوسية الدولة وأعلنت األرض. عىل املوضوعية» األخالقية الفكرة «واقع هي الربوسية
عليه فانهالت الصغرية والنفوس الطويلة األلسنة ترحمه ولم الرسمي! فيلسوفها أنه
واالستسالم االنتهازية، والتنازل، املجاراة، اليوم: إىل رأسه عىل تنهال زالت وما االتهامات
يعلم أن عليه كان الربوسية الدولة يربر فلكي املرسوم. طريقه للفكر أن بَيْد إلخ، …
األفكار بني يربطون وكيف العادي، الرجل عند السائد األفق ضيق يتجنبون كيف تالميذه
يفهمون كيف علمهم كذلك الكلية ووحدتها الشامل سياقها يف األشياء ويرون والوقائع
الشعوب حياة يف الحرية فكرة يتتبعون وكيف املتناقض، املركب البرشي التاريخ بنية
مرهون البرشية تطور وأن بالحرية»، الوعي يف «التقدم هي التاريخ ماهية أن ليعرفوا
أصبح الذي العرص روح تالئم تعد لم مبادئها أن ثبت إذا تندثر الشعوب وأن الوعي، بهذا
اسرتداد هي الكربى الفلسفة مهمة وأن أنضج، اجتماعية وأشكال مبادئ إىل حاجة يف

الفكر. وبني بينه واملصالحة الواقع وتعقيل املفقودين، والحرية الوحدة
بالدولة يزعمون) فيما املحافظ (املثايل هيجل تفكري أرض النتيجة؟ كانت ماذا
حتى سنوات تسع موته عىل مىض أن إال هو وما لها. بتمجيده أفادها مما أكثر الربوسية
وحدة زرعتها التي التنني «بذور بمكافحة وكلفه آخر12 أستاذًا الربويس امللك استدعى
حتى املرعية والتقاليد القواعد عىل وجنايتها مدرسته» «ادعاء ومحاربة الهيجلية» الوجود

جديًدا. علميٍّا بعثًا «األمة» تبعث أن يمكن

هو املقصود اآلخر واألستاذ ص٢٨٩، السابق املصدر للفلسفة، االجتماعية الوظيفة كهيمر، هور ماكس 12

كريكجارد – هيجل عرش، التاسع القرن يف الكبار الجدليون هايس، روبرت كذلك راجع شيلنج، الفيلسوف
R. HeiB; Die GroBen Dialektiker des ص١٩٩. الثانية، الطبعة ١٩٦٦م، وبرلني، كولن – ماركس –

.19. Jahrhunderts, Köln Berlin, K. & W., 1966 S. 199
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أخرية كلمة
جديد من سقراط لنكتشف

سقراط سقراط، سقراط،
مرة مائة باسمك لساني هتف لو

أبًدا. حقك وفيتك ما
كريكجارد

١

وثيابها وصورها املختلفة عمرها أطوار يف العلوم» «ملكة ب السابقة الصفحات عىل التقينا
نور جبينها من يسطع املطلق، عرشها عىل تزهو األول الفصل يف وجدناها املتعددة:
ثم واألخرية. األوىل األسباب إىل نافذ بريق عينيها يف ويتألق الحر، الكيل والنظر الحكمة
عنها وانرصف اآلخر، بعد واحًدا األبناء هجرها وحيدة، يتيمة الثاني الفصل يف رأيناها
جنازتها يف السري عناء أنفسهم يكلفوا لم وأن بعيد، زمن من ماتت إنها قائلني الناس
أركان من ركن يف فآووها شيخوختها املحسنني بعض ورحم األخري، مقرها إىل وتشييعها
لزوَّاره تاريخه ويروون الضياع من يحرسونه عقيل تراث عىل أثري شاهد كأنها الجامعات
املعامل من يأتون الُجدد الكهنة أصبح أن بعد العجوز امللكة عن الكهنة وتخيل القليلني.
وحدتها ويؤنس فراغها يمأل شيئًا العرش عن املخلوعة امللكة تجد ولم األبحاث. ومعاهد



الفلسفة ِلَم

لغته ونقد حياتها كتاب بتقليب التسيل أو مرآتها، يف والتأمل ماضيها اجرتار سوى
بمستقبلهم والتنبؤ بأصلهم وتذكريهم املغرورين أبنائها عىل التطفل أو عباراته، وتحليل
عليهم يتفرجون الناس صار فقد لحراستها حياتهم نذروا الذين أما ضمائرهم. وتعذيب
لعبة ويؤدون املجتمع هامش عىل يعيشون الذين الحمقى من مجموعة عىل يتفرجون كما
أجدادهم تبهر كانت أنها اليوم يصدقون ال عقيمة لعبة منها، رضر وال فيها خطر ال
عىل حكموا حتى األجداد بهم ضاق كيف يتصورون وال نومهم، وتؤرق حياتهم وتقلق
بأًسا يرون ال اآلن إنهم والترشيد! والنفي والحرق القتل أو والتعذيب بالسجن منهم نفر
دليًال أو ذاكرته، متحف يف نادرة قطًعا أو واإلنتاج، العمل ملجتمع تسلية يرتكوهم أن يف
(أنتم عليها اإلنفاق يف وبذخهم و«التقاليد» «الرتاث» ب وعنايتهم «الثقافة» ب اهتمامهم عىل
البنوك مديري ضم حفل إىل صدفة ُدِعي أمريكي لفيلسوف قيل هكذا القيم! تمثلون
يسعون وال املوتى، لقتل داعي ال إذ قتلهم؛ يف اليوم يفكرون ال إنهم ثم املاليني) وأصحاب
أو العجزة مودة عىل أحد يحرص ال إذ عندهم؛ واملشورة الرأي التماس أو مودتهم لكسب

املعتوهني! مشورة

٢

فضيحتها زالت هل العقلية؟ الحياة مرسح عىل دورها وانتهى حًقا الفلسفة ماتت هل ولكن
كما — باملوت تظاهرت أنها أم العيون؟ عن بعيًدا احترضت عندما «كانط» بها رماها التي
اللعنات تحملت لقد وحيوية؟ قوة أكثر تنهض لكي — املاكرة! الحيوانات بعض تفعل
الرباجماتيني) زعيم جيمز وليم زفر هكذا املطلق! هو (ملعون رأسها عىل انهالت التي
بالنرص!) املنتشية املتخصصة العلوم أقطاب (من الجاحدين أبنائها شماتة عىل وصربت
عىل أجرى الذي كالطبيب املنطقي والتحليل اللغوي النقد مرشحة عىل برضاها وتمددت
أن حوله من املتحمس الجمهور يلبث فلم مرضه، من نهائيٍّا تشفيه جراحية عملية نفسه

املريض! ومات العملية نجحت صائًحا: هتف
التي كالعنقاء بجناحيها ترفرف بها فوجئوا عندما الجميع ظنون خيَّبت أنها غري
السنوات يف عليها خيَّمت التي الحزينة الصورة وتبدلت والرماد. الصدأ بقايا عنها نفضت
اهتمام تثري «الفضيحة» وعادت بالسواد. فجللوها النظر قصار أرسع عندما األخرية
السياسية الحياة لها اهتزت والحوار والجدل النقد من عاصفة حولها وتنرش الناس
كما اسمها تغري أن الخالدة» «الحية وتعمدت والثقافية. والرتبوية والدينية واالجتماعية
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العلمية والنظرية النقدية، كالنظرية أخرى أسماء تحت املرة هذه ظهرت جلدها. تغريِّ
ونظرية الجديدة، واملاركسية األيديولوجي، والنقد والقيم، املنهج ومشكلة واالجتماعية،
— واألخالقية االجتماعية املشكالت وبخاصة — الفلسفية املشكالت وانتعشت إلخ، … البنية
السلطة قالع وزلزلت الشباب، ثورات وأطلقت السيايس، الشارع حرَّكت انتعاشة
واألنطولوجيا الوجود (فلسفات املرسح عىل تعرج التي الفلسفات وأجربت والبريوقراطية،
القبور حراس وأغضبت خفي، ركن يف االنزواء عىل إلخ) … األكاديمية واملدارس الجديدة

األخري. مرقده يف األبد إىل استقر قد التاريخي جثمانها أن ظنوا الذين

٣

قاعات من الغالب يف اإلحساس هذا يأِت لم جديدة. اجتماعية فلسفة إىل الحاجة برزت
جاء بل النهائي) موته وإعالن أعضائه وتدليك املوقر الجثمان بتحنيط (املشغولة الدرس
النُّظم عىل الثائر الشباب من جديدة: ومعايري قيم عن يبحث الذي املتغري املجتمع قلب من
العلماء من والبيئي، واالقتصادي االجتماعي والتخطيط السياسة رجال من الجامدة،
يزال (وال العاملي املجتمع ونموذج والتقنية العلم عرص ملستقبل عني وامُلرشِّ واملهندسني
موضوع صميمه يف وموضوعها «٢٠٠٠ سنة يف «مرص املستقبل ندوة يذكرون القراء
وتزايد معدوم) شبه أو ضئيًال فيها اإلنسانية والعلوم الفلسفة نصيب كان وإن فلسفي،
والبحث الدويل والتعاون التقارب ومحاوالت الثالث العالم شعوب بني التحرر حركات

إلخ. … جديدة ونظرية ثالث طريق عن القلق
عن يخرج أو طاقتها يفوق بما البعض طالبها الفلسفة. تقدير يف الناس واختلف
التقنية علماء قام لقد بقوله: االجتماعي التخطيط رجال أحد عرب ما نحِو (عىل اختصاصها
عالج وصفات تقدم أن البعض منها وانتظر بدورها!)1 الفلسفة تقوم أن وبقي بدورهم،
املشكالت لكل وحلوًال قيًما وتُفرز بنفسها تتحرك أجهزة الفالسفة أفكار (كأن املفعول أكيد
تركوها أو أفكارهم لتوضيح أحيانًا إليها فلجئوا العميل تأثريها البعضمن ويئس املمكنة!)

.١٠٥ ص٩٧– ١٩٧٤م، بيري، ميونخ، وجواب. سؤال يف مدخل الفلسفة؟ من الهدف ما لنك، هانز 1

Lenk, Hans, Wazu Philosophie? Eine Einführung in Frage und Antwort. München, Piper,
.1974. S. 97–105
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اكتشافها يعيد من الفلسفة تعدم ولم ومنهجها، طبيعتها حول وتثرثر بنفسها تنشغل
نفسها، عىل منكمشة عاشت طاملا أنها صحيح العام. الرأي عىل تأثريها إلمكان يتنبَّه أو
كأنها الحاالت من كثري يف وبدت أحشاؤه، تفرزها التي الخيوط يتأمل بعنكبوت أشبه
تستخدمها التي واملصطلحات للمفاهيم تحليل مجرد أو تاريخها» «تاريخ أو لغتها» «علم
علمية حسابات أو الباطنية، أو الخارجية للظواهر خالص وصف أو غريها، يستخدمها أو
بعد العام الرأي أثارت التي «الوجودية» وباستثناء النادرة. القلة غري تهم ال ومنطقية
التي واملاركسية اجتماعية، غري فلسفة مجموعها يف بقيت وأن الثانية العاملية الحرب
— ماركس لها أراد مما العكس عىل — طويلة فرتة تحجرت وإن اجتماعية فلسفة ظلت
االتجاه يكن لم مقدسة،2 شبه نصوص حول الدوران يف أو متسلطة، متزمتة معتقدية يف
األخرية العرش السنوات يف ظهرت التي بالصورة اتَّضح قد االجتماعية النقدية الفلسفة إىل
الحاجة واشتدت اليوم). إىل املتخصصني الفلسفة أساتذة من كثري إليه يفطن (ولم
املجتمع وِبنْية الوعي تغريات واقتضت والتقنية، العلمية التحوالت توالت أن بعد إليه
والتقاليد واألحكام القيم مراجعة رضورة والنامي املتقدم العالم من عديدة مناطق يف
بعضها يف ذابت بحيث املختلفة الحث ومجاالت التخصصات وتداخلت «الراسخة». والنظم
التعاون برضورة اإلحساس وتزايد بينها، توحد أنظمة أو نظام يف للتكامل وتطلعت
قيم عن تبحث عمل» و«مجموعات التخصص، حدود تتخطى مرشوعات يف الخرباء مع
املعتادة، واملسالك املألوفة الطرق ترك عىل وتشجع جديدة، آفاق الرتياد تصلح وأحكام
العلم مجاالت فيها تتشابك جديدة أراٍض غزو عن نجمت ملشكالت الحلول وتلتمس
التحديات هذه عن ونشأت إلخ، … والثقافة والسياسة والتخطيط واالقتصاد والتقنية
مشاركة إىل املاسة الحاجة وظهرت جديدة، وقيم جديدة أشكال عن البحث رضورة
النقد وجسارة والتنظيم، التوجيه وإعادة الحلول، واقرتاح األفكار توضيح يف الفالسفة
والفيلسوف املحددة. الخربة أصحاب فيها يفكر لم ومنظورات آفاق واسترشاق والتقييم،
ال فعَّ بدور يُساهم أن هنا يستطيع — والعام! الُكيلِّ يف املتخصص عرفنا كما وهو —
وهو املعطاة، لألفكار لغوي توضيح مجرد يف ال واألهداف، والقيم الرؤى تقديم يف مثمر

متجددة حية وإنسانية (سارتر) إليها وجودية دماء ونقل تجديدها إىل املعارصين بعض دفع الذي األمر 2
وفرويدية وبلوخ) وماركوز (أدورنو طوباوية وهيجلية وظاهرياتية وجارودي) (لوفيفر الخالق بالحوار
إلخ). … فرانكفورت ومدرسة هابرماس والنوسري، كان، وال (فروم وتحليلية اجتماعية ونقدية وبنيوية،
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ال السواء عىل والنامية املتقدمة املجتمعات عاتق عىل امللقاة التحديات هذه مواجهة يف
واحد. وقت يف وبنَّاءة نقدية مواجهة يواجهها أن عليه يجب بل فحسب، هذا يستطيع
أبراجهم يف الفالسفة انعزل طاملا فلقد هذا. إىل يدفعه باملسئولية العميق حسه أن شك ال
مهمة هذه أن ومع املايض، كنوز رعاية إىل األحوال أغلب يف منرصفني املرتفة، العقلية
يعيشون (كما فيها يعيشون التي الجماعة وحاجات العرص رضورات فإن القدر، جليلة
عدم موقف يقفوا وال اليومي، الواقع من يقرتبوا أن عليهم تُحتِّم أصبحت كدها!) عىل
القيم ورصاع واملرشوعات، الُخطط ودوي والشعارات، األيديولوجيات ضجيج من االكرتاث
— واألديب الكاتب حق هو كما — الفيلسوف حق من أن صحيح والتصورات، واملعايري
الكيل النظر أجل من والتفرغ فالعزلة حني؛ إىل حني من «صومعته» باب عليه يغلق أن
يستغنى وال عمله عنها يستغنى ال رضورة اليونان، فالسفة أكد كما ستظل، الخالق الحر
جدران أربعة بني تولد ال الحية الفلسفة بأن أخريًا يقتنع أن عليه ولكن املجتمع. عنها
يف التجول عن يتوقف لم الذي سقراط نموذج أمامه يضع وأن الكتب، برائحة رة معفَّ
كل يف الخرباء خاصة أو الناس عامة مع حوار يف الدخول يف وسًعا يدَّخر ولم الطرقات،
مأدبة فليقم والسوق، الشارع يف يتحاور أن اليوم عليه املستحيل من كان وإذا مجال.
عليه األجهزة هذه ولتحرص والتليفزيون، اإلذاعة أسواق يف أو الصحافة شارع يف الحوار

الواجب. وهذا الحق، هذا من تحرمه فال نفسها وعىل

٤

ويضع قراطي» «السُّ دوره اكتشاف يعيد الذي العام يف املتخصص من اليوم ننتظر ماذا
االعتدال وبني الحر الكيل النظر بني الجمع يمكنه كيف عينيه؟ نصب سقراط نموذج

لطبيعته؟ املالزم العقيل والتواضع
«القلق إشاعة يف التخصص عند العام يف املتخصص مهمة تقف أن يمكن ال
الصالح محامي يكون أن عليه تفرض وعامله مجتمعه عىل ة امُللحَّ فاملشكالت واالضطراب!
بالبناء النقد يقرن أن عليه يُحتِّمان األخالقية ومسئوليته بالعقل التقليدي والتزامه العام،
(التجريبية العلوم بنتائج يلم أن وعليه مجال، كل يف العلمي التطور يواجه إنه واإلنشاء.
عنه بديًال تصبح أو لها ويستبعد فيها يذوب أن لفكره يسمح أن دون البحتة) والنظرية
املختلفة، األنظمة تتخطى التي اهتماماته يف يتجىلَّ والشمول الكلية يف وتخصصه (ل)،
مقنعة حلول اقرتاح يف ومساهمته ومناهجها، أهدافها عىل تنصب التي املعيارية وأحكامه
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ومنظورات وحلول بدائل بعرض الحاالت بعض يف واملخاطرة ملشكالتها، مطلقة!) (ال
النهاية يف وهو خربته. بحدود املقيد املتخصص منها يتهيب أن بد ال خيالية أو مفاجئة
والنفس واالجتماع والتقنية والسياسة التخطيط علماء بني الرضوري الحوار يف مشارك
والواجبات الحوار، هذا من الدائرة مركز الحقيقة يف هو بل إلخ، … والثقافة والتاريخ
تحتاج والثقافية االجتماعية فاألزمات ومتنوعة. كثرية معهم تعاونه تُزكِّي التي واملشكالت
إىل تحتاج كما جذورها، عن بحثًا والتقاليد الرتاث أرض ينبش الذي النقدي عقله إىل
الذي الدواء وتصف لها املمكنة الحلول تقدم أو مستقبلها تستشف التي امللهمة بصريته
وتحليل األزمات تسكني عىل يقترص دوره أن هذا معنى وليس منها، الشفاء عىل يساعد
ضيق يحارب وأن قة، الخالَّ الروحية األزمات «يوجد» أن واجبه من رأي فربما أسبابها،
أزمات أطلق فيلسوف من وكم ظاللهما. انترشت حيثما والثقايف العقيل والعقم األفق
تَر لم وإذا نتائجها. يشهد حتى معظمهم يِعش لم وإن الوعي، تغريات وحرك الضمري
األحالم. غيبوبة يف غارقة أو العينني معصوبة فهي اتجاه، كل يف «األشكال» الفلسفة
األحوال أحسن يف تلوذ أو الحقيقة، معبد يف كاهنة ال السلطان، حريم يف جارية ستكون

… الذاتي بكهفها
ومنطقه للعلم املنظر دور إىل تحتاج الجزئية العلوم أُسس حول الدائرة املناقشات إن
— قدمنا كما — بدورها تحتاج الفلسفية واملناقشات العلم. فيلسوف إىل أي ومناهجه؛
وقضاياها. مشكالتها تحليل يف بها واالستعانة املختلفة العلوم نتائج عىل التعرف إىل
ولكنها ظله. عن اإلنسان يستغنى ال كما تراثها إىل الرجوع عن تستغنى لن والفلسفة
الواقع حقائق عن املعزول املجرد التأمل أو وحده الرتاث أن تصورت إذا نفسها تخدع
يتداخل التي والخطط األنظمة وتحليل باألفكار»، عنه معربًا «عرصها منها يجعل أن يمكن
عىل الضوء لتلقي فوقها ترتفع التي الكلية للنظرة تحتاج علمي نظام من أكثر فيها
ينهض أن يمكن وال وأهدافها. منطلقاتها وتوحيد بينها املقارنة من وتتمكن مناهجها
يملك أنه حدة عىل منهج كل يتصور إذ املناهج، تقييم بمهمة الفيلسوف!) (أي غريه أحد
مشاركته إىل تحتاج واملرشوعات األنظمة وتحليل التخطيط وعلوم الوحيد. الصحيح املعيار
فهم عن املشاركة هذه تأتي أن برشط األولويات، وتحديد القرارات واتخاذ القيم وضع يف
ودخول عليها. سابق مطلق تنظري أو عنها معزول تأمل عن ال بها، واتصال العلوم لهذه
املدرسية، الخالفات أسوار داخل يتجمد أال عليه يحتم املشرتك الحوار هذا يف الفيلسوف
الفالسفة بني التعاون ورضورة الحوار. يخصب أن بدَّ ال النظر ووجهات اآلراء تعدد ألن
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(أي واأليديولوجيات املدارس تعصب يجعل امللحة املشكالت مواجهة يف العلماء من وغريهم
تفسريًا والطبيعة اإلنسان تفسري عىل القدرة لنفسه يزعم الذي الشمويل املعتقدات نظام
جديدة!) غيبية إىل — واإلصالح والتقدم والحقيقة العلم باسم — ويتحول نهائيٍّا أحاديٍّا
التي الحيوانات رصاع أو الثأر، تقاليد عىل ترص التي والعشائر القبائل بعصبيات أشبه
اجتمعت وإذا عينان، تراه مما أكثر ترى عيون أربعة إن النفوذ. مناطق عىل تحافظ
غريب يشء والبطوالت الزعامات وادعاء أربعة. من أبعد تبرص أن بدَّ فال عيون عرشة
إن ثم الحكماء، وحكمة الفالسفة بتواضع يليق ال بالتأكيد وهو والعلماء، العلم عىل
اقرتنت لقد مطلوبة. وال ممكنة غري أموًرا كلها صارت املطلق واليقني والشمول الكمال
«امليتافيزيقية» باملحاوالت أخرى ناحية ومن املوسوعية. املعرفة إىل بالطموح ناحية من
(وليس القصور شديدة وملكاتنا التعقيد شديد اليوم وعاملنا مجموعه. يف العالم لتفسري
وديدرو وليبنتز والغزايل أرسطو أمثال اليوم بيننا يبعث أن أيًضا املطلوب وال املعقول من
يتضمن شامل فكري نسق لتقديم امليتافيزيقية املحاوالت أن كما والعقاد!) ورسل وهيجل
املستقبل يف الفلسفة مهمة تكون ولن فشلها. ثبت قد النهائي والتعليل والتربير اليقني
يف تحقيقها بإمكانيات تكرتث ال التي الخالصة النظرية القضايا من نسق تقديم هي
يزيد لن هذا عىل يرص (ومن العملية والخربة العقل محك عىل اختبارها فرص أو الواقع
نقبلها ال ولكننا بها، ونستمتع نتذوَّقها قد ذاتية خربة أو جمالية تجربة تقديم عن
التخيل تفرض الواقع من تقرتب التي الفلسفة فإن ولهذا والفنانني!) األدباء من إال عادة
كذلك بل فحسب، متزمت معتقد أو مذهب عن (ال أشكاله بكل للمطلق التعصب عن
والتعصب بالعلم، الساذج اإليمان يف ترسف التي العلمية-العلموية! للنزعة التعصب عن
تتناول سيجعلها الواقع من االقرتاب وهذا له!) العداء يف ترسف التي العلمية غري للنزعة
االجتماعي العمل من نوًعا سيجعلها كما وحياد، وتأٍن بموضوعية تدرسها جزئية مشكالت
أو سياسة أو اجتماع علم إىل تتحول أن (دون الكلمتني لهاتني الواسع باملعنى والسيايس
الشمول أن من قلناه ما تأكيد من هذا يمنع وال قبل). من ذكرها كما الوقائع علوم أحد
النظر شمول وهو روحها، صميم هو دائًما سيظل الحر والنقدي الكيل والنظر والتوحيد
والتصحيح. والتوجيه والتقييم والتكامل التنظيم وحرية واإلنسانية، املعرفة وحدة إىل

العام. الرأي إىل تتجه أن أخريًا عليها يفرض الواقع مشكالت إىل الفلسفة واتجاه
الحوار تفيد مفهومة بلغة لتتكلم التقليدية لغتها عن قليًال تتنازل أن عليها يحتم وهذا
بحججها. واإلقناع أفكارها توضيح يف تفيدها كما «الجاحدين»، أبنائها وبني بينها املشرتك
أن أراد ومن املستوى. دون دائًما ليست البسيطة واللغة العمق، مع يتناىف ال الوضوح إن
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إىل «والنظر الشعب مخاطبة عىل القدرة لديه تكون أن بد فال والسوق الشارع إىل يتجه
وتواضعه هذا، إىل يدفعه باملسئولية شعوره إن املشهور). لوثر تعبري يقول (كما فمه»
عىل والتفلسف غرور. وبال متواضًعا سقراط كان إليه. «نزوال» اعتباره عن يتعفف يجعله

الغرور. عن التخيل بغري مستحيل سقراط طريقة
يف الرئيسية واملفاهيم األفكار أن يتبني أن هي أيامنا يف الفيلسوف مهمة إن
عن انرصف إذا ألنه حياته؛ يف اإلنسان يواجهها التي الواقعية باملشكالت تتصل الفلسفة
ظهورها أدارت واملعتاد والعيني لليومي ظهره أدار وإذا عنه، الواقع انرصف الواقع
حياتنا يف تهمنا حقيقية مشكالت حول التقليدية الفلسفية املشكالت تتجمع لم وإذا له.
عناكب إال بها تهتم ال عتيقة تحًفا أو فارغة تماثيل وأصبحت حياتها فقدت التاريخية
والتفصيالت التحليالت يف الناس إغراق يف االقتصاد منه يقتيض هذا كل النسيان.
اإلنسان، فمشكالت يتناوله: فيما االختيار عليه يفرض كما واملناقشات، والتفريعات
بتيارات والتعريف والتاريخ والحياة بالدولة، الفرد وعالقة والديمقراطية، والحرية،
وسط االجتماعي وموقفنا الحارضة الزمنية لحظتنا يف — تكون قد املعارصة التفكري
بعًدا أشد أخرى متخصصة مشكالت من أوىل — يشء كل يف الرهيب التخلف أشواك
طبيعة وتسوغها تحتمها رضورة هو وإنما الفيلسوف، من تنازًال هذا وليس وتجريًدا.
الفيلسوف،3 غري إىل اتجه إذا إال يربره سبب من الفيلسوف «ملقال» فليس نفسها: الفلسفة
تصور توضيح عىل القدرة لديه وتكون واضًحا مقاًال يكون حتى وظيفته يحقق ولن
إن تجاهها. املسئولية ويتحمل الحياة يشاركها التي األخرى والذوات ذاته عن اإلنسان
مذاهب بأن يشهد — التفصيل من بيشء قبل من ذكرنا كما — نفسه الفلسفة تاريخ
فأفالطون فعالة؛ تاريخية قوى إىل تتحول أن يمكن وأنها بالواقع، متَّصلة الفالسفة
رأي يف — لروسو االجتماعي والعقد اإلغريقي، املجتمع إصالح أمل عىل الجمهورية كتَب
يف كانت التي — بالفرنسية كتب وديكارت الفرنسية، الثورة صنع الذي هو — الكثريين
هي — أالن يقول كما — كانط عند واألخالق الناس، يفهمه لكي — شعبية لغة عهده
عىل ويؤثروا الواقع عن شيئًا يقولوا أن دائًما الفالسفة كبار أراد األحذية. صانعي أخالق
«رسية» معرفة بناء يف الباقية الفلسفة رسالة وليست ومحسوسة. معقولة بكلمات الناس
كان وإذا قراراتهم. وتوضيح أحكامهم وتكوين البرش، حياة يف التغلغل يف بل مجردة، أو

ص٥-٦. ١٩٦٤م، الروس، جوليا، لديدييه الفلسفي الروس قاموس مقدمة انظر 3
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لها املمكنة الحلول مجموع كذلك فهو أبًدا، الحارضة املشكالت رصيد هو الفلسفة تاريخ
الدائمة الحقائق هذه «حضور» يثبت أن يستطع لم وإذا مفكر، كل وعند عرص كل يف

تاريخ. متحف بل تاريًخا يكون فلن حولها، الدائرة املحاورات عىل الضوء ويلقي

٥

املجتمعات رضورات تقتضيها التي والواجبات املهام وهذه نحن لنا ما القارئ: قال ربما
أنفسنا نُعزِّي (التي املتخلفة مجتمعاتنا يف بها نفعل وماذا املتقدمة، والعقالنية الصناعية
داعي ال يأس عن يُعربِّ ولكنه ومرشوع، صادق والسؤال نامية!) مجتمعات يها فنسمِّ
دمنا (ما البرش من لزومها لنا الزمة الواقع ملشكالت الفلسفي الفكر فمواجهة له.
التي واملشكالت إنسان!) كل يف واإلمكان بالقوة أو بالفعل التفلسف بحضور نؤمن
نسعى الذي والتقنية العلمية الحضارة عرص وهو فيه، نعيش الذي العرص يفرضها
الفلكية) (النتيجة حسب فيه تعيش مجتمعاتنا معظم كانت وإن فيه، للدخول جاهدين
كان مهما سابقة، سحرية كهوف عصور يف وأقدامها برءوسها تغوص زالت وال وحدها
هذه صنف! كل من باملستورد ومكدسة الهواء مكيفة الكهوف هذه جعل يف نجاحها
العربية بالدنا ومعظم والعمق. الدرجة حيث من اختلفت وإن نوعها يف متشابهة املشكالت
يف الفيلسوف ومشاركة املستقبل. عن وتصورات تنمية ومرشوعات خمسية خطط لديها
التقدم قضايا من وغريها والتصورات واملرشوعات الخطط هذه حول الدائرة املناقشات
الخربة أهل من زمالئه مع وتعاونه نافعة. خصبة مشاركة قدمنا كما ستكون والرخاء
ومراجعتها وتوضيحها وتحليلها والقرارات والتصورات القيم نقد يف يفيد أن بدَّ ال الدقيقة
الضيقة. حدودها يف عادة تنحرص التي املختلفة األنظمة عىل والشمول التكامل وإضفاء
وسيكون ككل املجتمع بقيم واملشكالت القضايا هذه ربط يف سيسهم أنه أيًضا شك وال
بعني ولنتصور واملستقبل. الغد آفاق إىل ومدِّها والتقاليد الرتاث بجذور وصلها عىل أقدر
االجتماع وعلماء والقلم الدين رجال من أترابه مع حوار يف بالفلسفة املشتغلني أحد الخيال
بها تزخر التي املشكالت إحدى حول إلخ … والتقنية واالقتصاد والسياسة والرتبية والنفس
والقيم والتعليم، والرتبية والواجب، والحق والقانون، والسلطة والعدالة، (كالحرية حياتنا
من والهجرة السكاني والنمو ومستقبلها، الثقافة وحارض والتقاليد، والعادات واألخالق،
وفنونه الشعب آثار ورعاية السكان، خريطة توزيع وإعادة و«التحضري» والتعمري الريف،
الصورة هذه عىل تدور أن يمكن املناقشة أن — الروح بعيون — أيًضا ولنتخيل إلخ) …
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الصحف وأنهار اإلعالم أجهزة يف أو عامة، ندوات أو مؤتمرات يف املتناغمة! املوسيقية
البالد يف املتبع التقليد هذا من نفيد أن يمكن أال اليوم. نفتقدها التي الجادة واملجالت
ندوات من — تأثريه! وانعدام ندرته عىل — تم فيما بالفعل منه نِفد ألم املتقدمة؟
عىل هذا ينعكس أال إليها الفالسفة وُدعي املعجزة حدثت وإذا ومناقشات؟ ومؤتمرات
ال وحدها األفكار إن قيل وإذا الناس؟ عامة عىل ينعكس كما أنفسهم هم وعليهم الفلسفة
والتطبيق بالتنفيذ العربة وأن الساذج!) التفاؤل من واجب تحذير (وهذا الواقع من تغري
تصدق وال األزيل، «العربي» طالقهما بعد ويتصالحا والعمل الفكر يتحد حتى واملمارسة
هذا قيل إذا األعمال، يف فقراء باألفكار أغنياء قومه: عن هلدرين الشاعر كلمة علينا
بهما طال مهما والتنفيذ، التطبيق يسبق أن بدَّ ال الوعي تغري بأن عليه الرد يمكن أال

الزمن؟
حيث من معرضة واملفاهيم القيم كل أن يفرتض عملها وصميم الفلسفة روح إن
تتوقف لم بصورة لبعض بعضهم الفالسفة نقد إىل فحسب هذا ينرصف وال للنقد. املبدأ
عن تستغنى ال التي والتصورات واملعاني املصطلحات نقد إىل وال توقفها، يتصور وال
حياتنا يف نصادفها التي واملشكالت الظواهر عىل أيًضا يصدق وإنما (م)، استخدامها
فالسفة علمنا لقد الفلسفي. والتحليل النقد تستحق أن من أتفه أنها ونتصور اليومية
أن يمكن يشء» «كل أن املعارصون االجتماع وفالسفة والظاهراتية والوجود التحليل
والكالم السلوك مواقف من له حرص ال عدًدا وأن الفلسفة، نظر يف أشكال موضع يكون
للنظر موضوعات تكون أن يمكن إلخ … اآلخرين مع والتعامل والتقييم والشعور واملعرفة
واإلذاعي والسينمائي الساخر والرسام وامُلربي والصحفي الكاتب أن صحيح والتحليل.
املوضوعات هذه يتناولوا أن — قبل من ذكرنا كما — يمكن العاديني والناس والقراء
من يتعمقها فهو عنهم. يختلف لها الفيلسوف تناول ولكن بأخرى. أو بصورة نفسها
العلوم وبنتائج ناحية من وأدواتها الفلسفة برتاث ويربطها واملاهية، الحقيقة حيث
يف أساسية ومواقف أحوال عىل داللتها حيث من إليها وينظر أخرى، ناحية من الجزئية
والتاريخ والوجود بالعالم وعالقته اآلخرين وحياة حياته معنى عن وبحثه اإلنسان وجود

إلخ. …
يمكن وال اليومية حياتنا يف نصادفها التي واملواقف املشكالت بعض يف مًعا لننظر
أنها وسرتى العمل، وديوان واألرسة الشارع حياة إىل العجىل النظرة عن بعضها يغيب أن
إىل املهد من الفرد حياة تحديد الفلسفي: والتحليل النقد أمام مطروحة تزال ال غريها وكثري
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وهدف الحرية آية وديكارت النهضة عرص منذ (وهو بنفسه نفسه تحديد من بدًال اللحد
تنعكس اآلية كادت حتى األحياء عىل املوتى تسلط املايض: من موقفنا إنسانية)، نزعة كل
يسرتد، ال واألمس يرجع، ال املايض أن مع املوتى، هم واألحياء األحياء، هم املوتى ويصبح
بالوعي املوروثة وفضائلهما قة الخالَّ قيمتهما «نستحرض» أن حيالهما نملكه ما وكل
ويحول املشنقة، كحبل بحياتنا يحيط الذي — الجمود لحد — السكون واالقتداء، والتذكر
فهمها وإساءة الحرية استخدام سوء وتغيريه، الواقع تحريك أو والتغري التحرك وبني بيننا
تتحكم وكيف لها حرص ال التي املسلمات وتضاؤله، باملسئولية اإلحساس ضعف وبالتايل
إىل وتضخمها علينا الجارية الكلمات تسلط األزلية، الوصايا كأنها وأحكامنا سلوكنا يف
هي املعنى ذات العبارة أن تعلمنا (ولو فيها نفكر أن من بدًال لنا نفكر نرتكها شعارات
عالقتنا ولصارت للواقع، وتصورنا تفكرينا بناء لتغري إليه تشري أو فعل إىل ترتجم التي
الغالب االستبداد» «طبائع عليه)4 ويؤثر به يتأثر بموضوع ال فعَّ وعي عالقة هي به
عرب املدرسة يف واملعلم املكتب، يف واملوظف الشارع، يف والرشطي املنزل، يف األب من علينا
تغريات عىل والتقنية واالقتصادية االجتماعية التغريات آثار املشئوم، املوروث الهرم درجات
القديم (الزراعي) االستقرار مجتمع يف اإليجابية القيم معظم اندحار والتقييم، الوعي
وما والشطارة والبكش والفهلوة، االنتهازية، الضارية: السلبية (املدينة) قيم محلهم لتحل
مسجلة» مرصية «ماركات وكلها زائفة، وبطولة وتشوش وتطاول ادعاء من يصاحبها
والرتفع واألمانة، باإلخالص دائًما ارتبطا اللذين واملعرفة العلم حتى منها يسلم لم

اختالف املعارصعىل للفكر ا عامٍّ طابًعا تكون أن تكاد التي «العمل» بفلسفة نهتدي أن أيًضا هنا يمكننا 4
اإلنجليزية التحليل فلسفة الظاهرياتية، الرباجماتية، (املاركسية، العمل هذا طبيعة عن ومفاهيمه اتجاهاته
عند الفعل فلسفة املنطقية، أو التجريبية الوضعية أوستن، فلسفة وباألخص أكسفورد مدرسة وخصوًصا
عىل وداللتها املعنى ذات العبارات عن وُكتب قيل ما كثرة من الرغم وعىل والفيل) وبلوندل برجسون
الفلسفية لالتجاهات متحمسة عربية بأقالم املخلصة الكتابات هذه أن فيبدو العميل، واإلجراء «الفعل»
ال ولهذا نهار. ليل العربي العالم تُغرق التي القول دوامة يف غاصت قد أنها يبدو املنطقية، التحليلية
عىل القادر والسيايس االجتماعي النظام قيام من بدَّ وال والتحليل، الدرس عىل الجهد يقترص أن يكفي
قال كما — فعًال نفسها الكلمة تصبح عندئٍذ باألقوال. ال باألفعال إليها الناس وتوجيه أهدافه تحديد
والثائر، الشاعر يتَّحد عندئٍذ وغايته، طريقة الفعل منها يستلهم كما معناها، الفعل من فتستمد — الوار
العدالة نصلح كيف تالميذه: أحد سأله كونفوشيوس، حكاية هنا ولنتذكر اللسان! مع اليد وتتصالح

اللغة!! أصلح املعلم: فأجابه والدولة؟
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وتعذيبها لها والتنكر منها الخجل حد إىل الذات عن االنسالخ والتجرد، والزهد والنزاهة،
تنمو ال التي الحقيقية الذات عن االغرتاب هي والنتيجة حولها، والتمركز تضخيمها أو
بني وضياعنا بأنفسنا الثقة وفقدان والنقد، والحوار الحرية ظل يف إال صحيًحا نموٍّا
— مستقبلنا ويصبح فينا يعيش بحيث «نكرره» ولم نتمثَّله لم الذي — الخاص تراثنا
أو واالستخذاء بالتدلة النقص: وُعَقد والقلق بالذعر نواجهها التي العاملية والحضارة
والضياع،5 التبديد من صونه عىل حتى نحرص ال بماٍض والتفاخر واالتهام بالتطاول
«يظهر» أن عىل — املدينة يف الوسطى الطبقة مجتمع يف خصوًصا — اإلنسان حرص
العجز ويبذل، يعطي أن من أكثر ويأخذ يملك أن وعىل «يكون»، أن عىل حرصه من أكثر
والجنيس العاطفي والحرمان األنانية، وطغيان بالنفس واالنشغال والتواصل الحب عن
كثرية أمور لصلحت ويرعاه اإلنساني الشخص يحرتم مناخ يف أمورهما صلحت لو اللذان
البذاءة وطوفان والرشاسة الزحام جحيم واألدبية، واللغوية والعلمية السياسية حياتنا يف
ذرة كل من خالية والضجيج، بالصخب عامرة مدن يف نهار ليل والضوضاء والتبجح
السقوط نتيجة األصيل الوجود وإمكانات الذات تحقيق فرص انكماش يقني، أو أمل
كشالل املنهمر — اإلعالمي املخ وغسل واالبتذال الفجاجة يف — هيدجر! تعبري حد عىل —
الرخيصة واملرسحيات واألفالم الجديدة واألغاني النجوم وأخبار للمستورد — اللعنة
وصياغة «النموذج-الضد» وخلق املستقل الفكر تعطيل عىل وأثره إلخ، … الكرة وسعار
اختالف عىل السلطة تعبد اليقظة، وأحالم العقلية الغيبوبة وتكريس السلبي الوجدان
بالرتقية التهنئة عن اإلعالنات حمالت يف مثًال تتجىل (كما القطيع روح وسيطرة أصنامها
اعتماد املبدعة، والطاقات للمواهب والتثبيط اإلحباط مظاهر إلخ)، … الوصول وسالمة
وحشو واإلمالء الفرض عىل األحوال معظم يف والتعليمية واالجتماعية األرسية الحياة
واالدعاء التعاليم ظواهر املستقلة، الشخصية وتربية املشرتك الحوار عىل ال الذاكرة6
بالعلم واالتجار املستعار بالشعر والزهو الصورة» «يف الظهور عىل والتهالك و«النجومية»

للماليني، العلم دار بريوت، الحضارة، معركة يف زريق، قسطنطني عند املشكلة هذه مناقشة راجع 5

.٤٠٨ ص٣٩٠، ١٩٦٤م،
لوجهنا البرشي العلم تستوعب أن يمكنها الحديثة اإللكرتونية الحاسبات «ذاكرة» أن تذكرنا ولو 6

واملخاطرة التساؤل إىل والتقليد والتلقي الحفظ تتجاوز التي املبدعة العربية العقلية لتنمية جهودنا كل
والتجديد.
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يف الكذَّابني، حياة تطيب وكيف النفس من الخجل (أين والجامعيني املثقفني دوائر يف
الحماس وفقدان االكرتاث وعدم والسأم االكتئاب وحزين؟) ومريض مقهور عربي وطن
وغيبة الذاتي» «والتحديد االستقالل عن العجز نتائج من وغريها املخاطرة وروح والهدف
والعبث التهريج أو والصمت والخوف الحزن مظاهر السنني، آالف الحقيقية الحرية
إىل الحاسمة املواقف يف وجماعات أفراًدا ميلنا، — سواء النهاية يف وكالهما — واالستهتار
أهم كانت التي والتلفيق التوفيق نزعة ولدتها التي الرشعية االبنة وهي املرتددة االنتقائية
والنفاق الخرايف التفكري سيطرة الحديثة،7 ونهضتنا الوسيطة حضارتنا يف التدهور سمات
عىل األفعال ال األفعال وردود — «الالمعني» كتابنا بعض عىل حتى — بالدين واالتجار
هكذا أنفسهم! أعداء أعدى هم (العرب بعضنا هدم يف وبراعتنا ألنفسنا كراهيتنا سلوكنا،
واملايض األصل إىل الداعية الجماعات لدى التطرف مظاهر النكسة) غداة «التايمز» قالت
لإلنقاذ والتطلع «الهوية» اضطراب عن واملعارصوتعبريهما لألجنبي املتحمسة والجماعات
تقاليد إىل وحنينها املدينة فساد املعقول، والحوار العقل غيبة يف «الالعقيل» والخالص
قيم عىل وتأثريها االقتصادية الضائقة املدينة، فساد إىل وحنينها القرية وبؤس القرية،
يف االنفتاح استغالل واملفروش، الهرم شارع (حكايات والصداقة والزواج والحب الجماعة
وتغريمهم بتحريرهم الوقت نفس يف وتوهمهم الناس تستعبد التي املزيفة الحاجات خلق
خلدون؟) ابن يتذكر من لكن واالنهيار، التدهور أسباب أقوى وهو الرتف، يف باالنغماس
والتسول والتبديد للنهب وتعرضها الرتاث كنوز إهمال الجديدة، والطبقة عرق بغري الثراء
تراثنا من تلقيناه ما سواء القيم، كل تشويه إليها، العالم جذب من بدًال العالم يف بها
والتقدمية بالجريمة، والثورية بالتعصب، التدين لدينا اختلط العاملي: الرتاث من أو
واللصوصية، باالستغالل والحرية والضنك، الذل يف بالتساوي واالشرتاكية باالنتهازية،
بحق، ديمقراطيني وال بحق، اشرتاكيني وال بحق، مسلمني نكون أن نستطع لم ولهذا
وأنفاق التعذيب دهليز من لكن التكنولوجيا، عرص ا حقٍّ (دخلنا معارصين وال أصالء وال
السقف أنهار كلما بالذهول نصاب ولهذا األساس، من بدًال السقف من بدأنا اإلرهاب)
ونلوذ األفكار، من انطالًقا الحي والواقع النظر، من ابتداء العمل نفرس رءوسنا: فوق
وننىس واملرض والجهل الفقر عن نتكلم ما أكثر ما والعيني، الفردي من هربًا بالتعميم

كتاب ١٩٧٧م، العودة، دار بريوت، بعدها، وما ص١٩٠ وأدبية، فكرية دراسات السقاف، بكر أبو د. 7

.«٦» الكلمة
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والضمري الُخلق إصالح عن ونزيد نعيد وكم ووجوههم! واملرىض ال والُجهَّ الفقراء أسماء
واألفكار الضمائر كانت التي واالجتماعية املادية الظروف تغيري من بدًال والفكر، والوعي
من ابتداء املأمولة العربية الوحدة نقيم أن حاولنا وكم عنها، وتعبريًا لها صًدى واملبادئ
عن وسألنا بالفشل فصدمنا الشعوب من ال الحكومات ومن املحكومني، من ال الحكام
عوامل وسائر والوصاية الضغط األساس! قبل السقف بناء واضح: والسبب األسباب،
وانتمائها هويتها إىل العربية الشخصية طريق تعوق التي واملستور العلني اإلرهاب
واملخدرات امُلغيبات يف واالنغماس الذات تعذيب إىل بها وتنحرف بنفسها واعتزازها
ظواهر آخر إىل إلخ … املتوازن والواقعي العلمي التفكري عن والبُعد املستحيلة واألحالم
«الالحرية» ظروف عىل ترتَّبت نتائج بل أسبابًا الحقيقة يف ليست التي «االنقراض»8
تأكيد نحو خطواتنا نتحسس زلنا وما طويًال، زمنًا بالدنا صدر عىل جثمت التي الشائكة
املقابلة املضيئة اإليجابية الصور وجود يف شك ال القانون. وسيادة الحرية برضورة الوعي
وأمانة صمت يف العاملني املخلصني وجود يف أيًضا شك وال القاتمة، السلبية الصور لهذه
أجراس أدق أن أردت ولكنني فسينقرضون!) ونساندهم ندركهم لم (إن مجال كل يف
غري الكلية بطريقته الفلسفي الفكر يتناولها أن يمكن مبارشة جزئية أمثلة وأقدم الخطر،
يزال وال حاسمة، بصورة اآلن حتى عليه يقدم لم ألنه إمكانه، يف هذا إن أقول املبارشة.

قراطي. السُّ دوره ليحقق إليه مدعوٍّا

٦

هذا إىل العربية بالدنا يف بالفلسفة املشتغلني تدعو كيف فيقول: للقارئ يعود ربما
بصورة الطالب أعداد وتزايد الثقيلة التعليم أعباء من تعرفه ما كل مع قراطي السُّ الدور
تستعرض أن يكفي أال أساسهما؟ من نفسه العلم ومفهوم الجامعة فكرة تهدم شاذة
العرص بثقافة عرَّفونا وأنهم وإخالص، بأمانة ويؤدونه واجبهم أدوا أنهم لرتى مؤلفاتهم

تنتحر وإنما تموت ال — لتوينبي معروف رأي وهذا — فالحضارات «االنتحار»، ظواهر قل أو 8
واملجاراة والحصار الصمت عليها وتفرض وتخنقها املبدعة وامللكات القوى تستحق حني وذلك بأيديها،
أسربطة انتحرت والداخل. الخارج من تواجهها التي للتحديات الناجحة االستجابة عن فتعجز واالستسالم،
حية والرومان املقدونيني أيدي عىل املهزومة أثينا وبقيت عليها، يشهد أثر العسكري جربوتها من يبَق فلم

اليوم. حتى واإلنساني العربي والضمري والفكر العلم تراث يف
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أو مدرسة أو لفيلسوف أحدهم اختيار يكون أن يمكن أال واجتهادهم؟ طاقتهم جهد
انعكاس عن مبارش غري تعبريًا واملحدثني األقدمني تراث أو األجداد تراث من بعينه مذهب
عن تعبري املثال سبيل عىل أفالطون (فاختيار وضمائرهم عقولهم عىل الحي الواقع
عىل دليل رشد ابن أو املعتزلة يف والبحث العادلة، للدولة األمثل النظام إىل الشوق
ضمني اعرتاف هيجل أو كانط أو ديكارت ودراسة واملعقول، العقل لجانب االنحياز
لقوانني ع» «امُلرشِّ اإلنساني العقل كرامة الواجب واحرتام الذات، واستقالل الشك بحرية
املمكن من أليس والتاريخ). الوعي مسرية يف والتطور الحركة وتأكيد واألخالق، املعرفة
أن للفلسفة قدر إذا واألخالقية والسياسية االجتماعية آثارها األعمال هذه تحقق أن أيًضا
وتتغلغل والنقدية، العقلية للرتبية مدرسة وتصبح املجتمع، يف بها الالئق املكان تشغل
وفلسفة املنطق تدريس من مثًال يحدث (كما املختلفة التعليم مراحل ويف الناس وعي يف
اإلعدادية السنوات ويف بالخارج والعالية الثانوية املراحل يف واملذاهب النظم وتاريخ العلوم
ليسوا الفلسفة معلمي أن عنك غاب وهل العربية). الجامعات بعض يف العلمية للكليات
عند موظفون النهاية يف وأنهم وسعهم، يف ما إال أحد يُكلفهم وال فالسفة بالرضورة
التحدي إىل يعمد أو البطولة يدَّعي أن الحكمة معلم أو بالحكيم يليق وليس السلطة،
وفولتري سقراط عن سبق ما (راجع والواعظ املصلح ثياب يف نفسه يحرش أو الطائش
سنوات طوال الحقيقية الحرية غيبة يف «التفلسف» ب تطالب كيف وأخريًا وهيجل!)
املتكاملة الثقافة وجود يسبقه لم إذا قائمة له تقوم أن يمكن وهل املاضية، االستبداد
يحللها أن ذلك بعد يستطيع التي — إلخ … وسياسة واقتصاد وأدب وفن علم من —

ويقيمها؟
تاريخها فتعليم الفلسفة مهمة من واحد جانب عىل ينصبُّ ولكنه حق. هذا كل
كتعليم علمية رضورة إلخ) … ومناهج وأخالق وجمال منطق (من املختلفة وأنظمتها
بني بدًعا ذلك يف لسنا واإلنسانية. الوضعية العلوم وسائر والرياضيات والكيمياء الفيزياء
وتقوم قامت التي واألجيال مشرتك، إنساني جهد الخالصة الحقيقة عن فالبحث األمم،
يختلف الفلسفة تعليم أن غري والعرفان. التقدير تستحق جهوًدا بذلت قد املهمة بهذه
— بذلك املعلم يشعر لم ولو حتى — يتم أن يمكن ال فهو املعرفة. نظم من غريها عن
… السائدة والقيم والتاريخ واملجتمع الحياة من موقف اتخاذ بغري أي تفلسف»9 بغري

والتفلسف: الفلسفة بني فيها ويفرِّق طالبه إىل هها يوجِّ كان التي «كانط» عبارات الصدد هذا يف لنتذكر 9
فكروا تفكرون. كيف بل تكررونها أفكاًرا ألقنكم لن تتفلسفون، كيف بل مني، الفلسفة تتعلموا «لن
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وقد تاريخها. فلسفة نفسه هو لها التاريخ إن واتباعه هيجل عهد منذ قيل ولهذا إلخ
هو يكون بأن العربي األدب معلم نطالب أن طبيعتها غري األمور وتكليف الظلم من يكون
املشتغل من أحد يطلب وال النادرة.10 للقلة إال تتيرسَّ ال ومواهب ملكات فلهذا أديبًا، نفسه
كله ذلك مع ولكنه محمود. نجيب زكي أو كرم يوسف قامة يف مثًال يكون أن بالفلسفة
التي واألزمات املشكالت وتحليل فيه، يعيش الذي الحي الواقع يف بالنظر طالبه إذا محق
املجال ترك لو ألنه املبارشة،11 غري الحرة الكلية بطريقته بها يهتم التي والقضايا يعانيها
ما نحو عىل كلها أفالطون فلسفة تعلمنا (كما مكانه السفسطائي يحتل فسوف لغريه
الذي الواقع عن تعبريًا التحليل نهاية يف كانت الكربى الفلسفات وألن مرة)، من أكثر أرشنا
رس هو (وهذا ووراءه الواقع فوق عما تعبريًا الوقت نفس يف كانت كما الفيلسوف عاشه
عندهم نلتمس أن العبث ومن مثلنا. بًرشا كانوا لقد اليوم!) حتى بها واهتمامنا خلودها
عىل وإجاباتهم وأنظارهم ومذاهبهم لها. وجود ال التي املطلقة املعرفة أو األخرية الحقيقة
عرصها بثقافة ومرتبطة مؤقتة محاوالت — البرش أعمال ككل — هي الخالدة اإلشكاالت
فيه نشأت الذي الواقع عن وفصلها والتصور. والفهم النظر عىل وقدرتهم أصحابها ولغة
كان مستحيل. أمر — إلخ … واالقتصادية والفنية والسياسية االجتماعية عنارصه بكل —
وإذا (ن). للحقيقة اًما خدَّ ذلك قبل كانوا ولكنهم السلطة. عند أيًضا موظفني معظمهم
تحديات نواجه أن أيًضا واجبنا من فسيظل األوىل، ومسئولياتنا واجبنا سيظل هذا كان
قد الواقع عىل تأثري كل من الخالصة املعرفة أن ندرك وأن ومشكالتهما، والواقع العرص

فهمنا إذا إال (اللهم الفلسفة يتعلم أن إنسان يستطيع «لن أقدامكم.» عىل قفوا ألنفسكم، ابحثوا ألنفسكم،
وحده»، التفلسف يتعلم أن بالعقل، يتعلق فيما تقدير، أكثر عىل يمكنه، وإنما تاريخها) تعليم ذلك من
ال ، مستقالٍّ حرٍّا استخداًما عقله يستخدم أن — بنفسه يفكر إنسان هو بما — الفيلسوف عىل إذن «يتحتم
التفلسف. عىل قادًرا يكن لم إذا فيلسوًفا نفسه يدعو أن امرئ أي عىل «يستحيل مقلدة»، عبودية بطريقة

للعقل». املستقل واالستخدام املران طريق عن إال تعلمه يمكن فال التفلسف أما
وشكري شكري، الرحمن وعبد مبارك، وزكي أمني، وأحمد حسني، طه أمثال من رجال عند ترى كما 10

زكي، كمال وأحمد إسماعيل، الدين وعز ُخليف، ويوسف القادرالقط، وعبد عوض، ولويس عياد، محمد
وسهيل املقالح، العزيز وعبد العيوطي، وأمني العالئي، محمد واملرحوم فهمي، الرحمن وعبد نشأت، وكمال

وغريهم. وغريهم حاوي، وخليل وجربا، إدريس،
عىل ينصب الذي األول الوجه عن يُغني ال الحال بطبيعة وهو الفلسفي، للفكر اآلخر الوجه هو وهذا 11

معه. يتعارض وال املتخصصة واملشكالت الخالصة الفلسفية القضايا
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النظر يتناولها التي املشكالت «نوع» هو املهم وليس عنه، الدفاع يصعب ترًفا أصبحت
هل يومية. أو عادية املشكالت هذه بدأت مهما يتناولها، «كيف» هو املهم بل الفلسفي،
عن وجوهنا حولنا بأننا املقبلة األجيال اتهمتنا إذا قبورنا يف نهدأ أن النهاية يف يمكننا
التهمة هذه إن السحب؟12 يف فوجدونا عنا يبحثون تلفتوا الذين مواطنينا عذبت مشكالت
فلن السقراطي دورنا اكتشاف أعدنا ولو صحيحة. غري بسقراط أرسطوفان ألصقها التي

(س). علينا كذلك تصح
مواجهة يف يكفي ال وحده السقراطي الدور أن سبق ما كل بعد القول جاز ربما
ولعلنا بعد، يأِت لم أنه أو فلعل الفيلسوف، أقول (وال العربي املتفلسف إن واقعنا.
سقراط بحوار يكتفي أن يستطيع ال ملولده!) لإلعداد قصد غري أو بقصد نعمل جميًعا
و«ديناميت» وأجراسه، الخطر نواقيس إليهما يضيف أن بد فال ديوجينيس. بمصباح وال
متخلفون. متخلفون متخلفون نحن وسيلة: بكل ويحذر ينبه أن عليه ومطرقته! نيتشه
غريوا بألسنتكم. ال بعقولكم تفكروا أن تعلموا ووراءكم. فيكم واالنقراض أمامكم العدو
العيش أعطوا والخربة. واملنهج بالعلم آمنوا بكم. ما هللا يغري حتى وواقعكم بأنفسكم ما
ترتبص فالذئاب اتحدوا. اتحدوا اتحدوا أفالطون. بينه كما العدل روح هذا لخبَّازيه،
الثالثة أمراضكم داخلكم، يف ترعى أرشس وذئاب منعطف. كل وعند ركن كل يف بكم
والحرية. والحرية الحرية ثالثة: أدوية إال منها يشفيكم لن والكذب والتخلف االستبداد
يف كالًما النهاية يف أليس املكتوب؟ أو القول يجدي ماذا والرصاخ؟ التنبيه يُغني هل لكن
لها؟ قدوة ويكون معاملها ويحدد العمل لفلسفة يدعو أن أيًضا عليه أليس كالم؟ يف كالم
يف املسترشي املوت ملقاومة تصلح تعد لم — فلسفة غري أم كانت فلسفة — الكتابة إن
أن هو الباقي الطريق كان ربما السبب. لهذا عقيم اآلن تقرأه الذي الكتاب وهذا داخلنا،
تربر أن يمكن التي هي وحدها «الفعل» ففلسفة يتكلم. أو يكتب أن ال اإلنسان «يعمل»

والهزيمة. والندم والصمت بالتخلف االختناق وسط نفسها

وعرشات— عرشات عددها يبلغ وقد — عندنا بالفلسفة املشتغلني بعض مؤلفات يف تُقلِّب أن الغريب من 12

وأنت منها وتخرج ووجدانهم. عقلهم عىل العربي الواقع النعكاس قريبًا أو بعيًدا أثًرا فيها تحس فال
الكاتب يد بالقلم تتحرك وملاذا الكوكب؟ هذا غري كوكب يف أم آخر بلد يف املؤلف يعيش هل نفسك: تسأل
التي الورق طواحني من هللا يرحمنا ومتى يكتب؟ فيما نفسه يضع ولم يقوله ما يجد لم إذا — كان أيٍّا —

طحن؟» وال «جعجعة معها: وتطحننا نفسها تطحن العربي، عاملنا يف وتدور تدور
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٧

والتحول عرصالتغري هو عرصنا إن

عرصها تكون أن اليوم يمكنها هل باألفكار؟ وتستوعبه عنه تعرب أن الفلسفة وسع يف فهل
سطوة كانت وإذا الحق؟ فلسفة ألصول مقدمته يف هيجل لها أراد كما بالفكر عنه معربًا
حتى الفوقية» «أبنيته ب ى يُسمَّ ما عىل وطغت فيه، يشء كل إىل امتدت قد والتقنية العلم
أمامها تزال أال فيه؟ مكان للفلسفة بقي فهل فهمه، وآفاق الفرد أفعال تحدد أصبحت
يف الحر الكيل والنظر واالحتجاج، والتغيري والسؤال، واملراجعة والهداية، للتوجيه فرصة
طموح عن فتتخىلَّ تتواضع أن عليها أن أم مختلفة؟ ومجاالت مناطق إىل تفتت واقع
الجديل الواقع تالئم أخرى وظيفة األقل عىل إليها تسند أو الكربى، «املاهوية» أسئلتها

(ع). املتغري؟
الواقع وليس به. وتلتزم الواقع عن الجديد املفهوم تكون أن هي الفلسفة مهمة إن
أو «عملية» هو إنما الذات. وضع من كذلك هو وال قبل، من املعطى املوضوعات عالم هو
فيؤثر اآلخر أحدهما و«يرشط» والذات املوضوع فيه يتشابك األحداث، من جديل سياق
واآلن» «هنا عليه هو كما الواقع تركيب يبني أن الفيلسوف وعىل (ف). به يتأثر كما عليه
أو الجارية، العادية للغة وتحليله املستقبل. منه ويسترشف املايض عن بذلك فيميزه
دائًما ينبع والحديث القديم الرتاث يف املستخدمة الفلسفية اللغة أو ومفاهيمه، العلم للغة
املتغرية وظواهره صوره عن للتعبري مالءمته مدى يوضح أن ويحاول الواقع هذا من
حدده الذي املطلب وهو مطلق»، بشكل «معارصة تكون أن النهاية يف الفلسفة لتستطيع

عليها. ينطبق أن كذلك ويمكن لألدب «رامبو» الشاعر
واقعها مشكالت من موقًفا تتخذ بدايتها منذ الفلسفة أن مرة، من أكثر أكدنا، لقد
الحياة مجرى عىل مؤثًرا ايجابيٍّا الدوام عىل يكن لم املوقف هذا أن ومع وعرصها.
مبارشة. غري أو مبارشة بصورة واقعها عن وتعرب عرصها تعكس كانت فقد الفعلية،
الفارابي وأوغسطني، وأفالطون سقراط الصدفة: بمحض األسماء بعض نذكر أن يكفي
وماركس كريكجارد وفشته، وكانط واسبينوزا وديكارت برونو الصفا، وإخوان رشد وابن
والكواكبي عبده ومحمد األفغاني وبلوخ، وماركوز وسارتر وياسربز وهيدجر ونيتشه
محمد وخالد الخويل وأمني الرازق عبد مصطفى والشيخ حسني وطه السيد ولطفي
محمود نجيب وزكي أمني وعثمان كرم ويوسف فاخوري وعمر موىس سالمة خالد،
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باملعنى فالسفة األسماء هذه أصحاب بعض يكن لم (وإذا وغريهم وغريهم زكريا وفؤاد
والتقدم الحرية طريق عىل والتطور والتجديد اإلصالح بمعنى كذلك فهم للكلمة، الدقيق
األملانية، املثالية مع وغايته أوجه لعرصها الفلسفة تحليل ويبلغ والديمقراطية) والحداثة
ففلسفة بحره. من صدرت التي اليسار أو «اليمني» وتيارات وهيجل، فشته لدى خصوًصا
وفلسفة — الحديث العرص معالم كتابه نتذكر أن يكفي — عرصه مع نقدي حوار فشته
والوعي الحرية نحو الشامل التاريخي التطور من عرصه مكان لتحديد محاولة هيجل
نظام يف وعلومه ثقافته وتجميع الروح)، ظاهريات ويف التاريخ عن فلسفته يف (وبخاصة

الفلسفية). العلوم معارف دائرة يف فعل (كما شامل نسق أو
الرتاث من نعرفه الذي الشامل الفلسفي والتأليف التحليل هذا يزال ما هل ولكن
كان لقد املايض؟ من جزءًا اليوم يصبح ألم ممكنًا؟ أمًرا — األقل عىل هيجل حتى —
تصوره وكان كله. والوجود للعالم الكامل تصوره خالل من عرصه عن يُعرب الفيلسوف
وحده. زمنه عىل يقرصه وال مطلقة قيمة له يريد كان أي ميتافيزيقي، أساس عىل يقوم
ولكن منا، الكثريين تُحزن قد حقيقة هذه عرصامليتافيزيقا. يف اليوم نعيش نعد لم أننا غري
مجموعه يف للعالم متكامل راسخ بناء تصور عىل تقوم فامليتافيزيقا قولها، من مفر ال
تدور الذي الدائرة مركز هي موجهة واحدة فكرة أو مبدأ من األعم الغالب يف (ينطلق
تمزقه بعد املنظم الثابت البناء هذا مثل وجود اليوم أحد يزعم وال النسق). عنارص حوله
ذلك من نستثنى أن يمكن املستمر. للتغري عنارصه وتعرض عديدة ومجاالت مناطق إىل
وجهة عىل يقوم فيهما فاإليمان (األيديولوجية)، الشامل السيايس واملعتقد الدينية العقيدة
منذ الرتاث لنا قدمه الذي التقليدي بمعناها امليتافيزيقا أما متماسكة. ميتافيزيقية نظر
وبعض الوجود وفلسفات الجديدة األنطولوجيا أصحاب حتى (بل هيجل حتى أفالطون
امليتافيزيقا) «قهر» حاولت التي — والروحية الجديدة كالكانطية — األخرى التيارات
تحاول كانت وإن نزاع، بغري العلم عليه يسيطر الذي املرسح عىل دورها انتهى فقد
ثم الجديدة! «isms «األزمات من وغريها وفلسفته العلم نظرية قناع تحت إليه التسلل
العرص ثقافة استيعاب عىل الفيلسوف قدرة يفرتض الشامل والتأليف التحليل هذا إن
مطلوب، وال ممكن غري أمًرا — قبل من أرشنا كما — هذا أصبح وقد ومضمونًا. شكًال
إليها أضفنا (وربما السبيل هذا يف الجبارة املحاوالت آخر هي هيجل موسوعة كانت كما
وهي كلية، وأنطولوجيا العلوم، وعلم أول، علًما الفلسفة لجعل املستميتة هرسل محاولة
من أكثر خصبًا منهًجا الظاهريات اعتبار إىل املفرسين معظم رأي يف انتهت التي املحاولة
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يؤمن أو القدرة هذه لنفسه يزعم أحًدا نجد أن اليوم املتعذر ومن شامًال) نسًقا اعتبارها
ذكرنا كما — منه ذلك لعد للعالم كليٍّا تفسريًا يقدم أن أراد ولو املحاولة. تكرار بجدوى
ذاتية، رؤية من ينبع فني بعمل نعجب كما بها (ص) نعجب فردية محاولة — قبل من

الجد. مأخذ نأخذها لن ولكننا
أصبح دورها أن أو ضاعت، قد الفلسفة فرص أن هذا معنى هل السؤال: نكرر
هو هذا قائًما. يزال ال والتوجيه والتحليل النقد يف الفلسفة دور إن وسطحيٍّا؟ ثانويٍّا
يستلزمه الذي الوحيد والرشط عليه. وافقنا قد القارئ يكون أن ونرجو عليه نلح الذي
ويتدبر املتغري، عامله من مكانه الفيلسوف يأخذ أن هو لطبيعتها املالزم الدور هذا اليوم
بنقد تبدأ أن عليها يفرض والنقد التقييم يف الفلسفة دور أن ويعرف له، املتاحة اإلمكانات
مثل موقوتة وأحكامه آراءه أن يعرف أن كذلك وعليه وظيفتها. يف النظر وإعادة نفسها
تذكره عنه قدمنا كما يستغنى لن (الذي الرتاث أدوات الستخدام يضطر قد وأنه حياته،
بعض طرح أو مختلفة بطريقة وهيدجر!) كريكجارد أراده الذي باملعنى «تكراره» أو
الجديدة العلم نتائج تتمثل جديدة صيغة أو آخر منظور يف وضعها أو جانبًا، قضاياه
أن وجد إذا لليأس يستسلم أال النهاية يف عليه وسيكون املتغري. لعاملنا الجديل والسياق
األطراف كل وأن يوم، بعد يوًما يضيق تأثريها مجال وأن ضئيلة أصبحت الفلسفة فرص
بعض أو الواقع دام وما للهاوية! تدفعه أو الحافة إىل تزيحه الحوار يف معها يدخل التي
— األسوار يواجه الفرد دام وما موحد، غري ممزًقا مفهوم، غري غامًضا يزال ال مجاالته
الكلية عالقته يدرك وال واالعتقاد والقول الفكر حرية تخنق التي — الظاهرة أو الخفية
تجاهها، األخالقية بمسئوليته يشعر وال إليها، ينتمي التي واإلنسانية وعرصه بمجتمعه
تستغرقهم الذين املتخصصون العلماء يسألها لن الحدود» «عىل أسئلة هناك دامت وما
أن الالهية لآلذان ويثبت مكانه يف للوقوف يكافح أن واجبه من فسيبقى النوعية، بحوثهم

الصحراء! وحشة يف يرتدد أال يستحق صوته
تقوية إنسانية: مهمة النهاية يف هي الجدلية النقدية النظرة مهمة أن نرى هكذا
برتكيب الوعي إيقاظ به، ويتحد منه ينبع أن يجب الذي والعمل الحر النظر عىل القدرة
ومهمته واحتماًال. وضوًحا أكثر الحياة لتكون فيه العقل وضع متناقضاته، ملواجهة الواقع
والتخيل إصالحه، ملحاولة القديم يف البحث قبل الصارخ الجديد عن اإلعالن عدم أيًضا
النهائي الضمان بلوغ ويدعي املطلقة الحقيقة لنفسه يزعم للعالم تصور كل عن
يف األمل وإحياء الفلسفي، الربهان ستار تحت التسلط إرادة ويُخفي األخري والتربير
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وعاملي محيل بمجتمع واإليمان الحارض، آالم ملواجهة الكافية الشجاعة تفقد لكيال القلوب
والرتاحم والتعاطف العقل نصيب فيه يزداد الواحدة للبرشية ومستقبل باإلنسان، جدير
والقسوة والقهر الرش مظاهر فيه تقلُّ عالم والتاريخية، األخالقية باملسئولية واإلحساس

املمكنة. والسعادة الحب أشعة أرضه وعىل سمائه يف وتلوح واالستبداد،
الوحدة وينشد املستحيل، من ال املمكن من ينطلق مفتوح، جديل واقع يف نعيش بهذا
بل مسبقة، وقيم بقوانني نجمده ال واقع املختلفة، العنارص بني بالجوار تعرتف التي
ويعرفنا يضعنا ما بمثل عليه والتعرف وضعه يف الحر واختيارنا وعملنا بتفكرينا نشارك
بأن وعي عىل تكون وأن وقارص، ومؤقت مرشوط فعلنا أن ندرك أن أخريًا وعلينا بأنفسنا.
لنا بد فال ذلك ومع والرتاجع. والهزيمة الفشل يحتمل ألنه نهائي؛ وال يقيني غري النجاح
يتحقق واقًعا األفضل اإلنسانية تصبح أن املمكن من كان لو كما لحظة كل يف نعمل أن

يوم. ذات

٨

اإلنسان مشكالت مواجهة إىل تهدف — املعرفة ألوان من كغريها — الفلسفية املعرفة إن
املنطق). قواعد بعض (باستثناء واليقني الصدق مطلقة ليست وحقائقها عليها. والتغلب
العقل محك عىل وتثبت التناقض، من وتخلو للنقد تصمد ما بقدر بالقبول تحظى فهي
ومن إليها. تهدف التي والغاية بها ترتبط التي القيمة بمقياس تقاس ولهذا والتجربة.
يعني وال قيمة. أو هدف كل من مجردة معرفة عىل نعثر أن — رأينا كما — املستحيل
وتغيري الخالصة، الحقيقة فخدمة محسوسة. عملية قيمة تكون أن الحال بطبيعة هذا
عليه، الوصاية يرفض الذي «املستنري» الفكر واستقالل وعامله، لذاته وفهمه اإلنسان وعي
مهما لذاتها، مطلوبة قيم كلها إلخ، … أعمى تسليًما بيشء يسلم ال الذي العقيل والنقد
مدرسة هي الفلسفة وستظل ملموسة. صورة يف للعيان يظهر لم أو العميل، تأثريها تأخر
الرؤية، إمكانيات اإلنسان أمام تفتح املستمر: التساؤل عىل العقل وتربية الحر النقد
عىل وتحفزه للتأمل، االستعداد فيه وتنمي الشعور، آفاق وتوسع النظر، وجهات وتقدم
وأزماته مشكالته مواجهة عن بمسئوليته إحساسه وتقوي الحر، األخالقي القرار اتخاذ
مواجهة عىل تساعده كما لها، حلول وإيجاد وتنظيمها بحثها عىل وتساعده ورصاعاته،
وإذا وحلها. تفهمها ومحاولة إلخ، … والجمالية والقانونية والسياسية االجتماعية املشكالت
احتفاظها مع — املتخصصة املعرفة أنظمة من غريها مع الحوار يف تشارك أن استطاعت
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أبراجها وستغادر ولإلنسان، لنفسها الفائدة أعظم تجني فسوف — وشمولها باستقاللها
أن — مراًرا كررنا كما — عليها سيكون جوالته، يف الجديد سقراط لتصحب العالية
جاهزة، حلوًال وال خالدة وصايا وال مقفلة مذاهب تقدم ال بزمانها، مرهونة أنها تدرك
وتعني رجعة، بغري املطلق الطموح تودع عندئٍذ حالة. كل يف وتُطبَّق موقف لكل تصلح
واحدة التفاتة أن الحر. والنقد االستقالل عىل أعانته كما والتواضع التسامح عىل اإلنسان
باملذاهب غني ماٍض فهو السقراطية. الحكمة إىل تعيدها أن يمكن الحافل ماضيها إىل
قدمت أنها وتصورت املطلقة الحقيقة لنفسها ادعت التي باملرشوعات زاخر واملدارس،
ومع والتزمت. والتسلط العنف آثار من بينها الرصاع يخُل ولم املقنع النهائي التفسري
املشرتك الحوار وأن نهائية، وال مطلقة تكن لم بأنها يشهد نفسه الرصاع هذا فإن ذلك
فيه. ويفكرون البرش يفعله ما ككل ومؤقتة نسبية أنها أثبت قد املتعارضة اتجاهاتها بني
سريك يف منصوبًا حبًال ليس ولكنه حبل. عىل املستمر بالرقص أشبه التفلسف إن
عىل ممدود حبل إنه والخالء. الفراغ يف معلًقا وليس مبكية!) مضحكة مأساة (يعرض
إليها). أرشنا التي الجدلية املفارقة هي (وتلك فوقه يرتفع ما بقدر فيه ينفذ الواقع، جسم
غريه ليشارك األعايل يف الخطرة عزلته من يهبط أن األبدي الالعب عىل لزاًما أصبح وقد
املتعارضة اآلراء بني املشرتك الحوار يف معهم ويدخل الواقع، أرض عىل الالعبني من
التقليدي بالتزامه عنهم يتميز أنه ويوجه. ويقيم ويحكم ليناقش املتباينة واملرشوعات
الحاجة هذه وتزداد العقل. إىل نكون ما أحوج اليوم ونحن املسئول. الحر ودوره بالعقل

املتخلفة. مجتمعاتنا يف ة امُللحَّ
تعقيًدا. تزداد أنها عىل تدل الشواهد وكل اإلنسان، يواجهها التي املشكالت تعقدت لقد
أكثر املشكالت من خلًقا بأنهما اقتناًعا يزدادون ومعجزاتها والتقنية بالعلم آمنوا والذين
الفكرية واملعتقدات املذاهب لبعض التعصب يف أرسفوا والذين حلول. من قدمنا مما
وقد مسدود. طريق يف يسريون أنهم يحسون النجاة منها وانتظروا (األيديولوجيات)
ومحاوالت املنهوكة لألجساد الدماء ونقل التجديد محاوالت األخرية السنوات يف توالت
غيوم عىل بالتفرج تكتفي أن كعادتها الفلسفة تستطع ولم اآلخر. الطريق عن البحث
تنبذ أو القديم، تجدد أو الجديد، تقدم فراحت والعيون، الوجوه يف تتلبَّد التي الحرية
لحياتنا اخرتنا قد كنا وإذا الواقع. إىل النظرة وتعمق املختلفة الجهود بني تؤلف أو العقيم،
مرص بعروبة وآمنا القانون، واحرتام الحرية بحتمية أخريًا واقتنعنا االشرتاكية، طريق
بعيًدا الحقيقية والديمقراطية الحقيقية للحرية تطلُّعنا وأكَّدنا العربي، املصري ووحدة
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الطريق، عىل سرينا ستؤمن املسئول العاقل التفلسف إىل حاجتنا فإن وصاية، كل عن
وسائر التحرضوالبناء مشكالت لحل بأيدينا وتأخذ املاضية، العثرات تجنب عىل وتساعدنا
تُعد لم والتقييم. والنقد بالحوار الفلسفة فيها تشارك أن يمكن التي «العلمية» املشكالت
اكتشاف تعيد أن عليها املرتفني. من نخبة بها تستمتع ذهنية تسلية األوسع الفلسفة
تلتزم حتى الدور بهذا الوفاء يمكنها ولن بشجاعة. تحقيقه يف وتميض السقراطي دورها
للحكم الضمري وتنبيه الحر، والنقد االستقالل عىل العقل برتبية — دائًما بها كالعهد —
لتقاليدها تخلص بذلك والدهشة. والتساؤل باإلشكال الشعور وتنمية املسئول، واالختيار
فتوطن فيه تعيش الذي الواقع نحو األمانة وتؤدي للحقيقة، إال الخضوع من صانتها التي

العقل: فيه

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ال��ع��ق��ل س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب

وسقراط! العالء أبو وصدق الظن. كذب نعم.

١٩٧٨م نوفمرب يف صنعاء
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تغني!) التي الكلبة أو الوحش (الفتاة الهويل توجه أو الصدفة قبيل من يكن لم (أ)
الغيب. مواجهة يف وذكائه بإرادته املعتز َقَدره، عن الباحث ألوديب اإلنسان عن سؤالها
اللغز حل من يتمكَّن لم أوديب أن هو الخالدة املرسحية من الباقي املعنى كان وربما
معرفة عن وعجز فحسب، والشكل املظهر ناحية من اإلنسان هو من عرف إذ األبدي،
«ثيبه» يف املنترش الوباء عىل قضت قد الذكية إجابته كانت وإذا جنبيه. بني التي نفسه
— األوان! فوات بعد — اكتشف فقد ملكتها، من والزواج عرشها اعتالء من ومكَّنته
وأنه إنسان) يرتكبه أن يمكن أثم أفظع (ارتكب الجديد الوباء نفسه هو أصبح أنه
ألن اللغز، عن الحقيقية اإلجابة يجيب أن بنفسه وجهله وتهوره غروره يف يستطع لم
دامت وما البرشية. لحدوده معرفته أي لنفسه؛ اإلنسان بمعرفة مرهونة اإلجابة هذه
العدالة (ربة «نميزيس» الربة منه تنتقم أن تحتَّم فقد مستحيلة؛ هنا املطلقة املعرفة
التألُّه، وهم يف والوقوع الحد، تجاوز نفسه له ل تسوِّ من لكل ِعربة ليصبح والناموس)
يرضيك ال ربما الفاني! البرشي ردائه يف تجسيده عىل بل املطلق، نيل عىل القدرة وتصور
يف ابتُليت التي العربية حياتنا تأملت إذا عليه توافقني قد ولكنك ألوديب، التفسري هذا
عىل انترصوا أنهم يحسبون الذين الكذَّابني واألبطال الجوف بالرجال األخرية السنوات
عىل أوديب قىض لقد نفسه! الوباء هم أنهم بأنفسهم إعجابهم غمرة يف ونسوا الوباء،
يملكها ال ثالثة» «عينًا واكتسب امُلبرص»، «األعمى النهاية يف أصبح ولكنه بالعمى، نفسه
يفتح أن «ترييزياس» األعمى الكاهن حاول ما البصري» «عماه يف رأى وهكذا املبرصون.
«أودييو» أما نفسه. األكرب الوباء هو الطغيان وأن الوباء، سبب هو أنه عليه: عينيه
وإنما به، يكتفون وال بعماهم يشعرون فال مجال كل يف كالكوارث املنترشون زماننا
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األسطوري أوديب نُبل من شيئًا يملكون وليتهم غريهم. عىل ويفرضونه به يتباهون
وحنانه. وشجاعته

مع فيه يتجاوز مجال أو عالم يف يوجد فالحجر مستواها. يف متدرجة عوالم هناك (ب)
الغذاء. منه يستمد أوسع «نسق» أو عالم يف يوجد والنبات واألشياء. األحجار من غريه
عالقاته مجال فيتَّسع الحيس اإلدراك عىل قدرته بفضل الحيوان مع املستوى ويرتفع
— أوكسكيل فون البيولوجي العالم أوضح كما — كذلك ولإلنسان وبيئته. محيطه أو
ألنه النبات؛ أو الحيوان بيئة من واقعية أكثر أنها يزعم أن يمكنه ال التي وبيئته محيطه
املعرفة عىل قدرته فإن ذلك ومع منها. الحيوية بمطالبه محدد فيها محصور حي كائن
يف ويرتفع «عالم» يف يحيا تجعله أي املحدودة، بيئته يتخطى تجعله التي هي العقلية
— عليه! الخطر ومكمن حريته رس وهنا — صميمه يف العقل ألنه فوقه، الوقت نفس
كتاب يف أرسطو قال لهذا عليها. واالنفتاح املوجودات بمجموع االتصال عىل القدرة هو
ومعنى كائن). أو موجود هو ما كل (أي يشء.» كل هي الحقيقة يف النفس «إن النفس:
ما بقدر — مستقل شخيص كوجود — ذاتها يف وتكون نفسها تدرك ما بقدر أنها هذا
،٣ النفس، يف (أرسطو، بأكمله «العالم» وتواجه املوجودات كل وتدرك الخارج يف تكون
من للنجوم يتطلع ولكنه ويدفئه، يظلُّه سطح إىل يحتاج اإلنسان إن ا حقٍّ ٨–٤٢١ب)
مجموع عىل ينفتح أن يستطيع ولكنه اليومية، الحياة بيت يف ويتكيَّف يعيش وهو فوقه،
ولكنه — والحيوان النبات شأن — به املحيط العالم أو بالبيئة مقيد وهو املوجودات،
يف أو «عالم» يف يعيش ال إنه نقول أن فاألصح ولهذا العالم، إىل منه الخروج عىل قادر
مواجهته ويف العالم يف يكون ال إنه نقول أن صحة هذا من واألكثر العالم، يف بل «عامله»

«ماهيته». عن البحث طريق عىل دائًما هو بل فحسب،
وتدور الفالسفة يرددها التي األسئلة عن تختلف ال أسئلة األطفال يسأل ما كثريًا (ج)
عيد قصيدة من عميقة: محرية بأسئلة يفجؤني (الطفل امليتافيزيقية بحوثهم حولها
وقد بالدي) يف الناس األول ديوانه يف الصبور عبد صالح للشاعر ١٩٥٤م لسنة امليالد
يبدءون اآلباء يكاد وال األطفال، من تبدر التي األسئلة هذه لبعض أمثلة «ياسربز» ذكر
ياسربز لكارل (راجع اكرتاثه! وعدم وملله الطفل انرصاف يالحظوا حتى عليها الرد يف
مكتبة القاهرة، الشنيطي، فتحي محمد للدكتور العربية الرتجمة الفلسفة، إىل مدخل
عمًقا تقل ال أسئلة كذلك يسألون واملجانني ص٤٣–٤٦) ١٩٦٧م، الحديثة، القاهرة
والفصام كاالكتئاب — عقلية بأمراض املصابني العباقرة بعض هذَيان ويف وإرباًكا.
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وراءه عادة نحيا الذي الحجاب يتمزق إذ هذا؛ عىل كثرية شواهد — االضطهاد وجنون
الطفل عند الكشوف هذه أن غري مذهلة. ميتافيزيقية كشوف املجنون من وتنبعث
موضوعي معنًى عن املتَّسق التعبري لها يُتيحان اللذين واللغة الشكل إىل تفتقر واملجنون
مرضه أثناء هلدرين الشاعر وجدان بها فاض التي القصائد املثال سبيل عىل (انظر
الغربي، الفكر نوابغ سلسلة بالقاهرة، املعارف دار هلدرين، عن كتابي يف الطويل
قبيل من يكن لم معقول جنون الفلسفة إن القائل قول ولعل ص٢٢١–٢٢٣). ١٩٧٢م،

واملبالغة! التخريف
الكثريون أكد فقد والنقاد الشعراء أما «العقالنيان»: الفيلسوفان يقوله ما هذا (د)
حياته يف «جوته» كان وربما األدبي. الخلق أصل هو التعجب أو االندهاش أن منهم
يقول فهو االندهاش. عىل بالقدرة االحتفاظ رضورة عىل إلحاًحا أشدهم من وإنتاجه
أحد يف يقول كما أندهش.» لكيما هنا ُوجدت «أني «بارباس»: بعنوان قصيدة ختام يف
(الحديث اإلنسان» يبلغه أن يمكن ما أسمى هو «االندهاش «أكرمان»: مع الرائعة أحاديثه
يف — «وردزورث» اإلنجليزي الشاعر أن كذلك ويالحظ ١٨٢٩م) سنة فرباير ١٨ بتاريخ
الفني التذوق متعة أو الجمالية اللذة مصدر «التعجب» جعل قد — الشعر عن نظريته
ترجع النظرية هذه أن الذكر عن وغنيٌّ واملؤلم. القبيح بإزاء حتى واملتلقي الشاعر عند
واملدرسية القديمة العصور منذ فيها توسعوا قد اح َّ الرشُّ وإن أرسطو، ميتافيزيقا إىل
أرسطو عبارة املثال سبيل عىل األكرب ألبري فرس وقد الحارض. عهدنا حتى النهضة وعرص
ها فرسَّ تعجبهم.» بسبب قديًما به بدءوا كما التفلسف يف يبدءون الناس «ألن املشهورة:
وبني أرسطو بني يربط التفسري هذا القلب. عىل تأثريه يف الخوف يشبه يشء التعجب بأن
االندهاش أو التعجب فكرة حول الجليل» «عن املشهور كتابه يدور الذي «لونجينوس»
عىل (Burke بريك (مثل عرش الثامن القرن يف لونجينوس اح ُرشَّ ألحَّ وقد Admiratio
وكان والقبيح. املؤلم من الخوف بانفعال شبيهة الجليل الفن من املستمدة اللذة أن
وبني التعجب بني العالقة واكتشاف السخيف التفسري هذا رد يف الفضل «لوردزورث»
شعور العجب» أو «الرهبة كتابه يف كننجهام ج.ف. األستاذ عرف وقد الرسور. أو الفرح
الذي شكسبري حديث أن إىل أشار كما بالصدمة»، للشعور األقىص «الحد بأنه التعجب
بأقىص فحسب يرتبط ال أنه عىل تدل واملعجب املعجز عن املتأخرة مرسحياته يف يرتدد
والثبات بالسكون يتميز وأنه الفرح، انفعاالت بأشد كذلك يتصل وإنما الخوف، مشاعر
أن يالحظ Iyrical Ballads القصصية وردزورث قصائد يقرأ من وكل الحركة. وعدم
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والتعجب الفرح عن تنتج أنها يف الشاعر رأي يؤكد مما عليها، تغلب السكون حاالت
J. V. Cunningham; woe or wonder, سبق فيما إليه املشار كننجهام كتاب (انظر
وردزورث نظرية بعنوان له مقال يف سنها» ن. «ف. األستاذ ذكره وقد Denver. 1951
ص٣٦-٣٧ ١٩٧٧-١٩٧٨م، األول، العدد صنعاء، جامعة اآلداب، كلية مجلة الشعر، عن
V. N. Sinha, William Wordsworth’s theory. Bulletin of the Faculty of Arts,

.(Sanaa University. P. 36-37
القرنني بني عاشوا الذين — السبعة الحكماء يُعربِّ أن الصدفة قبيل من يكن لم (ه)
البرشية. حدود والتزام واالعتدال التواضع معنى عن — امليالد قبل والسادس السابع
بداية قبل اليونان عند العلمية الحياة تجربة تلخص التي املأثورة حكمهم يف هذا نجد
واملرسحية. الفلسفية وروائعهم واألدبية الفكرية حياتهم عروق يف يرسي كما الفلسفة،
أهمها ولعل قائليها. أشخاص إىل ونسبتها املأثورة الِحكم هذه حول املؤرخون ويختلف
يف أبوللو معبد عىل منقوًشا كان الذي املشهور القول هو اليونانية الروح عىل وأدلها
القول وهو إنسان، مجرد أنك اعرف أي زياوتون) (جنوثي نفسك» «اعرف وهو دلفي
ترسف ال أو يشء يف تتطرف «ال وكذلك حي، شخص يف وجسده سقراط خلَّده الذي
أريستون) (ميرتون يشء أفضل والحد لطاليس، يُنسب الذي أجان) (ميدين نفسك» عىل
الشاعرة رأس (مسقط لسبوس جزيرة يف ميتيلينه مدينة حاكم «لبيتاكوس» ينسب الذي
الوسط كان وربما عليه). تمرَّد الذي ألكايوس الفارس والشاعر سافو املشهورة الغنائية
الذي Aurea mediocritas الذهبي والتوسط الفضيلة، أرسطو به حدد الذي الذهبي
التي وهي الغربي، الرتاث يف املتصلة «اإلنسانية» النزعة لهذه استمراًرا هوراس به طالب
يف حدوده اإلنسان ملعرفة أي باالعتدال، والتمسك الحد ملعرفة مرادفة الحكمة تجعل
أن الذِّكر عن وغنيٌّ فيه. ويفكر يعمله ما ككل وفاٍن مؤقت بأنه والتسليم والعمل، الفكر
الكريم القرآن آيات من كثري ويف اإلسالمية، الروح صميم هو والعدل واالعتدال التوسط
عىل يشهد ما واملجاهدين العلماء من والصفوة الصحابة وِسرَي األمني الرسول وأحاديث
عنوان: تحت الحكمة مدرسة كتاب يف واالعتدال التواضع عن مقايل شئت إن (راجع هذا
للحكماء املنسوبة النصوص كذلك وانظر ص١٣٣–١٥٠، إلًها» لست اإلنسان «أيها
أواخر حتى القديمة العصور منذ عنهم واألدبية والتاريخية الفلسفية والشواهد السبعة
سلسلة يف وظهر سنيل برونو األستاذ ونرشه حققه الذي الكتاب يف الوسطى العصور
Bruno Sneli, Leben und وآراؤهم: السبعة الحكماء حياة عنوان: تحت «توسكولوم»

.(Meinungen der Sieben Weisen München Tusculum, 1952
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ارتياد مجال يف وساق قدم عىل اآلن تُجرى التي والبحوث الكشوف تأملنا ولو
أزيحت لقد الكون. يف اإلنسان وضع إىل الراهنة النظرة من ستغريِّ أنها لوجدنا الفضاء
تقنع العلماء وجعلها كربونيق!) ثم أرسطورخوس (بفضل الكون مركز عن األرض
كائنات اكتشاف إىل التوصل أمكن ولو صغري. لبني طريق حافة عىل ضئيل بمكان
«تاج أنه يتصور يزال ال الذي اإلنسان غرور النتهى وأكمل وأقوى منا أذكى حية عضوية
نتخيل أن نستطيع فلن هذا حدث ولو األرض. عىل هللا وصورة التطور وقمة الخليقة»
العام الرأي عىل سيؤثر أنه املؤكد ولكن اإلنسان. وعي عىل سيطرأ الذي التحول مدى
من يكفي إذ الفلسفة. عىل تأثريه من بكثري أكثر وللعالم لنفسه العادي اإلنسان وتصور
يكون لكي الكون من آخر مكان يف أرقى كائنات وجود إمكان يثبت أن املنطقية الناحية
عليها، يُحمد فضيلة ليس تواضعه أن والواقع واعتداله، الفيلسوف لتواضع مصداًقا هذا
عصا ملكت ولو — تحاول وعبثًا وعمله. شخصيته مكونات من أسايس مكون هو وإنما
البسيطة الحقيقة بهذه تقنع أن — أيوب وصرب عيل وبالغة ديموستني وفصاحة موىس

البائسة. الثقافية أرضنا يف مرًحا تميش التي الغرور طواويس
قد مكان، كل يف ماثلة دائًما، حارضة فهي الفلسفة؛ من أبًدا يفلت ال اإلنسان (و)
املتواترة واآلراء الجارية والحكم املأثورة األقوال يف شعبية صورة يف تتجمد أو تذبل
وفكر موقف كل يف ودرجته صوره اختالف عىل الشامل، حضورها ولكن واألساطري.
غري عىل — نفسه املوقف بهذا يثبت الفلسفة ينبذ من كل أن عىل يدل وتقييم، وسلوك
محمد للدكتور العربية الرتجمة الفلسفة، إىل املدخل (ياسربز، موجودة أنها — منه وعي
وهذا وحرية. وعي أنه نفسه قرارة يف يشعر يزال ما واإلنسان ص٤٧) الشنيطي، فتحي
مخلوق آخر بزوال إال اللهم الفلسفة تزول لن بأنه القول إىل يدفعنا الذي هو الشعور
القاهرة، الفلسفة، مشكلة إبراهيم، زكريا الدكتور (املرحوم البسيطة هذه عىل برشي

ص١٦). ١٩٧١م، مرص، مكتبة
يف تقدم حدث هل طرحه؟ عن غنى ال سؤاًال السياق من املوضع هذا يثري (ز)
التي — «فضيحتها» زالت ال أم العلوم؟ سائر يف تم الذي والتطور التقدم يشبه الفلسفة
الصوت عالية ترتدد — عليها يقيض أن «العلمية» بفلسفته وحاول كانط، عنها تكلم
أم الكربى الفلسفية املسائل عن إلجابات لنا توصَّ هل واملذاهب؟ الفالسفة اختالف يف
قد الفلسفة أن شك ال السابقون؟ الفالسفة فيه تركنا الذي املكان نفس يف نقف زلنا ال
وجهات إىل وانتهت عنها، الرتاجع يمكن ال مأمونة وبلغت ومناهجها مفاهيمها صقلت
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«خالدة»، قديمة مشكالت عىل جديدة أضواء وألقت شيئًا، عنها األقدمون يعرف لم نظر
الفلسفية النظرية يف أو والرمزي، الصوري املنطق قوانني بعض يف نفكر أن ويكفي
الكوبرنيقية» «الثورة يف أو «امليتالوجيك») أو املنطق بعد بما يعرف (ما املنطق عن
املعرفة تشكل التي هي العارفة الذات بأن فالقول املعرفة. نظرية يف كانط حققها التي
التي هي بل الشارطة!) الفوقانية أو (القبلية األولية «فهمها» وتصورات بفاعليتها
عىل لهم ليخطر يكن ولم القدماء يعرفه لم يشء هذا كل وتُنِشئها، املوضوعات «تبني»
عالم إىل الروح بعيون ينظرون — أفالطون وبخاصة — القدماء هؤالء راح لقد بال.
لم الباهتة. الحسية و«النُّسخ» الواقع عالم تحتها يندرج التي الثابتة الخالدة امُلثل من
العالم إىل النظرية هذه بناء يف شاركوا قد أنفسهم هم يكونوا أن يجوز أنه بخلدهم يدِر
املتعلقة (أي الرتنسندنتالية النقدية بنظرته «كانط» جاء فلما واللغوي. العقيل بتكوينهم
أن بعده تستطع لم التأمل من جديًدا مستًوى الفلسفة بلغت للمعرفة) القبلية بالرشوط
ا تامٍّ رفًضا منطلقه رفض فريًقا نجد أن الحقيقة هذه عىل يؤثر (وال عنه تهبط أو تغفله
كالكانطيني يُرضيه، ال قد نحٍو عىل به تطور آخر فريًقا أو — والجدليني يني كالِحسِّ —
جديد مستًوى عىل يقفون وأصحابه فتجنشتني لوجدنا أخرى خطوة رسنا ولو الجدد!)
تصور يف حاسم بدور رأيهم يف تقوم اللغوي االستخدام فقواعد جديدة. نظرة وينظرون
األبدية املاهيات بني التمييز أداة أفالطون عند اللغة كانت املوضوعات. وبناء العالم

تكوينها. يف تشارك أو املوضوعات «ماهية» «تخلق» أداة فأصبحت املختلفة،
مشكالت طرحت قد الحديثة الفلسفة أن تُبنيِّ — كثري وغريها — القليلة األسئلة هذه
وصل بل «الخالدة»، باألسئلة يُسمى ا عمَّ جديدة إجابات وقدَّمت القدماء، يعرفها لم
اللغوية أقنعتها عن والكشف نفسها األسئلة هذه رفض إىل األحيان بعض يف األمر بها
لو الحديثة» الفلسفة «أب اسم ليستحق يكن لم ديكارت أن نتذكر أن (يكفي الكاذبة!
الجانب يف بعده من الفلسفة تاريخ جعلت الجدة كل جديدة بداية «الذاتية» من يبدأ لم
عىل أيًضا!) (وامرسون «وايتهيد» نوافق أن يمكن ال ولهذا الذاتية) تاريخ هو منه األكرب
أفالطون أن نحسب وال أفالطون. عىل هوامش كلها الغربية الفلسفة بإن املشهور قولهما
بد فال ذلك ومع رأيهما. عىل ليوافق كان الحر!) والحوار الحي الجدل أب (وهو نفسه
مشكالت هناك تزل فلم الساذج، التفاؤل يف تقع ال حتى التحفظ من يشء إبداء من
طرحها التي املشكلة بهذه املثال سبيل عىل ونكتفي يُذكر، ًما تقدُّ فيها تحقق لم أساسية
هذه أن مع العامة، املفاهيم طريق عن فريد واحد يشء إدراك يمكن كيف أفالطون:
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مشكلة فإن حال كل وعىل املوضوعات؟ من عامة فئة إىل إال تشري أن يمكن ال املفاهيم
تزال وال وخصومها، أنصارها بني نظر موضع تزال ال الفلسفة يف التقدم أو التطور

املجال. هذا له يتَّسع ال الذي التعمق من مزيد إىل بحاجة
بحثًا ق بالتعمُّ دائًما تتحقق كانت العالم يف األساسية التغريات من كثريًا «أن (ح)
ومن الكربونيقي، النظام إىل البطليمويس النظام من فالتحول الفلسفية. األسس عن
امليكانيكا إىل النيوتونية امليكانيكا ومن الالإقليدية، الهندسات إىل اإلقليدية الهندسات
بالبحث مدفوعة كانت التغريات هذه كل األربعة؛ األبعاد ذي املنحني املكان وإىل النسبية
للعالم» املشرتك الحس تفسري يف جذريٍّا تغيريًا أحدثت أنها كما املتعمق، الفلسفي
حسن والدكتور مهران، محمد للدكتور البحث» ومناهج العلوم فلسفة «يف كتاب (عن

ص٧). ١٩٧٨م، رأفت، سعيد مكتبة القاهرة الحميد، عبد
مرادفة الفلسفة أن مانهايم) كارل االجتماع عالم (مثل العلماء بعض يرى (ط)
اجتماعي موقف عن تعبري الفلسفة أن أي «األيديولوجية»، هي عامة اجتماعية لوظيفة
مجتمع عن نشأت قد مثًال الحية العضوية فالفلسفة محددة. اجتماعية وطبقة محدد
د يُمجِّ الذي الربجوازي للمجتمع تصوير املجردة امليكانيكية والفلسفة وتسلسله، النبالء
عن ال الجزويت وجماعات البالط ارستقراطية عن تعبري ديكارت وفلسفة النجاح، قيم
ولكنه الصواب، من جانب الرأي هذا ويف الفقري. الشعب وجماهري املتوسطة الطبقة
كانت وأرسطو أفالطون فلسفة إن نقول أن يكفي ال إذ الصحة؛ كل صحيًحا ليس
— وسوفوكليس أرسطوفان مرسح مثل — ألنها أثينا؛ يف املحافظة الطبقة عن تعرب
من اإلغريق وبالد أثينا إلنقاذ الخالدة» «الفلسفة نظر وجهة من مخلصة محاولة كانت
شك ال التي االجتماعية ألسسها الفلسفات نرجع أن يكفي وال والفساد. واالنهيار التدهور
نشأت التي الشاملة التاريخية العملية إىل بها الرجوع من بدَّ ال بل عليها، تأثريها يف
ديكارت فلسفة لتفسري وحده يكفي ال االجتماع فعلم نفسها. والطبقات الجماعات عنها
ولنظرية عرصه، يف اإلنتاج لنظام الرجوع من بد ال إذ امليكانيكي؛ الريايض الطابع ذات
األوروبي املجتمع حركة إىل والربجوازية االرستقراطية الطبقة تتجاوز شاملة تاريخية
الفلسفية النظريات بعض لنسبة فسنضطر هذا نفعل لم وإذا الحني. ذلك يف كله
االجتماعي والسياق معينة طبقة أو جماعة دور تفسري إلساءة أو لها أهمية ال لجماعات
فلسفية من — اإلنسانية الحقائق كل بأن الزعم هو هذا من واألخطر بأرسه. والحضاري
تعبريًا يجعله ارتباًطا االجتماعي بوجوده مرتبط اإلنسان فكر كل وأن — فلسفية غري أو
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االجتماعي لدورها بل الفلسفة ملاهية إنكار وهذا عليها. إال يصدق ال معينة طبقة عن
كتاب (وقارن وحسب اجتماع علم أي متخصًصا علًما لجعلها ومحاولة نفسه، والنقدي
K. Mannheim; Ideologie und ١٩٢٩م. بون واليوتوبيا، األيديولوجية مانهايم: كارل

.Utopie, Bonn, 1929
روح عن تعرب الفلسفات «كل» بأن يؤمن السطور هذه كاتب أن من الرغم عىل (ي)
وحق خري من فيها بما ينتفع أن طاقته جهد يحاول كما الصور، من بصورة عرصها
من كان وإذا الصواب. إىل أقربها هو السابق هيجل تعريف أن يرى فإنه وجمال،
التطور حقائق عن — املتَّسقة الحرة املعرفة مجموع أي — الفلسفة فصل املستحيل
عن ت عربَّ قد املعارصة الفلسفات «كل» بأن القول يمكن فال واالجتماعي، التاريخي
من الوعي وتُمكن الحقيقة جانب يف تقف أن حاولت أو متساوية بدرجة التطور هذا
من نوًعا سيكون القول هذا مثل ألن والالإنسانية؛ والالعقل الزيف أشكال مواجهة
بأنها املعارصة االتجاهات بعض عن االعتذار يمكن قد املفرط! النية وحسن التسامح
وإنما الجدلية، النقدية املهمة بهذه نفسها تلزم وال هيجل بتعريف أصًال تعرتف ال
فلسفة وقضايا واللغوي املنطقي كالتحليل متخصصة فلسفية مشكالت إىل تنرصف
قيمتها يف شك ال التي وبحوثها االتجاهات هذه ولكن إلخ، … املعرفة ونظرية العلم
موجة وراء االندفاع من (بدًال النقدي الوعي تقوية يف بعضها من االستفادة وإمكان
املنطقية الوضعية عىل الهجوم وبخاصة العربية، الكتب أغلب يف السائدة عليها الهجوم
املنطقية تحليالتها إىل العربي العقل حاجة من الرغم عىل كافينَي، وتمحيص درس دون
العبارات أشباه وإطالق الجوفاء اإلنشائية أمراض من تشفيه أن يمكن التي الدقيقة
ال قيمتها يف شك ال التي االتجاهات هذه إن أقول فعل!) وال يشء عىل تدل ال التي
وغايتها، ودورها الفلسفة من نفهمه الذي باملعنى معارصة ليست بأنها القول من تمنع
القول يمكن ولهذا العقل. عىل الالعقل مظاهر فيه يطغى الذي العربي عاملنا يف خصوًصا
انعزلت قد االنطولوجية الفلسفات وأن مسدود، طريق يف تسري الجديدة الوضعية إن
سحرها اكتشفوا أن الناس يلبث لم التي «الوجود» أسطورة بعضها وخلق الواقع عن
عىل تقف التي الضخمة كالتماثيل خاوية أنها ثبت قد املثالية الفلسفات وأن الوهمي،
غرينا يعطي وال يعطينا ال خاصة نظر وجهة من نقوله الذي وهذا طني. من أقدام
هيجل رأي حسب — النهاية يف ألنها الحقيقة، إنجازاتها وإنكار عليها التهجم يف الحق
يف تستوعب وإنما ببساطة، تطرح أو تموت أن يمكن ال تطور لحظات تمثل — نفسه!
ومقاومته. ونقده تركيبه وفهم الواقع عن التعبري عىل وأقدر منها أشمل تالية فلسفات
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وأصحابها فرانكفورت مدرسة عنها عربت كما — االجتماعية النقدية النظرية كانت وقد
هذه مثل لصياغة نعرفها محاولة آخر — وغريهم وهابرماس وهوركهيمر آدورنو مثل
يف أخرى عنارص أو أخرى فلسفات الستيعاب طيبة جهوًدا املدرسة هذه وبذلت الفلسفة.
— والظاهرياتية النفيس والتحليل املنطقية والتجريبية اإلنجليزية كالتحليلية — داخلها
متابعة يحاول من هناك كان وإن روادها، موت بعد شملها تفرق قد املدرسة هذه أن بيد
عالم يف «الفلسفة كتابه يف فالرتشولس مثل بالرتاث، أعمق وارتباط أرحب بأفق طريقها
يف املعارص الفكر التجاهات ضخمة نقدية موسوعة يعد الذي ١٩٧٤م بفولنجن، متغري»
وجهة من إلخ، … الفلسفية واإلنثربولوجيا والقيم، التاريخ، وفلسفة العلمية، الفلسفة
Walter Schulz; Philosophie in der veränderten معتدلة. وإنسانية جدلية نظر

.Welt. Pfullingen, Neske, 1974
(مثل الفلسفة يف املتخصصني لكبار نقرأ أو املثقفني عامة من نسمع ما كثريًا (ك)
بمذاهب األحوال أغلب يف ترتبط الفلسفية واالتجاهات األفكار بعض أن رسل) برتراند
املطلقة، املستبدة الحكم بنظم واملثالية «الالعقلية» الفلسفات كارتباط معينة، سياسية
هذا صحَّ فإذا والليربالية. الديمقراطية الحكم بأشكال والتجريبية العقالنية والفلسفات
فهل نفسها!) الفلسفية األفكار ذنب بغري كثرية حاالت يف بالفعل صحَّ (وقد الحكم
السياسية املذاهب من بالوقوف نطالبها وهل وكرامتها؟ الفلسفة سمعة عىل هذا يؤثر
وهي وأيديولوجية. معيارية بطبيعتها السياسية املذاهب إن محايًدا؟ أم نقديٍّا موقًفا
وإنسانية وسياسية اجتماعية فلسفة عن الغالب يف نشأت قد التاريخية الناحية من
مثًال (لنذكر العملية لألهداف والتطلع السلطة إىل الطموح شوَّهها (أنثروبولوجية)
التي الفاشية الحكم وصورة ماركس، فلسفة عىل استندت التي الشمولية الحكم صورة
يف حدث وقد نيتشه). فلسفة تستوحي أنها — يغتفر ال فهم سوء نتيجة — زعمت
اهتم فقد الخالصة! الفلسفية أصوله السيايس املذهب معتنقو نيس أن األحيان من كثري
الالعقالني. جانبه إىل اآلخر البعض واتجه هيجل، فلسفة من العقالني بالجانب البعض
العنرصية، الفاشية للحركة مهدت بأنها تارة واالجتماعية السياسية فلسفته واتُّهمت
الثورة بعد جاءت التي التحررية الثورات كل وراء كانت بأنها أخرى تارة ووصفت
واملثالية خاص بوجه هيجل فلسفة وصف من األمر يخلو ال (بل الكربى الفرنسية
نابليون هو نفسه هيجل وأن األملان»، عند الفرنسية «الثورة بأنها عام بوجه األملانية
العقلية الصوفية نزعته يتهم األول «اليميني» فالفريق املطلق!) العقل جواد صهوة عىل
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عنرص أو جنس يف العقل تجسد عن والنازية الفاشية زعمته فيما البالء أصل بأنها
تصوره عىل يأخذون كما وتطوري، بيولوجي بغالف الزعم هذا تغليف ومحاولتها معني،
الُعليا) األخالقية والسلطة املطلق العقل وتجسيد األخالقية الفكرة واقع (بوصفها للدولة
لخدمة والخداع والكذب البطش تربير حدِّ إىل تذهب بل التزام، ألي تخضع ال أنها
إرادة قهر إىل باإلضافة أخالقيٍّا، تربيًرا نفسها الحرب برَّرت وربما الجمعية، مصالحها
تفسري إىل األمر بهم يصل وقد الرهيب. املوضوعي الشبح ذلك يف ذاتيته ودفن الفرد
ودورها البطولية الشخصية عن وأقواله والعبد السيد جدل عن املشهورة هيجل نظرية
والزعيم امللهم (القائد «الفوهرر» مصيبة يف السبب كانت بأنها العالم تأريخ يف القدري
الثالث العالم ودول العربية الدول يف خصوًصا الحديث، عرصنا بها ابتُىل التي املعصوم)
فلسفته أن أخرى، ناحية من ينسون، ال لهيجل االتهام هذا يوجهون والذين النامية.
وال املعقول!) هو والواقعي الواقعي، هو (املعقول يشء كل يف الكامن العقل حول تدور
أن تستحق يجعلها الباطنة ورضورتها لألفكار املطلق التطور عىل إلحاحها أن ينكرون
الفكرة ثبات هو «العقالنية» مقياس أن يقولون فهم ذلك ومع عقالنية. فلسفة تكون
عن هيجل فلسفة وأن املنطقية، أو التجريبية الناحية من والنقدي املنهجي لالمتحان
عقالنية. وال نقدية غري متزمتة فلسفة األساس هذا عىل تظل املطلق الروح أو العقل
فكرته تستطع لم إذا نفسها الوقائع اتهام عن يرتدد يكن لم هيجل أن هذا عىل والدليل
ورده الهيجلية» املثالية «ثورية عن الفتاح عبد إمام الدكتور دفاع (راجع لها تثبت أن
أكتوبر األول، العدد «الحكمة»، مجلة يف العنوان بنفس مقالة يف التهم هذه أمثال عىل
أن املقال هذا يف يؤكده ما وأهم ص١٦١–١٧٩). طرابلس، ١٣٩٦ه، شوال ١٩٧٦م،
سلطة يف الثقة فقدان هو عندها للعقل األول املعيار ألن وتقدمية، ثورية هيجل مثالية
والتجريبية الوضعية الفلسفات أن حني عىل ورفضه، املتناهي الوجود وتجاوز الواقع.
ما حدود يف تنحرص ألنها محافظة، فلسفات — الشائع الرأي عكس عىل — واملادية
ينطبق أن يمكن هيجل عن قلناه وما عليه). وتبقى القائم للواقع وتستسلم معًطى هو
عىل الثابتة الطبقات ذات (الجمهورية) والدولة الخالدة امُلثل عن أفالطون فلسفة عىل
إليها توجه أن يمكن فلسفة فهي معقولية. جدلية سقراطية بطريقة عرضها ما نحِو
أما وأعداؤه!) املفتوح املجتمع كتابه يف بوير (كارل والشمولية والتسلط التزمت تهمة
بحججه، وإقناعنا أفكاره تربير يف الفيلسوف منهج هو «العقالنية» مقياس جعلت إذا
بها تدمغ التي الفلسفات معظم ألن التهم، هذه عن التخيل إال الحالة هذه يف نملك فلن

مقنعة! عقلية فلسفات ستكون
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والتجريبية العقالنية الفلسفات بني الصلة يؤكد الذي اآلخر الجانب إىل التفتنا وإذا
الفلسفات مع عليه كان مما أصعب األمر وجدنا والنيابية الديمقراطية النظم وبني
الحقيقة وادعاء والقطعية التزمت عن تماًما تبتعد التي الفلسفات هي فقليلة الالعقالنية.
عليها. تقوم التي األساسية بالفروض التشبث من تخلو ال ُوجدت إذا وهي لنفسها.
فولتري (عند التنوير وفلسفة اإلنجليزية التجريبية املذاهب تضع أن يمكنك ذلك ومع
اإلرادة استقالل عن حديثه (وخصوًصا األخالقية كانط وفلسفة خاص)، بوجه وليسنج
بني جميًعا تضعها أن يمكنك الربجماتية، والفلسفة لنفسها) قانونها ترشع التي ة الخريِّ
ال ألنها والتسلط، التزمت تهمة إليها ه توجِّ أن عليك يتعذر التي العقالنية الفلسفات
عىل واملهم ساملة! منه تخرج بل واملنطقي التجريبي واالختبار للنقد تتعرض أن تخىش
المتحان ذاك أو النوع هذا من الفلسفة ثبات هو العقالنية مقياس يكون أن حال كل
عليها. تقوم التي لألفكار الخالص املنطقي والتربير االتساق مجرد ال والتجربة، العقل
«النقدية»، صفة محلها لتحل عليها املختَلف العقالنية صفة نرتك أن الخري من يكون وقد
املتنافسة األحزاب صمود والعملية الواقعية والخربة العقل لنقد الفلسفة تصمد بحيث
حقيقية ديمقراطية بطريقة تتم انتخابات أي يف الحر واختيارهم الناخبني لنقد مثًال

والتزييف. التزوير عن بعيدة
واستقاللها كرامتها أو سمعتها يف تُضار لن الفلسفة إن نقول أن هذا بعد يبقى
الفلسفي الثوب عىل فيها عثر أنه ر وتصوَّ ذاك، أو السيايس املذهب هذا فيها ك تمحَّ إذا
فالحركات والسلطة. القوة إىل طموحه يالئم أو األيديولوجية نظره وجهة يناسب الذي
تستغله كانت ما بقدر الخالص الفلسفي التأمل عن األحيان معظم يف تصدر لم السياسية
بها تذرعت التي الفلسفية األفكار عىل جنت سياسية مذاهب من وكم العملية. ألغراضها
صيغ إىل وأحالتها الحي مضمونها من األفكار هذه فأفرغت واستبدادها، بطشها لتسويغ
وتحاىش ظلها يف عاشوا التي النظم مداراة إىل الفالسفة اضطر وكم خاوية. وشعارات
أفكارهم بفضل والتجديد الثورة رواد ذلك، من الرغم عىل وبقوا، بها العلني االصطدام
عاش كما مطلق، سيايس نظام ظل يف التنويرية أفكاره فولتري نرش فقد الحرة. النقدية
األحوال، كل يف تحرص، أن الفلسفة وعىل مستبدة. ملكية حكومات ظل يف وكانط ليسنج
حرية يهدد نظام أي يف والتسلط البطش تقاوم وأن الحرة، والعقلية النقدية روحها عىل
كله النقد يكون أن — مراًرا ذكرنا كما — هذا يعني وال واستقاللهما. والجماعة الفرد
الفلسفة سمعت فإذا وتدعيمها. اإليجابية الجوانب تأكيد من يمنع ال إذ ونفيًا؛ هدًما
برجها يف التحصن لها يُزيِّن أو املطلق الحياد موقف بالوقوف أذنها يف يهمس من
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بأي املحافظة تحاول التي الفساد لقوى الساحة ترتك أن هذا معنى فسيكون األكاديمي،
امتشاق إىل بمسئوليتها اإلحساس يدفعها أن عندئٍذ بدَّ وال القائمة. األوضاع عىل ثمن
الفلسفة أن السواء. عىل االجتماعي والنظام الفكري النظام نقد جرابه: من النقد حسام
والقوت. الحرية ولصوص واإلرهاب، التسلط ذئاب من تحميها وهي املدينة. حارسة هي
وأحبها بنقده، حرسها بموته. الزائفة ديمقراطيتها وقضت أثينا مدينة سقراط نقد وقد
يعمل أن األمانة ومن يحميه. ما سبيل يف ويموت يعيش أن الحارس كرم ومن موته. يف
حدد الذي الحر اإلنسان يبلغه أن يمكن ما أسمى هو الشعور هذا ألن ييئس؛ وال اإلنسان
إكليل ينتظر أن دون وسكون، صمت يف يعمل أن بنفسه: نفسه واختار بنفسه نفسه
انترص تسو»: «شوانج يذكره الذي الزاهد (كالبطل موهوم باضطهاد يفرح أو الغار
مدينته كانت بينما أبًدا، يعد ولم واختفى القارب ركب ثم مدينته، وحمى األعداء عىل
كلمته سقراط يقل لم ولو التهليل) وصيحات الورد وباقات النرص بأقواس تنتظره
دعاة وثرازيماخوس كاليكليس أمثال ومن الثرثار، السفسطائي فيه ليصفر الجو لخال
تعيشان ال الشخصيتني هاتني أن القارئ عن يغيب وال األقوى. ومصلحة الطبيعة أخالق
يتم الذي البطل عن (انظر وحدها وجوجياس) (كالجمهورية أفالطون محاورات يف
الطاوي الحكيم عن حكاياته يف تسو» «تشوانج يرويه ما إليه األنظار يجذب وال عمله
(تاو-تي-كنج) والفضيلة الطريق كتاب يف امليالد، قبل الخامس القرن من «فان-يل»
األلف العرب، سجل مؤسسة السطور، كاتب للعربية نقله الذي الو-تيس الصيني للحكيم
االنتهازية الجراد جيوش به تسمع أن أتمنى كتاب وهو ص٢٤، ١٩٦٧م (٦٤٣) كتاب

الطيبة). العربية أرضنا يف الخرضة التهمت التي
اإلنسان فهم طريق عىل مذهلة خطوات األخرية سنة املائة يف العلوم حققت (ل)
النظر وإعادة نظرياتهم تصحيح إىل كثرية حاالت يف الفالسفة ودفعت الطبيعة، وبحث
طرح إىل األقل!) عىل الفلسفية الناحية (من الجديدة نتائجها أثارتهم كما مناهجهم، يف
يف يضع أن بغري أحد يتفلسف أن اليوم املمكن من وليس جديدة. وحلول مشكالت
من به يُستهان ال عدد فهناك واإلنسان. الطبيعة يف البحث إليه وصل الذي املوقف اعتباره
لتناول «مناسبة» ومشكالتها الجديدة وآفاقها العلوم نتائج من اتخذوا الذين الفالسفة
«فلسفات إىل املشكالت هذه أدت كذلك والتمحيص. بالنقد عليها تقوم التي األسس
الذي الجديد الكوني ر والتصوُّ التقنية قضايا عن — التعبري هذا صح إن — جزئية»
ذلك ومع إلخ. … الحية الكائنات بني اإلنسان ووضع الحديثة الفيزياء عنه ضت تمخَّ
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نتائج من تستمد لم املشكالت لهذه حلول لتقديم العقلية محاولتهم عنا يغيب أال يجب
تستغني ال العلوم إن يُقال أن واألصح املنطقية. الناحية من عليها تعتمد ولم العلوم،
والفروض بأُسسها املتصلة القضايا حول تدور التي والفلسفية النقدية املناقشات عن
قد العلمية النتائج فإن األمر يكن ومهما تشعر. أن دون عليها تعتمد التي وامليتافيزيقية
الوعي يف التعبري هذا وانعكس لعامله. وتصوره لنفسه اإلنسان فهم عىل شك بغري أثرت
(وغري مبارشة غري عالقة وجود تؤكد التي الفلسفية و«املرشوعات» الفروض من عدد عىل
فلسفات يف الحرص ال املثال سبيل عىل نرى (كما العلوم وبني بينها ذكرنا) كما منطقية
فايسيكر وفون جيلني وأرنولد شيلر وماكس هارتمان ونيقوالي وكارناب ووايتهيد رسل

وغريهم). وغريهم بلسنر ووهلموت
سياق يف تضعها بحيث ومعارفها املختلفة العلوم قضايا الفلسفة تفرس كيف ولكن
أراد (كما كليٍّا علًما تكون ألن القديم طموحها تحقق أن اليوم يمكنها هل موحد؟
أن الفلسفة تستطيع الطموح؟ هذا عن تخلت أنها أم وهرسل؟) ولينتز أفالطون لها
الفحص موضع وتضعها بينها، وتوازن املختلفة العلوم عليها تقوم التي الفروض تناقش
علم فالسفة إىل يحتاج وهذا العلوم). من كثري يف متشابهة املنهج (ومشكالت واالختبار
لإلشكاالت النظر عىل كافية وقدرة بينها، يوازنون التي العلوم عىل كاٍف اطالع ذوي
األُسس مشكالت أن ذلك وفرضية. تأملية بصورة لها حلول واسترشاف تثريها التي
يمكن ال عليها، تسري التي واملناهج العلوم، هذه عليها تعتمد التي والفروض واملسلمات
يمكن ال معني منهج تطبيق فمشكلة الدور: يف وقعنا وإال نفسها، املناهج بهذه معالجتها
منطقي نسق خلو عىل نربهن أن مثًال يستحيل إذ نفسه؛ املنهج هذا طريق عن مناقشتها
أن فلسفية نظرية بغري يستحيل كما نفسه، النسق هذا بوسائل التناقض من وريايض
كأن (السيمانطيقا)، واملعاني الدالالت علم يف املختلفة اللغوية املستويات مناهج بني نميز
وهذا أعىل. مستوى يف نفسها املناهج عىل نطبقه ثم علمية موضوعات عىل املنهج نطبق
يستغنوا أن واملناهج، األسس مسائل يف يمكنهم، ال العلماء أن من قوله سبق ما يؤكد

الفلسفي. النقد عن
(أنثروبولوجي كيل سياق يف املختلفة العلوم نتائج تضع أن أيًضا الفلسفة وتستطيع
املجتمع أو للكون نقدي تفسري إىل لتصل إلخ) … أنطولوجي أو اجتماعي أو طبيعي أو
صحتها تقاس ال تأملية محاوالت كلها املحاوالت هذه تبقى أن وطبيعي اإلنسان. أو
مجرد ليست أنها كما املختلفة)، التجريبية البحوث يف الحال هو (كما التجربة بمقياس
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تحكمها فلسفية نظر وجهة من شامل تفسري هي بل املختلفة، العلوم لنتائج «تجميع»
الجزئية العلوم يف الدقيق التخصص إىل بحاجة الفيلسوف وليس فلسفية. وغايات قيم
التعرض عند الكامل والتعمق الشامل النظر بني الجمع الصعب من ألن ومناهجها؛
يف ويقتصد حدوده، يعرف أن بدَّ وال القدرة، محدود متناٍه إنسان إنه بعينها. ملشكلة
يطلب وال قدرته يف فليس العلوم، بنتائج املحيطة النظرة فيه تفرتض كانت وإذا وقته.
أن قبل العلمي بالبحث بدأت التي النادرة للقلة إال يتيرس ال (مما جميًعا فيها التعمق منه
املستحيل من وأصبح التخصص فيها وازداد العلوم تطورت لقد الفلسفية!) قمته تبلغ
املذهل: التطور إزاء خيار أمامنا يبَق لم ليبنتز. مثل موسوعية عبقرية بيننا تبعث أن
فنصبح الكثري عن القليل نعرف أو القليل، عن الكثري نعرف متخصصني نكون أن فإما
واملجتمع اإلنسان لتقدم رضوري األمرين وكال فالسفة! أي «العام»، يف متخصصني

والعلوم.
تتوقف لن بصورة لبعض بعضهم الفالسفة نقد إىل قلنا، كما النقد، ينرصف ال (م)
األفكار من معني نظام أو سياسية لفلسفة العالم عىل املطلقة السيطرة تمت إذا (إال
وال واالختيار)، باإلقناع ال والبطش بالقهر نفسه يفرض — أيديولوجية — واملعتقدات
والفن والسياسة واالجتماع الثقافة يف السائدة والقيم القائمة األوضاع نقد عىل يقترص
العلم عليها يقوم التي والفروض األسس وتحليل نقد عند أيًضا يقف وال واألخالق،
الهندسات نشأت ما كلها إقليدس هندسة ومصادرات بمسلَّمات فالسفته سلَّم لو (إذ
املنطق قيام أمكن ما أعمى تسليًما أرسطو منطق بقواعد سلَّموا ولو اإلقليدية، غري
نفسها الفلسفة إىل كذلك ينرصف ولكنه واالحتماالت) املتعددة القيم ومنطق الرمزي
الذي «الواقع» مفهوم مثًال خذ وتصوراتها. ومفاهيمها ومصطلحاتها وأهدافها ومنهجها
الباحثني من كبري عدد إرساف السابقة الصفحات عىل استخدامه يف أرسفت بأنني أعرتف
معاني له أن التحليل عند ستجد األبواب! كل يفتح سحري مفتاح وكأنه العرب والُكتاب

ييل: فيما نجملها مختلفة وجهات تتجه متعددة

كانط. قال كما للتجربة املادية الرشوط مع يتَّسق ما هو «الواقعي» يكون قد (١)
واألحكام) التصورات (أو العبارات بني القائمة العالقة إىل االتساق معنى ينرصف عندئٍذ
اإلحساس، يثري الذي الخارجي اليشء هو السابقة العبارة يف املادي ألن إليه؛ تشري وما
جسد (من املادية الرشوط مجموع أخرى ناحية من هو كما التجربة، طريق عن ونعرفه

التجربة. تحقيق من العارفة األنا تمكن التي إلخ) … فسيولوجية وأحداث
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تثبت أن الحالة هذه يف بد وال سببيٍّا. تأثريًا يؤثر ما كل هو «الواقعي» يكون وقد (٢)
معرفة اىل تؤدى حتى التجربة محكِّ عىل سببيه عالقات عىل الدالة والقضايا العبارات
ولهذا معرفة، عن يُعرب مما أكثر منهجية قاعدة عن يُعرب نفسه السببية فمبدأ بالواقع.

الواقعية. التجربة عن السببية عىل الدالة العبارات تستقل أن يمكن ال
املعنى بهذا اجتماعيٍّا. أو نفسيٍّا تأثريًا يؤثر الذي ذلك بأنه «الواقعي» يُفرس وقد (٣)
عن مستقل واقع عن عبارات القيمة أحكام معظم وتكون واقعية، والقيم األفكار تصبح
بصورة ندركها أو للسلوك معايري نضعها وإنما والقيم األفكار نجرب ال ألننا التجربة؛
عن «تفعل» أو واألفكار القيم هذه تؤثر الحالة هذه ويف خلًقا، نخلقها أو تجريبية غري

إليها. تُنسب التي املعنوية والرموز إليها تشري التي اللغوية الرموز طريق
أن ويالحظ مظهر، أو إمكانية أو رأي أو فكرة مجرد «الواقعي» يكون ال وقد (٤)
الكلمات وحتى للواقع. اإليجابية الصفات منه نستخلص بأن يسمح ال سلبي تفسري هذا
للواقع. اإليجابي التحديد من نوًعا تتضمن إلخ … واإلمكانية الفكرة مثل يف املستخدمة
ودلتاي شيلر وماكس بريان دو مني مثل — الفالسفة بعض فإن وأخريًا (٥)
وفعله اإلنسان إلرادة مقاومة أو عقبة يُمثِّل ما كل هو الواقعي أن يُقرِّرون — ولوسني
بحدوده، لاللتزام َميله وعدم اإلنسان بتناهي االعرتاف عىل يقوم مفهوم وهو ومسعاه.
العميل وجهده طموحه كل إن — للتجربة للرجوع حاجة بغري — نقول أن يمكن بحيث
الواقع مع التصادم هذا من تبدأ عنده املعرفة وأن باملقاومة، يصطدم أن بد ال واألخالقي
يُبدي ما كل هو املعنى بهذا الواقعي وأن ديكارت، ر تصوَّ كم الذاتي التأمل فعل من ال

املقاومة. هذه
أو الفلسفة تستخدمها التي واملصطلحات للمفاهيم النقدي التحليل أن ترى وهكذا
التحليليني دراسات وزادتها دائًما الفالسفة بها اضطلع عريقة مهمة املختلفة العلوم

وثراء. دقة املعارصين
لتأملها الالزمة الحرية عن وال الحقيقة، عىل الفلسفة تنفصل أن يمكن ال (٦)
ال املطلقة الحقيقة أن باستمرار نؤكد كنا وإذا عنها. البحث سبيل يف واملخاطرة
ومتناهية الوجوه ومتعددة مؤقتة بأنها يشهد نفسه وتاريخها — الفلسفة يف لها وجود
أبعد العلمية النظريات أن يؤكد أيًضا الحديث العلم فإن — عنها بحثوا الذين كاملفكرين
وهي لنا، رضورية موقوتة جزئية فحقائقها ثابتة. مطلقة حقائق تمثيل عن تكون ما
ملعارفنا. الراهنة الحالة غري تمثل وال البحث، يف التقدم أجل من إليها نستند درجات بمثابة
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العلوم تكون ما بقدر أكثر يكون وتعديلها العلم، نمو مع تتعدل أن يجب وكذلك
وكالة الكويت، الفلسفة، إىل جديد مدخل بدوي، الرحمن (عبد تطورها يف تقدًما أقل

ص٩٩). ١٩٧٥م، املطبوعات،
تستطيع ال وهي املالحظة، عىل املبنية للمعرفة تفسريًا تُقدم الفيزيائية النظريات إن
الكانطية املبادئ إطار عن تخرج الحديثة الفيزيائية فاملعرفة أزلية. حقائق أنها تدَّعي أن
الهنديس إقليدس نسق انهيار بعد وذلك املطلقة، والرضورة اليقني بلوغ أرادت التي
يف املتناهي والعالم — الذرة — الصغر يف املتناهي للعالم (بالنسبة امليكانيكي ونيوتن

مطلًقا). تفسريًا ظواهره من كثري تفسري عن وعجزها الِكرب
طريق يف السري من بد ال كان ولكن اليقني. عن نستغني أن اآلن استطاعتنا يف إن
الرضوري من وكان النحو. هذا عىل متحرر املعرفة من موقف إىل نصل أن قبل طويل
من يتمكَّن أن قبل املاضية الفلسفية املذاهب يف نفسه اليقني عن البحث يهدم أن
أن علينا كان وإذا املطلقة. الحقيقة ادعاءات جميع عن يُستغنى للمعرفة مفهوم تصور
إثباته يقدم وهو هريتز» «هينريش وصفه كما فهو الحديث، العلم يف اليقني عن نتكلم
«يقني للعلماء األملانية الجمعية أمام خطابه يف للضوء املوجبة النظرية عن التجريبي
التعبري يف الوصف هذا من أبلغ هناك وليس اليقني». عن الكالم للبرش يتسنَّى ما بقدر

علمهم. لحدود ومعرفتهم العلماء تواضع عن
مختلفة الحديثة العلمية الفلسفة ترسمها كما العلمي املنهج صورة أن والواقع
لعالم األعىل املثل اختفى فقد واملثالية)؛ (العقلية التقليدية املفاهيم عن االختالف كل
املضبوطة. الساعة تدور كما يدور مقدًما، متحدد لكون أو دقيقة، لقواعد مساره يخضع
أشبه الطبيعة أحداث أن واتضح املطلق. الحقيقة يعرف الذي للعالم االعىل املثل واختفى
للعلية، ال االحتمالية، للقوانني خاضعة يف أفالكها. يف النجوم بدوران منها الزهر برمي
ترجيحاته، بأفضل إال ينبئك أن يستطيع ال فهو بالنبي. منه باملقامر أشبه هو العالم أما
مقامر ذلك مع ولكنه ستتحقق، الرتجيحات هذه كانت إن أبًدا مقدًما يعرف ال ولكنه
والهدف أفضل، اإلحصائية مناهجه ألن الخرضاء؛ املائدة أمام يجلس الذي ذلك من أفضل
أسباب عن ُسئل ما فإذا الكونية. الزهر برميات التنبؤ وهو بكثري؛ أسمى إليه يسعى الذي
لديه بأن يجيب أن وسعه يف يكن لم عليه، تنبؤاته يبني الذي األساس وعن ملناهجه، اتباعه
ترجيحاته. أفضل يقدم أن فقط يستطيع أنه بل املطلق، باليقني تتصف باملستقبل معرفة
ما أفضل بها القول وأن الرتجيحات، أفضل هي بالفعل هذه أن يثبت أن وسعه يف ولكن
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منه يطلب أن أحد يستطيع فهل عمله، يمكن ما أفضل يعمل املرء كان وإذا عمله. يمكن
القاهرة، زكريا، فؤاد الدكتور ترجمة العلمية، الفلسفة نشأة ريشنباخ، هانز (عن املزيد؟
إن (٢١٨ ،١٥٣ ،٥٣-٥٤ (١٩٦٧م)، صفحات والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار
ولو ياسربز) يقول (كما الحقيقة ملك جميًعا البرش وإنما ألحد، ملًكا ليست الحقيقة
يف نجمت رهيبة كوارث لتجنبوا ووجدانهم عقولهم يف البسيطة «الحقيقة» هذه استقرت
ادِّعاء عن تولَّدت مسوخ وكلها والتزمت، والتحكم التسلط عن والحديث القديم تاريخهم
بالدخول اآلخر للرأي يأذن ال الذي الواحد الرأي سجن يف واالنغالق املطلقة، الحقيقة
وال الحي. الدافئ املوجود لقاء من بدًال الوجود عن مجرد فكري معتقد يف والتحجر إليه،
والتشبث والتسلط التزمت بنت هي الدوام عن املرتبصة التفتيش محاكم أن أبًدا ننَس
كل جوهر وهو الحوار، باب نفسه عىل ويُغلق املطلقة، الحقيقة لنفسه يدَّعي بمعتقد
كانط عبارات تقول كما — أبًدا يصح ال الذي النسيان لكرامة احرتام كل وأساس حرية

ولذاته. ذاته يف غاية يبقى أن يجب بل الوسيلة، معاملة يعامل أن — الخالدة
العربية. بالدنا يف بالفلسفة املشتغلني عىل مطلقة بصورة كذلك تصح ال أنها الواقع (٧)
عن محمود نجيب زكي أستاذنا «ثالثية» الحرص ال املثال سبيل عىل نذكر أن ويكفي
املعقول العربي، الفكر (تجديد واملعارصة واألصالة والتجديد التقليد بني ثقافتنا مشكلة
مقاالته من العديد بجانب العرص) مواجهة يف ثقافتنا الفكري، تراثنا يف والالمعقول
وما املرصية للثورة النقدي وتحليله زكريا فؤاد الدكتور دراسات أيًضا نذكر كما الرائعة.
العربي، الشباب إىل إبراهيم زكريا الدكتور املرحوم ونداءات مناقشات، من حوله أُثري
أكرب وقدر التحصيل من كبري بقدر تتَّسم التي حنفي حسن الدكتور مقاالت وبعض
وصادق نبي، بن ومالك العروي، هللا عبد كتابات وبعض الصوت، وارتفاع التشوش من
الحبابي، عزيز ومحمد العراقي وعاطف صبحي، وأحمد السقاف، بكر وأبي العظم،
أخرى أمثلة وهناك كتبه. من وغريها الحكمة» «مدرسة يف السطور كاتب دراسات وبعض
إلخ … والنفيس واألدبي والديني والسيايس االجتماعي النقد يف وكتابات ودراسات لبحوث
أُشري أن أحاول ولكنني لذكرها. املجال يتَّسع وال الدقيق بمعناها الفلسفة يف تدخل ال
أبراجها الفلسفة ترتك أن وهي الكتاب، ُصلب يف إليها اإلشارة تكررت عامة قضية إىل
العلمية بمشكالتها عنايتها بها املحيط الواقع يف بالنظر وتُعنى حني، إىل حني من الجامعية
عىل الكلمة ثقل من الرغم (عىل «وتوظيفها» الواقع من الفلسفة اقرتاب وإن املتخصصة.
تحتمها كما نفسه، وهدفها طبيعتها من تنبع ملحة رضورة الحر للنقد والنفس!) السمع
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تجاهل عندما لها تعرضنا التي امِلحن ومرارة جميًعا، بها نشقى التي التخلف مشكالت
مما أنه ظني ويف الدرس. وقاعات الكتب كهوف يف االنطواء عليه وفرض صوتها االستبداد
املحنة من وقفوا الذين أن القادمة األجيال مؤرخو يقول أن بالفلسفة املشتغلني يخجل
يف كانوا بل صفوفهم، من يكونوا لم وأذاها النتقامها وتعرضوا واملقاومة النقد موقف
البسطاء. واملواطنني والعمال والطلبة واملثقفني والصحفيني والشعراء الكتاب من الغالب
وراء كامنة «فلسفة» باسم أصواتهم رفعوا قد هؤالء أن حال كل عىل النفس يُعزِّي وربما
سيايس معتقد سجينة أو املعالم، محدَّدة غري غامضة الفلسفة هذه تكن مهما مواقفهم،
املرصية للثورة واستجابتهم الفلسفة أساتذة من الصفوة آراء كذلك (انظر بعينه ديني أو

ص٢٢٧–٣٤٢). إبراهيم زكريا للدكتور الفلسفة مشكلة كتاب يف عهدها بداية يف
الواقع عن مفهوم إىل ليصل عرصه مشكالت تحليل هي الفيلسوف مهمة تزال ال (٨)
الرتاث ضوء عىل املشكالت هذه يناقش أن الطبيعي ومن اإلمكان. بقدر العرص هذا يالئم
أساسية بتصورات مثقل فهو التقليدية. بصيغتها يلتزم أن بغري ولكن وأدواته، الفلسفي
والدوافع، العقل واملادة، الروح والتاريخ، الطبيعة مثل: الرتاث هذا من إليه انتقلت
كما — تماًما يستبعدها أن يستطيع ال وهو إلخ، … والالوعي الوعي والجربية، الحرية
مثل معارصة مشكالت مناقشة عن عجز وإال — العلمية الفلسفة أصحاب بعض يذهب
األخالق يف الذاتي والتحديد العقالنية بني واملجتمع، الفرد بني والحياة، العلم بني العالقة
أسالفه فعل كما يستخدمها أن يستطيع ال أنه هذا ومعنى إلخ، … واالختيار واملسئولية
ازدواجيتها يدرك أن فعليه البحر! يف بها يُلقي أن كذلك يستطيع وال (امليتافيزيقيون!)
النفس، حقيقة أو اإلنسان ماهية عن مثًال يسأل ال إنه املجاالت. باختالف معانيها وتغري
وعلوم الفلسفية اإلنثربولوجيا تبحثها كما والجسم النفس بني العالقة عن يسأل وإنما
يف (انظر نتائجها ضوء وعىل إلخ، … والعقل والطب والنفس واالجتماع والسلوك الحياة
الفلسفة يف بحث والجسد، النفس يف زيدان، فهمي محمود الدكتور كتابَي مثًال العربية
الشاروني، حبيب والدكتور (١٩٧٧م)، املرصية الجامعات دار اإلسكندرية، املعارصة،
نظر وإذا ١٩٧٤م). املرصية، األنجلو مكتبة القاهرة، الوجودية، الفلسفة يف الجسم فكرة
أجداده يفعل كما ومعناه وهدفه التاريخ ماهية عن بالسؤال يكتفي ال التاريخ مشكلة يف
التاريخ فلسفة تطور يف ينظر وإنما صلبة، ميتافيزيقية أرض عىل يقفون كانوا الذين
وأعدائها (كالوجوديني) أنصارها بني اليوم تبدو كما التاريخية مشكلة إىل يصل حتى
املعرفة مشكلة يف بحث وإذا والبنيويني). الجدد والوضعيني العلم فلسفة (كأصحاب
ليبني واملعارصين املحدثني وسائر وكانط وهيوم ديكارت حتى اليونان من تطورها تتبَّع
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األسلوب من جديد نوع ينشأ بحيث واملوضوع الذات فيها تتشابك التي املعرفة طبيعة
مشكلة تناول وإذا التخطيط، إمكانية وراء يكمن الذي (كالسيربنيطيقا) والتقني العلمي
للمايض، تنتمي أصبحت أنها واملستقبل الحارض نظر وجهة من بني نفسها امليتافيزيقا
ثم األملانية املثالية يف وتمامها اكتمالها حتى وأوغسطني وأرسطو أفالطون منذ وأنها
للباطن الصدارة أعطت التي الذاتية» «ميتافيزيقا كانت املعارصة الوجود فلسفة يف
للواقع. والنقدية الجدلية النظرة تقهرها أن حتًما وأصبح املوضوع حساب عىل والذات
بمجاالت تتحدد جديدة صوًرا الكربى «املاهوية» واألسئلة التقليدية املشكالت تأخذ بهذا
ستاًرا املايض هذا ظل وإن باملايض، صلتها كل أحيانًا تفقد بل والعينية، النوعية بحثها
ويحاول للمستقبل ويتجه الحارض من تحليله ينطلق من لكل عنها غنى ال خلفية أو

واآلن. هنا يحيا الذي واإلنسان الواقع عن متسقة رؤية يكون أن
نهائيٍّا سلمت قد التقليدية الفلسفية املشكالت أن أخرى ناحية من هذه معنى ليس
كمشكلة — نفسها املشكالت هذه إثارة أن ننىس أن يجب فال املتخصصة. الجزئية للعلوم
مفاهيم تحليل وأن الفلسفي، النظر طريق عن جاءت قد — والجسم النفس بني العالقة
طويل تاريخ ذات وكلمات ونفيس، وعقيل ومادي، «جسمي» مثل املعاني متعددة غامضة
بغري يبقى إلخ، … والزمان واملكان والعدم والوجود والسكون والحركة واملوت الحياة مثل
التي املشكالت سائر هذا عىل وقس التجريبية. العلوم عنه تستغنى ال فلسفيٍّا تحليًال شك
لهذه الطريق إىل األقل عىل أو نهائية حلول إىل فيها اهتدت قد العلوم أن البعض يتصور
إمكانها يف يعد لم الفلسفة أن هو كله هذا وراء من نؤكده أن نود الذي واليشء الحلول.
الوقت يف يمكنها ال النتائج هذه وأن العرص، علوم إليها تتوصل التي النتائج تتجاهل أن
السؤال. معاودة من تمنعها أو الفلسفة تربح أن — والثبات اليقني من يكن مهما — نفسه
ذلك يف بما — املختلفة وقيمه عرصها لثقافة الفلسفة تحليل أن هذا إىل أضف
مرشوعة إمكانية يزال ال — وفروضها ومناهجها أُسسها ونقد العلوم مفاهيم تحليل
تنهض أن مجتمعة ومناهجها املختلفة العلوم تستطيع ال مهمة يزال وال الفلسفة، أمام
طموحه من يبدو مهما الجد، مأخذ لها هيجل تعريف نأخذ يجعلنا هذا كل بها.
العالم يف الفلسفة شولس، لفالرت الذكر: السابقي الكتابنَي (راجع تحقيقه وصعوبة

الفلسفة؟) من الهدف ما لنك، وهانز والخاتمة؛ املقدمة وخصوًصا املتغري،
السياق. هذا يف الديالكتيك) (أو بالجدل نقصده ما تحدد أن الرضوري من (٩)
حكماء منذ — نفسه هو خضع وقد الفلسفي، الرتاث يف األساسية املفاهيم من فالجدل
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من غريه شأن شأنه والتطور للتحول — الحارض عرصنا حتى اليونان وفالسفة الصني
منه أفرغ أن أرجو مستقل كتاب يف وأشكاله تطوره تتبعت وقد الرتاث. هذا مفاهيم
يف أسلوبًا كان أن فبعد أساسية: مراحل بثالث مرَّ إنه باختصار القول ويمكن قريبًا.
سبيل ال ما إىل معرفته يمكن ما حدود يتخطَّى الذي للفكر جدًال ثم واملناقشة، الحوار
يف أي واملتناقضات، النقائض يف اإلنسان يوقع وبذلك ومقوالته الفهم طريق عن ملعرفته
وقانون ومبدأه الوجود جدل هو هيجل عند أصبح كانط) عند (كما نفسه الجدل شبكة
الوحيد التفكري يعده الذي نفسه الجديل للتفكري مرادًفا عنده التفلسف وأصبح حركته،
والواقع الفكر بني واملصالحة املطلق التأمل يف هيجل فلسفة ولكن والصحيح. املمكن
ونحن أفالطون. وبخاصة اإلغريق رها تَصوَّ كما نفسها الغربية امليتافيزيقا اكتمال تمثل
عرص يف أي امليتافيزيقا؛ عرص يف اليوم نعيش ال — الصفحات هذه عىل مراًرا قلنا كما —
البناء لهذا أو الراسخ العالم هذا ملثل يعد لم إذ راسخ؛ عالم لبناء التام النهائي التصور
أو مبدأ وكأنه نفسه للجدل ننظر أال التاريخية الرضورة تُحتِّم ولهذا وجود. النسق) (أو
جدًال نجعله أن بل مادية، أو مثالية النظرة هذه كانت سواء ذاته، يف ثابت ماهوي تحديد
اليوم املستحيل من كان وملا وحسب. استخدامه طريق عن صحته تثبت حيٍّا، مفتوًحا
فإن متعددة، ومجاالت مناطق إىل تمزَّق قد الواقع ألن د؛ ُموحَّ كيل واقع عن نتحدث أن
وهذا فيه. نطبقه الذي د املحدَّ العيني الواقع مجال باختالف سيختلف للجدل استخدامنا
تضعه التي الذات واقع وال قبل من امُلعطى املوضوع واقع ليس — قدَّمنا كما — الواقع
يتشابك الذي األحداث سياق هو وإنما املسبقة. األولية وتصوراتها أفكارها حسب وتشكله
نطبقه أن يمكننا بهذا ينقطع. ال حوار يف عليه ويؤثر باآلخر منهما كل ويتأثر كالهما فيه
التاريخ أو مثًال!) باشالر فعل (كما العلم فلسفة يف سواء املختلفة البحث مجاالت عىل
تحليلنا ينبع أن نضمن أيًضا وبهذا نفسه، اسمه يقتضيه مفتوًحا تطبيًقا إلخ … واألخالق
أنفسنا نضع بحيث املختلفة، عرصنا مشكالت يف النظر من فلسفتنا!) (أي الحر الفكري
خالل من تحديده مسئولية معهم نحيل الذين الناس مع ونتحمل املتحرك واقعنا يف
الخري من ممكن قدر أكرب نحو توجيهه يف املشرتكة اإلنسانية «املعية» ب ونلتزم العقل،
الذي الجديل الواقع هذا سياق عن مسئولون جميًعا فنحن الناس. من ممكن عدد ألكرب
بلحظتنا وعيًا نزداد أن أخريًا نضمن وبهذا وعنه. أمامه ومسئوليتهم الناس عالقات تُحدده
أو املطلقة القيم فراش عىل والخدر الغيبوبة تذهلنا وال فيها، ودورنا الحارضة التاريخية
تهوي أن وأوشكت سنواتنا أفزعت التي وصدماته ومفاجآته ِمحنه عن املستحيلة اآلمال
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أو الحارض مفكري من مفكر أو فات عرص عند بحوثنا يف نتجمد وال االنقراض، إىل بنا
تيمية ابن أو الغزايل أو رشد ابن عرص يف نعيش ال أننا ناسني شأنه، جل مهما املايض
وأن وماركوزه! هيدجر حتى أو نيتشه، أو هيجل أو كانط أو ديكارت أو األكويني أو
أن يجب ال املفكرين من لغريهم أو العظام املفكرين لهؤالء املشكور وإخالصنا تحمسنا
ومشكالته، بتناقضاته وعيًا فيزيدنا عليه ينعكس أن يجب بل الحارض، واقعنا عن يشغلنا
كانوا أنهم أخريًا ولنذكر والالعقل. والجمود التخلف حضيض من انتشاله عىل وقدرة

لنا! ليفكروا قبورهم من ينهضوا لن وأنهم وحارضهم، وواقعهم لعرصهم يفكرون
برصاحة قلت فلسفية؟ مذاهب عندكم هل املسترشقني: أحد يوًما سألني (١٠)
رواد لدى طيبة اجتهادات عىل عثرت ربما مفتوًحا! وال مغلًقا مذهبًا تجد لن أخافتني:
العربية، بالدنا يف الفلسفي والتعليم بالتفكري املشتغلني معظم وعند الحديثة النهضة
قال: املعارص. الرتاث وعرض تراثنا تمثل بني تهتز أرض عىل تقف تزال ال ولكنها
ضاحًكا: قلت والحضارات؟ الشعوب كل حال هي هذه أليست االهتزاز؟ تخىش وملاذا
فأين وجهه: يقطب وهو سأل بالزالزل! وتهدد بالدوار تصيب عندما ولكنها صدقت.
يف الشعب: ضمري يف الكامنة بذورها تلمس ا ربمَّ قلت: العربية؟ الفلسفة بذور أجد
البعيدة خطوطها تلمح وربما وبكائياته، ومواويله وحكاياته، وأمثاله وتقاليده، عاداته
قد ننتظره. الذي اج النسَّ إىل ستحتاج ولكنها والُكتاب. الشعراء عند الرقيقة خيوطها أو
النول تهيئة هو أجله من نعمل أن يجب الذي ولكن نعلمه. ال يشء هذا يأتي. ال أو يأتي

والحرير! والصوف القطن من الغزل خيوط وإعداد الصالح

«الفلسفة عن الحائر السؤال يزل ولم طويل. زمن العابر الحوار هذا عىل مر
الفاشلة، والتجارب القاسية املحن من سنوات بعد خصوًصا الضمري، يعذب العربية»
وافتقدت الحقة واملعرفة الحرية عنها غابت أرض من جنيناه الذي امُلر حصادنا هي
لم والتغيري. التطوير وهداية الفعل توجيه عىل القادرة املتكاملة النظريات أو النظرية
الثرثرة أشواك حارصتها وإن — الحال بطبيعة الطيبة والجهود االجتهادات تتوقف
الضمري عذاب كذلك يتوقف ولم — «واألزمات» الِبدع وراء األعمى واالنسياق واالدعاء
ولكنني العذاب. هذا من يُريحنا سحريٍّا مفتاًحا يملك غريي أن أظن وال أملك ولست
طريق عىل وامليض — الشامل التاريخي بمعناه — والواقع النفس مع الصدق بأن مؤمن
عن تنفصل ال علمية بأمانة عرضه يف واإلخالص غرينا، وتراث لرتاثنا الواعي التمثُّل
نحو املأمون الطريق هو هذا بأن مؤمن واستقالل، بحرية معه والحوار نقده أمانة
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أوىل الطريق هذا عىل نقطعها خطوة كل أن يف عندي شك وال وأصيل. حرٍّ عربي فكر
سؤال عند التجمد من خري عليه نحققه فعل كل وأن النفس، تعذيب حول الدوران من
(مع فلسفيٍّا تحليًال واألدبي الشعبي الوجدان تحليل أن السياق هذا يف إيلَّ ويخيل عقيم.
وعلم الشعبي واملأثور واالقتصاد والتاريخ واالجتماع النفس علماء ببحوث االستعانة
األعالم كتابات إىل اتجهنا ولو الطريق هذا عىل ملموسة خطوة يكون قد إلخ) … االنسان
ويف فلسفة، عظيم أدب كل يف وأن التحليل. هذا مِلثل خصبة مادة لوجدنا أدبائنا من
عىل والعربية الغربية املكتبة يف تعثر أن الصعب من وليس أدب. عظيمة فلسفة كل
والشعرية النثرية الصورة تجد وأن األدباء، كبار إلنتاج الفلسفي» «املعادل تربز أعمال
الفلسفة، قبيل «الفلسفية» وآراؤه (هيومريوس الفالسفة أفكار بطريقتها تعكس التي
واملنطق تمام وأبو املتنبي والشكاك، املعري والسقراطي، السفسطائي والنقد يوربييدز
شيلر واسبينوزا، جوته التنوير، وفلسفة فولتري األكويني، وتوماس دانتي األرسطي،
الحياة وفلسفة إقبال الروسية، الصوفية والروحانية ديستوفيسكي الكانطية، واملثالية
األفالطونية والثنائية الحكيم توفيق هيدجر، وفلسفة هلدرلن وبرجسون، نيتشه عند
معنى وليس إلخ). … والحقيقة والواقع والفكر واملادة والروح الجسد بني والديكارتية
إىل تفتقر نظرية أبنية عن األخري عند نفتش أو األديب، يف الفيلسوف نلتمس أن هذا
وال الفني، إبداعه عن بديًال األديب أفكار تكون أن يمكن فال الفني. والتشكيل الخلق
اللغوية وصيغه ومواقفه وشخصياته واستعاراته صوره أي — فنه يكون أن يجب
«وبلورته» وتحليله عرصه. ثقافة من جزء األدب إن ألفكاره. حرفية ترجمة — واإليقاعية
العرص وعي استخالص عىل يساعدنا أن األحيان من كثري يف يمكن فلسفية صورة يف

نفسها. الفلسفية املذاهب من أكثر
هذا وحبه. احرتامه عىل الجميع يتفق عربي أديب إنتاج من واحًدا مثًال وألقدم
لوحاته ترسمها التي الفلسفية الخطوط عليك تخفى لن محفوظ. نجيب هو األديب
ولم شخصياته مختلف عنها تعرب التي واألفكار القضايا وال الِخصبة، املتنوعة الروائية
طبقية ورشائح أجيال وعي من بل فحسب، الفلسفية وقراءاته ثقافته من يستمدها
املتناقض الوجدان هذا مكونات عنده ستجد املرصي. الوجدان بحر يف متالطمة وتيارات
املعقول واالنتهازية، الثورية فيه: صبَّت التي الثقافية واألمواج واألحداث األجيال تناقض
والشذوذ، اإليمان واالستهتار، القلق والسخرية، العذاب والعبث، املشاركة والالمعقول،
النصوص هذه استطاعت وربما إلخ، … الفاجع واالنهيار التحدي والعبودية، الطغيان
وبحوثًا أوىف تحليًال ينتظر الذي الفلسفي» «املعادل مادة من طرًفا تقدم أن املختارة
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وشعرائنا أدبائنا إنتاج يف أخرى بمحاوالت توحي أن كذلك استطاعت وربما أعمق.
ووقع وآمالها آالمها عن وا وعربَّ شعوبهم، بوجدان وجدانهم اتحد الذين «الحقيقيني»
الذي بالجديد االنبهار أو للقديم ت التزمُّ من األحيان معظم يف نجا تعبريًا عليها األحداث
الحال بطبيعة تُغني ال التي النصوص هذه وإليك الفلسفية. الجهود عىل كاد أو طغى
واالجتماعي الفكري سياقها يف إليها والنظر مجموعها يف الفنية األعمال دراسة عن

املرتابط: والتاريخي

املمثلني ولكن مفجعة الرواية أن عجب ومن ممل، مرسح والدنيا مأساة، «الحياة •
الخلييل). خان يف عاكف (أحمد مهرجون»

مؤلفات الدنيا مألت هبني كاملالئكة. نفكر فلماذا وننتن كالسوائم نموت كنا «إذا •
اال املجد وما وأباطيل. أكاذيب الدنيا القرب؟ ديدان تحرتمني فهل ومخرتعات

الخلييل). (خان واألباطيل» األكاذيب رأس
الدوار» إال يصيبنا فلن بالعالم املسمى الكبري البيت يف موضعنا نتحسس «عندما •

(مريامار).
النيل). فوق (ثرثرة الاليشء» طحننا فقد شيئًا أفعل يشء، أي «يا •

(السكرية). شاك» وعقل حنون قلب ذا تكون أن به تُصاب ما «أشقى •
الكامل الرمز إبليس، يف حسنة أسوة يل ليكن … املطلقة طظ، املطلقة «الحرية •
عىل والثورة الحق والطموح الحق والكربياء الحق التمرد هو املطلق، للكمال

الجديدة). القاهرة يف (محجوب املبادئ» جميع
السمان يف الدباغ (سعيد الفقاقيع» بلد يف نحن شأنه. عال مهما إلنسان قيمة «ال •

والخريف).
نصيبك تنَس وال والرياء، والكذب بالقحة فعليك مجتمعنا يف التفوق أردت «إذا •

الخلييل). خان يف عاكف (أحمد والجهل» الغباء من
للشعب يُتاح فليس املاليني، أصحاب من وحفنة الشحاذين من شعب «نحن •
الشحاذة. عن يُغني ال الوضيع والعمل الشحاذة، امتهان أو الوضيع العمل غري
قومهم غالبية أن يعلمون وهم عقالء لقوم الحياة تطيب كيف أدري ولست
الحيوانات بني املساواة بمبدأ ينادوا أن لهم يخطر ألم مرىض، جهالء، جياع،

الخلييل). خان يف املحامي راشد (أحمد مثًال؟» والفالحني
لعمرى هذا راٍض، شعب أننا عنا يقال هذا ومع رحمة، بال بنيها تأكل مرص «إن •
… نفسه املوت هو راضيًا بائًسا تكون أن البؤس، غاية أجل البؤس. منتهى
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ولكنني فرًدا لست املاليني، وعىل نفيس عىل حزين حزين، ولكني حاقًدا لست
ونهاية). بداية يف (حسني مظلومة» أمة

واإلثراء باالقتناء الكاتبني أكثرية تحلم حني عىل االشرتاكية، عن يكتب قلم «كل •
النيل). فوق ثرثرة يف عزوز (خالد «… املعمورة يف األنس وليايل

يف صار حتى وتهافت تضاءل قد فيه اإلنسان بال ما وطني: لحال «عجبت •
ينهكه باله ما حماية، وال كرامة وال حقوق بال يمىض باله ما بعوضة، تفاهة

(الكرنك). والنفاق» الجبن
ترصد التي الطغيان موجات ليقاموا الثورة إىل دائمة حاجة يف قومي «إن •
األمراضالخبيثة، ضد التطعيم بمثابة تكون دورية ثورات إىل حاجة يف نهضتهم،

السكرية). يف الجواد عبد (كمال املتوطن» مرضهم هو االستبداد أن والحق
ابن كل التاريخ، قبل ما إىل تمتد التي الطغاة من املشئومة السلسلة تلك …» •
(السكرية). قارص» الشعب وأن املختار الويص أنه لنا يزعم قوته غرته كلب

اإلسكندرية محفوظ، نجيب أدب يف «دراسة عيد: رجاء الدكتور بحث كذلك (راجع
ص١٠٨.) إىل ص٩٠ من خصوًصا ١٩٧٤م» املعارف، ُمنشأة
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فلسفي أطلس

تقديم

يخلطون ما كثريًا واملثقفني الطالب بأن الفلسفة تعليم يف املتواضعة تجربتي من خرجت
العرص يف أرسطو وضعوا فكم وموتهم، الفالسفة مولد وتواريخ الفلسفية العصور بني
إيلَّ أوحى وقد الوسيط! أو القديم العرص غياهب يف بكانط وألقوا الحديث، أو الوسيط
القارئ تسعف تاريخية «خارطة» أو عام بتخطيط أشبه تكون زمنية لوحة بفكره هذا
إىل السائح يلجأ ما نحِو عىل الفلسفي، الفكر تاريخ يف الكربى املعالم إىل التعرف يف
أنها الذكر عن وغنى التيه. من يحميه دليل إىل نفسه فتطمنئ غريب بلد أو مدينة خارطة
الناس اكتفى وإال املعالم، هذه عىل بنفسه االطالع من تعفيه ال ولكنها وتهديه، تسعفه
بالجدول اللوحة هذه وضع عىل استعنت وقد الخرائط! عىل والتفرج بيوتهم يف باملكوث
الفلسفة تاريخ عن املعروف بكتابه أسرت» فون «إرنست األستاذ ألحقه الذي التاريخي
بها ذُيِّل التي الزمنية واللوحة ١٩٦٨م) شتوتجارت، كرونر، عرشة، الخامسة (الطبعة
الرابعة طبعته يف ونرشه وأكمله شميث هينريش األستاذ أسسه الذي الفلسفي املعجم
أن نيتي يف كان وقد ١٩٥٧م) كرونر، (شتوتجارت، شيشكوف جورجي األستاذ عرشة
حجمها عن اللوحة تخرج ال حتى البارزة، والحقائق العريضة الخطوط عىل أقترص
أخطار طيَّاته يف دائًما يحمل العمل هذا مثل ولكن املقصود. هدفها عن تبعد وال املحدود
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يف بقي ما ألُفرغ الذاكرة وأشحذ الكبار، الفالسفة بعض يف ع أتوسَّ فوجدتني اإلغراء،
مكتفيًا لغتنا، يف عنهم ُوضعت أو لهم تُرجمت التي املؤلفات عن معلومات من غربالها
اعتمادي كان وقد تعقيًدا. األمر أزيد ال حتى األصلية لغاتها يف أسمائها ذكر عن بذلك
صنعاء، يف وجودي أثناء يدي بني وجدتها التي القليلة املراجع وبعض الذاكرة عىل األكرب
عدم من كبريًا قدًرا تعاني كما واالستقصاء، الوفاء عن تكون ما أبعد فاللوحة ولهذا
واستيفائها لتهذيبها املستقبل يف الفرصة تتاح أن أرجو ولكني أجزائها. بني التوازن
قاموس وهي ذكرت، ما غاير الفلسفية القواميس ببعض استعنت وقد اإلمكان. بقدر
يوهانيس لألستاذ الفلسفية املفاهيم وقاموس مولر، ماكس لألستاذ الفلسفي هريدر
الذي الفلسفي والقاموس جوليا، ديدييه لألستاذ الفلسفي الروس وقاموس هوفميسرت،
كبريًا اعتماًدا اعتمدت كما ١٩٦٧م موسكو يودين» و«ب. روزنتال» «م. األستاذان نرشه
إىل املسلمني الفالسفة عن محمود نجيب زكي الدكتور أستاذنا أضافها التي املواد عىل
سلسة عن (صدرت عليها واإلرشاف بمراجعتها ل تفضَّ التي املخترصة الفلسفية املوسوعة
بعض شخصية بكل وألحقت ١٩٦٣م) املرصية، األنجلو مكتبة ،٤٨١ العدد كتاب، األلف
ذكرت كما لالستقصاء طموح أي دون عليها لالطالع القارئ يحتاج ربما التي املراجع
مهما املعاني، من معنًى بأي فلسفيٍّا قاموًسا ليست بإنها للقول بحاجة ولست قبل. من
الهامة األسماء بعض عنها غابت قد كانت وإذا بعيد. من أو قريب من القواميس شابهت
بعضهم أسقط أو والغرب، الرشق يف والحكماء والفالسفة واملتصوفة الكالم علماء من
حال كل عىل فأرجو ، مخالٍّ اختصاًرا اآلخر بعضهم عن الكالم واخترص حق وجه دون

الفائدة. بعض من القصور هذا يحرمها أال

الهند (1)

يف التفكري الرجفيدا. أناشيد ٦٠٠ق.م): إىل ٢٥٠٠ حوايل (من القديم «الفيدا» عرص
واألرباب. البرش عالم وراء األول واملبدأ األصل

«االتمان»، وحدة ١٠٠٠–٤٠٠ق.م): حوايل (من األوبانيشاد املتأخر؛ عرصالفيدا
والخالص. األرواح تناسخ اإللهي، «براهمان» مع الذات، أي

تاريخ يف تأثريًا الروحية الشخصيات أقوى بوذا، ظهور ٥٠٠ق.م: سنة حوايل
العالم.

110



الفلسفة تاريخ بمعالم زمنية لوحة

و«اليوجا» «السامخيا» فلسفة امليالد: بعد الخامس القرن حتى الثالث القرن من
سنة. ألف حوايل استمر الذي تطورهما ذروة يبلغان

باألوبانيشاد املرتبط الوجود وحدة يف «الفيدانتا» مذهب امليالد: بعد ٨٠٠ حوايلسنة
ذروته. يبلغ

الصني (2)

وال الصينية الحكمة تاريخ يف فلسفية وثيقة أقدم (التحوالت) جينج»: «أي كتاب
مواجهة يف والسلوك نفسه ملعرفة الفرد يهدي تنبؤات كتاب وهو كتابته. تاريخ يُعرف
كتاب (يف الوتيس عىل تأثريه ظهر وقد طبيعته. به تقيض ما حسب واألخطار املواقف
يف شخصيتني أكرب وهما (كونفوشيوس) تسو كونج رشحه كما والفضيلة) الطريق

الصينية. الفلسفة تاريخ
(الرتجمة والفضيلة الطريق تاروني-كنج كتاب الوتيس، مولد ٦٠٤ق.م: حوايل

١٩٦٦م. القاهرة كتاب. األلف العرب. سجل مؤسسة السطور)، لكاتب العربية
ومؤسس أخالقي «متصوف» أكرب (كونفوشيوس) تيس كونج مولد ٥٥١ق.م: حوايل

الصيني. الرتاث
تعني األصل يف وكانت الصينية، الحكمة يف األساسية الكلمة هي «تاو» كلمة
امليتافيزيقي التصور أصبحت ثم السماوية) (لألجرام املرسوم» «الخط أو «الطريق»
«الرباهمان» ب بعيد من مقارنتها (يمكن األبدي والنظام الحق الوجود عىل الدال الرئييس

جميًعا). بينها أساسية فروق مع اليوناني و«اللوجوس» الهندي

ق.م). الخامس القرن من الثاني (النصف تي مو •
الشاعرية وحكاياته بأمثاله الوتيس شارح ق.م) الرابع (القرن تيس شوانج •

بة. الخالَّ

يوسف محمد الدكتور وترجمة أورسيل ماسون لبول الرشق» يف «الفلسفة (انظر:
وقد ياسربز، لكارل الكبار» و«الفالسفة شبل، فؤاد لألستاذ الصني» و«حكمة موىس،
مغامراته يف اإلنسان الفلسفة: قبل و«ما أجزائه، لبعض لبنانية ترجمة عن سمعت
جاكويسون وتوركيلد ولسون وجون فرانكفورت ه/أ. ه/و تأليف األوىل» الفكرية
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لرسفبايل الهندي» الفلسفي و«الفكر ١٩٦٠م، بغداد جربا، إبراهيم جربا األستاذ وترجمة
وبهاجفاد األوبانيشاد من نصوص (وبه اليازجي ندره وترجمة مور وشارلز راداكرشنا

١٩٦٧م.) العربية، اليقظة دار دمشق، الهندية) الفلسفة روائع من وغريهما جيتا

القديمة الغربية الفلسفة (3)

سقراط قبل املفكرون (1-3)

(املاء) طاليس واملبدأ، األصل عن السؤال الطبيعيون) (أو امللطيون: ٦٠٠–٥٠٠ق.م؛
الفكر يبدأ (الهواء) كسيمنيس وأنا الالمعني) أو الالمحدود (األبريون: كسمندروس أنا
األول واملبدأ األصل عن سؤال وهو (الفيزيس)، املوجود وجود عن العقيل بالسؤال

(أرخيه).
بجنوب كروتون يف الرسية) فرقته (أو مدرسته ينيشء السامويس فيثاغتورس

الكون. هو والوجود املوجود، وجود هو العدد إيطاليا.
إيليا (من اإلييل بارمنيدز سقراط. قبل الفكرية الحركة ذروة ٥٠٠ق.م: سنة حوايل
الوجود عن نظريته طريق عن الوجود) (علم «األنطولوجيا» س يُؤسِّ إيطاليا) جنوب يف
كرصاع الوجود يف يفكر إفيسوس من وهرياقليطس الفكر، عنه يعرب الذي الثابت
(من أكزينوفان كان ربما الصريورة. يف «اللوجوس» طريق عن يعرف األضداد، بني
قد — التشبيه عن األلوهية وتنزيه الفلسفية الوجود وحدة مؤسس وهو — كولوفون)
بمفارقاته جدليٍّا تعبريًا نظريته عن «زينون» النابغة تلميذه عربَّ الذي لبارمنيدز د مهَّ

الشعري). وكومة والحبة والسلحفاة وأخيل (كالسهم الالمتناهي عن املشهورة
(صقلية) أجريجنت من ذوقليس) (أنبا أمبيدوقليس: ق.م؛ الخامس القرن
التي األربعة العنارص هو األول عند الواقع أساس كالزوميناي)، (من جوراس وأنكسا
متناهية غري أولية مواد إىل يرجعه والثاني والكراهية، الحب طريق عن وتتفرق تتحد

حركتها. الروح) أو (العقل «النوس» يحدد العدد،
فلسفة للعالم. الذري-اآليل التفسري أبديرا) (من ديموقريطس: ٤٦٠–٣٧٠ق.م؛

مطلقة. وحتمية مادية
املبكر التنوير» «عرص يمثلون الحقيقة. يف الفلسفي التفكري أزمة السفسطائيون:

واملغالطة. السؤال موضع الراسخة والحقائق والتقاليد القيم وضع الغرب. تاريخ يف
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ما جميًعا، األشياء مقياس «اإلنسان أبديرا) (من بروتاجوراس: ٤٨٠–٤١٠ق.م؛
النسبية. يوجد». لم وما منها وجد

يوجد ال الثالث: قضاياه صقلية)، يف ليونتينوى (من جورجياس: ٤٨٠–٣٧٥ق.م؛
للغري توصيله يمكن فال معرفته أمكن وإن معرفته، إىل سبيل فال يشء وجد إن يشء،

والعدمية). (الشك

األهواني، فؤاد أحمد الدكتور للمرحوم اليونانية الفلسفة فجر العربية: يف راجع •
اليونانية الفلسفة تاريخ بدون، الرحمن عبد للدكتور اليوناني الفكر ربيع
مطر، حلمي أمرية الدكتورة اليونان، عند الفلسفة كرم، يوسف األستاذ للمرحوم
عيل محمد للدكتور أفالطون إىل طاليس من األول الجزء الفلسفي، الفكر تاريخ

ريان. أبو

الكالسيكيون املفكرون (2-3)

السبعني يف وهو باملوت األثينية «الديموقراطية» عليه حكمت سقراط: ٤٦٩–٣٩٩ق.م؛
ماهية يف يتفكر متهكم جدل سقراط تفلُسف مكتوب. يشء عنه يؤثر لم عمره. من

وشهيدها. الحي الفلسفة نموذج «األريتية». الفضيلة
السفسطائيون هدده الذي — الحقيقة يف التفكري تجديد أفالطون: ٤٢٧–٣٤٧؛
هي امُلثل معرفة امُلثل، نظرية طريق عن — والعدمية والفردية النسبية يف بالغرق
املأدبة، يف (اإليروس) الحب فلسفة املوجود. وجود لتجربة عليه نرتفع الذي «السلم»
وتهدف نفسه، يعرف أن لإلنسان تركيبها يتيح التي (البوليتابا) الجمهورية يف والعدالة
(اليوتوبيات) املثالية املدن كل أساس وهي العادل، املجتمع يف العادل اإلنسان إليجاد
الفاضلة!) ومدينته (الفارابي والرشقي الغربي الرتاث يف واألدباء املفكرون رها تصوَّ التي
املحاورة شكل جدلية. أنطولوجية محاورات والسفسطائي) (بارمنيدز املتأخرة املحاورات
االحتكاك طريق عن الفكر شعلة بانقداح تؤمن التي األفالطونية الفلسفة روح عن تعبري
(الرسالة امليت والحرف املدوَّنة الكلمة طريق عن ال حسد»، وال لؤم «ال ب الحر والحوار
وكفاحه حياته سرية من جزءًا فيها ورسد عمره من الثامن العقد يف كتبها التي السابعة
٣٨٨ سنة حوايل األكاديمية تأسيس الواقع) عىل العادلة الدولة عن أفكاره لتطبيق
اإلمرباطور أمر حتى قائمة (ظلت والبرشية أثينا «إلنقاذ» الصالحني الفالسفة لتخريج
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أفالطون: عن العربية يف انظر بإغالقها) امليالد بعد ٥٢٩ سنة يف جستنيان الروماني
بدوي، الرحمن عبد للدكتور أفالطون األهواني، فؤاد أحمد الدكتور للمرحوم أفالطون
يوسف األستاذ للمرحوم اليونانية الفلسفة تاريخ غيث، جريوم الدكتور لألب أفالطون
قرني، عزت للدكتور األفالطونية الحكمة مطر، أمرية للدكتورة اليونان عند الفلسفة كرم،
بأقالم كبري عدد املرتجمة محاوراته ومن السطور. لكاتب أفالطون لقلب قراءة واملنقذ،
زكريا فؤاد الدكتور فيدون) يطفرون، أو أقريطون، (الدفاع، محمود نجيب زكي الدكتور
وثيآيتيتوس) (فايدروس مطر أمرية والدكتورة عنها) قيمة دراسة ومعها (الجمهورية
القلماوي سهري والدكتور (املأدبة) املريي وليم والدكتور (فيدون) قرني عزن والدكتور
ترجم الذي بربارة جورجي فؤاد واألب (أيون) خفاجة صقر محمد الدكتور واملرحوم

أفالطون. محاورات معظم
أفالطون عىل ٣٦٩ سنة منذ تتلمذ ستاجريا) (من أرسطاطاليس: ٣٨٤–٣٢٢ق.م؛
رجع األكرب، اإلسكندر أبنه لرتبية مقدونيا ملك فيليب استدعاه ٣٤٣ سنة ويف وفاته، حتى
.٣٢٣ سنة حتى يرأسها وظل «اللوقيون» أسس حيث العرش األخري اعتالء بعد أثينا إىل
خالقيس. يف ومات املقدونيني بصداقة التهامه األكرب اإلسكندر موت بعد أثينا لرتك اضطر
تفكريه يجمع الفلسفية. العلوم تقسيم يف الفضل له يرجع ومصنفه، القديم العلم منسق
«املثايل» أفالطون كان وإذا التجريبية. بالظواهر والعناية والبناء النظر عىل القدرة بني
«الواقعي» أرسطو فإن حقه، معرفة لكل املميز الطابع واعتربها بالرياضة اهتدى قد
وامليتافيزيقا املنطق مؤسس التاريخية. والتجربة والحياة الطبيعة بعلوم اهتدى قد
جهة من املوجود «عن والسؤال موجود» هو بما املوجود عن «البحث بأنها عرَّفها التي
الفكر، يف خالص تفكري وهو هللا) أو (الثيون األسمى املوجود عن وبالتايل وجوده»
بعده وُعرفت املنطقية كتاباته ُجمعت وغايته. العالم تطور ومبدأ يتحرك، ال ومحرك
الذي املقوالت عن كتابه عىل (وتشتمل أداته) أو الصحيح الفكر (آلة «األورجانون» باسم
أو (األرخاي) املبادئ عن بحوثه مبارشة بذلك وتتصل العرب) عند كبرية شهرة له كانت
مشكلة الحركة مشكلة والغاية. الحركة) (ِعلة والفعل واملادة، الصورة األوىل: األربع الِعلل
والحيوانية الغاذية طبقات أو مستويات ثالثة إىل تقسم النفس علم (الطبيعة)، يف أساسية
اختيار هو الفضيلة مبدأ األخالق: للجسد، «األنتليخيا» أو الصورية العلة وهي والعاقلة،
إذ وترتيبه، العلمي البحث تنظيم السياسة، وفلسفة الشعر (امليرتوباثيا)، العدل الوسط

الغربي. الرتاث تاريخ يف الكلمة لهذه الحقيقي باملعنى «عالم» أول أرسطو يعد
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الرحمن عبد الدكتور ألستاذنا الفضل يرجع التي القديمة العربية الرتجمات انظر •
واملنطق) والطبيعة والخطابة والشعر (النفس وتحقيقها نرشها يف بدوي
كتاب وترجمة العربية، يف أرسطو ومخطوطات أرسطو عن كتابه وكذلك
لطفي األستاذ املرحوم وترجمات األهواني، فؤاد أحمد الدكتور للمرحوم النفس
إىل واألخالق للسياسة هيالر) سانت لبارتليمي الفرنسية الرتجمة (عن السيد
كتاب وترجمات حسني، طه الدكتور للمرحوم االثينيني ونظام نيقوماخوس،
الرحمن وعبد عباس واحسان عياد محمد شكري الدكاترة: لألساتذة الشعر
الدكتور لألستاذ (بالفرنسية) العرب عند أرسطو أورجانون وكتاب بدوي،

اليونانية. الفلسفة تاريخ عن آِنًفا املذكورة والكتب مدكور بيومي إبراهيم

العرصالهلينستي (3-3)

أثينا. يف األبيقورية واملدرسة الرواقية املدرسة تأسيس ٣٠٠ق.م: سنة حوايل

الرواقية (أ)

الصورة عليها وأضفى ونظمها قربص) (يف كيتيون من (٣٣٦–٢٦٤ق.م) زينون أسسها
والواقع، الحقيقة معرفة إمكان ٢٨٠–٢٠٧ق.م): (حوايل سولوى من كريزيبوس املنهجية
تهتدي األخالق: ه، يُسريِّ الكون يف املنبث اإللهي فالعقل الوجود: بوحدة تؤمن ميتافيزيقا
«اللوجوس» أو العقل وبني ذاته بني التجانس فيه يتحقق الذي «الحكيم» بنموذج

(الكوزموبوليتية). العاملية، لألخوة االتجاه الكوني،
بتحرير تتكفل للعالم اآللية الذرية النظرية ساموس) (من أبيقور: ٣٤١–٢٧١؛
تتحد التي اللذة أخالق بقيام وتسمح والطبيعة واملوت اآللهة من الخوف من اإلنسان
(شعاره بذاتها الكتفية الخاصة الحياة فلسفة بالحياة. االستمتاع مع الصداقة فيها

بيوزاس). الثي الخفاء! يف ِعش املشهور:
إمكان عدم إيليس: من فرون) (أو بريون الشك، مذهب ٣٦٠–٢٧٠ق.م: حوايل
النظرية الناحية من (اإليبوخيه) الحكم عن التوقف أو االمتناع تتطلب بالواقع املعرفة

األخالقية. الناحية من (األتاراكسيا) النفس وراحة والطمأنينة السكينة تحقق كما
«الوسطى». األكاديمية يف الشك مذهب يتبنى أكيزيالوس ٣١٤–٢٤٠ق.م:
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الوسطى الرواقية (ب)

روما يف الرواقية الفلسفة ينرش رودوس) جزيرة (من بانايتيوس: ١٨٥–١١٠ق.م؛
املوسوعي البحث بني يجمع سوريا) (يف أباميا من (١٣٥–٥١ق.م) بوزيدونيوس وتلميذه

الخيالية. والتأمالت
قصيدة: يف عنها الرائع الشعري التعبري تجد املتأخرة األبيقورية ٩٦–٥٥ق.م:
«تراث مجلة يف عنها بحثًا (راجع األشياء طبيعة عن «املشهورة» كاروس لوكريسيوس
مذهب عن تتحول األكاديمية زيد). أو الرحيم عبد أحمد الدكتور للمرحوم اإلنسانية»
وأنطونيوخوس الالرييس وفيلون ١٢٩ق.م) إىل ٢١٤) القورينائي كارنياديس عند الشك
اليونانية الفلسفة بفضله انتقلت وسيًطا يعد (الذي شيرشون معلم وهو العسقالني،

التوفيقية. القطعية الفلسفة من نوع إىل الرومان) إىل — خاص بوجه والرواقية —

العرصالروماني (4-3)

وأفالطونية جديدة فيثاغورية اتجاهات امليالد: بعد ٢٠٠ إىلسنة ٥٠ق.م منحوايلسنة
واملبادئ والشياطني الجن وأرواح والتنجيم السحر يف و«الشحطات» التأمالت عليها تغلب
هو املرحلة هذه شخصيات أهم والخالص. النجاة إىل ديني حنني تنبع وكلها الثنوية،
(عاش السكندري وفيلون ودوميتيان) نريون حكم تحت (عاش التياني أبولونيوس
التصوف بروح متأثًرا — سعى وقد امليالد) بعد ٥٠ إىل ٢٥ق.م من باإلسكندرية
والعهد اليهودي الرتاث وبني والرواقي األفالطوني الرتاث بني الربط إىل — الهللينستي
بتوسط العالم يخلق الذي هلل املطلق العلو تأكيد رمزيٍّا. تفسريًا تفسريه طريق عن القديم

حية. شخصية صوره يف تصوره الذي «اللوجوس» من

الرومانية أو الحديثة أو املتأخرة الرواقية (أ)

ومؤلف أخالقي فيلسوف كوردوبا) يف (ُولد أنايوس: لوسيوس سنيكا، ٣–٦٥ب.م؛
بوزيدونوس. وبخاصة شديًدا، تأثًرا بالرواقيني تأثر (تراجيديات). مأساوية تمثيليات
النفس، عىل والقسوة الرصامة يف تتمثل التي الخرية الحياة إىل طريق عنده الفلسفة
واإلحسان. والغفران والوداعة التعاطف، يف تتجىل كما الناس، ومحبة للمبادئ، والوفاء
من للعبيد. وأنصافه الروح، بخلود وإيمانه شخيص، إلله إجالله يف املسيحية من يقرتب
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أهمها (ومن األخالقية ورسائله محاورات) (وهي الطبيعية األسئلة الفلسفة: يف مؤلفاته
الحياة). قرص وعن السعيدة الحياة عن رسالتاه

العاملية األخوة ونزعة األخالقي-الديني االتجاه يشتد ١٣٨م: إىلحوايل ٥٠ منحوايل
أحاديثه دون بسينيكا. قويٍّا تأثًرا تأثر وقد رساحه، أطلق ثم عبًدا كان الذي إبيكتيت، عند
أورليوس ماركوس القيرص يف الهامة شخصياتها آخر الرواقية وتجد أريان. تلميذه
كتاب (انظر الخالدة الحكمة منابع من «التأمالت» وكتابه ١٨٠م) إىل ١٦٦ من (حكم

أمني). عثمان الدكتور املرحوم ألستاذنا الرواقية الفلسفة
األطباء مدرسة أعضاء أحد وهو إمبرييكوس: سكستوس ١٥٠م؛ سنة حوايل
املطالبة واألخالق، وامليتافيزيقا املنطق ضد وحجبهم الشكاك مذاهب جمع التجريبيني،

واملعتاد. املألوف مع األخالقي السلوك بتكييف
أسيوط — ليقوبوليس يف ُولد أفلوطني: ٢٧٠م؛ إىلحوايل (٢٠٥ (أو ٢٠٣ منحوايل
إىل ١٧٥ حوايل (من ساكاس أمونيوس يدى عىل باإلسكندرية وتعلم مرص صعيد يف —
هو بإيطاليا). كامبانيا (والية مينتورنا يف ومات مكتوب) يشء عنه يُؤثر لم الذي ٢٤٢م
املحدثة. أو الجديدة األفالطونية وهي القديم العرص يف كربى فلسفية حركة آخر مؤسس
فالنفس واملعقوالت. (نوس) االلهي العقل يفيض (توهني) األول الواحد من الفيض:
الطبيعية لألجسام سبري-ماتيكوى) (لوجوي البذرية واألشكال الفردية والنفوس الكونية
(أو وعلوها النفس ارتفاع لأللوهية الكونية الصريورة هذه ويقابل الخالصة. املادة حتى
أي اإلكستازيس، (أو الوجد حتى والكشف الجدل طريق عن الحس عالم فوق رجوعها)
تكون وهناك االلهي، الواحد مع واالتحاد الفناء حالة تبلغ حيث العالم) من الخروج
يوس (فرفور بورفرييوس تلميذه كتب الواحد. مع وحيدة — أفلوطني يُعربِّ كما —
إىل وصنفها من الخمسني بعد بدأها قد كان التي كتاباته وجمع حياته سرية الصوري)
أثَّر وقد التساعات) أو (التاسوعات رسائل أو كتب تسعة منها كل تضم مجموعات ست
(وهي تاسوعاته إحدى ترجمة نُسبت عندما اإلسالمية الفلسفة عىل كبريًا تأثريًا أفلوطني
والسادسة) الخامسة التاسوعتني ومن النفس عن الرابعة التاسوعة من األكرب الجزء
إضفاء يف كبري دور له كان إذ الفكر؛ تاريخ يف «املباركة» األخطاء من هذا وكان ألرسطو،

سينا. ابن عىل وبخاصة اإلسالمية الفلسفة عىل واإلرشاقي الصويف الطابع

للدكتور العرب» عند «أفلوطني كتاب يف القديمة العربية الرتجمة راجع •
يف وفلسفته أفلوطني لحياة دراسة مع الحديثة والرتجمة بدوي، الرحمن عبد
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يف عنه كتب ما وكذلك زكريا، فؤاد للدكتور ألفلوطني» الرابعة «التاسوعية كتاب
اليونان عند والفلسفة كرم، يوسف األستاذ للمرحوم اليونانية الفلسفة تاريخ
بدوي الرحمن عبد للدكتور اليوناني الفكر وخريف مطر، أمرية للدكتورة
السطور. لكاتب الحكمة» «مدرسة يف الواحد» مع «وحيًدا عنه دراسة بجانب

عاش الذي الصوري»، «فرفوريوس الذكر السابق وصديقه أفلوطني تلميذ •
باسم ألرسطو املقوالت لكتاب مدخًال يُؤلف ٣٠٠م سنة إىل ٢٣٣ سنة بني
العرب عند اشتهر الذي الكتاب هذا ظل وقد إيساغوجي، أو «األيساجوجي»

عديدة. قرون طوال مدريس ككتاب يُستخدم

األفالطونية يحول فرفوريوس، تلميذ السوري: يامبليخوس ٣٠٠م؛ سنة حوايل
اتسمت التي التوفيقية النزعة عليه تغلب والهوتي ميتافيزيقي مذهب إىل الجديدة
كتاب من األكرب الجزء نقل أنه الحديث البحث أثبت وقد القديم. العرص أواخر بها
مؤلفات ضمن القدامى الرواة ذكره الذي التفلسف عىل الحث أو «بروتريبتيقوس»
الكتاب لهذا العربية الطبعة راجع االكتشاف. هذا تم حتى ضائًعا كتابًا وُعدَّ أرسطو

السطور. لكاتب للفلسفة» «دعوة عنوان تحت
األفالطونية عىل أضفى أثينا) يف ومات بالقسطنطينية (ولد بروقليس: ٤١٠–٤٨٥م؛
أجزاء ستة يف كوزان فيكتور أعماله نرش النهائية، واملذهبية املنهجية صورتها الجديدة

(١٨٦٤م).
أثينا. يف األفالطونية األكاديمية أبواب بإغالق يأمر جستنيان: اإلمرباطور ٥٢٩م؛
كاسينو. مونت يف الدير يُؤسس نورسيا) (من بينيديكت الفلسفة! تاريخ يف سوداء سنة

واملعرفة اإليمان والعرصاملدريس(مشكلة عرصاآلباء (4)
والفلسفة) الدين بني والتوفيق

الكنيسة آباء (1-4)

يوحنا إنجيل وبخاصة الجديد، للعهد كان املسيح: بعد الثالث والقرن الثاني القرن
مذهب ضد خصوًصا املسيحية، عن الدفاع الفلسفة. عىل قوي أثر بولس، ورسائل

«الغنوص».
الرواقية بالفلسفة الواسع بإملامه ُعرف مارتري: جستينوس ١٥٠م؛ سنة حوايل
أثره كان وإذا مسيحي، هو ما وكل حق هو ما كل منبع عنده واللوجوس واألفالطونية،
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والتشكُّل الحياة أصل أو سبريماتيكويس اللوجوس بوصفه — يشء كل يف يرسي وفعله
يف كاملة بصورة يرسي رأيه يف فهو — أفلوطني عند عرفناه كما الطبيعة يف البذري

املسيح. السيد شخص
كان (كما املادة عن ال اإلنسان حرية عن ينشأ الرش إيرينايوس: ١٤٠–٢٠٢م؛

الغنوصيون). يذهب
رفضه من الرغم عىل الرواقية بالفلسفة متأثًرا ظل ترتوليان: ١٦٠–٢٣٠م؛

(اليونانية). القديمة الوثنية للفلسفة
الكنسية التعاليم مدرسة إدارة توىل السكندري: كليمنس ٢١٥م؛ إىل ١٥٠ حوايل
من للمسيحية، ممهدة واعتربها الوثنية الفلسفة من إيجابيٍّا موقًفا وقف اإلسكندرية. يف
يف املسيحية األفالطونية مؤسس ومعرفة، علم إىل يتحول أن ينبغي اإليمان أن رأيه

«اإلغريقي». الرشق
الرشق يف مرة ألول واملذهبي املنهجي الشكل أضفى أوريجنيس: ١٨٥–٢٥٤م؛
الفلسفة من عنارص تفكريه يف تتحد للعقل، موافقته بني الذي املسيحي الدين تعاليم عىل

الجديدة. واألفالطونية الهلينستية
واإليمان، املعرفة بني الفصل رضورة إىل ذهب نيسا) (من جريجور: ٢٣٥–٣٩٤م؛

بينهما. املودة صلة أكد وإن
طاجسطا يف ولد أوجستينوس): (أورليوس أوغسطني: القديس ٣٥٤–٤٣٠م؛
ومات ١٣ / ١١ / ٣٥٤م يف بالجزائر). عنابة مدينة من بالقرب األخرس سوق اآلن (وهي
الالتيني الغرب يف املسيحيني األفالطونيني أعظم الجزائر). أو نوميديا أعمال (من أيبونا يف
لألجيال والفلسفي الديني التفكري عىل ضخم أثره الكنيسة، آلباء الفكرية الحركة وذروة
تفكريه يف ويجمع الوسيط، والعرص القديم العرص بني الفارقة العتبة عىل يقف التالية،
كافح الرسول. بولس عند اإلنسانية النظرة وبني لة املعدَّ األفلوطينية امليتافيزيقا بني
األساسية: قضاياه من حياته. أوائل يف اعتنقهما اللذين الشك ومذاهب املانوية الثنوية
سنة (االعرتافات الضالل من ويهديها يوجهها التي والنفس التثليث) (عن التثليث إله
أسس بها وضع التي ٤١٣–٤٢٦م هللا (مدينة وغايته العالم تاريخ يحدد ما بقدر (٤٠٠
ومراجعتها املبكرة مؤلفاته تصحيح عىل شيخوخته يف عكف للتاريخ). املسيحية الفلسفة

(املراجعات).
التصوف نشأة أريوباجيتا) بالبسيدو (املعروف ديونيزيوس: ٥٠٠م؛ سنة حوايل
بني التفرقة الجديدة. واألفالطونية املسيحية األفكار بني الجمع من الفلسفي املسيحي
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املدرسية الفلسفة عىل قويٍّا تأثريًا كتاباته أثَّرت السلبي، والالهوت اإليجابي الالهوت
من ابتداء اح الرشُّ من العديد تناولها وقد الوسيط، العرص يف والتصوف (االسكوالئية)

امليالدي. السابع القرن يف كونفيسور ماكسيموس
وسيايس فيلسوف سيفرينيوس)، مانليوس (أنيسيوس بوئسيوس: ٤٨٠–٥٢٥م؛
التجسس بتهمة الغربية الرومانية اإلمرباطورية قيرص تيوديريش حكم يف أُعدم روماني،
أن نيته يف كان الجديدة، باألفالطونية متأثر مسيحي الرشقية، اإلمرباطورية لصالح
لم ولكنه بينهما، التعارض عدم ليثبت الالتينية إىل وأرسطو أفالطون مؤلفات يرتجم
أرسطو، فلسفة يف ُحجة الوسطى العصور بداية يف اعتُرب مرشوعه، إتمام من يتمكن
أشهر عليها. ورشوحه املنطقية وفرفوريوس أرسطو ملؤلفات ترجماته خالل من وذلك
زنزانته يف وضعه وقد الفلسفية. املكتبة كنوز من يعد الذي الفلسفة» «عزاء هو كتب ما
الحياة عن معه وتتحدث تزوره مهيبة سيدة صورة يف الفلسفة ر وتصوَّ «بافيا» مدينة يف
السبيل وتهديه كربه عنه لتخفف والنثر الشعر بني يرتاوح عذبًا حديثًا والحظ والقدر
هذه لكاتب الحكمة» «مدرسة يف وصاحبه الكتاب هذا عن مقاًال (انظر األبدي الروح إىل

السطور).
مذهبية صورة آخر دامسكينوس) (يوهانيس الدمشقي: يوحنا الثامن؛ القرن

جديدة. وأفالطونية أرسطية أسس عىل الكنيسة آباء لتعاليم ومنهجية

العرصالوسيط: يف والتصوف املدرسية الفلسفة (2-4)
املدرسية الفلسفة قبل ما

–٧٣٠ ألكوين الكارولينجية)، (النهضة رشملان ظل يف النهضة عرص الثامن: القرن
«تور»، يف للمخطوطات مدرسة ومؤسس والكنيسة التعليم شئون يف مستشاره ٨٠٤م
والبالغة. والنحو والشعر والعلم الفن يف النهضة هذه عىل الحية وبشخصيته بكتاباته يؤثر
مفكري أكرب سكوتوس) (يوهانيس أريوجينا: أو االسكتلندي يوحنا ٨١٠–٨٧٧م؛
فلسفيٍّا صوفيٍّا مذهبًا س وأسَّ الجديدة واألفالطونية املسيحية األفكار بني مزج العرص،
واحد يشء والدين الفلسفة أن رأيه يف إليه، ورجوعها هللا عن املوجودات صدور عىل يقوم

الطبيعة. تقسيم مؤلفاته: أهم اإليمان. عىل متفوق عنده والعقل الحقيقة. عىل
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األُسس وضع األساسية: (املشكلة العرصاملدريساملبكر (5)
املسيحي) لإليمان الفلسفية

العقلية والفلسفة اإليمان، عىل املعرفة تقديم الجدليني: بني النزاع عرش: الحادي القرن
(بطرس الجدليني خصوم ذلك من العكس وعىل (بريينجار)، الجدليني عند الالهوت عىل
شامبو فون (فيلهلم التصويرية الواقعية النزعة الكليات: مشكلة حول النزاع الدامياني).

١٠٥٠–١١٢٥م). (روسيلني االسمية النزعة عىل تنترص ١٠٧٠–١١٢١م)
حي، مفكر املدرسية، الفلسفة بأب لقب كانرتبوي) (من أنسيلم: ١٠٣٣–١١٠٩م؛
أعقل» لكي «أومن عقلية: أسس عىل العقائد بإرساء العلم مرتبة إىل اإليمان يرفع أن أراد
املوجود هو (هللا هللا وجود عىل االنطولوجي دليله اشتهر العقل. عن الباحث اإليمان أو
ينطوي هللا ماهية تصور أن يرى الذي وهو منه) أعظم موجود تصور يمكن ال الذي

كانط. ونقده بعد فيما ديكارت إليه رجع وقد وجوده، عىل
املعروف املدريس «املنهج وضع البصرية، نافذ ناقد أبيالر: بيرت ١٠٧٩–١١٤٢م؛
الحجج بني يقابل الذي وهو ونقيضه) الرأي وال، نعم كذا، وليس (كذا sic et non
األكويني توماس القديس أكمله وقد مسألة، أي عىل الجواب قبل بينها ويوازن املتعارضة

لهلوييز). حبه بقصة أبيالر (اشتهر الغاية فيه وبلغ
العصور يف «العاطفي» التصوف مؤسس كالرفو: برنهاردفون ١٠٩١–١١٥٣م؛

الوسطى.
الفلسفي-الالهوتي التصوف مؤسس فونسانتفيكتور: هوجو ١٠٩٦–١١٤١م؛
بنظرية يتطور ١١٧٣م) سنة (مات فيكتور سان فون وريتشارد الوسطى؛ العصور يف

الصويف. التأمل
آراء اللورمبادري بطرس فيها جمع التي األربعة العبارات كتب ١١٥٠–١١٥٢م:
وأضيفت رشوحه، تعددت قرون، أربعة طوال التعليمي الكتاب هي تظل الكنيسة آباء

وبوئتيوس. أرسطو مثل الفالسفة آراء إليه

واليهودية اإلسالمية الفلسفة (6)

اسحق بن يعقوب يوسف أبو الكندي، (1-6)

ولذلك عربي، أصل من أنه أي ِكندة، قبيلة من وهو ٨٠٣م) سنة (حوايل بالكوفة ولد
املعتزلة نزعة الكالمية آرائه يف ونزع عرصه، بعلوم ألمَّ العرب. بفيلسوف لقب
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قبل توجد وهل ما، فعل أداء عىل اإلنسان قدرة يف والبحث والتوحيد، بالعدل (كالقول
التي والرياضيات الطبيعية الفلسفة هو الكندي فلسفة مدار معه) تكون أو الفعل
الكندي ذهب الهنديس. التناسب عىل يقومان اللذين واملوسيقى الطب يف بحوثه يف طبقها
يؤثر فاألعىل كثرية، بوسائط يكون إنما العالم يف هللا وِفعل هلل، مخلوق العالم أن إىل
ما وكل الوجود، مرتبة يف منه أرقى ألنها العلة؛ يف يؤثر فال املعلول أما دونه، فيما
بالِعلل معرفتنا من ونستطيع بمعلول، علة ارتباط ببعض بعضه يرتبط الكون يف يقع
لها، مرآة كأنه املوجودات سائر يعكس الكون يف موجود وكل باملستقبل، نتنبأ أن
الجواهر يف ليبنتز برأي شبيه رأي وهو العالم، بقية عرفت واحًدا موجوًدا عرفت فإذا
مرهون املادة وجود أن يرى إذ عقيل؛ مذهب ذو والكندي املونادات. أو الفردة الروحية
املادي، والعالم اإللهي العقل بني تقع وْسطى مرحلة ثمة أن عىل العقل، يف بتصورها
هذه اإلنسانية، النفس عنها فاضت كما األفالك صدرت عنها التي النفس هي وتلك
حياته من بذكريات مزوًَّدا العقل عالم من هبط خالد، بسيط جوهر اإلنسانية النفس
بمادة مقيدة لكنها الجسم، مادة عن مستقلة جوهرها حيث من فهي العالم؛ ذلك يف
مصدر بالجسم النفس واتصال األداء. وسيلة هو الجسم ألن أفعالها حيث من الجسم
ويف العقلية تأمالته يف يستغرق أن عليه وجب مقيًما نعيًما شاء فمن ينقيض، ال ألم
وكتب الفلسفة، يف األعىل مثله سقراط من الكندي جعل هللا. تقوى ويف العلم طلب
هو الكندي عن املأثور أن عىل أرسطو، وبني بينه التوفيق وحاول وآرائه، محنته عن
ورشحه إصالحه وحول العربية إىل منها تُرجم ما فدرس األرسطية، بالفلسفة أخذ أنه
أو طاليس» أرسطو «أثولوجيا واملسمى ألرسطو املنحول بالكتاب فعل كما وتهذيبه،
الرابعة أفلوطني تاسوعات من متفرقة أجزاء الواقع يف وهو الربوبية، يف امليامر كتاب
— العرب عند أفلوطني — بدوي الرحمن عبد الدكتور نرشه والسادسة، والخامسة
العربية بالرتجمة وقارنها الرابعة التاسوعة زكريا فؤاد الدكتور ترجم كما ص١٦٤،
يف الفلسفية، الكندي رسائل (راجع الحميص الناعمي هللا عبد بن املسيح لعبد القديمة
إىل الكندي وكتاب ريده، أبو الهادي عبد محمد الدكتور تحقيق ١٩٥٠–١٩٥٣م، جزأين
العرب وفيلسوف األهواني، فؤاد أحمد الدكتور تحقيق األوىل الفلسفة يف باهلل املعتصم
العرب وفيلسوف الرازق، عبد مصطفى الشيخ األكرب اإلمام للمرحوم الثاني واملعلم
عباس العربية عن ونقله األمريي حقي إسماعيل لألستاذ الكندي إسحاق بن يعقوب
العرب فيلسوف والكندي الكندي، بمؤلفات مفصلة قائمة وبه ١٩٦٣م بغداد العزاوي،
الجر خليل للدكتور العربية الفلسفة وتاريخ ١٩٦٤م، األهواني فؤاد أحمد للدكتور
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الدكتور وترجمة بور لدى اإلسالم يف الفلسفة وتاريخ ١٩٥٧-١٩٥٨م، فاخوري وحنا
بإرشاف العربية وترجمة سارتون لجورج العلم وتاريخ ريده، أبو الهادي عبد محمد
قاسم، محمود للدكتور اإلسالمية الفلسفة يف ودراسات مدكور، بيومي إبراهيم الدكتور
يف ودراسات مدكور، بيومي إبراهيم للدكتور وتطبيقه منهج اإلسالمية الفلسفة ويف
مفكري عند البحث ومناهج هويدي، يحيى للدكتور اإلسالمية والفلسفة الكالم علم
وتاريخ النشار، سامي عيل للدكتور وكالهما اإلسالم يف الفلسفي الفكر ونشأة اإلسالم،
اإلسالمية والفلسفة القاهرة)، جامعة بمكتبة مصورة (نسخة لسنتالنا الفلسفية املذاهب
وتاريخ ١٩٥٧م، املرصية، األنجلو القاهرة، األهواني، فؤاد أحمد للدكتور (باإلنجليزية)
وتقديم قبييس وحسن مروة لنصري العربية وترجمته كوريان، لهنري اإلسالمية الفلسفة
بني الديني الفكر وفلسفة ١٩٦٦م، بريوت تامر، عارف واألمري الصدر موىس اإلمام
وفريد الصالح صبحي الدكتور وترجمة وجارديه قنواتي جورج لألب واملسيحية اإلسالم
املذاهب يف وتجديد األول) (الباب املرشق فالسفة مذاهب يف دراسات ١٩٦٧م، بريوت جرب،
اإلسالمية الفلسفة لتاريخ وتمهيد العراقي، عاطف محمد للدكتور والكالمية الفلسفية
(باإلنجليزية) اإلسالمية الفلسفة وتاريخ الرازق، عبد مصطفى للشيخ مصطفى للشيخ

١٩٦٣م). هاراسوفيتس، فيزبادان، رشيف، ملحمد

النرصمحمد أبو الفارابي، (2-6)

وقف والهدوء. السكينة إىل يخلد رجًال كان فقد الفارابي، حياة عن كثريًا نعرف لسنا
يقال املتصوفة. بزي األمر آخر تزيَّا ثم امللوك، به يستظل الفلسفي، التأمل عىل حياته
سنة حوايل ُولد قد الفارابي وأن فاريس، أصل ومن عسكريٍّا قائًدا كان الفارابي والد إن
(الرتكستان الرتك بالد من فاراب والية يف تقع صغرية قرية وهي وسيج، يف ٨٧٠م
يوحنا هو مسيحي معلم عىل بعضها ودرس بغداد، يف علومه الفارابي حصل الحالية).
كتاب أهمها (ومن املوسيقى يف ومؤلفاته والرياضيات، باألدب دراسته يف ألم شيالن. بن
إىل بغداد من الفارابي ارتحل للرياضيات. دراسية سعة عىل شاهد الكبري) املوسيقى
يف استقر حلب ويف ببغداد. وقعت التي السياسية االضطرابات إىل راجع ذلك ولعل حلب،
البساتني بني نفسه إىل وخال القرص ترك حيث حياته أخريات يف إال الدولة، سيف مجلس
أو ماء مجتمع عند إال — خلكان ابن يقول فيما — يرى كان فما الطبيعة، ومظاهر
القصوى، السعادة األرض عىل للبرش فيها تتحقق فاضلة بمدينة حامًلا نهر، مشتبك
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باملعلم الفارابي ُسمي عاًما. ثماني عن ٩٥٠م عام ديسمرب شهر يف دمشق يف ومات
أرسطو إن مقدمته: يف خلدون ابن يقول ذلك ويف أرسطو، هو األول واملعلم الثاني،
بناءه فأقام ومسائله، املنطق مباحث من تفرَّق ما وجمع هذب ألنه األول باملعلم ُسمي
قام ملا الثاني باملعلم الفارابي وُسمي وفاتحتها، الحكمية العلوم أول وجعله متماسًكا
كان (ولعله خاصة أرسطو مؤلفات من قبله تُرجم ما ويهذب يجمع كتاب تأليف من به
كتب من آخر عدد بجانب — ونرشه حققه الذي أرسطوطاليس فلسفة كتاب يقصد
وُرتبت أرسطو كتب أُحصيت الفارابي أيام فمنذ مهدي) محسن الدكتور — الفارابي
(راجع الفارابي طريقة عىل وترشح تفرس وصارت جملتها، يف تتغري لم صورة عىل

أمني). عثمان الدكتور املرحوم بتحقيق العلوم إحصاء
كان وإذا متفقان، وأرسطو أفالطون أن عىل الربهان يقيم أن الفارابي حاول
بني (الجمع واحد الفلسفي مذهبهما فإن الحياة وسرية واألسلوب املنهج يف يختلفان
باألفالطونية مباًرشا تأثًرا ذلك يف تأثَّر وقد وأرسطو). اإللهي أفالطون الحكيمني رأيي
فمرتبة فيض، صورة يف هللا عن صدوًرا يجئ العالم كون يف بها تأثر كما الجديدة،

املراتب. أدنى إىل نصل حتى وهكذا منها األعىل املرتبة عن تفيض
عند الوقوف يرضيه يكن فلم تجرئ، مما أكثر تعمم شاملة نظرة ذا الفارابي كان
بعد وفيما املنطق يف كله جهده حرص بل الجزئية، بالعلوم يحفل يكن ولم الجزئيات،
باملوجودات العلم — أرسطو عند هي كما — عنده والفلسفة الطبيعة. علم ويف الطبيعة
للعالم. شاملة صورة العقل أمام يضع الذي الجامع الوحيد العلم وهي موجودة، هي بما
وال الوجود، ممكن وإما الوجود واجب إما فهو موجود كل أن إىل الفارابي ويذهب
إىل تُخرجه علة عليه تتقدم أن بد ال املمكن كان وملا الوجود، من الرضبني لهذين ثالث
إىل االنتهاء من بد ال وكان نهاية، غري إىل تتسلسل أن يمكن ال العلل كانت وملا الوجود،
جهاته جميع من بالفعل موجود وهو أزيل، وهو لوجوده، علة ال الوجود واجب موجود
وهو محض، وعاقل محض، ومعقول محض، وخري محض، عقل وهو ، التغريُّ يعرتيه وال
الربهان ذاته يف ويحمل املوجودات، لسائر األوىل العلة وهو األشياء، جميع عىل الربهان
من االستدالل طريق عن باهلل ومعرفتنا له. رشيك ال واحًدا يكون أن يجب أنه عىل
يصدر الواحد فمن مبارشة، معرفة به معرفتنا من أوثق عنه صدرت التي املوجودات
يُسمى ما هو ثاٍن وجود األزل منذ يفيض هللا وعن ذاته، هللا يتعقل حني وذاك العالم،
يختلف ثمانية عقول تأتي وبعده األكرب، الفلك يحرك الذي العقل وهو األول، بالعقل
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نيطت التي الثمانية العقول وهذه ذاته، يف كامل منها كالٍّ أن برغم بعض، عن بعضها
تؤلف كلها وهي تسعة، العقول فتصبح األول العقل إىل تُضاف السماوية األجرام بها
حلقة يكون الذي الفعال العقل يجئ الثالثة املرتبة ويف الوجود. مراتب من الثانية املرتبة
العقل وهذا النفس، تأتي الرابعة املرتبة ويف السفيل. والعالم العلوي العالم بني االتصال
هنالك ما بمقدار منهما فيكون البرش أفراد يف يتكثرا أن شأنهما من النفس وهذه الفعال
السادسة ويف الصورة. توجد الوجود مراتب من الخامسة املرتبة ويف اإلنسان. بني من
وبهذه ومادة. صورة قوامه يشء كل إن إذ األشياء؛ تتكون هاتني ومن املادة، توجد
أن مالحظة مع أجساًما، ذواتها ليست التي املوجودات سلسلة تنتهي الست املراتب
مراتب الثالث وأن أجسام، يف تحل هي وال أجساًما. ليست كائنات األوىل املراتب الثالث
أجناس: ستة فهي األجسام أما أجساًما. ذاتها يف تكن لم وإن األجسام تالبس األخرية
واملعادن، النبات، وأجسام الناطق، غري والحيوان الناطق، والحيوان السماوية، األجسام

والنار). والرتاب والهواء (املاء األربعة والعنارص
الفاضلة، املدينة أهل (آراء أفالطون بجمهورية السياسية آرائه يف الفارابي تأثر
السعادة تحصيل وكتاب املدنية، والسياسات وفالزر، روزنتال بتحقيق أفالطون فلسفة
الدولة زمام يملك أن بفكرة وقال آباد) حيدر طبعه وكلها السعادة سبيل عىل والتنبيه
املعصوم، الشيعي واإلمام الفيلسوف وامللك النبي صفات يجمع وعادل فاضل حاكم
به تنال ما عىل كلها مدنها تتعاون «التي الفاضلة فاألمة الفاضلة باملدينة حلمه ويحقق
األمم تتعاون عندما الفاضلة» «املعمورة أو اإلنسانية إطار إىل يتجاوزها لكي السعادة»
أن يبايل «فال التضحية طريق والحكيم املفكر ويختار السعادة. بلوغ عىل بينها فيما
والضالة الظاملة املدن واقع لتغيري سقراط» فعل كما الحياة عىل املوت يؤثر أو يموت
الطوباوي الفكر تاريخ يف ممتازة مكانة للفارابي يجعل العدل حلم وتحقيق الجاهلة.
االحتفال بمناسبة الفارابي عند الفن نظرية عن عصفور جابر الدكتور مقال (انظر
وكذلك ص١٠–٣٥، ،١٧٧ العدد ١٩٧٥م، ديسمرب الكاتب، مجلة األلف، بعد املائة بذكراه
املدرسة من الفارابي ومنزلة الرازق، عبد مصطفى للشيخ الثاني واملعلم العرب فيلسوف
وتطبيقه، منهج اإلسالمية الفلسفة ويف ١٩٣٤م باريس (بالفرنسية) اإلسالمية الفلسفية
فران، الفلسفية، املكتبة الثانية، الطبعة (بالفرنسية) للعربي العالم يف أرسطو ومنطق
املورد، ومجلة مدكور، بيومي إبراهيم للدكتور األخرية الثالثة والكتب ١٩٦٩م، باريس

الفارابي)). عن خاص (عدد بغداد ١٩٧٥م، السادس، العدد الرابع، املجلد
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(٩٨٠–١٠٣٧م) سينا ابن (3-6)

يف فلسفيٍّا مذهبًا أقام أصالة. املسلمني الفالسفة أكثر وهو وشاعر، وطبيب فيلسوف
وتعاليم اإلسالم مبادئ بني يؤلف تركيب من ممكن حدٍّ أقىص إىل يقرتب الوحدانية
نحو دائب بسعي الحياة يف عارمة فارسية رغبة فيه امتزجت وأرسطو. أفالطون
عميق. ديني بشعور مفعم ناقد مبدع عقل فيه يتجىلَّ فلسفيٍّا نسًقا فأنتجت الحقيقة،
الذي رشد ابن خالف وعىل بالكثري، له يدين الذي الفارابي خالف عىل — سينا وابن
يصوغ أن استطاع قد — كبري حدٍّ إىل رشوحه يف األصيل الفلسفي جهده ينحرص
يشايع بمن ذلك يف مستعينًا ناقدة، دراسة ألرسطو دراسته عىل بناء فلسفية» «مجموعة
عىل كبري تأثري «الشفاء» لكتاب وكان وبالرواقيني. اح الرشُّ من الجديدة األفالطونية
األخرى الفلسفية كتاباته مع أثار قد أنه من الرغم عىل واملسيحيني، واليهود املسلمني
عن أرسطو بفكرة صارًما تمسًكا «املنطق» ميدان يف سينا ابن ك تمسَّ له. املتكلمني عداوة
النفس علم ميدان يف ومزج الدينية، بجربيتهم املنطقية جربيته فاصطدمت واملعلول العلة
هي حيث من جوهر هي التي العاقلة النفس خلود عن فكرته يف وأفلوطني أرسطو بني
وفرفوريوس بأفلوطني الطبيعة) وراء (ما امليتافيزيقا ميدان يف استعان كما صورة،
من تقربه وجهة أفالطون فكر ووجه وأرسطو، أفالطون بني يوفق أن حاول الذي
اليوناني. والفكر التقليدية املعتقدات بني قوا يوفِّ أن من املسلمني فمكَّن الدينية الوحدانية
الغرب، يف واسًعا رواًجا واملاهية الوجود ذاته يف د يتوحَّ الذي هللا عن فكرته أحرزت وقد
يسد ولكي املسيحي، األكويني وتوماس اليهودي ميمون بن موىس يدى عىل وخاصة
اإلشارات). كتاب (يف عقلية صوفية بنزعة الذ والعقل الوحي بني الفجوة سينا ابن
مع العقيل االتحاد إىل يصل املعرفة من مرتبة أعىل بلغ الذي و(العارف) املتأمل فالصويف
ألن سينا؛ ابن «ميتافيزيقا» من جزء العملية والفلسفة الحديس، اإلدراك طريق عن هللا
لبقاء عنهما غنى ال والرشيعة والنبوة مجتمع، يف إال يتيرس ال اإلنسانية السعادة بلوغ
هذه يف الرفاهية لها يضمن إلهي بقانون للبرشية يأتي ع امُلرشِّ فالنبي وسعادته. اإلنسان
عند الفيلسوف بامللك املرشع النبي الفارابي د وحَّ وقد اآلخرة، الحياة يف والسعادة الدنيا
أعىل مرتبة يف يضعه وبذلك تلقائية، حدسية بمعرفة للنبي فيسلم سينا ابن أما أفالطون،
هي دستوًرا املحمدية الرشيعة من تتخذ التي املثىل اإلسالمية والدولة الفيلسوف، من
املسلمني للفالسفة بيَّنت التي أفالطون «جمهورية» ل قسيمة سينا) ابن فلسفة (يف
العدالة بفكرة وزودتهم سياسية، داللة من للرشيعة ما — «القوانني» كتابه مع —
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العقائد بني التوفيق يحاولوا أن لهم أتاح الذي بينهم، املشرتك األساس وهما والقانون،
دين فالسفة بوصفهم أصالتهم موضع وهنا اإلغريقية، واألفكار األساسية اإلسالمية
األهواني فؤاد أحمد للدكتور سينا (ابن وأساًسا لفلسفتهم محوًرا الرشيعة من يتخذون
للدكتور املرشق فالسفة مذاهب يف ودراسات سينا ابن عند الطبيعية الفلسفة ١٩٥٨م،
عن خاص (عدد ١١ املجلد ١٩٥٢م، أبريل الكتاب، مجلة العراقي، عاطف محمد
البحوث مجموعة ١٩٥٠م، قنواتي شحاتة جورج لألب سينا ابن ومؤلفات سينا)، ابن
الحيس اإلدراك ١٩٥٢م، القاهرة سينا، البن األلفي العيد يف أُلقيت التي واملحارضات
الشفاء العقاد، محمود لعباس الرئيس الشيخ نجاتي، عثمان للدكتور سينا ابن عند
القاهرة األعالم، من عدد وتحقيق مدكور الدكتور تقديم واإللهيات والخطابة (املنطق
الطبيعية الحكمة يف والنجاة ١٩٥٧م، القاهرة والتنبيهات، واإلشارات ١٩٦٠م) ١٩٥٣م،
بدوي الرحمن عبد الدكتور تحقيق الحكمة وعيون ١٩٣٨م، القاهرة واإللهية، واملنطقية
كتاب (ضمن ١٩٤٧م القاهرة بدوي، الرحمن عبد الدكتور تحقيق واملباحثات ١٩٥٤م،
العلمي املعهد القاهرة، جواشون، تحقيق الحدود يف ورسالة العرب)، عند أرسطو
١٩٠٨م، القاهرة واإللهيات، الحكمة يف رسائل وتسع ١٩٦٣م، الرشقية لآلثار الفرنيس
تحقيق سينا البن رسائل ومجموعة ١٣٥٣ه، الدكن آباد حيدر طبعة اإللهي، والفيض
(ضمن كونس شارل تحقيق العروس ورسالة ١٩٥٢م، األهواني فؤاد أحمد الدكتور
الرسائل ومجموعة سينا)، ابن عن الذكر السابق الكتاب مجلة من الخاص العدد
الثالث)، (الفصل العربية الفلسفة يف العقل وثورة ١٨٨٩م، ليدن مهرن، نرشة الصوفية
العراقي، عاطف محمد للدكتور الثاني) (الباب املرشق فالسفة مذاهب يف ودراسات
الخريية املطبعة القاهرة، الرازي، الدين (لفخر سينا البن والتنبيهات اإلشارات ورشح
الطويس الدين لنصري والتنبيهات اإلشارات ورشح سينا)، ابن عىل الرد يف وهو ١٣٢٥ه
(باألملانية) األرسطي واليسار سينا وابن ١٣٢٥ه)، القاهرة سينا، ابن ملوقف تأييد (وفيه
ذكرى ومجموعة ١٩٥٦م، طهران، جامعة سينا، ابن مهرجان وكتاب بلوخ، ألرنست
ومادة ١٩٥٢م، بالقاهرة الرشقية لآلثار الفرنيس العلمي املعهد منشورات من سينا ابن
محمد الدكتور وتعليق ترجمة ٤ عدد ١ مجلد اإلسالمية، املعارف بدائرة سينا ابن
للمرحوم املرصية الكتب بدار املحفوظة ورشوحها مؤلفاته سينا وابن الفندي، ثابت
املعارف دائرة يف صليبا جميل للدكتور وتأثريه وفلسفته سينا ابن مؤلفات السيد، فؤاد
١٩٥١م، دمشق صليبا، لجميل سينا ابن إىل أفالطون ومن ص٢٢١، ٣ مجلد للبستاني
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وهو ١٩٥٢م لوزاك، لندن، وكنز، نرشه (باإلنجليزية) والعالم الفيلسوف سينا: ابن
سينا). ابن عن كمربدج جامعة محارضات مجموعة

(١٠٥٩–١١١١م) حامد أبو الغزايل، (4-6)

«الجويني»، الحرمني إمام عىل نيسابور يف الكالم علم ودرس بخراسان، طوس يف ُولد
أُسند حتى فيه وظل — السلجوقي السلطان وزير — امللك نظام مجلس عىل قِدم ثم
الفلسفة دراسة عىل فأقبل به، تستبد الشكوك أخذت بغداد. يف التدريس منصب إليه
— سينا وابن الفارابي سيما وال — الفالسفة كتب درس وقد شكوكه. من تخرجه لعلها
لنقدها، متعرض غري الفلسفة مسائل فيه ص يلخِّ — الفالسفة مقاصد — كتابًا ألَّف ثم
الفلسفة، عىل هجوم أقىس يعد الذي الفالسفة» «تهافت أهمها تالية، كتب إىل ذلك ُمرجئًا
موقف التخاذ اضطرها أو نهائيٍّا عليها قىض أنه طويًال زمنًا الناس تصور لقد حتى
ببغداد، التدريس منصب يف طويًال الكتاب هذا تأليفه بعد يلبث لم نفسها. عن الدفاع
هتف اآلخرة ودواعي الدنيا نوازع بني طويل تردد وبعد الشكوك، عاودته عنه، فانقطع
(راجع عليه مقبل هو ملا استعداًدا يروِّضها نفسه إىل وخال فاعتزل باطني هاتف به
متنقًال، سنني عرش لبث حيث بغداد مغادرة إىل األمر به وانتهى الضالل!) من املنقذ
أُلِّف قد الدين» علوم «إحياء وهو كتبه أكرب أن الظن وأغلب والتأليف. العبادة إىل ينرصف
واإلسكندرية املقدس وبيت دمشق إىل األسفار به ذهبت الفرتة. هذه من األول الشطر يف
نيسابور، يف وجيًزا زمنًا التدريس مهنة استأنف حيث وطنه إىل رجع ثم واملدينة، ومكة

طوس. رأسه مسقط يف منيته وافته حتى
تتمثل اتجاهات أربعة فوجد عرصه ثقافة يف التيارات مختلف الغزايل استعرض
ولكنهم العقيدة، عن املدافع مهمة يؤدون الذين املتكلمني جماعة هي أربع جماعات يف
فهو املؤمن أقنع أن دفاع وهو امُلنزَّل، بالوحي أوًال التسليم أساس عىل دفاعهم يبنون
اإلمام من علمهم يقتبسون أنهم يزعمون الذين الباطنية وجماعة املؤمن، غري يقنع ال
وأما مقنعة، حجة إىل ال معلمهم عن النقل إىل مستند يعرضونه ما فكل املعصوم،
إىل سبيل ال برهانية بعلوم الناس تثقيف يف فضل من لهم مما الرغم فعىل الفالسفة،
إال الدين، تخالف ال التي جوانبها بعض يف والطبيعيات والفلك كالرياضيات فيها الشك
ُعني التي املسائل أهم (ومن الرأي وفساد للتناقض بحوثهم سائر يف يتعرضون قد أنهم
الكليات يعلم هللا بأن والقول العالم، ِقدم نظرية ثالث: فيها الفالسفة رأي بإبطال الغزايل
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هي وحدها األرواح بإن قولهم أساس عىل األجساد بعث وإنكار الجزئيات، دون وحدها
أداة العقلية األقيسة يف يجدون ال الذين املتصوفة جماعة ثم الفناء) عليها يجوز ال التي
ثم ومن الباطني الذوق أو الحدس هي عندهم الصالحة األداة بل الحق، ملعرفة صالحة

األخرى. الثالث الجماعات دون بنظرتهم أخذ فقد
املرشق فالسفة مذاهب يف دراسات بدوي، الرحمن عبد للدكتور الغزايل (مؤلفات
دنيا سليمان الدكتور تحقيقات وانظر العراقي، عاطف محمد للدكتور الثالث) (الباب

الغزايل.) نظر يف كالحقيقة عنه ومؤلفاته

الصائغ بن يحيى بن محمد بكر أبو باجة، ابن (5-6)

سقوط بعد ١١١٨م عام إشبيلية يف أنه من أكثر حياته عن نعرف وال رسقسطة يف ُولد
املرابطني، ببالط التحق حيث فاس إىل انتقل ثم غرناطة، يف ذلك بعد نراه ثم رسقسطة

١١٣٨م. عام ومات
مذهبًا تكون أن إىل منها أقرب األرسطي للمذهب رشوًحا باجة ابن مؤلفات كانت
العقل تكامل بيان يف طريقته هو عنده النظر يلفت ما أهم ومن به، ا خاصٍّ فلسفيٍّا
عىل مذهبه باجة ابن ويقيم املوجودات. بني ومكانه العلم من اإلنسان ومبلغ اإلنساني
الصورة توجد أن يجوز وبينما والصورة، الهيويل هما األساسينَي املبدأين أن أساس
تسلسل يف تتدرج والصور صورة، بغري توجد أن للهيويل يمكن فال الهيويل، من مجردة
العقل صورة هي وأعالها باملادة، تتصل التي الهيوالنية الصورة هي فأدناها صاعد،
أدناه من املتدرج السلم هذا يف يصعد إنما وتكامله تطوره يف اإلنساني والعقل املفارق.
التي النفس تصورات فإدراك املادية، األجسام يف املاثلة الصور بإدراك فيبدأ أعاله، إىل
الفعال فالعقل ذاته، يف اإلنساني العقل إدراك ثم والعقل، الحس بني وسطى مرحلة هي
يعلو حتى األفالك، عقول إدراك ثم اإلنساني، العقل مرتبة عىل تعلو مرتبة يف هو الذي
بل بالتصوف، ال مسرتشًدا، الصعود يتم وهكذا هللا. وهو األول العقل يدرك حيث إىل
العقيل والنظر العقلية، باملعرفة كماله إىل يصل اإلنساني العقل إن أي التأملية، بالفلسفة
عدد مع نرشه (وقد املتوحد» «تدبري هو مشهور كتاب باجة والبن العظمى. السعادة هو
التي اإلنسانية الحياة إن فيه يقول ١٩٦٨م) بريوت فخري، ماجد الدكتور رسائله من
ويجوز أحيانًا، املجتمع حياة اإلنسان اعتزل إذا إال تتحقق ال العقل إلمالء وفًقا تجئ
العقلية حياتهم ليعيشوا كبرية أو صغرية جماعات أنفسهم من يؤلفوا أن للحكماء
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فؤاد أحمد الدكتور تحقيق االتصال رسالة (انظر العامة شواغل عن بمعزل الرفيعة
مجموعة مع وتجدها ١٩٥٠م. رشد، البن النفس كتاب تلخيص مع نُرشت األهواني،

الذكر)). السابقة فخري ماجد الدكتور (نرشة اإللهية باجة ابن رسائل

القييس طفيل بن امللك عبد بن محمد بكر أبو طفيل ابن (6-6)

أراد ١١٨٥م. عام مراكش يف ومات — باألندلس الصغرية املدن إحدى — قادس يف ُولد
الكون، يف مبتكر برأي يخرج لعله الرشق أهل بحكمة اليوناني العلم يمزج أن طفيل ابن
كان حني عىل لكن واملجتمع، الفرد بني بالعالقة — باجة ابن اهتم كما — اهتم وقد
يلتقي بأن الدنيا وشواغل املجتمع سواد عن الفكر أصحاب عزلة من يكتفي باجة ابن
من أبعد هو ما إىل طفيل ابن ذهب بينهم، يربط صغري مجتمع يف مًعا املفكرين جماعة
ويتضح املجتمع، عنها نشأ التي النواة باعتباره الواحد الفرد إىل بتحليله وصل إذ ذلك؛
دار ١٩٤٩م، أمني، أحمد نرشة (راجع يقظان» بن «حي الرائعة الفلسفية قصته من ذلك
تواضع بما اإلنساني املجتمع أولهما يف يصور قسمني: يقسمها التي بالقاهرة) املعارف
يصري حتى عقليٍّا نموٍّا ينمو للفطرة يرتكه واحًدا فرًدا ثانيهما يف ويصور ُعرف، من عليه
وأن هللا يعرف وأن بمشاهداته، الطبيعة يعرف أن وحده مستطاعه يف كامًال فيلسوًفا

بالتفكري. نفسه يعرف
املعارف دار العراقي، عاطف محمد للدكتور طفيل ابن فلسفة يف (امليتافيزيقا

والتجديد.) العقل سلسلة من الرابع الكتاب ١٩٧٩م، بالقاهرة،

(١١٢٦–١١٩٨م) محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو رشد، ابن (7-6)

الغرب يف أما مراكش، يف وتُويف بإسبانيا، قرطبة يف ُولد وطبيب. وقاٍض وفقيه فيلسوف
فهم عىل األرسطية رشوحه ساعدت وقد أرسطو، شارح أنه هو به يُعرف ما أشهر فإن
املدرسة قيام إىل وأدت واملسيحيني، اليهود بني الغرب يف نفوذه ونرشت األول، املعلِّم
قد كانت وإن األكويني، وتوماس األكرب ألبري وحاربها الكنيسة أدانتها (التي الرشدية
من إيطاليا ويف الرباباني، سيجر عىل عرش الثالث القرن يف فرنسا يف كبريًا تأثريًا أثَّرت
رشوحه يف رشد ابن ويُبدي بادوا) مدرسة عىل عرش السادس حتى عرش الرابع القرن
بصرية الطويلة) والرشوح املتوسطة والرشوح (امللخصات أرسطو ملؤلفات املختلفة
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األُول. املسلمني الفالسفة من أرسطو بآراء التزاًما أكثر وهو موجز، جيل وعرضه نافذة،
باإلضافة ا، خاصٍّ اهتماًما التهافت) (تهافت الفالسفة عىل الغزايل لهجوم تنفيده ويستحق
الحكمة بني فيما املقال فصل (وأهمها جدليٍّا نموٍّا تنمو فلسفية دينية رسائل ثالث إىل
ق يُوفِّ أن عاتقه عىل أخذ وقد أفالطون. «جمهورية» عىل ورشحه االتصال) من والرشيعة
يف يقول وبأن «الفصل» يف منهما لكل املقصد وحدة يقرر بأن والفلسفة الرشيعة بني
واحدة فالحقيقة شقيقة». وأخت «رفيقة لألخرى منهما كال إن «الجمهورية» عىل رشحه
كانت هنا ومن مختلفة، أنحاء عىل ونفرسها إليها نسعى أننا هنالك ما كل تتجزأ، ال
الالتني. الرشديني إىل تنتمي إنما وهي خطأ، إليه نُسبت قد املزدوجة الحقيقة نظرية
ما الربهانية بالحجة يعرض أن يف والواجب الحق وحده للفيلسوف رشد ابن ويجعل
الُحجج فيستخدمون املتكلمون أما باطني، معنى من للنبي بها أوحى التي الرشيعة يف
الكتاب يف ورد بما يُسلِّموا أن فعليهم العوام وأما العوام، جماهري ويبلبلون الجدلية
العقل فيلسوف يشء كل قبل هو الظاهرة. بمعانيها ومجازات وأمثال قصص من امُلنزَّل

اإلسالم. يف الحرة العقلية والنزعة
برج، دين فان بها قام إنجليزية ترجمة وله — ١٩٠٣م القاهرة التهافت»، «تهافت
تحقيق الطبيعة، بعد ما تفسري — ١٩١٣م بون هورتن، أملانية وأخرى ١٩٥٤م لندن
ببريوت، الكاثوليكية املطبعة مجلدات، ثالثة يف ١٩٣٨–١٩٥٢م، بويج موريس األب
حيدر نرشة رشد، ابن رسائل قاسم، محمود الدكتور تحقيق امللة عقائد يف األدلة مناهج
١٩٥٠م، األهواني فؤاد أحمد الدكتور تحقيق ألرسطو النفس كتاب تلخيص الدكن، آباد
كتاب تلخيص ١٩٥٩م، أمني عثمان الدكتور تحقيق ألرسطو الطبيعة بعد ما تلخيص
تلخيص ألرسطو)، النفس كتاب مع (طبع املحسوس الحس كتاب تلخيص الخطابة،
أيًضا وراجع بدوي، الرحمن عبد الدكتور بتحقيق األخرية الثالثة والكتب الشعر كتاب
أمني، ألحمد اإلسالم وُظهر وضحى وفجر ١٩٥٣م، العقاد محمود لعباس رشد ابن
وترجمة بور لدى اإلسالم يف الفلسفة وتاريخ ١٩٠٣م، أنطون لفرح وفلسفته رشد وابن
الدكتور وترجمة لبالنثيا األندليس الفكر وتاريخ ريدة. أبو الهادي عبد محمد الدكتور
وترجمة جوتييه لليون اإلسالمية الفلسفة لدراسة واملدخل ١٩٥٥م، مؤنس حسني
يف مصورة نسخة وهي لسنتالنا الفلسفية املذاهب وتاريخ موىس، يوسف محمد الدكتور
والعقل النفس ويف عليه، املفرتى الفيلسوف رشد وابن القاهرة، جامعة بمكتبة مجلدين
األكويني توماس لدى وتأويلها رشد ابن عند املعرفة ونظرية واإلسالم، اإلغريق لفالسفة
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عاطف محمد للدكتور رشد ابن فلسفة يف العقلية والنزعة قاسم، محمود للدكتور وكلها
وبني مدكور، بيومي إبراهيم للدكتور وتطبيقه منهج اإلسالمية الفلسفة ويف العراقي،
موىس، يوسف محمد للدكتور الوسيط العرص وفالسفة رشد ابن رأي يف والفلسفة الدين
قمر، يوحنا لألب رشد وابن عمارة، محمد للدكتور رشد ابن فلسفة يف واملثالية املادية
بريوت، الحلو، لعبده املغرب فيلسوف رشد وابن ببريوت الكاثوليكية املطبعة جزأين، يف
للمرحوم اإلسالم يف واملجددون زعيرت. عادل وترجمة رينان إلرنست والرشدية رشد ابن
للدكتور والخلود الوجود رشد، ابن فلسفة ويف ١٩٦٥م، األول الجزء الخويل، أمني األستاذ

بيصار. محمد

خلدون بن محمد بن الرحمن عبد الدين ويل خلدون، ابن (8-6)

أن وبعد تونس، يف علومه حصل ١٤٠٦م. عام بالقاهرة وتُويف ١٣٣٢م عام بتونس ُولد
حينًا مسافًرا وارتحل حينًا، الدولة بخدمة اشتغل عرصه يف املعروفة العلوم كل درس
هو دمشق. يف بتيمورلنك والتقى وإفريقية، إسبانيا يف كثرية حكومات لدى وسفر آخر،
وكشف ِعللها التي الحوادث تتبع عىل املبنية املجتمع فلسفة أو التاريخ فلسفة واضع
ثقافة من فيها يعرض وما االجتماعية الحياة هو التاريخ علم وموضوع قوانينها.
وحكوماتهم، ومنازعاتهم، معاشهم، وطرائق الناس، أعمال يبني فالتاريخ وعقلية، مادية
بسيطة، مبادئ من بادئه قليًال قليًال املدنية تزدهر كيف يبني ثم وعلومهم، وصناعاتهم،
القبيلة، ثم البداوة، حالة هي مختلفة صور يف الجماعة وتتقلب الزوال. يف تأخذ ثم
بهما يتم عاملني أقوى هما والعصبية الدين أن خلدون ابن وعند مدينة، يف الدولة ثم
تحلل حدث ما فإذا حاجات، من أفرادها بني يؤلف وبما الحاكم بإرادة الجماعة اتحاد
ومن الشهوات، يف وانغماس َرَغد من الحضارة تُحِدثه قد ما بسبب املجتمع بناء يف
الصحراء، من تأتي قوية قبيلة ظهرت بدينهم، وللتمسك الحربي لبأسهم الناس فقدان
ليُنشئ امُلرتفة املدينة عىل وانقض قوية، بعصبية يتمتَّع مرتف غري شعب ظهر أو
ويُؤسس، يبني األول الجيل هكذا: هو الكربى والجماعات الدول فشأن جديدة. دولة
إن إذ كلها؛ املدنيَّات حال هي وتلك يهدم، واألخري األول، بناه ما عىل يحافظ والثاني
نشوء عن «الدورية» خلدون ابن نظرية وتعد ثابتة. قوانني البرشي والعمران للمدينة
عن التاريخ فلسفة عن مشابهة نظريات عىل سابقة وزوالها وازدهارها «العصبيات»

وتوينبي. واشبنجلر ونيتشه فيكو عند للحضارات «الدوري» التعاقب
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الدكتور تحقيق من واملقدمة بدوي، الرحمن عبد للدكتور خلدون ابن مؤلفات (انظر
التاريخ فلسفة ويف ١٩٦٠م، األوىل الطبعة العربي، البيان لجنة وايف، الواحد عبد عيل

الحرصي.) لساطع خلدون ابن ومقدمة صبحي. محمود أحمد للدكتور

موىش) (الربي ميمون ابن (9-6)

الذين الوسيط العرص يف اليهود املفكرين أبرز من إسباني، يهودي وطبيب فيلسوف
التأويل طريق عن واحد مركب يف اليهودي والدين األرسطية الفلسفة بني التوفيق حاولوا
١٢٠٤م، عام بالفسطاط ومات قرطبة يف ١١٣٥م عام ُولد والتلمود. للتوراة املجازي
أحد ميمون ابن كان الدين. صالح وطبيب مرص يف اليهودية الطائفة (ناجد) رئيس كان
أساًسا يُقدم أن املعرفة عن نظريته يف وحاول اليهودي الالهوت يف العقلية النزعة رواد

الدينية. للحقيقة عقالنيٍّا
الفكر عىل كبريًا تأثريًا — الحائرين داللة كتابه وخاصة — وكتاباته رشوحه أثرت
عىل أثرت كما األكويني، توماس وبخاصة املسيحية، املدرسية والفلسفة كله، اليهودي
وَحرفية جهة من األرسطية الفلسفة بني التوفيق يف محاولته اعتمدت وقد اسبينوزا.
من املسلمني الفالسفة عىل اعتمدت أخرى. جهة من القديم العهد يف وردت كما الحقيقة
عن فكرته منه استقى الذي رشد وابن الخلود، يف بنظريته له يدين الذي سينا ابن أمثال

هللا. يف والوجود املاهية هوية
اإللهي، والعلم الفلسفة يف جالينوس عىل القرطبي ميمون بن موىس رد (انظر
مايو القاهرة، جامعة اآلداب، كلية مجلة مايرهوف، وماكس شخت يوسف حه صحَّ

ص٧٧–٨٨.) ١٩٣٧م،

املدرسية الفلسفة قمة (7)

الدومينيكان وجماعات وأكسفورد، باريس جامعتي تأسيس ١٢٠٠م: سنة حوايل
وانتشار ظهور من الرغم عىل األوغسطيني بالرتاث تتمسك األوىل والفرنسيسكان،
وتجعل األرسطية الفلسفة تتمثَّل والثانية قبل، من معروفة تكن لم ألرسطو مؤلفات
والرياضية الطبيعية العلوم يف للبحث هامة بدايات جانب إىل مسيحية، فلسفة منها

محَدثة. أفالطونية واتجاهات
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الشسرت يف ُولد (فرانسسكاني) بيكون: روجر ١٢٢٠)–١٢٩٤م؛ (أو ١٢١٠ حوايل
الطبيعة يف وباحث فيلسوف «العجيب». الدكتور ُسمي أكسفورد، يف ومات (سومرسيت)
للحقيقة، الوحيد الضمان بوصفها التجربة أهمية أكد اللغة، يف وعالم ريايض أساس عىل
الالهوتي املنهج نقد التجريبية، النزعة وبني الكشف يف أوغسطني نظرية بني مزج

اًما. هدَّ نقًدا التقليدي
أرسطو لفلسفة شامل عرض أول (دومينيكاني) األكرب: البريت ١١٩٣–١٢٨٠م؛
توماس القديس عليه وتتلمذ الفلسفة، يف بنفسه نفسه علَّم مسيحيٍّا. تمثًُّال تمثلها مع
موسوعيٍّا فلسفيٍّا مذهبًا املسيحية للمدارس وقدَّم الرشدية، النزعة حارب األكويني،
مما واملعادن والجغرافيا والحيوان النبات عن املعلومات من كبريًا قدًرا فيه أدخل محكًما

الوسيط. العرص يف الطبيعية العلوم تاريخ يف مرموقة مكانة له جعل
ممثل أكرب (فرانسسكاني) بونافنتورا: ١٢١٧  /  ١٢١٨–١٢٧٤م)؛ (أو ١٢٢١
والالهوت الفلسفة بني فكره جمع ولهذا املسيحية، املثالية أو األوغسطينية للنزعة مذهبي
السقطة بعد اإلنسان ألن بنفسها؛ واكتفاءها الفلسفة استقالل استحالة يرى والتصوف.
تنصبَّ أن النهائي وهدفها الالهوت، خادمة بالرضورة الفلسفة كانت ولهذا باهلل. متعلق
باطن يف تُرشق األبدية (الحقائق أوغسطني عند اإلرشاق بنظرية يؤمن التصوف. يف
الفيض أساس عىل العالم مستويات ويرتتب اإللهي) الروح طريق عن اإلنساني الروح
والزمان (اإللهي)، القانون قبل الزمان فهي التاريخية املراحل أما واالكتمال. واإلشعاع
هو الفرد وطريق الكنيسة. طريق عىل ينطوي الذي والعناية النعمة وزمان له، الخاضع
واالستنارة هللا، إىل الصويف االتجاه مراحل عنه تُعربِّ الذي الكنيسة طريق مع التوحد
هللا بابن الكلية املعرفة يف والفرد الكنيسة طريق يصيب بهذا برؤيته. واالكتمال بنوره،

املسيح). (السيد
فلسفي مفكر أهم (دومينيكاني) األكويني: توماس القديس ١٢٢٥–١٢٧٤م؛
تطور عىل — أوغسطني بجانب — تأثريًا وأكربهم الوسيط، العرص قمة عىل والهوتي
املسيحية) (الواقعية املدرسية لألرسطية واملنهجي املذهبي البناء ُمتمم املسيحية. الفلسفة
الرتاث بني العجيب التأليفي تفكريه يجمع الجميع، ومعلم املالئكي» «املعلم ب ب لُقِّ
من كثري يف تخلو (ال أصيلة وحدة يف األرسطية الفلسفة وبني عليه السابق املسيحي
بالتصورين مستعينًا واملوجودات الوجود بناء يُفرس تاريخية!) تحريفات من األحيان
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ديناميس) (الواقع، والفعل اإلنريجايا) (اإلمكان، القوة أرسطو: فلسفة يف املعروفني
بنائه تدرج عن األساسية فكرته عىل معتمًدا مجموعة، يف للخلق رائعة أونطوجيا ليبني
وإذا املحض. اإللهي الفعل أو الخالص» «الواقع إىل األوىل» «املادة من وتسلسله املنظم
تبًعا والفلسفة والالهوت والعلم، اإليمان بني والتمييز الفصل عىل يحرص توماس كان
والنور بالوحي، اإليمان مصدر هو الذي للطبيعة الفائق النور (بني مصادرهما الختالف
(خصوًصا أعماله سياق يف دائًما بينهما يجمع فإنه طبيعية) معرفة كل مصدر الطبيعي
يف ما أروع لعل األمم). عىل للرد واملجموعة الالهوتية، املجموعة املشهورة: مجاميعه
للحقائق الكاشف والتحليل والتحليل «الظاهرياتي» الوصف عىل قدرته هو األكويني
(األخالقي) والعميل (املعريف) النظري السلوك أللوان وصفه خصوًصا واملوضوعات،
وشغل الالهوتي التفكري عليه غلب فقد ذلك ومع وبنيتهما. رشوطهما وتحليل لإلنسان
املبكرة كتاباته وبعض أرسطو عىل العديدة رشوحه (باستثناء كتاباته من كبريًا حيًزا
نظرته وراء واألخالقية االجتماعية فلسفته توارت كما واملاهية) املوجود عن كتابه مثل

للموجودات. العقلية الوحدة عىل تقوم التي اإلنطولوجية

بعنوان مجلدات خمسة عوَّاد بولس املطران منها ترجم الالهوتية، املجموعة •
بعدها). وما ١٨٨٧م (بريوت الالهوتية الخالصة

«مجموعة بعنوان العربية إىل الفلسفية املجموعة كرم أبو هللا نعمة املطران ونقل •
١٩٣١م). لبنان (جونيه، األول املقالة ترجمة ونرش الخوارج» عىل الردود
الوسيط.) العرص يف األوروبية الفلسفة تاريخ مكرم، يوسف (عن

واغتيل (هولندا) برابنت يف ُولد بربان) (دي الربابنتي: سيجر ١٢٣٥–١٢٨٤م؛
–١٢٧٠ عامي آراءه الكنيسة وأدانت باريس، يف بالتعليم قام (بإيطاليا). أورفيتو يف
رشوح عىل باالعتماد أرسطو تفرس (التي الالتينية الرُّشدية النزعة ممثيل أكرب ١٢٧٧م.
األكرب وألبريت األكويني توماس حاربه املسيحية) العقائد إىل الرجوع دون رشد ابن
حرية وإبطال جميًعا، البرش عن العقل ووحدة العالم أبدية عن آرائه بسبب شعواء حربًا
يف صادقة الواحدة العبارة تكون أن إمكان أي املزدوجة»، «الحقيقة عن وفكرته اإلرادة

الطبيعي. العقل حكم يف وكاذبة واإليمان، الدين أمور
صويف مفكر وأعمق أعظم املعلم) أو (امليسرت إكهارت: ١٢٦٠–١٣٢٧ / ١٣٢٨م؛
ومات جوتا مدينة من بالقرب ١٢٦٠م سنة حوايل ولد املسيحية. الوسطى العصور يف
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اإللهية تجربته عاش محاكمته. نهاية قبل (كولونيا) كولن مدينة يف ١٣٢٨م سنة حوايل
تراث عىل الحية التجربة هذه جذور تغذت مؤثًرا. صادًقا جدليٍّا تعبريًا عنها وعربَّ
الدومينيكانيني كبار عند الرئيسية واألفكار ناحية، من الجديدة واألفالطونية أوغسطني
أخرى. ناحية من — األكويني وتوماس األكرب ألبريت مثل — عرش الثالث القرن يف
— والجسارة بالغموض تتسم التي — الحية تجربته وضع وواعظ ومفكر متصوف
بحماس مواعظه سماع عىل يقبلون كانوا الذين املؤمنني من واألحياء الحياة خدمة يف
نفسه يثبت وال يشء، كل عن يتخىل أن إكهارت رأي يف اإلنسان عىل بالغني. وخشوع
واحًدا صار الكامل التخيل هذا حقق فإذا فعل. وال إرادة وال علم يف عنها يبحث أو
وحدة ال ق، تحقُّ وحدة وهي هللا. مع األبدية، الحقيقة مع واحًدا موجود، هو ما كل مع
األوصاف: بمختلف الوحدة هذه يصف تبرصه. ما مع املبرصة العني بوحدة أشبه مادية،
يصور من يحيا كما ويحيا، فيها يولد وهللا األبدي، «أساسها» أو أصلها إىل تعود فالنفس
حياتها، هي هللا حياة تصبح إذ هللا، ابن صورة عىل تولد ذاتها والنفس صورته، يف نفسه
املتلقي فؤاد من املحسن بهدية العرفان يولد كما فيها ويحيا النفس من ليولد هللا إن بل
البابا عهد يف ورسائله، مواعظه يف وردت قضية وعرشين ثمانية الكنيسة أدانت لهديته.
كانت ولعلها إكهارت، موت بعد ١٣٢٩م سنة الحكم وصدر والعرشين، الثاني يوحنا
إكهارت أثر فهمها. العامة يُيسء أن خشية وغرابتها صيغتها لتطرف إدانة الحقيقة يف
نيقوال حتى و«تاولر» «زويزه» من ابتداء األملانية والفلسفة التصوف عىل كبريًا تأثريًا
بل بادر، فون وفرانز سيلزيوس وإنجليوس بوهمه ويعقوب كوز) فون (نيقوال الكوزي

هيدجر). (مثل واملعارص (شيلنج) الحديث الفكر يف ملموس تأثريه إن
والالهوتيني الفالسفة أشهر من (فرانسسكاني) دنسسكوتس: ١٢٧٠–١٣٠٨م؛
وباريس وكامربدج أكسفورد يف التعليم وتوىل اسكتلندا يف ولد الوسيط، العرص يف
العقلية، ونزعته األكويني توماس لفلسفة الالذع بنقده ُعرف فيها. مات التي وكولونيا

العرب. وُرشاحه ألرسطو وكذلك
املدرسة — أوغسطني القديس عىل فيه اعتمد الذي — اإلرادي مذهبه أسس
املعرفة تحديد عىل «السكوتية» هذه وتقوم اسكتلندا. يف إليه نُسبت التي الفرنسسكانية
التي هي فاإلرادة والعقل، الفهم عىل الحرة اإلرادة وأسبقية اإليمان، لصالح الفلسفية

السعادة. مبدأ كانت ولهذا به، والتعلق هللا إىل االتجاه تختار
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املتأخرة املدرسية الفلسفة (1-7)

قبل ولد (فرانسسكاني) األوكامي: وليم ١٣٤٩  /  ١٣٥٠م؛ حتى ١٣٠٠ حوايل من
االسمية النزعة مؤسس ميونيخ. يف ومات بإنجلرتا ساري إمارة يف بقليل ١٣٠٠م سنة
والجزئية الفردية لألشياء الواقعي بالوجود نقول التي املتأخرة — التصورية أو —
تسميات مجرد (ال عقلية تصورات هي حيث من موجودة العامة املفاهيم وتعترب وحدها
يف — الكليات) مشكلة حول املبكر الخالف يف االسمية النزعة ذلك إىل ذهبت كما لغوية
العقيل الالهوت وأن للربهان، أساًسا تصلح وال عليها الربهنة يمكن ال العقائد أن رأيه
إليه تُنسب واملعرفة. اإليمان بني الوسيط الفكر أقامه الذي االرتباط تفكك — مستحيل
كبلر يدي عىل ذلك بعد تأكدت التي والعلمية الطبيعية البحوث بعض مدرسته وإىل

وجاليليو.
إىل نسبة الكوزاني) أو الكوزي (نيقوال كوز: فون نيقوالوس ١٤٠١–١٤٦٤م؛
منصب بلغ كرييس. أو كريفس نيقوال األصيل اسمه بأملانيا. املوزل نهر عىل كوز بلدة
يصعب ولهذا الحديثة، الفلسفة حدود عىل يقف أصيل مفكر ١٤٤٨م. سنة الكاردينال
من (استمدها وصوفية جديدة وأفالطونية فيثاغورية عنارص تفكريه جمع تصنيفه.
االسمية النزعة أصحاب بأفكار تأثره بجانب إكهارت) وامليسرت األريوباجي ديونيزيوس
الوسيط. الفكر تصور عن واختالفه بحداثته يفاجئنا العالم عن تصور إىل انتهى بحيث
عن بنظريته ُعرف األملانية. الفلسفة ومؤسس حديث مفكر أول ى يُسمَّ أن استحق لهذا
تناهيه ويدرك حدوده يعي الذي البرشي العلم أي اجنورانسيا) (دوكتا الجاهل» «العلم
تالقي عن (فكرته األضداد فيها تلتقي التي الالمتناهية اإللهية الحقيقة إىل بالقياس
عن كشفية رؤية يراها أن إمكانه يف كان وإن ُكنهها يعرف أن يمكن وال األضداد)
إمكانه هو — هللا أي — فهو أساسه، أو العالم علة هو هللا كان وملا الوجد. طريق
ال ا» «رسٍّ مثله يصبح كما هللا، نهائية ال يف العالم يشارك ولهذا (Possest)؛ الواقعي
العالم بني الوسيط هو املسيح والسيد الرياضية. الرموز طريق عن إال تفسريه يمكن

الصغر. يف الالمتناهي والعالم الكرب يف الالمتناهي

يوسف لألستاذ الوسيط» العرص يف األوروبية الفلسفة «تاريخ العربية: يف راجع •
يف و«الفلسفة بدوي، الرحمن عبد للدكتور الوسطى» العصور و«فلسفة كرم،
من و«نماذج جيلسون)، (عن إمام الفتاح عبد إمام للدكتور الوسيط» العرص
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مدروسة نصوص (وبه حسنني حنفي حسن للدكتور املسيحية» الفلسفة
والوجود تعقل، كي وآمن املعلم، الرتتيب: عىل وهي واألكويني وأنسيلم ألوغسطني
إسالمية فلسفة الوسطى: العصور يف الفلسفي الفكر و«معالم واملاهية)،

فراج. عبده لألستاذ ومسيحية»

العرصالحديث فلسفة (8)

عرصاالنتقال (1-8)

إيطاليا يف النهضة (أ)

ومؤسس الالتينية إىل وأفلوطني أفالطون مرتجم فيتشينو: مارسيليو ١٤٣٣–١٤٩٩م؛
جديدة. مسيحية أفالطونية األفالطوني»، «الالهوت فلورنسا. يف األفالطونية األكاديمية

والفلسفة األفالطونية تجديد بني يؤلف مرياندوال: ديال بيكو ١٤٦٣–١٤٩٤م؛
األرسطية.

«الحقيقة نظرية عن تعبريه إىل أهميته ترجع بومبونازي: بييرتو ١٤٦٢–١٥٢٥م؛
واضًحا. تعبريًا املزدوجة»

بمقاالته ُعرف إيطايل ومفكر ومؤرخ سيايس مكيافييل: نيكولو ١٤٦٩–١٥٢٧م؛
عام ولد أغسطس عرص يف روماني مؤرخ (وهو ليفيوس لتيتوس األوىل الحوليات عن
عرصه حتى روما تأسيس منذ الروماني التاريخ وتتبَّع امليالد بعد ١٧ عام ومات ٥٩ق.م
تأثر وقد (٢١–٤٥ من والكتب األوىل العرشة الكتب سوى منها يبَق لم كتابًا ١٤٢ يف
كما والتكرب، والبطش القوة عىل القائمة الرومانية الدولة بسياسة فأعجب له بقراءاته
وعظمتها الدولة قوة من ويجعل القومي االستقالل يمجد الذي «األمري» بكتابه اشتهر
مهما تحقيقه، إىل املمكنة الوسائل بكل يسعى أن األمري عىل يتعني الذي األعىل املثل
والخداع القسوة إىل اللجوء غ سوَّ وبذلك األخالقية، القيم مع الوسائل هذه تعارضت
لألسباب رأيه يف يخضع البرشي املجتمع وتطور السلطة. أجل من الحكام رصاع يف
النظرة رواد من يُعد التاريخ. تُحرك التي هي املادية واملصالح القوة أن كما الطبيعية،
من ال والتجربة العقل من قوانينه استخالص حاولوا الذين أولئك للتاريخ، اإلنسانية

الالهوت.
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أملانيا يف النهضة (ب)

الكبار اإلنسانية النزعة ممثيل أحد روتردام: فون إرازموس ١٤٦٧–١٥٣٦م؛ حوايل
واإلنسانية) والفنية الفكرية بمثله واحتذوا اليوناني-الروماني الرتاث ترجمة تولوا (الذين
بني االختالف عىل شاهًدا االنفصال هذا وكان «لوثر»، عن املتطرفة الشكلية نزعته أبعدته
باعتدال قلته ما إن نفسه: عن الصدد هذا يف قال والدين. الفلسفة وبني واإليمان، املعرفة
إرازموس، حاول وإطالقه. تعميمه يف لوثر تطرَّف قد محددة حاالت إىل وبالقياس
يؤكد أن وأفالطون) سقراط (وبخاصة القدامى واملفكرين املقدس الكتاب بني بمقارنته
النزعة مؤسس بذلك وأصبح املسيح»، و«فلسفة الخالص» و«اإلنجيل الشامل» «الوحي
واألخالقية الجمالية بالجوانب تعني التي الفردية والنزعة املسيحي، الالهوت يف العقلية

الرتبية. يف األعىل املثل تحقيق يف والدينية
ديني، ومصلح اإلنسانية النزعة ممثيل أحد تسفينجيل: ألريش ١٤٨١–١٥٣١م؛

القديم. الفلسفي الرتاث من وأخرى مسيحية عنارص بني مزج

وتحولها املدرسية الفلسفة استمرار (ج)

بطابع املطبوعة األرسطية النزعة يُؤسس مالنشتون: فيليب ١٤٩٧–١٥٦٥م؛
مدريس. بروتستنتي

امليتافيزيقية) (املجادالت كبريًا تعليميٍّا كتابًا يضع سواريز: فرانز ١٥٤٨–١٦١٧م؛
الوحي. أساس عىل يقوم

الطبيعة الجديد: املوضوع (2-8)

(إنثروبولوجي) إنساني ثوب يف الطبيعية الفلسفة (أ)

واإلنسان الطبيعة

كون واإلنسان أكرب، إنسان الكون وفيلسوف. طبيب باراسيلزوس: ١٤٩٣–١٥٤١م؛
مجده الطب. منها يفيد خصبة تجربة الحية بالطبيعة الجديدة التجربة تصبح أصغر،
أواخر يف فعاش أعدائه من األمرَّين لقى ثم الطب» «لوثر بوه ولقَّ عرصه يف الناس
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الطبيعة علوم عىل يقوم الذي الكيل العلم هو الطب أن عنده مضطهًدا. مطارًدا حياته
عن جالينوس نظرية من بدأ وقد والدين. الفلسفة يف ويصب األعضاء ووظائف والكيمياء
معرفتنا كل الحياة. عمليات عن ووظيفي ديناميكي تصور إىل وانتهى األربع العصارات
الصادرة الطبيعة يف مشاركة وجهدنا فعلنا كل أن كما ذاتي، تجٍل باراسيلزوس رأي يف
سماوية حيوية وروح ظاهر عنرصي أريض جسم من ترتكب الكائنات وجميع هللا. عن
منبع هي إلهية بروح — الصغري الكون أو — اإلنسان ويتمتع منظورة. غري نجمية أو
جسده يف ثالثة: يف يمرض عندما اإلنسان يمرض ولهذا والسعادة. والفضيلة املعرفة
فان الفيلسوف الطبيب واصل العالج. من ثالثة بطرائق يعالج أن بد وال وعقله وروحه

الحية. الطبيعة عن فلسفته يف باراسيلزوس تراث (١٥٧٧–١٦٤٤م) هلمونت
سفينة قصته (اشتهرت والتاريخ الطبيعة فرانك: سباستيان ١٤٩٩–١٥٤٢م؛
والخري الحب هو هللا أن عنده عرصه) وعن الجرمان عن التاريخية وصوره الحمقى
إال املقدس الكتاب وليس لإلنسان. الحرة اإلرادة يف وجوده عىل يربهن وهو األعظم،
نفسه التاريخ أما املستعصية، السامية الحقيقة يُدثِّر «ثوبًا» أو أبديٍّا مجاًزا أو استعارة
وأمثاله األملاني الشعب تاريخ حول كذلك تفلسف الحقيقي. املقدس الكتاب عنده فهو

املأثورة.

(الكوزمولوجية) الكونية الطبيعية الفلسفة (ب)

والعالم الطبيعة

البطليمويس الفلكي النظام من التحول كوبرنكوسكوبرنيق: ١٤٧٣–١٥٤٣م؛
الشمس. مركزية إىل األرض) (مركزية

املشهور األديب العالم والريايض الفنان له د (مهَّ جالييل: جاليليو ١٥٦٤–١٦٤٢م؛
الدقيقة املناهج تأسيس يف الفضل إليه يرجع ١٥٤٢–١٥١٩م) دافنيش ليوناردو

الطبيعة. عىل العلمية للسيطرة
إىل للعالم الفيزيائي التصور يف الجديد بالتحول يصل كبلر: ١٥٧١–١٦٣٠م؛

القديم. والتنجيم والفيثاغورية الجديدة األفالطونية باألفكار متأثًرا ظل غايته،
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الصوفية النزعة ذات الطبيعية الفلسفة (ج)

وهللا الطبيعة

العمق شديد بروتستنتي «ثيوصويف» و صويف مفكر بوهمه: يعقوب ١٥٧٥–١٦٢٤م؛
الحركة ذروة يُعد الالهوت. ويف الطبيعة فلسفة يف التأمالت تفكريه يف تنساب والغموض،
امليتافيزيقية املشكلة وليبنتز. ِذكره) سبق (الذي الكوزاني نقوال بني ما األملانية الفكرية
اإللهي األبدي األساس يف «بوهمه» ويميز وفعله. هللا ماهية هي تشغله التي الرئيسية
وبني باإلرادة، يتصف الذي العقل) (أو الروح بني بالالأساس!) أحيانًا يُسميه (الذي
ويشكل ذاته يعرف كما أبدية بصورة ذاته هللا يلد «الالأساس» ومن األبدية. الطبيعة
(نظريته فشته عىل قويٍّا تأثريًا الغريب الضبابي عامله أثَّر ذاته. عن املختلف (اآلخر)
بادر وفرانز الجدلية) (فلسفته وهيجل الحرية) عن (نظريته وشيلنج األنا) تحقيق عن
وال تفكريها، وموضوع — األنا أو — الذات بني تفصل ال التي «التأملية» فلسفته (يف
يفكر ال الواقعي اإلنسان أن وترى — ديكارت من العكس عىل — لألنا األولية تعطي
فلسفة عىل أخريًا أثَّر كما منه) وبعون ومعه هللا يف يفكر وإنما منه يقرتب ثم هللا يف أوًال
الصوفية ملساته تخفى ال وكذلك والدافع العقل بني فصلها يف — املبكرة — شيلر مكس
قانون وكتابه الحقيقة ماهية عن رسالته مثًال (انظر هيدجر مارتن تفكري عىل املظلمة

األساس). أو السبب،

الكربى الربامج أصحاب (3-8)

النهضة. عرص من فرنيس أخالقي فيلسوف دي) (ميشيل مونتيني: ١٥٣٣–١٥٩٢م؛

املشهورة. محاوالته) (أو مقاالته يف الساخر وقلمه الرائع بأسلوبه الشكية نزعته يعرض
معروفة! فرنسية ثقافية سلسلة عنوان صار الذي أعرف؟» «ماذا املستمر سؤاله عن يُعرب
للمعرفة، العالم قابلية تُنكر ال الالأدرية، بخالف وهي، الشك، يف الرصيحة فلسفته عن
عىل القاسية سخريته مونتيني سلط يشء. كل يف التشكك يف اإلنسان حق تؤكد كانت وإن
يقرتب الذي فسؤاله الجهل. إىل وينتهي بالجهل يبدأ الذي وبعقله بنفسه اإلنسان غرور
و«ماذا أكون؟» «من الوقت نفس يف هو شيئًا) أعرف ال أنني (أعرف سقراط كلمة من
االعتدال عىل يحثه وهو فإٍن، ضعيف فاإلنسان «القليل»؛ الدائم وجوابه أستطيع؟»
كما ال واآلن، هنا عليه، هو ما عىل يرسمه كما نفسك»، «اعرف الخالدة بالحكمة والعمل
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كتب كما لكتابه، الوحيد املضمون هو ومشاهداته بتجاربه نفسه وهو يكون، أن ينبغي
كان (وكذلك برجسون حتى الفرنيس الفكر عىل ضخم تأثريه مقاالته. مقدمة يف يقول

الشكاك). من ١٥٤١–١٦٠٣م شارون بيري صديقه
النهضة. عرص يف الطبيعيني الفالسفة أهم برونو: جوردانو ١٥٤٨–١٦٠٠م؛
عليه تغلب ثائر، شاعري مفكر روما. يف املحرقة عىل املغامرة الرشيدة حياته انتهت
الحديث، العرص يف الوجود» «وحدة عن فلسفة أقام من أول املتمردة، الحية العاطفة
مونادات هو إنما موجودات من فيه ما وكل متناهية، ال حية «مونادة» نظره يف العالم
الحية املادية وحدة وتقوم وشيلنج) ليبنتز عىل (تأثريه — متفردة جواهر أو كائنات —
عنارص بني الشاعري تفكريه يف مزج اإللهية. الكونية النفس عىل العالم منها يرتكب التي
نظرية منها جعل التي الفلكية نيقوس كوبر نظرية وبني جديدة وأفالطونية يونانية

املحدودة. غري العوالم من متناهية ال كثرة عن ميتافيزيقية
االستقرائي التجريبي واملنهج بالعلم املبرش بيكون: فرانسيس ١٥٦١–١٦٢٦م؛
«اإلصالح من جزء (١٦٢٠م) الجديد األورجانون الحديث. العرص باب عىل الجديد
الطبيعة عىل السيطرة ألجل واملالحظة التجربة إىل البليغة الدعوة يتمه. لم الذي العظيم»
رواية (يف العلمية اليوتوبيا قوة!) (املعرفة ورخائه اإلنسان لسعادة قوانينها واستغالل

يتمها). لم التي الجديدة أطالنطيس

الكربى املذاهب (4-8)

العظام املفكرون (أ)

أب يسمى أن واستحق التالية العصور حدد مفكر ديكارت: رينيه ١٥٩٦–١٦٥٠م؛
إذا فإذا أفكر (أنا لألنا الذاتي اليقني عنده: والعلم الفلسفة أساس الحديثة. الفلسفة
الذاتية. ميتافيزيقا هي بعده من امليتافيزيقا فأصبحت سوم) إرجو كوجيتو موجود!
والروح الوعي (أي العارف اليشء أو املفكر الجوهر حاسمة: عنده الجواهر ثنائية
الفلسفة يف «التأمالت واألجسام): والطبيعة العالم (أي املمتد والجوهر والعقل) والنفس
املنهج مشكلة يف ففكروا له التالني عىل أثر متطور منهجي وعي (١٦٤١م). األوىل»
ميكانيكا إنشاء محاولة ١٦٣٧م) املنهج عن (مقال عنه معظمهم وكتب ورضورته
عن رسالته ١٦٤٤م) الفلسفة (مبادئ التحليلية الهندسة أساس عىل املمتدة الجواهر

(١٦٤٩م). النفس انفعاالت
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أمني عثمان الدكتور املرحوم ألستاذنا «ديكارت» كتاب العربية يف عنه راجع •
للمرحوم املنهج عن املقال ترجمة وكذلك الفلسفة»، و«مبادئ للتأمالت وترجمته
الفلسفة وتاريخ بلدي، نجيب للدكتور وديكارت الخضريي، محمود األستاذ
للدكتور واملعارصة الحديثة الفلسفة يف ودراسات كرم، يوسف لألستاذ الحديثة
الدكتور ترجمة من الثالث الجزء لراسل، الغربية الفلسفة وتاريخ هويدي، يحيى

الشنيطي. فتحي محمد

الفلسفة أثًرا، أقواهم ومن اإلنجليز املفكرين أعنف توماسهويز: ١٥٥٨–١٦٧٩م؛
الحساب. من نوع فيها والتفكري اسمية-عقالنية، فلسفة وهي األجسام»، عن «نظرية عنده
مطلق وللدولة طبيعي، ولإلنسان تجريبي، وللمعرفة مادي، تصور للموجود تصوره
«الحالة ففي ضخم: تأثري والدولة املجتمع عن الطبيعية لنظريته كان ١٦٥١م). (التنني
الذي «العقد» إال الحالة هذه ينهي وال الجميع»، عىل الجميع «حرب تسود الطبيعية»
به قال الذي املفكر الجوهر إلغاء «للتنني». سكانها كل فيخضع بمقتضاه الدولة تنشأ

ديكارت.
يف فلسفته عرض يف اتبع وحيد، عظيم مفكر اسبينوزا: بنيدكت ١٦٣٢–١٦٧٧م؛
الهندسية») الطريقة «عىل األخالق يف كتابه (وضع دقيًقا رياضيٍّا منهًجا الوجود وحدة
بحيث ديكارت، بها قال التي الجواهر ثنائية ألغى صوفية. عقلية دوافع فيه تتداخل
(عبارته الواحد اإللهي الجوهر عن لنا املعروفتان الصفتان هما الجوهران هذان أصبح
الذي املتبادل التأثري محل الجوهرين بني التوازي أحلَّ وبذلك الطبيعة) أو هللا املشهور:
األخالقي املثل كثريًا. التوفيق يحالفهم فلم بينهما يقيموه أن وأتباعه ديكارت حاول
العقيل والتبرص الواضح اإلدراك طريق عن االنفعاالت سيطرة من التحرر هو عنده األعىل
املتميزة التامة واملعرفة الواضح العقيل اإلدراك هذا للوجود، (الحتمية!) األبدية بالقوانني
الحرية تكمن وفيها هللا محبة الوقت نفس يف هي عليها والسيطرة واالنفعاالت باألشياء
وشيلنج خاص بوجه وجوته وهريدر ليسنج عىل كبريًا تأثريًا أثر والفضيلة. والسعادة

وغريهم. وهيجل ماخر وشلري

فلسفي بحث والحقيقة زكريا، فؤاد للدكتور اسبينوزا العربية: يف عنه راجع •
حسن للدكتور والسياسة الالهوت يف رسالته وترجمة لوقا، نظمي للدكتور

كرم. يوسف لألستاذ الحديثة الفلسفة وتاريخ حنفي،
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وللنزعة إنجلرتا يف التنوير لعرص الرئييس املمثل لوك: جون ١٦٣٢–١٧٠٤م؛
األفكار يرفض ١٦٩٠م) اإلنساني الفهم عن (مقال يديه عىل اكتملت التي التجريبية
(أي والظاهرة الباطنة التجربة من كلها املعرفة ويستمد ديكارت، بها قال التي الفطرية
هللا بوجود يُسلِّم الذي العقيل التدين أو الطبيعي الدين ويؤيد والتأمل) اإلحساس من
للطبيعة فائق إلهي تأثري كل ينكر كما الوحي، ينكر ولكنه وقوانينها للطبيعة وخلقه
التنوير، عرص العقلية النزعة هذه سادت وقد ١٦٩٥م) املسيحية الديانة (معقولية
واألخالق واإللحاد. املادية إىل لتنتهي وأملانيا فرنسا إىل تمتد أن قبل إنجلرتا يف وبدأت
ر طوَّ وقد (ليربالية). ومتحررة فردية السياسية ونظريته السعادة، أخالق هي عنده
كبري تأثري له كان السلطات، وتوزيع الدويل أو السيايس العقد عن نظريته «مونتسكيو»

وكانط. ليبنتز عىل

الفكر نوابغ سلسلة إسالم، عزمي للدكتور لوك جون العربية: يف عنه راجع •
بالقاهرة. املعارف دار الغربي،

وباحث ومنطقي، وريايض، فيلسوف، ليبنتز: فيلهلم جوتفريد ١٦٤٦–١٧١٦م؛
اتجهت عرش. السابع القرن يف موسوعية عقلية وأكرب إلخ … ومؤرخ، ودبلومايس، طبيعي،
والتطبيق، النظرية بني التعارضة: االتجاهات بني التوفيق إىل وفلسفته حياته جهود
القديمة الفلسفة بني للطبيعة، والغائي العضوي والتصور اآليل والتصور والعلم، واإليمان
املسيحية والكنائس الِفرق بني عرصه، يف اآليل الطبيعي والعلم املسيحي والالهوت
(املونادولوجيا الفردية وامليتافيزيقا الكلية الرياضة وبني والكاثوليكية) (الربوتستنتية
وضوح حسب تتسلسل بسيطة، فردة جواهر الكائنات كل أن يتصور حيث ١٧١٤م)
حتى واإلنسان والحيوان والنبات الجماد من عليها العالم وانعكاس وإدراكها تصورها
مع منها كل عند التصور يتسق بحيث الخلق عند رتبها الذي (هللا) العظمى املونادة
العالم هذا يصبح وبحيث بقدر) التجانس أو املدبر (االتساق مجموعه يف العالم أحداث
١٧١٠م). الرش وأصل اإلنسان وحرية هللا خريية عن (التيوديسية، ممكن عالم أفضل

عىل هامة خطوات وبدأ نيوتن، عن مستقالٍّ والتكامل التفاضل حساب اكتشف
وتستعيض البرشية املعرفة تخترص كلية» «رياضة وضع يف ورشع الرمزي، املنطق طريق
كانط عىل وأثر التنوير، لعرص أفكاره مهدت والخالفات. الكلمات عن والحساب باألرقام

األملانية. واملثالية
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اإللهي والفضل للطبيعة العقلية واملبادئ املونادولوجيا العربية: يف عنه راجع •
يوسف لألستاذ الحديثة الفلسفة وتاريخ السطور) لكاتب ودراسة (ترجمة

طعمة. جورج للدكتور وليبنتز كرم،

العظام للمفكرين معارصون (ب)

ما (راجع إنجلرتا يف الطبيعي التدين نزعة مؤسس هربرت: رشيري، ١٥٨٣–١٦٤٨م؛
والغرائز العقل لتربير املقدس) الكتاب (يف الدين يُخضع الذي لوك) جون عن سبق

العملية. األخالق قواعد عنه تصدر كما البرش بني املشرتكة العليا
الناس ديانة (١٦٤٥م)، األخطاء أسباب (١٦٢٤م)، الحقيقة بالالتينية: مؤلفاته أهم

موته. بعد باإلنجليزية ظهرت ذاتية ترجمة بجانب (١٦٤٥م)،
والحسية الذرية النزعة بني التوفيق محاولة بيري: جاسندي، ١٥٩٢–١٦٥٥م؛
والسعادة اللذة وأخالق الطبيعية ديموقريطس فلسفة تجديد املسيحية. العقائد وبني
من الغالبة. واملدرسة األرسطية النزعة وعدو ديكارت خصم وديموقريطس. أبيقور عند

الفلسفية. أبيقور عبارات ومذهبه، وعاداته أبيقور حياة بالالتينية: مؤلفاته
السابعة يف كتب وطبيعي، ريايض وعالم فيلسوف باسكال: بليز ١٦٢٣–١٦٦٢م؛
املجاميع حساب يف توسع كما املخروطية القطاعات عن هامة رسالة عمره من عرشة
العقالنية النزعة عىل الفعل رد تفكريه يُعد باسمه. املعروف املثلث واكتشف واالحتماالت
القلب» «منطق ب وواجهها فيها فتشكَّك والالهوت والفلسفة العلم يف العرص سادت التي
يف خصوًصا يتجىل (كما اإلنساني العقل فيقني شيئًا؛ عنه العقل يعرف ال الذي املؤمن
واألمان اليقني يكفل ال الطبيعة) نظام يف العلمي البحث مناهج أكمل بوصفها الرياضيات
تأتي ال اإلنسان وهداية العلمي. السلوك حدود يتجاوز الذي اإلنساني والسلوك للوجود
ماذا السؤال: هذا عىل الجواب من تأتي وإنما هللا، وجود عىل فلسفي دليل أي من أيًضا
سؤال وهو األبدية؟ اللعنة إىل أم األبدية النعمة إىل يصري هل املوت، بعد لإلنسان يحدث
ازداد نفسه. عىل باالعتماد عنه يجيب أن العقل يعجز خالصة، أو اإلنسان نجاة عن قلق
نفسه يرى وهو وضياعه وعجزه وتعاسته وتناقضه اإلنسان بوحدة باسكال إحساس
بعظمته يشعر أن إال املحدود غري الكون أمام له وليس نهايتني، ال بني كالعدم ملًقى
باسكال ظل وقد العدم. مواجهة يف كون كذلك بأنه ووعيه بفكره يحيطه تجعله التي
(٢٣ / ١١ / ١٦٥٤م) املشهورة الكشف ليلة يف عاين حتى اليائس القلق هذا من يعاني
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املسيح ويسوع ويعقوب وإسحاق إبراهيم (رب اإلنجيل به برش الذي الحي الرب حضور
الخشن ثوبه يف خاطها «وصية» يف املقدسة النار لهذه رؤيته وسجل الفالسفة!) رب ال
عن فيه يدافع كتاب إتمام من املستمر املرض يمكِّنه لم موته. بعد إال تُكتشف ولم
ونُرشت املطلقة، القدرة نفسه يف يتصور الذي العقل مغالطات عن ويكشف املسيحية،
(يف مؤلفاته نرش وتوىلَّ الدين)، (عن «خواطر» الخالد كتابه يف منه الباقية الشذرات
الفيلسوف علميٍّا ترقيًما خواطره وترقيم ١٩٢٣م) سنة إىل ١٩٠٨ سنة من مجلًدا ١٤

برونشفيج. ليون الفرنيس

بلدي. نجيب للدكتور باسكال كتاب العربية: يف عنه راجع •

املناسبة» «نزعة عليها يطلق التي النزعة مؤسس جيلنكس: أرنولد ١٦٢٥–١٦٦٩م؛
العالقة مشكلة عن ونشأت (١٦٣٨–١٧١٥م) مالربانش مع بها قال التي النظرية وهي
ترتبط حدث كل أن رأيهما ومن مقنع، حل بغري ديكارت تركها التي والنفس الجسم بني
تكون وإنما البعض، بعضها عىل فعلها تفعل وال األشياء تؤثر ال باملعلول العلة فيه
التأثري تبادل فكرة أُلغت وقد اإللهي. الفعل هو وحيد لفعل أدوات أو رشوط مجرد
اإلرادة أفعال وأن هللا هو الحقيقي الفاعل بأن القول أساس عىل الجواهر بني والتأثر

له». «مناسبة إال هي ما واألعضاء
يفصل التنوير. عرص من فرنيس وفيلسوف كاتب بايل: بيري ١٦٤٧–١٧٠٦م؛
نََسق» «أو «مذهب عن كتابه العقلية. األخالق باستقالل ويبرش واإليمان العلم بني
والنقدي التاريخي قاموسه أما الديكارتية، نزعته عن يكشف (١٧٣٧م) الفلسفة»
الغالبة الشك نزعة عن فيكشف أيامه يف كبرية شهرة أحرز الذي (١٦٩٥–١٦٩٧م)

ليبنتز. وخصوًصا عرصه، رجاالت معظم مع مجاالت يف دخل عليه.

عرصالتنوير (5-8)

املستقل العقل سيادة

وإنجلرتا إيطاليا يف (أ)

«كانط» حاول الذي عرصه، يف الساطع العلم كوكب نيوتن: إسحاق ١٦٤٣–١٧٢٧م؛
بمثابة املطلق املكان ميكانيكية، طبيعية فلسفة الفلسفية. أصوله يربر أن ذلك بعد

الجاذبية. قوانني اكتشاف لأللوهية، الحيس» «الجهاز
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األسس وضع (١٧٢٥م) الجديد» «العلم فيكو: تمستا جامبا ١٦٦٨–١٧٤٤م؛
عند التحليلية العقلية النزعة خالف االجتماعي. النفس وعلم التاريخ لفلسفة الجديدة
القوانني عن بحثًا (كامبانيال) النهضة عرص يف املحَدثة األفالطونية من وانطلق ديكارت
الحكم مراحل وتتابع التاريخ تطور يف وتتحكم — اإللهية العناية تحددها التي —
مبدأ رأيه يف الدين الشعوب. تاريخ يف واملدني والبطويل (الثيوقراطي) املطلق اإللهي
الحديثة، التاريخ فلسفة عىل واملجتمع التاريخ يف فلسفته أثرت وحفظه. املجتمع إيجاد
يف العام البرشي الروح يحدد الذي اإللهي الروح عن رأيه يذكرنا هريدر. عند وبخاصة
الحضارات ازدهار عن نظريته تذكرنا كما التاريخ، عن هيجل بفلسفة التاريخي مساره
فتشبه الثالث املراحل عن السابقة نظريته أما شبنجلر، بفلسفة دائمة دورة يف وانهيارها

كونت. أوجست عند املشهور الثالثة األحوال قانون
يشء والجمال الفضيلة الجمالية، األخالقية النزعة شافتسربي: ١٦٧١–١٧١٣؛
أملانيا. يف والرومانتيكي وشيلر) جوته (خصوًصا الكالسيكي األدب عىل كبري أثره واحد.
روحية ميتافيزيقا الذاتية، املثالية أُسس وضع بركيل: جورج ١٦٨٥–١٧٥٣م؛
الواقعية املوجودات هي املفردة الروحية) (أو العقلية الكائنات تصور) أو إدراك (الوجود
هي حيث من الطبيعة، أما الواعي. والتصور اإلرادي الفعل يف تكمن وماهيتها بحق،
يف وهي (فكرة)، متصورة إنها حيث من إال لها واقع فال الحسية، األجسام مجال
(الروحي) العقيل الكائن هو وهللا هللا، تصور عىل تقوم املنتظم سياقها ويف مجموعها
تصوراتها يوجد كما املتكثرة العقلية الكائنات تصوره طريق عن يوجد الذي األسمى

١٧١٠م). البرشية املعرفة مبادئ من (رسالة الطبيعة عن

نوابغ سلسلة هويدي، يحيى للدكتور باركيل جورج كتاب العربية: يف عنه راجع •
وفيلونوس. هيالس بني الثالث ملحاوراته وتقديمه ترجمته وكذلك الغربي، الفكر

عرص فالسفة أهم استكتلندي، ومؤرخ فيلسوف هيوم: ديفيد ١٧١١–١٧٧٦م؛
يمثل (السيكلوجية). والنفسية الوضعية للنزعة الحقيقي واملؤسس إنجلرتا، يف التنوير
والعلية الجوهر لفكرتي الَقبيل) (أو العقيل القصور هدم الشكية: التجريبية النزعة
أية من خلو عنده اإلنساني فالفكر ١٧٣٨–١٧٤٠م) اإلنسانية الطبيعة عن (رسالة
العلية فمقولة التجربة، «بعد» تنشأ حسية، مدركات إال «األفكار» وما تلقائية، أو فاعلية
هللا وفكرة الجوهر فكرة عن اليشء نفس وقل املتكررة. والتجربة التعود من تأتي مثًال
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تعدو ال عنده النفس إن بل النافذ. النفيس نقده هيوم عليها سلط التي األخالقية واألفكار
والقوانني األفكار يقني يف الشك هذا واإلحساسات. التصورات من «حزمة» تكون أن
عىل — وأيقظه «كانط» أفزع الذي هو منها) تستمد وال التجربة تسبق التي (أي «القبلية»

ُسباته! من — تعبريه حد

وفلسفة محمود نجيب زكي للدكتور هيوم» «ديفيد كتاب العربية يف راجع •
لهيوم الطبيعي الدين يف ومحاورات هيوم ديفيد عند السياسية والنظرية هيوم

الشنيطي. فتحي محمد للدكتور وكلها

فرنسا يف (ب)

التنوير عرص بروح والدولة والقانون التاريخ تحليل مونتسكيو: ١٦٨٩–١٧٥٥م؛
أن وحاول الشكيل القانوني التفكري عن الكتاب هذا يف تخىل ١٧٤٨م) القوانني (روح
البيئة، نظرية أساس عىل املختلفة الشعوب لدى الحكم وأشكال واألخالق القوانني يفرس
جغرافية. ومعالم وتربة مناخ من والطبيعية، التاريخية بظروفها مرشوطة أنها مؤكًدا
الفارسية رسائله يف أوضح الذي — اإلنجليزي بالدستور وتأثر بشدة، املطلق الحكم انتقد
كما — تخلًفا! أشدها هو الفرنيس الدستور وأن تقدًما الدساتري أكثر أنه (١٧٢١م)
والتنفيذية الترشيعية السلطات بني الفصل عن نظريته يف السياسية لوك بفلسفة تأثر
عن ١٧٣٤م» وانهيارهم الرومان عظمة أسباب عن «خواطر كتابه يف وبحث والقضائية،

وانحاللها. الرومانية اإلمرباطورية ازدهار
التنوير. عرص يف فرنيس وفيلسوف ومؤرخ كاتب أشهر فولتري: ١٦٩٤–١٧٧٨م؛
عىل الساخر نقده سلَّط ونيوتن) (لوك إنجلرتا يف التنوير بفلسفة كبريًا تأثًرا تأثر
يطالب وراح والتطور، للتقدم اللدود العدو اعتربه الذي والكنيس االقطاعي النظامني
القول وحرية امللكية، عىل الرضائب وفرض القانون، أمام واملساواة الديني بالتسامح
ويدعو لوك ملادية يميل فهو باملتناقضات، الفلسفية نظراته تحفل واالعتقاد. والتفكري
الثنائية، وينتقد النفس عن ديكارت أفكار ويرفض للطبيعة، العلمي والبحث التجربة إىل
أن يقرر ولكنه اإلرادة، وحرية النفس كخلود املتعالية الحقائق معرفة استحالة ويرى
الطبيعة. يف الكامن الفعال املبدأ هو أزيل ومهندس أسمى عقل وجود إىل تشري التجربة
مجلدات) ستة يف (١٧٥٦م وروحها» األمم عادات عن «مقال األسايس كتابه يف ر صوَّ
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يرجع والتحرض. التقدم سبيل يف املتصل البرشي الكفاح صورة يف العاملي التاريخ
أو «كانديد الفلسفية روايته يف هاجم التاريخ. فلسفة مصطلح صياغة يف الفضل إليه
أهم من ليبنتز. تفاؤل عىل شديدة حملة وحمل النفس خلود فكرة (١٧٥٩م) التفاؤل»
مبادئ ١٧٣٨م، اإلنسان عن ١٧٣٤م، اإلنجليز عن فلسفية رسائل الفلسفية: مؤلفاته
شارك وقد ١٧٦٩م. العاملي التاريخ ١٧٦٤م، الفلسفي القاموس ١٧٣٨م، نيوتن فلسفة

الشهرية. املوسوعة تأليف يف ديدرو
(اإلنسان الرصيحة املادية النزعة يمثل وطبيب، فيلسوف المرتي: ١٧٠٩–١٧٥١م؛
والبارون ١٧٥٨م) العقل (عن هلفيتيوس أيًضا النزعة هذه أصحاب من ١٧٤٨م). اآللة
هذه انتهت وقد ١٧٧٠م) واألخالقي الطبيعي العالم قوانني أو الطبيعة (نسق هولباخ

اإللحاد. إىل املادية
يف والحرف والفنون للعلوم املرتب املعجم (أو املوسوعة ظهور ١٧٥١–١٧٧٢م:
واشرتك (١٧١٣–١٧٨٤م)، «ديدرو» الفيلسوف األديب مؤسسها بإرشاف مجلًدا) ٢٨
نصيب بأكرب املوسوعة ساهمت وفولتري. وروسو (١٧١٧–١٧٨٣م) «داملبري» فيها معه
الطبيعي). التدين والطبيعة، املادية النزعة العقل، (استقالل التنوير عرص أفكار نرش يف
فرنيس وفيلسوف حضارة وناقد أديب روسو: جاك جان ١٧١٢–١٧٧٨م؛
واالجتماعية السياسية أفكاره و«نظَّرت» فرنسا يف التنوير عرص أفكار تجاوز سويرسي،
يف القلب الشخصية: بحياته متأثرة كتاباته قيامها. قبل مات التي الفرنسية للثورة
تولَّد الذي والرش والفساد النقص مقابل يف «الربيئة» األصلية والطبيعة العقل، مقابل
الطبيعة لقوانني عنده األولية به!) واعرتف نفسه يف عاناه (كما والفن والعلم املجتمع عن
كان ١٧٥٠م) والفنون العلوم عن (مقال والرش الخري بني يميز الذي والضمري والقلب
(أو املوهبة حلت ثم الطبيعية، والرباءة الفقر من حالة يف األصل يف يعيشون البرش
نشأة زادتها التي املساواة وعدم بينهم الفرقة فأوجدوا الفضيلة محل والتحصيل الرباعة)
الذين الطغاة وتدخل (هوبز!) الدولة لتكوين سيايس عقد إبرام إىل دعاهم مما امللكية،
١٧٥٤م). وأسسها املساواة عدم يف األصل عن (مقال أساسه من الطبيعي النظام قلبوا
ظل يف رضوريٍّا أخرى ناحية من القانوني اإلكراه وكان بطبيعته، حرٍّا اإلنسان كان وملا
تشكيل يف يراعى أن بد فال عنها) الرتاجع يمكن ال (التي السائدة الحضارية الحالة
تعبريًا الدولة سلطة تصبح حتى هذا يتحقق وال نفسه، إال اإلنسان يطيع أال الدولة
محصلة هي التي الجميع إرادة عن ا تامٍّ اختالًفا تختلف (وهي الجماعية» «اإلرادة عن
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االجتماعي» «العقد طريق عن الجماعية اإلرادة هذه وتتألف األنانية!) الفردية اإلرادات
تحافظ أن (السلبية!) الرتبية يف نظريته وتحاول األفراد، إرادات يمثل الذي (١٧٦٢)
١٧٦٢م). الرتبية، أو (إميل األصلية» «الخطيئة من بتخليصه الطبيعي» «اإلنسان عىل

هيكل، حسني محمد الدكتور للمرحوم روسو جاك جان العربية: يف عنه راجع •
الدكتور ترجمة الرتبية أو إميل زعيرت، عادل األستاذ ترجمة االجتماعي العقد
خليل. الدين بدر محمد األستاذ ترجمة روسو جاك جان اعرتافات لوقا، نظمي

شارك واجتماعية. وضعية نزعة ذات التاريخ يف فلسفة ترجو: ١٧٢٧–١٧٨١م؛
تطور أن التاريخية درساته يف وبني املادية أفكارهم يف وهلفيتيوس وديدرو هولباخ
التنمية أهمية وأكد االقتصادية، الحياة أشكال بتطور وثيًقا ارتباًطا مرتبط املجتمع
«الفيزيوقراطيني» مدرسة شارك كما االجتماعي. التقدم يف والصناعات العلوم وتقدم
إىل توصل التوزيع. مجال يف ال اإلنتاج مجال يف يوجد القيمة» «فائض أن يف رأيهم
التحديد من واقرتب األجور وطبيعة للمجتمع الطبقي التقسيم عن املتقدمة األفكار بعض
(١٧٧٦م). وتوزيعها» الثروات تكوين عن «تأمالت هو كتبه أهم الطبقة. ملفهوم العلمي

أملانيا يف (ج)

عقالنية نزعة املانيا. يف التنوير لعرص ممثل أهم فولف: كرستيان ١٦٧٩–١٧٥٤م؛
م وقسَّ والالهوت الفلسفة بني الفصل أكد وتوفيقية. أخالقية اتجاهات ذات معتدلة
البرشي العقل يف املطلقة بثقتها فلسفته أدت مستقلة. فروع إىل مرة، ألول امليتافيزيقا،
وحده العقل بقدرة تقطع (لتي الدجماطيقية العقالنية انتشار إىل املعرفة، عىل وقدرته
للهجوم يتصدى أن قبل كانط عىل البداية يف أثرت التي املتعالية) الحقائق إثبات عىل
املصطلح خلق يف كبري دور له كان الشكية، النزعة بها هاجم التي القوة بنفس عليها

األملانية. اللغة يف الفلسفي
أدبي وناقد مرسحي كاتب ليسنج: إفراييم جوتهولد ١٧٢٩–١٧٨١م؛

من شذرات ١٧٧٤–١٧٧٧م سنة يف نرش التنوير. فلسفة أتباع من ومفكر (الالئوكون!)
–١٦٩٤) رايماروس صمويل هرمان وهو والعقيل الطبيعي التدين أصحاب أحد كتاب
(١٧٨٠م) البرشي الجنس تربية وكذلك العاقلني)، هللا عبيد لحماية (كتاب ١٧٦٨م)
توحيده ولكن الغربي. الديني والرتاث عرش الثامن القرن عقالنية بني يوازن أن حاول

150



الفلسفة تاريخ بمعالم زمنية لوحة

«حيلة اعتربه الذي الوحي فهم ويُيسء املسيحية تاريخية يلغي والوحي العقل بني
«فلسفة» يف ما أبقى ولعل إلهيٍّا! تصوًرا تصوره أنه له يشفع لم الذي العقل من تربوية»
مرسحيته عنه تعرب (كما واألديان الشعوب بني والتسامح الحب إىل دعوته هو ليسنج
واملروءة) للنبل نموذًجا األيوبي الدين صالح فيها يصور التي الحكيم ناتان املشهورة

العقل. عىل والحجر الحريات وخنق والتعصب الظلم عىل الدائمة وحربه

وكذلك حنفي، حسن الدكتور ترجمة من البرشي الجنس تربية عنه: راجع •
بارنهيلم». «مينافون ملرسحيته ماهر مصطفى الدكتور ترجمة

ودافع ليسنج صديق كان يهودي، فيلسوف موىسمندلسون: ١٧٢٩–١٧٨٦م؛
بجانب وبسطها التنوير فلسفة ج روَّ ياكوبي). (مثل باإللحاد اتهموه من ضد عنه

عقليٍّا. تطويًرا عرصه يف اليهودية تطوير يف جهوده

التنوير فلسفة خصوم (6-8)

بسبب الشمال» من القادم «املجويس ُسمي هامان: جورج يوهان ١٧٣٠–١٧٨٨م؛
اإلنسان عالقة واالستعارات. والرموز بالصور أسلوبه وازدحام املجنحة لغته غموض
لعرص العامة الروح عكس عىل وذلك والتسليم، اإليمان عاطفة عىل رأيه يف تقوم بالعالم
العليا والحقائق والتاريخ. الطبيعة يف هللا بتجيل الشعور مصدر هي العاطفة هذه التنوير.
ويخالف املسيحي. اإليمان أرسار كتجربة فحسب تجرب وإنما عليها، الربهنة تقبل ال
من الحساسية ملكة وتمييزه الحقائق، وعالم «الظواهر» عالم بني فصله يف كانط هامان
اإلنسان ملكات وأن واحدة، وعقلية جسدية وحدة الخلق أن يرى إذ والعقل؛ الفهم ملكتَي
والفكر (العيان) الحدس فيها يرتبط التي اللغة يف الوحدة هذه وتتحقق موحدة، كذلك
شاعر — جوته صديق وكان واسبينوزا، وليبنتز برونو بجوردانو تأثر وثيق. برباط

معارضته! عن ذلك مع يتواَن لم الذي وكانط وياكوبي وهريدر — األكرب األملان
األملاني الفكر يف التاريخ فلسفة مؤسس هريدر: يوهانجوتفريد ١٧٤٤–١٨٠٣م؛
األدب ميدان يف وبخاصة عديدة، ميادين يف واإلنسانية الروحية النظرة ورائد الحديث
قيود من الخيال عبقرية أطلقت التي والدفع بالعصف املعروفة الحركة مؤسس يعد (إذ
بعد (ما خصمه أصبح ثم كانط تلميذ كان شبابه) صدر يف جوته وألهمت العقالنية
هو فاإلنسان والتاريخ، الطبيعة تطور عىل الحية العضوية فكرته طبَّق ١٧٩٩م) النقد
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الذي التاريخي التطور هدف هو اإلنسانية فكرة وتحقيق الطبيعي، التطور أشكال أعىل
اإلنسانية تاريخ فلسفة عن (أفكار متعاقبة دورات يف وتتدهور الحضارات فيه تزدهر
الرشقي الشعر برتجمة واهتمامه اللغة، نشأة عن بحوثه لهريدر وتُذكر ١٧٨٤–١٧٩١م).

الغربي. للقارئ كنوزه وتقديم
لفت واإليمان الشعور فلسفة هينريش: فريدريش ياكوبي، ١٧٤٣–١٨١٩م؛
موجهة رسائل شكل يف وضعه الذي (١٧٨٥م) اسبينوزا» «مذهب عن بكتابه األنظار
الحقة الفلسفة أن وبني العقل، عىل مبنية فلسفة كل فيه أدان وقد مندلسون، موىس إىل
وبهذا لإللحاد. املؤدية «السبينوزية» تنتهي حيث إال تبدأ وال واإليمان الشعور عىل تقوم
وكانط هيوم من كالٍّ عارض بالوجدان». واملسيحي بالعقل، «الوثني نفسه ب لقَّ املعنى
يف اشتبك كما (١٧٨٧م) والواقعية» املثالية أو العقيدة يف ورأيه هيوم «ديفيد كتابه يف
(١٨١١م). اإللهية» «األمور وشيلنج (١٧٩٩م) فشته» إىل «كتاب فشته من كل مع حوار
العقل يهاجم فهو الحديثة. الفردية بالنزعة وامُلبرشِّ الفلسفة يف الرومانتيكيني معلم يُعد
يؤكد كما املعرفة، مصدر هي التي الحسية التجربة حدود تخطي عن عجزه ويؤكد
الفلسفة عليه تقوم الذي الديني الشعور فإن ولهذا األشياء. وجود إثبات عن قصوره
األشياء كل بل جميًعا، األشخاص «أن عقالنية: نظر وجهة من فهمه يمكن ال الحقة
الحياة فلسفة شجرة يف ذلك بعد تفكريه بذور بعض نمت هللا» هي التي الحياة يف توجد

املعارص. الوجود وفلسفة

األملانية املثالية (7-8)

التفلسف تاريخ يف وحاسمة جديدة مرحلة معه بدأت كانط: إمانويل ١٧٢٤–١٨٠٤م؛
الثامن القرن مفكري أعظم أسسها. وضع التي األملانية» «املثالية انطلقت ومنه الغربي،
جاءت النقد، قبل ما مرحلة تُسمى التي الفلسفي تطوره من األوىل املرحلة بعد عرش.
«املثالية أو النقدية فلسفته بناء إىل فيها اتجه التي الكوبرنيقي» «التحول مرحلة
الطبعة (١٧٨١م، الخالص» العقل «نقد الكربى: النقدية مؤلفاته فأتمَّ الرتنسندنتالية»
و«نقد (١٧٨٨م) العميل» العقل و«نقد ١٧٨٨م) هامة وتغيريات جديدة مقدمة مع الثانية
التعارض عىل التغلب (١٧٩٣م)، وحده» العقل حدود يف و«الدين (١٧٩٠م) الحكم» ملكة
الرتنسندنتالية أو النقدية املثالية طريق عن التجريبية والنزعة العقلية النزعة بني التقليدي
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الظواهر عالم ثنائية بالتجربة)، ممكنة معرفة لكل القبلية بالرشوط املتعلقة (الشارطية
املطلق. األخالقي األمر الخالص، العقل نقائض ذاتها. يف األشياء أو الحقائق وعالم

إبراهيم، زكريا للدكتور النقدية والفلسفة كانط العربية: يف عنه راجع •
للدكتور َكنت إمانويل زيدان، فهمي محمود للدكتور النظرية وفلسفته كانط
مؤلفاته: ترجمات ومن أمني، عثمان للدكتور املثالية رواد بدوي، الرحمن عبد
إسماعيل، نازيل للدكتورة علًما تصبح أن تريد مقبلة ميتافيزيقا لكل التمهيد
من الكتاب ونفس الشنيطي، فتحي محمد للدكتور األخالق ميتافيزيقا أسس
للدكتور الدائم والسالم األخالق»، ميتافيزيقا «تأسيس السطور كاتب ترجمة

أمني. عثمان

هي عنده الفلسفة «الذاتية». املثالية فشته: جوتليب يوهان ١٧٦٢–١٨١٤م؛
تعبريه)، حد عىل األنا (أو للشخصية» قة الخالَّ األخالقية للفاعلية العارف الذاتي «التأمل
١٧٩٤م عام منذ عالجها (التي املعرفة نظرية أو العلم مذهب فلسفته يُسمي ولهذا
تضع األنا (١) لألنا: أفعال ثالثة فشته يقرر املعنى وبهذا مختلفة!) صيغ عرش يف
األنا مقابل يف منقسمة ال-أنا «األنا» داخل تضع األنا (٣) الال-أنا. تضع األنا (٢) ذاتها.
فهي الالأنا أما واإليمان، واألخالقية واإلرادة العقل مضمون إال األنا هذه وليست املنقسمة.
التحرر. إىل الساعية اإلنسان إرادة عن تعبري بينهما والعالقة واملادة، الطبيعة عىل تدل
خارجها العالم بوجود ووعيها األشياء، تحدد التي هي وإنما األشياء، تحددها ال واألنا
مادة إال العالم فليس حريتها، عن باليقني يمدها الذي هو — تصورها نتاج وهو —
واالندماج والجسم العقل تثقيف رضورة ثم ومن الواجب. أداء عن ومسئوليتها فاعليتها
الفعل (دولة والحماية العمل وفرص وامللكية الحرية ملواطنيه يكفل إنساني مجتمع يف
— غاية أو — مصري (١٧٩٤-١٧٩٥م)، العلم مذهب مؤلفاته: من ١٨٠٠م) املغلقة
(١٨٠٥م). األملانية األمة إىل نداءات (١٨٠٦م)، الحديث العرص معالم (١٨٠٤م)، اإلنسان

حسني فوقية الدكتورة وتقديم ترجمة اإلنسان» «غاية العربية: يف عنه راجع •
فشته)، عن فصل (به بدوي الرحمن عبد للدكتور شيلنج األملانية، املثالية محمود،
كرم. يوسف لألستاذ الحديثة الفلسفة تاريخ أمني، عثمان للدكتور املثالية رواد

الفلسفة مرحلة «املوضوعية» املثالية شيلنج: فيلهلم فريدريش ١٧٧٥–١٨٥٤م؛
الطبيعية الفلسفة (نسق الطبيعة فلسفة إىل بعدها اتجه التي ١٧٩٤–١٨١٥م «السلبية»
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الدين فلسفة إىل فيها اتجه التي «اإليجابية» الفلسفة مرحلة ثم ١٧٩٨–١٧٩٩م)،
مناقشة إىل انتهى الذي األملانية الرومانتيكية فيلسوف والوحي). األساطري (فلسفة

مظلمة. صوفية أعماًقا وبلغ باهلل وعالقته اإلنسان حرية مشكلة

بدوي. الرحمن عبد للدكتور شيلنج، األملانية، املثالية العربية: يف عنه راجع •

أن استطاع «املطلقة». املثالية فريدريشهيجل: فيلهلم جورج ١٧٧٠–١٨٣١م؛
«ظاهريات هائل: موسوعي نسق يف الحديثة الغربية والفلسفة املثالية الحركة يؤلف
الفلسفية العلوم معارف دائرة (١٨١٢–١٨١٦م)، املنطق علم (١٨٠٧م)، الروح»
تاريخ فلسفة عن تالميذه نرشها محارضات (١٨٢١م)، الحق فلسفة (١٨١٧–١٨٣٠م)،

الدين. وفلسفة الجمال وعلم الفلسفة وتاريخ العالم،

الفتاح عبد إمام للدكتور هيجل عند الجديل املنهج العربية: يف عنه راجع •
هيجل الطبع)، تحت (رسالة املؤلف لنفس هيجل بعد الجديل واملنهج إمام،
الديدي، الفتاح عبد للدكتور هيجل إبراهيم، زكريا للدكتور املطلقة املثالية أو
فشته عن فصالن (وبه بدوي الرحمن عبد للدكتور شيلنج األملانية، املثالية
إمام للدكتور التاريخ فلسفة يف محارضات املرتجمة: مؤلفاته ومن وهيجل)،
العلوم وموسوعة الطبع) تحت والثاني األول الجزء (ظهر إمام الفتاح عبد

الطبع). تحت املرتجم (لنفس الحق فلسفة وأصول الفلسفية

الكبار للمثاليني معارصون (8-8)

السعادة أو اللذة عن النفعية الفلسفة مؤسس بنتام: جرييمياس ١٧٤٨–١٨٣٢م؛
الناس). من ممكن عدد ألكرب اللذة من ممكن قدر (أكرب االجتماعية

طبيعيٍّا عامًلا األصل يف كان إلهية. صوفية تأمالت بادر: فرانزفون ١٧٦٥–١٨٤١م؛
يوهمه تأثري تحت الصوفية الرومانتيكية النزعة إىل تحول ثم املناجم) يف (متخصًصا
عنده املعرفة عليهم. بدوره أثر الذين مارتان سان الفرنيس واملتصوف وهيجل وشيلنج
يمكن ال الذي — الواقعي الفكر ألن اإللهية؛ واملعرفة اإللهي العقل يف اإلنسان مشاركة
ومعه به يفكر وإنما هللا، يف بالتفكري يبدأ ال — املوضوع عن الذات فيه تنفصل أن
أساس عىل والفئات الطبقات تجديد األصلية االجتماعية فلسفته يف حاول وبواسطته.

رأسمايل. غري
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(نظرية اإلنسانية والنزعة اللغة فلسفة همبولت: فون فيلهلم ١٧٦٧–١٨٣٥م؛
التاريخي البحث مناهج عىل أثر السياسة. وفلسفة اإلنسانية) فكرة عن وجمالية فردية
تعبريًا اللغة واعتبار متعاطًفا حيٍّا ًما تفهُّ والعصور الشخصيات (تفهم املقارن واللغوي
سعيًا برلني جامعة وتأسيس التعليم إصالح يف ساهم لها). وحماية الجماعة روح عن
حدود تعيني محاولة عن «خواطر كتابه يف الدولة مهمة حدد األعىل. اإلنساني مثله وراء
يف والقانون األمن ورعاية الخارجي العدوان من بالحماية (١٨٥١م) الدولة» فاعلية
ال حتى والشعوب األفراد شئون يف التدخل يف اإلمكان بقدر االقتصاد برشط الداخل،

تطورهم. تعوق
فلسفة مثالية»، «واقعية ماخر: شلري إرنست دانيل فريدريش ١٧٦٨–١٨٣٤م:
أفالطون محاورات ترجمة ١٧٩٩م) املثقفني من محتقريه إىل الدين عن (أحاديث الدين

بعدها). وما (١٨٠٤م األملانية اللغة إىل
التعبري الحياة، فلسفة جمالية، مثالية نزعة فريدريششليجل: ١٧٧٢–١٨٢٩م؛
الفني التشكيل إىل وينتهي الغامض بالحنني يبدأ الرومانتيكية «قدر» عن الفلسفي

الكاثوليكية. الكنيسة لحقائق العقل وإخضاع الشاملة، األنا وفلسفة والفكري
أسس عىل القائمة «السحرية» املثالية فيلسوف، شاعر نوفاليس: ١٧٧٢–١٨٠١م؛
واملثال الواقع بني الدينامي التوازن أو االستقطاب فلسفة وهي ومسيحية، رومانتيكية

والعالم. اإلنسان وبني اإلنسان، يف والخيال

وثورة بدوي، الرحمن عبد للدكتور والعبقرية املوت العربية: يف عنه راجع •
السطور. لكاتب األول) (الجزء الحديث الشعر

ونفيس (أنثوبولوجي) إنساني تفسري فريز: فريدريش ياكوب ١٧٧٣–١٨٤٣م؛
«بياكوبي» تأثر (١٨٠٧م) للعقل أنثربولوجي أو جديد نقد كانط. عند العقل لنقد
واالستشعار واإليمان (املعرفة املحسوس فوق أو املتعايل «استشعار» عىل الدين فأقام

١٨٠٥م).
عنده وتربية. نفس وعالم فيلسوف هربارت: فريدريش يوهان ١٧٧٦–١٨٤١م؛
الجمال (علم وتكملتها (امليتافيزيقا) وتصويبها (املنطق) األفكار توضيح هي الفلسفة أن

عرش. التاسع القرن يف كبري تأثري والتعليم الرتبية يف آلرائه كان واألخالق).
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وشيلنج. فشته عىل تتلمذ كراوزه: فريدريش كرستيان كارل ١٧٨١–١٨٣٢م؛
متضادان عنده والجسد الروح كانط. مذهب تطوير ومحاولة حلولية، وجود وحدة فلسفة
تبدأ لهذا والواقع. واملطلق املاهية وهو هللا، فهو األسمى الكل أما متبادل، وتأثريهما
كبريًا تأثريًا أثر الشعوب. وحدة إىل البرشية تطور ويهدف املاهية، رؤية من عنده الفلسفة
(الكراوزيزمو). خاص بوجه وإسبانيا الجنوبية وأمريكا بلجيكا يف الفكرية الحياة عىل

–١٨٢٥ الفلسفة نسق معالم (١٨١١م)، للبرشية األصيل النموذج مؤلفاته: من •
العلم حقائق عن محارضات ١٨٢٨م، الفلسفة نسق عن محارضات ١٨٢٨م،

١٨٢٩م. األساسية

(نظرية السيكلوجية النزعة خصوم من منطقي بولزانو: برنارد ١٧٨١–١٨٤٨م؛
أو الظاهريات فلسفة (مؤسس هرسل كان كاثوليكي. والهوتي وريايض ١٨٣٧م) العلم
بأنه ووصفه بولزانو إىل ١٩٠١م) سنة (يف األنظار لفت من أول هو الفينومينلوجيا)
يف منها وأفادت أفكاره الظاهريات أحيت العصور». كل يف املناطقة أعظم من «واحد
ورجع كانط فلسفة رفضوا الذين القالئل من كان املنطق. يف النفسية النزعة عىل حملتها
الحقيقية الداالت عن نظريته الرياضة له تذكر الوسيط. العرص يف املنطقي الرتاث إىل
ومفارقات (١٨٣٧م) العلم نظرية كتبه: أهم من املجاميع. لنظرية دت مهَّ التي وبحوثه

(١٨٥١م). الالمتناهي
وتصوًرا إرادة (العالم مثالية إرادية فلسفة شوبنهور: أرتور ١٧٨٨–١٨٦٠م؛
العالم (أ) القضيتني: هاتني عىل فلسفته تقوم ١٨٥٩م) النهائية صيغته نمت ١٨١٩م،
— بأكمله العالم أي — يعرف ما وكل ر. تصوُّ يل بالنسبة العالم (ب) إرادة. ذاته يف
موضوع وال موضوع، بغري ذات فال تمثل، أو قصور راءٍ، رؤية بذات، متعلق موضوع
تجربتها من — تجد العارفة الفرد فذات تكفي، ال املعرفة هذه أن غري ذات. بغري
واإلرادة لإلرادة، املوضوعي التحقق هو الجسد هذا إرادة. صميمها يف أنها — بجسدها
الطبيعة؛ يف يظهر ما كل جوهر إىل الباب مفتاح هو ذلك للجسد، ذاته يف الوجود هي
اإلرادة عىل للتعرف يؤدي املتَّصل والتأمل إرادة، الوجود يف ما كل يكون أن بد ال إذ
وتفرق الشمال، لقطب املغنطيس وانجذاب البللور، واكتمال النبات، نمو يف الكامنة
الكانطي! بمعناه شوبنهور رفضه الذي ذاته، يف اليشء هي اإلرادة هذه واتحادها. املادة
تمثَّل فإذا هدف، وال قرار، وال سبب، بال وهو والعلية، والزمان املكان خارج يقع الذي
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ودرجات حياة. إرادة بذلك وصار التفرد ملبدأ خضع وزمان مكان يف املوضوعية للمعرفة
األفالطونية. امُلثل هي اإلنسان فعل حتى الطبيعية الطاقات أعم من ابتداء «تموضعه»
أساس عىل التصورات) (أي والزمان املكان يف املحددة للموضوعات ينظر العلم كان وإذا
إدراك عىل التخيل وقوة الخالص بالتأمل وحده القادر هو العبقري فإن العلية، مبدأ
عن مباًرشا تعبريًا تعرب (التي واملوسيقى والتصوير الشعر يف عنها والتعبري امُلثل هذه
ويصور ونيتشه). فاجنر عىل هذه الفن ميتافيزيقا أثرت وقد فينا، العالم إرادة تحقق
إرادة بنفي إال رأيه يف نجاة وال رائًعا، تصويًرا املختلفة صوره يف الحياة عذاب شوبنهور
فلسفته قمة تمثل التي النرفانا أو الالوجود حالة وبلوغ التفرُّد، مبدأ و«رفع» الحياة
األخرى: مؤلفاته من لألخالق. قاعدة التعاطف إىل والداعية بالبوذية، املتأثرة املتشائمة
(١٨٣٦م)، الطبيعة» يف «اإلرادة (١٨١٣–١٨٤٧م)، الكايف» السبب ملبدأ الرباعي «الجذر
ويف الحياة». حكمة عن «شذرات (١٨٤١–١٨٦٠م)، األخالق» يف الرئيسيتان «املشكلتان
لألستاذ شوبنهور» فلسفة يف و«الفرد بدوي، الرحمن عبد للدكتور «شوبنهور» العربية:

مقار. شفيق األستاذ ترجمة شوبنهور» مختارات من األدب: و«فن كامل، فؤاد

املثالية بعد ما (أ)

املتأخرة املثالية

لم أخالقية، أو تأملية إلهية نزعة ذات فلسفة فشته: هرمان إمانويل ١٧٩٦–١٨٧٩م؛
جوتليب (يوهان أبيه حياة سرية كتابة له تذكر الوجود». «وحدة عىل تتغلب أن تستطع

مؤلفاته. ونرش عنه) الكالم سبق الذي فشته
مسيحي طابع ذات هيجلية نزعة فيسه: هرمان كرستيان ١٨٠١–١٨٦٦م؛
فكرة حول ولكنه هيجل عند الوجود بوحدة التأملية الالهوتية فلسفته يف تأثر وإلهي.
الفكرة، مسار يف التجربة دور أكد املسيحية. هللا فكرة إىل عنده للعالم» «املباطن املطلق

بعد). (انظر «لوتزه» عىل الجمال يف وبفلسفته بذلك وأثر
علم (أي الفيزيائي النفس علم مؤسس فشنر: تيودور جوستاف ١٨٠١–١٨٨٧م؛
ذلك مع بينهما منفصلتني ظاهرتني باعتبارهما والنفس الجسم بني تربط التي القوانني
يقهر أن وحاول الطبيعة، عن الرومانتيكية شلينج بفلسفة تأثر متبادل). وتأثري تجاوب

العالم. إىل «الكلية» ولنفسية املثالية نظره وجهة من املادية النزعة
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امليتافيزيقي الرتاث بني يؤلف أن حاول لوتزه: هرمان رودلف ١٨١٧–١٨٨١م؛
الكون أو كوزموس، (ميكرو واحد مركب يف الدقيقة الطبيعية والعلوم األملانية للمثالية
والقيم والحقيقة الواقع مجاالت بني الكتاب هذا يف يميز فهو ١٨٥٦–١٨٦٤م) الصغري
لها. املقابلة والغائية واملعنوية السببية العالقات أساس عىل بينها اإلنسان وضع وبني
املنطق عن كتابه (يف أقامها التي الحاسمة بالتفرقة الحديثة القيم فلسفة له تدين

القيم. و«صدق» األشياء «وجود» بني ١٨٤٣م)

التاريخ إىل االتجاه

(البحوث وأفالطون أرسطو إىل رجعة ترندلنربج: أدولف فريدريش ١٨٠٢–١٨٧٢م؛
للعالم «العضوية» نظره وجهة تقوم وهربارت. لهيجل بعدائه اشتهر ١٨٤٠م) املنطقية

والغاية. الحركة طريق عن والوجود الفكر بني التوحيد عىل
نظر وجهة من الحديثة الفلسفة مؤرخ إردمان: إدوارد يوهان ١٨٠٥–١٨٩٢م؛

و١٨٥٣م. ١٨٣٤م سنتي بني أجزاء ستة يف تاريخها كتب هيجلية.
جانب إىل اليونانية، للفلسفة املؤرخني أعظم من تسلر: إدوارد ١٨١٤–١٩٠٨م؛
سنتي بني أجزاء ثالثة يف صدر األغريق، (فلسفة الحديثة الفلسفة تاريخ عن كتبه ما
مجمل مختلفة) طبعات يف نرشه املؤلفني من عدد ذلك بعد وتوىل و١٨٥٢م ١٨٤٤م
ترجمة وله ١٩٢٨م سنة نستله فيلهلم ذلك بعد نرشه (١٨٨٣م، اليونانية الفلسفة تاريخ

(١٨٧٣–١٨٧٥م). ليبنتز منذ األملانية الفلسفة تاريخ إنجليزية)
عرشة (يف الحديثة الفلسفة شخصيات ألهم أرَّخ فيرش: كونو ١٨٢٤–١٩٠٧م؛
الثاني الجيل من هيجليٍّا كان (١٩١٠ سنة حتى ١٨٥٤ سنة من ابتداء نرشت مجلدات
الفلسفة مؤرخ يديه عىل تتلمذ الجديدة. الكانطية للحركة د ومهَّ كانط إىل رجع ثم

حياته. سرية وكتب فندلباند املشهور
(١٨٦٦م). املادية» الفلسفة «تاريخ النجه: ألربت فريدريش ١٨٢٨–١٨٧٥م؛

املادية النزعة إىل ل التحوُّ

١٨٤١م، املسيحية (جوهر للدين «أنثربولوجي» نقد فويرباخ: لودفيج ١٨٠٤–١٨٧٢م؛
وصفها (التي هيجل لفلسفة ه املوجَّ بنقده فويرباخ د مهَّ ١٨٤٥–١٨٥١م) الدين جوهر
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التاريخية واملادية لهيجل اإللحادي التفسري لنشأة وللمسيحية فاشل!) الهوت بأنها
عقب، عىل رأًسا الروحية هيجل فلسفة االسمية املادية فلسفته تقلب الهيجيل. لليسار
إنسانيٍّا تفسريًا الدين يفرس الواقعي. املوجود وحده هو الفردي الحيس املوجود أن مؤكدة
الالمتناهي. للموجود صوفية تعمية مجرد والدين الفلسفة يف املطلق أن ويعترب محًضا
يكون أن يعدو ال نفسه وهللا واحد، وقت يف وموضوعها فلسفته أساس هو اإلنسان
املستقبل. دين هي عنده السياسة تصبح وهكذا قلبه، يتمناها التي للصورة تحقيًقا

املجردة. «التأملية» املادية فلسفته وإنجلز ماركس هاجم
الفردية النزعة شميت) كاسبار الحقيقي (اسمه ماكسشترينر: ١٨٠٦–١٨٥٦م؛
(١٨٤٥م) وملكيته» «الفرد كتابه يف وعرض وفويرباخ هيجل فلسفة من انطلق العدمية.
النظر وجهة من وهي املتسلطة. األنا بغري تعرتف ال التي املادية وحدية» «األنا فلسفته
بل عليها، متعاٍل وجود أي إنكار عىل أنانيتها تقترص ال أنانية، فلسفة والعملية األخالقية
لخدمتها. ًرا ومسخَّ باألنا متعلًقا كان إذا إال لليشء الواقعي الوجود إنكار حدِّ إىل تميض
كما األملانية) األيديولوجيا (ضمن ماكس» «القديس كتابهما يف وإنجلز ماركس هاجمه
يف إال مكان له ليس األنا) بغري يؤمن ال الذي (أي وحدي» «األنا أن شوبنهور أكد

املجانني! مستشفيات
(١٨٣٥–١٨٣٦م)، يسوع حياة شرتاوس: فريدريش ديفيد ١٨٠٨–١٨٧٤م؛
األسئلة هذه يسأل األخري الكتاب ويف (١٨٧٢م) الجديدة والعقيدة القديمة العقيدة
عقيدة؟ لدينا زلت ما هل (٢) بالنفي). (واإلجابة مسيحيني؟ زلنا ما هل (١) األربعة:
مناهج طريق عن (واإلجابة: العالم؟ نتصور كيف (٣) الوجود). وحدة نعم: (واإلجابة
عن تخىل حياتنا؟ ننظم كيف (٤) وتاريخية). تطورية بصورة التجريبية الطبيعي العلم
نقًدا التاريخية نزعته نيتشه نقد األسطوري. التفكري نتاج واعتربها األناجيل تاريخية

أوانها). غري يف تأمالت كتابه (يف قاسيًا
متأثران (واألخريان (١٨٤٣م) املكتشفة املسيحية برونوباور: ١٨٠٩–١٨٨٢م؛
املادية ونزعتهما عرش، التاسع القرن يف الطبيعية العلوم وبتطور الوضعية بالفلسفة
املقدسة) العائلة كتابه (يف ماركس ه وجَّ املسيحية). والديانة الدينية املثالية ضد موجهة
الهوتي روحاني نقد أنه وبني التاريخ، عن هيجل لفلسفة النقدي» «نقده إىل قاسيًا نقًدا

املادي. التاريخي الواقع إدراك عن بعيد
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دورة موليشوت، الشعبية: املادية النزعة عن تعرب مؤلفات ظهور ١٨٥٢–١٨٥٥م:
الكاتب (شقيق بوشنر لودفيج والعلم، كولر عقيدة فوجت، كارل (١٨٥٢م)، الحياة
بفلسفة متأثرون وأصحابها (١٨٥٥م) واملادة الطاقة بشنر): جورج النابغة املرسحي
نتاج الرصيحة واإلنسانية املادية نظرهم وجهة من واإلنسان الطبيعي. وبالعلم فويرباخ
البول وبني والكبد، املرارة بني كالعالقة ومخه تفكريه بني والعالقة املادية، ظروفه

الذكر). السابق فوجت كتاب من معروفة عبارة (وهي والكلية

حاسم دور لهم مفكرون

يف (دروس فرنسا يف الوضعية الفلسفة مؤسس كونت: أوجست ١٧٩٨–١٨٥٧م؛
الفضل له يرجع الذي االجتماع علم من ينطلق ١٨٣٠–١٨٤٢م) الوضعية الفلسفة
االجتماع قوانني يبحث دقيًقا علًما وجعله سوسيولوجيا اإلفرنجي باالسم تسميته يف
األطوار قانون عىل الوضعية الفلسفة يميز الذي والتقدم بالتطور اإليمان يقوم البرشي.
فامليتافيزيقية الالهوتية املرحلة البرشية: تطور زعمه يف بها يمر التي الثالث املراحل أو

العلمية. فالوضعية
ومذهب التجريبية للنزعة الرئييس املمثل مل: ستيورات جون ١٨٠٦–١٨٧٣م؛
مل، ستيورات جون ١٨٦٣م»، املنفعة «مذهب ١٨٤٣م»، املنطق «نسق إنجلرتا يف املنفعة

الغربي). الفكر نوابغ (سلسلة الطويل توفيق للدكتور
فلسفة مسيحي. وإيمان «وجودية» مثالية كريكجار: سورين ١٨١٣–١٨٥٥م؛
— الرسمدي وهو — حلوله ومفارقة املطلق مواجهة يف املرتعش القلق الوحيد الفرد
الكنيسة عىل الهجوم املسيحية). العقيدة ترى كما املسيح السيد هيئة (عىل الزمان يف
عن دفاًعا امللزمة غري «العامة» وحقيقتها املثالية التأملية هيجل فلسفة وعىل الرسمية
التاريخية (الحقائق تذكر إىل الفرد منها يهرب ال التي والدينية «الذاتية» الحقيقة
اللحظة، يف املسيحية املفارقة «تكرار» يحقق وإنما الالزمنية) املوضوعية أو والعلمية
اإليمان وبقوة يائسة بوثبة يتم اختيار وهو أو، … إما بني الحاسم االختيار ويواجه
وسخريتها الجدلية وقوتها الشعرية وصورها العاطفي بصدقها كتاباته تتميز وحده.
أو — فلسفته األعىل. مثله اعتربه الذي الذاتي» «املفكر سقراط بتهكم تذكرنا التي
املطلقة للمثالية فعل رد — مطوًال اعرتاًفا يكون أن يكاد الذي الديني فكره باألحرى
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تُنسب وإليه األوىل، العاملية الحرب بعد والدينية الفلسفية الحركات يف التجديد وباعثه
الجديل. والالهوت الوجود فلسفة أُبوَّة

الختامية الحاشية ١٨٤٤م، فلسفي فتات ١٨٤٤م، القلق مفهوم مؤلفاته: من •
١٨٤٩م. املوت حتى املرض ١٨٤٦م، العلمية غري

الوجودية الفلسفة يف ودراسات ميخائيل، فوزية للدكتورة كريكجار سورين •
ونيتشه إبراهيم، زكريا للدكتور والوجودية بدوي، الرحمن عبد للدكتور

السطور. هذه لكاتب محنة تاريخ وكريكجار،

ومؤسس أملاني واقتصادي وسيايس فيلسوف ماركس: كارل ١٨١٨–١٨٨٣م؛
وبروكسيل أملانيا بني ومطاردة كفاح ملحمة نفسها حياته كانت العلمية. االشرتاكية
فكره انطلق موته. حتى حياته نصف حوايل فيها وعاش إليها لجأ التي لندن ثم وكولونيا
اقتصاديٍّا — ماديٍّا تطبيًقا وطبقه الجديل املنهج أصول عنه أخذ (الذي هيجل من الثوري
حجر كانت التي الربجوازي املجتمع عن فكرته عنه أخذ كما — وتاريخيٍّا واجتماعيٍّا
والكنسية الرأسمالية األوضاع عىل معتمًدا السابقة، والحضارة للرتاث نقده يف الزاوية
اليساريني والهيجليني وفويرباخ كونت ومن عرصه) يف سائدة كانت التي الفاسدة
الطبيعية الفلسفة اختالف عن الدكتوراة يف رسالته كتب الثورية. الديمقراطية واألفكار
صحيفة تحرير يف ١٨٤٢م سنة وشارك (١٨٤١م)، وأبيقور ديموقريطس من كل عند
إىل وتحول الهيجيل واليسار هيجل بفلسفة اصطدم تحريرها. رئيس أصبح التي الراين
وثورة أوروبا يف الطبقي والرصاع االقتصادي التطور بظروف متأثًرا املادية الفلسفة
مصادرة بعد إليها وانتقاله باريس ثورة يف ومشاركته (١٨٤٢م) سيلزيا يف األملان العمال
الوحيد العدد يف نُرشا اللذين مقاليه يف الجديد موقفه وظهور (١٨٤٣م) الراين صحيفة
هيجل عند الحق فلسفة نقد يف مساهمة وهما (١٨٤٤م) الفرنسية األملانية الحوليات من
وحتمية العاملة للطبقة التاريخي بالدور واإليمان الشيوعية إىل تحوله اليهودية، واملسألة
هذه نتائج ظهرت إنجلز. صديقه فيها شاركه التي العلمية والنظرة االجتماعية الثورة
سنة نُرشت التي ١٨٤٤م (مخطوطة والفلسفية» االقتصادية «املخطوطات يف املرحلة
التي (١٨٤٥م) النقدي النقد نقد أو املقدسة والعائلة مذهبه) مبادئ ص وتُلخِّ ١٩٣٢م
الفرنسية املادية تهاجم كما هيجل، عند التاريخ لفلسفة باور برونو «تصحيح» تهاجم
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باالشرتاك كتبهما اللذين (١٨٤٥–١٨٤٦م) األملانية واأليديولوجية عرش، الثامن القرن يف
عىل يحتوي الذي (١٨٤٨م) الشيوعي الحزب بيان إنجلز مع أصدر وهس. إنجلز مع
التاريخي والدور الطبقي الرصاع ونظرية الجديل واملنهج للماركسية العامة الخطوط
منهج املاركسية جديد. شيوعي مجتمع خلق وهو — الربوليتاريا — العاملة للطبقة
مختلفة، تفسريات العالم تفسري غري شيئًا الفالسفة يصنع (لم وتغيريه العالم ملعرفة
والعمل النظر بني جمع وثائر فيلسوف نفسه وماركس تغيريه!) هو اآلن املهم ولكن
ويف ١٨٤٨–١٨٤٩م سنة األملانية الثورة يف (مشاركته باستمرار وحدتهما يؤكد اللذين
١٨٦٤م، األوىل الدولية وتأسيس ١٨٥٢م سنة السلطات حلَّته الذي الشيوعي االتحاد
١٨٥٠م، فرنسا يف الطبقية الرصاعات أوروبا، يف الثورية االشرتاكية الحركات ومتابعة
نقد ١٨٧١م، فرنسا يف األهلية الحرب ١٨٥٢م، بونابرت لويس برومري من عرش الثامن
سنة منه األول الجزء وظهر حياته معظم وهبه الذي املال ورأس ،١٨٧٥ جوتا برنامج

١٨٩٤م). والثالث ١٨٨٥م إنجلز نرشه الذي والثاني ١٨٦٧م
وكفاحه العقيل تكوينه عن ضت تمخَّ فكرية تيارات ثالثة ملتقى ماركس كان
الفرنسية، واالشرتاكية األملانية، املثالية الفلسفة ولقاءاته: ورحالته ودراساته السيايس
املفكر. اإلنسان من ال العامل اإلنسان من فلسفته وتبدأ اإلنجليزي. السيايس واالقتصاد
احتفظت التي الجدلية املادية عىل تقوم للمعرفة نظرية واحد وقت يف يضم ومذهبه
وإحالل ماديٍّا تطبيًقا تطبيقها مع هيجل عند الجديل املنهج بمبادئ — تقدَّم كما —
فيها التاريخ يف وفلسفة اإللهي، الوعي مكان البرشي والوعي املطلق، محل اإلنسان
التاريخي التطور مسار يف السفلية) االقتصادية البنية (أو االقتصادية القوانني تتحكم
املستغلة، والطبقات املستغلة الطبقات بني الرصاع يحركه كما والسيايس— االجتماعي —
القيمة!) فائض (نظرية الرأسمايل االقتصاد ظلم تُفرس ثورية اقتصادية نظرية وأخريًا
تسيطر دولة لقيام الطريق وفتح بنفسه لنفسه الرأسمايل املجتمع تدمري عن وتعلن

العاملة. الطبقة عليها
هذا يقلل فال اليشء، بعض اليوم تُُجوِوَزْت قد ومؤلفاته ماركس أفكار كانت وإذا
أدى وقد الحكم. نظم أو االقتصاد ميدان يف سواء كله، عرصنا عىل الهائل تأثريه من
والتطور أوروبا، يف عرش التاسع القرن أواخر منذ الطبقي للرصاع التدريجي الرتاجع
خصب بمنهج إيمان قضية املاركسية تصبح أن إىل والرأسمالية الشيوعية للنظم الداخيل
النظرية ملراجعة العديدة االجتهادات ذلك إىل أضف للتاريخ. «حتميٍّا» قانونًا منها أكثر
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الواقعية والطوباوية — ماركوز هربرت عند — الفرويدية (كاملاركسية املاركسية
االجتماعية فرانكفورت ملدرسة النقدية والنظرية — بلوخ إرنست عند األمل مبدأ —
النظرية، والبنيوية — هابرماس ويورجن هوركهيمر وماكس أدورنو تيودور — الجدلية

إلخ). … التوسري عند
–١٨٦٠ التأليفية الفلسفة (نسق التطور فلسفة هربرتسبنرس: ١٨٢٠–١٩٠٣م؛

عرش. التاسع القرن من الثاني النصف يف الفلسفة هذه ممثيل أهم ١٨٩٣م)
أو العملية الفلسفة (١٩٠٧م) الربجماتية مؤسس جيمس: وليم ١٨٤٢–١٩١٠م؛

بريس. تشارلز لها د مهَّ التي الذرائع، فلسفة

املعارف دار الغربي، الفكر نوابغ (سلسلة زيدان محمود للدكتور جيمس وليم •
مشكالت وبعض الشنيطي، فتحي محمد للدكتور جيمس وليم بالقاهرة)،

الشنيطي. الدكتور ترجمة الفلسفة

شاعر العدمية. زمن يف األمني الوحيد املفكر نيتشه: فريديش ١٨٤٤–١٩٠٠م؛
وعاش والجنون بالشلل ١٨٨٨م سنة أُصيب حتى حياته طوال املرض عذَّبه وفيلسوف.
التأميل أو األكاديمي أو التقليدي باملعنى فيلسوًفا ليس مات. حتى الوعي عن غائبًا
ويتفلسف ديناميت — اإلنسان ذا هو كتابه يف قوله حد عىل — هو وإنما املجرد،
قدره محنة من يُفهم وإنما مذهب، أو نسق يف الحي تفكريه وضع يمكن ال باملطرقة!
الذي العدمية خطر من وإنقاذه اإلنسان تجديد برضورة وتجربته والتاريخي الشخيص
رصاع هو عام بوجه والدين املسيحية مع املرير املمزق رصاعه الغربية. الحضارة تواجهه
تحوالت تشبه مراحل بثالث وفكره حياته مرت وشعري. ديني وجدان صميم من نابع
١٨٨٣-١٨٨٤م زرادشت تكلم هكذا املشهور: كتابه بداية يف صورها التي الثالثة الروح

الفرنسية): عن فارس فليكس لألستاذ عربية ترجمة (له

ف تتكشَّ وفيها وفاجنر، وبشوبنهور وأدبهم وفلسفتهم اإلغريق بحضارة التأثر (١)
النشوة رب لديونيزيوس (نسبة الديونيزي املبدأ بني املأساوي التناقض عن العالم ماهية
الخالق، العبقري واالنطالق الرتاجيدية البطولة مبدأ وهو اليونان) أساطري يف والخمر
الذي واالتزان واملنطق العقل مبدأ وهو والفن) النور رب ألبولو (نسبة األبولوني واملبدأ
١٨٧٢م، املوسيقى روح من الرتاجيديا (مولد سقراط عهد من الغربية الروح عىل طغى

١٨٧٣-١٨٧٤م). أوانها غري يف وتأمالت
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باالتجاه وتتَّسم شوبنهور تأثري والتخلصمن فاجنر مع القطيعة بعد تأتي مرحلة (٢)
امليتافيزيقا — الرتاث رصوح عىل الحر» «الروح وبانقضاض العالم، يف واقعه يف لإلنسان
والثنائية املثالية وأوهامها «املاورائية» أصنامها وتعرية — والفن واألخالق والدين
واقعه اإلنسان من ترسق التي — العالم وذاك العالم وهذا ذاته يف واليشء كالظاهرة —
أي هللا، موت عن املخيفة كلمته هو املرحلة هذه وشعار آخر. بعالم وتغريه األريض
(إنساني، الغاضب معوله رضبات تحت املسيحية األفالطونية، امليتافيزيقا بناء انهيار

١٨٨٢م). املرح العلم ١٨٨١م، الفجر ١٨٧٨–١٨٨٠م، حد أقىص إىل إنساني
بالذات، والعالء الحياة تمجد جديدة صورة يف األوىل املرحلة لتجربة العودة (٣)
شكل عىل بقي الذي مؤلفاته آخر (عنوان القوة» «إرادة هو الديونييس املبدأ فيصبح
الحياة، من واملزيد الحياة تريد أي ذاتها، تريد التي ١٩٠٦م) سنة وظهر تتم لم شذرات
إليه بالقياس الحايل اإلنسان سيصبح الذي األعىل» «اإلنسان يف نفسها تتجاوز بحيث
القيم) (قلب قيمتها من املوروثة القيم تجريد يقتيض وهذا اإلنسان! إىل بالقياس كالقرد
بأخالق العبيد» «أخالق عن ويُستعاض ا، رشٍّ اآلن حتى يُعد كان ما خريًا يستحيل بحيث
القديم املأساوي الحكيم هو (ونموذجه األعىل اإلنسان جيل ملولد يمهدون الذين السادة
الفنان وقبلهما بورجيا شيزار مثل النهضة عرص من النبيل والسيد هرياقليطس مثل
عاٍل مبدأ وال نهاية وال بداية بال أبدية دورة يدور التاريخ دام وما األبدي) كالطفل املبدع
تصبح وأن الالمتناهي املايض نفسه هو الالمتناهي املستقبل يكون أن بدَّ فال هه، يُوجِّ
إلرادة األكرب والرس األسمى الواجب هي فيها والحياة نفسه الخلود هي الحارضة اللحظة
الشبيه عودة عن امُلحريِّ الهامه أو (فكرته لحظة كل يف وخلقها الذات عىل والعلو القوة
هو العالم هذا الصريورة، عالم يصبح وبذلك أبًدا) توضيحها يستطع لم التي األبدية

العايل. املبدأ نفسه

مسئول املتوهجة الشاعرية وبعضنصوصه متعددة، تفسريات نيتشه فلسفة تحتمل
عقلية ال نزعات نشوء إىل أدى فهم وإساءة تشويه من امليتافيزيقي فكره له تعرض ا عمَّ
إرادة بمعنى عنده القوة إرادة فهمت فاشية وعنرصية بيولوجية ونزعات للدين معادية
وقيمه نفسه يُبدع الذي اإلنسان نحو العلو إرادة هي بينما الرببري، والبطش العنف
األوىل الثالثة األقسام زرادشت، تكلم (هكذا والفناء العدم وجه يف اللحظة» «يف وحقيقته

١٨٨٦م). والرش الخري وراء ١٨٨٥م، الرابع والقسم ١٨٨٣-١٨٨٤م
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نوابغ (سلسلة زكريا فؤاد للدكتور نيتشه بدوي، الرحمن عبد للدكتور نيتشه •
دمشق بديوي إلياس وترجمة فنك أويجن لألستاذ نيتشه فلسفة الغربي) الفكر

السطور. هذه لكاتب الحكمة ومدرسة ١٩٧٤م

الجديدة الكانطية (9)

ومناهج املعرفة نظرية إىل الجامعيني، أساتذتها يد عىل الفلسفة، رد
اإلنسانية والعلوم والرياضية الطبيعية العلوم يف البحث

مشكلة لبحث يتجه ماربورج يف الجديدة الكانطية جناح (1-9)
الطبيعية العلوم يف املعرفة

الفلسفة» «نسق (١٨٧١م)، التجربة» عن كانط «نظرية هرمانكوهن: ١٨٤٢–١٩١٨م؛
١٩٠٢–١٩١٢م. أجزاء ثالثة يف

يف شارك االجتماعية الرتبية يف وباحث فيلسوف ناثورب: باول ١٨٥٤–١٩٢٤م؛
األسس (١٩٠٣م)، أفالطون عند امُلثل لنظرية جديد تفسري ماربورج. مدرسة تأسيس

(١٩٠٩م). «بستالوتزي» (١٩١٠م)، الدقيقة للعلوم املنطقية
يف الجديدة الكانطية النزعة ممثيل أهم من كاسرير: إرنست ١٨٧٤–١٩٤٥م؛
ماربورج مدرسة عن أخذه (الذي والنظري الصوري املنهج بني يجمع الحارض. العرص
بني التمييز هو يقول كما فلسفته هدف األصيل. التاريخي والحس السابقني) وأعالمها
الفروض ببحث االكتفاء من بدًال العالم لفهم املختلفة األساسية (التاريخية) األشكال
يف والعلم الفلسفة يف املعرفة مشكلة كتبه: أهم بالعالم. العلمية للمعرفة العامة واملبادئ
ثالثة (يف الرمزية األشكال فلسفة ١٩٠٦–١٩٢٠م)، مجلدات ثالثة (يف الحديث العرص
سنتَي بني صدرت املعرفة، وظاهريات والدين، األسطوري والتفكري اللغة عن أجزاء
كانط مؤلفات نرش (١٩٢٧م) النهضة عرص فلسفة يف والكون الفرد ١٩٢٩م) ١٩٢٣م،
يف وكذلك (١٩٤٩م) شيلب أ. ب. بإرشاف كاسرير إرنست فلسفة عنه: راجع وحققها،
مجدي محمد للدكتور كاسرير إرنست عند الفن فلسفة عن ماجستري رسالة العربية
حمدي أحمد الدكتور ترجمة التاريخية املعرفة ويف ١٩٧٧م. القاهرة جامعة الجزيري،

محمود.
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وفرايبورج) (هيدلربج أملانيا جنوب يف الجديدة الكانطية جناح (2-9)
والتاريخية اإلنسانية العلوم يف املعرفة مشكلة لبحث يتجه

والقيم) الروح علوم (أو

فرتمربج بادن، يف الجديدة الكانطية املدرسة مؤسس فندلباند: فيلهلم ١٨٤٨–١٩١٥م؛
فلسفة بتأسيس والعناية الحضارة، وعلوم الطبيعة علوم بني التفرقة األملاني) (الجنوب
تاريخ األساسية. املشكالت حسب للفلسفة تأريخه بفضل عام بوجه يُعرف القيم.
منذ ويطبع (١٨٩٢م الفلسفة تاريخ يف املرجع (١٨٧٨–١٨٨٠م)، الحديثة الفلسفة
إىل مدخل (١٨٩٤–١٩٠٤م)، الطبيعي والعلم التاريخ متجددة)، طبعات يف الحني ذلك

ريكرت. هينريش وزميله تلميذه عنه كتَب (١٩١٤م) الفلسفة
بناء «حدود فندلباند: أفكار يف ع توسَّ ريكرت: هينريش ١٨٦٣–١٩٣٦م؛
مرة ألول (نُرش املعرفة» «موضوع و١٩٢٦م)، (١٨٩٦م الطبيعية» العلوم يف التصورات
الطبيعة» وعلم الحضارة «علم ١٩١٥م)، الثالثة طبعته يف كتابته أعاد ثم ١٨٩٢م سنة
الفلسفة» يف األساسية «املشكالت (١٨٩٤م)، الفلسفة» تاريخ «مشكالت (١٩٢٦م)،

وفاته). بعد ١٩٣٩م سنة (نُرش املعنى» وتأويل «املبارشة (١٩٣٤م)،
الكانطية أثارتها التي املشكالت يف التفكري أعاد السك: إميل ١٨٧٥–١٩١٥م؛
مؤلفاته: أهم من جديدة. أسس عىل عقلية ميتافيزيقا ووضع تجاوزها محاوًال الجديدة،
املوت يمهله لم (١٩١٢م) الحكم» «نظرية (١٩١٠م)، املقوالت» ونظرية الفلسفة «منطق
كان (١٩٢٣-١٩٢٤م)، مجلدين يف املتفرقة كتاباته «هريجل» ونرش فلسفته، يتم حتى
وإرنست (١٨٦٤–١٩٢١م) فيرب ماكس من كل عىل كبري تأثري عنده القيم لفلسفة

(١٨٦٥–١٩٢٣م). ترولتش

الحياة فلسفة (أ)

للتاريخ االتجاه

املشهورة التفرقة له تُذكر الحياة. فلسفة أعالم أحد دلتاي: فيلهلم ١٨٣٣–١٩١١م؛
النصوص تأويل علم منهج ووضع الطبيعة وعلوم اإلنسانية) (العلوم الروح علوم بني
النفس علم وتأسيس والتاريخ الفلسفة بني الوصل حلقة يُعد الذي (الهريمينويتيك)
العلم بمناهج السببي التفسري عىل ال واملعايشة الوصف عىل يعتمد الذي «الفهم»
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لإلنسان الكيل البناء إدراك عىل م!) التفهُّ باألحرى (أو الفهم بفكرة استعان الطبيعي.
مقوالت عن بعيًدا القديمة العصور منذ والروحي العقيل التاريخ وفهم الحية فرديته يف
يف التاريخ خالل يظهر الذي املشرتك األساس هي الحياة إن ومناهجها. الطبيعية العلوم
العلوم تاريخ ففي اإلنسانية، للنفس مختلفة كلية بناءات هناك أن وكما مختلفة، تعبريات
معني، تاريخي عرص وجه مالمح عن تعرب النظر» «وجهات من ونماذج أنماط الروحية
فيه. السائدة الحكم ونُظم والدين الحضارة أشكال وتحدد بالحياة، إحساسه وتُشكل

فوقها ذلك أثناء واالرتفاع نشأتها يف الفلسفة فهم هي الفلسفة مهمة أن دلتاي يرى
الغربية النظر وجهة يف يميز وهو العلم)، عن تعليم هي أو العلوم علم هي (فالفلسفة
واملثالية الوضعية، أو املادية اإلنسانية: الطبيعة عن صادًقا تعبريًا تعرب أنماط ثالثة
يستند عليه). الغالبة الفلسفية النسبية كانت ثم (ومن الحرية ومثالية املوضوعية،
الفلسفة (فلسفة والثنائي التصوري بمعناها التقليدية امليتافيزيقا رفض يف كانط إىل
يعتمد الذي التاريخ خالل من إال ويجريها ماهيته يعرف ال اإلنسان أن ويرى ١٩٣١م)
يفعل ما نحِو عىل والعقلية، الروحية ألحداثه الحي واالسرتجاع الفهم عىل تقدَّم كما
دلتاي طبَّق وقد «إحضارها». و املاضية حياته إحياء يُعيد الذي الذاتية السرية كاتب
وشخصياتها عصورها يف واألملانية الغربية العقلية الحياة لتاريخ دراساته يف املنهج هذا
تفسري يف وبمنهجه التاريخية) (أو التاريخ عن بفكرته الوجود فلسفة تأثرت املختلفة.

النصوص.

وصفي نفس علم عن أفكار ١٨٨٣م، الروح علوم إىل مدخل مؤلفاته: من •
بناء ١٩٠٨م، واألدب التجربة ١٩٠٠م، الهريمينويتيك نشأة ١٨٩٤م، وتحلييل
األملانية واملوسيقى األدب من ١٩١٠م، اإلنسانية العلوم يف الخارجي العالم
فارتنبورج فون يورك بول األمري صديقه مع املتبادلة رسائله ١٩٣٣م،

١٩٢٣م. سنة نُرشت التي (١٨٣٥–١٨٩٧م)

ونيتشه بجوته تأثر وتاريخ، حضارة فيلسوف شبنجلر: أوزفالد ١٨٨٠–١٩٣٦م؛
والبيولوجي املورفولوجي والتصور واألدب الفن خالل من العاملي للتاريخ فهمه يف
من والخوف املحنة زمن يف ١٩١٨–١٩٢٢م» الغرب «انهيار كتابه اشتهر (الحيوي).
التي الحضارات إىل ينظر العامليتني) الحربني بني (خصوًصا الخراب ع وتوقُّ املستقبل
كيانات إىل نظرته راقية) حضارات ثماني نظره يف (وهي العاملي التاريخ مجرى تؤلف
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من الفرد الكائن به يمر الذي للقدر تخضع نفسها، عىل مقفلة مستقلة، حية، عضوية
التقابل من ويقرر سنة. ألف بحوايل منها كل عمر يُقدِّر وهو وموت. وازدهار ميالد
والحضارة اإلغريقية الحضارة بني املقارنة ومن بينها املزعوم املورفولوجي والتوازي
(نظرية االنحالل إىل حتًما سيسوقها الذي التمدُّن دور دخلت األخرية أن الحديثة الغربية
الحياة بني التضاد أو العداوة فكرة إىل هذا يف استند للحضارات) الدوري التعاقب
وإرنست كالجيس (مثل وأدبائها الحياة فالسفة عند عرصه يف شاعت فكرة وهي والعقل،
والعناية املوضوعية الروح ومجافاة والتبسيط والسطحية االفتعال يف كثريًا يقع يونجر).
قراءته. عند النقد بميزان والتمسك الحذر وجب ولهذا «الحقائق»، حسب عىل «الوقائع» ب

محمود أحمد للدكتور التاريخ فلسفة يف بدوي، الرحمن عبد للدكتور شبنجلر •
صبحي.

للطبيعة االتجاه

فرانس» دي «الكوليج يف ١٩٠٠م سنة منذ علم برجسون: هنري ١٨٥٩–١٩٤١م؛
التي الروحية الحياة فلسفة ممثل الخالدين. أكاديمية يف عضًوا ١٩١٤م سنة وانتُخب
وجمالها بتدفقها وأسهمت عرصه، يف السائدة واآللية العقالنية النزعة وجه يف وقفت
يف الغالبة الوضعية النزعة قهر يف والباطنية، الخارجية «املعطيات» عىل املفتوح الفني
طويلة سنوات فيها الفلسفية الحياة عىل باألمل املفعمة العذبة بروحها أثرت كما فرنسا،
الحياة فلسفة أن ومع حق، وجه بغري الظل إىل املتشائمة سارتر وجودية تزيحها أن قبل
املعارصة، الوجود لفلسفة دت مهَّ قد — أملانيا يف شقيقتها مثل مثلها — برجسون عند
باملتصوفة تأثره من بكثري أقل الرومانتيكية والحركة بنيتشه برجسون تأثر كان فقد

الحب. بحقيقة وإيمانهم املسيحيني
أن يمكنه ال العقل وأن األداة، استخدام املخ يستخدم التفكري أن برجسون يرى
عىل دوره يقترص ولهذا العضوية، غري الطبيعة من الساكن الجامد الجانب غري يدرك
فعل صميمها يف هي التي الحياة أما العملية. ألغراضه واستعمالها وتحليلها قياسها
يف النافذ املتعاطف الوجدان) أو (العيان الحدس غري يدركها فال حية» و«ديمومة خالق
«تطور يف وينمو يحيا أيًضا والعالم حميم. تفرد من فيه بما املتحد موضوعه، أعماق
عن ورأيه فيه. الكامنة الحيوية» «الدفعة تأثري تحت بحرية العليا صوره وتتفتح ق» خالَّ
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االعرتاف مع الواقع، إدراك إىل املزدوج االتجاه نفس عن يُعرب والدين» األخالق «منبَعي
إليه نُسبت التي الوجود لوحدة أثر كل فلسفته عن ويبعد الطبيعة، فوق متعاٍل بإله
جديدة وجهة والروح العالم من اإلنسان موقف توجيه يف برجسون عظمة تكمن خطأً.
ومعاينته. لرؤيته النفس وهبة الخالص، باملعطى العميقة والثقة للعالم، املحبة عىل تقوم
وكلوديل). بيجي الشاعَرين (مثل لندائها يستجيبون الشعراء جعل الذي هو هذا ولعل
اآلن يحتل وهو القايس، النقد سهام إليه ُوجهت ثم عرصه، يف به اإلعجاب أمواج ارتفعت

الفلسفة. تاريخ يف «الكالسيكية» مكانته

سامي الدكتور املرحوم ترجمة من والدين األخالق ومنبعا الروحية الطاقة انظر •
الدكتور ترجمة امليتافيزيقا إىل واملدخل الدايم، عبد هللا عبد والدكتور الدروبي
نوابغ (سلسلة إبراهيم زكريا الدكتور للمرحوم وبرجسون ريان، أبو عيل محمد

بالقاهرة). املعارف دار الغربي، الفكر

عامًلا األصل يف كان الحيوية. النزعة فيلسوف دريش: هانز ١٨٦٧–١٩٤١م؛
حيوية فلسفة ووضع هيكل إرنست «الشعبي» والتطور الوراثة بفيلسوف تأثر بيولوجيٍّا.
كبري حدٍّ إىل تستفيد ١٩٠٩م) العضوي الكائن (فلسفة واآللية للمادية معادية ونقدية
الواقع إىل املمكن ينقل الذي الفعال الصوري (املبدأ «األنتيلخيا» عن وفكرته أرسطو من

والغائية. الكيل الشكل تحقيق إىل الحياة نزوع تؤكد كما وجوده) كمال ويبلغه
امليتافيزيقا أو الواقع ونظرية (١٩١٢م) املنطق أو التنظيم نظرية بني يميِّز
املتحققة املعاني نظرية هي الطبيعية والفلسفة املعاني، نظرية هو فاملنطق (١٩١٧م)
الداللة ذي الواقع نظرية هي الحضارة فلسفة أو والتاريخ واملادة، والزمان املكان يف
الخفية والروحية النفسية الظواهر لعلم حياته أواخر يف تحمس والعقلية. األخالقية

١٩٣٢م). (الباراسيكلوجيا
النفس طبيعة عىل تعتمد الحياة يف فلسفة كالجيس: لودفيج ١٨٧٢–١٩٥٦م؛
تأسيس يف الفضل إليه ويرجع النفس، علماء من كذلك كان واملنطق. العقل وتعادي
الحركة عند الطبيعة فلسفة من تفكريه ينطلق التعبريي». النفس و«علم الخط» «علم
تضيق النفسية) إنجازاته عن كتابًا ألف الذي ونيتشه (باخئوفن املتأخرة الرومانتيكية
العام إىل رأيه يف يهدف الذي العقل مجال من والحياة النفس «طبقات» عن نظريته
عنوان (وهو النفس نقيض عنده العقل كان ولهذا املحسوبة، العقلية املعرفة ويقترصعىل
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النفس تربط التي الوثيقة العالقة يدمر رأيه يف وهو ١٩٢٩–١٩٣٣م) له معروف كتاب
والطبع» «الخط تقدَّم: ما بجانب كتبه، أهم من األم» «األرض ب أي الحي بالواقع
من «اللغة (١٩٥٠م)، التعبري» علم «أسس (١٩٥١م)، الطباع» علم «أسس (١٩٥٦م)،

(١٩٤٨م). النفس» معرفة منبع هي حيث

واملجتمع الحضارة إىل االتجاه

فلسفة حياته بداية يف تبنَّى واجتماع. حضارة فيلسوف زميل: جورج ١٨٥٨–١٩١٨م؛
وسبنرس، داروين من بكل فيها تأثر تطورية نزعة ذات وفلسفة نسبية، وجود وحدة
الوقت نفس يف تكن وإن قبلية معرفية بمقوالت التسليم إىل «لكانط» قراءاته هدته ثم
تحقق التي الحياة بميتافيزيقا القول عىل برجسون فلسفة ساعدته وأخريًا تاريخية،

الصوري. االجتماع لعلم التنظري يف الفضل إليه ويرجع ذاتها. عىل العلو

«مشكالت (١٩٠٠م)، االجتماع» «علم (١٩٠٠م)، املال» «فلسفة مؤلفاته: من •
الحيوية» «الرؤية (١٩١١م)، الفلسفية» «الحضارة (١٩١٩م)، التاريخ» فلسفة
أخرى كتب إىل باإلضافة (١٩٢١م)، الفلسفة» يف األساسية «املشكالت (١٩١٨م)،
(١٩٢١م) كانط مثل والفن واألدب الفكر أعالم بعض حياة تصور عديدة

ورمربانت. وجوته (١٩٢٣م) ونيتشه وشوبنهور

(سبق «دلتاي» عىل تتلمذ الرتبية. يف وعالم فيلسوف شربانجر: إدوارد ١٨٨٢م–؟؛
علوم أو اإلنسانية للعلوم الفلسفية األسس وضع يف بالتوسع مثله واهتم عنه!) الكالم
الحضارية والرتبية الحضارة تاريخ مجال يف جهوده له تُذكر النفس، علم وبخاصة الروح

للبرش). السيكلوجية (األنماط والنمطي التطوري النفس وعلم

«أشكال (١٩٠٩م)، اإلنسانية» وفكرة همبولت فون «فيلهلم مؤلفاته: أهم من •
والرتبية» «الحضارة (١٩٢٤م)، الشباب» «سيكلوجية (١٩١٤م)، الحياة»
«أشكال (١٩٤٧م)، النفس» «سحر (١٩٤١م)، العقيل» شيلر «نمط (١٩١٩م)،
«املسائل (١٩٥١م)، تربوية» «منظورات (١٩٤٧م)، بستالوزي» عند الفكر

(١٩٥٣م). الحارض» العرص يف الحضارية
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الرائع بأسلوبه يتميز أسباني فيلسوف جاسيت: أي أورتيجا ١٨٨٣–١٩٥٥م؛
اشتعلت وملا مدريد، جامعة يف التدريس توىل واالجتماع. الحضارة بمشكالت اهتم الحي،
١٩٣٦م سنة هاجر فرانكو، فاشية ضد الجمهوريني صفوف يف وقف األهلية الحرب
قبل اعتزله حتى التدريس استأنف حيث ١٩٤٨م سنة إسبانيا إىل رجع ثم الربتغال إىل

بسنتني. موته
تعلم التي — الجديدة الكانطية واملدرسة شيلر وماكس ودلتاي ونيتشه بهيجل تأثر
والتيارات ناحية من والتجريدية العقالنية االتجاهات عارض — أعالمها بعض يد عىل
ناحية من — املطلق الشمويل الحكم تأييد يف بعضها تورَّط التي — والبيولوجية الحيوية
التاريخي العقل فهذا الحي». «العقل عن نظريته يف مًعا يتجاوزهما أن وحاول أخرى
بالخصائص يعرتف وإنما النسبية، النزعة فريسة يقع وال املطلقة الحقيقة يملك ال الحي
النظر وجهة (فلسفة أعباءها حمل التي والواجبات واملهام حدة عىل عرص لكل املميزة
حقيقتها عىل ومعرفتها فيه نعيش الذي عرصنا مطالب ملواجهة ويسعى املنظور!) أو
لهذا الكامل التحقيق أن عىل معنًى. كل من خاليًا يبدو فيما املعنى تلمس ومحاولة
يبلغ أن — حالم! يوتوبي كائن بطبيعته وهو — اإلنسان حاول مهما ممكن، غري املعنى

الهدف. هذا

(١٩٣١م)، الجماهري» «ثورة (١٩٣٠م)، عرصنا» «مهمة مؤلفاته: أهم من •
هو حيث من «التاريخ (١٩٣٤م)، املتأمل» «كتاب (١٩٣٣م)، الحب» «عن
التقنية» عن «تأمالت (١٩٥١م)، التاريخية» األزمات «حقيقة (١٩٤٣م)، نسق»
«اإلنسان (١٩٥١م)، لجوته» «رضاعة (١٩٤٩م)، واآلخر» «املثقف (١٩٤٩م)،

(١٩٥٧م). والناس» «اإلنسان (١٩٥١م)، يوتوبي» كائن هو بما

(الفينومينولوجيا) الظاهريات فلسفة (ب)

— ومنهجها الظاهريات فلسفة مؤسس — هرسل تتلمذ برنتانو: فرانز ١٨٣٨–١٩١٧م؛
فلسفة يف األساسية الفكرة اكتشاف إعادة يف الفضل إليه يرجع فيينا. يف يديه عىل
أو حب أو حكم من أفعاله كل يف الوعي توجه (أي «القصدية» فكرة وهي الظاهريات،
العرص فلسفة إىل ترجع فكرة وهي بفعله يقصده مضمون أو موضوع إىل إلخ … رغبة

171



الفلسفة ِلَم

(ألفعال الوصفي» النفس «علم إرساء له يذكر وكذلك واإلسالمية)، املسيحية الوسيط
النزعة عىل التغلب عىل «القصدية» فكرة ساعدته وقد جديدة. أسس عىل والوعي) الشعور
أدخل أساسها. من هرسل تلميذه سيهدمها التي — املنطق يف خصوًصا — النفسية
التعرف يف خصوًصا األخالق، ميدان إىل املنطقية بحوثه يف أكدها التي «البداهة» فكرة
ُعرف القيم. عن فلسفته يف ذلك من شيلر» «ماكس وأفاد والكراهية، الحب حقيقة عىل
اإللهية ميتافيزيقاه بقيت أرسطو، بفلسفة الدقيق وإملامه كانط لفلسفة بعدائه أخريًا
«أصل (١٨٧٤م)، تجريبية» نظر وجهة من النفس «علم كتبه: أهم يذكر، أثر بغري
كان وقد (١٨٦٢م) أرسطو» عند للموجود املتعدد «املعنى (١٨٨٩م)، األخالقية» املعرفة
«الدين (١٩٥٢م)، وبنيتها» األخالق «تأسيس حياته، أوائل يف هيدجر عىل كبري تأثري له

(١٩٥٤م). والفلسفة»
(الفينومينولوجيا) الظاهريات فلسفة مؤسس هرسل: إدموند ١٨٥٩–١٩٣٨م؛
جديدة أسس وضع وحاول املنطق يف والنفسية التجريبية النزعة حارب «الكالسيكية»،
وبعض برنتانو ومعلمه بولزانو فلسفة من انطلق دقيق. وقبيل كيل كعلم للفلسفة
كتابه وألَّف للحساب املنطقية باألسس حياته بداية يف (ُشغل الرياضية الفلسفة مشكالت
معيارية وال تجريبية ليست املنطق قوانني أن ليبنيِّ ١٨٨٧م) عام العدد مفهوم عن
خالص شعور أو محض لوعي وقبلية مثالية قوانني هي وإنما واقعية، ذوات وضع من
املنطقية بحوثه من األول (الجزء إليه يقصد أو بموضوع دائًما يتعلق أن طبيعته من
الظاهرياتي املنهج يقوم القصدية هذه وعىل ١٩٠٠م) خالص ملنطق تمهيدات بعنوان
لتجربة أي ذاتها! املوضوعات إىل (لنرجع للموضوعات املبارش الوصف من يبدأ الذي
وراء سعيًا واقعي هو عما النظر برصف ولكنه الشعور) يف الحية الحدسية ظهورها
بطرقه «التقويس» أو «التعكيف» هي الفلسفة هذه يف التالية والخطوة املاهيات. رؤية
هرسل منهج ولعل قوسني. بني الخالص بالوعي متعلًقا ليس ما كل وضع أي املختلفة؛
انتهت التي الكلية — األنا أو — الوعي ظاهريات من خصوبة أشد كان نفسه الظاهرياتي
تالميذه معظم تمسك إذ الذاتية؛ املثالية من قريبة متطرفة ومتعالية مثالية نزعة إىل
ودوامته الذاتي االستبطان متاهة يف األخرية مرحلته يف يغوص أن قبل األوىل بصورته
واألخالق بونتي) ومريلو وسارتر (هيدجر الوجود فلسفة يف بحوثهم يف وطبقوه الرملية،
وفهم (إنجاردين) والفن بفندر) (إلكسندر النفس وعلم واملنطق شيلر) (ماكس والقيم

إلخ. … فنك) (أوبجن العالم
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دقيًقا علًما الفلسفة ١٩٠٠م-١٩٠١م)، جزأين (يف منطقية بحوث مؤلفاته: من •
تحت عربية ترجمة وله لوجوس، مجلة من األول العدد يف ١٩١٠م (ظهر
ظاهرياتية وفلسفة خالصة ظاهريات عن أفكار رجب)، محمود للدكتور الطبع
ديكارتية تأمالت ١٩٢٩م، الرتنسندنتايل واملنطق الصوري املنطق ١٩١٣م،

إسماعيل). نازيل للدكتورة عربية ترجمة (وله
فكرة عن محارضات خمس ١٩٣٩م، والحكم التجربة موته: بعد ونُِرش
نرش يتابع ببلجيكا لوفني بجامعة هرسل أرشيف يزال وال الظاهريات.
(الهرسليانا) هرسل مؤلفات سلسلة يف وراءه تركها التي الغزيرة مخطوطاته

مجلًدا. عرشين من أكثر منها ظهر التي
عني جامعة اآلداب كلية من دكتوراه (رسالة هرسل عند الظاهرياتي املنهج •
زكريا للدكتور املعارصة الفلسفة يف دراسات رجب)، محمود للدكتور شمس
هرسل عند الدين وفينومينولوجيا األوروبية، العلوم وأزمة الظاهريات إبراهيم،

الثاني. الجزء معارصة، قضايا يف: حنفي حسن للدكتور

النفس وعلم املنطق لتأسيس هامة مؤلفات بفندر: إلكسندر ١٨٧٠–١٩٤١م؛
١٩٢٤م، األساسية الطباع علم مشكالت ١٩٢٩م، املنطق ظاهرياتية: نظر وجهة من
للحياة الفلسفية األهداف ١٩٣٣م، اإلنسان نفس ١٩٣٠م، اإلرادي الفعل ظاهريات

١٩٤٨م.
األخالق ميدان يف الظاهرياتي هرسل منهج طبق شيلر: ماكس ١٨٧٤–١٩٢٨م؛
الشعور عىل تقوم ثابتة «ماهيات» األخالقية القيم أن وبني والحضارة، الدين وفلسفة
نظرية وضع وبذلك املوضوعية، وحقيقتها القبيل بمضمونها االنفعايل والحدس بالقيمة
األخالق يف الصورية (النزعة كانط عند الصورية األخالق قيم مقابل يف املادية القيم يف
تتحقق شخصية منها كال تقابل بحيث القيم يرتب وهو ١٩١٣م). املادية القيم وأخالق
قيمة (٢) بالحياة. املستمتع الفنان ويقابلها السار، أو الحيس الشعور قيمة (١) فيها:
والصواب الجميل أو العقيل الشعور قيمة (٣) البطل. ويقابلها النبيل أو الحيوي الشعور
املقدس أو املطلق الحق قيمة (٤) العبقري. ويقابلها بالحقيقة، الخالصة واملعرفة

القديس. ويقابلها
وعلم — باملرارة واإلحساس التعاطف مشاعر وبخاصة — الفهم نفس علم يف كتب
وامليتافيزيقي الديني التفكري أنماط بني فيه ميَّز الذي األوسع بمعناه املعرفة اجتماع
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أشكال وبني بينها الربط محاوًال والواقع، والقيمة والعالم هللا من مواقفها حسب والعلمي
العلم هي رأيه يف والفلسفة واالقتصادية. والسياسية االجتماعية الحياة من محددة
يعرف عندما فاإلنسان املاهيات. رؤية) (حدس، عيان هي أو باملاهيات واألشمل األسمى
التي وقوانينه ماهياته منها ولكل خلقه، من ليست موضوعية عوالم يواجه إنما ويُعاين
أواخر يف ابتعد عليها. وتعلو وظهورها وجودها يف تتحكم التي التجريبية القوانني تتجاوز
الوجود ووحدة الشخصانية بالنزعة تتميز ميتافيزيقا إىل واتجه الكاثوليكية عن حياته
الفلسفية األنثروبولوجيا فيها بما البعدية» «العلوم كل فيها يضم أن محاوًال «التطورية»،
الظاهريات وفلسفة هارتمان نيقوالي عىل أثر الحارض. العرص يف مؤسسيها أكرب يعد التي
الحبابي). عزيز محمد (الدكتور العربية والبالد فرنسا يف الشخصانية والنزعة نفسها

انقالب ١٩٠٠م، النفساني واملنهج الرتنسندنتايل املنهج األخرى: مؤلفاته من •
١٩٢٣م، وأشكاله التعاطف ماهية ١٩٢١م، اإلنسان يف األبدي ١٩٥٥م، القيم
مشكالت ١٩٢٣–١٩٢٤م، الكونية النظر وجهة ونظرية االجتماع يف كتابات
اإلنسان وضع ١٩٢٦م، واملجتمع املعرفة أشكال ١٩٢٤م، املعرفة اجتماع علم

١٩٢٧م. الكون يف
املعارصة. الفلسفة يف دراسات إبراهيم: زكريا الدكتور •

الكانطية املدرسة مع الفكرية حياته بدأ هارتمان: نيقوالي ١٨٨٢–١٩٥٠م؛
املعرفة أن نتصور (التي العقالنية الذاتية نزعتها عن تخىلَّ ثم «ماربورج» يف الجديدة
املثالية من «قريبة نظر بوجهة واستقل واحد) يشء والوجود الفكر وأن للموضوع خلق
يف ملوجود إدراك املعرفة أن وتعترب بالواقع، الطبيعي الوعي حساب تحسب والواقعية»
الواقع، ظواهر إىل الوعي يتجاوز موجود عنها، ومستقل معرفة كل عىل متقدِّم ذاته
الفلسفة فمهمة املعرفة. مقوالت من أكثر الوجود مقوالت إىل اهتمامه جل اتجه ولهذا
(غري للوجود مختلفة «طبقات» من ينبني الذي الظواهر عالم يف البحث هي رأيه يف
تتحدد أن دون منها األدنى الطبقة يف جذورها منها كل تمد عقلية) عضوية، عضوية،
أثبت جديًدا فهًما املثايل الوجود ففهم شيلر وماكس بهورسل تأثر نهائية. بصورة بها
علم أو «أنطولوجيا» وضع إىل به وأدى القيم ونظرية املعرفة ملشكلة تناوله يف خصوبته
من ويفيد بالعالم املتنوعة التجارب من ينطلق املجرد، التأمل عن بعيد جديد وجود

ونتائجها. الجزئية العلوم حقائق
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مشكلة ١٩٢٦م، األخالق ١٩٢١م، املعرفة ميتافيزيقا معالم مؤلفاته: أهم •
حول ١٩٣٣م، الروح وعلم التاريخ فلسفة تأسيس عن بحوث العقيل، الوجود
الواقعي، العالم بناء ١٩٣٨م، والواقع اإلمكان ١٩٣٥م، األنطولوجيا تأسيس
١٩٤٢م، لألنطولوجيا جديدة طرق ١٩٤٠م، للمقاوالت العامة النظرية موجز

١٩٥٤م. فلسفية أحاديث ١٩٥٣م، الجمال علم

املنطقية والوضعية الوضعية الفلسفية (10)

والتصورية التجريبية النقدية (1-10)

اهتم اإلحساس. واحدية وفيلسوف. الطبيعة يف عالم ماخ: إرنست ١٨٣٨–١٩١٦م؛
النقدية الفلسفة ممثيل من وهو الوضعية، النظر وجهة من العلمية واملعرفة العلم بنقد
التجارب سياق أن ترى عندهم املعرفة ونظرية وفايهنجر. أفيناريوس بجانب التجريبية
تصورات تكون أن تعدو فال الفكرية املضامني أما الواقعي. اليشء وحده هو الحسية

نفعية. قيمة إال األحوال أحسن يف لها وليس الحقيقة، من لها نصيب ال وهمية

(١٩٠٥م). والخطأ املعرفة (١٨٨٦م) اإلحساسات تحليل مؤلفاته: أهم من •

تقرصمهمة التي التجريبية النقدية مؤسس أفيناريوس: ريشارد ١٨٤٠–١٨٩٦م؛
بهدف وذلك تماًما، امليتافيزيقا استبعاد مع الخالصة التجربة واقعة وصف عىل الفلسفة
والنفس واملادة، الوعي الضدَّين: بني والتوفيق للعالم الطبيعي» «املفهوم استخالص

واملوضوع. الذات بني التآزر وتأكيد والفيزيقي

(١٨٨٨–١٨٩٠م). الخالصة» التجربة «نقد مؤلفاته: أهم •

وشوبنهور. بالنجه تأثر التخيلية. أو التصورية فايهنجر: هانز ١٨٩٢–١٩٣٣م؛
والعملية النظرية الحقائق جميع تفرس (Als ob-As if لو (كما بفلسفة املعروفة فلسفته
أهداف لتحقيق تتجه التي اإلرادة خدمة يف تخيالت» أو «تصورات مجرد بأنها والدينية

الحياة.

«نيتشه (١٨٨١–١٨٩٢م)، لكانط» الخالص العقل نقد «رشح مؤلَّفاته: أهم من •
(١٩١١م). لو» … كما «فلسفة (١٩٠٢م)، فيلسوًفا»
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املنطقية التجريبية أو الوضعية (2-10)

الجديدة (الوضعية فيينا» «حلقة أو جماعة مؤسس موريتسشليك: ١٨٨٢–١٩٣٦م؛
مشكلة عن كتب التجريبية. الواقعية نزعته يف وكارناب بفتجنشتني تأثر املنطقية) أو
األحكام قيام إمكان (رفض والرياضيات للمنطق القبيل والطابع املعرفة ونظرية الحقيقة
عىل الفلسفة مهمة وقرص يقينية) معرفة لكل رضورتها كانط أكد التي القبلية التأليفية
والزمان املكان مفاهيم تحليل يف بنفسه ذلك وتوىل منطقيٍّا، توضيًحا األفكار توضيح

إلخ. … واللذة الخلقي والدافع والتقييم الحرة واإلرادة واالحتمال والعلية واملادة

(وهو املعارصة الفيزياء يف والزمان املكان ١٩٠٨م، الحياة محكمة مؤلفاته: أهم •
مشكالت ١٩١٨م، املعرفة يف العامة النظرية ١٩١٧م، النسبية) لنظرية رشح
١٩٣٤م، (بالفرنسية) الخارجي العالم وواقع العلمية العبارات ١٩٣٠م، األخالق

١٩٥٢م. والحضارة الطبيعة

رواد أحد نمسوي، ومنطقي فيلسوف فتجشتني: لودفيج ١٨٨٩–١٩٥١م؛
عنده املعرفة وصديقه. رسل تلميذ واللغوية، التحليلية والفلسفة الجديدة الوضعية
لعبارات الصدق» أو الحقيقة «داالت واألحكام بعضها، عن املستقلة الوقائع من صورة
عن شيئًا يقوالن ال فهما خالص، حاصل تحصيل والرياضة واملنطق الوقائع. عن تُقال
بني املشرتك واليشء اللغة. منطق عىل العلم يعول أن السبب لهذا الخطأ ومن الواقع،
يمكن ال — بينهما التصويرية العالقة وهو — والواقعة العبارة بني أو والوجود الفكر
الرموز. طريق عن إليه اإلشارة يمكن وإنما بنفسه، نفسه عن يكشف ألنه عنه التعبري
نموذجها يكون كاملة منطقية لغة فكرة ١٩٢١م» الفلسفية املنطقية «رسالته يف اقرتح
املثالية اللغة هذه نموذج يف يدخل ال ما كل يصبح بحيث الريايض املنطق لغة هو
الفلسفة مهمة تصبح وبذلك علمي، معنًى كل من فارًغا — واألخالق كامليتافيزيقا —
أولية تقريرات مجموعة تكون أن تعدو ال كلها املعرفة وكأن وتوضيحها، اللغة نقد هي
واملعريف املنطقي التصور هذا أعطى وقد منطقية. عالقات بينها تربط ذرية قضايا أو
رفضه وأدَّى بَرِسل، فيها تأثر التي املنطقية الذرية عن نظريته يف أنطولوجيا أساًسا
موقف إىل — نفسه هو باعرتافه — والوعي اللغة عن املستقل املوضوعي الواقع لوجود
لقد بل تصور. كما امليتافيزيقا من التخلص يستطع لم وبذلك وحدية) األنا (أو األنانة
ال ما «أن رسالته: آخر يف قال عندما الالمعقول وجود والعقيل املنطقي بمنهجه أثبت
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ذلك من استخلص أنه ويبدو فيه.» الخوض عن السكوت يجب عنه الكالم يُستطاع
أشبه حياة أيامه بقية وعاش كتاباته من شيئًا ينرش فلم ذلك بعد به التزم الذي املوقف
(كأنه واملحتاجني املساكني ملساعدة جهوده واهبًا واملتصوفة، الزهاد حياة تكون بما
لربات واملنزلية الكهربية واألدوات الفالحني جرَّارات إصالح يف بارع عرصي قديس

الفقريات). البيوت
االستخدامات وبني الكاملة، اللغة عن السابقة آراءه فنبذ املتأخرة فلسفته تطورت
قواعد عرفنا ولو لغوية، لعبة منها كالٍّ ى وسمَّ للغة — واملمكنة الفعلية — االجتماعية

الفلسفية. الحرية لزالت صحيحة بطريقة لعبة كل استعمال

ظهرت وقد ١٩٢١م) الطبيعية الفلسفة حوليات (يف وفلسفية منطقية بحوث •
واإلنجليزية) األملانية (باللغتني فلسفية منطقية رسالة عنوان تحت ١٩٣٨م سنة
الفكر نوابغ سلسلة يف عنه كتابًا ألَّف الذي إسالم عزمي الدكتور للعربية نقلها

بالقاهرة. املعارف دار الغربي،
عىل مالحظات (١٩٥٨م)، فلسفية بحوث (١٩٥٨م)، والبني األزرق الكتابان •

موته. بعد جميًعا نُرشت وقد (١٩٥٦م) الرياضة أسس
املعارصة الفلسفة يف دراسات هويدي، يحيى للدكتور املنطق؟ علم هو ما •

إبراهيم. زكريا للدكتور

(التجريبية الجديدة الوضعية رواد من كارناب: رودلف (؟)؛ ١٨٩١–١٩٧١م
كليٍّا علًما تكون أن الفلسفة عىل يُنكر فيينا، حلقة أعضاء وأحد املوحد والعلم املنطقية)
املنطق أساس عىل وتوضيحها العلم للغة املنطقي البناء دراسة عىل مهمتها ويقرص
املنطق عن دراساته مع الجديدة للوضعية الفلسفي كارناب تصور يتداخل الريايض.
منطق فيها كان تركيبيه مرحلتني: يف املنطقية آراؤه تطورت للعلم. املنهجي والتحليل
إىل باإلضافة للغة املعنوي بالجانب تهتم وداللية العلم، للغة املنطقي البناء هو العلم
عىل يعتمد صوري منطقي نَسق بناء األخرية املرحلة هذه يف حاول الصوري. الجانب
كانت وإن للميتافيزيقا، املعادي العلمي طابعه عن تفكريه يتخلَّ لم املنطقية. الدالالت
قابلية عن نظريته مثل وذلك هامة، لتعديالت تعرضت قد املسائل من كثري يف آراؤه
مطابًقا يُعد أصبح بحيث فيه ع توسَّ الذي الفلسفة ملجال ره وتصوُّ املعنى، يف التحقيق

املعريف. الكالم لبناء رموز) هي حيث من اللغة تحليل (أي السيميوطيقي للتحليل
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١٩٢٨م، الفلسفة يف املشكالت أشباه ١٩٢٨م، للعالم املنطقي البناء مؤلفاته: من •
علم إىل مدخل ١٩٣٤م، للغة املنطقي البناء ١٩٢٩م، الريايض املنطق مجمل
املنطقية األسس ١٩٤٧م، والرضورة املعنى ١٩٤٨م، (السيمانطيقا) الدالالت

١٩٥٤م. الرمزي املنطق إىل مدخل ١٩٥٠م، االحتماالت لنظرية
وخرافة علمية فلسفة نحو إبراهيم، زكريا للدكتور املعارصة الفلسفة يف دراسات •

محمود. نجيب زكي للدكتور امليتافيزيقا

والصدق «اللغة كتابه له يُذكر الجديدة. الوضعية رواد أحد آير: ج. الفرد ١٩١٠م؛
واعتبار امليتافيزيقا رفض وأهمها فيينا حلقة آراء فيه تبنَّى الذي (١٩٣٦م) واملنطق»
الواقع، تُقرِّر وال وتمنيات ورغبات أوامر عن تعرب وجدانية قضايا األخالقية القضايا
«التقليدية» اآلراء عن اليشء بعض ابتعد والتوضيح. التحليل عىل الفلسفة دور وقَرص
التفكري ١٩٤٠م، التجريبية املعرفة أسس (مثل املتأخرة كتبه يف املنطقية للوضعية
نزعته عىل محافًظا بقي وإن وغريها) ١٩٥٦م املعرفة مشكلة ١٩٤٧م، واملعنى

التحليلية. التجريبية
املعيار يف وتغريات «مشكالت ،(١٩٤٩) الريايض» الصدق «طبيعة همبل: ج. س.

(١٩٥٢م). للمعنى» التجريبية
التفكري عىل اللغة تأثري عن دراسة املعنى». «معنى ريتشاردز: أ. أ. أوجدن، ك. س.

(١٩٢٣م). الرمزية» علم وعن
(١٩٤٦م). والسلوك» واللغة «العالمات موريس: و. س.

الريايض املنطق (أ)

(١٨٨٨م). الحساب» «أُسس فريجه: جوتلوب ١٨٤٨–١٩٢٥م؛
١٩١٠–١٩١٣م. ماثيماتيكا) (الربنكيبيا الرياضيات أصول رسل-وايتهيد:

(١٩٢٨م). النظري» املنطق «أصول أكرمان: و. هلربت، د.

الوجود فلسفة (ب)
باألنطولوجيا بدأها التي الوجود، «أنطولوجيا» أسس هيدجر: مارتن ١٨٨٩–١٠٧٦م؛
األنطولوجيا إىل للوصول الزمان» أفق «يف ومقوماته اإلنسان حاالت تحلل التي األساسية
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تقهرها أو الغربية امليتافيزيقا و«تُحطِّم» نفسه الوجود «معنى» عن تسأل التي العامة
الفرد اإلنسان أو «اآلنية» دور فيها يرتاجع الوجود» يف «التفكري من جديدة مرحلة لتبدأ

الوجود». بيت «راعي ويصبح نفسه الوجود نداء إىل االستماع عىل ليقترص

مدخل (١٩٤٩م)، مسدودة طرق (١٩٢٧م)، والزمان الوجود مؤلفاته: أهم •
ومشكلة كانط (١٩٥٧م)، (السبب) األساس قانون (١٩٥٣م)، امليتافيزيقا إىل
النزعة عن رسالة مع الحقيقة عن أفالطون نظرية (١٩٢٩م)، امليتافيزيقا
هلدرين لشعر رشوح (١٩٤٣م)، الحقيقة ماهية (١٩٤٧م)، اإلنسانية
محارضات (١٩٥٤م)، التفكري؟ هو ما (١٩٢٩م)، امليتافيزيقا ما (١٩٤٤م)،

(١٩٥٧م). والخالف الهوية (١٩٥٤م)، ومقاالت
الرحمن عبد للدكتور الوجودية الفلسفة يف دراسات العربية: يف عنه راجع •
الدكتور للمرحوم الوجودية والفلسفة املعارصة، الفلسفة يف دراسات بدوي،
عثمان الدكتور للمرحوم الشعر وحقيقة الفلسفة» «ما ترجمة إبراهيم، زكريا
رجب محمود للدكتور الشعر وماهية امليتافيزيقا وما الفلسفة ما ترجمة أمني،
وثالثة فلسفته عن مقدمة مع السطور لكاتب الحقيقة نداء كامل، فؤاد واألستاذ
الحقيقة (مفهوم أليثيا الحقيقة، ماهية أفالطون، عند الحقيقة نظرية نصوص:

هرياقليطس). عند

لألمراض طبيبًا حياته بدأ املؤمن. الوجود فيلسوف ياسربز: كارل ١٨٨٣–١٩٦٩م؛
العام املَريض النفس (علم بكتابه بها الخاص العلم تأسيس يف وساهم والنفسية، العقلية
يف النظر وجهات «سيكلوجية كتابه يف يضع أن — بدلتاي متأثًرا — حاول ١٩١٣م).
بكريكجار — هيدجر مثل — تأثَّر الفلسفية. الرؤية أنماط عن نظرية ١٩١٩م» العالم
«املواقف سماه مما فلسفته تنطلق األصيل. والوجود الذاتية الحقيقة مفكَري ونيتشه،
أحوال يف املطلق، الشامل، املتعايل، فيها يتكشف التي لإلنسان النهائية) (أو الحدية»
أهملتها طاملا ومواقف أحوال وهي واملوت، والرصاع والعذاب واإلخفاق واإلثم املرض
واملقوالت ١٩٣٨م). الوجود فلسفة ١٩٣٢م، للعرص الروحي (املوقف التقليدية املذاهب
الحضور يميز وهو اآلخرين. مع والتواصل والتاريخية، الحرية، هي فلسفته يف األساسية
يف املتعايل والوجود األصيل «الوجودي» الوجود من العالم يف — التواجد مجرد أو —
ميتافيزيقا العالم، يف وهداية توجيها للوجود إضاءة عنده الفلسفة تصبح بهذا ذاته.
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عنه، التعبري وال تحديده يمكن ال الذي املطلق العالم أو املتعايل «شفرة» حل مهمتها
واملوضوعي» «العلمي عقله وتكرس إليه، علوه يف إال بوجوده اإلنسان يشعر ال ذلك ومع
١٩٣٥م) والوجود (العقل كتابه يف الفلسفة يصف إدراكه. يف املستمر وإخفاقه عليه،
ويمثل أرقى، معقولية منبع واعتباره الواقع يف الظاهر الالمعقول التقاط محاولة بأنها
وهي املسيحية، املفارقة إىل (األول العايل إىل وثبتهما وثبا اللذين ونيتشه بكريكجار لذلك
الشبيه عودة عن املحرية فكرته ذروة إىل والثاني متناٍه، إنسان يف الرسمدي تجسد
أملانيا توحيد فكرة حياته أواخر يف قاوم الذات. فهم يف الحقيقة يبلغا لكي األبدية)
اإلنساني تراثها فتدمر توحدت كلما تستيقظ كانت التي الربوسية العسكرية من خوًفا
يدين التي مالحظاته مؤخًرا صدرت كما والتوسع، والعنف البطش حضيض يف وتسقط

(١٩٧٨م). هيدجر مارتن «اللدود» صديقه فيها

١٩٣٧م، ديكارت ١٩٣٦م، نيتشه ١٩٣٢م، فيرب ماكس األخرى: مؤلفاته من •
الجامعة فكرة ١٩٤٦م، واملسيحية نيتشه ١٩٤٦م، (األملاني) اإلثم مشكلة
أصل ١٩٤٨م، الفلسفي اإليمان ١٩٤٧م، الفلسفي املنطق الحقيقة، ١٩٤٦م،
الدكتور للعربية (ترجمة ١٩٥٠م الفلسفة إىل املدخل ١٩٤٩م، وهدفه التاريخ
١٩٥٥م، شلينج ١٩٥٠م، عرصنا يف العقل وضد العقل الشنيطي) فتحي محمد
عثمان الدكتور (للمرحوم لياسربز اإلنسانية مستقبل ١٩٥٧م، الكبار الفالسفة
إبراهيم. زكريا الدكتور للمرحوم املعارصة الفلسفة يف ودراسات ١٩٦٣م) أمني

ومرسحي روائي وكاتب وناقد فيلسوف سارتر: بول جان ١٩٠٥–١٩٨٠م؛
وعربَّ وهيدجر هرسل من انطلق فرنسا. يف الوجود فلسفة ممثيل أشهر وسينمائي.
الفلسفي مؤلفه يف حاول وغايته. اإلنسان وجود معنى عن واقعية نظر وجهة عن
يؤسس أن بدوي) الرحمن عبد للدكتور العربية الرتجمة ١٩٤٣م، والعدم (الوجود األكرب
كابوس مواجهة — لذاته املوجود وهو — اإلنسان عىل أن فيها يُثبت وجودية أنطولوجيا
قدرته يف بالثقة املعادية اآلخر ونظره — واملوضوعات األشياء وجود أي — ذاته يف الوجود
تقول كما املاهية، يسبق فالوجود حريته. بقوة عدم إىل األشياء ورد نفسه صنع عىل
العدم فكرة ألن اإلنسان، حرية عىل الشهادة هو للعدم الفكري والخلق املشهورة. عبارته
بها يختنق الذي وحده وهو األخرى، والكائنات الحيوانات سائر دون وحده به خاصة
ومحدد، وطبيعي وشيئي معقول وال ُمحال هو ما كل من «الوجودي» االشمئزاز ويحس
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العدم من بالقلق الوعي هذا الالوجود، رفض وإرادة الحياة قيد عىل البقاء إرادة ومن
التي حياته تحقيق املطلقة بحريته ويقرر يختار بأن أي بالحرية، عليه محكوًما يجعله
التي ماهيته وصنع كافيًا، تربيًرا أبًدا تربر ال التي الحرة االختيارات من سلسلة إال ليست
ذاته، يف الوجود أو اإلنساني الوجود إن منه. أعىل نظام أي من عليه ُفرض قدًرا ليست
العدم. منه تسلل صدع الوجود يف انشق لقد وجودي. اكتمال عدم أو اكتفاء عدم هو
انتصار ثم ومن التساؤل موضع الوجود وضع لذلك تبًعا معناه اإلنساني الوجود وظهور
الفلسفية أعمال يف موقفه تطور ١٩٤٩م). الوجود، فلسفات إىل مدخل (مونييه، العدم
منهًجا املاركسية بحتمية فيه سلَّم الذي ١٩٦٠م، الجديل» العقل «نقد يف خصوًصا التالية،
وحاول التاريخية الرضورة إىل الحرة اإلنسان مبادرة رد رفَض وإن تاريٍخ، وفلسفة
األدبية أعماله يف انتقل كما واحد، مركب يف الفردية والوجودية املاركسية بني التأليف
اجتماعي موقف إىل ١٩٤٥–١٩٤٩م) الحرية ودروب ١٩٣٨م، (الغثيان السلبية من

١٩٦٠م). الطونا سجناء ١٩٥١م، والرحمن (الشيطان ومسئول ملتزم وإنساني
البرشي للجنس والبقاء الحياة إرادة بتأكيد الوجود فالسفة بقية من سارتر تميَّز
وإن العربية، بالقضية األخرية السنوات يف اهتم وقد الواسع. والسيايس العميل وبنشاطه
العربية الثقافية الحياة عىل أثَّر كما واإلنصاف، الوضوح عن بعيًدا يزال ال موقفه كان
الدكتور املرحوم ترجمة ١٩٥٠م األدب؟ (ما األدب يف االلتزام عن بفكرته خصوًصا
يف األدب دار بفضل وذلك العربية، إىل مؤلفاته معظم وتُرجمت هالل) غنيمي محمد

إدريس. سهيل الدكتور األديب ومديرها بريوت

ودراسات مجاهد، املنعم عبد مجاهد لألستاذ العرص عىل عاصفة سارتر انظر: •
الحديثة الفلسفة يف ودراسات إبراهيم، زكريا للدكتور املعارصة الفلسفة يف
والجدل والوجود الحرية، أزمة وسارتر، برجسون وبني هويدي، يحيى للدكتور
لألستاذ سارتر فلسفة يف والغري الشاروني، حبيب للدكتور سارتر فلسفة يف
ونقد حنفي، حسن الدكتور وتقديم ترجمة موجود األنا وتعايل كامل، فؤاد
الجديل املنهج عن رسالته يف إمام الفتاح عبد إمام للدكتور تلخيص الجديل العقل
الرحمن عبد للدكتور الوجودية الفلسفة يف ودراسات الطبع) (تحت هيجل بعد

بدوي.

فرنسا. يف الوجود فلسفة ممثيل أكرب من موريسمريلو-بونتي: ١٩٠٨–١٩٦٢م؛
الكيل الشكل نظرية طبق املبكر. موته حتى ١٩٥٦م سنة منذ فرانس دي الكوليج يف علم
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النفيس العنرص تداخل مبينًا ١٩٤٢م) السلوك (بناء السلوك دراسة يف (الجشطالت)
دراسة عىل — ظاهرياتي بمنهج — طبَّقها كما برشي، سلوك كل يف والفسيولوجي
الفينومينولوجيا عن ممتازة مقدمة وبه ١٩٤٥م، الحيس اإلدراك (ظاهريات اإلدراك
يف — املتأخرة مؤلفاته يف خصوًصا — هرسل تأثري يتغلغل الظاهريات). فلسفة أو
قبل ١٩٤٥م) سنة من (ابتداء الحديثة العصور مجلة تحرير يف سارتر شارك تفكريه.
وباملاركسية السياسية باملشكالت انشغاله أثر عىل (١٩٥٣م) بينهما الجفوة تقع أن
بالعالم ملتزم عنده اإلنسان الشيوعية. عن البعيد اليسار إىل واتجاهه خاص، بوجه
ولهذا واملطلق، والالمعنى والفكر، الفعل بني وازدواجية «متعثرة» والفلسفة والتاريخ،
وال ووعي ولحم، وعقل وجسم، روح من العيني وجوده يف اإلنسان حول تأمالته تدور
الجدل مخاطرات ١٩٤٧م، الشيوعية املشكلة عن مقال والرعب، اإلنسانية (النزعة وعي
كان التي الفلسفية مرشوعاته عىل املبكر موته قىض ١٩٦٠م) الفلسفة عىل ثناء ١٩٥٥م،
املعرفة وميتافيزيقا العالم) لنثر (تمهيد واللغة الحقيقة، أصل عن عليها التوفر يُزمع

املتعايل). (اإلنسان

الفلسفة يف دراسات إبراهيم، زكريا للدكتور املعارصة الفلسفة يف دراسات •
هويدي. يحيى للدكتور واملعارصة الحديثة

أثناء — العرص وباء َص شخَّ وأديب. أخالقي مفكر كامي: ألبري ١٩١٣–١٩٦٠م؛
بالتحدي ملواجهته ودعا امُلحال أو املعنى انعدام وهو — وبعدها الثانية العاملية الحرب
١٩٤٢م، سيزيف (أسطورة قدره سيزيف واجه ما نحو عىل لحظة كل يف الحياة وتعمق
إذن فأنا امُلحال عىل أتمرد «أنا ١٩٤٣م): فهم سوء ١٩٣٨م، كاليجوال ١٩٤٠م، الغريب
الغرب يف الثورة تاريخ فيها درس التي التالية املرحلة يف األمني صوته تردد موجود».
— والتطرف والشمولية واإلرهاب التعذيب — املعارصة املحال أشكال مواجهة إىل داعيًا
الوباء ١٩٥١م، (املتمرد موجودون» إذن فنحن نتمرد «نحن املعتدل: الجمعي بالتمرد

١٩٤٩م). الحصار حالة ١٩٤٩م، العادلون ١٩٤٧م، — الطاعون أو —

بفضل (خصوًصا واملرسحية والقصصية والروائية الفلسفية مؤلفاته تُرجمت •
انظر كبريَين. وتأثري برواج العربي العالم يف وحظيت ببريوت) اآلداب دار
وكامي، (١٩٦٤م)، الفلسفي فكره لدراسة محاولة كامي، ألبري السطور: لكاتب

إدريس. سهيل الدكتور وترجمة لوبيه لروبري التمرد أو
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الجارية اللغة وفلسفة التحليلية الفلسفة (ج)

١٩٤٩م. العقل مفهوم ١٩٠٠–١٩٧٨م: رايل جلربت
١٩٥٧م. النفيس والتحليل الفلسفة ١٩٠٤–؟: وزدم جون

األخرى. العقول ١٩١١–١٩٦٥م: أوستن جون
للنظرية مقدمة الوصفية، امليتافيزيقا يف مقال الجزئيات: ١٩١٩–؟: سرتاوسون

املنطقية.

فرانكفورت) (مدرسة النقدية النظرية (د)

والحضارة. إيروس الواحد، البعد ذو اإلنسان ؟–١٩٧٩م: ماركوز هربرت
السلبي. الديالكتيك أدورنو: تيودور

للفلسفة. االجتماعية الوظيفة كهيمر: ماكسهور
والعمل. النظر — االجتماعية العلوم مناهج — واملصلحة املعرفة هابرماس: يورجن

نقدي، وتعقيب تمهيد فرانكفورت: ملدرسة النقدية النظرية مكاوي: الغفار عبد
١٩٩٤م. الكويت، الكويت، جامعة اآلداب كلية حوليات

البنائية) أو (البنيوية البنية نظرية (ه)

اللغوية. البنيوية سوسري: دي فردينان
األنثروبولوجية. البنيوية شرتاوس: ليفي كلود

اإلبستمولوجية. أو الثقافية البنيوية فوكوه: ميشيل
النفيس. التحليل يف البنيوية الكان: جاك

املاركسية. البنيوية التوسري: لويس

النقد يف البنائية ونظرية إبراهيم، زكريا الدكتور للمرحوم البنية مشكلة انظر •
فضل. صالح للدكتور األدبي
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