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مقدمة

بعد أيًضا فلسفية» «دراسات من املعارص» الغربي «الفكر يف الثاني، الجزء هذا ُكتب
إىل األمة ثقافة وانقسام مضادة، ثورة إىل وتحوُّلها نفسها عىل املرصية الثورة انقالب

العربي. الوطن يف بل مرص يف فقط ليس والعلمانية، السلفية متخاصَمنْي: تيارين
بعد املستقبليات» «علم تحيا؟» ومتى الفلسفة تموت «متى واألخري: األول املقاالن ُكتب
الفلسفة؟» ماتت «هل بعنوان خاص عدد إصدار الكويت يف الفكر عالم مجلة عزمت أن
بطريقة السؤال طرح فآثرت معلنة. غري متضمنة إجابة عىل مسبًقا يحتوي السؤال وكان
فالسفته. وموقف عرصها ابنة فالفلسفة تحيا؟» ومتى الفلسفة تموت «متى ومحايدة أصح
لعلم الغد» «عالم إما جديدة ثقافية مجلة إنشاء الُقْطر نفس يف اإلعالم وزارة فكرت كما
فضلت وملا املعارص. الغربي الفكر صيحات آخر لتنرش العاملية» «املعرفة أو املستقبليات
«املعرفة ولكن واليوم، األمس بني الغد عالم أو املستقبليات» «علم افتتاحيتها كتبت األوىل

السلفية. ملخاطر ودرءًا الغربية، للثقافة ترويًجا االختيار عليها وقع التي هي العاملية»
و«فلسفة كانط» عند الجامعية الكليات بني «الرصاع والثالث: الثاني املقاالن وُكتب
عن األول ببريوت؛ العربي» «الفكر ملجلة نْي الخاصَّ العددين يف مساهمة فيكو» عند التاريخ

التاريخ. فلسفة عن والثاني الجامعة،
عند الجماهري و«ثورة فيورباخ» عند الديني «االغرتاب والخامس: الرابع املقاالن وُكتب
مجرد الدين جعل السلفيني، عند الديني االغرتاب من الحد أجل من جاسيه» أي أورتيجا
الجماهري ثورة إىل ودعوة والسياسية، االجتماعية القضايا عن بعيد وحدود وشعائر عقائد
واالنتفاضة ١٩٧٢م، يف الطلبة ثورات باستثناء املضادة، بالثورة ورضيت استكانت التي

١٩٨٦م. يناير يف املركزي األمن وحركة ١٩٧٧م، يناير يف الشعبية



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

إىل فيهدفان النص» و«قراءة األدبية» األشكال «مدرسة والسابع: السادس املقاالن أما
مع األدبية أشكالها لبيان أدبيٍّا تحليًال الدينية النصوص تحليل نحو العربي العقل توجيه
كرس دون العرص ملطالب حامًال تجعله عرصية قراءة النص وقراءة باإلنجيل، املثل رضب

العقيل. الخطاب اتِّساق

حنفي حسن
١٩٩٥م يونيو نرص، مدينة القاهرة،
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مقدمة أوًال:

ظروفه له تتهيَّأ عندما يتخلَّق إنساني إبداع فهي وتحيا. تموت الحية الكائنات مثل الفلسفة
يقوى ال مضادٌة أخرى ظروٌف محلها وتحل الظروف، هذه تتغري عندما تماًما وينقرض
واالستمرار. البقاء لنفسه يضمن حتى معها والتكيُّف مقاومتها عىل الوليد الحي الكائن
األِجنَّة فيه وتنشأ الحية التجارب فيه تقام الذي املعمل هذا فهو ذلك. عىل شاهد والتاريخ
يف دائًما واملحفوظ واألحياء، املوتى فيه ن يدوَّ الذي السجل وهو تحيا. والتي تولد التي
املوت أو الحياة ورشوط حركته. لقوانني إدراكهم ويف بالتاريخ وعيهم يف الناس صدور
أن دون والعمل النظر بحرية تتَّسم التي اإلنسانية الحياة عن مجردة تاريخية ظروًفا ليست
العنرصين: هذين باجتماع ولكن حتميٍّا، آليٍّا خضوًعا لها وخاضعًة للظروف أسريًة تكون
السؤال قبل املوت عن السؤال ويأتي وتحيا. الفلسفة تموت اإلنسان، وحرية التاريخ حتمية
أن وطاملا حياة، به زالت ما اإلنسان أن طاملا طبيعي يشء الفلسفة فحياة الحياة. عن
زالت ما الدنيا أن وطاملا ، والتقيصِّ البحث عىل والقدرة والنظر، الفكر حرية تعني الحياة
إحدى القدماء: قال كما فالعقل يعقل؛ أو س يتنفَّ واحد إنسان فيها ُوجد وطاملا قائمة،
باقية، والحياة الفلسفة تموت أن الغريب ولكن الحياة، مظاهر أحد والنفس النفس، ُقوى
قدرة وعدم الحياة نهاية يعني الفلسفة موت إن األرض. وجه عىل عاقل حي إنسان وهناك
وللفلسفة له تعيد التي الظروف خلق عن وعجزه حريته، واستعمال املقاومة، عىل اإلنسان
األساس هي الفلسفة حياة الحياة. يف وفاعليته اإلنسان لوجود االفرتاضتنكُّر وهذا الحياة.
املألوف الطبيعي هي حياتها االستثناء، هو وموتها القاعدة هي حياتها الَعَرض، هو وموتها

الغريب. الشاذُّ هو وموتها



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الظروف، وتغريُّ األحوال بطبيعة تموت فهي الفلسفة؟ ماتت هل السؤال: وليس
يستعمل. أو يمارس ال وقد عقله ويستعمل يمارسحريته قد الذي ذاته اإلنساني وبالوجود
ولكن حياتها، ولحظات الفلسفة موت ولحظات اإلنساني الفكر تاريخ أيًضا بذلك ويشهد
ظروف أي ويف تموت، أن لها يحدث متى تحيا؟ ومتى الفلسفة تموت متى هو: السؤال
البرشية الحضارات داخل التاريخ ويف الزمان يف سؤال هو بل ُمجرًَّدا ليس فالسؤال تحيا؟
تاريخية إجابات هناك بل وشاملة ومطلقة عامة واحدة إجابة توجد فال وبالتايل ودوراتها؛
مدى عن تصدر بعينها وسياسية اجتماعية أوضاع ويف معينة تاريخية لحظات يف محدَّدة
حد يف هو الزمان عن والسؤال مساره. وبقوانني التاريخ بحركة والجماعات األفراد وعي
تكمن تاريخية مرحلة أو زمانية لحظة التاريخ، يف توجد فالعلَّة العلَّة، عن سؤال ذاته
العلل عن حديث هو والتاريخ الزمان عن الحديث كان ثم ومن معها؛ وتتَّحد العلة فيها
إليها. الحياة وعودة لها بعث إمكانية هناك بل للفلسفة نهائي موت يوجد وال واألسباب.
يف والضعف الوهن اعرتاها لو حتى ومستمرة دائمة اإلنسان وحرية متغرية، فالظروف
أو املوُت ويصيبها إال حياٌة توجد وال بعث، ويتلوه إال موٌت يوجد ال اللحظات. بعض
وتحيا الفلسفة تموت جديد، مليالد أخرى لحظة بداية هي موت لحظة كل إن بل الهزال.

النََّفس. دفعات أو القلب رضبات مثل رتيب منتظٍم وبإيقاٍع دوراٍت يف
متى املضارع: الفعل يف السؤال بل الفلسفة؟ ماتت هل ماٍض: فعل يف السؤال وليس
حسابه املايضورصد التاريخ عن الحديث هو املقصود فليس تحيا؟ ومتى الفلسفة، تموت
أن نستطيع الحارضة اللحظة باكتشافنا فلعلنا مكوناته. الحارضوكشف عن الحديث بل
الزمان، بفعل يأتي ماٍض يوجد وال املايض. يف نفسه يقرأ فالحارض بوضوٍح املاَيض نرى
وإذا تحقق. وإمكانيُة له بعٌث والحاُرض ، وىلَّ املايض يبعثه. وال الحارض يُثريه ال والتاريخ
املايض قائًما. زال ما األطراف ورصاع حارضة، زالت ما معاركه فإن انتهى املايضقد كان
األمس أشبه فما واحدة. تكون قد مواقف يف ولكن األبناء، إبداع والحارضمن اآلباء تراث من
الحارض الجيل مسئولية تحيا؟ ومتى الفلسفة تموت متى سؤال: يكون وبالتايل باليوم؛
فإن ومحايدة، واستالبًا سلبًا البعض عند املايض كان وإذا حياتها، أو الفلسفة موت عن

ومقاومة. ونقد التزاٌم اآلخر البعض عند الحارض
ونذكر والنهضة االنهيار عن نتحدَّث أخرى، وبداية فرتة نهاية يف اآلن نحن كنا وملا
تموت متى سؤال: يكون أن الطبيعي فمن واالستمرار ف التوقُّ ونواجه والبعث، االنحطاط
التي الجوهرية مشكلتنا مع إيَّانا واضًعا جيلنا، يف إلينا ًها موجَّ تحيا؟ ومتى الفلسفة
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مقدمة أوًال:

رشوطها النهضة، وهي أَال شميل وشبيل واألفغاني الطهطاوي منذ أجيال عدة منذ نواجهها
فلعلَّنا التاريخ يف الزمان يف الدخول الطبيعي من وكان وغاياتها، وطرقها ومقوماتها
كنا وإذا السؤال. عىل اإلجابة من يمكِّننا بالتاريخ وإحساًسا بالزمان وعيًا لدينا نكتشف
يف مسارها ووصف خلدون ابن حدَّدها التي هي األوىل حضاريتني؛ دورتني حافة عىل
الرابع القرن نهاية منذ النهاية عىل شارف قد الذي االنهيار عرص هي والثانية املقدمة؛
عىل قادرين تجعلنا التي العرصية التجارَب لدينا فإن عرش، الخامس وبداية الهجري عرش
التحرُّر، إىل التقاليد من التحوُّل لحظات يف مجتمعاتنا أخرى. وحياة فلسفة موت رؤية
اإلجابة وتحمل داللة، ذا السؤال يكون مسارها من املرحلة هذه ويف التجديد، إىل الرتاث ومن
التاريخية باللحظة وعينا تقوية عىل تساعدنا قد الناهضة ملجتمعاتنا حضارية تجربة عليه

الراهنة.
الشعورية التجارب تحليل منهج هو املتبع املنهج يكون أن الطبيعي من كان لذلك
املنهج باسم صياغته ت تمَّ الذي املنهج وهو الفيلسوف، أو املفكِّر يعيشها والتي لجيلنا
يف الغربي الرتاث يف «الفينومينولوجي» املنهج أو «الظاهرياتي» املنهج أو «الوصفي»
علوم يف خاصة القديم تراثنا يف َقبُل من متبًعا كان وقد املعارصة.1 الفينومينولوجيا
يطبقه الذي املنهج أيًضا وهو الحكمة،2 علوم يف ما حدٍّ وإىل الفقه أصول علم ويف التصوف
فال وفنانني، أدباء حتى أو فالسفة أو علماء كانوا سواء منهم وعي غري عىل املفكرين كل
يتم لم إن الخارج يف إدراكه يتمُّ يشء وال الشعور، يف ويحدث إال الخارج يف يحدث يشء

L’Exégèse de بعنوان: ١٩٦٦م) (باريس الثانية رسالتنا من األول الجزء يف املنهج لهذا عرضنا انظر 1
La phénoménologie, L’Etat actuel de La méthode phénoménologique et son application

.au phénoméne religieux, Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire, 1980
La بعنوان: الثاني الجزء يف الجديد العهد تفسري ظاهرة يف املنهج لهذا تطبيقنا أيًضا وانظر
phénomènologie de L’Exégèse, essai d’une hermeneutique existentielle à partir du nou-

.veau Testament (Paris, 1966)
Les méthodes d’Exégèse, بعنوان: األوىل رسالتنا يف الفقه أصول علم يف املنهج لهذا اكتشافنا انظر 2
essai sur Ia science des fondements de la comprehension (IIm Usul al-fiquh), Le Caire,

.1965
بريوت، التنوير، دار إسالمية»، «دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق «حكمة دراستنا وكذلك

١٩٨٣م.
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

اليومية حياتهم يف وعامتهم الناس بسطاء يستعمله الذي املنهج وهو الشعور، يف إدراُكه
من إال موضوع أي يفهم أن يستطيع ال فاإلنسان مواقفهم. وتحديد وتعبريهم إدراكهم يف
أدرك إذا إال يفهمه أن يستطيع ال اإلنسان شعور يف ُمعاشة تجربة واملوضوع التجربة. خالل
املجتمعات وتطور التاريخ وقوانني مطَّردة البرشية التجارب كانت وملا معناه، أو داللته
قادرون فنحن واألجيال، العصور اختالف عن النظر برصف فهمها يمكننا فإنه واحدة،
للعصور اإلنسانية املواقف وإدراك املاضية الفلسفات وَفْهم القديمة اآلداب ق تذوُّ عىل
إدراكها ويمكن التاريخية، حواملها عن ومستقلة قائمة واملعاني واحدة، فاملاهيات السابقة.
عىل ويتفق بموضوعها. الذات واتحاد التجربة وعيش املوقف، بناء إعادة يكفي بالَحْدس،
وتلك النتائج. عىل خالف ما دون السواء عىل والقرَّاء الباحثني من عديٌد املاهيات حدس
والواقع الحكم ألن له وجود ال ادِّعاء التطابق فهذا املادي. الواقع مع الصوري الحكم تطابق
مقياسان هما اإلدراك يف والبداهة التحليل يف فالصدق املعاشة؛ التجربة يف إال يوجدان ال
وقد تحيا؟ ومتى الفلسفة تموت متى املوضوع: هذا مثل يف املنهج هذا تطبيق لصحة
Bankrott إفالس عن متسائًال املوضوع نفس يف بتطبيقه املنهج هذا واضع هورسل قام
بل رصيدها.3 زيادة يمكن وكيف هيوم، أمثال من التجريبيِّني يِّني الحسِّ يد عىل الفلسفة
مذهبه. ولتدعيم طريقته عىل كل السؤال، هذا وضع من واحد فيلسوف يخلو يكاد ال إنه
والحياة فاملوت كله. األوروبي الوعي مستوى عىل السؤال وضع الذي هو هورسل ولكن
مادي أو صوري معني مستًوى عىل وليس والحضاري، الفردي التاريخي للوعي ظاهرتان

وجودي. أو
وانتشارها األوروبية الحضارة لسيادة نظًرا مغرتب شعور ذا اليوم باحٍث كل كان وملا
داخل من التاريخية واألمثلة الشواهد تحليل بصدد محالة ال نفسه يجد فإنه حدودها خارج
تاريخ هو األوروبي الفكر تاريخ وكأن كله، العالم هو الغرب وكأن األوروبية الحضارة
الوحيدة املمثِّلة هي الحديثة العصور يف خاصة األوروبية الحضارة وكأن اإلنساني، الفكر
ويف أفريقيا ويف النهرين بني وما وفارس والصني مرص يف كلها؛ البرشية للحضارات
زلنا ما ونحن املسبق، الحضاري التحيُّز هذا من التحرُّر هذا عىل وحرًصا املكسيك. خليج

E. Husserl: Die krisis der Europaischen Wissenshaften und die transzendentale 3

phonomenologie, eine Einletung in die phonomenologische philosophie, pp. 88–91,
.M. Njihoff, Haag, 1956
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مقدمة أوًال:

أكرب تشمل حتى اإلمكان قدر ع وتتنوَّ م ستعمَّ التاريخية واألمثلة الشواهد فإن ضحيته،
مخزوننا تكوِّن التي اإلسالمية الحضارة مقدمتها ويف األخرى الحضارات من ممكٍن قدٍر
الباحث كان وملا اآلن.4 حتى فينا وتعيش نعيشها زلنا ما والتي الفلسفي، النفيسورصيدها
وهي الكربى الحضارية دوائره إحدى الكفاية فيه بما يِع لم الغرب من املتحرِّر الوعي ذو
واقتصاديٍّا عسكريٍّا ليسفقط األكرب التحدِّي لنا يمثل زال ما الغرب ألن فذلك الرشق، دائرة
داخل ورده تحجيمه ويكفينا آثاره، من التخلُّص جيلنا يف ويكفينا وحضاريٍّا، ثقافيٍّا بل
أوًال الغرب يف الغري وحضارات حضارتنا بني القومي وعينا يف التوازن يحدث حتى حدوده

ثانيًا. الرشق يف ثم

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار القديم»، الرتاث من موقفنا والتجديد «الرتاث كتابنا: انظر 4
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الفلسفة؟ ما ثانًيا:

تعريفها؟ وما وتحيا؟ تموت التي تلك الفلسفة هي ما

حقيقة يف التعريف هذا املجردة؟ الحقيقة عن الخالص البحث هي الفلسفة هل (١)
وأهداف ومطالب حاجات توجد بل مجردة حقيقة توجد ال إذ واقعي؛ منه أكثر نظريٌّ األمر
الذهن يف له وجود ال املجرَّد معينة. وأمكنة عصور يف محددة اجتماعية وأوضاع وبواعث
املنطقية. رات والتصوُّ الرياضية املفاهيم ذلك يف بما أوًال تجربة يف ُمعاش ألنه الواقع يف وال
أعلن ولو حتى الحقيقة عن مجرد بحث أي البرشي الفكر مدى عىل هناك يكن ولم
واالجتماعية الفردية حدوده اإلنسان به يتجاوز إنسانيٌّ مطلٌب الشمول ألن ذلك الفيلسوف
فلسفاٍت — الكونفوشيوسية مقدمتها ويف — الصينية الفلسفات كانت لذلك والتاريخية،
الذهن اإلسالم ه وجَّ كما الدنيا. هذه يف ونعيمه األرض عىل اإلنسان بسعادة مرتبطة عمليًة
منها يأتي أو منها نفع ال أشياء عن السؤال وعدم ومصالحها األمة منافع نحو البرشي
َعنَْها تَْسأَلُوا َوإِْن تَُسْؤُكْم َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا رضر:
ثُمَّ َقبِْلُكْم ِمْن َقْوٌم َسأََلَها َقْد * َحِليٌم َغُفوٌر َوهللاُ َعنَْها هللاُ َعَفا َلُكْم تُبَْد اْلُقْرآُن ُل يُنَزَّ ِحنَي
عميل. نفٌع فيه كان إذا إال يجوز ال فالسؤال .(١٠١-١٠٢ (املائدة: َكاِفِريَن﴾ ِبَها أَْصبَُحوا
عاريًا يكون فإنه عميل أثر عنه ينتج ال سؤال كل إن قديًما: الفقه أصول علماء قال وقد
ُسئل عندما األثر يف وكما نظرية، وليست عملية إجابات له األسئلة من وكثري العلم.1 عن
هذا الغرب يف العملية الفلسفات رفضت كما لها.» «فاستعد قال: الساعة عن الرسول

يف املوافقات رشًعا.» مذموم عملية ثمرة لها ليس التي النظرية باملباحث «االشتغال الشاطبي: يقول 1

بالقاهرة. التجارية املكتبة ص٤٦–٥٦، ج١ الرشيعة، أصول



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

للفلسفة التعريف هذا ارتبط لقد الحياة. يف العميل التوجيه أجل من املجرَّد النظري البحث
العبيد كفاها التي وهي خاصة — األحرار طبقة — األرستقراطية وبالطبقة عامة باليونان
يف فبدأت املنزلية. لألعمال وإعداٍد ورزٍق وكدٍّ عمٍل من املادية حياتها وتدبري العيش َمئُونة
ذاتها الحقيقة إال هدف وال له غاية ال رصًفا مجرًدا بحثًا وأصلها األشياء طبائع عن البحث
لسنج مثل التنوير فالسفة بعض عند أيًضا التعريف هذا استمرَّ كما الفراغ. أوقات مللء
عن الدائب والبحث اليمنى، يده يف كلها بالحقيقة أمسك هللا أن «لو املأثور: القول صاحب
تواضٍع بكل فإنني تختار؟ أيهما يل: وقال األخطاء يف دائًما أقع كي اليرسى يف الحقيقة
ذلك كان وقد وحدك.»2 لك املطلقة فالحقيقة هذا، يل َهْب أبي، قائًال: اليرسى اليد أختار
الدينية السلطتني من الجاهزة والحقائق املسبقة واملعطيات الدجماطيقية عىل فعل رد
بجهده الحقائق اكتشاف عىل اإلنسان بقدرة ثقة والتقاليد، العرف من أو والسياسية
من نظريٍّا غطاءً العالم إعطاء عىل قدرته وإىل ذاته إىل يطمنئ حتى الخالص اإلنساني
والدولة الكنيسة عنها دافعت التي املوروثة النظرية األغطية كل انهارت أن بعد وضعه
عن البحث أجل من سالت التي والعلماء األحرار املفكرين دماء الثمن وكان رمق. آخر إىل
هورسل عربَّ وقد والربهان. العقل وبدليل والتجربة الحس بشهادة عليها والربهنة الحقيقة
الخالصة املجردة النظرية الحقيقة عن البحث هي الفلسفة بأن أخريًا التعريف هذا عن
له وجود ال الذي املجرد النظري املوضوع أي أرشميدس نقطة هو املثايل موضوعها وأن
بحثًا تكن ولم األخالقية أو الدينية العملية بالنواحي الفلسفة ارتبطت فطاملا الواقع. يف
املعنى. بهذا الفلسفة القديم الرشق يعرف لم ثم ومن فلسفة؛ تكون ال فإنها مجرًدا نظريٍّا
هذا وعىل العملية، باألخالق النظري بحثه ربط ألنه فيلسوًفا ليس نفسه سقراط إن بل
ويكون التفلسف، عىل القادر هو — املجرد النظري ببحثه — وحده الغرب يكون النحو
للطبيعة مفارقة صورية عقلية موضوعات امُلثُل؛ نظرية يف الفيلسوف نموذج هو أفالطون
املجرَّد. النظري بالبحث يتحدَّد إنما وبناءها األوروبية الحضارة ر تطوُّ إن املادية. الحسية
باإلرادة يتعلَّق ما كل أي ذاته، العمل إن بل حضاري. وَقصٍد غائيٍة إىل ذلك ل تحوَّ وقد
العقل «نقد يف كانط أراد كما مجرًدا خالًصا نظريٍّا بحثًا فيه البحث يتم وامليول، والرغبات
الفيلسوف نموذج ليبنتز كان لذلك للعمل؛ النظرية األسس عن البحث أجل من العميل»

G. Lessing: Lessing’s Theological writtings, p. 41, Stanford University Press. Califor- 2

.nia, 1967
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الفلسفة؟ ما ثانيًا:

وقد وأولياته.3 ذاتها العقل بقوانني معرفتها يمكن شاملة رياضيات إىل العالم بتحويله
خاصة ميزة Rationalization التنظري أو التعقيل وجعل نفسه، اليشء فيرب ماكس كرَّر
واخرتع الطبيعة قوانني واكتشف العمل تقسيم لديه نشأ فقد الحضارات. باقي عىل للغرب

العنرصية.4 حد إىل التنظري بهذا فيرب عند االعتزاز هذا وصل وقد اآللية، الحاسبات
النظري للبحث االتجاه هذا املعارصة نهضتنا وال القديم تراثنا يف لدينا ينشأ ولم
وبالرشيعة بالدين لدينا الفلسفة ارتبطت فقد الحقيقة؛ عن البحث أو الفلسفة باسم املجرد
إن بل باألخالق، والفلسفة بالسعادة املعرفة ارتبطت كما الدارين. يف اإلنسان بسعادة أي
يف الحال كان هكذا والخري. السعادة اإلنسان إلعطائها إنما الفضائل أعىل يف الحكمة وضع
هللا، عند من ُمنزَّلة فيه فالحقيقة الدين أصول علم أما لدينا. التصوف وعلوم الحكمة علوم
نظرية وليست عملية فيه الحقيقة الفقه أصول علم ويف عملية، لغايٍة والوحي النبوة من

الدنيوية. واملنافع العامة املصالح عىل الحرص أي
البقاء أجل من ومقتضياتها مطالبها مع والتكيُّف الحياة فن هي الفلسفة هل (٢)
تسهيل مجرد هي هل نظري؟ سؤال أي طرح دون والعامة الخاصة املنافع والحرصعىل
ذاتها الرباجماتية ولكن الحياة؟ سري أجل من للمشاكل وحل للصعاب، وتذليل لألمور،
يف لها أثر ال التي املجردة النظرية الحقائق عن بحثًا باعتبارها الفلسفة عىل فعل رد كانت
أيًضا وهو الخالص. النظري البحث موضوع حسابها من أسقطت لذلك العملية؛ الحياة
من فالهدف ،Statique الثابت والدين بل النظري والبحث العقل من برجسون موقف
وأشباح ظالل مجرد برجسون عند النظرية رات فالتصوُّ الحياة. مع التكيُّف هو كله ذلك
مجرد الوجداني، بالَحْدس ويدركه معه اإلنسان يتكيَّف الذي نفسه الواقع وليست للواقع،

فعلية.5 وثروًة حقيقيٍّا رصيًدا وليست للرصف أذونات أو حواالت أو شيكات

Husserl: Krisis, pp. 20–36 pp. 279–294, Erstephilosophie I, pp. 3–17 Haag, 1956, Idees, 3

I, pp. 409–413, pp. 427–433, NRF, Paris, 1950, Logique formelle et logique Transcendan-
.tale pp. 102–105 PUF. Paris, 1950. Recherches Logiques I, pp. 238–241, PUF, Paris, 1959

.Kant: critique de la raison pratique pp. 17–115, PUF, Paris, 1949
الغربي الفكر يف ج٢ معارصة» «قضايا يف فيرب» ماكس مع حوار والرأسمالية، «الدين دراستنا: انظر 4

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار املعارص،
H. Bergson: Les deux sources de la morale et de la Religion, pp. 195–215, PUF, 5

.Paris, 1955
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

لذلك العمل؛ أساس هو فالنظر النظر، دون العمل مشكلة تناول يصعب أنه والحقيقة
كما والسلوك، العمل ملوضوعات النظرية املسائل لبحث العميل» العقل «نقد كانط كتب
فسقراط النظري، البحث حسابها من تسقط لم كلها الفلسفات يف العملية االتجاهات أن
وأرسطو. أفالطون كان وكذلك العميل. للسلوك العامة النظرية املبادئ عن يبحث كان
أو النظرية املبادئ هذه صواب عن النظر برصف الوسيط العرص يف كذلك الحال وظل
والخطأ الصواب موضوع ديكارت بحث كما إلخ). … الفداء الخالص، (الخطيئة، خطِئها
«الرباجماتية» إن بل «األخالق». يف اسبينوزا فعل وكذلك األوىل الفلسفة يف الت التأمُّ يف
عىل ويقوم املنهج، اختلف وإن نظري بحث وهو تجريبي أساس عىل تقوم «مل» عند
العملية االتجاهات وهناك تراثنا، يف الفقه أصول علماء عند الحال هو كما للعلل استقصاء
البحث عىل العمل س تؤسِّ وكلها وبلوندل، ،Ch. Pierceوبريس F. C. S. Shiller شيلر عند
الدينية، العقيدة يف أو والطبيعية الرياضية العلوم يف أو اإلنسانية العلوم يف سواء النظري
األسس تغفل لم املجردة، النظرية الفلسفات عىل فعٍل ردَّ باعتبارها ذاتها، الوجودية إن بل
سارتر.6 عند الجديل» العقل «نقد يف واضح هو كما االجتماعي الفردي للسلوك النظرية

األخالقية املدارس أرسطو بعد الفلسفة سادت أن بعد اليونان عند الفلسفة انتهت لقد
وممارسات واللذة السعادة يف بحث إىل الفلسفة وتحوَّلت واألبيقورية، كالرواقية العملية
الفلسفة ماتت كما البحث. لهذا النظرية األسس طرح دون وحلقات جماعات يف عملية
ديوي، وجون جيمس وليم عند الحال هو كما الخالصة الرباجماتية النزعة بعد أمريكا يف
باملجتمع يُرضب وأصبح العملية. الحياة يف أثر من تُحِدث ما مقدار هي الحقيقة دامت ما

.Descartes: Meditations, pp. 301–309 Oeuvres et Lettres, NRF. Paris, 1953 6

.Spinoza: L’Ethique, pp. 618–652, Oeuvres complete NRF, Paris, 1954
.J. S. MILL: Utilitarianisme, p. 1–9, PUF, Paris, 1925

.F. C. S. Schiller: Humanistic pragmatism, pp. 40–54. Free Press New York, 1966
.Ch. Pierce: Selected Writings, the architecture of theories, Dover, New York, 1966

The essential Writings, How to make our ideas clear, p. 137–157, Harper, Row
.New York, 1972

. Philosophical Writings, the fixation of belief. p. 5–22, Dover, New York, 1955
.M. Blondel: L’Action (1893), pp. 1–22, PUF, Paris, 1950

.J. p. Sartre: Critique de la raison dialectique. pp. 15–32 NRF. 1960
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الفلسفة؟ ما ثانيًا:

املفكرين بعض هجرة لوال الفكر سطحية ويف العملية النزعة يف املثل كله األمريكي
النظري.7 السؤال لطرح علميٍة ثقافيٍة بحركٍة والقيام األوروبيني

لقد لنصوصه؟ وفهم له، وخدمة لعقائده وتأييد الدين، عىل تفكري الفلسفة هل (٣)
رجال بها واشتغل والكنائس املعابد من وخرجت بالدين، نشأتها منذ الفلسفة ارتبطت
مثل التاريخ بعضفالسفة يقول كما للدين طبيعيٍّا تطوًرا تكون قد الفلسفة إن بل الدين.
بعينه هو املطلق، الوجود وهو األول الفلسفة موضوع وأن الثالث، الحاالت قانون يف كونت
الَحْدس—هي أو العقل أي — الفلسفة يف املعرفة وسيلة وأن هللا. وهو األول الدين موضوع
يبدو قد ا ممَّ بالرغم اإللهام أو النبوة أو اإليمان أو الوحي وهو الدين يف املعرفة وسيلة بعينها
وهي الدين غاية وأن البعضاآلخر. عند اتفاق ومن البعض، عند اختالف من الوسيلتني بني
كان ثم ومن السعادة؛ عىل الحصول وهي الفلسفة غاية بعينها هي واآلخرة، الدنيا يف النجاة
تراثنا يف واضٍح بشكٍل ذلك ظهر وقد والغاية. واملنهج املوضوع يف متفَقنْي والفلسفة الدين
والغاية املوضوع يف متفقان الكندي عند والدين فالفلسفة املسلمني. الفالسفة عند القديم
قصة من وضح كما الغاية نفس إىل يان يؤدِّ طريقان سينا ابن وعند املنهج، يف اختلفا وإن
املتَّحدتان الرضيعة، األخت هي للرشيعة بالنسبة الفلسفة رشد: ابن وعند يقظان»، بن «حي
أتت هنا ومن الظاهر، يف بينهما الخالف يكمن وإنما والغريزة، بالجوهر املتحابتان بالطبع،
رجال وعند التأويل، عىل تقدر ال التي العامة عند بينهما الخالف ويعظم التأويل. رضورة
عيوبهم. يكشفون الذين الحكماء ويضطهدون املزورة مناصِبهم عن يُدافعون الذين الدين
والفلسفة.8 الدين وبني والحكمة، الرشيعة بني االتفاق هذا بيان هي الفيلسوف غاية إن بل
الذي جيستان عند خاصة األوائل الكنيسة آباء لدى أيًضا االتجاه هذا وضح وقد
ثَمَّ ومن املحبة، هي واملسيحية الحكمة، محبَّة هي فالفلسفة مسيحيٍّا؛ سقراط يرى كان
املسيحية الفلسفة يف أيًضا التيار هذا استمرَّ وقد واملسيحي. الفيلسوف بني خالف فال

.W. James: Pragmatism. pp. 17–40 Meridian Books. New York, 1970 7

.J. Dewey: The quest for certainty. pp. 3–25, Puntam. New York, 1960
القاهرة، الحلبي، ص٧٧-٧٨، األهواني، تحقيق األوىل»، «الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل الكندي كتاب 8

املعارف دار أمني، أحمد تحقيق ص١١٨، ص٤٠–٤٩، يقظان» بن «حي طفيل: ابن سينا، ابن ١٩٤٨م؛
املحمودية ص١٥، االتصال»، من والرشيعة الحكمة بني فيما املقال «فصل رشد: ابن ١٩٦٦م؛ بالقاهرة،
ص٥–١٤، والرشعية، الناموسية العلوم الرابع، املجلد الصفا»، إخوان «رسائل الصفا: إخوان بالقاهرة؛

١٩٥٧م. بريوت، صادر، دار
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ونيقوال التوري، بريانجيه عند الالهوت عىل يسيطر الجدل بدأ عندما الوسيط العرص يف
سيجر مقدمتهم ويف الالتني الرُّْشديني عند بوضوٍح ظهر كما أبيالر. عند واستمرَّ األمياني،
ديكارت من ابتداءً كله الحديث العرص يف ظهر كما املسلمني. تالميذ من وغريه الربابنتي
الخالص. العقل من اإليمان حقائق كل استنباط أْمكنَه الذي اسبينوزا خاصة والديكارتيني
والقيامة جدل، إىل والتثليث فلسفة، إىل الدين ل تحوَّ عندما هيجل عند الذروة ذلك بلغ وقد
هناك يعد لم وحي. إىل والعقل إله، إىل واملطلق دين، إىل الفلسفة تحوَّلت كما تاريخ. إىل
لحق ثم ومن للمطلق؛ ومظهران للفكرة، قان تَحقُّ وكالهما … والدين الفلسفة بني فرٌق
النبي.9 هو والفيلسوف الفيلسوف هو النبي فيه أصبح الذي القديم الفلسفي برتاثنا هيجل
املستقلِّ التفكري عىل القدرة وأفقدها له خادمًة جعلها بالدين الفلسفة ارتباط ولكن
عنيًفا فعل رد أحدث مما له ومربِّرًة للدين خادمة الفلسفة أصبحت البحث. وحرية
كانت أن فبدل له. ومعارضة الدين، مواجهة يف اآلخر البعض عند أصبحت التي للفلسفة
من وأساطري خرافات مجرد إىل الدين ل يتحوَّ حينئٍذ له. سيدة أصبحت للدين خادمة
وهيئات ومؤسسات سلطة وإىل العملية، الناحية من وطقوس شعائر وإىل النظرية الناحية
تعيد والعمل، والحرية العقل للواء الحامل هي الفلسفة وتصبح التنظيمية، الناحية من
فيورباخ عند بوضوح ذلك ظهر كما عنه خارًجا الدين استلبه أن بعد العالم إىل اإلنسان

املسيحية».10 «جوهر يف
خادمًة الفلسفة جعل يريد األول القديم؛ تراثنا يف نفسهما االتجاهان هذان ظهر وقد
مستقلة الفلسفة جعل والثاني العقل؛ أساس النقل بجعلهم األشاعرة عند وضح كما للدين
عىل الفعل رد ظهر وقد النقل. أساس العقل بجعلهم املعتزلة عند وضح كما الدين عن
النبوة، عن خاصة مؤلفاتهما تحفظ لم ولذلك الرازي؛ وعند الرواندي ابن عند األول االتجاه

E. Gilson: Ia philosophie au Moeyn-Age, pp. 16–21 pp. 232–238. Hegel: L’Esprit du 9

.Christianism et son destin. pp. 50–70
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار املسيحية»، الفلسفة من «نماذج كتابنا وأيًضا

عن الفلسفة فصل ويقرتح بالنقد املوقفني لهذين والسياسة» الالهوت يف «رسالة يف اسبينوزا يعرض 10

ملوقف عرضنا انظر ١٩٩٥م. بريوت، التنوير، دار للرسالة، ترجمتنا انظر املجالني. بني والتمييز الالهوت
هذا يف فورباج» عد الديني «االغرتاب بعنوان دراستنا يف املسيحية» «جوهر عرض خالل من فيورباخ

الكتاب.
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ارتباط ر نتصوَّ املعارصة نهضاتنا ويف األخرية اإلصالحية حركاتنا يف اآلن حتى زلنا وما
«الجوانية».11 يف الحال هو كما بالدين الفلسفة

ونظر ملنهجه وتبنٍّ ملشاكله وحلٍّ نتائجه يف ل وتأمُّ العلم، عىل تفكري الفلسفة هل (٤)
األول وموضوعه العلم ميدان وهي بالطبيعة دائًما الفلسفة ارتبطت لقد موضوعاته؟ يف
ثم الطبيعة فلسفة ثنايا من نشأ قد ذاته العلم إن بل اليونان. عند األوائل الطبيعيني منذ
مادة العلم كان كما للعلماء مادة الطبيعة فلسفة كانت نشأته. بعد ازدهارها عىل ساعد
وإثر العلم بانتصار عرش التاسع القرن يف الطبيعية الفلسفة وازدهرت الطبيعة. لفالسفة
نظرية وبعد الطبيعة، علوم إىل باإلضافة الحياة واكتشافعلوم الهائلة، العلمية االكتشافات
علمية، فلسفة نشأت القرن هذا ويف وللكون، للحياة العلمي التصور عىل وأثرها التطور
اللغة، تحليل عىل الفلسفة فاقتَرصت الطبيعي، املوضوع ال الدقيق املنهج العلم من تختار
االشرتاكية للمذاهب نظريٍة أُطر إىل الطبيعة فلسفات تحوَّلت كما مضبوط. علم إىل وتحوَّلت
هو كما الوجود لفلسفات ميتافيزيقية أُسس إىل أو وأنجلز، ماركس عند الحال هو كما
وبرجسون مريلوبونتي عند أو سقراط، قبل األوائل الطبائعيني وبقية هيدجر عند الحال

عام.12 بوجه الحياة وعلوم النفس علم خالل من البرشية الطبيعة عىل واعتمادهما
وف رصُّ ويعقوب شميل شبيل عند املايض، القرن منذ لدينا الطبيعي العلم أصبح وقد
وفؤاد محمود نجيب وزكي موىس سالمة عند القرن هذا ويف يكن، الدين وويل حداد ونقوال
وأساطري خرافة من مجتمعاتنا يسود ملا نظًرا رشوطها وأهم النهضة طرق أحد زكريا،

١٩٧٩م. القاهرة، املرصية، األنجلو قاسم، محمود تحقيق ص١٢٢–١٣٥ األدلة» «مناهج رشد: ابن 11
بريوت. امللحد»، الرواندي ابن «تاريخ األعسم: األمري عبد

دار إسالمية، دراسات يف االجتماعي» الوعي إىل الفردي الوعي «من بعنوان الجوانية عن دراستنا انظر
١٩٨٣م. بريوت، التنوير،

.J. Dewey: The influence of Darwin on philosophy, Bloomington, 1965 12

F. Engels: Dialectique de la Nature, Editions sociales, Paris, 1952. Ch. Hauit: la philoso-
phie de la Nature chez Ies Anciens, Paris, 1961. B. Russel: On the philosophy of science,
New York, 1965. Logic and knowledge, New York, The scienctific outlook, New York 1959,
Human knowledge, its scope and its limits, New York, 1948, An inquiry into meaning and
truth. Baltimore, 1969. A. J. Ayer: Language, truthlogic, New York, 1952. The problem of
.knowledge, Baltimore, 1969, The foundations of Empirical knowledge, BaltimoIre, 1969
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إحكاًما اإلصالح، طرق أحد علمية فلسفة تكوين وأصبح منها. االقرتاب يمكن ال ومحرَّمات
للعقل واستخداًما االجتماعية أو الطبيعية الظواهر نحو لوَْعينا وتوجيًها للغة، الستعمالنا

تحليلية.13 بطريقة
النظرية رات التصوُّ عىل القضاء يف ونجاحها الطبيعية الفلسفة إنجازات من وبالرغم
استطاع دقيق علمي تجريبي منهج وصياغة الطبيعة يف أو العقل يف لها أساس ال التي
إال واألهواء، والتحيُّزات املبترسة واألحكام املسبقة والعقائد املوروثة األفكار كل عىل القضاء
الفلسفة من وضاع ذهب، أينما العلم وراء تجري وأصبحت استقاللها، فقَدت الفلسفة أن
مذهب إىل وتحوَّلت واالفرتاضات، والظنون الحرية منها وغابت والتساؤل، ل التأمُّ روح
ويف وامليتافيزيقا. بالخرافة ويتهمه العلم حدود عن يخرج ل تأمُّ كل يرفض دجماطيقي
بعد البرشي التفكري مراحل إحدى الفلسفة وأصبحت الفلسفة، محل العلم حل النهاية
يشأ لم إن الخالص، النظري ل للتأمُّ مجال أي اإلنسان لدى يعد ولم العلم. وقبل الدين

ومبتغاه. متعته فيهما يجد الفن أو بالدين فعليه العلَم
كما بالفن نشأتها منذ أيًضا الفلسفة ارتبطت لقد الفن؟ عىل تفكري الفلسفة هل (٥)
فاإلنسان الفلسفي، التفكري مصادر أحد الجمال يف التفكري وكان وبالعلم. بالدين ارتبطت
تحتاج التي الفلسفة من بدائية أكثُر وتعبريًا لغًة الفن فيلسوًفا، يكون أن قبل فناٌن البدائي
معنى عن قديًما الفالسفة تساءل وقد وبرهان. وحجة ومنطق وترتيب وتعقيل تنظري إىل
الجمال. يف يطبقه أو الفن يف بنظرية مذهبه ويتوج إال فيلسوف يوجد وال والجمال. الفن
له ص خصَّ الفلسفة. فروع أحد الجمال علم نظريات بوضع أنفسهم الفالسفة فام وقد
وكتب املنطق. كتب أحد «الشعر» كتاب أرسطو وجعل «فيدروس»، محاورة أفالطون
ص خصَّ الحديثة العصور يف الفلسفية املذاهب مرحلة ويف «املوسيقى». يف كتابًا أوغسطني
الجميل حول «مالحظات وأيًضا الحكم» ملكة «نقد الثالثة النقدية كتبه أحد كانط له
يف مذهبه هيجل طبق كما لإلنسان»، الجمالية «الرتبية يف شيلر ذلك يف وتبعه والجليل»،
وال والحياة. الفن عىل تفكريًا الفلسفة جعل حيث شوبنهور وتبعه الجمال» يف «دروس
واألدب»، «الفن يف وأنجلز ماركس كتب فقد الفن؛ إىل ويتطرَّق إال معارص فيلسوف يخلو

«من محمود: نجيب زكي د. ١٩٠٨م؛ القاهرة، الثاني، الجزء واالرتقاء»، النشوء «فلسفة شميل: شبيل 13

١٩٧١م؛ القاهرة، الرشوق، دار العربي»، الفكر «تجديد ١٩٧٩م؛ القاهرة، الرشوق، دار فلسفية»، زاوية
١٩٧٨م. الكويت، العلمي»، «التفكري زكريا: فؤاد د.
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وبدفعاتها بالحياة الجمال ارتبط كما الحياة. مراحل أوىل «الجمال» كريكجارد وجعل
إىل وتحول تولستوي. عند الروحي ل وبالتأمُّ ونيتشه، وبرجسون جويو عند الحيوية
الفنية فالصورة وهيدجر، وسارتر وسوريو وكولنجوود النجر سوزان عند خالصٍة فلسفٍة

للفلسفة.14 األساسيتان الوظيفتان هما الخيال وعمل
هو للفكرة. تجسيًدا كان وإن فكرة وليس للتعبري وسيلة مجرد فالفن ذلك ومع
واإلدراك فكًرا. وليس أحيانًا العلم أو الفلسفة أو الدين عن التعبري يف أسلوب مجرد
ثم ومن الفلسفي؛ والحْدس العقيل واإلدراك الحيس اإلدراك مثل اإلدراك أنواع أحد الجمايل
الصورة أجل من للمضمون وإغفال الجزء إىل للكل رد هو الجمال إىل الفلسفة ردُّ يكون

التعبري. وسيلة أجل من عنه املعربَّ باليشء وتضحية
واالقتصاد والسياسة االجتماع مثل اإلنسانية العلوم عىل تفكري الفلسفة هل (٦)
هي هل مجتمع؟ كل وأحوال عٍرص كل ظروف عىل تفكري هي هل والقانون؟ والتاريخ
عن تعبريٌ الفلسفة أن فيه شك ال مما اإلنسانية؟ العلوم يف تظهر العرصالتي روح عن تعبري
الفلسفية األفكار تدخل عندما خاصة فيها وتؤثر عنها، وتعربِّ فيها، تنشأ عرص. كل ظروف
ملا اإلنسانية العلوم عىل تفكري مجرد فهي وبالتايل «أيديولوجيا»؛ وتصبح متكامٍل نسٍق يف
مذهبه وطبَّق إال فيلسوف يوجد ال وبالفعل العرص. تعكسروح التي هي العلوم هذه كانت
أفالطون» «جمهورية فهناك القانون. أو التاريخ أو االقتصاد أو االجتماع أو السياسة يف
ألوغسطني، هللا» و«مدينة أثينا» و«دستور ألرسطو، «السياسة» وكتاب و«القوانني»
و«فلسفة لكانط، الدائم» السالم و«مرشوع السبينوزا، والسياسة» الالهوت يف و«رسالة
اإلنسانية» ومستقبل الذرية و«القنبلة لكاسرير، الدولة» و«أسطورة لهيجل، الحق»
و«اإلنسان لسارتر، الجديل» العقل و«نقد ملريلوبونتي، والرعب» و«اإلنسانية لياسربز،
ملاركيوز. والثورة» و«العقل لشيلر، السالم» و«فكرة مارسل، لجابريل اإلنساني» ضد
االقتصاد؛ أو واالجتماع السياسة موضوعات يف مذهبه ج وتوَّ إال فيلسوف يوجد ال كما
وميكيافييل واملواطن»، «اإلنسان وهوبز السالم»، عن «املدافع البادوي مارسل كتب فقد
«يوتوبيا»، ومور القوانني»، «روح ومونتسكيو االجتماعي»، «العقد وروسو «األمري»،

Kant: Critique du jugement, Observations sur le beau et le sublime. F. Schiller: Lettres 14

.sur L’Education Esthétique de L’Homme
.Hegel: Esthétique-Shopenhauer: the Art of Literature, Michigan, 1960
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ومل سياسية»، «كتابات وهيوم الثورة»، «يف وبريك والدولة»، «الكنيسة وكرمويل
«ثورة وأورتيجا والدولة» «هللا وباكونني الدولة»، «فكرة وبوزانكويه النيابية»، «الحكومة
الفلسفي إنتاجه نصف صربما خصَّ قد «رسل» إن بل «الديموقراطية». وديوي الجماهري»،
«مبادئ والسياسة»، األخالق يف اإلنساني «املجتمع مثل والسياسية االجتماعية للموضوعات
ضد «الحرية متغري»، لعالم جديدة «آفاق االجتماعي»، والنظام «الرتبية االجتماعي»، النظام
فيتنام». يف الحرب «جرائم «السلطة»، الحرية»، إىل «الطرق والفرد»، «السلطة النظام»،
«الزواج السعادة»، عىل «الحصول مثل شيوًعا االجتماعية املوضوعات أكثر يف تحدث إنه بل
فقط السياسية بنظرياتهم كذلك ُعرفوا قد فالسفة هناك إن بل الجنون». «مدح واألخالق»،
والقديسجوست، هارنجتون، مثل فلسفية مذاهب أو ميتافيزيقية أبنيٌة لهم تكون أن دون
وكاوتسكي، وسولفييف، وباكونني، وماركس، وبرودون، وجودوين، ميسرت، دي وجوزيف
وأصبحوا الشعور تقدُّم يف يفكِّرون التاريخ يف فالسفة ظهر كما وغريهم. وتروتسكي
وكوندرسيه، وفيكو، هردر، مثل الُخلَّص الفالسفة عن وأثًرا أهمية يقلُّون ال فالسفة

وغريهم.15 واكتون واشبنجلر، وتوينبي، وكروتشه، وكورنو،
عند حدث كما طوباوي تفكري إىل البعض عند النوع هذا من الفلسفة تحوَّلت ولكن
عن تعربِّ مما أكثر وتمنياٍت أماني عن تعرب وأصبحت الخيالية، االشرتاكية دعاة وعند مور،
ب والتعصُّ بالحزبية تنتهي أيديولوجيات إىل األخري البعض عند تحولت كما إنساني. واقع
عند تحوَّلت كما الحوار. عىل والقدرة الحر، البحث روح الفلسفة تفقد وبالتايل واملذهبية؛
والفوضوية واالشرتاكية الرأسمالية مثل اقتصادية ونظم سياسية مذاهب إىل ثالث فريق
بالجيش الدولة عنه تدافع عميل سلوك إىل تحولت وبالتايل والدولية؛ والنازية والقومية

الواقع.16 تغيري وعىل االجتماعي النقد عىل قدرتها الفلسفة وتفقد والبوليس،
السيايسواالجتماعي، الفكر من اللون هذا بمثل القديم تراثنا يف الفلسفة ارتبطت وقد
ولكنه الحكمة، علوم يف ظهر مما أكثر والرشيعة الفقه علوم يف واضحة بصورة وظهر
كما ة. العامَّ للحياة وتنظيًما العميل للسلوك تكييًفا بل النظري باملعنى فلسفة يكن لم

التطويل خشية فقط بها بالتذكري واكتفينا وطبعاتها االجتماعيني الفالسفة هؤالء مؤلفات ذكر نشأ لم 15
بريوت، التنوير، دار التاريخ. فلسفات عن البرشي» الجنس تربية «لسنج: يف مقدمتنا أيًضا انظر والتكرار،

١٩٨١م.
.Th. More: Utopia, New York, 1944. Bakunin: God and the state, New York, 1920 16
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الفلسفة؟ ما ثانيًا:

هو أصبح حتى واالجتماعي السيايس التفكري من اللون بهذا األخري اإلصالحي فكرنا ارتبط
والعلماني الديني املعارص: فكرنا يف الثالثة الفكرية فالتيارات القومي، فكرنا عىل الغالب
األولوية وأعَطت االجتماعي، الواقع وتغيري والنهضة اإلصالح من بدأت كلها والقومي،
تنهض اجتماعية علوم تأسيس إىل الدعوة وحاولت النظرية، العلوم عىل العملية للعلوم

النهضة.17 عىل وتُعينها األمة بحال
باستمرار يجعلها علومه يف وبحثًا املجتمع يف تفكريًا الفلسفة اعتبار فإن ذلك ومع
واملجتمع التاريخ، لحظات إحدى فالعرص تجاوزها. عىل قادرة غري العرص أحداث وراء
ارتبطت لذلك الثابتة؛ قوانينه رؤية عىل القادرة هي وحدها والفلسفة حلقاته، إحدى
خالل من الثبات إدراك عىل القادرة هي الفلسفة التاريخ، بفلسفات االجتماعية الفلسفات
يف حتى مطروًحا النظري السؤال يظل وبالتايل الواقع؛ عىل املحمولة واملاهيات التغريُّ

التاريخ. أحداث خضم
تظهر التي العرص تجارب وهي ماهيتها. ملعرفة البرشية للتجارب تحليل الفلسفة (٧)
الوقائع تحويل عىل القادر اليقظ الوعي وتشرتط بها. والجماعات األفراد وعي خالل من
تحليل عىل العقل قدرة تتطلَّب كما بالحْدس. ماهياتها إدراك يمكن دالَّة حية تجارب إىل
الواقع، يعيش التجربة ويف العقل، يعمل الشعور ففي فيه؛ الشاملة املعاني وإدراك الشعور
األفكار التخلُّصمن عىل القدرة تتطلَّب كما وبالعالم. بنفسه اإلنسان وعي يكونان وكالهما
والتقاليد والعرف العادات من والتحرُّر الخاصة، النظر ووجهات املنحازة، واآلراء املسبقة
بداية والفهم اإلدراك عملية الشعوري العقل أو العاقل الشعور يبدأ حتى املوروثة واألفكار
قادًرا الشعور يكون نفسه الوقت ويف وبالعالم. بالذات الوعي هو أويل يقني عىل جديدة
وبالتايل الوقائع؛ فيها تعيش التي الشعورية التجارب يف املاهيَّات ورؤية النظرة قلب عىل
كان وملا بالزمان. الداخيل الشعور يف حية تجارب إىل املكان من املادية الوقائع تنتقل
تحيٍُّز بال موضوعيٍّا كان وملا الشاملة. املاهيَّات إدراك عىل قادٌر فإنه وشامًال ا عامٍّ الشعور
املوضوعية هو اإلدراك عىل االتفاق ويكون املاهيات، نفس إدراك آخر لشعوٍر أمكن هوى أو

١٩١٢م؛ القاهرة، العرصية»، اآلداب مباهج يف املرصية األلباب «مناهج الطهطاوي: رافع رفاعة 17

شبيل ١٩٦٨م؛ القاهرة، للكتاب، العامة الهيئة عمارة، د. تحقيق الكاملة»، «األعمال األفغاني: الدين جمال
اإلمام»، األستاذ «تاريخ عبده: محمد ١٩٠٨م؛ القاهرة، ص٥٧–٦٤، واالرتقاء»، النشوء «فلسفة شميل:

١٣٤٤ه. القاهرة، ص٣٧–٤٥، ج٢،
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الشعور كان ثم ومن عديدين؛ فالسفٍة من الرؤية نفس إىل الوصول أي الجديدة اإلنسانية
وطرح التجارب، وعيش الواقع ورؤية املوضوع، واستقصاء الحر البحث عىل أيًضا قادًرا
ويشتد ذاته. املوضوع مع متحدًة تكون واحدة رؤية يف جمعها ثم وتجريبها النظر وجهات
نحو والسعي لقضية، والوالء جماعة، إىل واالنتساب وطن، إىل باالنتماء وينشط الشعور
الخالصوتحليل ل التأمُّ دائرة من الشعور يخرج النحو هذا وعىل رسالة، وتحقيق أعىل مثل
اجتماعية أوضاع إىل املاهيات تحويل يتم حيث العريض اإلنساني العالم إىل املاهيات
يحيا، واقع فالتاريخ التاريخ. حركة يف ومشاركة بالجماهري ووعي إنسانية ومواقف
ال والتاريخي. واالجتماعي الفردي بالوعي الفلسفة ترتبط وبالتايل حادث؛ تاريخ والواقع
عىل لتقفز قادمة أجيال دور تلعب وال الوراء، إىل التاريخ لتعيد مَضت أجيال دور تلعب
التاريخ.18 العرصورؤية روح عن الحارضمعربة جيلها بدور تقوم ولكن التاريخ، مراحل

موضوًعا الفينومينولوجيا وبني لنهجها والوصف للفلسفة التعريف هذا بني التشابه بعض يبدو قد 18

املوضوعات يف املعارصة وتطبيقاتنا املستقلة وأصولنا املوقف لهذا الخاصة صياغتنا لنا ولكننا ومنهًجا،
من والثاني األول الهامشني يف املذكورة الفينومينولوجيا عن الثالث رسائلنا انظر والسياسية. االجتماعية
«قضايا يف هورسل» عند الدين «فينومينولوجيا األوروبية»، العلوم وأزمة «الظاهريات أيًضا: الدراسة؛ هذه

املعارص. الغربي الفكر يف ج٢ معارصة»،
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والسلطة الفلسفة ثالًثا:

اكتشاف تعلن مجتمع يف تظهر التي فالفلسفة قديمة. عالقة بالسلطة الفلسفة عالقة
القائمة االجتماعية واألنظمة الشائع العرف كان وملا األذهان. عن غاب ما وتبني الفكر،
الفكر اصطدم للنظام، دعامة أكرب حينئٍذ تكون التي املوروثة العقائد عىل إال يقومان ال
واحدة السلطة االجتماعية. النظم سلطة أو املوروثة التقاليد سلطة القائمة، بالسلطة
والتقاليد والعرف العقائد يف املتمثِّل القديم املوروث سلطة أولها الظاهر. يف تتنوع ولكنها
فيتحوَّل االجتماعية القوى تتمثَّله املوروث هذا الناس. أَِلفه وما والعادات الشائعة واألفكار
السلطة وتتمثَّله القائم، الوضع عىل واملحافظة األمن الستتباب تستعمله سياسية سلطة إىل
ورجال الحكم رجال كان وملا والخطأ. للصواب ومعايري للعقائد مقياس إىل ل فيتحوَّ الدينية
ضد بينهما التعاون حدث القائم، الوضع عن الدفاع أي املصالح نفس يف يشاركون الدين
ودور الفلسفة مهمة وهي شائع هو عما والخروج مألوف هو ما كرس وضد الفكر حرية
لحظاتضعف يف الحر للفكر الحامل باعتبارها الفلسفة اضطهاد يتم ما وغالبًا الفيلسوف.
السيف عىل فتعتمد األحرار، املفكرين ضد نفسها حماية يف رغبة قوتها يف وليس السلطة
والطرد. بالنفي والدليل بالتعذيب، والربهان باالعتقال، الحجة وتقرع الفكر، مواجهة يف
للطغيان. ا حدٍّ وتضع السلطة ضعف تكشف التي الفكر لحرية النهاية يف الَغَلبة وتكون
ألملانيا هزيمته إثر قبُل من نابليون قال كما الفكر عىل القضاء يف السلطة تفشل ما وغالبًا
حينئٍذ الفكر يتخذ إذ السيَف.» القلُم هزم «لقد بالفكر: له «فشته» ومواجهة عسكريٍّا
يسود الذي الرسمي الفكر وهو قراراتها وتربير السلطة مماألة األول اتجاهات: ثالثة
أو البالد داخل رسية وكتابات منشورات صورة يف السلطة مقاومة والثاني الدولة، أجهزة
الجلسات يف إال عنه ون يعربِّ ال الناس، صدور يف مكتوًما الفكر رجوع والثالث خارجها،



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الفلسفة الرمزي. األدب يف الكتاب بعض عند أو شعبية ِنكات صورة يف علنًا أو الخاصة
البرشي الفكر تاريخ بذلك ويشهد اآلخر. حرض أحدهما غاب إذا نقيضان، إذن والسلطة
والفقهاء، الصوفية بني والحكام، الفالسفة بني والَكتَبة، األنبياء بني املشهور الرصاع يف
مع برصاعه أساًسا يتحدَّد البرشي الفكر تاريخ وكأن الدين، ورجال األحرار املفكرين بني
للفكر النرص يكون أخرى وأحيانًا للفكر والهزيمة للسلطة النرص يكون أحيانًا السلطة.

تحيا.1 أو الفلسفة تموت وهنا للسلطة، والهزيمة
بحرية ك التمسُّ يف دورها عن وتخلَّت السلطة أمام انهزمت ما إذا إذن الفلسفة تموت
وتنتهي الطغاة حكم يف تموت التقدُّم. وحتمية التغيري، ورضورة النقد، ووظيفة الفكر،
ذلك عىل شاهد وأكرب الطغيان. وينتهي الفكر ينترص حتى حني إىل ولو اإلرهاب نظم يف
وبدايات النهضة عرص حتى الوسيط العرص يف ثم الكنيسة آباء عرص يف الفلسفة حال
وصياغة بها واإلحساس املسيحية عيش يف اتجاهات عدة هناك كانت فقد الحديث. العرص
واالنتهاء األول نيقيا ومجمع التقنني عرص الرابع، العرص قبل حتى الحواريني منذ عقائدها
فضاَعت وهرطقة. وزندقة ومروق كفر خالفها ما كل واعتبار للعقيدة، واحدٍة صياغٍة إىل
فرصة وضاعت أريوس، قال كما فيه ألوهية ال إنسانًا مريم بن عيىس املسيح اعتبار فرص
الوطني الدين إقامة فرصة وضاعت بالجيوس، قال كما اإلنسانية الحرية عىل التأكيد
الوسيط العرص حتى كذلك الحال واستمر دوناتوس. حاول كما لالستعمار املناهض
الالتيني رشد ابن وأنصار أبيالر مقدمتهم ويف العقالنيني الفالسفة من ثانية دفعة وخروج
حتى األمر واشتدَّ والترشيد. السجن جزاؤهم فكان العقل سلطة وعن التوحيد عن دفاًعا
الفالسفة وُحرق العلماء وُحوكم املمنوعة، الكتب قوائم ونُصبت التفتيش، محاكم أُقيمت
برونو وجيوردانو جاليليو وأمثلة الدين. وسلطة القدماء سلطة السلطة، مناهضة بدعوى
حتى النهضة عرص بعد فيما األحرار للمفكرين السلطة اضطهاد واستمر كثرية. وغريهم
وكان الكنيسة، سلطان من التحرُّر األمر نهاية يف استطاعوا الذين التنوير فالسفة شمل
االضطهاد وامتد بل الشعبية. الثورات وبداية السياسية السلطة بانتهاء أيًضا نذيًرا ذلك
العداء، له الكنيسة ومناصبة داروين عند التطور نظرية ظهور بعد املايض القرن حتى

فكرنا يف ج١، معارصة، قضايا يف النامية»، البالد يف الفكر «دور وأيًضا الفكر» «رسالة دراستنا انظر 1
املعارص.
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والسلطة الفلسفة ثالثًا:

وعدم الطبيعية حدودها داخل تتوارى السلطة جعل العقل انتصار بعد العلم انتصار ولكن
العقيدة.2 ميدان عن خروجها

وملا املعارضة، باضطهاد أيًضا بدايتها يف األموية الدولة قامت القديم تراثنا ويف
منهما كل أفرزت فقد فكرية، أسس عىل تقومان سواء حد عىل واملعارضة الدولة كانت
ملعارضة الشيعي الفكر وخرج الدولة، لتأييد السني الفكر فخرج يؤيِّدها. الذي الفكر
للمقاومة والخوارج املعتزلة مثل السنة أهل داخل من املعارضة فرق نشأت كما الدولة.
سلطتها لتربير الفقهاء سلطة عىل الدولة واعتمدت النظري، السالح وبنفس الداخل من
منذ القديم تراثنا يف السلطة يكوِّنون الفقهاء أصبح حتى املعارضة هجمات من ولحمايتها
الفالسفة: آخر حتى عبيد، بن وعمرو الدمشقي، وغيالن الجهني، معبد األوائل: املعتزلة
الِقَوامة لهم كانت الذين — الفقهاء — فهم قرطبة. ميدان يف كتبه وإحراق رشد، ابن
الصحيح، يتمثَّلون والباطل، منها الصحيح بني ويميزون العقائد، يصيغون الفكر، عىل
ودينها، األمة تراث عىل حرصهم ذلك يف يدفعهم والزندقة، بالكفر املعارضة ويتهمون
وتنصيبهم القائم للنظام تدعيمهم أو األحوال أحسن يف الخارجي الثقايف للغزو ومقاومتهم
كلتا يف األحوال. أسوأ يف قليًال ثمنًا هللا بآيات ويشرتون الثمن، يأخذون السلطان، فقهاء
باعتباره العقل مواجهة يف الدين، وسلطة الدولة سلطة باعتباره النَّْقل، وضعوا الحالتني،
تقوقًعا الخارج، مواجهة يف والداخل الغري، مواجهة يف واألنا املعارضة، وسالح الكفر آلة
كل يف األشاعرة تيار هو واحد تياٌر ساد أن النتيجة وكانت النفس، وحماية الذات، عىل
التصوُّف، وعلوم الحكمة علوم ويف بل الفقه أصول وعلم الدين أصول علم الدينية: العلوم
ج، الحالَّ وُصلب الجمعة، صالة بعد درهم بن الجعد فذُبح األخرى الفرق جميع واضطِهَدت
يف صالح ابن فتاوى وأشهرها والنََّظر الفكر بتحريم الفتاوى وصدرت السهروردي، وُقتل

والفلسفة. باملنطق االشتغال تحريم
يف وبحقها الفكر، بحرية وبتمسكها للسلطة العقل بمقاومة الفلسفة تحيا ولكن
شأن من وباإلعالء الفكر بحرية الفلسفة تحيا والربهان. الحجة وطلب والنظر البحث
وإدراك التحليل، وسيلة هو العقل يشء. كل عىل األوحد السلطان هو واعتباره العقل
عنها، والدفاع عليها، والربهنة الحقائق وقبول اآلخرين، مع والحوار الظواهر، وفهم الواقع،

الدين بني الرصاع «قصة الطويل: توفيق د. كتاب يف بالسلطة الفلسفة لعالقة طيبًا عرًضا انظر 2
١٩٧٩م. القاهرة، الثالثة، الطبعة العربية، النهضة دار والفلسفة»،

33



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الفكر يف له مثيل ال الذي اإلبداع هذا — اليونانية فالفلسفة ذلك. عىل التاريخ ويشهد
عند الحال هو كما الطبيعة نحو هه وتوجُّ واستعماله العقل، بفضل قامت قد — البرشي
األخالقية واملدارس سقراط عند الحال هو كما اْلِمثال نحو أو وأرسطو، األوائل الطبائعيني
األمر نهاية يف انترص قد سقراط إن بل طغيان. أو إرهاب دون ة تامَّ حرية يف أرسطو بعد
الفكر، حرية ُروَّاد من رائًدا التاريخ يف وبقي أثينا، يف الشعب ُممثيل وعىل ُقضاته عىل
التسلُّط، ضد الباقية هي الفكر فحرية األسواق. يف العامة واملناقشة التالميذ مع والحوار

الطُّغاة. حكم ضد التاريخ وحركة البرش تقدُّم يف املساهمون هم الفكر وأحرار
آباء لطغيان نظًرا السطح عىل ذلك يظهر لم وإن الهراطقة يد عىل الفلسفة َحِييَت كما
التاريخ روح ويف الناس قلوب يف املسيحية العقيدة تكوين يف ساهموا بل األوائل. الكنيسة
صات ُملخَّ ويف الكتب ثنايا يف بقيَت التي النظرية الكنيسة صياغات ساهمت ا ممَّ أكثر
لدى جديد من للظهور عادت حتى ر تتخمَّ وبقيت الدينية. املعاهد يف كمهنة العقائد
وما الحرية، ودعاة Pietism التقوى مذهب وأصحاب والعقليني Unitarians دين املوحِّ
العقليني الفالسفة يد عىل الفلسفُة َحِييَت كما جديد. من بالجيوس إال سارتر بول جان
عىل التأكيد بعد ممكنًا النهضة عرص جعل الذي أبيالر مقدمتهم ويف الوسيط العرص يف
عرص يف بالفعل الفلسفة حييت ولقد القديم. املوروث سلطة مواجهة يف العقل سلطة
إىل الكتاب ومن التحرُّر، إىل التقاليد ومن العقل، إىل السلطة من الفكر انتقل عندما النهضة
فلسفيٍّا عًرصا النهضة عرص يمثِّل وبالتايل العقل؛ برهان إىل أرسطو» «قال ومن الطبيعة،
باملعرفة والثقة الطبيعة اكتشاف أجل من القدماء عىل الثورة فيه تتمثَّل ألنه باألصالة
وسيادة عرش السابع القرن يف لذاته العقل بتأكيد حياتها يف الفلسفة واستمرَّت اإلنسانية.
يف الشباب وبفورة بالحياة إحساسها قمة بلغت ثم العامة. الحياة أسايسيف كتيار العقالنية
والسياسية الدينية السلطتنَْي بقايا أنهوا الذين األحرار املفكِّرين يد عىل عرش الثامن القرن
العقل انتصارات آخر وكان فولتري، يقول كما قسيس» آخر بأمعاء ملك آخر «شنق أجل من
السلطة دفاع وأصبح دارون، بفضل املايض القرن يف ر التطوُّ نظرية السلطة ضد والعلم
املوروث عىل املحافظة عىل للتاريخ شهادة مجرد والعلم العقل ضد نفسها عن الدينية
التي الَجْرب نظريات وضد األموية للسلطة املعتزلة أوائل تصدَّى القديم تراثنا ويف القديم.
بمحنة أصيبوا حتى الزمان من قرنني مدى عىل الحر الفكر لواء يحملون وظلوا أفرزتها.
وكوَّنوا بنظرياتهم أيًضا الخوارج وقاوم بعقائدهم، البيت آل أئمة قاوم كما االضطهاد.
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والسلطة الفلسفة ثالثًا:

نجاهد الحديثة النهضة فجر منذ نحن زلنا وما اآلن، حتى منها البعض عاش التي دولهم
مرات.3 ونتعثَّر مرة ننجح الفكر أجل من

ففي بالسلطة، الفلسفة بعالقة تتحركان مستمرتان دورتان وحياتها الفلسفة موت إن
من الفكر يتحول التسلطية املجتمعات يف ظاهريٍّا الفلسفة فيه تموت الذي الوقت نفس
من وينقلب الجماعة. عند الرسي الجماعي الفعل إىل الفرد عند النفس يف املكتوم الصوت
حتى الرسية واألحزاب املعارضة اتجاهات تلبث وال املناهضني. فكر إىل امُلضطِهدين فكر
املجتمع ل فيتحوَّ عسكرية، انقالبات يف أو شعبية انفجارات يف سواء السلطة عىل تنقضَّ
الجديدة السلطة تمارس أن من ذلك يمنع ال وقد حرية. مجتمع إىل تسلُّط مجتمع من كلُّه
يف املساواة قدم عىل البداية يف جميًعا دخلوا الذين األمس حلفاء ضد القمع أساليب بعض
جماعات تنشأ وهنا بمفردها. بالسلطة فتستأثر والقهر، التسلُّط ضد واحدة وطنية جبهة
الحرية وكأن فنائها، مقوِّمات السلطة تحمل وهكذا الجديدة. السلطة ملناهضة أخرى رسية
نفسها عىل تحافظ مما أكثر السلطة عىل حافظت سياسية سلطة إىل تحولت ما إذا الفكرية

نقيضها. إىل ل تتحوَّ وبالتايل

ج٢. معارصة، قضايا يف العقل» انتصار أم العقل «أزمة دراستنا انظر 3
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واملذهب الفلسفة رابًعا:

التسلُّط ورغبة االستحواذ دافع ينشأ عندما باملذهب واألخذ الفلسفة ترك إىل الحاجة تنشأ
والحوار الحر الفكر تعني التي الفلسفة مخاطر ضد النفس عن الدفاع إىل والحاجة
من عدٍد ويف البرشي الفكر تاريخ يف عدة مرات ذلك حدث املستمر. والتقدم املفتوح
وأخذها املسيحية نشأة بعد الغربية الحضارة يف مرٍة ألوَّل ذلك حدث اإلنسانية. الحضارات
فجاء حياتها. ألساليب وتغيريها الناس، لقلوب وتحويلها العميل الروحي األخالقي الطابع
ما ر يكفِّ صارم عقائدي مذهٍب يف ذلك كل ووضع النظريات، وصاغ العقائد، ونظَّم بولس
ودفاًعا للسلطة، وتأسيًسا للعقيدة، حمايًة الَكذَبة» «العلماء من أصحابها ويعترب سواه،
والكنيسة الرشقية الكنيسة بني بعُد فيما سيحدث الذي قاق الشِّ بذور فبذر الكنيسة. عن
الحاجة نشأت ثم والكاثوليك. الربوتستانت بني ذاتها الغربية الكنيسة داخل ثم الغربية،
يف الناس واختلف الدينية الفرق بت تشعَّ عندما األوائل، الكنيسة آباء عرص يف ثانية مرًة
وتتبنَّى أخرى دون عقيدًة لتختار ثانية مرة الدينية السلطة لت فتدخَّ املسيح، طبيعة َفْهم
األول. نيقيا مجمع يف فعلت كما عنها َحيْدة ال عبارات يف وتصوغها عداه، ما ر وتكفِّ مذهبًا
الرش ويتبدَّد سلطانه يأخذ العقل وبدأ املتأخر الوسيط العرص يف الحر الفكر اشتدَّ وملا
يقوم جديد الهوتيٍّ مذهٍب بوضع الكنيسة علماء سارع واإليمان العقل التناقضبني ويظهر
فكتب أرسطو. مذهب وهو العرص فلسفات أحدث وعىل العقل، وهو الخصوم سالح عىل
هجمات من العقيدة به يحمي جديد مذهب لصياغة الالهوتية» «الخالصة األكويني توما
بداية يف الرابعة املحاولة جاءت وأخريًا اإلسالمية. الفلسفة وأنصار العقليني الالهوتيني
رات والتصوُّ القديمة النظريات كل تقويض تم أن بعد النهضة عرص يف الحديثة العصور
معه وتعارضها زيفها العقل اكتشف والتي الوسيط العرص ساَدت التي للعالم السابقة
وملا التجربة. واطِّراد الحس بشهادة والثقة الحديث العلم اكتشافات وبعد وتناقضها،



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

عرش السابع القرن يف وأصبح والكون، اإلنسان عن جزئية رات تصوُّ النهضة عرص أعطى
رات تصوُّ إلعطاء الشامخة الفلسفية املذاهب إىل الحاجة بدأت يشء، كل عىل السلطان للعقل
فاإلنسان تماًما. عليها القضاءُ وتم انهارت التي األوىل رات التصوُّ عن بديلة وشاملة عامة
يسلك أن يستطيع ال واملجتمع ة، عامَّ رات تصوُّ دون الكون هذا يف يعيش أن يستطيع ال
العقائد عىل فعل كردِّ إذن الشاملة املذاهب هذه نشأت له. شاملة رؤية دون يعيش أن أو
موقفها عن تتزحزح أن تريد ال للعالم، رات التصوُّ بوظيفة تقوم كانت التي القديمة النظرية
من الشهداء دماء سالت أجلها من التي البرشية املكتسبات عن ودفاًعا العالم عن دفاًعا
عىل العقائد صياغة تمت عندما القديم تراثنا يف نفسه اليشء حدث وقد والعلماء. املفكرين
كثَُرت حتى الِفَرق كل عقائد وتكفري الصحيح اإليمان نموذج هي وأصبحت األشعرية يد
أو أشياء كأنها جيل بعد جيًال تلقينها يتم و«العُضديَّة»، و«الطَّحاوية» «النََّسفية» العقائد

عنها. العدول أو منها االقرتاب يمكن ال مقدَّسات أو مرياث
مغلق مذهب إىل وتحوَّلت ذاتها، عىل وتكورت تقوقعت ما إذا إذن الفلسفة تموت
يكون خالفه ما وكل صحيًحا، يكون املذهب مع يتفق ما كل ذاته. الواقع عن بديًال يكون
فكرة. كل عليه تَُقدُّ الذي القالب وهو يشء، كل به يُقاس الذي املعيار هو فاملذهب باطًال.
ال فإنه لذلك بها؛ فجوات ال مغلقة دائرة منه، مخارج وال إليه مداخل ال مغلق عالم املذهب
حقيقة كالطَّْود، شامخ أبدي مذهب واألحوال. الظروف ت تغريَّ مهما التغريُّ أو ر التطوُّ يقبل
يقبل ال إنه بل فلكها. يف األفراد يدور خلفها، من وال يديها بني من الباطل يأتيها ال مطلقة
يُرفض أو كله يؤخذ وتطوًرا. وانفتاًحا له نهاية ذلك كان وإال أنصاره، من النقد أو التعديل

املراجعة.1 أو النظر إعادة يقبل ال متكامٌل بناءٌ فهو معه حواٍر يف الدخول يمكن ال كله.
املذاهب ابتعدت وللحياة. وللفكر للفلسفة واملوت والتصلُّب ب التخشُّ النتيجة وتكون
بلحمه إنسان بنبض أحد فيها يشعر يعد لم حتى رت وتحجَّ وحركتها الحياة واقع عن
بينها فيما ترتكَّب رات والتصوُّ واملقوالت الهيكلية األطر من مجموعة كانت بل وعظمه.
حياته من كريكجارد جعل لقد حتى مضمونه دون للوجود صورة لتُعطي آليٍة بطريقٍة
الحي الكائن هذا الفرد، عن دفاًعا التاريخية الكونية العملية ضد املذهب، ضد رصاًعا كلها

.Kierkegaard: Post-scripts aux miettes philosophiques, Paris, 1949 1

.Unamuno: Les sentiments tragiques de Ia vie, pp. 11–27, Paris
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واملذهب الفلسفة رابًعا:

وكرست مته وهشَّ عليه وقعت إذا كلها الجبال وإن أونامونو. يقول كما وعظمه بلحمه
إليه قصد ما وهو بيشء. تشعر ال وهي يتحطَّم أنه يشعر ألنه منها أقوى فإنه ضلوعه
يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا بقوله: الكريم القرآن
من أعظم فاإلنسان ،(٧٢ (األحزاب: َجُهوًال﴾ َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن

ومرشوع. وتحقق وإمكانية ورسالة ودعوة حرية ألنه والجبال واألرض السموات
تحوَّلت وأهدافه للواقع ورؤيته وتربيته الفيلسوف ملزاج طبًقا املذاهب تعددت وملا
كانت وملا املطلقة، الحقيقة أنه منها كلٌّ ادَّعى أن بعد نسبية حقائق إىل املختلفة املذاهب
الحقيقة فضاعت والرصاع التصاُدم (املذاهب) أي بينها نشأ فقد تتعدَّد ال املطلقة الحقيقة
النسبية هذه عىل وللتغلُّب وبنائها. املذاهب نشأة عىل الدافع البداية يف كانت التي املطلقة
حزبية تنظيمات أو اقتصادية ومذاهب سياسية أيديولوجيات إىل منها البعض يتحول
فتتحول غريها. دون لصدقها األول املحكَّ باعتباره الواقع إىل وتلجأ إليها، الحياة تعيد
النقيض عىل األمر نهاية يف الحزبية والروح وتتحزَّب. ب وتتعصَّ أكثر، دجماطيقية إىل
إىل ثم سياسية أيديولوجية إىل مذهب مجرد من الجدل تحول فقد الفلسفية. الروح من
الفكر، حرية عنه غابت معسكر إىل ثم دولة إىل ثم سيايس نظام إىل ثم حزبي تنظيم
الدول هذه وأصبحت املعارضة. أصوات فيه وخفتت والحوار، النقاش حرية منه وضاعت
محاوالت فيها وتكثُر ني، املنشقِّ أصوات فيها تعلو التسلُّطية الشمولية بالنظم توَصف
جميع عىل الدولة فيها تُسيطر واملناهضني. العلماء بسجن وتنتهي واألدباء، الفنانني هروب
الرصاع لحل الحرب خطر يزداد وقد والفلسفة، والعلم الفن يف البرشي اإلبداع مظاهر
تكون قد كما والرأسمالية. االشرتاكية النظم مثل املتعارضة السياسية النظم بني املذهبي
وإراقة العنف واستعمال الطبقي الرصاع هو املتعارضة الطبقية املصالح بني الحوار وسيلة
الحجج.2 تتقارع أن بدل السيوف وتتصارع األقالم، تسيل أن بدل الدماء فتسيل الدماء.
بولس القديس كان فقد املذهب. روح تسود عندما الفلسفة موت عىل التاريخ ويشهد
والفداء الخالص نظريات يف ُمحَكمة عقائد صورة يف ووضعها املسيحية «َمذَْهَب» من أول
يف املسيح عنها عربَّ كما املسيحية روح فقىضعىل «الالهوتي» يوحنا القديس إثر والخطيئة
كان التي الحوار روح وقىضعىل ل، والتأمُّ والتواُضع املحبة إىل دعوة الجبل» عىل «الوصايا

.Merleau-Ponty: Humanisme et Terreur, essai sur le problème communiste, Paris, 1947 2
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

والفريسيني. واألغنياء والَكتَبة واملنافقني اليهود من أعدائه مع بل تالميذه، مع يتبعها املعلِّم
تكفري وتم األول، نيقيا َمْجمع يف ثانية مرة وتمذَْهبَت جديٍد من املسيحية روح دت تعقَّ ثم
بالفعل بذلك أرينيوس القديس قام وقد عليها. للرد هرطقاٍت واعتبارها املعارضة اآلراء كل
املسيحية الجماعات بني ُمعاشة كانت كلها العقائد هذه أن مع الهراطقة»، عىل «الرد يف
هذه تكوين يف ساهَمت بل الرسمية. املسيحية العقائد عاشتْها التي الدرجة بنفس األوىل
املسيحية عن ت انشقَّ أن النتيجة وكانت آثارها. من تخلو ال ألنها ذاتها الرسمية العقائد
املذهب ترفضروح كلها االنشقاق حركات وتوالت ثانيًا. الربوتستانتية ثم أوًال األرثوذكسية
الالهوتية» «الخالصة يف جديد من املذهب صياغة األكويني توما أعاد ثم العقائد. ونََسق
أفالطوني أساس عىل ليس املذهب بناء معيًدا األمم» عىل «الرد يف عداه ما كل ورفض
املذهب ولكن جديد، أرسطي أساس عىل بل األوائل، الكنيسة آباء عرص يف الحال كان كما
املتأخر الوسيط العرص يف اإللحاد بحركات يُسمى ما مواجهة يف واستُعمل يتغري لم
العقالنيني والفالسفة البساطي وانسيلم التوري بريانجيه مثل الجدل أنصار قاده الذي
الغرض لهذا بأكمِله جديٌد فرٌع نشأ وقد الالتني. والرُّشديني أبيالر مثل املسلمني تالميذ
إن بل ضخم. بناء إىل الدين فيه ل تحوَّ املذهب، عن دفاًعا العقائدي» الالهوت «علم وهو
يف لالهوت فروٍع إىل أيًضا تحولت والتاريخ والقانون واالجتماع والسياسة األخالق علوم
إن بل التاريخي. والالهوت القانوني، والالهوت االجتماعي، والالهوت السيايس، الالهوت
الفردي اللحظي اإليمان شأن من اإلعالء أجل من املذهب روح قاومت التي الربوتستانتية
الربوتستانت الالهوتيون يختلف فلم املذهبي اإلغراب تحت أيًضا وقعت قد الباطني، القلبي
بارت كارل أعاد القرن هذا ففي إحكاًما. املذاهب أكثر صياغة يف الكاثوليك زمالئهم عن
ونظرات املحَدثني، تأويالت من لها حماية La Dogmatique «العقيدة» يف املذهب بناء
العلماني، والالهوت الثورة، والهوت التحرُّر، «الهوت الجديدة الالهوت وتفسريات املجددين

اإللحادي».3 والالهوت
يقوم فولف عند فلسفي مذهب إىل الدجماطيقية تحوَّلت الحديث العرص بدايات ويف
إلخ، … العقيل والالهوت العقلية، والطبيعة العقيل، النفس وعلم العقلية، الفلسفة عىل
تحليل أمام تهتزَّ أن يمكن ال الطبيعة حتمية يطابق محكم نسق إىل الفلسفة فتحولت

.K. Barth: Dogmatique. Vol. I–XVI, Génève, 1953 3

املذهبي. بالالهوت أيًضا يُسمى ما وهو
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التصدِّي إىل كانط ذلك دعا وقد … الفردية اإلنسانية املواقف أو الحية اإلنسانية التجارب
كمِّ يف ليست الفلسفة أن ُمبيِّنًا «النقدية» الفلسفة مقابلها يف واضًعا «للدجماطيقية»
يتجاوز ال حتى أوًال وإمكانياتها املعرفة رشوط معرفة يف بل األفكار ونََسق املعلومات
عند أوجها املذهبية بلغت ثم الدجماطيقية. يف فيقع حدودها املعرفية بقدراته اإلنسان
والقلب، والعقل الحسَّ ضم Le systeme املذهب باسم فلسفته ُعرفت لقد حتى هيجل
الدين املوضوعي، الذاتي واملنطق املوضوعي واملنطق الذاتي املنطق واملجتمع، واألرسة الفرد
اإلنسان واملستقبل، والحارض املايض والقانون، والسياسة االجتماع والفلسفة، واألخالق
فرديته اإلنسان فقد حتى له يتعرَّض لم واحد يشء من املذهب يخُل لم وهللا. والعالم
الوجوديني وجميع كريكجارد ثورة سبَّب مما التاريخية الرضورة أمام وحريته العالم يف

عليه.4
أو اإلمامية عقائد سواء العقائد كتب يف املذهبية النزعة ظهرت القديم تراثنا ويف
الخروج يمكن ال التي املغلقة املطلقات من مجموعة عن تعرب وكلتاهما األشعرية، عقائد
تعرب اجتماعية أوضاًعا كانت نشأتها يف أنها مع دحضها. للواقع أو نقدها للعقل عليها،
أصحاب من املضطهدين من أقليات عن أو السلطة خارج املضطهدين من جماعات عن
العقيدة، سالح باستعمال التاريخ يف رشعيته عن ويدافع نفسه يربِّر منهما كل السلطان
والتقية والعصمة والغيبة اإلمامة مثل األول الفريق عن للدفاع اإلمامية العقائد فخرجت
ساعة حانت ما إذا تنفجر موقوتة قنابل أو ديناميت كأصابع التاريخ يف الجماعة إلبقاء
والعقيدة العضدية، والعقائد النََّسفية، العقائد مثل األشاعرة عقائد وخرجت الخالص.
«الفقه من ابتداءً اإلسالمية للعقائد التنميط هذا آخر إىل السنوسية والعقيدة الطحاوية،
عقائد أي مذهب إىل اإلسالم ل تحوَّ واللقاني. الدردير عقائد حتى حنيفة ألبي األكرب»
وبالتايل يكفر؛ عليها يخرج ومن يؤمن، يعتنقها من ومضمونه، اإليمان حقيقة تكون ثابتة
قدم عىل الحلول مختلف وإعطاء املسائل وطرح ل التأمُّ روح وانتهى الفلسفة ضاعت
هناك تكن لم التاريخ. وضع من اإلمامية، عقائد مثل ذاتها العقائد هذه أن مع املساواة،
فلما فيه. التوحيد» «رسالة وتحقيق التاريخ يف حركٌة هناك كانت بل البداية يف عقائد
عقائدي نسق يف تقنينها وبدأ السلطة، كفكر «األشعرية» أفرزت السنية الدولة انترصت
كل ولتكفري للعالم املطلقة رات التصوُّ عن دفاًعا الدولة تبنَّتْها ثم الخصوم مواجهة يف

.M. Stirner: L’Unique et sa propriété, Paris, 1960 4
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قوانني والستقالل الطبيعي وللعقل اإلنسانية للحرية املجال تُفسح التي األخرى العقائد
حديث مثل الضعيفة بعضاألحاديث عىل باالعتماد األخرى العقائد كل تكفري وتم الطبيعة.
واحدة فرقٍة باستثناء والسبعني الثالث األمة فرق كل تكفري فيه يتمُّ التي الناجية» «الفرقة
تعكس أنها يجد وتطوًرا نشأة العقائد لهذه واملتتبِّع الحكومة! فرقة الناجية، الفرقة هي
الذات يف عقائد بستِّ بدأت فقد والصياغة؛ العدد حيث من األمة وتاريخ املجتمع ظروف
وحي بعلم، عاِلم مثل وفعل اسم إىل الصفات انقسمت ثم صفاتها. يف وبسبٍع اإللهية
بجهل وليس بعلٍم بجاهل، وليس عالم مثل الضد نفي ثم فتضاعفت. بقدرة وقادر بحياة،
(نفي ١٤ + ١٤ + الضد) (نفي ٦ + ٦ املجموع فأصبح أخرى مرة فتضاعفت إلخ، …
أضدادها تنفي أربًعا الرسول ويف عقيدة، أربعني هللا يف العقائد مجموع فأصبح الضد)
جيلنا يف تزيد وقد بها. اإليمان املسلم عىل يجب عقيدة وأربعني ثماني املجموع فيكون
عن واالنعزال الذات عىل لالنغالق نتيجة املذهب عمل من ذلك كل القادمة. األجيال يف أو
حدَّة بكرس الفلسفة تحيا إنما النهاية.5 يف تتآكل حتى ذاتها عىل العقيدة فتعيش الواقع
اليونانية الفلسفة عن املذهب روح غابت دوائره. من واإلفالت حصاره من والخروج املذهب
«املحاورات» يف أفالطون خلَّده الذي الحوار هو طريقها وأصبح الفلسفة، ازدهرت وبالتايل
الشائعة املعتقدات عن التساؤل بل مسبقة نظريات وضع دون سقراط، املعلم والذيوضعه
الطريق وهو نفسه. من الخطأ أو الصواب اإلنسان فيكتشف بالربهان املعارضني ومطالبة
وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف بقوله: القرآن وضعه الذي
بأنه برجسون وصفه وقد مذهبًا. يضع لم نفسه أرسطو إن بل .(٢٠-٢١ (الذاريات:
هي كما الطبيعة عىل مفتوحة عينه كانت بل مذهبًا.» يضع لم لكنه العصور كل «عبقرية
هذا بالَحْدس، برجسون فعل كما واحد آٍن يف والرضوري الفردي ولرؤية حركتها يدرك
كما التجربة. خالل من املستقلة ماهياته إلدراك به واالتحاد الواقع مع الوجداني التعاطف
هذه استعماله من بالرغم املذهب مواجهة يف التفلسف لروح آخر نموذًجا أوغسطني أعطى
وغاص األفالطوني السقراطي الحوار استعمل للكنيسة. الرسمية العقائد عن دفاًعا الروح
وأمكنَه عقائديٍّا. منه أكثر فيلسوًفا فكان العقائد. وراء تكمن التي البرشية التجارب يف

يف العوام «كفاية الفضايل: محمد ١٩٥٦م؛ القاهرة، ص١٦٨–١٨٥، التوحيد»، «رسالة عبده: محمد 5

العوام»؛ «عقيدة املرزوقي: القاهرة؛ الحلبي، العوام»، كفاية عىل املقام «تحقيق البيجوري: الكالم»؛ علم
تاريخ). (بدون القاهرة، الحلبي، الكالم»، «نور النووي:
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ولم االختيار. سلطة أو الروح سلطة كانت لو حتى السلطة باسم املسيحية عن الدفاع
العقائدية كتبه يف أيًضا بل شبابه يف كتبها التي الفلسفية» «املحاورات يف فقط ذلك يكن
الحياة يف الثالثية املظاهر فيلسوف أي يرفض يكاد ال حيث التثليث» «كتاب مثل الرصفة
واألرض السماء واالبن، واألم األب والعقل، والغضب الشهوة والقلب، والعقل الحس مثل:
الوسيط العرص يف الجدليون نجح كما إلخ، … والغائب واملخاطب املتكلم بينهما، وما
املذهبية ة حدَّ وكرس العقل عىل باالعتماد العقائدية األنساق روح من التخفيف يف املتأخر
ب تعصُّ دون املفتوح للحوار دعوة منه أكثر جدليٍّا كان العقل استعمال أن ولو العقائدية،
أن يكفي إنما الربهان. وهو الرئييس عمله وليس العقل وظائف إحدى فالجدل هوى، أو
لألخذ وموضوًعا النقاش، محور وجعلها العقيدة تناول يف الحق لآلخر أعطى قد الجدل
للمذاهب املعادية التفلسف بروح الحديثة العصور بدأت وقد والرفض. وللقبول والرد،
بعلمهم. بجهله ويفخر القدماء، عىل يتهكَّم ديكارت فكان القديمة. والفلسفية العقائدية
ويطلب الناس بني قسمًة األشياء أعدل هو العقل أن من ابتداءً التفلسف روح واستمرت
الفلسفة مواجهة يف النقدية الفلسفة كانط وضع كما البََداهة. ويقني والتميز الوضوح
الفلسفة فازدهرت املعرفة نتائج من أهم املعرفة إمكانيات معرفة وأن الدجماطيقية،
باألصالة. الفلسفية املشكلة هي الكانطية املشكلة وأصبحت الكانطيني، يد عىل وَحِييَت
الهيجليني أيدي عىل وازدهرت هيجل، عند املذهب من التحرر بعد الفلسفة َحِييَت كما
وامليتافيزيقيا بل الفلسفة وانتعشت الوجودية، الفلسفة أتت حتى والشيوخ منهم الشبان
وقد اإلنساني. الوجود أعماق والغوصيف املعاني، عن والبحث والدهشة التساؤل فلسفة يف
إىل الدعوة أجل ومن السلفية العقائد فبمواجهة القديم تراثنا يف نفسه باليشء املعتزلة قام
يولِّد النظر النظر. قبل واجب الشك إن بل الواجبات، أول فالنظر والنظر، البحث حرية
محاوالُت زالت وما املحاوالت هذه تَِعش لم الحظ لسوء ولكن اليقيني، والعلم بل العلم

لها.6 دعامة أكرب فأصبح السلطة معه اتَّحدت الذي املوروث باملذهب تصطدم بعِثها

١٩٦٥م. وهبة، القاهرة، ص٣٩–٧٤، الخمسة»، األصول «رشح الجبار: عبد القايض 6
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تحت البرش جميع ووضع والغطاء والشمول املذهبية سادت ما إذا تموت الفلسفة أن وكما
واالبتسار النظر قرص من أيًضا تموت الفلسفة فإن منها، منافذ ال التي السماوية القبة
املسافة محو حد إىل باملوضوع وااللتصاق األفق ضيق فإن والتجزئة. واالقتضاب والرد
بني العالقات رؤية وعدم الشاملة النظرة غياب إىل يؤدي لإلدراك الالزمة الذات وبني بينه
العلوم، يف األزمة حدثت تصوًرا وال نظاًما وال قانونًا ليس بمفرده الجزء كان وملا األجزاء.
فتنفرج عليه فعل وكرد لألول املقابل الجزء وهو حني إىل يجرِّبه آخر جزء إىل الوعي فينتقل
يجمع الوسط يف ثالث جزء تجريب فيتم جديد. من تظهر ما رسعان ولكن مؤقتًا األزمة
مفكًكا، ً مجزَّأ مصطنًعا كالٍّ أو جزءًا أيًضا يظل ولكنه اإلمكان، قدر السالفني الجزءين بني
عامة سمة الحرية تصبح حتى والخطأ املحاولة بطريقة جيل إىل جيل من االنتقال ويتم
املطلقة. العدمية إىل املطاف به ينتهي أو والشك، النسبية يف األمر نهاية يف فيقع للوعي

رد االقتضاب، أو الرد أو االبتسار باسم ويعرف األوروبي الوعي يف ذلك حدث وقد
الرد هذا وبتكرار أجزاء، إىل وتقطيعه الواقع ابتسار أو اليشء وتقليص أجزائه، إىل الكل
الكليات يف الوقوع من خوًفا األجزاء إىل ردَّه إذا إال كالٍّ يواجه فال الوعي، يف عادة إىل يتحول
والربهنة ا، كمٍّ وقياسه رؤيته يمكن األقل عىل املادي فاليقني الحس. شهادة تدعمها ال التي
شأن عُظم قبل. من السابقة الكليات كانت كما وهًما أو رسابًا أو ظنٍّا وليس ا، حسٍّ عليه
يعد لم حتى تُعد أجزاء وإىل يُقاس، كمٍّ إىل يشء كل وتحول االستنباط، وتوارى االستقراء،
الوعي يجرِّب أن الطبيعي من كان لتصور. أو لفكر أو لقيمة أو ملعنى أو لكيف وجود هناك
رسعان والذي الوسيط العرص من ورثه الذي الكل زيف اكتشف أن بعد الجزء األوروبي
كل يف االنهيار هذا حدث وقد الجديد. والعلم النهضة عرص اكتشاف بعد وتهاوى تهرَّأ ما
والكنيسة الكنيسة، من والعقائد العقائد، من نابعة كليات معظمها يف كانت ألنها العلوم
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أو العقل أو التجربة أو املشاهدة أو الحس من يصدقها ما لها يكن ولم التاريخ. من
االستدالل.

عن وتبحث العالقات لتدرك األجزاء وراء ما إىل تذهب ال ألنها الفلسفة تموت وهنا
والتصور املرئي، أساس هو فالالمرئي الدالالت. عن وتكشف األلفاظ، وراء فيما املعاني
خالل من الجزء رؤية عىل أقدر يكون واإلنسان األجزاء، بني يربط الذي هو للعالم الكيل

الكلية.1 العالقات إدراك يف العلمية االكتشافات كانت ما وكثريًا الكل.
ووجهات والتجزئة االبتسار يف تقع حني الفلسفة موت البرشي الفكر تاريخ ويؤكد
اتجاهاتها يف اليونانية الفلسفة كانت واالنحياز. والتحزب التعصب عن تنمُّ التي النظر
عند إالَّ االبتسار يف تقع ولم للكون. شاملة نظرًة واإلنسانية والواقعية املثالية الثالثة:
وراء والحقائق األلفاظ، وراء املستقلة املعاني أنكروا الذين كَّاك والشُّ السوفسطائيني
العصور تقع لم كذلك اليوناني. الفكر يف َعَرَضنْي كانا الفريقني ولكن الحسية، املدركات
من ابتداءً ولكن الشاملة، رات والتصوُّ الكلية العقائد لسيادة نظًرا االبتسار يف الوسطى
الغطاء رفع بعد الجزئية النظرة ويف االبتسار يف األوروبي الوعي وقع الحديثة العصور
واستمراًرا بيكون، فرنسيس من ابتداءً الوسيط العرص يف سائًدا كان الذي الشامل النظري
الفلسفة تمت لم ربما واملنطقية.2 االجتماعية بالوضعية وانتهاءً وهيوم وهوبز لوك عند
األوهام عن الكشف يف إيجابي دور لهما كان والتجِربة الحسَّ ألن نظًرا أوًال بيكون عند
اإلنكليزية الحسية املدرسة يف واضح بشكٍل االبتسار ظهر ولكن اليقينية، املعرفة وتأسيس
—حتى أوًال الحس يف كان ما إال العقل يف يوجد ال إنه املشهور: لوك بقول ممثليها باقي عند
بديهيات أو أوليات وال فطرية أفكار توجد فال ليبنتز. العرتاض مراعاة دون — ذاته العقل

M. Merleau-ponty: le visible et l’invisible, Paris, 1964. Dilthey: le monde de l’Esprit I. 1

.p. 371–75, Paris, Aubier
V. Brochand: Les Sceptiques Grecs, Paris, 1959. J. Lock: An essay concerning human 2

.Understanding, I. II. New York, 1959
Hume: A treatise on human Nature, Baltimore, 1969. Leibnitz: Noueaux Essais sur
l’entendement human, Paris, 1907. J. Monnerot: Les faits sociaux ne sont pas des choses,

.Paris, 1946
ص٢٦٦–٢٧٠، «املواقف»، اإليجي: تاريخ؛ بدون القاهرة، صبيح، ص٤–٩، ج١، «الفصل»، حزم: ابن

بريوت. الكتب، عالم
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توجد وال اللفظية، حواملها أو االجتماعي واقعها عن مستقلة قيم أو معاٍن توجد وال عقلية.
وتعميم العادة، تألفه وتَكرار للمعاني، تداٍع فكلها الكون، يف دائمة علل وال مطَّردة قوانني
هيوم. عىل للرد فلسفته كل صاغ قد كانط أن لدرجة الحسية املشاهد من ابتداءً وتجريد
الوضعية تحولت ثم للفلسفة. Bankrott إفالس هي هيوم فلسفة أن أعلن هورسل إن بل
خارج يشء يوجد وال ووقائع أشياء االجتماعية فالظواهر اجتماعية، وضعية إىل املعرفية
أن حني يف البرشية تطور يف بدائية مراحل عن إال ان يعربِّ ال والدين الفلسفة وأن املجتمع،
يمكن إنه بل األلفاظ عن مستقلة معاٍن توجد وال األخرية. ومرحلتها كمالها عن يعربِّ العلم
املذهب ينتهي ثم ومن رياضية؛ رموز مجرد إىل وتحويلها األلفاظ عن االستغناء أيًضا
االبتسار هذا يحدث لم القديم تراثنا ويف الفارغة. ورية الصُّ يف نقيضه إىل املادي الحيس
العقيدة. من املنبثق للكون الشامل التصور لوجود نظًرا الحدود؛ أقل يف إال اآلن الحيسحتى
ظهر كما العقلية، البديهيات ويُنكرون الحسية املعرفة إىل يدعون السمنية ظهر ذلك ومع
ولكنهما اإلنسانية، والتجارب الحسِّ إىل اإللهية الصفات كل يردُّون اإللهيات يف املهندسون

القومي. فكرنا يف أساسيٍّا تياًرا يكوِّنا لم
وال وريِّ الصُّ جانبه إىل الواقع من يرى ال عندما العقل ناحية من االبتسار يكون وقد
وقد للذات. إال وجود وال رؤية، واملادة فكرة، فالعالم رات. والتصوُّ املقوالت إال العالم يف يرى
فيه وسار ديكارت منه خرج الذي الحديثة العصور يف العقيل التيار كل االبتسار هذا يف وقع
امليكانيكا لعلَمي رياضيان مفهومان وامتداد، حركة فالعالم ومالربانش. وليبنتز اسبينوزا
كله والعالم اسبينوزا. عند الحال هو كما البدن فكرة والروح العالم، فكرة وهللا والهندسة.
«املونادولوجيا». يف ليبنتز عند الحال هو كما وحسابها معرفتها يمكن ثابتة عقلية قوانني
منطق وإغفال املادي العالم وإنكار الفارغة وريَّة الصُّ يف الوقوع إىل االبتسار هذا انتهى وقد
الكل رد يريد كل العقيل، االبتسار وبني ِّ الحيسِّ االبتسار بني الرصاع ونشأ والتجربة، الحس

نصفني. إىل ها بَشقِّ الحقيقة وضاَعت الجزء، إىل
الحيس املذهب بني التقليدي الرصاع هذا تجاُوز تم عندما ثالث ابتساٌر حدث ثم
أو الوجود أو الحياة هو االثنني بني يجمع ثالث طرٍف عىل العثور أجل من العقيل واملذهب
اإلنساني الوجود فهو ماهيته، وتحديد الثالث الطرف هذا يف الفالسفة واختلف اإلنسان.
وإرادة بونتي، ومريلو مارسل جابريل عند والجسم سارتر، عند الحرية وهو هيدجر، عند
مونييه عند والشخص برجسون، عند والزمان أونامونو، عند والحياة نيتشه، عند القوة
الحيس املذهب ويعود بلوندل، عند والفعل ديوي، وجون جيمس وليم عند والعمل وشيلر،
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وتحاول الجديدة. العقالنية يف العقيل املذهب يعود كما الجديدة، الواقعية يف جديد من
هذا بني متذبذبًا األوروبي الوعي ويظل له. واجهتنَْي والتجربة العقل َجْعل الشعور فلسفة
األجزاء.3 اختلفت وإن الجزء، إىل الكل يرد الحاالت كل يف وهو املذاهب، بني ًدا تردُّ وذاك،
الرؤية بُعد عىل وبالقدرة للكون الشاملة بالنظرة الفلسفة تحيا ذلك، من العكس وعىل
وباالستقالل التجربة خالل من تنكشف التي والحقائق واملاهيات املستقلة املعاني وإدراك
وظلَّت االبتسار يف تقع لم البحث. لهذا نموذًجا القديمة الرشقية الفلسفات كانت وقد عنها.
ت وعربَّ بحياتهم، اتَّحدت ثَمَّ ومن اليومي؛ الناس وبواقع للكون، الشاملة بالنظرة مرتبطة
آخر نموذًجا اليونانية الفلسفة كانت كما القومي. ووعيهم تراثهم وكوَّنت تاريخهم، عن
والفضيلة الخري معاني سقراط بحث فقد الثالثة، باتجاهاتها الشامل الكيل البحث لهذا
وحاالتها االجتماعية وظروفها املادية وقائعها عن النظر برصف واملحبة والصداقة والجمال
دون معانيه وَفْهم مقاصده إدراك سقراط بعد األجيال لعرشات َليُمكن إنه حتى الخاصة،
للكون شاملة رات تصوُّ إلعطاء الوسيط العرص يف محاوالٌت هناك كانت كما وتقدم. تَبىل أن
مناهضة الحس، ولشهادة للعقل مضادة كانت بل تجربة أو عقل من َسنَد لها يكن لم ولكن
من األجزاء لضم أخرى محاوالت قامت الحديثة العصور وإبَّان الحديث. وللعلم الحر للفكر
مصطنعًة محاولتُه جاءت ولكن كانط ذلك حاول للكون. شاملة نظرة عىل الحصول أجل
وضع ثم ثانيًا، الذهن فوقه ووضع أوًال، الحس فوضع واملراتب. والعلب األدراج بطريقة
وما والشكل. املضمون بطريقة العليا الطبقة يف تدخل دنيا طبقه وكل ثالثًا. العقل فوقه
أو وحده العقيل أو وحده الحيس املذهب منه فينشأ املصطنع الرباط يتفكَّك أن أسهل
نفسه اليشء ذلك بعد هيجل حاول كما كانط. إىل ينتسب مذهب وكل بمفرده، اإليماني
ثالث كلها والعقل، والذهن الحسِّ بني الداخلية الوحدة وأعطاه البناء، يف الحركة فوضع
بني والصريورة، واملاهية الوجود بني والعلم، والدين الفلسفة بني ربط للتصور. لحظات
الجميع فتحول فردية، بال كونية أسطورية املحاولة خرجت ولكن وهللا. والعالم اإلنسان

الشمول. بحر يف األفراد وغرق للمذهب ضحايا
من األوروبية العلوم وأنقذت النسبي، النجاح لها ُقدِّر أخرى محاوالت هناك ولكن
أزمة اشتدَّت أن بعد النفس علم تقدُّم يف الجشطلت نظرية ساهمت فقد االبتسار. أزمة

واملسيحية «أونامونو املعارص»، والفكر «هيجل الغربي»، الرتاث من «موقفنا الثالث: دراساتنا انظر 3
ج٢. معارصة، قضايا يف املعارصة»

.A. O. Lovejoy: The Revolt against Dualism, Illinois, 1960
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الكل إدراك أن وإثبات الجزء، عىل للكل األولوية بإعطاء وذلك التجريبي النفس علم
«الكل الثالث املبحث يف منطقية» «بحوث يف هورسل نجح كما األجزاء. إدراك عىل سابق
املنطق ومكونًا الجزء، عىل للكل األولوية معطيًا املنطق يف التجريبي املذهب نقد يف واألجزاء»
العالم من موقفه وبيان موقف يف اإلنسان وضع يف الوجوديون نجح كما الرتنسندنتايل.
نحو العقل وموجهني العتيقة العلمية املوضوعية متجاوزين األشياء وبني اآلخرين مع
— سيايس كمذهب — املاركسية قوة عنارص أحد أصبح كما الواسعة. اإلنسانية التجارب
املجتمع أوضاع وداخل االجتماعية عالقاته يف الفرد ووضع للكون، الشاملة نظرتها هو

املحددة.4 التاريخية مرحلته يف له ووضعه يشء لكل وتفسريها الطبقية

.K. Koffka: Principles of Gestalt Psychology, New York, 1963 4

Kohlen: The Task of Gestalt psychology, New York, 1969. Gestalt psychology,
New York, 1947. E. Hussere: Recherches logiques II p. 5–81, PUF, Paris, 1962. G. Mar-

.cel: Existence et objectivité, journal Metaphysique, pp. 309–329, NRF. Paris, 1949
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تربير هي — األوىل الفلسفة أداة وهو — العقل مهمة أصبحت ما إذا الفلسفة تموت
يف األوىل بوظيفته يقوم أن دون عنها والدفاع سياسية، أو دينية كانت سواء املعطيات
ملا التربير عىل يقترص بل ثانيًا، القائمة واألوضاع الواقع نقد يف ثم أوًال والفهم التحليل
من كالهما والتغيري فالفهم الواقع، يف تأثري أي إحداث ودون تغيري أو نقد دون يفهم
األحداث عىل متفرًِّجا الفيلسوف من يجعل الثاني دون باألول واالكتفاء العقل. وظائف
أن والحقيقة أيًضا. تغيريه من بد ال بل العالم فهم يكفي فال لها. مسريًا يكون أن دون
التربير. أنواع أحد هو نفسه الفهم إن بل يشء، كل وتربير يشء كل فهم عىل قادر العقل
العقل عمل يبدأ وهنا الفهم. يستعيصعىل ما واجه إذا إال الكيل العقل دور يتم ال ذلك ومع
كلِّه. اإلنساني بالوجود ويتَّحد وغضب وثورة رفٍض إىل يتحول ثم والنقد. التحليل يف الفعيل
فالتربير املجتمع من أو الوحي من أتَْت فسواء ونوعها. املعطيات جهة تهم ال التربير ويف
نتاج األمر حقيقة يف هي التي للعقائد تربيًرا يكون الوحي تربير الحالتني. كلتا يف واحٌد
املجتمع وتربير العرص. روح عن تعبريًا الفقهاء، صياغة ومن املجتمع وضع ومن التاريخ
املوظفون به ويقوم القائمة، األوضاع عن دفاًعا واالجتماعية السياسية للنظم تربيًرا يكون

نظام. كل يف األيديولوجيون
األوىل وظيفته العقل مارس أن بعد األوروبي الوعي يف الوظيفة هذه نشأت وقد
املوروث يف الداخيل والتناقض حلَّلها، التي املعطيات ضعف واكتشف والنقد التحليل يف
البعض خيش ولكن العام، الصالح مع وتعارضه الواقع أو الحس مع تطابقه وعدم القديم
باستئناف فقاموا إنقاذه يمكن ما إنقاذ وأرادوا العماد، طقس بعد املاء مع الطفل إلقاء
درجة ويف التربير مواد يف االختالف مع العقائد تربير أي الوسيط، العرص يف العقل عمل
االشتباه عن يعربِّ اآلن فإنه الوسيط العرص يف العقل عن القديم املوروث نَدَّ فإذا اإلقناع.



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

األوىل الخطيئة العقل برَّر وإذا اإلنساني. الوجود تناقض عن بدوره يعربِّ الذي الحياة يف
والبؤس األلم بمظاهر اليوم يربِّرها فإنه املخلِّص ورضورة نفسه إنقاذ عن اإلنسان بعجز
املحَدثني فإن الكون بفساد العالم نهاية القدماء برَّر وإذا اإلنساني. الوجود يف والشقاء

الزمان.1 يف وبتناقصها الطاقة بتقليص يَرْونها
التربير بوظيفة العقل قام ما إذا الفلسفة موت عىل البرشي الفكر تاريخ ويشهد
العقل تستخدم الوسيط العرص يف الفلسفة كانت فقد والنقد. التحليل يف دوره عن وتخىلَّ
د والتجسُّ والخالص الخطيئة تقبل الدين يف فلسفات خرجت ثَمَّ ومن العقيدة؛ عن دفاًعا
أن للعقل كبري لرشف إنه بل للناس. ويربرها يفهمها أن العقل عىل مطلقة كحقائق والفداء
عقل اإليمان اه. ويتحدَّ العقل يفوق فاإليمان حدوده. يتعدَّى أن دون اإليمان أرسار يفهم
كي «أَعِقُل فإن العقل عىل لإليمان رصاحًة األولوية يعطي أَْعِقل» كي «أُوِمُن كان وإذا أكرب.
التحليل يف بدوره يقوم العقل يجعل وال اإليمان، عىل املطلقة األولوية العقل يعطي ال أُوِمن»
وضع هو األكويني توما مثَّلها كما األرسطية املسيحية إليه لت توصَّ أقىصما إن بل والنقد.
ثم الفالسفة، ره تصوَّ كما هللا إىل الوصول عىل القادر الطبيعي العقل مستويات: ثالثة
اإليمان عقل وأخريًا اإللهي، الرس أي الدين ره يتصوَّ كما هللا وحدة يعطي الذي اإليمان
يرتكب الثالثي ر التصوُّ وهذا اإليمان. بفعل القلب يف حدوثه بعد الرس هذا َفْهم عىل القادر
به أوحى الذي اإلله غري الفالسفة تصوره كما هللا اعتبار األول خطأين؛ األمر حقيقة يف
أوًال الرس حدوث من بدَّ ال وأنه الرس إدراك عن قاٌرص العقل أن اعتبار والثاني الدين؛
أْعِقل». كي «أُوِمن إىل جديد من َعْود وذلك ثانيًا. فهمه اإليمان لعقل يمكن حتى باإليمان
كان العقالنية باسم ُعرف الذي خاصة عرش السابع والقرن كلها الحديثة العصور إن بل
وبمنهج إقناًعا، أكثر وبأسلوب أكرب، وبذكاء أفضل، بصورة ولكن لإليمان مربًِّرا فيه العقل
لديكارت األوىل» الفلسفة يف الت «التأمُّ إن بل العرصالوسيط، يف عليه العقل كان مما أوضح
كانط سار وقد اإليمان، عقائد صحة عىل الَربْهنُة منها الهدف الدين أصول علماء إىل ُمهداة
إدراك عن وعاجًزا الظواهر إدراك عىل فقط قادًرا النظري» «العقل حنيجعل نفسه التيار يف
إلفساح املعرفة هدُم عيلَّ ِلزاًما «كان املأثور القول صاحب إنه بل األمور، وبواطن الحقائق

Jacques Maritain: Distinguer pour unir. Paris, 1936, pour une philosophie de I’histoire, 1

.Paris, 1957
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والنفس هللا الثالثة: العقل وُمثُل وخداع. ووهم جدل لديه العقيل الجدل لإليمان.» املجال
بَْعدي كوسمولوجي أو َقبْيل عقيل برهاٌن يوجد وال عليها. برهان ال َقبْلية رات تصوُّ والعالم
التربير ويظهر لإليمان. مربًِّرا العقل وأصبح العقل، عىل اإليمان فتغلَّب هللا. وجود عىل
إىل وهللاُ جدل، إىل والتثليُث فلسفٍة إىل املسيحيُة تحوَّلت حني هيجل عند واضحة بصورة
موجود هو ما كل وتربير القائمة، الدولة تربير إىل الدين تربير العقل تجاوز بل تاريخ.
الفهم فتغلَّب العقيل. هو والواقعي الواقعي، هو فالعقيل الفكر، لحظات إحدى أنه باعتبار
الرفض أن مع املعارصين عند حتى كذلك الحال واستمر التغيري، عىل والتفسري النقد، عىل
العرص روح معاداتهم يف مارتيان، جاك رأسهم وعىل الُجدد التوماويُّون وهم العرص، روح

يشء.2 كل َحَوت التي األكويني توما فلسفة وإىل القدماء إىل الرجوع إىل والدعوة
القديم الفلسفي تراثنا يف يكون ما أوضح عىل املعطيات تربير يف العقل دور ظهر وقد
العقل. أساس النقل جعلوا الذين نة السُّ أهل عند خاصة الوحي َفْهم وظيفته أصبحت عندما
تأويل لديهم العقل مهمة كانت النقل أساس العقل جعلوا الذين أنفسهم املعتزلة إن بل
إىل بإرجاعه جذريٍّا تأويًال تأويله أو نقده دون العقل مع اتِّفاًقا أكثر يُصبح حتى النقل
إال والنقد التحليل يف بدوره العقل يقم لم نص. كل أساس هي التي اإلنسانية التجارب
وتأويل التوحيد، عن دفاًعا والرؤية الصفات تأويل التنزيه، عىل حرًصا التأويل حدود يف
بها تسمح فنية صوًرا ذلك واعتبار العدل، عن دفاًعا والحوض وامليزان والرصاط الشفاعة
«نقد يف الرازي خط يستمرَّ لم الحظ ولسوء والحكم. العدالة معاني إلعطاء العربية اللغة
النماذج هذه استئصال وتم نقدي، نحو عىل العقل استعمال يف الرواندي وابن النبوات»
قام كذلك املعارص. ووجداننا القومي وعينا من كليًة غابت حتى القديم تراثنا من كلية
رقيٍّا أكثر بطريقة الدين َفْهم عىل العقل دور فاقترص التربير يف نفسها باملهمة الفالسفة
أحد يجرؤ ولم معنوي، عذاب والنار روحي، نعيم فالجنَّة والحكماء. املثقفني ذوق تُريض
أرسطو عىل يفرشوحه خاصة رشد ابن باستثناء العقل لوظيفة اإلطار هذا عن الخروج عىل
تقبَّلوا أيًضا الفقه أصول علماء إن بل واالضطهاد. القهر صنوف من القى ما القى والذي

«هيجل املعارص»، والفكر «هيجل لهيجل»، الدين فلسفة يف «محارضات الثالث: دراساتنا أيًضا انظر 2
ج٢. معارصة، قضايا يف املعارصة» وحياتنا

.Descartes: Meditations, Oeuvres complètes, p. 257–261, NRF, 1953
.Kant: Critique de la Raison Pure, p. 24, PUF, Paris, 1950
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الحقيقة وحمل يشء، كل أُعِطي قد املسبق امُلعطى دام وما سلًفا، ُمعطاة كحقيقة الوحي
البحث عن هللا أغنانا لقد وتذوُّقها. وتفسريها فْهمها يف العقل دور تحدَّد فقد إلينا الجاهزة
رشعي كنظام تحقيقها وإىل العمل إىل كله جهدنا ه لنوجِّ الحقيقة وأعطانا املجرد، النظري
إال األصل يف العقل إعمال دون األصل عىل للفرع قياًسا االجتهاد للعقل يمكن األرض. يف
يف النص تأسيس يف النظر دون املناط تحقيق أو املناط تخريج أو املناط تنقيح أجل من
حكمة أو اإللهية الحكمة وأصحاب كلية. العقل عادوا فقد الصوفية أما الواقع. يف أو العقل
الفلسفة يف الحال هو كما القلبي الَحْدس صدق عىل الربهنة إيجاد يف العقل وظَّفوا اإلرشاق

املسيحية.3
أجل من والنقد التحليل يف األساسية بوظيفته العقل قام ما إذا الفلسفة تحيا ولكن
الواقع بني املسافة بيان ثم أوًال للموضوع الداخيل االتِّساق بيان العقل وظيفة التغيري.
معركة يف واألمام الَخْلف بني ثالثًا التاريخ حركة يف املجتمع وْضع وبيان ثانيًا، واملثال
تالميذه يُناقش سقراط كان عندما الدور بهذا اليونان عند العقل قام لقد والتقدُّم. التخلُّف
حركات يف النقدي العقل ظهر كما السوفسطائيني. تعاليم وحول اليونان آلهة حول
جوانب بعض كشفوا الذين الدينية الِفَرق يس مؤسِّ عند الكنيسة آباء عرص يف الهرطقة
عن دفاًعا أريوس مثل التشكيل َطْور يف زالت ما والتي السائدة العقائد يف التناُقض
من ابتداءً ولكن الوطنية، عن دفاًعا ودوناتوس الحرية، عن دفاًعا وبالجيوس التوحيد،
وتوجيه املوروثة املعتقدات ورفض القدماء عىل الثورة يف الناقد العقل ظهر النهضة عرص
ترك وملا الشائعة. واألوهام املسبقة األحكام من تخليصالذهن أجل من الطبيعة نحو العقل
— الشائعة واألخالق والعقائد املقدسة الكتب وهي — النقد خارج االستثناءات ديكارت
يمكن حتى النقد يف العقل دور مؤكًِّدا اسبينوزا جاء املؤقتة» «األخالق باتِّباع فيها وطاَلب
للكتب التاريخي النقد نشأ نفِسه العرص ويف عقلية. أسٍس عىل ذلك بعد املجتمع تأسيس
وبيانًا فيه، للزيادة وإبعاًدا للتناقض، رفًضا العقل ألحكام الديني النص إلخضاع املقدَّسة
الثامن القرن يف التنوير فالسفة قام وقد عليه. واالنتحال والتبديل والتحريف للنقص
بالحسِّ فارتبط والسياسية االجتماعية الحياة يف التخلُّف ملظاهر العقيل النقد بدور عرش

«دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق «حكمة الفلسفي»، «تراثنا والنقل»، «العقل دراساتنا: انظر 3
«املوافقات الشاطبي: وأيًضا ألوغسطني؛ املعلِّم محاورة املسيحية»، الفلسفة من «نماذج وأيًضا إسالمية»؛

القاهرة. التجارية، املكتبة ص٨٩–١٠٥، ج٤، الرشيعة»، أصول يف
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والعقل الفلسفة سادًسا:

واألساطري، الخرافات ودحض والتسلطية، امللكية النظم ضد ووقف والتجربة، واملشاهدة
العقل وظيفة بتحويل الشبان الهيجليون قام كما الطائفي. ب والتعصُّ الحروب مآيس وبنيَّ
«فلسفة وباور وشرتاوس وفيورباخ شرتنر س وأسَّ النقد، وظيفة إىل هيجل عند التنوير يف
ماركس دفع ثم املجتمع. نقد إىل الدين تربير من العقل وظيفة وتحويل الهيجلية النقد»
ثم املجتمع. تغيري إىل املجتمع نقد من واالنتقال النقد، نقد يف أبعد خطوة النقد وظيفة
من واالنتقال والرفض، والنفي الثورة األساسية العقل وظيفة وجعل أخريًا ماركيوز أتى

السياسية.4 النظرية إىل العقل ومن االجتماعي، النقد إىل املثالية
حمايًة الوافد األجنبي للرتاث بالنسبة نفسه بالدور الفقهاء قام القديم تراثنا ويف
كما اليونانية والفلسفة األرسطي املنطق بنقد الفقهاء قام الحضارة. عن ودفاًعا للعقائد
وتبديل ووضٍع زيف من فيها ما مبيِّنني املقدَّسة الكتب بنقد آخرون وقام تيمية. ابن فعل
البعض قام كما الحديث. علماء وضعها كما التاريخي املنهج قواعد عىل باالعتماد وتحريف
واإلمامة الوالية عقائد مثل املجتمع عىل وخطورته التصوُّف عيوب مبيِّنني االجتماعي بالنقد
األصول النقد هذا يشمل لم الحظ لسوء ولكن الوجود. ووحدة والفناء واالتحاد والحلول
اإلصالحية الحركات حاولت كما ب. والتعصُّ األفق وضيق والحرفية التشبيه يف فوقعوا ذاتها
الضباط قدوم ولوال النبي. وصاية تحت محدًدا ظل ولكنه العقل شأن من اإلعالء الحديثة
بعد الفلسفة تحيا وأن الُجدد املعتزلة ظهور باإلمكان لكان األحرار املفكرين قبل األحرار

موت.5

الفلسفي «القاموس وأيًضا ١٩٩٥م؛ بريوت، التنوير، دار والسياسة»، الالهوت يف «رسالة اسبينوزا: 4
ج٢. معارصة، قضايا يف ماركوز» عند والثورة الفلسفة والثورة، «العقل لفولتري»،
الوطنية». والثقافة «الدين كتابنا يف األحرار؟ املفكرون أم األحرار الضباط انظر: 5
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دون املعارف تصنيف وإىل منهج، دون املعلومات جمع إىل تحولت إذا الفلسفة تموت
كانت وقد علًما. أو معرفًة وليست طريق أو منهج أساًسا فالفلسفة االستدالل، يف طريقة
املعارف يف زيادة منها أكثر املنهج يف تحوُّالت البرشي الفكر يف األساسية التحوُّالت معظم
القدماء بتعريف فاملنطق الفلسفة. من جزءًا البحث مناهج أو املنطق كان لذلك والعلوم؛
يستغني ال التي االستدالل طرق هي البحث ومناهج الخطأ. من الذهن يَعِصم للعلوم آلة
فيما اتِّساق أي دون املعلومات تضارُب ي الكمِّ العلم هذا من وينشأ علم. أي يف باحٌث عنها
أي دون األسطوري مع العلمي الباطل، مع الصحيح الخطأ، مع الصواب ووضع بينها
الرواية أو النقل هو املعارف لزيادة الوحيد الطريق حينئٍذ ويكون بينهما. للصدق معيار
الرأي. دون باألثر واألخذ املعقول، دون املأثور عىل واالعتماد جيل، بعد جيًال القدماء، عن
جانٍب يف العلم يكون إذ العامة باملصالح الرضر ويلحق الحياة ف وتتوقَّ كلية الواقع ويغيب
وتنشأ الجميع، بني يشيع فال بالعلم معينة جماعٌة تستأثر ثم آخر. جانٍب يف الناس وواقع
يدوِّنونه أو الرءوس يف يحفظونه العلم، وَحَملة والفقهاء والَكتَبة والَحَفظة الكهان من طبقٌة
به، يحيط الذي هو فالعاِلم املوسوعي. الفكر باسم القديم الفكر ُعرف لذلك مجلَّدات؛ يف

يعلمه. ال الذي هو والجاهل
املعارف إىل أقرب كانت بداياتها يف اإلنسانية الحضارة أن ذلك يف السبب يكون وقد
إليها. الوصول طريق عن النظر برصف املعارف تجميع ها يهمُّ كان فقد املناهج؛ إىل منها
الَعالقة كانت إضافة. بعد وإضافًة جيل، بعد جيًال البرشية، الحضارة املعارفتنشأ وبرتاُكم
وبالتايل املادي؛ التكيُّف إىل باإلضافة املعريف التكيُّف ينقصها آنذاك والطبيعية اإلنسان بني
والطبيعة اإلنسان بني النظري الفراغ هذا مللء معارف أية املعارف، إىل الحاجة نشأت



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

واستدعاء والخرافة السحر املصادر هذه عىل الغالُب وكان مصدرها. عن النظر برصف
الغاية لها، يقني ال للمعرفة مصادر كلها وهي الشعبية، والحكمة واألساطري املوتى، أرواح
عن كاشفني نفِسه بالدور ذلك بعد األنبياء قام ثم الطبيعة. مع املعريف التكيُّف منها
املناهج. دون املعارف أخذ اآلخرين وعىل به، املتَّصلون وحدهم هم للعلم، كمصدٍر النبوة
وتراكمت اح، الرشَّ ورشحها عامًلا، أصبح علمها َمن كتب، يف وُدوِّنت النبوات تراكمت ثم
للمعلومات كانت البرشي التاريخ بدايات يف وهكذا عامًلا. أصبح أيًضا علمها ومن الرشوح،

االستدالل.1 وطرق املناهج عىل املطلقة األولويُة واملعارف
معارف إىل الفلسفة ل وتتحوَّ املنهج، يغيب عندما تموت الفلسفة أن التاريخ ويشهد
العرص يف مرة مرتني؛ ماتت إليها. للوصول طريقة دون بعٍض فوق بعضها يرتاكم موروثٍة
تراثنا يف لدينا ومرة للمعارف؛ ودوائر موسوعات إىل تحوَّلت عندما األوروبي الوسيط
ويقترص والعلوم، املعارف كل تضم ضخمة موسوعات إىل أيًضا تحولت عندما القديم
وتحتضن املصادر، وتتعدَّد املعلومات، فترتاكم بينها والربط التنسيق عىل الفيلسوف دور
صحتها. عىل دليل وأقوى العقائد عن دفاع أكرب تكون بحيث وتنظمها ذلك كل الكنيسة
فيلسوف إىل تغريه ثم فيلسوف عىل تعتمد أن أو مصدر إىل مصدر من تنتقل أن يهم وال
أرسطية ثم الكنيسة آباء لدى مرة أفالطونيًة املسيحية خرجت لذلك لألول؛ مناقض آخر
تحول ثم ومن شاردان؛ دي تيار عند ثالثة مرة وداروينيًة األكويني، توما لدى أخرى مرة

العقائد.2 وفهم الدين أساس هي البرشية املعارف وأصبحت حضارة، إىل الدين
موسوعيٍّا فكًرا الفلسفة كانت فقد القديم؛ الفلسفي تراثنا يف كثريًا الحال يختلف ولم
نسبة دون حتى وتبويبها ترتيبها وإعادة وتصنيفها والعلوم املعارف تجميع عىل يقوم
ق تحقُّ ودون بل للجميع مشاع فاملعارف مصادرها. إىل واملعلومات أصحابها إىل املعارف
مؤلف كان إن يهم فال املؤلف. املجهولة واآلراء االنتحال كثُر حتى النسبة صحة من
وضع من «التفاحة» كتاب كان إن يهم وال أفلوطني، أم أرسطو أرسططاليس» «أثولوجيا

جربا ترجمة األوىل»، الفكرية مغامرته يف اإلنسان الفلسفة، قبل «ما جاكبسون: ولسن فرانكفورت 1

١٩٨٠م. بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة جربا، إبراهيم
H. Smith: The religions of man, New York, 1958. W. Howells: The Heathens, New York,

.1962. p. Colum: Myths of the world, New York, 1930
.E. Gilson: La Philosophie au Moeyn-Age pp. 15–59, pp. 525–570, Payot, Paris, 1962 2
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واملنهج الفلسفة سابًعا:

عىل وما للعالم، راته وتصوُّ املسبقة قوالبه به البرشي الذهن وكأن منتَحًال. أم أرسطو
وأكرب الَقبْلية. اإلشكاالت لهذه البَْعدية املضامني عن والبحث الفراغات مْلءُ إال الفيلسوف
الفلسفة خرجت سينا. البن «الشفاء» وموسوعة الصفاء» إخوان «رسائل ذلك عىل نموذج
هذه يف البرشية الحضارة إليه وصلت ما آخر إىل واإللهيات والطبيعيات املنطق أقساًما:
الحضارة، هامش عىل منعزلة دوائر مجتمعها، عىل غريبًة الفلسفُة ظلت لذلك العلوم؛

أرسطو. أتباع اءون املشَّ الفالسفة ُسمي لقد حتى املركز عن بعيدة املحيط عىل نقاًطا
الطالب يحفظها املعلومات من كمٌّ ومعاهدنا، جامعاتنا يف كذلك الحال يزال وال
هو فالعاِلم البحث. يف طريقة أو للتفكري منهج دون مقرَّرة كتٍب يف األساتذة ويضعها
وإن املكتشف. أو املخرتع وليس والراوي واملحدِّث والناِقل والحاِفظ للمعارف، الحاوي
املنهجي؛ الفكر يف اضطراب من ناشئٌ املعارصة الفكرية حياتنا يف االضطراب من كثريًا
منهج ما دون القدماء عن النقل أو الغرب عن النقل إما املعارصة ثقافتنا عىل غلب فقد

الفلسفة.3 وماتت اإلبداع غاب ثم ومن الواقع لتحليل
عىل اإلجابة من أهم السؤال وضع فطريقة املنهجي، بالفكر الفلسفة تحيا ولكن
الفلسفة ظلَّت لقد السؤال. وضع طريقة يف اإلجابة نصف القدماء قال وكما السؤال،
واكتشافاتها لعلومها وليس وضعتها، التي ملناهِجها البرشي الفكر يف باقيًة اليونانية
الخصوم من السخرية عىل القائم والتوليد التهكُّم منهج سقراط وضع فقد ومعارفها.
الجديل، املنهج أفالطون ووضع منهم. وعي غري وعىل يدروا أن دون منهم الحقائق وتوليد
من لالنتقال الصاعد واملنهج الحيس، العالم إىل العقيل املثال من لالنتقال النازل الجدل
بني يجمع مزدوًجا رأسيٍّا جدليٍّا منهًجا يكوِّنان وكالهما العقيل، املثال إىل الحيس العالم
هو والواقعية املثالية بني الرصاع أن عىل يدل مما واملحسوس. املعقول بني والواقع، املثال
عن والفردي، الصوري عن البحث وأراد أرسطو جاء ثم منهجي. رصاٌع األمر حقيقة يف
بني للجمع محاولة كل تجد كانت لذلك كلها؛ للعلوم آلًة املنطق ووضع والخاص، العام
تحليل منهج آخر، منهًجا السوفسطائيون واتبع لها. رائًدا أرسطو يف والواقعية املثالية

اليونانية «األصول وأيًضا ١٩٦٦م؛ القاهرة، النهضة، دار العرب»، عند «أفلوطني بدوي: الرحمن عبد 3

الجامعة، «رسالة دراستنا: انظر ١٩٥٤م؛ القاهرة، املرصية، النهضة اإلسالم»، يف السياسية للنظريات
ج١. معارصة» «قضايا يف جامعاتنا»، يف الداخلية والعالقات التدريس مناهج
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الفلسفة يف شاع الذي املنهج وهو واالشتباه، للبس منًعا الدقيقة معانيها ملعرفة األلفاظ
االسم.4 بنفس املعارصة

بالعودة الكنيسة آباء عرص يف أوغسطني القديس يد عىل جديد من الفلسفة َحِييت ثم
عن للبحث البرشية التجارب تحليل األلفاظ تحليل وأضافعىل الحوار. يف سقراط منهج إىل
األفالطونيون حول كما ذاته. اإلنساني الوجود يف للعقائد اإلنساني املضمون وإيجاد دالالتها
القديس عند الحال هو كما هللا إىل طريق إىل أفالطون عند الصاعد الجدل املسيحيون
والتبشري اإلقناع يف منطق إىل املتأخر الوسيط العرص يف الجدليون وحوَّله بونافنتري،
فاشتدَّت اللييل. ريمون عند الجديد» «املنطق يف الحال هو ما عىل الخصوم ومحاورة

الحديثة.5 العصور بدايات معلنًة الفلسفة وازدهرت الفكرية الحركة
وتحوًال األوروبي الوعي مسار يف كيفيٍّا تغريًا وأحدثت الحديثة العصور جاءت ثم
تأسيس إعادة أجل من الحديثة املناهج بوضعها وذلك أبدعها التي حضارته يف جذريٍّا
إحكام تعيد والتي األوروبية الحضارة تميز أصبحت التي الثالثة املناهج فنشأت العلوم
أجل من االستنباطي املنهج قواعد ديكارت وضع القدماء. صاغها التي املناهج نفس
املسلَّمات عىل يعتمد الذي الرياضية العلوم منهج واستعار العلوم، يف اليقني عىل الحصول
مقياسصدق ويكون مقدمات. باعتبارها منها النتائج واستنباط واملصادرات والبديهيات
الدين يف املنهج هذا تطبيق تم وقد الواقع. مع وليس املقدمات مع تطابقها هو النتائج
اعتماًدا التجريبي املنهج قواعد بيكون وضع كما اسبينوزا. عند واضح هو كما واألخالق
الفرض بعد العلمي بالقانون وانتهاءً املالحظة من وابتداءً والتجربة الحس شهادة عىل
وتم التجربة. يف وتحقيقها الواقع مع باتِّساقها مرهونًا النتائج صدق ويكون والتجريب،
نظًرا بعد فيما اإلنسانية العلوم تبنته ثم خاصة الطبيعية العلوم يف املنهج هذا تطبيق
املنهجني ضم وغريه، مل ستيورات جون مثل البعض، حاول وقد وإنجازاته. لنجاحه
نقصتْه ولكن شامل، متكامل منهج صياغة أجل من استقرائي استنباطي منهج يف مًعا

١٩٦٦م؛ القاهرة، املرصية، األنجلو ص١٢–٣٩، البحث»، ومناهج الحديث «املنطق قاسم: محمود د 4

العامة الهيئة إسالم، عزمي د. ترجمة االستداللية»، العلوم يف البحث وملنهج للمنطق «مقدمة تارسكي:
١٩٧١م. القاهرة، للكتاب،

.Gilson: Op. cit., pp. 461–465 5

.Saint Bonaventure: lteneraire de l’Esprit vers Dieu, Paris, 1960
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واملنهج الفلسفة سابًعا:

وهنا باالستقراء. املادة إىل ردها أو باالستنباط الصورة يف تبخريها يمكن ال التي الحياة
املنهج قواعد ووضع وشيلر، وبرجسون ودلتاي دريش الحياة، وفالسفة هورسل ظهر
يف الشعور يف بالحْدس ماهياتها وإدراك الحية التجارب تحليل أجل من الفينومينولوجي
هو الصحة مقياس ويكون ذاتها، األشياء عن الكشف أجل ومن بالزمان الداخيل اإلحساس
املنهج إىل باإلضافة هذا العلماء. مدينة يف وللجماعة للفرد الحية التجارب مع النتائج تطابق
نقيض إىل املوضوع من واالنتقال الحقيقة إىل الوصول أجل من هيجل وضعه الذي الجديل
منهج لكل وكان موضوع. كل مسار تحدِّد لحظات ثالث املوضوع، مركَّب إىل املوضوع
من والبداية أخطائها من النفس وتطهري القديمة املعارف للتخلُّصمن سلبي األول ان؛ شقَّ
وهورسل األوهام، عىل القضاء وبيكون الشك، ديكارت سماه يقينًا أكثر أسس عىل جديد
الهدم أو النفي وهيجل قوسني، بني الوضع أو الحكم عن التوقُّف أو االقتضاب أو الرد
الطريق لبداية إيجابي والثاني Aufheben؛ فعل معاني أحد وهو اإلزالة بمعنى الرفع أو
التجربة، وبيكون اليقني، ديكارت اه سمَّ الذهن وهداية الجديدة املعارف عىل للحصول
طبيعية نتيجة كله األوروبي الفكر أصبح اإلثبات. وهيجل التكوين، أو البناء وهورسل
فيه الجذرية التحوُّالت معظم وأصبحت بفضلها، الفلسفة وازدهرت املناهج هذه الستعمال

منهجية.6 الكتشافات نتيجة
الفكر وتجاوز اإلسالمية املناهج وضع بعد القديم تراثنا يف الفلسفة َحِييت وقد
الفقه أصول علماء وضع فقد الحكمة. علوم يف بدت التي املرتاكمة للمعلومات اإلسالمي
الرشعي املنهج هو التنزيل ومنهج التأويل». «منهج الصوفية وضع كما التنزيل»، «منهج
إىل يهدف القياس، أو واالجتهاد واإلجماع والسنة الكتاب األربعة: األدلة عىل يقوم الذي
كما العلة. تشابهت ما إذا الفرع إىل األصل من لتعديته الحكم يف املؤثرة العلة عن البحث
واملؤول، الظاهر واملجاز، الحقيقة مثل النصوص فهم لضبط األلفاظ مباحث يضم أنه
أو املعاني مباحث أيًضا ويشمل إلخ. … واملقيَّد املطلق ، واملبنيَّ امُلجَمل وامُلتَشابه، امُلحَكم
لضبط الرواية مناهج يشمل كما الخطاب. ومدلول اللفظ اقتضاء ملعرفة األلفاظ دالالت
باملعنى. والنقل باللفظ والنقل واآلحاد التواتر بني والتمييز الحديث النصوصخاصة صحة

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار هيجل»، عند الجديل «املنهج إمام: الفتاح عبد إمام د. 6

.Descarts: Discours de la méthode. Oeuvres complètes, p. 125–179, Paris, 1953
.H. Hanafi: L’Exégèse de Ia Phénoménologi, Le Caire, 1981

61



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

العالم يف اإلنسان ووصفسلوك وأحكام، مقاصد إىل وتقسيمها لألفعال منطق وضع وأخريًا
العرص، وبحاجات األمة بمصالح يرتبط والرضورة، اإلمكان وبني والسلب، اإليجاب بني
القديم. تراثنا يف اإلبداع جوانب عىل يدل متكامل منهج فهو جيل. كل متطلبات ويلبي
اإلسالمي. املنهج هو مكانه جديد منطق ووْضع األرسطي املنطق نقد تم أساسه وعىل
العلل تحليل عىل الجرأة النيصوعدم املنهج وسيادة الفرع عىل لألصل األولوية إعطاء ولوال
وضع املنهج هذا مقابل ويف املعارصة.7 حياتنا يف األثر أبلغ األصويل للمنهج لكان املؤثرة
يرتفع هللا وهو األول مصدرها إىل بها والرجوع النصوص لفهم التأويل منهج الصوفية
الخلق فيتحد اإللهية، الصفات وتثبت اإلنسانية األوصاف وتسقط الخالق، إىل الخلق فيه
من األخالقية املرحلة من ابتداءً الطريق هذا يف يسري باهلل. ويتحد اإلنسان ويفنى بالحق
املرحلة إىل القلوب بواطن علم أجل من النفسية املرحلة إىل الكريمة باألخالق التحيلِّ أجل
وتُعرض مقام، إىل مقام من فيه اإلنسان ج يتدرَّ املطلقة. الوحدة أجل من امليتافيزيقية
اإلرشاق) حكمة (باستثناء العقل معاداة ولوال املطلق. الفناء إىل يصل حتى األحوال عليه
ألمكن الفردية والنزعة العالم من والهروب السماء إىل والعروج اللدنية العلوم يف واإليغال

املعارصة.8 حياتنا يف عثرتنا من يقيلنا أن املنهج لهذا

دار األرسططالييس»، للمنطق املسلمني ونقد اإلسالم مفكري عند البحث «مناهج النشار: سامي عيل 7

وكذلك إسالمية»؛ «دراسات يف الفقه» أصول «علم دراستنا وأيًضا ١٩٤٧م؛ القاهرة، العربي، الفكر
١٩٦٥م. الفقه»، أصول علم بناء «إعادة يف رسالتنا

إسالمية». «دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق «حكمة دراستنا انظر 8
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اإلنسانية والعلوم الفلسفة ثامًنا:

اإلنسانية؛ بالعلوم ترتبط لم إن الحكمة وتنتهي اإلنسان، عن انعزلت ما إذا الفلسفة تموت
له تفرس إنها إذ الواقع مع خاللها من ليتكيَّف اإلنسان بها يقوم إنساني بناء فالفلسفة
نيس قد فإنه البقاء أجل من يُصارع البدائي اإلنسان كان ملَّا ولكن ألغازه، له وترشح العالم،
الطبيعة، مخاطر املشكلة كانت وملا املشكلة. ونيس الحل وأخذ الطبيعة مواجهة يف ذاته
بالسحر اسرتضاؤها يمكن التي عليها املسيطرة واألرواح واآللهة الخفية القوى الحل وكان
ونيس واهتمامه محوره هللا وجعل اإلنسان، ونيس هللا عىل اإلنساني الفكر ركز والقرابني
ويف األزمة. وينىس بالحل يفرح البداية، وينىس النهاية إىل يصل البرشي الذهن وكأن ذاته،
نظري. طرح دون عميل تكيُّف العبادة ومظاهر والقرابني السحر ألن للفلسفة موت ذلك
وتولَّدت العمل، تنظيم أجل من الكهنة طبقة نشأت به يقوم من إىل حاجٍة يف العمل كان وملا
فيما أصبحت التي الدينية السلطة عنها ونشأت الدين، رجال منها وخرج الكنيسة، منها

الفلسفة.1 د يهدِّ خطر أكرب بعد
الظواهر وصف وعىل العقيل النظر عىل قدرته واكتشافه اإلنساني الوعي وبيقظة
واألوهام، واألساطري والسحر الخرافة من أنقذه الذي هذا العقل، نحو اتجه الطبيعية
الجانب غاب حتى فشيئًا شيئًا التجريد يف واستمر الخالص، النظري عن البحث وحاول
كما األسايس املطلب هي الخالصة والصورة يشء كل هي النظرية وأصبحت منه، اإلنساني
خالل من الطبيعة نحو اتجه كما اإلنسان». «علم عىل وسيطرتها أخريًا «البنيوية» يف حدث

.J. C. Baroja: The world of the witches, Chicago, 1964 1

.J. Campell: The Maskes of God, primitive mythology, New York, 1969



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

يف اإلنساني الجانب نيس حتى املشاهدة يف واستمر الحسية. واملدركات واملشاهدة التجربة
الطبيعة تحولت ثم وتدل. وتتحدَّث تُدرك املادة وكأن يشء كل عىل «املادة» وطغت العلم،
عن تفرتق ال التي الحديثة الطبيعيات يف الحال هو كما معادالت إىل والظواهر صورة، إىل
الخالصة. النظرية االحتماالت حساب من نوع هو اآلن التجريب وأصبح البحتة، الرياضيات
والعقل واألسطورة والسحر للدين كله، لهذا الخالق وهو األمر، نهاية يف اإلنسان وأصبح
الفلسفة موت عىل التاريخ ويشهد إنساني.2 ال عالم يف فشيئًا شيئًا يعيش أصبح والعلم،
برصف املادة، أو الصورة الطبيعة، أو هللا كان سواء اإلنسان، غري آخر بيشء ارتبطت ما إذا
فقد واإلدراك. الرؤية يف واملشاهدة، النظر يف والحس العقل يف اإلنسانية أسسها عن النظر
وتمذَْهبت رت، وتحجَّ فتحزَّبت الالهوت علم فروع أحد أصبحت أن بعد الفلسفة ماتت
وعلم واإلبداع. التغيري عىل والقدرة الرأي واستقالل الفكر وحرية البحث روح منها وضاع
خارًجا مغرتب، نحٍو عىل بذاته اإلنسان وعي عن يعربِّ «مقلوب» إنسان علم هو ذاته الالهوت
يف لدينا حدث كما املدرسية. الفلسفة ويف الوسيط العرص يف ذلك حدث إيَّاه. عابًدا عنه،
إرجاع ومحاولتهم اإللهيات يف املهندسون قاله مما بالرغم العقائد علم يف أو الكالم علم
القادر العالم هو اإلنسان إن شعيب: أبي قول من وبالرغم الحسية، تجاربه إىل الالهوت

باملجاز.3 الحي القادر العالم هو وهللا بالحقيقة، الحي
رياضية علوم إىل أو خالصة نظرية مباحث إىل تحولت ما إذا الفلسفة تموت كما
فالصورية اللغة. تحليل مدارس يف أو الحديث الريايض املنطق يف الحال هو كما صورية
تلغي اشتباه. أو تناقض وال مواقف وال رصاع وال عظم، وال لحم وال دم وال فيها حياة ال
الرياضية املفاهيم إن بل والشمول. العموم عن إال تبحث وال للخصوصية وتتنكَّر الفردية
مضامني عن يكشف ظاهر إال هو ما ذاته والتجريد الشعور، يف النفسية أسسها لها ذاتها
و«النظري» «الخالص» عن مجرًدا نظريٍّا بحثًا كانت ما إذا الفلسفة تموت شعورية.
عىل الفلسفة تعيش وهنا للموضوع. العقل تجريد بعد إالَّ له وجود ال فذلك و«الحقيقي».

واحٍد. آٍن يف واملوضوع الذات وتصبح ذاتها

.Ricoeur: Le conflit des interpretations pp. 31–100, De seuil, Paris, 1969 2

١٩٥٤م. القاهرة، املرصية، النهضة ص١٩٧-١٩٨، ج٢، اإلسالميني»، «مقاالت األشعري: 3
H. Hanafi: Théologie ou Anthropologie. la Rennaissance du Monde Arabe, Duclot, Bel-

.gium, 1972
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اإلنسانية والعلوم الفلسفة ثامنًا:

العلوم يف الحال هو كما املادية الوقائع يف َمبْحثًا أصبحت ما إذا أيًضا الفلسفة وتموت
والحياد. والنزاهة التجرُّد وباسم املوضوعية ستار تحت وخداع وهم فاملادية الطبيعية،
الحيس اإلدراك خالل من إال الرؤية تتمُّ وال إنساني، منظوٍر خالل من الطبيعة ترى فال
واملراحل بل اإلنسانية واملواقف واالنفعاالت األهواء من التجرُّد يمكن ال أنه كما العقيل. أو
النسق إن بل خرافة. العلمية املوضوعية العرص. وروح لألجيال النفيس والبناء التاريخية
الطبيعي القانون به يتسم الذي االطِّراد أن كما الذهن. وضع من كله العلمي التصوري
إال العلم يظهر ال األمر نهاية ويف اإلنسانية. الحرية ضد الطبيعة يف والحتمية الفردية، ضد
االجتماعي بالكيان ارتبط ثم ومن علمي؛ نحٍو عىل بنيانه س يؤسِّ أن يريد مستقر مجتمٍع يف

باإلنسان.4 أي
من مادتها استمدَّت ما وإذا اإلنسان، يف تفكريًا كانت ما إذا الفلسفة تحيا ولكن
والواقعية املثالية الثالثة: باتجاهاتها اليونانية الفلسفة من ذلك يتضح اإلنسانية. العلوم
املحبة، اإلنسانية: وموضوعاتها أفالطون «محاورات» يف خاصٍّ وجٍه وعىل واإلنسانية،
بالسياسة الصلة قريبة أرسطو عند الفلسفة أن كما إلخ. … العدالة الجمال، الصداقة،
إنسانيٍّا، مطلبًا الحكمة كانت األوىل. والفلسفة والطبيعة باملنطق فقط وليست واألخالق،
مصباحه حامًال اليونان حكمة صديوجني لخَّ وقد إنسانيٍّا. هدًفا السعادة عن البحث وكان

«اإلنسان».5 عن بحثه يف
يف ص يتلخَّ الذي فيها اإلنساني الجانب هو املسيحية الفلسفة من بقي ما وربما
والتجربة اإلنسان أي وأوغسطني. أريوس هو منها بقي ما وربما اإلنسان. — هللا عقيدة
واالتصال والنفس العقل هو الوسيط العرص يف حيوية املوضوعات أكثر كان وربما الحية.
العصور بدأت يوم فعليٍّا نًرصا وكان الفلسفة، يف اإلنسانية الجوانب أي واملعاد، والخلود
محور اإلنسان ظهر حيث «اراسم» عند اإلنساني باملذهب عرش السادس القرن يف الحديثة
غري هو ما كل مواجهة يف الحي اإلنسان عىل للتعرف بداية البدن يف البحث وكان الكون.
الوعي وبداية النرص هذا تتويج وكان املناهج. يف أو العقائد يف أو السلطة يف إنساني
واعيًا األوروبي للوعي مرادفًة الفلسفة أصبحت حيث ديكارت عند «الكوجيتو» األوروبي
الديكارتي، للكوجيتو تطويًرا بعده الرتنسندنتالية املثالية وأصبحت معه، واإلنسانية ذاته

.Husserl: Philosophie Arithmatik, Husserliana, XII Nijhoff. 1970 4

.L. Robin: La Pensée Greque, pp. 155–374, A. Michel, Paris, 1963 5
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حولها. يدور والعالم املركز يف الذات «الكوبرنيقية»: الثورة يف للكون محوًرا اإلنساُن وتأكَّد
الفردي الوعي أصبح حتى هيجل يد عىل تاريخ إىل والروح روح، إىل الذات تحولت ثم
قبل التنوير فلسفة وكانت كلها. اإلنسانية هو اإلنسان وأصبح الحضاري، للوعي مرادًفا
يف واملهنيني املتخصصني دوائر من وخرجت االجتماعية، بالعلوم الفلسفة ربطت قد ذلك
اإلنسان وضع إىل تجاوزتها بل النفس، وخلود العالم هللاوخلق وجود عىل الرباهني صياغات
عىل للتأكيد الكانطيون أتى ثم السياسية. واملذاهب الحكم أنظمة ويف والتاريخ املجتمع يف
عند اإلنسان إرادة واعتباره ذاته يف اليشء ولكشف نيتشه عند الحال هو كما اإلنسان
أفكر» «األنا من واالنتقال اإلنساني ه التوجُّ هذا يف الجدد الكانطيون استمرَّ كما شوبنهور.
فرانكفورت، مدرسة يف أخريًا الفلسفة وازدهرت والقانون. واألخالق والسياسة االجتماع إىل
وأن كفلسفة، تصوغه وأن االجتماع علم خاصة اإلنسانية بالعلوم تتحد أن واستطاعت
الحضارة. يف أو الفن يف أو االجتماع يف أو السياسة يف سواء اجتماع كعلم الفلسفة تصوغ
فارتبط والتاريخية. االجتماعية والعلوم الفلسفة بني ربطوا أنفسهم الوجوديني إن بل
األحياء وعلم النفس بعلم بونتي مريلو ارتبط كما النفس. وعلم والتاريخ بالسياسة سارتر
يوجد ال إنه بل والعام، النفسية األمراض علم ياسربز بدايات كانت كما السياسية. والعلوم
املعارصة العلمية الفلسفية التيارات أهم يف اإلنسانية والعلوم الفلسفة بني اآلن فرق أي

والبنيوية.6 والفرويدية املاركسية وهي
الالهوت يف اإلنسانية الجوانب عن للكشف ارتدادية بحركٍة األوروبي الوعي قام ثم
واإلنسان، والطبيعة هللا ثالثة: الفلسفة موضوعات كانت فإذا السواء. عىل الطبيعة ويف
الفلسفتني أن األوروبي الوعي كشف فقد إنسانية، أو طبيعية أو إلهية إما الفلسفة وأن
أخرى ومرة أعىل إىل مغرتبة مرة إنسانية، فلسفة األمر حقيقة يف هما والطبيعية اإللهية
كشف فقد تحته. ومرة فوقه مرة اإلنساني، املنظور خارج وكلتاهما أسفل، إىل مغرتبة
هللا أوصاف يف قيل ما كل وأن مقلوب» إنسان علم هو الهوت علم كل «أن خاصة فيورباخ
نتيجة عنه خارًجا اإلنسان بها قذف إنسانية وصفات أوصاف األمر حقيقة يف هو وصفاته
هو العلم وأن إنساني بناء ذاتها الطبيعية العلوم أن هورسل كشف كما العالم. يف الغرتابه
قد األوروبي الوعي كان فإذا الفهم. قبل ما مرحلة يف للعلم الشعوري البناء عن الكشف يف

١٩٦١م. بريوت، األندلس، دار عباس، إحسان ترجمة: اإلنسان»، يف «مقال كاسرير: 6

.C. Tresmontant: La métaphysique du Christianisme, Seuil, Paris, 1961
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اإلنسانية والعلوم الفلسفة ثامنًا:

األنا هو اإلنسان فيصبح Cogitatum بالكوجيتاتوم انتهى قد يكون فإنه بالكوجيتو بدأ
واحد.7 آٍن يف التفكري موضوع وهو أفكر

اإلنسانية بالعلوم الفلسفة ارتبطت عندما القديم تراثنا يف نفسه اليشء حدث وقد
وبالترشيع الفارابي، عند والسياسة األخالق وبعلوم والفارابي، الكندي عند وباملوسيقى
والصيدلة. والنبات والترشيح الطب مثل الحياة بعلوم أيًضا ارتبطت إنها بل رشد. ابن عند
عن أخري جزء أضيف حيث الصفا» إخوان «رسائل يف خاصة بصورة ذلك وضح وقد
ذلك ومع واإللهيات. والطبيعيات املنطق التقليدي، الثالثي التقسيم عىل «النفسانيات»
والطبيعيات، اإللهيات وراء القديم تراثنا يف اإلنسان عن الكشف إىل بعد نصل لم زلنا ما
جديد.8 من الفلسفة تحيا حتى الذاتي الوعي من ابتداءً الجديد الحضاري الوعي نبدأ وأن

الكتاب. هذا يف فيورباخ»، عند الديني «االغرتاب عن دراستنا انظر 7
إسالمية». «دراسات يف القديم»، تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 8

67





والتاريخ الفلسفة تاسًعا:

تاريخ رصد أي الفلسفة تاريخ هو حيث من فقط ليس بالتاريخ الفلسفة ارتبطت لقد
التاريخ ر تطوُّ يف التفكري أي التاريخ؛ فلسفة هو حيث من بل وتقلُّباته البرشي الفكر
تاريخ إن بل الحركة. هذه ويصف التطوُّر هذا يحكم قانون عن البحث ومحاولة وحركته
إىل رجوع دون التاريخ عرب الفلسفية والنظريات للمذاهب ميتًا رصًدا ليس ذاته الفلسفة
الفردية البرشية التجارب معرفة هي بل العرص، روح عن وتعبريها التاريخية ظروفها
الروح تاريخ هو الفلسفة تاريخ الفلسفات. هذه منها خرجت التي والتاريخية واالجتماعية
األول الفلسفة؛ تاريخ من نوعان هناك كان لذلك التاريخ؛ وعرب الواقع مواجهة يف البرشي
يف الدخول محاولة والثاني داللة؛ أو قانون أو منظوٍر بال األفكار لتاريخ الكميُّ الرصد هو
نشأتها وظروف عصورها عىل دالالتها ملعرفة األفكار وراء ما إىل والذهاب التاريخ أعماق
بعدها. التي للمرحلة وتمهيدها قبلها التي باملرحلة وصلتها وراءها، التي الحية والتجارب
العرص أزمة عن تعربِّ عرصها ابنة الفلسفة كانت لقد لها. حياٌة والثاني للفلسفة، موٌت األول
يف الفلسفة نشأت بعده. ما إىل العرصوتجاوزه ر تصوُّ عن أيًضا تعرب حلوٍل إعطاء وتحاول
واجتثُّوها ومحرتفيها الفلسفة أساتذة أيدي عىل ضاعت ولكن موقٍف من وخرجت التاريخ،
والتاريخ الفلسفة بني الصلة مكان. وال له مستقرَّ ال الهواء يف كطائٍر وعرضوها الجذور، من
تنمو بالتاريخ الفلسفة ارتبطت ما إذا حياتها. أو موتها يتوقف وعليها بذاتها. واضحة

وتموت. وتتقلَّص تخبو التاريخ عن انفصلت وإذا وتحيا. وتزدهر
مجردة الروح وإثبات البدن، عن الروح فصل مثل وفصلهما التاريخ. حركة الفلسفة
فتندثر حني، بعد تنحل فيها حراك ال هامدة وجثة الغيب، عالم يف إال لها مستقرَّ ال مرئية غري
أخرى، وبداية مرحلة نهاية يف التاريخ يف وحياتها الفلسفة موت فيه يشاهد ما وأغلب األمم.
ولكن باستمرار، ميتة واالنحطاط الخمود وفلسفة باستمرار، حية الذهبية العصور وفلسفة



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

فيها تبعث ثم التاريخ حركة تخبو عندما والحياة املوت لحظات يف يحدث الفلسفي البعث
نهاية يف وهورسل وبرجسون وتوينبي واشبنجلر خلدون وابن فأرسطو جديد. من الحياة
بدايات والطهطاوي وديكارت، والكندي، وسقراط بالنهاية. الحضارة تؤذن عندما عرص

جديد.1 من الحضارة تُبْعث عندما لعصور
البرشي الروح بتطور لها شأن ال التاريخ خارج تكون عندما إذن الفلسفة تموت
عرص من نقلها يمكن فلسفة مكان، يف وال زمان يف ال فلسفة تظل الشعوب. بحياة وال
عىل تقيض ال مستقر، وال لها موطن ال جيل، إىل جيٍل ومن بيئة، إىل بيئة ومن عرص، إىل
الغرب من األيام هذه نحن ننقلها التي الفلسفات مثل وهي دولة. ح َرصْ تقيم وال طاٍغ
للتدريس مادًة فيها ونجد منها، ونرتزق الشهرة، بعض نكسب معارصين، نكون حتى
فالزمان وجامعاتنا. معاهدنا يف املقررة الكتب يف ونضعها املستوردة، البضائع نجد كما
الذهن تمد التي قنواته وهما وحياته. قوته البرشي الفكر يعطيان اللذان هما والحركة

ونمائه. بخصوصيته البرشي
كانت أنها الوسيط العرص يف الفلسفة موت أسباب فمن ذلك. عىل التاريخ ويشهد
املختلفة، بمراحله وال الشعوب بحياة وال البرشي التاريخ ر بتطوُّ تهتم ال عقائدية فلسفات
دون وإلهيات وطبيعيات منطق القسمة: ثالثية تاريخية ال فلسفات صياغة عىل اقترصت
العالقة كانت باإللهيات. ملحقة غري مستقلة كأقسام إنسانيات أو تاريخيات فيها يكون أن
املايضواملستقبل بني أفقية عالقة وليست والعالم، هللا بني رأسية عالقة الحقيقة َطرَيف بني
عند القديمة فلسفاتنا يف نفسه اليشء ظهر وقد الزمان. يف والخلود التاريخ يف هللا أي
تاريخي، وعي وبال تاريخ بال فلسفة فكانت الفلسفية. موسوعاته يف خاصة سينا ابن
األمم وتراث السابقني حضارات ذكر هو إليه وصلت ما وأقىص تاريخية. مراحل وبال
أو الرواية هو التاريخ كان ومراحله. التاريخ م لتقدُّ مفهوم صياغة دون وطبائعها السالفة
أو امللوك تاريخ أو الخلفاء تاريخ أو الطبقات تاريخ أو الترشيع تاريخ أو النبوة، تاريخ
والوعي الجماهري وحركة الشعوب تاريخ يكن ولم واألعالم، األعيان تاريخ أو السنني تاريخ

بالتاريخ.2

.Philosophie de l’histoire de la philosophie, pp. 9–80. Paris, Rome, (Vrin) 1956 1

«امللل الشهرستاني: إسالمية»؛ «دراسات يف القديم؟» تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 2
عيىس األنبياء»، «قصص النيسابوري: وأيًضا: القاهرة؛ صبيح، والخامس، والرابع الثالث األجزاء والنحل»،

القاهرة. الحلبي،
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والتاريخ الفلسفة تاسًعا:

ألنهما األوروبي الوعي يف واملادي الصوري االتجاهني يف أيًضا الفلسفة ماتت لقد
فلم وليبنتز. ومالربانش ديكارت ذلك عىل مثل وأكرب الحساب. من والتاريخ الزمان أسقطا
أو تطور بال الالنهائي مع مبارشٍة عالقة يف كان العقل ألن نظًرا فلسفتهم يف التاريخ يظهر
نشأة فيها درس التي والسياسة» الالهوت يف «رسالة يف اسبينوزا إال ذلك عن يندَّ ولم زمان.
املقدس. والتاريخ املسيحية والعقيدة املقدسة الكتب وتطور وسقوطها، الِعْربَانيني دولة
والزمان التاريخ خارج للموضوعات دراسة والصورية للعقالنية كوريث البنيوية إن بل
التطور وجود من بالرغم تاريخ حركة دون اإلنسانية العلوم يف تطبيقات إىل فتحوَّلت
تاريًخا وليس صورية وقوالب صوًرا إال يقدم ال األمر نهاية يف ألنه Diachronique الزمني
التاريخ كان عندما برنشفيج عند الحال كذلك الشعوب. وحركة بالتاريخ الوعي بمعنى
املذاهب يف الفلسفة ماتت كما واملجتمعات. الشعوب دون والحساب الرياضة تاريخ هو لديه
الواقع تدرك ولم الحساب من التاريخ أسقطت بدورها ألنها الوضعية التجريبية الحسية
التطور. يف ونتوء التاريخ، يف فتق هو املوضوع وكأن مستقبل أو ماٍض بال الحارض يف إال
حساب إىل حوَّلته املادي الواقع يف رابع كبُعٍد الزمان أدخلت التي النسبية النظرية إن بل

التاريخ.3 حركة خارج وبالتايل بالزمان الوعي خارج ريايضٍّ كميٍّ
للفلسفات كامتداد إال جذوٌر لها وليس تاريخ، بال ألنها أمريكا يف الفلسفة وماتت
تاريخ، بال ألنه الجديد العالم يف الفلسفة ماتت والواقعية. املثالية واتجاهاتها األوروبية
كلها والتحليلية والعملية الحسية فاملذاهب تاريخي، منظور له وليس تاريخي، وعي ودون
مثالية ورويس هوكنج فلسفات مثل املثالية والفلسفات التاريخ موضوع. وبال تاريخ بال
التاريخ. بموضوع تُْعَن لم القديمة الرشقية الفلسفات أن كما بالتاريخ. وعي بال فردية

فيه.4 وطواه الزماَن الخلوُد وابتلع يشء. كل عىل الكون طغى فقد
من مرحلة أي يف نعرف وال بالتاريخ، وعي لدينا ليس ألنه لدينا الفلسفة وماتت
بأدوار نقوم أو السلفية الحركة فتنشأ مضت أجيال بأدوار نقوم نعيش؟ نحن التاريخ
يف دور بأي نقوم ال أو والعلمانية. والعلمية املاركسية االتجاهات لدينا فتنشأ قادمة أجيال

L. Brunschvig: Les وأيًضا: ١٩٩٥م. بريوت، التنوير، دار والسياسة»، الالهوت يف «رسالة اسبينوزا: 3
.étapes de la philosophie mathématique, PUF, Paris, 1929

.V. L. Parringtor: Main currents in American Thought, New York, 1960 4

.J. Royce: The Word and the Individual l, II, New York, 1959
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التحرُّر، إىل التقاليد من خروج مرحلة يف أننا ندري أن دون الالمباالة حالة الحارضفتنشأ
التنوير بدور القيام ذلك يستلزم وبالتايل الحارض، املايضإىل ومن التجديد، إىل الرتاث ومن

شاملة. نهضة أجل من
رصيد وباستثمارها التاريخ معارك يف بدخولها الفلسفة تحيا ذلك، من العكس وعىل
وأولويته مؤرًخا أرسطو أهمية تبدو وهنا البرشي. الروح وإنجازات اإلنساني، الفكر
يكن فلم اليوناني، الفكر تاريخ التاريخ، بُعث أرسطو طريق فعن وأفالطون، سقراط عىل
فأمكن الخاص، برأيه يبدأ أن وقبل عليه، السابقني عرضآراء دون مشكلة أية يبدأ أرسطو
مرحلة بنهاية نذيًرا التاريخ كتابة كانت وملا املختلفة. واحتماالته املوضوع جدلية رؤية
يُنبئ أرسطو كان فقد وتوينبي، خلدون وابن أرسطو عند الحال هو كما أخرى وبداية
أمكن الثاني القرن يف الكنيسة» تاريخ «يف Eusèbe أوزب وبفضل اليوناني. الفكر بنهاية
عرض كما الدينية. النصوص وتدوين العقائد وتطور األوىل املسيحية الجماعة وعي معرفة
اإلنساني الوعي تقدم مراحل مبينًا هللا» «مدينة يف النبوة لتاريخ الرابع القرن يف أوغسطني
محوًال عرش الثاني القرن يف الفيوري يواكيم قام كما التاريخ. فلسفة أسس بذلك واضًعا
فلسفة فوضع األفقية. العالقة إىل الرأسية العالقة من القدس، والروح واالبن اآلب التثليث،
اإلنساني، الوعي استقالل مرحلة ثم املعارضة ومرحلة السلطة مرحلة اإلنسانية، لتاريخ

الروح.5 من والوعُي العقيدة من التاريُخ فخرج
الثامن القرن من ابتداءً خاصة الحديثة العصور يف واضٍح بشكٍل الفلسفة َحِييت وقد
وترجو وكوندرسيه فيكو من ابتداءً بالتاريخ والوعي التاريخ فلسفة اكتشاف بعد عرش
الفلسفة موضوع التاريخ أصبح وحني بالتاريخ. الفلسفة ارتبطت حيث وروسو وفولتري
بها، يمر التي التاريخية للمرحلة طبًقا الفلسفي الفكر خصائص تحدَّدت وحني املفضل،
التقدم، هذا عن ة املعربِّ هي الفلسفة وأصبحت للتقدُّم، قانون إىل اإللهية العناية تحوَّلت
ازدهرت وقد وكانط. وهردر لسنج عند أملانيا يف التنوير حركة يف بوضوٍح ذلك ظهر وقد
للفكر وجعل الفلسفة، خ وأرَّ التاريخ َفْلَسف الذي فهو هيجل؛ عند أوضح بصورة الفلسفة
فالوعي والتاريخ، الفلسفة بني د فوحَّ للفكرة، تحقًقا التاريخ وجعل التاريخ، يف مساًرا

.Saint Augustin: La Cité de Dieu, I, II, III, IV, Paris, 1976 5

H. Hanafi: Joachim of flore and Islam, Religious Dialogue and Revolution, pp. 95–109,
.Anglo-Egyptian Bookshop, 1977
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والتاريخ الفلسفة تاسًعا:

الجمال، تاريخ والجمال الفلسفة، تاريخ والفلسفة املنطق، تاريخ واملنطق الوعي، تاريخ
كما البرشية. الحضارات تاريخ والتاريخ السياسة، تاريخ والسياسة الدين، تاريخ والدين
عند واستمر االجتماعي، للواقع التاريخي التحليل وأهمية ماركس، عند أيًضا ذلك ظهر

الطبقي».6 والوعي «التاريخ يف لوكاتش مثل املعارصين املاركسيني
هورسل يد عىل املعارصة الفلسفة يف األوروبي الوعي نهاية يف أخريًا الفلسفة وازدهرت
األوروبي للوعي اكتمال فالفينومينولوجيا التاريخي. الوعي وفالسفة ودلتاي وبرجسون
الفلسفة نهاية يف قبل من أرسطو فعله ما هورسل فعل وقد نفسه. الوقت يف له وتاريخ
عرضلجدلية عىل املؤلفات من كثري وتحتوي اكتماله. ثم املوضوع ر لتطوُّ بعرِضه اليونانية
يف حياة له التاريخ يف يعيش واملوضوع املوضوع، من جزء فالتاريخ بنائه، قبل املوضوع
وقد التاريخ. يف ماضيه عن يكشف الذي الحارضهو يف املوضوع وإكمال املايضوالحارض.
Le Mouvement retrograde du vrai للحقيقي» االرتدادية «الحركة ذلك برجسون سمى
عن هورسل تحدَّث كما .Le Mirage du présent au passé املايض» الحارضيف «تََرائي أو
العلوم أزمة يف ذلك وبنيَّ للموضوع، األمامية الخلفية الحركة أو التقدمية االرتدادية الحركة
الوجوديني عند أيًضا الفلسفة ازدهرت وقد األوىل». و«الفلسفة الهندسة ونشأة األوروبية
كما اإلنساني للوجود كبُعٍد التاريخ أو بالتاريخ الوعي أي Historicité للتأريخ بتحليلهم
بالتاريخ الوعي وكان الجديل». العقل «نقد يف وسارتر بونتي ومريلو هيدجر عند الحال هو
العرص روح فالفلسفة العالم». رات تصوُّ «فلسفة يف دلتاي عند كاملة فلسفٍة إىل تحول قد

التاريخي. الوعي يف يظهر الذي
دون الِفَرق تاريخ يف التفكري من تزدهر أن للفلسفة يمكن كان القديم تراثنا ويف
كلَّ — والحديث نَّة السُّ أهل فرفة — الناجية الفرقة وتكفري اآلخر، للبعض بعضها تكفري
أن للفلسفة وكان بامُلروق. وحكم إدانة دون فكرها تاريخ هو األمة فتاريخ األخرى. الفرق
املجهول الجزء هذا اإلسالمية غري الفرق وتاريخ والحضارات األمم تاريخ يف بالتفكري تحيا
أو «الواحد» صفة عن الحديث بصدد وهم الكالم علماء ذكره الذي الدين أصول علم يف
وفارس الهند حضارات مثل اإلسالم عىل السابقة البرشية الحضارات عن الحديث بصدد

وأيًضا: البرشي»، الجنس «تربية لسنج: لكتاب مقدمتنا يف التاريخ لفلسفات تفصيليٍّا عرًضا انظر 6
J. B. Bury: The idea of progress, New York, 1960. S. Pollard: The idea of progress, petice,

.London, 1971. R. H. Nash: Ideas of history, I, II, Toronto, 1969
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وكان عنه. املسلمون ف يتوقَّ ولم االجتهاد ظل لو تزدهر أن للفلسفة يمكن كان كما والروم.
انهيار أسباب يف التاريخ، علم يف خلدون ابن تفكري استأنفت لو أيًضا تزدهر أن لها يمكن
وقد الجديد. الحضاري البعث ورشوط األمم نهضة أسباب عليه وتزيد والشعوب، األمم
بطريقته كل والسيايس والعلماني اإلصالحي الفكر يف املايض القرن منذ اإلرهاصات بدأت
الفلسفة أن يعني ال وهذا مذهب. يُقام أو اتجاه س يؤسَّ أن أو فلسفة تنشأ أن دون الخاصة

جديد.7 ميالد مشارف عىل وأنها تتهيَّأ زالت ما حياتها ظروف أن يعني بل ماتت قد

إسالمية». «دراسات يف القديم؟» تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 7
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خامتة عاًرشا:

عن أمة بها تتميَّز وعبقرية للشعوب طبيعية هبًة أو مسبًقا ُمعًطى ليست الفلسفة كانت ملا
ارتبَطت بحياتها، وتحيا بموتها تموت األمم، وحياة التاريخ حركة من جزءًا كانت بل غريِها
عن أيًضا يعربِّ كان وإن الفردي فالوعي أمة. كل يف والتاريخي واالجتماعي الفردي بالوعي
أرسع تقدُّم وإحداث املرحلة تجاوز عىل وقدرته وحريته استقالله له أن إال التاريخ حركة
املنظَّم الجماعي والوعي وأرسع. أكرب خطوات إىل التقدم ودفع والقيادة الزعامة طريق عن
الهادف الجماعي والعمل وحركتها الجماهري ثورة خالل من كيفية تغريات إحداث عىل قادٌر
قادر لألمة الحضاري واملوقف التاريخ بحركة والوعي االجتماعي. التغريُّ بقوانني الواعي
الحضاري. باملوقف التاريخي الوعي هذا خالل من تحيا وكيف الفلسفة، مهمة تحديد عىل

الفلسفة. تحيا التاريخ يف الوعي لحركة املوضوعي فبالتحليل
ُشَعب: ثالث ذو اآلن لها بالنسبة وهو

الفلسفي لفكرنا األول املصدر هو زال ما الرتاث ألن وذلك القديم؛ الرتاث من املوقف (١)
موقف ألخذ الرتاث مع تعامل فكل العرص. لحاجات طبًقا بناءه نعيد أو نرفضه أو نجرتُّه
من األوروبي الوعي يتحرَّر أن قبل األوروبي عرصالنهضة يف الحال كان كما فلسفة هو منه
نظرية مذاهب ويبني القديمة، النظرية األغلفة ويُسقط الجديد، نحو ه ويتوجَّ القديم أرس

للفلسفة. نماذج أنها عىل اآلن نأخذها التي هي غريها
بالنسبة يمثِّل زال ما أجيال عدة منذ الغرب ألن وذلك الغربي؛ الرتاث من املوقف (٢)
والنقد بالتمثُّل أو واإلنكار بالرفض أو واالستيعاب بالنقل املعرفة مصادر من مصدًرا لنا
لإلبداع املجال إفساح يمكن حتى الطبيعية حدوده إىل ورده تحجيمه أجل من الحضاري
الحال كان املعنى. بهذا فلسفة هو الغرب مع تعامٍل فكل األوروبية، غري للشعوب الحضاري
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الرُّشدية ونقد املسلمني، اح َّ الرشُّ عند أرسطو مع التعاُمل بدأ عندما النهضة عرص يف كذلك
خاصة الغازية الفلسفات مع اإلسالمية الحضارة بتعاُمل أيًضا كذلك الحال وكان الالتينية.

اليونانية.
والتعرُّف مكوِّناته وإدراك له املبارش والتحليل األمة، تعيشه الذي الواقع من املوقف (٣)
والجديد. القديم قوى فيه تتصارع الذي امليدان وهو والهدف. الغاية فهو ظواهره. علل عىل
من جزء إلمكانياته ومعرفة لحركته رصد وكل فلسفة. هو املبارش الواقع مع تعامل فكل
أيًضا الحال كان هكذا التاريخ، يف فعل والفلسفة التاريخ هو فالواقع التفلسف. عملية
املوروث لكل املحكَّ واعتبارها البدن وقوانني الطبيعة اكتشاف تم عندما النهضة عرص يف
خالل من اإلسالمي املنقول من أو املسيحي الوسيط العرص من سواء القديم الحضاري
عىل بالتعرف أوًال اإلسالمية الفلسفة نشأت عندما الحال كان وهكذا رشد. ابن أنصار
وتحقيق الحاجات هذه لتلبية الفلسفية العلوم فنشأت العرص ومتطلبات األمة حاجات
الظروف تغريُّ من بالرغم القديمة النماذج بتكرار خطأنا الخطأ ويكون املتطلبات. هذه

والحاجات.1
املوقف عن تخرج عندما وتنتهي بالتاريخ، الوعي يغيب عندما الفلسفة تموت
الحضاري؛ املوقف عن وتعربِّ بالتاريخ الوعي عن تنبثق عندما الفلسفة وتحيا الحضاري،
من الكايف القْدر يبلغ لم وإن حتى للتفلسف بداية الحديثة النهضة فجر كان ثم ومن
الذي هو الفيلسوف ويكون أجيال، عدة مهمة فتلك الفلسفي اإلحكام ومن النظري الطرح
الحضاري املوقف هذا صاحب الفيلسوفهو القومي. وعينا يف الثالث َعب الشُّ لهذه يتصدى
كان كما املعنى بهذا فالسفة وشميل والطهطاوي األفغاني بالتاريخ. الوعي عن يعربِّ الذي
عند الفلسفة وبدايات املنهجي الفكر ظهور قبل فالسفة مور وتوماس ومونتي أراسم
الفلسفة؟ ماتت هل بقولنا. نعنيها التي الفلسفية املذاهب تُبنى أن قبل وبيكون ديكارت
يأٍس عن ينمُّ أو الغرب أمام للذات احتقار عن أو بالدونية اإلحساس عن يكشف قد سؤال
يبعث قد التاريخ ويف الزمان يف وضع إذا سؤال ولكنه الواقع، عىل األلم بالغة وحرسٍة دفنٍي

بالروح. والثقة بالنفس االعتزاز إىل ويدفع األمل عىل

«الرتاث كتابنا يف التاريخي والوعي الحضاري املوقف عن تعبريًا الفلسفي املرشوع هذا تحديد انظر 1
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار القديم، الرتاث من موقفنا والتجديد»
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كانط1 عند ة الكلياتاجلامعيَّ بني الرصاع

العلمي البحث حرية يف دراسة

العرشون، العدد بريوت، يف العربي اإلنماء معهد عن تصدر التي العربي» «الفكر يف البحث هذا نرش 1

١٩٨١م. أبريل الثالثة، السنة





أوروبا اجلامعاتيف نشأة أوًال:

موضوع إىل الفالسفة تطرَّق امليالدي، عرش الثاني القرن يف أوروبا يف الجامعات نشأة منذ
األهداف وتحقيق املجتمع، يف بدورها أو العلمي، البحث بحرية يتعلق فيما خاصة الجامعة،
معهًدا أو وموضوًعا، منهًجا العلمي للبحث تطرَّق إال فيلسوف هنالك وليس للبالد، القومية
سقراط آثر بينما «اللقيوم»، أرسطو س وأسَّ «األكاديمية»، أفالطون أنشأ لقد ومؤسسة.
من علمه استمداد وآثَر عرصه، يف التعليم مناهج أوغسطني رفض كما األسواق. يف التعليم
مثل نابيل، يف تدريسه من األكويني توما املالئكي» «املعلم فكر ظهر وقد الذاتية. تجاربه
أوسع عىل يُثار الجامعات وموضوع الحديثة العصور بداية ومنذ الكبري. ألبري أستاذه فكر
حركة قيادة يف الطلبة لدور ماركيوز وتحديد ١٩٦٨م، عام الشباب ثورات حتى نطاق

الفالحني. يف تونج تيس وماو ال، العمَّ يف ماركس حدَّده بعدما االجتماعي، التغريُّ
القائمة، املدارس يف التعليم عقم بنقد الحديثة العصور بدأ الذي هو ديكارت كان وإذا
مؤلَّفه فيه وكتب مستقل، موضوع إىل ذلك ل حوَّ الذي هو عرش الثامن القرن يف كانط فإن
والقانون الالهوت وكليات ناحيٍة من الفلسفة كلية بني الكليات»، بني «الرصاع الشهري
يف الجامعات ودور األكاديمية الحريات مشكلة بذلك واضًعا أخرى، ناحيٍة من والطب
جاء ثم الجماهري. وتربية الحكومة سلطة بني البحث هذا وأزمة الحقيقة، عن البحث
وطنية: ثقافة خلق يف وساهموا عرش، التاسع القرن يف الكانطيون األملان، الجامعات أساتذة
ومقاومة فشته، خاصة القومي، الوعي تربية يف دورهم وحددوا األملانية» «األيديولوجية
فكانت خاصة، واالشرتاكية والوحدة االستقالل يف القومية، األهداف وتحقيق بل املحتل،
البحث ومراكز الجامعات دور جاء ثم قواها. ومنطلق وعقلها، األمة، قلب األملانية الجامعات
يف القرارات اتخاذ ملراكز املعلومات وتجهيز البحوث، إعداد يف العرشين، القرن يف العلمي
مراكز أو الكربى، الرشكات وتمويل املدنية، أو الحربية بالصناعات للقيام أو الدولة،
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الحال هو كما مبارشة، غري أو مبارشٍة بطريقٍة البحوث، مرشوعات ملعظم االستخبارات،
وآثروا الدور، هذا عىل العلمي البحث ورجال واملثقفون الطالب ثار ثم حاليٍّا. أمريكا يف
مما فيه، عنها والتعبري الحقيقة ووضع املتقدم، الصناعي املجتمع من نقدي موقٍف اتخاذ
لتجارب صدى كان الذي الجديد الجامعات دور إىل أقرب أوروبا يف الجامعات دور جعل
الجديد الدور وهذا الوطني، استقاللها عن دفاًعا االستعمار حاربت التي النامية البالد
املرصية الجامعات يف الحال كان كما الوطنية، الثورة وقيادة الوطني، العمل قيادة هو
من وانطالقها إيران، يف الكربى اإلسالمية الثورة قيادة إبان الحال كان وكما نشأتها، منذ

طهران. جامعة
يف التعليم وبمناهج اإلسالمية بالفلسفة أوروبا يف الجامعات نشأة ارتبطت وقد
والجامعات، املدارس إىل واألديرة الكنائس من واملعارف العلوم فخرجت اإلسالمي، الرشق
رجاُل أيًضا بل فقط، والرهبان) والقساوسة، الكنيسة، (آباء الدين رجاُل ال العلَم، وحمل
إىل الغايات علوم ومن الدنيا، إىل الدين من العلم فانتقل الجامعات. وأساتذُة الثقافة
وجنوب إسبانيا وعرب التجارية، القوافل وإثر الصليبية، الحروب وبعد الوسائل. علوم
وطرًقا ومنهًجا موضوًعا للعلم، جديدة نماذج عىل أوروبا تعرَّفت والقسطنطينية، إيطاليا
واإلقناع، واملناقشة، والجدل، الحوار، منهج عىل اإلسالمية الفلسفة اعتمدت فقد للتدريس؛
يؤمن دينية محرمات أو إلهية أرسار هناك تعد ولم يشء كل يف بحثت كما والربهان.
والفلسفة واحًدا، شيئًا واإليمان العقل كان برهان. دون اإلنسان بها ويسلم العقل بها
ولقد الصحيح. اإليمان مقياس وهو وحده، للعقل إال سلطان فال واحدة؛ حكمة والدين
النموذج أصبح املسلم الفيلسوف أن لدرجة الغرب يف الجديد اإلسالمي النموذج هذا انترش
أبيالر ذلك عرض كما اليهودي، والالهوتي املسيحي الالهوتي مقابل يف للفيلسوف، الجديد
اإلسالمي النموذج وتحول ومسيحي». وفيلسوف يهودي بني «حوار املشهور كتابه يف
ثَمَّ ومن شعوري. ال نحو عىل لها مرادًفا وأصبح األوروبي، الوعي يف ذاتها الحقيقة إىل
باإللحاد الحديثة العصور وبدايات الوسيط العرص أواخر يف العقليني الفالسفة اتهام تم
عن املسلمني لتحويل فعل رد حركة وبدأت املسلمني. تالميذ وأنهم الدين، عن والخروج
ومع اللييل. ريمون عند الحال كان كما الجديد، واملنطق الجدل قواعد باستعمال دينهم،
السياسية والنُظم الالهوت وبني ناحية، من والعلم العقل بني الغرب يف الرصاع بدأ ذلك،
الغرب. يف والسياسية الدينية والسلطتني اإلسالمي النموذج بني أي أخرى، ناحية من
العلماء، واضطهاد التفتيش محاكم من بالرغم النهاية، يف اإلسالمي النموذج انترص وقد
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والعقل النهضة، عرص يف العلم انترص حتى جاليليو، وسجن برونو، جيوردانو وإحراق
املبادئ معلنة عرش، الثامن القرن يف اإلنسانية االشرتاكية والثورة عرش، السابع القرن يف
العلم عىل ترتكز كلها األوروبية الحضارة وأصبحت واملساواة، واإلخاء، الحرية، الثالثة:
والسيطرة، االستعمار، أجل من كله ذلك تستغل أن قبل عرش، التاسع القرن يف والعقل
القيم، أزمة الغرب: يف العرشين القرن أزمة وتبدأ األوروبية. غري الشعوب ثروات ونهب
فارًضا جديد من اإلسالمي النموذج عاد فربما يدري؟ ومن الطاقة، وأزمة املوارد، وأزمة
خالَصه فيه الغرب فيجد الحديثة، العصور بدايات يف األمر أول فعل كما الغرب، عىل نفسه

األوىل. الحضارية دورته نهايات يف وهو أزمته، من
بل واحد، مكان يف عديدة كليات أوروبا يف الوسيط العرص يف تعني الجامعة تكن لم
وكانت اآلن. حتى سائدًة زالت ما الحالة وهذه متفرقة، أماكن يف الكليات من مجموعة كانت
ما وهذا وأعراف. تقاليد من فيها بما الجامعية، والحياة واألساتذة والطالب األبنية إىل تُشري
اإلسالمي، تراثنا يف «الجامع» مثل ويجمع، ويضم يشمل ما أي Universitasلفظ عليه يدل
القديمة جامعاتُنا كانت لذلك واحد؛ لهدٍف واحد، مكاٍن يف الناس يجمع ما إىل يشري حني
اإلسالمي نموذجنا عن تخلينا أن بعد إال الجوامع عن الجامعات تنفصل ولم جوامعنا، يف
نظًرا «علمنته»، بعد القديم اإلسالمي نموذجنا ورث الذي الحديث الغربي النموذج وتقليدنا
طبيعة إثر «ديني» هو ما كل تجاه نقص عقدة من الحديث األوروبي الوعي أصاب ملا
امُلعَطى هذا بتطور أحاطت التي والظروف معه، وتعامله لديه، كان الذي الديني املعَطى
الوعي ثورة يف السبب كانت رات، تصوُّ أو عقائد، أو سلطة، أو كتاب، إىل وتحويله الديني،
سبب. وألي ظرف، أي تحت الوراء إىل رجعة ما دون األبد، إىل ورفضها عليها األوروبي
الحياة ومحور واملكتبة الكنيسة يضم الذي الرسمي أو العام الجامعي الحرم هناك كان
بعض تشغله الخاصالذي الجامعي الحرم ثم واألساتذة، بالطالب مأهوًال وكان الجامعية،
العرصالوسيط. يف الشائع التصور وهو باألطراف، القلب كصلة وصلتهما املتفرقة، الكليات
مركز إىل أقرب وكانت الحديث. باملعنى جامعة أول هي بولونيا جامعة كانت
البابا عهد يف إال فيها تنشأ لم نظامية، ككلية الالهوت، كلية ألن القانونية؛ للدراسات
وضمها إنشائها، بعد باريس جامعة ولكن ١٣٥٢م، عام lnnocent VI السادس إنوسنت
كما عليها، السابقة بولونيا جامعة عىل تفوَّقت عرش، الثالث القرن يف الفلسفية للعلوم
الدينية الحياة مركز باريس جامعة وأصبحت لها. الالحقة أكسفورد جامعة عىل تفوقت
القرن يف العليا املدارس يف الثقافية البيئة ازدهار ذلك عىل ساعد وقد الغرب. يف والفلسفية
أساتذة دروس وكذلك فكتور)، سان وهيوج (ريتشارد الفكتوريني تعاليم إثر عرش، الثاني
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وأملانيا إيطاليا من الطالب من عديد استقطاب حد شهرتهم بلغت الذين أبيالر) (مثًال عظام
سفوح وعىل lle de la Cité املدينة» «جزيرة يف كلها املدارس هذه عت تجمَّ وقد وانجلرتا.
للمخاطر درءًا بينهم فيما الوحدة برضورة واألساتذة الطالب شعر ثم جانفيف». «سان تل
يف املشرتكة مصالحهم عن ودفاًعا والسياسية، الدينية السلطتنِي بقايا من تهددهم التي
إثر السلطتان هاتان سَعت وقد الجديدة. العلوم وتأسيس الحقيقة، عن البحث رضورة
مواجهة يف الدخول دون حوله، االلتفاف أجل من وده، خطب إىل الجديد الخطر هذا ظهور
الناشئة. الجديدة الجامعات ومصلحة مصلحتيهما بني التوفيق واستطاعتا معه، علنية
الطوفان بهذا فرنسا ملوك سعد وقد والبابوات. فرنسا ملوك السلطتني هاتني يمثل وكان
واآلداب والفنون العلوم لتعلُّم مقاطعاتهم إىل أوروبا أنحاء جميع من الطالب من الجارف
من البالد، خارج وسطوتهم قوتهم زادت كما عواصمهم، ازدهرت لقد أنواعها. بمختلف
ينرشون األصلية، مواطنهم إىل غادروها ثم بالدهم، يف تعلَّموا الذين األجانب الطالب خالل
الذي األمر إليها، ويحنُّون دراستهم أماكن إىل ببعضالوالء ويدينون تعلموها التي الثقافات
األجنبية الثقافات حاميل املستغربني املثقفني من طبقٌة ُخلقت حتى اآلن، حتى سائًدا زال ما
دليل وأعظم الديني. الشعور وراء متواريًا فيه الوطني الشعور كان وقٍت يف تعلموها التي
اإلعجاب هذا عىل الوسيط العرص فالسفة من وغريه السالزبوري يوحنا شهادة ذلك عىل
األجانب، الطالب لدى وعمرانًا، وأخالًقا وتقاليد عادات فرنسا، به تحظى الذي الشديد
الطبيعي من كان والروحية. املادية النعم من شاهدوه وما الحياة، لذة من به نعموا وما
تهددهم مخاطر أي ضد واألجانب الفرنسيني الطالب بحماية فرنسا ملوك يقوم أن إذن
الحرم يزدهر ولكي إليهم. راجًعا األمر نهاية يف الرصيد دام ما الخارج، أو الداخل من
لديهم، والهدوء الراحة أسباب وتوفري الطالب، تأمني من بد ال كان البارييس، الجامعي

الغرض. لهذا التنظيمية اللوائح وصياغة واملعنوي، الفكري االستغالل من وحمايتهم
لم ذلك عىل املساعدة والظروف فرنسا ملوك فرضها التي النظم هذه أن يبدو ولكن
س املؤسِّ ألن باريس؛ جامعة يف ممثلة وازدهارها، الجامعات لنشأة ثانويٍّا عامًال إال تكن
ل تدخُّ دون نشأت الجامعة أن ومع التاسع. جريجوار ثم الثالث، إنوسنت كان لها الحقيقي
أن دون الوسيط العرص جامعات بني الخاص القيادي دورها فهم يمكن ال أنه إال البابا،
أن ومع لها. حددها التي الدينية واملقاصد للبابا واملبارش ال الفعَّ التدخل االعتبار يف نأخذ
العلم، يف حبٍّا العلوم بعض لدراسة واألساتذة الطالب فيه يجتمع الذي املكان هي الجامعة
حب تعارض ال التي العملية املنافع بعض من يخلو يكن لم املجرد األعىل املثَل هذا أن إال
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لتوسيع الشاملة النظرية املعارَف الجامعاُت ت ضمَّ لذلك لذاته؛ العلم وطلب االستطالع
اليومية. الحياة يف النفع بعض لتحقيق الدقيقة العلمية والتخصصات اإلنسانية املدارك

املتعارضان؛ التياران هذان يتنازعها كان عرش الثالث القرن يف باريس جامعة ولكن
استخدام يريد والثاني األغراض؛ عن منزًَّها محايًدا علميٍّا مركًزا يجعلها أن يُريد األول
عقلية سلطًة الجامعة ويجعل دينية، ومقاصد أهداف إثبات أجل من واملعارف العلوم
باريس، جامعة الئحة قراءة من التيارين هذين مالحظة ويمكن واحد. آٍن يف ودينية
باريس جامعة يف رائجًة الطب دراسة تكن لم فمثًال، أخرى. مرة ويتصارعان مرة، يتحدان
بعد، فيما فرنسا جنوب يف الفرنسية الجامعات بعض عكس عىل عرش، الثالث القرن يف
العكس عىل القانون دراسة كانت ولكن األندلس، من وامتداده اإلسالمي الطب تأثري تحت
الروماني القانون تدرِّس الجامعات هذه وكانت الطالب. من عديد باهتمام تحظى رائجة
هذه ومنَعت الكنيسة، أتَت ثم ذاته. عىل إال يعتمد ال الذي املستقل املدني للمجتمع كأساس

الكنيس. القانون تدريس عىل ت وأرصَّ الدراسة،
يف املشهورة الثالثة الفنون انترشت أن فمنذ الفلسفة، بتدريس يتعلق فيما أما
معظم به وشغف األوىل، مكانته إىل الجدل عاد واملنطق، والنحو البالغة الوسيط: العرص
جدليٍّا. طويلة ملدٍة نفسه أبيالر ظل ولقد الالهوت. موضوعات يف الدخول رافضني األساتذة،
واملنطق، والنحو، (البالغة، الحرة الفنون أساتذة حصل أرسطو مؤلَّفات اكتشاف ومنذ
الثاني القرن يف لديهم كان مما أكرب سلطٍة عىل والفلك) واملوسيقى، والهندسة، والحساب،
أي دون أرسطو، وميتافيزيقا وفيزيقا منطق من مناهجهم الجدل أساتذة طبق فقد عرش؛
التي الالهوت موضوعات يف يُستعمل ال عقيًما فارًغا الجدل ظل لذلك أخرى؛ علمية مادة
مناهج بتطبيق بعد فيما األساتذة طالب ثم الجدل. لقوانني تخضع أن بطبيعتها ترفض
األساتذة عىل الغالب التيار ظل ولكن واقعي، مضمون لها أخرى، َوْضعية علوم يف الجدل
والفيزيقا املنطق تدريس هو كله عرش الثالث القرن أثناء باريس يف اآلداب كليات يف
«الرُّْشدية» وكانت بالالهوت. حتى أو أخرى علوم بأي االهتمام دون أرسطو وميتافيزيقا

التيار. هذا تمثِّل الباريسية
أهميتها، وزادت الالهوت، بكلية االهتمام زاد فقد الالهوت، بتدريس يتعلق فيما أما
يف الجديدة االتجاهات ظهرت أيًضا وفيها األهمية. يف وفاقتها اآلداب، كلية عىل طَغت حتى
سان أساتذة القديسأوغسطنيومع فمنذ يتزعزع. بدأ الذي السائد التقليدي الرتاث مواجهة
أرسطو يقدم لم إذ أرسطو؛ رفضجدل دون جوهره، يف أوغسطينيٍّا الالهوت كان فيكتور،
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وأساتذتها باريس جامعة طلبة لدى يكن ولم والرشح. العرض طرق إال الالهوت هذا إىل
للتوماوية النهائي االنتصار حتى أنه لدرجة الشائع، الرتاث هذا تغيري يف رغبٍة أيُّ وخرِّيجيها
باريس وأساقفة بونافنتري، والقديس الهايل، اإلسكندر مثل: األساتذة، أشهر كان األرسطية،
وتوما الكبري ألبري عبقرية وكانت أوغسطينيني. تجييه)، وأتني األوفرني، وليم (مثل:
جامعة يف املتعارضني التيارين هذين بني التوفيق النهائي انتصارهما وسبب األكويني
ويف السبعة، الحرة الفنون أثرى الذي الوضعي املضمون لكل الرشعية أعطيا لقد باريس.

عليه. كان مما رسوًخا أكثر أسٍس عىل القديم الالهوت تنظيم أعادا نفسه الوقت
األخرية الكلمة صاحبة تعد لم الالهوت تدريس يف باريس جامعة بدأت أن ومنذ
ألهميتها ونظًرا املدريس. والرتاث الفردي العقل من أعىل آخر لترشيع وخضعت فيه،
للخطأ عًة مرشِّ أصبحت املسيحي العالم أرجاء كل من وطالبها أساتذتها عدد وازدياد
ما وهذا مرص. يف األزهر حال كان كما املسيحيني لكل العقيدة مجال يف والصواب
باريس جامعة تكن فلم الجامعية؛ سياساتهم يف منه االستفادة وحاولوا البابوات، أدركه
الكنيسة تمتلكها التي الوسائل أكثر إال التاسع جريجوار أو الثالث إنوسنت نظر يف
لدسِّ خطورًة الوسائل أكثر أو املسيحي العالم أرجاء كل يف الدينية الحقيقة لنرش فاعليًة
الجامعة هذه من يجعل أن أراد َمْن أوَل إنوستت كان املسيحيني. قلوب يف القاتل السم
هيئة إىل هذا البحث مركز يحول وأن الكنيسة، تتصورها كما املسيحية للحقيقة راعيًة
وخلقية، روحية قوة فالجامعة الغرض، هذا لتحقيق ومكانتها، ووظيفتها، هيكلها، لها
كهنوت كان كما الكنيسة، من وجزءًا كنسية، مسيحية بل باريسية، أو فرنسية، وليست
عن تعويًضا كان بالجامعة ك التمسُّ أن والحقيقة الرومانية. اإلمرباطورية من جزءًا روما
لحماية الترشيعات بعض الثالث إنوسنت وضع وقد معا. واإلمرباطورية البابوية انهيار
Ropbert كورسون دي روبري نائبه فمنع الكنيسة؛ تتصورها التي األخطار من الجامعة
أونوريوس أيَّد كما ألرسطو. وامليتافيزيقا الفيزيقا تدريس من ١٢١٥م عام de Courçon
بإدخالهما وأوىص باريس، يف والفرنسيسكان الدومنيكان استقرار Honorius III الثالث
النظام يف والالهوتية العلمية الدراسات التاسع جريجوار وأدخل ١٢٢٠م. عام الجامعة إىل
لخدمة دراساتهم توظيف أجل من Mendiants «املساكني» نظام س وأسَّ الفرنسيسكاني،
كل يسود الالهوت كان لقد كله. للعالم املسيحية الحقيقة يحمل الذي العلم وهو الالهوت،
التي األخطاء عن بعيًدا الصحيح، التوجيه توجيهها أجل من عليها، السلطان وله العلوم،
وضعها التي الحدود ويتجاوزون البدع، يسنُّون الذين الفلسفة ُمدَّعي بعض فيها يقع
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وهو املقدس، الكتاب لتفسري وسيلًة ويعتربونها الوثنية، الفلسفة ويدرِّسون الكنيسة، آباء
تسيطر أن الطبيعي فمن جديد. من فتحه إعادة الكفر من وأصبح اآلباء، طواه الذي الكتاب
الفقهاء بعض بموقف هذا ويذكرنا الفلسفة. عىل الالهوت يسيطر كما الجسد، عىل الروح

املشهورة. فتواه يف الصالح ابن مثل الفلسفة، من املسلمني
بعد تأسيسها تم فقد باريس؛ جامعة من حاًال أحسن كانت أكسفورد جامعة ولكن
أيًضا أساتذتها كان باريس. إىل الذهاب من سياسية، ألسباٍب اإلنكليز، الطلبة ُمنع أن
الفلسفة. يف الوضعية والعلوم والرياضة األفالطونية إىل خاص ميٌل ولهم أوغسطينيني،
التقليدي واالتجاه التوماوية األرسطية تغزها لم بها البابوات اهتمام وعدم النعزالها ونظًرا
الخاص طابعها ألكسفورد كان باريس. جامعة يف الحال كان كما برسعة، الفلسفة يف
اإلسالمية الفلسفة أثر إىل يرجع اهتمامها وكان ومنطقه. أرسطو جدل عن بعيًدا وأصالتها
بطريقة يتم الالهوت مع التعامل وكان لها. ا مضادٍّ وليس منها، جزءًا العلم جعلت التي
مؤسسة أو فريق دون فريق لصالح عاجل مادي نفع لها يكون أن دون ومرونة حرية أكثر
املنطقي الجديل بالجانب وليس التجريبي، بالعنرص أكسفورد اهتمت أخرى. مؤسسة عىل
عند الطبيعية العلوم تتبع أكسفورد كانت باريس. جامعة يف الحال كان كما امليتافيزيقي
«الحساب، الرباعي: عىل مركًزا اهتمامها وكان ألرسطو. تبعيتها من أكثر الهيثم بن الحسن
واملنطق» والبالغة، «النحو، بالثالثي: اهتمامها من أكثر والفلك»، واملوسيقى، والهندسة،
الرابع القرن يف األوكامي وليم عند التجربة ظهرت لذلك باريس؛ جامعة يف سائًدا كان الذي
للفلسفة املميزة العنارص أحد إىل التجريبي التيار وليتحول األرسطية التوماويََّة لتهز عرش
العرصالوسيط: جامعات كل للتدريسيف سائدان منهجان هناك وكان اآلن. حتى اإلنكليزية
الحرة الفنون كلية يف أرسطو أعمال من نص ورشح محارضة فالدرس واملناقشة؛ الدرس،
ومن الالهوت. كلية يف اللومباردي بطرس «ِحَكم» من أو التوراة، من نص أو (اآلداب)،
أصالة عىل محتوية الوسيط العرص يف الشارحة األعمال معظم خرجت والرشح الدرس
أساتذة إرشاف تحت الجدل من نوًعا فكانت املناقشة، أما املرشوح. النص ثنايا يف متخفية
والحجج الحجج عىل باالعتماد املختلفة، الحلول إيراد ثم املسألة، بإثارة يبدأ عديدين،
الحل. ويعطي واملعارضة، املؤيدة الحجج بجمع األستاذ يقوم أيام عدة وبعد املضادة.
هنا ومن املوضوعات، األستاذ ويختار أسبوعني، أو أسبوع كل آخر يف املناقشة وكانت
يف Questions Disputae عليها» امُلتناَزع «املسائل بعنوان: التأليف من النوع هذا جاء
يف السنة، يف مرتني أو واحدة مرة تُعقد املهمة املناقشات بعض وكانت الوسيط. العرص
كان الوسيط العرص يف التأليف من آخر نوٌع أيًضا خرج ومنها امليالد. وعيد الفصح عيد
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األكويني توما مؤلَّفات بعض مثل ،Questiones QuodIibetales «املاشائيات» يُسمى
هذه حصيلة األمم» عىل «الرد باستثناء األكويني توما أعمال كل كانت كما األوفرني. ووليم
حصيلة األوكامي، ووليم سكوت، ودنز بونافنتري، القديس أعمال كانت وكذلك الدروس.

اللومباردي. لبطرس «الحكم» كتاب رشوحهم
العلمي، البحث حرية مسألة كانط سيثري منها التي التاريخية الخلفية هي هذه
إيجاد ومحاوًال الدينية، والسلطات السياسية السلطات بني رصاعه يف أزمته حل محاوًال
الدولة.1 نظام عىل الخروج ودون الشعب، تربية أجل من الحر، الفلسفي للفحص مخرج

.E. Gilson: La Philosophie au Moyen-Age, pp. 390–399. Paris: Payot, 1962 1
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بنيالكليات الرصاع ثانًيا:
كانط عند اجلامعية

وسبعون أربعة وعمره ١٧٩٨م، عام الكليات»، «رصاع (١٧٢٤–١٨٠٤م) كانط كتب
للمبادئ الشديد إخالصكانط فيه ويتضح بنفسه. باسمه ونرشه كتبه ما آخر وكان عاًما،
معينة ظروف هناك كانت وقد سها. يؤسِّ حياته طيلة ظل التي النقدية للفلسفة العامة
املفكِّرين أنصار من كان الذي بروسيا ملك الثاني فردريك تويف عندما إذ لذلك؛ دفعتْه
كرستوف يوحنا الوزير تأثري وتحت أملانيا. يف التنوير فلسفة عىل فعل رد حدث األحرار،
للدفاع َقْهرية إجراءات الثاني وليم فردريك الجديد امللك اتخذ (١٧٣٢–١٨٠٠م) فولرت
وصدر لسنج. يد عىل عليها، التنوير هجمات منذ الدينية، (األورثوذكسية) السلفية عن
يف آخر قانون صدر ثم القائم. الدين ضد نقد أي يمنع ٩ / ٧ / ١٧٨٨م، يف الدين فرمان
الرقابة لجنة تأسست ثم الصحافة. حرية ضد األول الفرمان يكمل ١٩ / ١٢ / ١٧٨٨م،

١٧٩٢م. عام املطبوعات عىل
من شبهة موضع أصبح ١٧٨٨م، عام العميل» العقل «نقد كانط نرش أن وبعد
العقل حدود يف «الدين من الثاني الجزء نرش الرقابة منعت ١٤ / ٦ / ١٧٩٢م، ففي جديد،
خطابًا له يرسل أن إىل امللك دفع مما ١٧٩٣م؛ عام كله كانط نرشه ذلك ومع البسيط».
كانط صمت وقد الكليات». «رصاع مقدمة يف كانط نرشه ١ / ١٠ / ١٧٩٤م، يف فيه يعنِّفه
عنها. يتنازل ولم آرائه. عىل ا رسٍّ حافظ ولكنه امللك، ألوامر انصياًعا خارجيٍّا األقل عىل
السبب هي الرقابة كانت وقد امللك. موت بعد الفلسفي نشاطه استئناف عىل عزم قد وكان
الجزء كتب الضمري». «حرية فكرة عىل كله يقوم الذي الكليات» «رصاع نرش ر تأخُّ يف
الثالث الجزء دون وقد ١٧٩٧م. عام نهاية قبل والثاني ١٧٩٤م، عام أواخر يف األول



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

يف أوًال ظهر الذي الحياة» إطالة «فن بعنوان كتابًا Hufland هوفالند نرش بمناسبة أخريًا
سمح الثالث املحاوالت نرش يف الزمان يف التفاوت هذا ١٧٩٧م. عام العميل» «الطب مجلة
قلٍم بجرَّة جديد من كتابتها إعادة يقرِّر جعله مما بينها؛ الداخلية الَوْحدة بإدراك لكانط
ومتفاوتة األجزاء، متساوية غري الوحدة، تنقصها مفككة، املحاوالت ظلت ذلك ومع واحدة.
ثلثي حوايل الالهوت» وكلية الفلسفة كلية بني «الرصاع األوىل املحاولة بلغت فبينما األهمية،
وإذا األخري. الثلث األخريتان املحاولتان بلغت اإلطالق، عىل أهمها كانت وبالتايل الكتاب؛
الفلسفة كلية بني «الرصاع الثانية املحاولة أن إال املوضوع، صلب يف األخرية املحاولة كانت
الترشيع. أو القانون أو الحق موضوع وليس التقدم، موضوع تدرس الحقوق» وكلية
مظهر أي عىل تحتوي ال الطب» وكلية الفلسفة كلية بني «الرصاع عن الثالثة واملحاولة
وال علمية. موضوعات وضع عىل وليس شخصية، تجارب عىل وتعتمد الرصاع، مظاهر من
إىل بل سنِّه لكرب لكانط الذهنية القوى ضعف إىل كونوفرش يقول كما ذلك يف السبب يرجع

نفسها. املحاوالت فيها ُكتبت التي الظروف
«العقل هو لكانط األسايس العمل أن ،Heine هينه الشاعر. مثل بعضهم، يظن
بأنه العميل» العقل «نقد ووصف عليه. زائدة إضافات مجرد األخرى أعماله وأن الخالص»
إرادة فلسفة هي أساًسا كانط فلسفة ألن اإلطالق؛ عىل صحيح غري وهذا أضحوكة! مجرد
«نقد الثاني لكتابه املجال إلفساح مقدمة إال هو ما الخالص» العقل «نقد وإن وحرية،
الخالص»: العقل «نقد لكتاب الثانية الطبعة مقدمة يف نفسه كانط قال وكما العميل». العقل
كما كانط، عند الظواهر يف الشك إن لإليمان.» املجال إلفساح املعرفة هدم عيلَّ لزاًما «كان
والتنازل لالستسالم وسيلة وليس غاية، ال وسيلة مجرد وبسكال، ديكارت عند الحال هو
يف واإلرادة للعقل واألخالق املعرفة يف الداخيل الذاتي االستقالل إلثبات بل الحقيقة، عن
هو (كما العقالنية لكانط؛ متعارضتني فلسفتني وجود يمنع ال وهذا العمل. ويف النظر

أخرى. ناحية من اإلرادية والنزعة الخلقي والقانون ناحية)؛ من املقوالت يف الحال
إنه إذ الكليات»؛ «رصاع كتاب بناء معرفُة أمكننا اإلرادة، يف كانط نظرية أخذنا وإذا
قسمًة األشياء أعدل هو السليم الحسُّ كان فإذا العملية. كانط لنظرية تطبيق عىل يحتوي
املهم إنما كانط. عند كذلك هي أيًضا الخلقية االستعدادات فإن ديكارت، عند الناس بني
بها ويتمتَّع الحياة يعيش أن ل يفضِّ ما عادًة ة) (العامَّ فالشعب تنميتها، كيفية معرفة هو
تهدف التي الدولة مصلحة من فإن ذلك ومع الخلقي. للقانون طبًقا يسلك أن من أكثر
والخلقية، العلمية الحقيقة عن البحث غرضها مؤسسة تقيم أن مسالم شعب حكم إىل
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كانط عند الجامعية الكليات بني الرصاع ثانيًا:

التي هي الجامعية الكليات من غريها دون الفلسفة وكلية الجامعة. هي املؤسسة وهذه
والعلوم اآلداب بدراسة تقوم التي الكلية وهي الغاية. هذه وتحقيق التبعة، هذه عليها تقع
املقصد، ورشف الغاية هذه نُبْل من وبالرغم الفلسفة. لواء تحت جميعها تنضمُّ حيث مًعا،
ال أنها إال البحث، بحرية تتمتع أنها من بالرغم ألنها «الدنيا»؛ الكلية الفلسفة: كلية يسمي

السلطة. يف تُشارك
يهتم ال بالتايل فإنه جاهزة، قواعد إىل نفسه، يرشد كي حاجة، يف املجتمع كان وملا
من ل لتتدخَّ الحكومة تأتي وهنا الخالصة، النظرية باملناقشات أو املجرد العلمي بالبحث
لتنظيم واألطباء، القضاء ورجال الدين رجال وهم وموظفيها، وممثليها وكالئها خالل
والحقوق، الالهوت، كليات «العليا»: الكليات يف هؤالء إعداد ويتم العملية. الناس شئون
الكنيسة، وتقرها املقدسة الكتب عليها تحتوي التي العقائد تدريس غايتها األوىل والطب.
ويف العمر. وطول الصحة قواعد تدرس والثالثة الشعب، وحقوق القانون تدرس والثانية
ويعطيها الطالب اها يتلقَّ التي املعلومات عىل الدولة موافقة من بد ال «العليا»، الكليات هذه
ويمكن باملحكومني. الحكام وبصلة الدولة، وبنظام العام، بالصالح تتعلق ألنها األساتذة؛
الكليتني من أكرب ذاتيٍّ باستقالٍل تتمتَّع الطبيعة، بدراسة تقوم التي الطب كلية إن القول:

األُخريني.
تتمتع، األخرية هذه ألن الفلسفة؛ وكلية العليا الكليات مجموع بني تعارٌض إذن هناك
غري األخرى الكليات أن حني يف العلمي، امليدان يف كاملة بحرية تتمتع، أن يجب األقل عىل أو
هو وهذا بتدريسها. لها املسموح والعلوم لها، املقررة القواعد عن تنحرف أن لها ح ُمرصَّ
للذهن الذاتي االستقالل بني امليتة، واملعطيات الحي العلم بني الكليات: بني الرصاع منشأ

لسنج.1 يقول ما عىل الجاهزة، والحقيقة الحقيقة عن البحث بني أو للسلطة، وتبعيته
القانوني أو الديني أو الوضعي الرتاث سيادة األوىل صورتني؛ يف الرصاع هذا ويظهر
الرصاع ينشأ وبالتايل باالحرتام؛ الجدير الوحيد وهو الفردي اإلرادي الجهد حساب عىل
خضوع رضورة والثانية املايضوالحارض؛ بني والتجديد، التقليد بني والجديد، القديم بني
التي للمراجعة الحس، أو العقل أم التاريخ مصدرها أكان سواء ولوائحها، الكليات قوانني
النحو هذا وعىل ذلك. األوىل ورفض الفلسفة كلية إىل الكليات خضوع أي العقل، عمل هي

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار حنفي، حسن الدكتور ترجمة البرشي»، الجنس «تربية لسنج، 1
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وهذان وفحصها. العليا الكليات مراجعة حق لها ألن األوىل الكلية هي «الدنيا» الكلية تكون
إنسانيٍّا، ذهنًا هناك أن طاملا وسيظالن ذاته، املجتمع بانتهاء إال ينتهيان ال للرصاع الجانبان

وعلميٍّا. وأدبيٍّا فكريٍّا وإنتاًجا برشيٍّا، وإبداًعا
الالهوتي مواجهة يف نفسه الفيلسوف يجد عندما جوانب؛ ثالثة يف الرصاع هذا ويبدو
لتفاوت نظًرا جانب، كل يف الرصاع أهمية وتتفاوت ثالثًا. والطبيب ثانيًا، والقانوني أوًال،
االجتماعي، والخري الروح، خالص إىل جميًعا تهدف أنها من بالرغم العليا، الكليات أهمية
للنظام طبًقا وليس للعقل، طبًقا الرتتيب هذا الكليات كانط ويرتِّب البدنية. والصحة
أن كانط يريد النهاية. يف الروح وخالص البداية، يف البدنية الصحة يضع الذي الطبيعي
أصول علماء يقول ما عىل والنقل، العقل بني أو والدين، الفلسفة بني الرصاع أهمية يبنيِّ
والكمال للذهن، الذاتي االستقالل عىل الحرص لرضورة نظًرا القديم، تراثنا يف الدين
جراء من الكتاب أول يف لذلك يعرض كما األزمة هذه كانط عاش وقد للشعور، الخلقي
هنا ومن املقدس، للكتاب الحريف التفسري وطغيان مؤلفاته (السلفية) األرثوذكسية حظر
تطبيقه أو لغويٍّا تفسريه أو التاريخية، صحته حيث من الديني، النص قيمة مشكلة نشأت
— كانط رأي يف — املقدس الكتاب استحسن لقد الناس. سلوك توجيه أجل من عمليٍّا،
لسنج أيًضا الحظ ما عىل الضيق، وفهمها العامة رات لتصوُّ طبًقا العملية، الحقائق تكييف
العملية الحقيقة الخلقي، األساس هو إذن املقدس الكتاب يف يهمُّ الذي إن التنوير. فيلسوف
وهذا الوحيد، الضمان هي املقدس الكتاب أخالق إن العامة. حياتهم يف الناس ترشد التي
بالسلطة األعمى اإليمان أن يظنُّون الذين الالهوتيني به يذكِّر أن الفيلسوف عىل يجب ما
هو وحده الفيلسوف أن حني يف للخالص، الوحيد الطريق هو املقدس للكتاب الحرفية
هو فالعقل العقل. إىل ومعرفة وتاريخ روعة من الكتاب يحتويه ما كل إرجاع عىل القادر
ضد الرصاع إىل باإلضافة أيًضا، وجب لذلك الدين؛ موضوع يف اليقينية الوحيدة السلطة
االتجاه أي بالتصوُّف، الظن نحسن أالَّ وحرفيتها، وتجسيمها وتشبيهها السلفية وثنية
يمثلها التي الخلقيُة البطولُة لُبَّنا تخلب أن ينبغي ال الدين. يف العاطفي الوجداني االنفعايل
لدرجة Zinzendorf وزنزندورف Spener شبنر مثل Pietism القنوت مذهب أصحاب
السلفية، من أعىل التصوُّف أن فيه شك ال ومما الطبيعة. فوق وما الحس فوق ما بني الخلط
هناك ليس إنه إذ اإلرادة؛ هزيمة أي نفسها، النتيجة إىل ينتهي العملية الناحية من ولكنه

العميل». العقل «نقد يف س تأسَّ إذا إال حقيقي، ديٌن
السواء، عىل السياسية والسلطة الدينية، السلطة قهر من الشعور تخلَّص ما فإذا
وبالتايل االجتماعية؛ العقبات من أيًضا يتحرَّر وأن الخارج، يف نفسه يؤكِّد أن عليه فإن
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كانط عند الجامعية الكليات بني الرصاع ثانيًا:

إذن هناك ليربالية. من السياسية املؤسسات تحققه ما مقدار عىل اإلرادة ممارسات تعتمد
كيف ولكن السيايس، والنظام الفرد إرادة بني املجتمع، وتكوين الفردي الجهد بني عالقة
فالسفة شغل الذي التقدُّم سؤال كانط يطرح هنا العالقة؟ لهذه ُمثْىل صيغة إيجاد يمكن
أو تفاديه يمكن ال سقوط يف اإلنساني النوع أن يظن بعضهم إن كانط: يقول التنوير.
قانون وكأنه يوم، بعد يوًما رضورة، حادث التقدم أن اآلخر بعضهم ويظنُّ منه، التخلص
مكانه، يف متوقٌف اإلنساني النوع أن ثالث فريق ويظن تجاوزه، أيًضا يمكن ال طبيعي،
التجربة. تصدقها وال خادعة، الثالث اإلجابات هذه أن كانط يرى عبث. له تغيرٍي كل وأن
املجتمع شهد وقد (القانون). الحق لفكرة رشعي ظهور من إال ينتج ال بالتقدم اإليمان إنما
أنها إال تطرُّفها، يدين كانط أن من وبالرغم الفرنسية. الثورة هي النوع هذا من حادثة
ال البرش. وسعادة القانون سيادة بقرب وتفاؤًال خالًصا حماًسا الشعوب روح يف أيقظت
فشيئًا شيئًا الروح تنترشهذه ثم جمهورية، الروح تكون أن املهم إنما الحكومة، شكل يهمُّ
وإيقاف السالح نزع ويتم العسكرية، النزعة استئصال يتم حتى األرض، شعوب كل لدى
بحروب يُسمى ما كانط عرص لدى يكن لم الخلقي. التقدم أمام مانع أكرب وهي الحروب،
أن الحظ قد كان وإن السالم، إقرار أجل من هي والتي القرن، هذا يف بدأت التي التحرير
اإلنسانية أخذ إىل كانط ويهدف والسيطرة. والقهر ب للتعصُّ الطبيعية النتيجة هي الحرب
حروٍب من ى تبقَّ وما الدائم. والسالم الشامل التنوير وهو ومنتهاها، القصوى غايتها إىل
التفاؤل هذا هذه. اإلنسانية غاية تحقيق عىل — نهائيٍّا تتوقف أن بعد — حتًما ستساعد
عرش، الثامن القرن يف سائدة كانت التي التفاؤل روح مع تماًما يتفق كانط عند املطلق

الفرنسية. الثورة روح عن عربوا الذين التاريخ فالسفة جميع لدى ظهرت والتي
تقدم أجل من املستقلة واإلرادة الفكر، حرية الغايتني؛ هاتني الشعور ق حقَّ ما فإذا
الفلسفة كلية بني الثالث الرصاع وينشأ الطبيب، يعالجها التي البدن مشكلة تأتي البرشية،
أن تريد والثانية البدن، أمراض عىل األولوية والعزيمة اإلرادة تعطي األوىل الطب؛ وكلية
كله الجسد أن رأيه نوفاليس كانط يشارك ال السليم». الجسم يف السليم «العقل تجعل
ولكن الرومانسيني، مع ليحلم الواقع أرض يرتك ال فكانط لإلرادة؛ طبًقا الروح تقوده
الصحة يف اإلرادة دور إن البدنية. الصحة عىل محمود دوٌر لها يكون أن يمكن لديه اإلرادة
املبدأ من قريبًا كانط يعتربه الذي التغذية نظام يف الدور هذا ويتمثل خالص. وقائيٌّ دوٌر
العمر، يطيل ال الزواج أن كانط ويرى لإلرادة. الحقيقي التحدي هي فالِبْطنة الرواقي.
صحته عن معلوماٍت الكتاب آخر يف ويعطينا َعَزبًا. فعاش نفسه، عىل ذلك وطبَّق فيعاديه،
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عن والحديث الخاصة آرائه عرض عن ويعتذر نفسه عىل فرضه الذي التغذية ونظام
ويسخر شخصية. تجارب عىل القائمة آرائه عن التعبري يف صدقه هو املهم ولكن نفسه،
ضد للعقل إخالصه ويؤكد الكنيسة، وآباء الالهوتيني خاصة الحي، الفكر أعداء من كانط

عليه. اللوم اإلنسان يستحق العقل سوى ما فكل انفعال، كل
تلك وعىل عليه، الهجوم من بالرغم أستاذهم محاولة يف كانط تالميذ استمر وقد
كما بينها، التقابل أو والتناقض األطراف بني الرصاع وهذا فلسفته تعترص التي الثنائية
التالميذ فيها وقع التي الرومانسية حاولت لقد الكليات». «رصاع العنوان من واضح هو
عند الذاَت املوضوُع وابتلع فشته، عند املوضوَع الذاُت فابتلعت الوحدة، إىل الثنائية تجاوز
«رسالة فشته فكتب التعليم، مشكلة الفلسفي مذهبه خالل من منهما كلٌّ عالج وقد شلنج.
أتوا التي الحلول ولكن األكاديمية»، الدراسات منهج يف «دروس شلنج كتب كما العلم»،
هو األستاذ من املستفاد الدرس ولكن الزمنية، املوضوعات بعض لعالج وقتيًة كانت بها
تتجه أن يجب بل بينها، عالقة أي دون العلوم لتجميع مكان مجرد ليست الجامعة أن
أي دون الحر العقيل النشاط الجامعة يسود أن يجب الحقيقة. هي واحدة غاية نحو كلها
منها يشعُّ التي البؤرة تلك املذهب، روح ننىس أن يجب وال األعراف. أو التقاليد من عقبات
بل األستاذ، يقول كما وحدها الفلسفة كلية وظيفة الحقيقة عن البحث ليس العلم. نور

التالميذ.2 يقول كما كلها الجامعة رسالة إنها
ه يوجِّ الحقيقة يف ولكنه جوتنجن، جامعة يف األساتذة أحد إىل كتابه كانط يهدي
إىل كانط تدفع والتي قيوده، من اإلنساني العقل تخلص التي املستنرية الحكومة إىل كالمه
أسلوبًا املدح ويستعمل يتملَّق، وال يسخر أنه كانط كالم من ويتضح تامة. بحريٍة التفكري
له ويجد للبرش، صديق رشيف شجاع حاكم بأنه الثاني وليم فردريك امللك فيصف للذم،
هذه دين. رجل نصيحة نتيجة ذلك فعل إنما وأنه الحريات، ضد القوانني تلك سن يف العذر
البسيط». العقل حدود يف «الدين األول كانط كتاب منع يف السبب كانت التي هي القوانني
العقائد لتشويه الفلسفة استعمال بسوء فيه يتهمه له، امللك خطاب من أجزاء كانط ويذكر
حدود يف «الدين يف ذلك له سبق وكما منها، والنيل املقدسة، الكتب يف األساسية الدينية
يكون وأن الشباب، تربية إىل االنتباه ويرجوه ذلك، إىل العودة من ويحذِّره البسيط»، العقل
يف الوقوع من ويحذره بالعقاب، ويهدده الحاكم، مقاصد عن وصدق بإخالص معربًا

.E. Kant: Le Conflit des Faculties, Paris: Vrin, 1955, Trad, I. Gibelin, p. VII–XVIII 2
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يف الخطاب مع رده وينرش امللك، خطاب عىل كانط ويرد األخطاء، هذه مثل يف املستقبل
أقدامه تحت يضع كانط وأن للبرشية، محب رشيف، شجاع بأنه ويمدحه الكتاب، مقدمة
أنه أم يتملَّق، كان أنه أم كانط، خاف هل نفسه. عن ويدافع املتواضع، خضوعه برهان
أفضل تنجح أن لدعوته ويريد الذم، معرض يف املدح يستعمل خبيثًا كان ديكارت مثل
للشباب، أستاذًا باعتباره أنه األول االتهام عىل كانط يرد شهيًدا؟ ويموت يفشل أن من
اعتماُده ذلك عىل والدليل الفلسفة، وحقائق املسيحية حقائق بني دروسه يف يخلط لم فإنه
املسيحية، العقائد أو املقدس، الكتاب من مادة فيها ليس التي باومجارتن ملخصات عىل
كتابه يف يورد لم فإنه للشباب مربيًا كانط وباعتبار خالصة. فلسفية مادة مجرد بل
للعامة، مفهوم غري كتاب إنه بل البالد، دين من ينال ما البسيط» العقل حدود يف «الدين
نرشها الدولة تحرم والتي التعليمية املؤسسات تخص غامضة، أكاديمية مناقشات مجرد
منها، يقلل وال شأنها من يرفع للمسيحية ذمٌّ أو مدٌح الكتاب يف ليس العامة. إىل وذيوعها
العقائد بعض عىل للربهنة الدينية بالنصوص واالستشهاد الطبيعي للدين بيان مجرد بل
والوحدة الشمول صفات اإليمان يُعطى وأن الوحي، مع العقل يتفق أن َضرْي وال العقلية.
الذي الوحي مقابل يف يكون أن يجب ما الخلقي، العمل هو الدين جوهر إن والرضورة.
الوحي مهمة وزائًفا. زائًدا عرضيٍّا، حادثًا الحالة هذه يف اإليمان ليصبح التاريخ، عىل يعتمد
يتعلق فيما خاصة الخلقي، بالعمل يكمل العقيل النظري والعمل خالصة، خلقية مهمة
برضورة اإلنسان واعتقاد بالخالص، الخطيئة وتجاوز خري، إىل اإلنسان يف الرش بتحويل
عىل ويثني واملسيحية املقدسة الكتب وعقائد اإليمان احرتاَمه كانط ويؤكد الخرية. الحياة
تربية عىل القادر الوطني الدين عىل للمحافظة مرشد دليل أفضل باعتباره املقدس الكتاب
النظرية العقائد حول شكوك أي إثارة أو اعرتاضات أي توجيه العار ملن وأنه النفوس،
يُسَمح كان وإن املؤلَّفات، أم املدارس يف سواء الكتاب، عليها ينص التي اإللهية األرسار أو
الُخلُقي اإليمان مع اتفاقه هو املقدس الكتاب عىل ثناء أكرب إن وحدها. الكليات يف بذلك
الذي الديني التعالُم عىل وليس املسيحية، تأسيس إعادة يمكن النحو هذا وعىل والعقيل.
قايض أمام ضمريه، إىل كلَّه املوضوَع النهاية يف كانط ويُرجع املسيحية. تزييف عىل يدل

عاًما. وسبعني واحًدا املتقدمة، السن هذه يف وهو البرش، ضمائر يعلم الذي العالم
العودة بعدم — امللك يطلب كما — كانط التزام وهو الثاني، للموضوع بالنسبة أما
لسمو إخالًصا الرعايا أكثر أنه مؤكًِّدا الظاهر يف يستسلم كانط فإن الكتابات، هذه مثل إىل
دروسه يف للجماهري، الوحي لدين أو الطبيعي للدين عرٍض أي عن سيتوقَّف وأنه امللك،
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شعبية ثقافٍة إىل تحوَّلت التي فرنسا يف التنوير فلسفة عادة عكس عىل كتاباته، يف أو
من يقني عىل كانط أن من وبالرغم الثورة. انطلقت حتى الجماهري فجنَّدت جماهريية،
إحدى ويبنيِّ ذلك. بفعل يَِعد أنه إال العقل، عن اإليمان إبعاد عن الناشئة الوخيمة العواقب
تفحص التي اإليمان لجنة من هربًا الحقوق، كلية إىل التالميذ هروب وهي العواقب، هذه
لم أنهم من بالرغم الالهوت، بكلية التحاقهم عند ضمائرهم يف وتفتش الطالب، إيمان
فإنه الالهوت، كلية يف يُقبلون الذين أما بعد. فيما إال الحقوق كلية يف النفع مدى يُدركوا
تحقيًقا اللجنة هذه مثل أعمال ف توقُّ إىل كانط ويدعو طلبها. أو أوًال التوبة عليهم يجب
واملعاهد املدارس ألجله أقيمت الذي العلم ولصالح االجتماعي، وللخري العام، للصالح
رأسها وعىل الحكومة، بحكمة ثقته عىل بالتأكيد للملك خطابه كانط وينهي والجامعات.
تقدم ويبغي وحده، الالهوت وليس كلها، العلوم تقدُّم يريد الذي املستنري الحاكم هذا مثل

والتعمية.3 التعتيم مظاهر كل ضد الحضارة

.Ibid., p. 3–11 3
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الفلسفة بنيكلية الرصاع ثالًثا:
الالهوت وكلية

وكلية الفلسفة كلية بني الرصاع وهو مبارشة، األول املوضوع يف الدخول قبل كانط يبدأ
الوطنية الجامعة بني أو الدين، أصول وكلية اآلداب كلية بلغتنا يقول كما أو الالهوت،
التقسيم وعن وإدارة، وأساتذًة طالبًا الجامعة، عن عامة مقدمة بإعطاء األزهرية، والجامعة
الالهوت كلية (وهي العليا الكليات سواء كلية، كل وضع عن ثم الجامعية، للكليات العام
كانط يتحدث وأخريًا الفلسفة). كلية (وهي الدنيا الكلية أم الطب)، وكلية الحقوق، وكلية

بينها. املرشوع غري والرصاع املرشوع الرصاع وعن كلية، لكل املميزة الصفة عن
أساتذة علم ولكل علوم، عدة إىل ينقسم املعرفة، وحدة من بالرغم البرشي العلم إن
ألن ذاتي؛ باستقالل تتمتع عليا مدرسة أو جامعة تُسمى وهيئات وطالب متخصصون
واألساتذة الطالب الجامعة وتقبل العلماء، عىل الحكم عىل القادرون هم وحدهم العلماء
داخل املستقلُّون األساتذة هناك التدريس هيئة أعضاء إىل وباإلضافة تضعها. لقواعد وفًقا
له مخلصني ويطلبونه العلم. أجل من العلم يطلبون الذين العلمية والجمعيات األكاديميات
أي متعلِّمني، مجرد إىل الخريجني أو التدريس هيئة أعضاء ل يتحوَّ وأحيانًا حياتهم. طيلة
قادرون أنهم يكفيهم تعلموه. يشء كل نسوا العامة الحياة يف موظفني شهادات أصحاب
تكنوقراطيو أو األعمال رجال ومنهم أذهانهم. يف ى تبقَّ مما األدنى بالحد وظائفهم أداء عىل
القضاء ورجال الدين رجال مثل للحكومة، آالت مجرد النهاية يف يُصبحون الذين العلم
بمزاولة لهؤالء يُسَمح وال بها. التصالهم نظًرا الجماهري، عىل األثر أبلغ لهم ويكون واألطباء،

يشء. كل ينسون املهنة خارج ولكنهم مهنهم، أداء يف إال علمهم



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

وهو دنيا. واحدة وكلية ثالث، عليا كليات قسمني: إىل الجامعية الكليات كانط ويقسم
للحكومة، موظفني تخرِّج العليا والكليات العلماء. من وليس الحكومة، من نابع تقسيم
الكلية أما الجمهور. عىل علمهم عرض صالحية عىل تحكم تستخدمهم أن قبل والحكومة
وبالتايل واالستقالل؛ الفكر بحرية وتتمتَّع لذاته، بالعلم تهتم فإنها الدنيا، تُسمى التي
الحكومة قرَّرت ما فإذا لعلمائها. وترتكها الدنيا، الكلية وتهمل العليا، بالكليات تهتم فإنها
وحذفها املهمة، بهذه بالقيام املختصة الكليات تطالب فإنها النظريات، بعض استبعاد
من حكومة وأي ذلك. عىل تنص الجامعة مع األساتذة عقود ألن الحساب؛ من وإسقاطها
الحاكم رأسها عىل ويكون وازدهارها، العلوم م بتقدُّ وتتعهد بالنظريات، تعمل النوع هذا
هذا بسبب لها، الواجب االحرتام تفقد — أفالطون يقول كما — الفيلسوف امللك أو العالم،
مستوى إىل تهبط أن من أسمى األمر نهاية يف والحكومة تعرف. ال فيما ل والتدخُّ التعالم
مستقلة الدنيا الكلية وجود يف السبب هو وهذا معارفهم. من تتناول وأن العامة، أو العلماء
النظريات، عىل أحكامها إصدار يف التامة الحرية ولها ونظرياتها، نظمها يف الحكومة عن
ال الحرية فبدون رصاحة، عنها التعبري وحرية للحقيقة طبًقا أي العلمية، النظر وجهة من
القاطع بالدليل له يثبت لم إن حق، أنه عىل شيئًا يقبل ال بطبيعته العقل ألن الحقيقة تظهر
هذه كانت فإذا ديكارت، من الحديثة، العصور بداية يف املستفاد الدرس وهو كذلك، أنه
يعطي َمن ألن اإلنسان، طبيعة إىل يرجع السبب فإن الدنيا، الكلية ى تُسمَّ ذلك مع الكلية
التسمية. بهذه الجدير هو املستقل الحكم عىل القادر أن والحقيقة أعىل. أنه يتصور األوامر
كل كان فلما وأقسامها. العليا الكليات بوضع بادئًا الكليات وضع عن كانط يتحدث ثم
التجارب، من مجموعة إىل باإلضافة مسبق، تصوُّر أو عقيل، مبدأ أو فكرة، عىل يقوم معهد
الصدفة، وليد مجرد وليس الخالص»، العقل «نقد يف كانط فلسفة من معروف هو ما عىل
األول ثالثة: للجامعات، بالنسبة موضوعيٍّا) (أي للعقل طبًقا حكومة أي أهداف فإن
يف عضًوا باعتباره فرد لكل االجتماعي الخري تحقيق والثاني فرد، لكل األبدي الخري تحقيق
لتوجيه يكون أن ويمكن أوفر. وصحة أطول حياة أي البدني الخري تحقيق والثالث مجتمع،
قوانني طاعة عىل الشعب تعويد يف األثر أبلغ األولني الهدفني لتحقيق وطرقها الحكومة
األصحاء من شعب تكوين يف الثالث الهدف بتحقيق أثرها ويكون بنظامها. وااللتزام الدولة
كلية كليات؛ ثالث إذن هناك للعقل وطبًقا الخاصة. أغراضها لتحقيق الدولة تستخدمه
أوًال؛ الطب كلية تأتي الطبيعية للغريزة طبًقا ولكن الطب. وكلية الحقوق، وكلية الالهوت،
القانوني، يأتي ثم حياته، عىل يحافظ الذي فهو الالهوتي؛ من لإلنسان أهم الطبيب ألن
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يف بالسعادة ويعده األبدية الحياة ليعلِّمه الالهوتي يأتي وأخريًا ممتلكاته، عىل ليحافظ
«أفيون الالهوت إن هنا: يقول أن يريد كانط وكأن الدنيا، يف آالمه ف خفَّ كما املستقبل،
الدين إن «١٧٦٦–١٧٧٧م»: عام «الرتبية» يف محارضاته يف ذلك قبل قال كما الشعب»،
نظام النظامني كال ويف ة. ومرسَّ ورًضا اطمئنانًا اإلنسان يف يخلق ألنه الشعور»؛ «أفيون
األمر يختلف ولكن الوسط. يف هي كما الحقوق كلية تبقى الطبيعية، الغريزة ونظام العقل
متقابالن طرفان وكأنهما بينهما الرصاع يبدو حيث الالهوت، وكلية الفلسفة لكلية بالنسبة
كلية الغريزة نظام يعطي بينما األولوية، الفلسفة كلية العقل نظاُم فيعطي التقابل، تمام
للعقل الثالثية القسمة مع أيًضا يتفق الثالثي التقسيم هذا أن ويبدو األولوية. الالهوت
الذهن، مثل الحقوق وكلية الرتنسندنتالية، الحساسية مثل الطب فكلية كانط؛ عند النظري
اإلنسانية؛ للقوى الشهرية أفالطون قسمة مع أيًضا يتفق وقد العقل. مثل الالهوت وكلية
والقوة الحقوق، كلية تمثل التي الغضبية والقوة الطب، كلية تمثل التي الشهوية القوة
خالل من كتابة الدولة توجيه تحت العليا الكليات وتكون الالهوت. كلية تمثل التي العاقلة
يكون وقد ودائمة. وشاملة عامة علمية ملبادئ تخضع الدنيا الكلية أن حني يف الترشيعات،
الدولة؛ طاعة إىل أساًسا تهدف بل العقل، مع تتفق ال وقوانني قواعد العليا الكليات لهذه
عن ًا معربِّ معه تعاُرض يف يكون وقد معه، فيتفق العقل، من يُستنبط قد القانون ألن
حني يف ملزمة، عها وترشِّ الدولة تسنُّها التي القوانني وتكون الدولة. وهو خارجي ع مرشِّ
كذلك لتنفيذها. سلطة وراءها ليس ألنه ملزمة؛ تكون ال العقل، من املستنبطة القوانني أن
القانوني يستمد ال كما الكتاب، من بل العقل، من الهوته املقدس الكتاب الهوتيُّ يستمدُّ ال
كذلك املدني. القانون من بل النظري)، العقل يعادل ما (وهو الطبيعي القانون من قانونه
فإذا عليها. املتعارف الطب قواعد من بل الفيزيولوجيا علم من عالجه الطبيب يستمد ال
بالغة إهانة توجه بذلك فإنها العقل، عىل لتعتمد العليا الثالث الكليات هذه إحدى قامت ما
حلف يف تدخل أالَّ العليا الكليات واجب فإن ثم ومن الطاعة؛ حق منها وتنتزع السلطة، إىل
ودساتريها وقوانينها لوائحها تظل لكي بحذر؛ إليها تنظر أن عليها بل الدنيا، الكلية مع

القائم! النظام لخدمة أي الدولة لخدمة قائمة
كلية ففي الثالث؛ العليا الكليات من كلية لكل املميزة الخاصة الصفة كانط يبني ثم
الكتاب أن كما الكتاب، يف نفسه عن هللا عرب فقد هللا؛ وجود عىل الالهوتي يربهن الالهوت
الحديث يف الحال هو كما للعقل، معارضتها إىل تصل وبطريقة هللا، طبيعة عن يتحدث
الالهوتي يستطيع ال ما فهذا الكتاب، خالل من تكلَّم قد هللا أن إثبات أما الثالوث. عن
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يخصكلية ما وهو الخالصة، العقل إمكانيات إىل تصل أو التاريخ، مجاله ذلك ألن برهنته،
أراد ما إذ محالة، ال املنطقي الدور يف واقع الالهوتي أن إىل هنا يشري كانط وكأن الفلسفة.
يتطلب الذي للكتاب اإللهي املصدر عىل والربهنة الكتاب، خالل من هللا وجود عىل الربهنة
هذه يقطع الذي الفيلسوف إال الدور هذا من ِلالهوتي مخلِّص ال وأنه مسبًقا، باهلل اإليمان
أن إال الفيلسوف مساعدة دون الالهوتي أمام ليس الوحي. إمكانية له ويربهن الدائرة،
ال الحظ ولسوء األلوهية. عاطفة من أساٍس عىل اإليمان، عىل للكتاب اإللهي املصدر يؤسس
بالعلم، تهتم ال العامة ألن العاطفة، هذه أصل عن العامة أمام يتساءل أن العالم يستطيع
يف الدين أصول علماء يشارك هنا كانط أن ويبدو والتمنيات، األحالم يف اإلغراق تريد بل
كتابه يف الغزايل بني وكما الكالم، علم يف الدخول من العامة منعوا الذين القديم تراثنا
تفرقتهم يف نفسه، والفالسفة الصوفية حديث وهو الكالم». علم عن العوام «إلجام املشهور
العامة، وليس الخاصة، عمل كان أملانيا يف التنوير أن عىل يدل مما والعامة، الخاصة بني
للتفسري طبًقا إال الكتاب يفرسِّ أن أيًضا الالهوتي يستطيع وال فرنسا. يف الحال هو كما
مفرسِّ يوجد ال أنه وكما الخلقية. الحقائق مع يتفق بحيث تفسريه يستطيع وال الحريف،

فوق من مصدر عىل لالعتماد مضطرٍّا نفسه يجد الالهوتي فإن إلهية، سلطة لديه إنساني
أن عىل القادر الفيلسوف مساعدة يطلب لم إن الصحيح املعنى إىل الذهن يقود الطبيعة
ال الالهوتي فإن اإللهية، األوامر بتطبيق يتعلق فيما أما العقل. مع املعنى اتفاق له يبني
خالص قلبي إيمان طريق عن اإللهي، الفضل عىل بل اإلنسانية اإلرادة عىل ذلك يف يعتمد
الحرة؛ اإلنسانية واإلرادة العقل مع يتفق ال ما وهو والتأييد. والعون والهداية بالتوفيق
وإالَّ سلطاتها، وتعطيه ترعاه كي الكنيسة أحضان إىل قفز وقد نفسه الالهوتي يجد لذلك
السلفي املوقف ينقد هنا كانط أن وواضح الكنيسة. خارج فوىض إىل يشء كل تحول
العقل، عىل للنقل األولوية يعطي والذي القديم، تراثنا يف امُلحَدثون يمثِّله الذي التقليدي
س ويؤسِّ َخْلقه، عىل القرآن وِقَدم التنزيه، عىل والتشبيه اإلنساني، الفعل عىل اإللهي والفعل
خاص. بوجه لسنج عند يتضح كما التنوير، فلسفة ظهور وراء كان الذي االعتزايل املوقف
الناس حقوق تضمن قوانني عن يبحث فيها القانوني بأن الحقوق كلية وتتصف
تدخل الذي الرسمي للقانون طبًقا بل للعقل، طبًقا ذلك يبحث وال الدولة. يف كمواطنني
الدفاع أو القوانني هذه عىلصحة بالربهنة مطالبته يمكننا وال العقاب. طائلة تحت مخالفته
الخارجية اإلرادة عن تعربِّ التي القوانني عصيان السخف فمن العقل، اعرتاضات ضد عنها
يحكم أن فرد لكل ترتك ال أنها من ينتج الدولة احرتام ألن العقل مع تتفق ال أنها بدعوى

98



الالهوت وكلية الفلسفة كلية بني الرصاع ثالثًا:

فإن ذلك، ومع ع، املرشِّ إلرادة طبًقا فقط ولكن بطالنها، أو القوانني هذه بصحة هواه عىل
ا ً مفرسِّ لديها ألن الالهوت؛ كلية من بكثري أفضل العملية الناحية من الحقوق كلية وضع
وليس نفسه. ع املرشِّ أو قضائية، لجنة أو األصويل، أو الفقيه، وهو للقانون، حاًرضا مرئيٍّا
القانون أن يعيبها ولكن هللا، إال معناه يعلم ال الذي املقدس الكتاب تفسري يف كذلك األمر
غياب من القانوني شكوى أن كما يتغري. ال املقدس الكتاب أن حني يف متغري، اإلنساني
القواعد هذه مثل لديه الذي الالهوتي منها يشكو ال للناس د املوحِّ للسلوك عامة قاعدة
يضمن ال القانوني أو املحامي أن إىل باإلضافة هذا والنواهي. األوامر يف املتمثلة العامة
للمتديِّن ذلك يضمن الالهوتي أن حني يف ذلك، عن ومسئوليته القانون تطبيق للمواطن
يف يعارضهم لن أحًدا أن إىل مطمئنُّون وهم ذلك! عن مسئوًال نفسه ويعترب القيامة، يوم
يقني، من اآلخرة يف يحدث ما بني فشتَّان الدنيا، تجارب عىل باالعتماد التأكيد، هذا مثل
أنها عىل العليا الثالث الكليات تصوره يف كانط أن ويبدو ظنون. من الدنيا يف يحدث وما
أن حني يف اإليمان. وظيفة من ذلك يجعل الذي اسبينوزا مع يتفق الناس طاعة إىل تهدف
والرفض الطاعة عىل الخروج إىل الناس يدعوان اسبينوزا عند والفلسفة كانط عند العقل
لغة استعمال ومن وحذٍر، حيطٍة من كانط لغة يف مما بالرغم القائم، النظام عىل والثورة

ديكارت. من تعلَّمه الذي الدرس وهو النفي، لغة بها يقصد وهو اإلثبات،
حني يف الطبيعة، عىل دراسته يف يعتمد فنان فيها الطبيب بأن الطب كلية وتتصف
للصحة» العليا «اللجنة تقيم الدولة أن كما املهنية. القوانني مجموع عىل الطب كلية تعتمد
فن من بل الطبيعة من تأتي ال القواعد هذه ولكن املعروفة، للقواعد طبًقا الطب ملمارسة
عىل ملساعدتها الفلسفة بكلية االستعانة الطب كلية عىل وجب ثم ومن والعالج؛ املمارسة
فيما األقل عىل الطبية اللجان أو الطب كلية من وليس الطبيعة، من الطب قوانني معرفة
الخاصة (ألن للعامة أطباء وجود رضورة مثل العامة، املبادئ بعض يف أو عمله ينبغي ال
ليس وأنه االنفعاالت)، عىل والسيطرة اإلرادة قوة عىل يعتمد للتغذية نظام كانط عند لديهم
إىل يهدف األول فاملثل األحيان. من كثري يف معه ويتفق املبدأ، يتبع تجريبيٌّ عنٌرص هناك
واالستقرار. العام األمن رعاية إىل يهدف الثاني املثل بينما العام، الصالح الحكومة رعاية
حرية أكثر الطب فكلية ذلك، ومع الطبية! الرقابة أو الطبي» «البوليس عىل يعتمد وكالهما
يعتمدون ال تكوينهم يف األطباء أن كما الفلسفة. كلية إىل وأقربهما السابقتني الكليتني من
املنشور الطبيعة كتاب عىل بل الالهوت، كلية يف الحال هو كما األبد، إىل مغلق كتاب عىل
وإجراءات، قواعد مجرد إىل بل الدقيق، باملعنى علمي قانون إىل األطباء يصل وال دائًما.
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مجموعة العلم ألن علًما؛ تكون ال ومعرفتها الشفاء. وهو العميل، النفع تحقيق الغرضمنها
لألطباء. فترتكها تعاقبها، أن للدولة يمكن ال النظريات، من

إرادة إىل نظرياتها تخضع ال التي الكلية فهي الفلسفة، كلية وهي الدنيا، الكلية أما
ألنها حقيقة اعتبارها يستحيل ولكن ما، لنظرية عمليٍّا تخضع أن يحدث وقد حاكم.
(أي ذاتيٍّا أيًضا بل يكون)، أن ينبغي ال ما (أي موضوعيٍّا فقط ليس الحاكم، من مفروضة
هنا كانط أن ويبدو يخطئ! ال فإنه بخطئه مرة يعرتف وَمن إصداره). أحد يستطيع ال ما
الدولة ومحاولة الفلسفة، بكلية يتعلق فيما كائن، هو وما يكون، أن ينبغي ما يعيشرصاع
كلية أساتذة أراد ما فإذا استقاللها. عن دفاًعا الدولة ضد كانط ورصاع عليها، السيطرة
خارجية، سلطة عىل ذلك يف يعتمدون ال فإنهم الجمهور، عىل نظرياتهم عرض الفلسفة
أجل من عميل نحو عىل إال بنظرياتهم يؤمنون ال أنهم كما وحده. العقل سلطة عىل بل
وصلوا فقد أنفسهم؛ وبني بينهم النظري، صدقها برهنة عىل قدرتهم من بالرغم املمارسة،
الفحص هذا ممارسة عىل القادرة القوة هو والعقل الحر، الفحص عىل بناءً نظرياتهم إىل

الحر.
الحكومة. أو الدولة سلطة عىل وليس وحده، العقل عىل إذن الفلسفة حقائق تعتمد
ال ألنها جليلة؛ خدمة لها تقدم وأن األخرى، الثالث الكليات عىل الرقابة وظيفتها وتكون
للدولة، العليا الكليات تقدمها التي املنفعة أما للعلم. األول الرشط وهو الحقيقة، إال تبغي
كلية اتخذت قد بأنها الفخر هذا الالهوت لكلية نرتك أن ويمكننا الثاني. املحل يف فتأتي
تسري هل نعرف أن املهم إنما فيها. تتحكم أو تستبعدها، لم أنها طاملا لها، خادمة الفلسفة
نورها! فتخفي وراءها، تجرُّها الالهوت كلية أن أم املشعل، حاملًة املقدمة يف الفلسفة كلية
إعطاء ثم الحقائق، فحص يف الحرية الفلسفة كلية تمثله الذي التواضع هذا إىل ويُضاف
ِريَب موضع ليست الفلسفة وبأن بها، الحكومة وتوصية العليا، الكليات الفحص هذا نتائج
التي التاريخية العلوم قسمني: الفلسفة كلية وتشمل عنها. االستغناء يمكن ال وأنه تهمة، أو
يقدمه ما وكل اإلنسانية، والعلوم واللغة، والجغرافيا، التاريخ، (مثل: التاريخ عىل تعتمد
والفلسفة، الرياضة، (مثل: العقل عىل تعتمد التي الخالصة العقلية والعلوم الطبيعة)، علم
العلوم، من القسمني بني العالقة بحث ضمنها ويدخل واألخالق). الطبيعة، وميتافيزيقا
والتمحيص. والنقد والفحص للبحث موضوع إنها حيث من اإلنسانية، املعرفة أجزاء وكل
ويجب ذلك. من منعها للحكومة يمكن وال العلوم، كل بفحص إذن الفلسفة كلية تطالب
أن ا حقٍّ واملحزن املؤسف ومن وتساؤالتها. وشكوكها اعرتاضها العليا الكليات تقبل أن
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مكاسبها؛ من والنيل وأركانها، استقرارها وزعزعة العليا، الكليات هزَّ الفلسفة نقد يسبِّب
جهاز يمثِّلون ألنهم الفلسفة؛ نقد العليا الكليات رجال يعارض أن الطبيعي فمن لذلك
مثل ألنهم الفلسفة نقد معارضة فقط العلماء لألساتذة ويمكن وسلطتها. ونظامها الدولة
الدولة نظام مع املتواطئني الكليات أساتذة الدولة لعمالء بذلك يسمح ال ولكن الفالسفة،
القانون رجاُل نقد لو ألنه ذلك؛ يحدث أن الطبيعي ومن الحقيقة. حساب عىل له والداعمني
الناس َلرفض الالهوت الدين رجال نقد ولو والتمرُّد، العصيان عىل الشعَب َلحثُّوا القانوَن
لألساتذة يمكن إنما عالجهم. املرىضيف وثق ملا الطب قواعد األطباء نقد ولو الكنيسة، سلطة
أجل من والعقل، العلم باسم بينهم، فيما الفلسفة اعرتاضات يف النقاش وحدهم العلماء
يف والطالب األساتذة بعض يرجع أن املناقشات هذه تسبب ما وكثريًا الحقيقة. إىل الوصول
بالحق والتسليم املستنري، العقل من أفضل هناك فليس صاغرين؛ الحقيقة إىل األمر نهاية

فضيلة.
مرشوع، غري رصاع قسمني؛ إىل الدنيا والكلية العليا الكليات بني الرصاع كانط ويقسم
رصاًعا أكان سواء والنظريات، اآلراء بني العلني الرصاع املرشوع: غري ومن مرشوع. ورصاع
عىل يقوم ال النقاش (ألن الشكل يف أم للجمهور)، َمْطلبًا ليس العلم (ألن املضمون يف علميٍّا
بل وانفعاالت، وعواطف شخصية دوافع عىل بل الخصم، عقل إىل موجهة موضوعية قواعد
أساليب أو والفساد؛ الرشوة، مثل: املرشوعة، غري الرتغيب وسائل أو الحيل، وباستعمال
مما الشعب؛ أمام علنيٍّا الرصاع هذا مثل يحدث أن والخطورة العنف). مثل: اإلرهاب،
أن منها كلٌّ فتحاول جهلها. عىل واالعتماد الجماهري أذواق بتملُّق العليا للكليات يسمح
األسلوب ولكن واحدة، الغاية سعادته. عىل تعمل التي الوحيدة هي بأنها الشعب تُقنع
وهي الطبيعية، غاياته يف بل الحرية، يف وسعادته هناءه يضع ال الشعب كان وملا مختلف،
من املدنية بالقوانني محفوظة الدنيا يف ممتلكاته تكون وأن املوت، بعد سعيًدا يكون أن
كلية فإن الطويل، والعمر الوافرة بالصحة الحياة يف ببدنه يتمتَّع وأن فيها، اآلخرين طمع
مبدأ وعىل العقل، عىل اعتمادها بقدر إال األهداف هذه يف املشاركة تستطيع ال الفلسفة
اآلخرين: بوعود وليس الخاص، بجهده لنفسه يقدِّمه أن اإلنسان يستطيع ما وعىل الحرية،
معتمًدا مرضه، يف صابًرا صحته، يف معتدًال يكون وأن اآلخرين، يؤذَي وأالَّ يعيشرشيًفا، أن
يضبط أن فقط عليه بل عميقة، علوم إىل يحتاج ال فإنه ذلك، ولتحقيق الطبيعة. تلقائية عىل
أسهل حلوًال يريد ألنه الفردي؛ الجهد بهذا يهتم ال الشعب ولكن العقل، ويتبع انفعاالته،
يرفض ألنه نظًرا قبوًال أكثر مقرتحات له تقدم أن العليا الكليات فيطالب أكرب. ووعوًدا
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ذلك كل للفالسفة: ويقول والتغيري. باإلصالح تطالبه التي أو حريته من تحدُّ التي القوانني
ثالثة يعرف أن منا كلٌّ يريد إنما طويل، زمان منذ معروفة ثرثرة الفالسفة العلماء أيها
القضية أكسب كيف والثاني: جاحد؟ آثم وأنا اآلخرة، إىل تذكرة أنال كيف األول: أشياء؛
بالحياة أتمتع وأن طويًال، عمًرا وأعيش جيدة صحة ذا أكون كيف والثالث: مخطئ؟ وأنا
إذن الشعب ر يتصوَّ السليم! الحس هو املهم ولكن طويًال، درستم لقد وعرضها؟ بطولها
أحد استطاع ما فإذا العادات! خوارق منهم ينتظرون سحرة أو مون منجِّ كأنهم العلماءَ
له توفر أن عن بعجزها ويوقن الفلسفة، كلية سيحتقر فإنه يطلب، ما الشعب يعطي أن
يرتكوا لم إن بالفعل َسَحرًة العليا الكليات خريجي من األعمال رجال ويكون احتياجاته.
القدرة هذه لكشف بل دحضها، أو نظرياتهم قلب أجل من ليس ضدهم، يعملون الفالسفة
رجال يتعدَّى عندما املرشوع غري الرصاع هو هذا لهم. الشعب يعزوها التي السحرية
مهاراتهم إلظهار لهم مؤاتية وكفرصة ذلك، دين متعمِّ القوانني عىل العليا الثالث الكليات
للكليات عمالء قادته ر تصوُّ يف يخطئ ولكنه قيادة، إىل يحتاج الشعب إن الشعب. أمام
يعيشون وكيف حياتهم، يدبِّرون كيف يعرفون الذين العمالء هؤالء علماءها، وليس العليا،
أن بعد الدولة، تستعملهم لذلك واألدباء؛ القضاء ورجال الدين رجال وهم ،Savoir faire
تتفق ال عليه، معينة لفرضنظرية إليهم يلقونها التي للوعود نظًرا بهم؛ الشعب ثقة حازوا
بحرفية االعتقاد األفضل من مثًال الالهوت ففي عليه. السيطرة إىل تهدف بل الحكمة، مع
وإقامة الطقوس ببعض اإلتيان وأن بالعقل، اعتقاده ينبغي ما فحص دون النصوص،
القانون طاعة تهدف القانون ويف املرتكبة. الجرائم بعض يمحو أن يمكن الشعائر بعض
يمكن ال الذي املرشوع غري الرصاع هو هذا الشارع. قصد معرفة من املواطن منع إىل حرفيٍّا
الحكومة، مبدأ هو األوىل عليه تقوم الذي املبدأ ألن الدنيا والكلية العليا الكليات بني حسمه
إيقاع الحكومة أرادت ولو الخاصة. ميوله اتباع يف فرد كل ورغبة الفوضوية كان ولو حتى
كلية. الفلسفة موت إىل محالة، ال سيؤدي، فإنه الفلسفة، كلية مع رصاع يف العليا الكليات

الرصاع. لحل بطولية طريقة وهي
للكليات الحكومة بها تسمح التي النظريات ارتباط من ينشأ فإنه املرشوع، الرصاع أما
مهمة من نفسه الوقت ويف للخطأ، عرضة كانت وبالتايل ع؛ املرشِّ بإرادة عنها لإلعالن العليا،
النظريات هذه ألن مرشوع؛ ويحدثرصاع النظريات. هذه صدق من ق التحقُّ الفلسفة كلية
من أيًضا ولكن والقانون، الحق حيث من فقط ليس مرشوع، رصاع وهو العقل، تعارض
وتوحي التاريخ، من مستمدة النظريات بعض هناك كانت فإذا يكون. أن ينبغي ما حيث
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إذا أما قبولها، تمَّ العقل مع اتفقت فإذا فحصها. الفلسفة كلية واجبات من فإن بتصديقها،
فحصها بعد ذلك، إعالن الفلسفة كلية حق من فإن العاطفة، أو الحس عىل معتمدة كانت
كانط ويضع قدسيتها. من ذلك ينال أن دون ر، تصوُّ إىل العاطفة وتحويل الهادئ، بالعقل

وهي: املرشوع الرصاع هذا مثل إلدارة صورية مبادئ أربعة

قوة له قرار أي حكم، إصدار يتطلَّب بل ودي، باتفاق الرصاع هذا حل يمكن ال (١)
وما العقل بني مساومة أيَّ كانط يرفض وهنا العقل. وهو القايض، يصدره الذي القانون
الالهوت. يف الحال هو كما آخر، ليشء خادًما التربير، وظيفة يف العقل استعمال أو سواه،
نظريات دائًما هناك سيكون ألنه األبد وإىل واحدة مرة الرصاع إنهاء يمكن ال (٢)
وتمحيص. وتحقيق بحث إىل حاجة ويف العليا الكليات عنها وتدافع الحكومة، تعرضها
نظام مواجهة يف برشيٍّا عقًال هناك أن طاملا الرصاع هذا بقاء عن تدافع الفلسفة كلية إن
ورجال القضاء، ورجال الدين، رجال من ووكالئها السياسية السلطة يف متمثل وضعي

األعمال.
بني فالرصاع بالخطأ، اتهامها أو للحكومة، إدانة أي الرصاع هذا ن يتضمَّ أن يمكن ال (٣)
تستخدمها التي الكليات وباقي كلية بني رصاع ولكنه الحكومة، مع رصاًعا ليس الكليات
السياسية. الجماعة بني وليس العلماء، جماعة بني يدور نقاش وهو لها. بوًقا الحكومة
وكلية الربملان، يف اليمني تمثل العليا الكليات إن العلماء. بني بالخالف للحكومة شأن وال
وال وبموضوعية. بحرية تفحص والثانية الحكومة، عن تدافع األوىل اليسار. تمثل الفلسفة
الفلسفة، كلية ضد العليا الكليات نرصت وإال الرصاع هذا يف الحكومة تتدخل أن يجب
الفكرية املعارضة اعتبار يف كانط جرأة تبدو وهنا بدعة. تعتربها الحكومة زالت ما والتي
الوضع ضد الفكر حرية عن دفاًعا الكبار، املناضلني كأحد ويبدو يمينًا. واملوافقة يساًرا

القائم.
فيما املواطنني وجماعة العلماء جماعة بني اتفاق هناك كان إذا الرصاع هذا يدور (٤)
نحو بنوعيها، للكليات واملستمر الدائم التقدم لصالح مراعاتها يمكن التي بالقواعد يتعلق
تضعها التي والتعبري والرأي الفكر حرية عىل والقيود الحدود كل بذلك الغية أعظم، كمال
وال العليا. هي الدنيا والكلية الدنيا هي العليا الكليات تصبح النحو هذا وعىل الحكومة.
عن ولكن وعمالءها، حلفاءها الحكومة بتغيري أو سلطة، عىل بالحصول ل التحوُّ هذا يحدث
وسيلة أنجح الفكرة هذه يف السلطة تجد حتى السلطة، بيدهم ملن النصح إسداء طريق

السلطان. عىل االعتماد دون غاياتها لتحقيق
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وأهداف للبرشية قصوى غايات تحقيق إىل أساًسا يهدف الكليات بني الرصاع هذا إن
لآلخر وما لألنا ما بني وخالًفا املقاصد، فيه تتباين نزاًعا أو حربًا وليس لإلنسانية، سامية
هي الفلسفة كلية ومهمة امللكية. فوق والحرية يشء، كل فوق الحرية إن وعلم. حقٍّ من

مستنري. مجتمع وخلق بحقوقه الشعب توعية
وموضوعاته، الرصاع هذا ملواطن عمليًة نماذَج كانط يعطي العامة املبادئ هذه وبعد
األول الرصاع فموضوع والشعب. الحكومة بني الرصاع هذا موقع بني أن بعد حله، وطرق
املسلمون يقول كما النقل، أساس العقل أن أم العقل أساس النقل هل الكتاب: تفسري هو
الكنيسة بإيمان يتعلَّق فيما العاِلم وهو ، الكتابيُّ الالهوتيُّ األول املوقف عن يدافع القدماء؟
املوقف عن ويدافع آخر. شخص إرادة من مستنبطة قوانني أي قواعد عىل يقوم الذي
عىل يقوم الذي الديني باإليمان يتعلَّق فيما بالعقل العاِلم وهو العقيلُّ الالهوتيُّ الثاني
عىل الدين س يتأسَّ أن يمكن وال إنسان. أي عقل من استنباطها يمكن باطنية، قوانني
يشمل بل هللا، عند من وحي إنها يُقال عقائد ليس أنه كما وطقوس، ونواهَي أوامَر مجرد
عن يختلف ال النحو هذا عىل فالدين إلهية. أوامر باعتبارها عام، بوجه واجباتنا مجموع
أي الصورة. يف فقط يختلف ولكنه بالواجبات، يتعلق ألنه موضوعه يف أي مادته، يف األخالق
اإلرادة عىل التأثري أجل من ُخلُقية فكرًة باعتباره هللا، فكرة من املستنبط العقل ترشيع يف
متعددة طرٌق بل متعددة دياناٌت هناك ليس املعنى وبهذا بالواجبات. للقيام اإلنسانية
مختلفة صورة أي العقل، من تأتي ال التي الرسمية وبالعقائد اإللهي بالوحي لإليمان
من وتتكوَّن الكتاب. يف وهي املعنى. بهذا دين فاملسيحية اإللهية. لإلرادة حسية وتمثالت
الديني اإليمان هو األول organon اإليمان وآلة ،canon اإليمان قواعد مختلفني: جزءين
القواعد، عىل يقوم الذي الَكنَِيس اإليمان هو والثاني قواعد، دون العقل عىل القائم الخالص
سعادة وكأن سعادتكم، تجدوا الكتاب يف ابحثوا الكتابي: الالهوتي يقول الوحي. ويتطلَّب
تاريخي، حيسٍّ كتاٍب من تؤخذ ال رات والتصوُّ املبادئ إن مكتوب. نصٍّ يف تكمن اإلنسان
وكأن الكتاب، عىل الكتابي الالهوت كلية وترص يختلف. وقد الديني، اإليمان مع يتفق قد
أجل من الرصاع يف وتدخل الفلسفة كلية تأتى وهنا الدين. من جزء األشياء بهذه اإليمان
املرتبطة الحواريني تعاليم عن أيًضا يُقال التفسري منهج عن يُقال وما الَخْلط. هذا إيضاح
لكيال يفعرصها الخاطئة ببعضاآلراء التسليم طريق عن سلبيٍّا سواء معينني، بعرصوزمان
إيثار مثل إيجابيٍّا أم الرشيرة؛ األرواح بوجود التسليم مثل الشائعة الناس بعقائد تصطدم
التفسري علم إن األمر: خالصة الجديد. اإليمان إىل القديم اإليمان من واالنتقال معني، شعٍب
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باستبعاد الثانية األوىل تتهم الفلسفة. وكلية الالهوت كلية بني الرصاع موضوعات أحد هو
الدين بإهمال األوىل الثانية وتتهم العقل، مع تتفق بحيث تأويلها، أو بها امُلوَحى العقائد
وبالتايل الحقيقة؛ إىل تهدف الفلسفة كلية إن العقل. عىل يقوم الذي الخلقي الباطني
تكون بل فقط، فلسفيٍّا يكون التفسري أن ذلك يعني وال النصوص. تأويل إىل تضطر
األحوال كل يف اللغوية أو التاريخية التفسري مناهج ألن كذلك؛ هي فقط التفسري مبادئ

العقل. يمليها مبادئ عىل تعتمد
كلية بني الرصاع حل أجل من الكتاب، لتفسري فلسفية مبادئ أربعة كانط ويطرح

وهي: التفسري، موضوع يف الفلسفة وكلية الالهوت

أنها عىل بها وامُلسلَّم النظرية العقائد بعض عىل تحتوي التي الكتاب آيات إن (١)
قضايا ن تتضمَّ التي تلك أما بالعقل. تفسريها يمكن العقل، حدود تتجاوز ولكنها مقدسة،
أن وهو قبل، من الفقه أصول علماء قاله ما وهو تأويلها، يجب فإنه العميل، العقل ضد
النظر، يف ظنيٍّا يكون الواحد خرب أن حني يف وعمًال، نظًرا اليقني، يعطي املتواتر الخرب
من فهي التثليث؛ عقيدة األول: مثلني؛ املبدأ هذا عىل كانط ويرضب العمل. يف يقينيٍّا ولكن
التثليث أن يرى الذي أوغسطني عكس عىل العملية، بالحياة لها شأن ال الحرفية الناحية
الطبيعة. مظاهر من مظهر كل ويف اإلنسانية، النفس خلجات من َخْلَجة كل يف كائن
عقيدة وكذلك العملية. األخالق يف آثاره هو املهم إنما كانط، عند يهمُّ ال النظري فالتثليث
لهذه أثر من ليس إذ التاريخ؛ يف مًعا وتضعهما واإلنسان هللا بني تجمع التي د التجسُّ
لذلك أثر فال مادة، الروُح كانت أم روًحا املادة أكانت فسواء العملية. الحياة يف الحقيقة
روحيٍّا والعيش األخالق عىل ذلك آثار يف أوغسطني قاله ما عكس عىل العملية، الحياة يف
أنه من بولس الحواري قاله ما كانط ويهاجم الروحي. العالم يف ماديٍّا أو املادي العالم يف
عىل خلقية عملية حقيقة أقام ألنه أساس غري عىل يكون بعثنا فإن املسيح يُبْعث لم إذا
فسواء الرباني، العشاء يف نفسه اليشء يُقال وكذلك املسيح. بعث واقعة وهو نظري ظن
عىل والجرح واملوت التالميذ. املعلم وداع الوداع، يعني فإنه يحدث، لم أم تاريخيٍّا أحدث
وملاذا املرشوع. فشل يعني فذلك يحدث، لم أو تاريخيٍّا حدث قد كان إذا يهم، ال الصليب
اليقني بإعطائنا يكفينا، العقل أن مع التاريخية الروايات صحة حول مناقشات يف الدخول
للكتاب والروحي والفلسفي الخلقي النقد هذا مؤسس كان كانط أن يبدو وهنا العميل؟
يعطَي أن دون بعد، فيما والكاثوليكية الخلقية، الربوتستانتية فيه سارت والذي املقدس،
كانط ويرضب العقل. عىل اعتماًدا النصوص لنقد قبل، من اسبينوزا فعل كما اهتماًما،
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الالهوتيون اتفق فقد وإلرادته؛ هلل العقالني تعارضتصورنا التي الكتاب بآيات ثانيًا مثًال
أن كما األعظم. املفرسِّ هو فالعقل التنزيه، ومقتضيات يتفق بما التشبيه فهم رضورة عىل
الحرية ضد ألنه العقل مع يتفق ال الذي الخاص رأيه تمثِّل املسبق القضاء يف بولس عقيدة

واألخالق. واملسئولية األفعال واختيار
ال أنها عرفنا إذا صحيًحا إيمانًا يكون بها يوحى التي النصية بالعقائد اإليمان إن (٢)
ألن نقًصا وال عيبًا ليس فيها الشك أو غيابها وأن ذاتها، يف نظرية قيمة أية عىل تحتوي
ويكون النظر. وليس يهم، الذي هو والعمل العمل. وصدَّقه القلب يف َوَقر ما هو الدين
هي العقيدة ليست العمل. مع اختالفها أو اتفاقها مدى هو النصية، العقائد مقياسصحة
اإليمان أن حني يف العماد، مثل عليه الربهنة يمكن ال النظري اإليمان إن إذ العمل؛ بل اإليمان
وسلطتها؛ ونظامها وحدها الكنيسة تهمُّ العقائد إن األفراد. سلوك يف للعيان ظاهر العميل
ويبدو الخلقي. واليقني الباطني اإليمان تهمُّ ال ولكنها منها، وتتعيَّش عليها تعيش فهي
من هروبًا عملية، أخالق مجرد إىل الدين تحيل خالصة، صوفية نزعة هنا ينزع كانط أن

الظنية. النظرية العقائد
علة نتيجة وليس الخلقية، قواه الخاص اإلنسان الستعمال نتيجة يكون العمل إن (٣)
النصوص تأويل يجب لذلك عاجًزا؛ سلبيٍّا موقًفا أمامها اإلنسان يقف علوية، خارجية فاعلة
حرية عن مدافًعا هنا كانط ويبدو األول. املبدأ مع تتفق بحيث العلة، بهذه توحي التي
وضعه مقابل يف الخلقية، ومسئوليته اإلنسان إرادة مربًزا األفعال، يف الجرب ضد االختيار
تاب الذي آدم ِوْزر ل يتحمَّ هو فال املسيح، وخالص آدم خطيئة بني الالهوت، يف السلبي

بنفسه. نفسه خلَّص هو وال عليه، هللا
بأن للعقل يُسَمح ضمريه، أمام اإلنسان لتربير الشخيص السلوك يكفي ال عندما (٤)
نقصه؛ إلكمال الطبيعة، فوق من يأتيه ل مكمِّ يشء إىل حاجة يف وبأنه بحدوده، يعرتف
األساس. هذا عىل معني بشعب واملتعلقة بذلك، الخاصة النصوص تفسري يجب وبالتايل
بحيث تفسريها، ويحاول اليهودية، العقائد يف االختيار عقيدة إىل يُشري هنا كانط أن ويبدو
ال التفسري هذا حتى ولكن العقل، من بقرار العون طلب وهو العقل، مبادئ مع تتفق
وبأن العقل، عجز بإمكانية يعرتف ألنه الصارمة العقلية كانط فلسفة مع متفًقا يبدو
الالهوتي املوقف وهو الحدود، هذه تجاوز عىل قادرة أخرى قوٌة وراءه وبأن حدوًدا، له
فإن األمام، إىل خطوات تمثل األوىل الثالثة املبادئ كانت فإذا كانط. يرفضه الذي التقليدي
خطوة تمثل كانت وإن كانط، لفلسفة بالنسبة الخلف، إىل خطوة يمثل الرابع املبدأ هذا
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عىل الكتابي الالهوتي اعرتض ما فإذا اليهودية. يف االختيار عقيدة لفهم بالنسبة األمام إىل
عليه الرد أمكن املسيحية، إىل وليس الطبيعة، دين إىل تشري بأنها قائًال األربعة املبادئ هذه
كان ولو حتى قبل، من لسنج الحظ كما والعقل، الطبيعة دين هي املسيحية بأن بسهولة

الطبيعة. خارج من مصدرها

لحل التفسري يف الفلسفية كانط ملبادئ ه توجَّ أن يمكن التي االعرتاضات ألهمية ونظًرا
الكتابي، النيص الالهوتي اعرتاض االعرتاضات؛ من نوعني يورد فإنه الرصاع، موضوع
اعرتاضني؛ الكتابي الالهوتي يوجه للكتاب. العقيل التفسري وضد نفسه ضد واعرتاضالعقل
ويمكن النيص. الالهوت ميدان يف تدخل أن يجب ال التي الفلسفة كلية أحكام هذه أن األول:
الباطني الديني اإليمان أما تاريخي، علم إىل حاجة يف الكنيسة إيمان بأن ذلك عىل الرد
األول فيكون بمقتىضالعقل. يتمُّ للثاني كحامل األول فتفسري وحده. العقل إىل يحتاج فإنه
الحقيقة. حول الخالف بشأن العقل من أعىل هو َمن هناك وليس غاية، والثاني وسيلة،
الالهوتيني بني الخالفات حل له َلرشٌف إنه بل الفلسفة، من الالهوت عىل إذن خطر ال
تتوقَّف الفلسفة استخدام عن الالهوت فيه ف يتوقَّ الذي الوقت يف حال، أي وعىل النصيني.
يف العامة الفلسفية املبادئ هذه أن الثاني: واالعرتاض الالهوت؛ يف ل التدخُّ عن الفلسفة
يف صحيح غري وهذا فلسفية. أو نصية وليست صوفية، رمزية تفسريات مجرد التفسري
مجرد باعتباره القديم العهد يأخذ الذي الرمزي التفسري النيصهو التفسري ألن كانط رأي
األحالم ألن الصويف التفسري يستبعد فإنه الخلقي، التفسري أما .AIIégorie رمزية حكاية
الطبيعة. عىل أي العقل، عىل تعتمد األخالق أن حني يف الطبيعة، خارج من تأتي والرؤى
تفسري محاولته يف نفسه ضد العقل هها يوجِّ التي االعرتاضات من الثاني النوع أما

وهي: أربعة، منها يذكر كانط فإن عقليٍّا، تفسريًا الكتاب

ويرد عقليٍّا. ليس املعرفة هذه أساس ألن بالعقل، وليس بذاته، يُفرسَّ الوحي إن (١)
ال الوحي ألن العقل؛ استعمال من بد ال بعينه السبب لذلك بأنه االعرتاض هذا عىل كانط

العقل. يف بل التجربة يف أو التاريخ يف س يتأسَّ
البداية فإن اإللهية، اإلرادة متضمنًا الوحي وكان العمل، يسبق النظر كان ملا (٢)
إن كانط رأي ويف اإلرادة. يف وشك خطأ العمل أي اإلرادة موضوع يف النظر أي بالعقل،
الديني باإليمان يتعلق فيما ليس ولكن الكنيسة بإيمان يتعلق فيما االعرتاضصحيح هذا

بالحقيقة. االعتقاد عىل يقوم الذي
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قوة تحقق، إذا القول، هذا يصاحب لم إن « وِرسْ «ُقم للميت: يُقال أن يمكن كيف (٣)
ويشري للعقل. أيًضا موجه النداء هذا أن كانط ويرى بها؟ للعقل شأن ال للعادة، خارقة
أن ويبدو اإلرادة. بفعل الخلقية الحياة إمكانية أي الخلقية، للحياة الرتنسندنتايل املبدأ إىل

املعجزات. وقوع لتربير الشهري مصطلحه يستعمل هنا كانط
مجانًا، بها نعرتف علٍة عىل يقوم مصرينا بها يتعلَّق مجهولة بوسيلة اإليمان إن (٤)
من ولكن ذلك، بصحة كانط ويعرتف ذلك. يف للعقل دخل وال بها، نشعر لحاجة إشباًعا

العملية. الناحية من األقل عىل َقبْلية فكرة عىل تأسيسه األفضل

والنَِّحل واملذاهب الِفَرق د وتعدُّ الدين َوْحدة موضوع إىل جديد من كانط ويعود
الرتاث عىل وتقوم الكنيسة، إيمان من فتنشأ الِفَرق أما واحد، دين إال هناك ليس وامللل.
الشعبية، واملسيحية واملسيانية، اليهودية، مثل: للفرق، التاريخي اإلحصاء يهم وال والكتاب.
الخرافة وإما الدين إما حينئٍذ القسمة مبدأ ويكون َقبْليٍّا. قسمتها بل الخاصة، واملسيحية
هم األول باملبدأ يعتقدون والذين ألف». «ال تعارض «ألف» مثل عقيل مبدأ وهو الوثنية. أو
والتقوى األخالق وضع هو اإليمان الكافرون. هم الثاني باملبدأ يعتقدون والذين املؤمنون،
ال أي خلقي، ترنسندنتايل كائن بوجود يعرتف ال ألنه منه إخراجهما والكفر الدين، يف
وإن الباطني، اإليمان وهو باألخالق، َقبْليٍّا إذن مرتبط إيمان كل ذاتها. باألخالق يعرتف
بأنها الكنيسة وصف يكون وبالتايل الكنيسة؛ تصفه كما اإليمان يكون فإنه يرتبط، لم
لإليمان صفتان وبالتايل للعقل؛ صفتان وهما الرضورة، يتضمن الشمول ألن تناقًضا شاملة
َقْدر عىل يحتوي دينية، عقائد أنها عىل منظمة عقائد يطرح َكنَيس إيمان كل إن الباطني.
رجال هم اإليمان هذا عىل يقومون والذين الجوهري. يف الَعَريض وضع أي الوثنية، من
مصلًحا كانط يبدو وهنا اإليمان. هذا إىل أيًضا الربوتستانت إيمان ل تحوَّ وربما الدين.
مؤسيس كانوا أن بعد العقائدي، اإليمان يف الوقوع من إياها محذًِّرا أيًضا للربوتستانتية
اإليمان عىل الكنيس اإليمان سلطة من الطائفية أو الدينية الفرق تنشأ الباطني. اإليمان
العقل عىل يقوم الذي الباطني اإليمان ويرتكون ومذاهب، شيًعا الناس فيتفرَّق الباطني،
ضد بل املضمون ضد ليس والعصيان، والتمرد والفرقة الفتنة النتيجة وتكون والضمري.
مع رسية أو علنية أخرى فرق فتنشأ والتفرق، التعدُّد كثر التسلُّط قوي وكلما الشكل.
مشايخ مثل املجتمع، ومصلحة الدين عن تكون ما أبعد وسائط تظهر أو ضدها، أو الدولة
السبب هي الِفَرق الباطني. والدين األخالق، عن االبتعاد ثم ومن الَكذَبة؛ واألنبياء الطرق
الفرق. هذه وجود يف السبب هو الكنيس اإليمان أن كما الدولة، يف متعددة ديانات وجود يف
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عىل ثناء وهذا الحر. واالختيار الضمري حرية عىل دليل للشعب والديانات الفرق هذه وترك
بالدين؛ مرضٌّ ذلك ولكن االختيار، وهذا الحرية هذه بمثل للشعب تسمح التي الحكومة
عىل االتفاق دون الوسائل عىل خالٌف هناك يكون وملاذا والشمول. الوحدة من خاٍل ألنه
يف أخذنا إذا ممكنٌة الدين وحدة إن املضمون؟ عىل االتفاق دون الصورة عىل وخالف الغاية،
الوسيلة وتركنا املختلفة، الدينية والفرق الطوائف بني واملضمون والجوهر الغاية االعتبار
الدين أشكال كل تركوا لو الدين وحدة يجدوا أن أيًضا لليهود ويمكن والَعَرض. والصورة
تركوا أي مالبس»، بال «اإلنسان وأخذوا إنسان»، بال «املالبس تركوا القديم، السحري
باملسيحية، يؤمن أن اليهودي يستطيع بل كنيسة». بال «الدين وأخذوا دين»، بال «الكنيسة
الذي واملسيح اليهود يخاطب وهو اليهودي املسيح بني ويفرِّق واإلنجيل، التوراة ل ويؤوِّ
لدى الُخلُقية باملسيحية ا ً مبرشِّ هنا كانط ويبدو لألخالق. كمعلِّم جميًعا، البرش يخاطب

اليهودية. الطائفة مقدمتهم ويف األخرى، الطوائف
يصوغ إنسان»، كل قلب يف غاية باعتباره الدين «وحدة وهو ر التصوُّ لهذا وتأييًدا
من الربهان ذكر ثم الحل، وإيراد املشكلة، عرض صورة يف جديد من القضية كانط
كانط. فيه نشأ الذي القنوط أو التقوى مذهب خاص وبوجه وحدها، الربوتستانتية داخل
أن يجب الديني الوعظ أن هي (١٦٣٥–١٧٠٥م) Spener شبنر وضعها التي فاملشكلة
بالرغم الرأي هذا األرثوذكسية عارضت وقد أفضل. ذوات إىل وليسفقط آخرين، إىل يحوِّلنا
اآلخر، إىل يحوِّلنا أن عىل الباطني اإليمان قدرة أي بالفعل، قائمة مشكلة عن يعربِّ أنه من
الطبيعة خارج من يأتي املشكلة لهذه صويف حل وهناك الذات. تحسني عىل فقط وليس
صوفيتنا يقول كما أو القلب، عرص بطريقني؛ اإلنسانية العاطفة يف يظهر ثم الحسية.
للتمتع والثاني الرش من للتخلُّص األول «البَْسط». أو القلب، انفراج أو «الَقبْض»، القدماء
Franke وفرانكه شبنر عند التقوى» «مذهب فرقتان؛ الربوتستانتية يف ظهرت لذلك بالخري؛
يرى (١٧٠٠–١٧٦٠م). Zinzendorf زنزندورف عند و«املورافية» (١٦٣٣–١٧٢٧م)؛
الطبيعة، خارج من تأتي بقوٍة يتمُّ الرش من والخالص والرش الخري بني التمييز أن األول
الحزن انفعاالت يف أو الحية، الصالة يف تحدث بمعجزٍة يتم الخري إىل الرش من التحوُّل وأن
أن الثاني ويرى أملانيا). شمال يف ساحر (أشهر هامان عند الحال كان كما والخوف،
ذلك ومعرفة الكمال، نحو واتجاهه بخطئه، اإلنسان وعي طريق عن يتم الرش الخالصمن
للخري. له ويؤهِّ نقصه، له يعكس أن الحالة هذه يف الخلقي القانون وظيفة وتكون بالعقل.
روحي فردي صويف اتجاه املذهبني وكال قت. تحقَّ قد املعجزة تكون ذلك تحقق ما فإذا
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والثاني الرش، مع الرهيب رصاعه يف األول اإللهي؛ والفضل الذاتية الرشوط عىل يعتمد
عىل يقوم الذي برهانه بعرض النهاية يف يقوم فإنه كانط أما الخري. روح باستلهامه
ألن واألحالم، والعاطفة التجربة من يأتي ما وكأنَّ الطبيعة، خارج من يأتي ما كل استبعاد
الجدير اإلنسانية، ممثل اإلنسان، هو الوحيد الربهان إنما العقل. يف إال توجد ال هللا فكرة
طاعة ألن العقل يف املؤسسة الخلقية للقوانني خاضع بأنه ووعيه إنسانيته، يف الشك بعدم
يكون، أن ينبغي ما هو فالربهان الخالص. وللعقل الطبيعي للنظام مطابقة القوانني هذه
والذي لإلنسان الداخيل الخلقي االستعداد هو الحسية، الطبيعة خارج من يأتي ما وليس
العيبني كانط يتجاوز النحو هذا وعىل فيه. اإلعجاب موطن ويكون إنسانيته، عن يفصله ال
الذي اإليمان هو الوحيد الربهان إنما القاتل. والتصوُّف روح، بال األرثوذكسية الرئيسني:
واملنظم الكمال، نحو لهم والدافع البرش، قلوب يف القارُّ وهو العميل، والعقل النقد عىل يقوم
اإليمان، هذا ملثل الحكومة استعمال يف خطورٍة من وليس املرئية. غري الشاملة للكنيسة
حالة مجرد بل كنيس إيمان إىل ل يتحوَّ ال الباطني اإليمان ألن الَكنَيس اإليمان مع تفعل كما

الناس. ضمائر يف وتفتش عليها، يدها تضَع أن للحكومة يمكن ال فردية
وكلية الفلسفة كلية بني الرصاع حل كيفية لبيان كتابه من األول الجزء كانط ويختتم
بمسائل يتعلق ففيما العمل. تقسيم طريق عن بينهما والوئام السالم يعود حتى الالهوت
أو املضمون الالهوت كلية ومهمة الشكل، الفلسفة كلية مهمة تكون النظري العميل العقل
األحكام ولكن َقبْليٍّا، معرفته يمكن الذي العقيل اإليمان الالهوت كلية مهمة ليست املادة.
عمل وذلك واإلنسان. هللا بني جديد أو قديم مليثاق طبًقا أو كتاب من املستمدة القانونية
Messianic مشياني إيمان النقيل اإليمان العلمانيني. عقل عمل وليس القانون، فقهاء
ميشيانية، بكنيسة إيمان وإبراهيم، بنيهللا امليثاق عىل كتاب مؤسسيف تاريخي، (مخليص)
كما العالم، نهاية حتى التكوين سفر يف الكون تاريخ من ابتداءً إنجليلية، أو موسوية، أو
الصحة يف شك يحدث الكتاب يف زماني اضطراب لوجود نظًرا ولكن يوحنا، رؤيا تعرضه
وبالتايل الرشيعة؛ أحكام تصفها كما إلهية إرادة عن يعرب فالكتاب للنصوص. التاريخية
عدة ذلك أمام ولكن النصوص، صحة برشط السعادة، اإلنسان إلعطاء وسيلة أرسع يكون
تحدَّث الذي أن من اإلنسان يتحقق كيف الكتاب، يف تحدث قد هللا كان إذا فمثًال: صعوبات،
أنه يقني عىل اإلنسان إن ذلك؟ عىل حيسٍّ برهان وجود عدم من بالرغم هللا، هو الكتاب يف
يكون هللا عند من حديث إنه عنه يُقال ما فإن األخالق قواننَي الكتاب أحكاُم عارضت ما إذا
من بل الرشيعة فقهاء تعاليم من إذن تأتي ال الكتاب رشعية هللا. عند من ليس مزيًفا حديثًا
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الحكومة تفعل كما الشعب، عىل السيطرة هي الكتاب دين وظيفة إن األخالق. مع اتفاقه
نفسه الكتاب ولكن فيها، الشك عىل دافًعا الكتاب عىل األخالق إقامة تكون وبالتايل تماًما؛
الناس. حياة يف يحدثه الذي الطيب لألثر نظًرا الخلقية، أي األلوهية برهان عىل يحتوي
الكتاب، أخذ من بد ال هذا وعىل التاريخية. املعرفة عىل س تتأسَّ فإنها النظرية، الحقيقة أما
صحيح حكم الكتاب عىل حكمه هل : املفرسِّ لنا يقول أن بد وال هللا. عند من وحي وكأنه
فهدفه الثاني الحكم أما النص، مع متفًقا يكون أن بد ال األول الحكم عقائدي؟ حكم أم
هدفه األول الحكم ميت. إيمان تاريخية قضية بمجرد اإليمان ألن والخلقية الروحية الرتبية
الالهوت، أساتذة حق من األول شعبي. تربوي هدفه الثاني الحكم بينما خالص، علمي
العقل مجهر تحت األول الحكم يضعون حني وحدهم الفلسفة أساتذة حق من الثاني ولكن

والنقد.
بملحقني؛ املتنازعتنَْي الكلِّيَّتنَْي بني والسالم الوئام لتحقيق الخاتمة هذه كانط يشفع ثم
ووقت املقدس، للكتاب العميل باالستعمال تتعلق التاريخية النقلية املسائل بعض عن األول
الخلقية؛ بالصحة كانط يحلُّها التي التاريخية الصحة مشكلة وهي التاريخ، يف ظهوره
وما العالم يف اإلنسان وضع كانط يبنيِّ وفيه الدين، يف الخالص التصوُّف عن والثاني
كانت إذا التاريخية: النقلية املسائل هذه من كانط ويذكر وحرية. عقٍل من به يتمتَّع
يجد لم إذا الَكنَيس، اإليمان يفعل ماذا والشعب، الكنيسة بني الربط وسيلة هي الحكومة
اللغة قواعد نعلم هل تأليفه؟ تم عرص أي ويف الكتاب؟ مؤلِّف َمن تدعمه؟ وراءه الحكومة
عن شيئًا نعلم هل صحيحة؟ وثائق لدينا هل تفسريه؟ ونحسن الكتاب نفهم لكي القديمة
عامًلا)؟ سبعني يد عىل اإلسكندرية يف اليونانية اللغة إىل العربية التوراة (ترجمة السبعينية
إجاباٍت يجد ولكنه اسبينوزا، يجد كما العلمية، األسئلة هذه عىل إجابة أي كانط يجد وال
بد فال بينهما، تعارض حدث ما فإذا والروحية. الخلقية الرتبية الكتاب فمهمة خلقيًة.
فالكتاب شيئًا. الحق من يُغني ال الظن ألن الخلقية الحقائق لصالح ى يتنحَّ أن من للكتاب
العقل عىل يعتمد ألنه الحريف التفسري من أفضل بالسياق والتفسري يقني، واألخالق ظنٌّ
قراءة من الهدف إن الشاملة. األخالق قوانني عىل يعتمد كما الثابتة، العقل حقائق وعىل
من املعنى تُخرج فاملوعظة األخالق. تحسني ولكن الحرفية معانيها معرفة ليس النصوص
تاريخية وثائق ليست اإلنجيل شهادات إن واأللفاظ. الحروف من وليس املستمعني، قلوب
وللدولة للشعب أفيد وهذا املقدس، بالتاريخ يتعلق فيما للعقل عملية مبادئ بل صحيحة

للنصوص. الحريف التفسري من
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األمر حقيقة يف وهو الدين، يف الخالص التصوف عن كانط يتحدَّث األخري امللحق ويف
العقل. مستوى عىل القنوط ملذهب عرض هي التي الخلقية كانط فلسفة بل تصوًفا، ليس
معنى هو وهذا وحريته. وعقله راته تصوُّ اإلنسان؛ تمثِّل فلسفة هي كانط عند فالفلسفة
هنا كانط وكأن سالبًا. اإلنسان جعلت التي القديمة الفلسفة عكس الخالص»، العقل «نقد
ويكون العالم، مركز اإلنسان فيها يكون التي الكوبرنيقية» «الثورة يف كلها صفلسفته يلخِّ
يف الحديثة، العصور بداية يف األنثروبولوجيا مؤسس أفكِّر»، «األنا يف ديكارت بعد كانط
إيجابي عنرص كانط عند اإلنسان الوسيط. العرص يف سائدًة كانت التي الثيولوجيا مقابل
خالل من األول يكون؛ أن ينبغي وما يكون ما هو اإلنسان راته. بتصوُّ العالم يخلق نَِشط
ويعني كالحيوان، يكون إرادة أو عقل بال اإلنسان العقل. خالل من والثاني والذهن، الحس
املوضوعات يف والذهن الحس يُعمل لم إن الحرية. واحًدا؛ شيئًا اإلنسان يف واإلرادة العقل
بالروح. والثاني بالجسد، مرتبط األول األخالق، يف الحرة واإلرادة العقل يعمل الخارجية،
هللا فكرة فمن هللا. وجود عىل الوحيد الربهان هي األخالق أن إىل ذلك كل من كانط وينتهي
ملكوت ملكوتهللاهو واجباتنا. لكل شامل لألخالق ع كمرشِّ العملية هللا فكرة تنشأ النظرية
ون يسمُّ الذين وهم نفسه، اليشء الصوفية يقول أن غرابة وال الحق. الدين هو وهذا األخالق،
إيمان مجرد بل أشكال، أو طقوس أو عقائد بال باطني إيمان لديهم فالدين «املنعزلني»؛
والعمال، والعلماء، التجار، منهم ا؛ حقٍّ الكانطيون وهم كنيسة. أو كتاب عىل يقوم ال قلبي
الذين Quakers الكويكرز طائفة مثل وهم الالهوتيون. بينهم من ليس ولكن والفالحون،
الباطني الصويف الخلقي موقَفه برصاحٍة كانط يبني وهنا خالًصا. قلبيٍّا إيمانًا باهلل يؤمنون

الَكنَيس.1 الكتابي الالهوتي مواجهة يف

.Ibid., p. 13–91 1
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وأول الحقوق. وكلية الفلسفة كلية بني الرصاع موضوع كانط يتناول الثاني القسم ويف
أنه الالهوت، وكلية الفلسفة كلية بني األول الرصاع يف الحال هو كما الذهن، إىل يتبادر ما
تعربِّ كانت إذا ما وبيان والقوانني، والنظم الترشيعات فحص يف الفلسفة حق حول رصاع
وهواه. الحاكم إرادة عن تعربِّ أنها أم الشعب وإرادة الطبيعي والحق الطبيعي القانون عن
«التقدم»، موضوع وهو األذهان، إىل يتبادر ال موضوًعا القسم هذا يف يتناول كانط ولكن
التقدم تؤيد الفلسفة فكلية التاريخ. فلسفة حول يدور الرصاع وكأن اإلنساني، النوع تقدم
القائم، النظام أوضاع تثبت الحقوق كلية أن حني يف األمام، إىل خطوات وتدفعه اإلنساني،
ما إىل أقرب الجزء هذا كان وبالتايل الدولة؛ يف والقوانني والترشيعات النظم عن وتُدافع

ولسنج. هردر طريقة عىل التاريخ، فلسفة عن رسائله يف كانط قاله
تقدُّم يف يسري اإلنساني النوع جعل جديد: من املسألة كله القسم هذا يف كانط يطرح
األشاعرة وبني بينهم وكان قبل من املعتزلة طرحها التي املسألة وهي األفضل نحو مستمر
وهو األشاعرة. وتنفيه املعتزلة، تؤكده الذي واألصلح» «الصالح موضوع وهو عليه، خالٌف
والذي املمكنة»، العوالم «أفضل موضوع يف كانط قبل ليبنتز طرحه الذي نفسه السؤال
عىل إجابة علًما»، تصري أن تريد مستقبلة ميتافيزيقا لكل «مقدمة يف نفسه كانط طرحه
أو أسئلة صيغة يف عرشة صغرية بفقرات املرة هذه كانط ويجيب آمل؟» «ماذا سؤال:
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السابق، للرصاع كان الذي نفسه بالوضوح يكن لم ذهنه يف الرصاع أن عىل يدل مما أجوبة،
كانط: فيتساءل

اإلنسانية. تاريخ يف بل املعرفة، نظرية يف ليس سؤال وهو نعرف؟ أن نريد ماذا (١)
يحتاج ال طبيعي سؤال وهو النبي. أو العرَّاف يفعل كما املستقبل، عن بل املايض، عن ليس
عن وليس لإلنسان، الخلقي التاريخ عن سؤال أنه كما الطبيعة. خارج من عون أي إىل
النوع عن وليس وشعوبًا، مجتمعاٍت البرش كل عن أيًضا سؤال وهو الطبيعي. التاريخ
اإلنسانية تاريخ مستقبل السؤال: منطلق كانط يحدِّد النحو هذا وعىل املجرد. اإلنساني

الخلقي. الطبيعي
منطلقاته كانط حدَّد كما التاريخ هذا معرفة يمكن معرفته؟ نستطيع كيف (٢)
يمكن هل كانط؛ يتساءل وبالتايل وقوعها؛ قبل أي َقبْليٍّا املستقبلة بالحوادث تتنبَّأ كرواية
الفلسفة يف نفسه األول السؤال وهو َقبْيل؟ نحو عىل تقع حوادث أي َقبْيل، تاريخ ر تصوُّ
إرسائيل بني أنبياء تنبَّأ لقد ممكنة؟ الَقبْلية الرتكيبية األحكام تكون كيف الرتنسندنتالية:
التاريخ بحوادث إذن التنبؤ وعصيانها. إرسائيل لعناد نظًرا وقوعها، قبل الدولة بانهيار
يفعلون وال بدئه، قبل املسيحية بانحطاط الدين رجال يتنبأ كذلك ممكن. وقوعها قبل
يضع للدين. الخلقي األساس برتكهم فيه يساهمون إنهم بل االنحطاط، هذا إليقاف شيئًا
يكون املعرفة عىل فالقادر به، يتنبَّئُون َمْن أكتاف عىل التاريخ مسار مسئولية إذن كانط

السلوك. عىل قادًرا بالرضورة
األول: احتماالت؛ ثالثة إىل ينقسم للمستقبل بالنسبة معرفته يف ترغب ما ر تصوُّ إن (٣)
اإلنساني النوع تطور الثاني: األسوأ؛ نحو الخلف إىل وتطوره اإلنساني النوع نكوص
يتحرك أو يتحرَّك ال ثابتًا وضعه يف اإلنساني النوع بقاء الثالث: األفضل؛ نحو وتقدمه
استعمال من يتحرَّج ال وهو والوسط، واليسار اليمني عن يتحدث كانط وكأن املكان. يف
الخلقي، «اإلرهاب» هو األول يسار. أنه عىل التقدم عنرص إىل اإلشارة أو األلفاظ هذه
التفاؤل تقدم ألنها نظًرا الخلقية السعادة والثاني الرش، قوى أمام األخالق لتواري نظًرا
الحركة أطراف وتساوي املكان، يف الوقوف والثالث وباملستقبل، بالنفس والثقة واالطمئنان
رغبته عن فيه يُعرب متجدد، أفضل بعالم يحلم اإلنسان ألن يستمر؛ ال األول وعنارصالجذب.
ورشوط بالواقع مرتبط التقدم ألن األبد؛ إىل يستمر ال والثاني نحوه. واتجاهه الكمال يف
الخري تََساوي والثالث الفالسفة. عند الفاضلة واملدن األنبياء أحالم يف وقعنا وإالَّ املجتمع،
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وال دائبني، ونشاط حركة يف اإلنسانية ألن واقًعا؛ مستحيل وهو املكان، يف والوقوف والرش
ذاهبة. األمام إىل أو راجعة الوراء إىل إما فهي املكان، يف أبًدا ف تتوقَّ

بسلوكهم؛ التنبُّؤ يمكن وال أحرار. البرش ألن بالتجربة التقدُّم مشكلة حل يمكن ال (٤)
وحده هللا وحدها. بالتجربة الثالثة، اتجاهاِته يف التقدُّم مسار معرفة يستحيل وبالتايل
مساره معرفة عىل قادًرا تجعله ة الخريِّ اإلنسان فإرادة ذلك ومع بصرية. عىل وعنايته يعلم،
والصور املقوالت مثل كانط عند التقدم وكأنَّ الذهن، يف َقبْلية فكرة وهي األفضل، نحو
والظن الشك دائرة عن يخرج وبالتايل العقل؛ طبيعة من تنبع رصفة، يقينية واألفكار

واالحتمال.
يمتلك أن إىل ما، بتجربة املستقبل يف اإلنساني النوع تاريخ ربط من بد ال ذلك ومع (٥)
املبارش السبب هي التجربة هذه ليست العقل. يف كفكرة أو الذهن، يف َقبْيل ر كتصوُّ التقدم
تشري والتاريخ، التقدم بني تاريخية عالقة مجرد بل املستقبل، يف اإلنساني النوع م لتقدُّ
اتجاه بل أشخاص اتجاه ليس جماعيٍّا، بل فرديٍّا، اتجاًها ليس وأنه اإلنسانية، اتجاه إىل
مثل العظام والحوادث واألبطال واالنتفاضات الثورات أهمية ظهرت لذلك وشعوب؛ دول

والحروب. الكوارث
لإلنسانية، الخلقي االتجاه هذا تُثبت العرص هذا يف النوع هذا من حادثة وهناك (٦)
العامة الثورات ضمن تدخل بل السحرية، األعمال أو الرشيرة األفعال جنس إىل تنتمي ال
األفضل، نحو للتقدُّم خلقي دافع عىل قامت والتي والهوى، الغرض عن املنزَّهة والشاملة
الثورات تقوم معها. الناس تعاطف بل فشلها، أو نجاحها يهمُّ ال الفرنسية. الثورة وهي أال
يف الشعب حق األول: اثنان؛ وأهمها للثورة، الحقيقية األسباب هي خلقية دوافع عىل إذن
يف حقه مع الشعب دستور مطابقة والثاني: السيايس؛ ونظامه الخاص دستوره اختيار
يف يعيش وأن عدوانية، حروب يف دخوله عدم وبالتايل الخري؛ حياة خلقية، حياة يعيش أن
ر التأخُّ أسباب ودفع له، الظروف بتهيئة أي سلبيٍّا، التقدم يحدث النحو هذا وعىل سالم.
التقدم وهو األعىل، للَمثَل الشعب حماس عن ان يعربِّ خلقيان، واقعان وكالهما والدمار،

والعظمة. والرشف النبل وفكرة الحق، وفكرة الخلقي،
ر التطوُّ يف أيًضا يكون قد ولكنه الثورة، يف بالرضورة يكون ال اإلنسانية مستقبل إن (٧)
وهو إليه، السعي أو به ك والتمسُّ الطبيعي الحق عىل يقوم الذي الدستور عن الدفاع يف
ر تطوُّ إال هي إن والثورة األفضل. نحو يسري بطبيعته، إذن، ر التطوُّ الجمهوري. الدستور
عدم يعني ال والفشل الحاكمة. السلطة بفعل الطبيعي ر التطوُّ إيقاف يتم أن بعد فجائي،
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والفشل ثانية. ثورية تجربة إىل يتحول حتى ونضجه التطور تراكم يعني بل الثورة، وجود
املستقبل. يف نجاحها عوامل أحد الحارضهو يف الثورة يصيب قد الذي

أمام العقبات وتجاوز وذيوعه التنوير انتشار بمدى األفضل نحو التقدُّم ويرتبط (٨)
والذين للدولة. بالنسبة وواجباته بحقوقه بمعرفته يتم إنما الشعب وتنوير االنتشار. هذا
األنوار؛ نارشو الفالسفة بل العليا، الكليات يف الدولة موظفو هم ليسوا املهمة بهذه يقومون
وموضع الشعب، من مألوٌف صوتهم أن مع الدولة، عىل َخِطرون أنهم عىل إليهم يُنْظر لذلك
من الشعب يمنعان األفكار، انتشار عىل والرقابة النرش، منع إن الدولة. من واحرتام تقدير
الدستور اتفاق ورضورة الطبيعي، الحق مثل: األمور، أبسط يف حتى األفضل، نحو التقدم
أمام الوزراء ومسئولية إنكلرتا، يف املقيدة امللكية ذلك: عىل واملثال الطبيعي. الحق مع

السالم. وإقرار الجمهوري والدستور النيابي، املجلس
زيادة ليس األفضل نحو التقدم من اإلنساني النوع عليه يحصل الذي املكسب إن (٩)
يف املرشوعة آثارها زيادة بل الطيبة، النيات زيادة أي والقصد، النية إخالص يف كمية
وليونة أقل عنف صورة يف وذلك للبرش، الخرية األفعال زيادة أي للواجب، طبًقا األفعال

والوفاء. الرشف قيم وسيادة القانون مع أكثر
أدنى، إىل أعىل من كائن هو ما تغيري عىل يقوم نظام يف األفضل نحو التقدم ويمكن (١٠)
ووضع األرسة، إرشاف تحت الشباب لرتبية مناهج بوضع أي أعىل، إىل أدنى من وليس
عقلية لثقافة طبًقا العليا، املدارس إىل الدنيا املدارس من مراحله جميع يف للتعليم مناهج
الدولة، نفقة عىل ذلك وكل الصالح، املواطن خلق أجل من الديني التعليم يغذيها وخلقية،
رضورة وعن التعليم، مجانية عن كانط يدافع الحروب. إشعال عىل مواردها رصف بدل
التقدم أن عىل بتأكيده الثاني القسم هذا عن حديثه كانط ويختم والدينية. الخلقية الرتبية
خاًرسا، كالهما ويكون الطرفني، تدمر التي الحروب ويدين يُحيي، بل يُميت ال األفضل نحو

الفخارية.1 األواني بدل بالنبابيت يتضاربان شخَصنْي تشبيه كانط ويستعمل

.Ibid., p. 93–112 1
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فيُعالج الطب، وكلية الفلسفة كلية بني الرصاع موضوع يتناول واألخري الثالث القسم يف
عن تعبريًا الثاني، عىل األوىل سيطرة ورضورة بالبدن، النفس عالقة املشهورة؛ القضية فيه
ديكارت عند الحال هو كما االنفعاالت عىل فقط ليس السيطرة، عىل وقدرتها اإلرادة قوة
الكتاب. يف الثالثة األقسام أضعف وهو للبدن، الحيوية الوظائف عىل أيًضا بل واسبينوزا،
واالستيقاظ، والنوم والرشاب الطعام يف وعاداته الشخصية كانط تجارب عىل يعتمد أنه كما
الرصاع يف األول، القسم يف فعل كما الرصاع، هذا ملظاهر موضوعيٍّا نظريٍّا بناءً يقدم وال

الالهوت. وكلية الفلسفة كلية بني
إطالة «فن كتابه Hufland هوفالند األستاذ إهداء بمناسبة الجزء هذا كانط كتب وقد
األفكار عىل والتعليق عليه الرد ثم الكتاب، هذا كانط وقراءة كانط، إىل اإلنسانية» الحياة
هذا قيمة فيه يبنيِّ للمؤلف شكر بخطاب الجزء هذا كانط يصدِّر لذلك فيه؛ َوَرَدت التي
الحياة أن بذلك مثبتًا األخالق نحو متجه كعضو خلقيٍّا اإلنسان جسم يعالج أنه وهو الكتاب،
العلمي البحث طريق عن النتيجة هذه إىل املؤلف وصل وقد البدنية. الحياة ل تكمِّ الخلقية
هذه إىل الوصول يمكن أنه ويبني استنباًطا. الخلقية املبادئ طريق عن وليس استقراء،
قبل األمراض من الوقاية طريق عن سلبيٍّا أي Diététique التغذية علم طريق عن الغاية
Thérapeutique العالج فن مقابل يف إرادية قدرات أو فلسفية َمَلكة يتطلَّب وذلك وقوعها.

وقوعها. بعد األمراض يعالج الذي
النفس قوة لبيان الشخصية تجاربه عىل ويعتمد الكتاب، يف العام االتجاه كانط يؤيد
إرادتها بفضل القاتلة، وعواطفها املميتة انفعاالتها سيِّدة تصبح أن عىل وقدرتها اإلنسانية
عنها وينفي ألفكاره، الذاتي التجريبي الطابع عىل كانط ويشدِّد الراسخة. وعزيمتها القوية



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الفلسفة منهج مع كثريًا تتفق ال األفكار هذه يجعل مما الشامل، املوضوعي النظري الطابع
الكتاب. من األولني القسمني يف يتضح الذي النقدية

طويًال، عمًرا اإلنسان يعيش أن غايتني: إىل الحياة» إطالة «فن إذن الفن هذا يهدف
طويلة مدًة اإلنسان يعيش فقد للثاني؛ ليسرشًطا األول والهدف جيدة. بصحة يتمتع وأن
يقرص ذلك ومع جيدة، بصحة اإلنسان يتمتَّع فقد لألول؛ رشًطا ليس الثاني أن كما عليًال،
طبًقا ولكن الشفاء، من يئس إذا وينتحر بيده، لحياته نهايًة اإلنسان يضع وقد عمره.
عىل كانط يُثني وهنا أوًال، العمر طول وهو األول، الهدف تحقيق يف اإلنسان يرغب للعقل
ضعف عىل التهكُّم ويحظر لهما، الواجب االحرتام بإظهار ويويص السن، وكرب الشيخوخة
حكمة تظهر ففيه والتقدير؛ الثناء يستحق السن كرب الشباب. قوة مع باملقارنة املسنني
الصحة وهو الثاني، الهدف أما اآلن. حتى املوت يهزم أن استطاع أنه فخًرا ويكفيه الشيوخ.
مالئمة بطريقة اإلنسان يتغذَّى أن التغذية، علم مبادئ طريق عن ق يتحقَّ فإنه الجيدة،
أي العملية الفلسفة من جزءًا فقط ليست فهي الرواقية، األخالق تظهر وهنا ومعتدلة.
عىل تعتمد للوقاية وسائل باتِّباع كانط وينصح الطب. علم تضم أيًضا بل الفضيلة، نظرية
(ويضيف دافئًة والبطن والرأس األقدام بحفظ ويويص املركزة، والعناية والنوم التدفئة
بالنفس، وباالعتناء الظهر، بعد غفوة وخاصة طويلة ملدة النوم وبكثرة الصدر)، «الروس»
يقرص الزواج أن يرى كانط أن ومع للمتزوجني. يتيرسَّ ما وهو باإلنسان اآلخرين اعتناء أو
الزوجة به تقوم الذي السن كرب عند التمريض هي الوحيدة ميزته أن إال يحبِّذه، وال العمر
أعمال كانط ويصف العائالت، بعض يف وراثية صفة يكون أحيانًا العمر وطول للزوج!
ولكن ممتًعا، وقتًا يقضون تجعلهم مما العصافري، وتربية الساعات، إصالح مثل: املسنني،
الروح يكسب مما ل، والتأمُّ التفلسف طريق عن البدن ضعف تعويض الفالسفة يستطيع

البدن. لتغذية قوًة
بالنوم فيويص والتنفس، والرشاب، والطعام، النوم، عادات يف كانط ل ويفصِّ
كما األفكار، طرد طريق عن النوم استدعاء ويمكن مضبوطة. مواعيد يف واالستيقاظ
قاتل، داء فاألرق كانط، يويص كما له أهمية ال موضوع يف بالتفكري أو األطباء، ينصح
يف يغطُّون الذين املسلمني) (أي األتراك عىل كانط ويتهكَّم عليه. السيطرة لإلنسان ويمكن
من ويغرفون يأرقون، فال كتابًا، أجٍل لكل وبأن املسبق، بالَقَدر اإليمان بسبب عميق نوٍم
أن كانط فريى والرشاب بالطعام يتعلَّق فيما أما والوسع. الطاقة قدر الحياة ومن النوم
شهية، لديه كانت إذا إال يأكل أالَّ اإلنسان فعىل يشء؛ لكل املفتاحان هما والعادة الشهية
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أكثر، وخمًرا أقل، ماءً املسنُّون يتناول أن العادة ومن والرشاب. الطعام يف عاداته يغريِّ وأالَّ
بعد الثقيل العشاء كذلك مرضة، عادة فهي برسعة املاء رشب عادة أما األعمار. لتنشيط
النتظار الغداء تناول يقاوم أالَّ اإلنسان عىل يجب ذلك ومع مميتة، رغبة الثقيل الغداء
الطريقة وبهذه مغلق، والفم األنف من س التنفُّ عادة باتِّباع كانط وينصح أفضل. عشاء
أخرى نصائح كانط يقدم ثم النوم! أثناء واالستيقاظ األرق، وعىل الكحة عىل القضاء يمكن
شدة من ف يخفِّ الذي العقيل العمل طريق عن وذلك قاتل، كداء الوهم، بمرض يتعلق فيما
أثناء كالتفكري مواتية، غري لحظة يف التفكري بعدم كانط ينصح كما البدن. إىل االنتباه
أثناء سواء للعاِلم عنه غنى ال والتفكري والبدن. العقل بني الجهد ع يوزَّ ال حتى الطعام

واإلبداع. ل للتأمُّ بالتفكري أو للتعلُّم، بالقراءة إما ويكون الوحدة، أثناء أم اليقظة
هذا كتابه يطبعوا أن الطباعة عمال وينصح الرقيب، من بسخرية كتابه كانط ويختم
يراه لكيال صغري، وبُنط دقيقة، التينية وبحروف األسود، بالحرب وليس الرصايص، بالحرب
فالرقباء والحرمان؛ املنع قرار منه يصدر فال منه، يتعب أو فحصه، من يتمكَّن أو الرقيب،
وأنهم الحيلة، وقلة العقل، ضعف عىل أيًضا يدل مما النظر، ضعاف عمًشا كانوا ما كثريًا

التنوير.1 أفكار ذيوع أو الفكر، حرية منع يستطيعون ال

.Ibid., p. 113-114 1
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فيكو1 عند التاريخ فلسفة

١٩٨٣-١٩٨٤م. السابع، العدد بفاس، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مجلة يف البحث هذا نرش 1





التاريخ فلسفة نشأة مقدمة: أوًال:

اإلطالق، عىل أهمها يكن لم إن الغرب يف نشأت التي العلوم أهم من التاريخ فلسفة
واملسيحية اليونانية الحضارات بني مشرتًكا قاسًما واإللهيات والطبيعيات املنطق كان فقد
يخصاإلنسانية ما وأبرز اإللهية العلوم فصل الحديثة العصور يف الغرب أن إال واإلسالمية.
ناحيٍة من الرياضية العلوم مقابل يف اإلنسانية» «العلوم يُسمى بعُد فيما أصبح فيما منها
أخص «اإلنسان» إىل «هللا» من التحوُّل هذا وأصبح أخرى. ناحيٍة من الطبيعية والعلوم
مرتبطة التحوُّل هذا بعد التاريخ فلسفة ظهرت الحديثة. األوروبية الحضارة يميز ما
للطوائف وانتماءاته بغريه، وارتباطاته ورسالته، وارتقائه، ونموُّه، وتقدُّمه، باإلنسان،
فيما خرباتها وتراكم وتعاقبها، الزمان، يف أدوارها وتحديد واألمم، والقبائل والعشائر
الحضارات تعرفها لم ميادين باكتشافه وَزَها الغرب افتخر لذلك بالتاريخ؛ ذلك بعد ي ُسمِّ
الزمان أو والتاريخ، اإلنسان مثل اكتشافها يف الفضل صاحب وحده هو وأنه القديمة،
نهاية واملوت الزمان، يف يعيش الذي اإلنسان جوهر هو فالحب واملوت. الحب أو م، والتقدُّ
وكان تاريخ، بال خالدًة روًحا سقراط عند اإلنسان كان للتقدم. وإيقاف اإلنساني للتاريخ
أوغسطني وعند طبيعيٍّا، تاريًخا أرسطو وعند أسطوريٍّا، تاريًخا أفالطون عند التاريخ
الغرب يف إال إنساني كوعي التاريخ اكتشاف يتم لم األنبياء. تاريخ السموات، ملكوت تاريخ
إبداعها من ابتداءً اإلنسانية الحياة عرشواكتشاف الرابع القرن يف القديمة اآلداب إحياء بعد
مبارشة عالقة يف اللحظة واكتشاف عرش، الخامس القرن يف الديني اإلصالح وبعد األدبي،
وبعد ط، توسُّ إىل يحتاج ال الذي اإللهي والفضل املسيحي، حرية عىل والتأكيد الخلود، مع
باسم بعد فيما ي ُسمِّ فيما للكون كمركز يظهر اإلنسان بدأ حيث عرش السادس القرن
عرش، السابع القرن يف واملْحَدثني القدماء معركة وبعد أراسم، عند اإلنساني» «املذهب
الَخَلف وتجاوز واإلبداع، الخلق عىل اإلنسان قدرة وإثبات القدماء، عىل امُلْحدثني وانتصار
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مفهوم املكتسبات هذه عىل عرشلتزيد الثامن القرن يف التاريخ فلسفة ظهرت وهنا َلف.1 للسَّ
وتكاد اإلنسانية؟ ارتقاء مراحل هي ما الشعوب؟ تتقدَّم كيف سؤال: عىل إجابة التقدُّم
جعل الذي كوندرسيه (باستثناء عرش والتاسع عرش الثامن القرن فلسفات جميع تجمع
الحضارة نهاية تعلن التي العرشين القرن وفلسفات اإلنسانية مستقبل العارشة املرحلة
تعد لم وأنها والكمال، النضج مرحلة إىل وصلت قد اإلنسانية أن الغرب) وأفول الغربية
الحكام من َحرة، السَّ أو األنبياء من األبطال، أو اآللهة من خارجية وصاية إىل حاجٍة يف
تأخذ وأن تتحرَّك، أن ذلك بعد أمكنها تطورها مراحل الشعوب وعت ما فإذا اآلباء. أو
التاريخ فلسفة كانت وبالتايل مرحلة؛ إىل مرحلة من أنفسها تنقل وأن بأيديها، مصائرها
التي التنوير فلسفة لطاقات ر مفجِّ وأكرب للغرب، إنجاز أعظم الفرنسية، للثورة دة املمهِّ هي

التاريخ. فلسفة منه خرجت الذي النظري األساس كانت
يف تأسيسها قبل التاريخ فلسفة مؤسس (١٦٦٨–١٧٤٤م) Vico فيكو ويعترب
–١٦٩٤) فولتري (١٧١٢–١٧٧٨م)، روسو (١٦٨٩–١٧٥٩م)، مونتسكيو يد عىل فرنسا
عىل أملانيا يف حتى أو (١٧٤٣–١٧٩٤م) كوندرسيه (١٧٢٧–١٧٨١م)، تورجو ١٧٧٨م)،
ولكن (١٧٢٤–١٨٠٤م)، كانط (١٧٤٤–١٨٠٣م)، هردر (١٧٢٩–١٧٨١م)، لسنج يد
ظهرت أن عرشبعد التاسع القرن يف إال إيطاليا خارج يُعرف لم الجديد» «العلم فيكو كتاب
يف يؤثر لم لذلك ١٨٢٧م؛ يف ميشليه بها قام فرنسية وأخرى ١٨٢٢م يف أملانية ترجمة له

الزمان. من قرن بعد إال التاريخ فلسفة تطور
وخمسون سبعة عمره وفيكو ١٧٢٥م يف الجديد» «العلم من األوىل الطبعة ظهرت وقد
وأستاذ والفلسفة القانون أستاذ فيكو وكان ١٧٤٤م. يف والثالثة ١٧٣٠م، يف والثانية عاًما،
والحوايش بالتكرار مملوء ضخم كتاب وهو بإيطاليا. نابيل جامعة يف الالتينية البالغة
يف الفالسفة طريقة وعىل بسكال» «خاطرات مثل فقراته مرقمة التاريخية، واألخطاء
مستبعًدا صها يلخِّ املرتجم جعل مما يفيد ال منها وكثري عثر، والثامن عرش السابع القرنني
يف الكتاب قراءة وتصعب للموضوع. بالنسبة لها داللة ال التي الزائدة والحوايش التكرار
ملا نظًرا وثقيلة صعبة لغة أية إىل الرتجمة أن كما أنفسهم. اإليطاليني من اإليطايل النص
أو حواَيش أية فيكو يستعمل لم القديمة. اآلداب إىل دائمة وإشارات تكرار من الكتاب يف
مراجعه مستعمًال النص وداخل الصفحة صلب يف يشء كل ذكر بل الهوامش يف مراجع

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار حنفي، حسن د. وتعليق وتقديم ترجمة البرشي»، الجنس «تربية لسنج: 1
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عائًقا اآلن يعد إنه بل اآلن. فائدة ذي وبغري عرصه يف عاش من إال يتقنه ال جديل نحو عىل
الشعوب.2 ر تطوُّ يف األساسية وفكرته الكتاب فهم يف

The New Science of Giambattista Vico, Translated بعنوان: اإلنكليزية الرتجمة عىل اعتمدنا 2
from the third edition by Thomas Goldard Bergin and Max Harold Fisch, Revised and

.abridged, Cornell University Press. Ithaca, London, 1965
املراجع عىل اإلبقاء مع األوىل، وللطبعة مؤلفاته لباقي فيكو إشارات استبعاد مع اختصارها تمَّ وقد
عنها بدًال إشارات ووضعت سيأتي، ما إىل أو سبق ما إىل املستمرة اإلحاالت اختصار تم كما وضبطها،
بعض وأحيانًا املرتابطة، الفقرات بعض أو االعرتاضية الفقرات بعض اختصار تم كما ذاتها، للمراجع
تحضري أمكن الطريقة وبهذه تلخيصها. تم أنه إال مهمة التفصيالت بعض أن صحيح املكررة. الفصول
نفس يف ١٩٤٨م عام نرشت التي األصلية الرتجمة من الثلث من يقرب ما وحذف اإلنكليزية الطبعة

١٧٤٤م. نابيل يف الثالثة الطبعة عىل اعتماًدا الجامعة
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اجلديد «العلم يعني ماذا ثانًيا:
بنياألمم»؟ املشرتكة للطبيعة

املشرتكة بالطبيعة الخاص فيكو لجيامباتستا الجديد العلم «مبادئ هو الكتاب وعنوان
الجديد العلم «مبادئ وهو ذلك من أكرب عنوانها كان األوىل الطبعة ولكن األمم».1 بني
مبادئ باكتشاف يسمح والذي األمم بني املشرتكة بالطبيعة الخاص فيكو لجيامباتستا
«العلم لتسميته أخرى محاولة هناك كانت وقد للشعوب».2 طبيعي لقانون آخر نََسق
أن إىل يشري وصياغاته العنوان يف التأرجح هذا اإلنسانية».3 بمبادئ الخاص الجديد
الشعوب بني مشرتكة عامة مبادئ إليجاد أحد إليه يسبقه لم بالفعل جديد العلم هذا
وأعظم اإلنسانية، العلوم تاريخ يف أصيلة محاولة بالفعل وهي وتطورها، طبيعتها تحكم
لرصاع تحليل وأعظم اإلنساني، للتاريخ شامل علم إلقامة كونت أوجست قبل املحاوالت
ومألوف عرصه يف شائع هو ما عىل فيكو فيه خرج وقد ماركس، كارل عىل سابق الطبقات
الدينية السلطتان فاتهمته وخارجها الجامعة يف اإلنساني للتاريخ الهوتي تفسري من فيه

القديم. مواجهة يف جديد كل شأن التقاليد عىل والخروج باالنحراف والسياسية

Principles of New Science of Giambattista Vico concerning the common Nature of the 1

.Nations
Principles of New Science of Giambattista Vico concerning the Common Nature of 2

the Nations, by which are found the Principles of another system of the Natural Law of
.the Gens

.New Science concerning Principles of Humanity 3
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يف موجودة وهي «املبادئ» تعني للكتاب؟ وضعه الذي العنوان بهذا فيكو يعني ماذا
«يف منه الثالث والقسم املبادئ»،4 «تأسيس األول للكتاب كعنوان أيًضا وموجودة العنوان
ودفن والزواج، الدين، ثالثًا: فيكو ويجعلها االجتماعية. النُُّظم أو املؤسسات تعني املبادئ»
األوضاع تعني بل صوري، هو ما أي رات التصوُّ أو األفكار تعني ال هنا فاملبادئ املوتى.
أقل تمثل والتي الشعوب، تحيا وفيها األمم، تنشأ منها التي الدائمة والظروف االجتماعية
اإلنسانية، تقوم وعليها العامة، املبادئ تخرج النظم هذه من البرشي، التطور من درجة

املبادئ. هي والنُُّظم النُظم، هي فاملبادئ
اليقيني، موضوعها املعرفة والعلم، املعرفة بني يفرِّق فيكو فإن «العلم» للفظ وبالنسبة
يف والتاريخ، اللغة عىل املعرفة تعتمد األبدية. واملبادئ الشامل الحقيقي موضوعه والعلم
فالعلم الواسع، باملعنى العلم فيكو يستعمل ثم والفلسفة. ل التأمُّ عىل العلم يعتمد حني
أو الرياضية املعرفة فقط وليس باألسباب معرفة أيًضا وهو واألبدي، الشامل معرفة
علم تأسيس إىل فيكو يهدف شامًال. علًما ليست والطبيعة خيال، فالرياضة الطبيعية،
الشعوب، عالم ولكن هللا، حق فذلك هللا، خلق من هي التي الطبيعة ليست الطبيعة». «عالم
صنعوه، الذين فهم البرش. حق فذلك اإلنسانية، والنظم املؤسسات عالم املدني، والعالم
يريد وبالتايل اإلنسان؛ صنع من االجتماعي فالعالم اإلنساني. الذهن يف موجودة ومبادئُه
الطبيعة، يف بيكون فعل كما اإلنساني وللعالم اإلنسانية للطبيعة علًما س يؤسِّ أن فيكو
بأنه الرياضة عىل ميزة له اإلنساني العلم هذا الفلسفة. يف وديكارت األدب، يف ورابليه
فريدة وحوادث أفعاًال يضم التاريخ إن قيل: فإن شامل. علم بأنه الطبيعة وعىل واقعي،
يحاول وأن البرش وضع من وكأنها يتناولها أن الجديد العلم لهذا إذن فكيف تتكرَّر ال
باستبعاد االعرتاضني هذين عىل فيكو ويرد عليها؟ تقوم التي الشاملة املبادئ معرفة
تكون بحيث متعددة مصادر ذات الوثنية الشعوب واعتبار املسيحي، اليهودي الرتاث
الفريدة، املفارقة الخارجية اإللهية: العناية من نوعني بني والتمييز الشامل، للتاريخ ممثلة
عند عامة وهي املطَِّردة، القوانني خالل من الداخلية والباطنية املختار، الشعب ميزة وهي
العلوم»، «إحصاء يف الفارابي مثل مدني عقيل الهوت تأسيس إذن فيكو أراد الشعوب. كل
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ملا وطبًقا واحد،5 علم يف الكالم» وعلم الفقه وعلم املدني «العلم الخامس القسم يف وجمعه
Mandeville مندفيل اه سمَّ ما أو الغاية»، واتفاق الحاجات «اختالف Wundt فنت اه سمَّ
اه سمَّ ما أو املرئية»، غري «اليد سميث آدم سماه ما أو العامة»، واملنافع الخاصة «الرذائل

العقل». «دهاء هيجل
أنه إال عرش الثامن القرن عاشيف فيكو أن من فبالرغم الجديد». «العلم فيكو يه ويسمِّ
بشكٍل «الجديد» مصطلح استعملوا الذين الفالسفة وكبار عرصالعباقرة عرش، السابع ابن
مدينة يف فيكو عاش وقد القديم، إصالح من أفضل الجديد فاالكتشاف مثيل. له يسبق لم
جميع يبحث كان حيث املدينة أكاديمية يف عضًوا وكان بالجديد، مشغوفًة كانت التي نابيل
العلوم يف كانت عرش السابع القرن ة ِجدَّ ولكن «الجديدة»، العلوم عن العلماء من أعضائها
خلَق رغبته يف كان فيكو طموح أن حني يف والطبية، والبيولوجية والطبيعية الرياضية
فعل وكما الطبيعية، عالم يف ونيوتن جاليليو فعل كما وللشعوب اإلنساني للمجتمع علٍم
باعتباره هوبز إىل فيكو ويشري محكم. كعلم وتأسيسها الفلسفة يف القرن هذا يف هورسل
فهوبز اسبينوزا). يذكر أن (دون الطبيعي القانون تنظري يف سبقه الذي الوحيد املفكر
واملجتمع اإلنسان دراسة أراد عندما De Cive «املواطن» كتابه يف املدنية الفلسفة مؤسس
مرشوعه يف هوبز أخفق وقد نفسه. هوبز يالحظه لم ما وهو البرشي، الجنس يف ككل
والقرارات والجدل املناقشات من اإلنساني املجتمع مبادئ استخالَص بإمكانه أن ظن ألنه
استبعد أنه كما بعد، فيما فيكو فعل كما واملؤسسات النُّظم من وليس اإلنسانية والنصائح
األول. األساس يجعلها فيكو أن حني يف الوثنية املجتمعات لقيام كأسس اإللهية العناية
القانون نظريات محل فيكو عند الوثنية للشعوب الطبيعي للقانون الجديد النسق يحل
من بدءوا أنهم يف الطبيعي القانون منظرو أخطأ فقد عرش. السابع القرن يف الطبيعي
نشأ أن وبعد الطبيعي، بالعقل استنارت أن بعد املتمدنة األمم يف مرحلة آخر من الوسط
الطبيعي القانون غري الفالسفة عند الطبيعي والقانون العدالة. فكرة وتصوروا الفالسفة

القوة. قانون والثاني العدل، قانون األول الوثنية؛ للشعوب
َوْضعه من الجديد» «العلم هذا أن عىل ليدل الكتاب عنوان يف اسمه فيكو وضع وقد
سابقة، جهود تعاون من ينشأ لم قبل. من أحٌد إليه يسبقه لم وبنائه واكتشافه وخلقه

الفكر دار أمني، عثمان د. عليه وعلَّق له وقدم حققه ص١٠٢–١١٢، العلوم»، «إحصاء الفارابي: 5
١٩٤٩م. الثانية، الطبعة القاهرة، العربي،
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الفكر نشأة بداية منذ اإلنساني للواقع مبارشة رؤية هي بل سالفة نتائج عىل يعتمد ولم
واألدبية. واللغوية الفلسفية فيكو حياة من عاًما عرشين مدى عىل الشعوب لدى اإلنساني
الطبيعية. الشعوب لدى الطبيعية الحكمة ملعرفة الطبيعيني الشعراء لدى يغوص وهو
مرتبط العلم يف اإلبداع أن يثبت مما الخاص، تفكريه ومن فيكو بناء من العلم أن وصحيح
الفلسفة. يف وبيكون وديكارت الطبيعة، يف ونيوتن جاليليو فعل كما العالم شعور يف ببنائه
ولكن ر بالتطوُّ ينشأ وال الكيفي، ل بالتحوُّ بل ي الكمِّ بالرتاكم ينشأ ال العلم يف الخلق

الفرد. شعور يف بل الجماعة شعور يف ينشأ وال بالطفرة،
اللفظ نفس من مشتق اللفظني وكال «امليالد»، فيكو عند «الطبيعة» وتعني
وبشكٍل معني زمن يف مولدها أو ميالدها تعني األمم فطبيعة .nascimento, Natura
مولد مع الدين بنشأة ذلك عىل املثل فيكو ويرضب والتطور. والنشأة التكوين أي معني؛
للسماء األول الرعد بعد الزمان ونشأة الوثنية، لألمم إله أول جوفا أو جوبرت أو زيوس
وساللة ويافث حام ساللة فإن الشكل أو النمط أما النهرين؛ بني ما فيضان بعد عام مائة
وأصبحوا اإلنسانية، وامَلَلَكات النظم كل الزمان من قرنني ملدة فقدوا الِعْربانيني غري شيم
جسٌم أنها عىل امُلرِعدة السماء وتصوروا الجماع، وتمارس الغريزة عىل تعيش حيواناٍت
البعض الرعد فاجأ ثم فعله، عليهم يجب بما تخربهم أوامر أنها عىل ورعده وبرقه حي،
واألرسة األمومة نظام نشأ وبالتايل الكهف؛ إىل يأوون جعلهم مما الجماع فعل يف وهم منهم
فعل إىل النهاية يف تحول والعشوائية املصادفة فعل البداية يف كان فما املستقرة، والحياة
كما نفسها، بالطريقة واألرسة األمومة نظاَما نشأ السموات». «إله يباركه مقصود إرادي
األمة تنشأ النظم هذه نشأة مجموع ومن النحو، هذا عىل آخر إنساني نظام كل نشأ
بأن يقرِّر الذي للمدن/الدول الغائي أرسطو َر تصوُّ هذا فيكو ر تصوُّ ويعارض الوثنية.
من ابتداءً املدينة تنشأ وبالتايل بذاتها؛ مكتفية يجعلها أكرب جماعة يف القرى بعض اتحاد
وطبيعة املدنية، وغايتها طبيعية، البرشية عات للتجمُّ األوىل فالصور البرشية. الحاجات
يتعلق األمر كان سواء طبيعة له تكون كماله إىل يتطور عندما واليشء غايته، اليشء
البداية يف اليشء طبيعة توجد فيكو عند ولكن البرشية، بالجماعة أو باإلنسان أو بالحيوان
مما بالرغم تطوري تكويني نشوئي وكالهما أرسطو. عند الحال هو كما النهاية يف وليس
الطبيعة بني التعارض بيان أرادوا السوفسطائيون كان وإذا اختالف. من بينهما يبدو
فيكو سمى وإذا سيايس. أو مدني حيوان اإلنسان إن بقوله أرسطو جمعهما فقد واملدنية
عالم يف بًرشا يصبح الطبيعة عالم يف حيوانًا كان ما أن يعني فإنه البرش عالم األمم عالم
أنفسهم. ويصنعون األمم عالم يصنعون بًرشا، األمم عالم يف يصبحون ما بدرجٍة وأنه األمم.
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واآلباء واألوالد والنساء األبضاع يف الشيوع أو االشرتاك يعني ال فإنه «املشرتك» لفظ أما
كما اختالط. أو خلط من واملؤسسات النظام سبق ما أو النظام غياب يعني بل واألمهات،
واألثر واالتصال واملداولة النظر يفرتض مما طرفني بني عليه املتفق أو املتبادل يعني ال
حكم بال مستقلٍّ نحٍو عىل الكثري أو الجميع يتمثَّله ما يعني بل واالتفاق، والرضا املتبادل
الحس يعني ال كما كله. البرشي الجنس أو شعب أو أمة أو طبقة فيه يشارك تفكري أو
تنشأ التي األفكار أن يعني بل والتفاهم باالتصال ينشأ الذي Common Sense املشرتك
شعٍب فكل الحقيقة؛ من قدر لها البعض؛ بعضها يعرف ال التي املختلفة الشعوب لدى
األمم بني مشرتكة طبيعة فاملثالية الشعوب. لدى املختلفة أسمائه عن النظر برصف إله له
مشرتك أساس لها «جوفا» فأسطورة القدماء؛ األصوليون يقول ما عىل ِجِبلَّة أو فطرة أو
مستقلة شعوب بني يشء وجود فالحقيقة حقيقة، تكون وبالتايل الشعوب؛ جميع عند
مقياس وتطابقها وتشابهها واآلراء األفكار تواتر القدماء، وبتعبري البعض، بعضها عن
كلها الشعوب اشرتاك ذلك مثال والظروف، واألمكنة األزمنة اختالف من بالرغم للحقيقة
بعضها عن استقاللها من بالرغم عادات أو اجتماعية نظم ثالثة يف واملتمدينة منها البدائية
فيكو أخذها لذلك املوتى؛ ودفن والزواج، الدين، وهي: واملكان الزمان يف وتفاوتها البعض
طبيعة عن تعرب والتي الشعوب بني املشرتكة العقلية اللغة آخر مثال الجديد. للعلم مبادئ
واألمثال الِحكم وهي واالجتماعية الفردية حياته يف األشياء جواهر يدرك بها والتي اإلنسان
الجديد العلم مادة فيكو اتخذها وقد وحديثًا. قديًما األمم جميع عند تتكرر التي العامية
لغتني يف عاديتني كلمتني وجود إن بل اإلنسان. طبيعة وصف خاللها من يمكن التي
الشعوب. بني املشرتك الذهني القاسم هذا وجود عىل َلدليٌل املعنى نفس لهما مستقلتني

لغة مشرتكة، بداية له جنس أي بامليالد البداية أو امليالد «األمة» لفظ ويعني
عىل يركز بل املعارصة القومية الدولة باألمة فيكو يعني وال مشرتكة. ونظم ومؤسسات
وجود والثاني: شعب؛ أو أمة كل لدى االجتماعية واملؤسسات النظم األول: أشياء؛ ثالثة
أجل من بل العنرصي النقاء بهدف ليس األخرى األمة عن مستقالٍّ شعب أو أمة كل
أخرى؛ حضارة عىل حضارة من أثر أدنى دون مستقل نحو عىل ومؤسساتها نظمها تطور
األمة فيكو ويصف خارجها، من وليس داخلها من واملؤسسات النظم هذه تطور والثالث:
ليدلَّ آخر لفًظا ويستعمل نضجها. أوج يف كحضارٍة بل جنسبرشي كعنرصأو فقط ليس
تطور من مراحل أربع فيكو ر ويتصوَّ .Gens شعب أو قوم مثل التطور مراحل أوىل عىل به
الشعوب، والثالثة ،Gentes العشائر أو األقوام والثانية األَُرس، األوىل املجتمعات؛ أشكال
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بمعنى أوليٍّا أو بدائيٍّا أو أميٍّا Gentile الصفة يف شعب أو قوم لفظ ويعني األمم. والرابعة
وهو املرياث، تحديد أجل من القرابة معنى الروماني القانون يف وله النشأة. أو التكوين
أن ويمكن طبيعة» له «ما يعني فيكو عند ولكنه «أم»، لفظ من أيًضا العربي املعنى
أو البرش عالم أي األمم عالم إىل تنضمُّ كلها واألمم الجديد. العلم دراسة موضوع يكون
قبل البعض بعضها عن منعزلة األمم وتعيش الطبيعي. العالم مقابل يف اإلنساني العالم
والحروب واالتحادات األحالف نُُظم يف أو وسياسية تجارية عالقات يف بينها فيما تدخل أن

واملعاهدات.
«النسق تعبري وكذلك األوىل، الطبعة عنوان يف املوجود الطبيعي» «القانون تعبري أما
جروتيوس عند الطبيعي القانون ونظريات عرش السابع القرن لنسق املخالف الجديد»
النهائي العنوان من فيكو أسقطهما فقد Pufendorfبوفندورف ،Selden زلدن ،Grotius
الشعوب لتطور طبيعي قانون عن الكشف يحاول الجديد فالعلم معناهما؛ بقي وإن
والدول، والعلمانية الدينية واملؤسسات النظم خالل من األمم بني املشرتكة الطبيعة بدراسة
وهو والشعوب، األمم جميع فيه تشارك الذي الشامل القانون هو العام القانون أن حني يف
املدني فالقانون الشعوب؛ وقانون املدني القانون بني فيكو يميز كما الطبيعي. القانون
أن حني يف آخر، نظاٍم إىل سيايسٍّ نظاٍم ومن دولٍة إىل دولٍة ومن مدينٍة إىل مدينٍة من يختلف
قانون اإلنساني، املجتمع عن رضوري تعبري وشامل، عام قانون أيًضا هو الشعوب قانون
وربما اإلنسان فيه يشارك الذي الطبيعي العقل وضع من ألنه شعب كل لدى مطبوع
عقيل، طبيعي نظام فاألول Lex؛ والفقه Jus القانون بني التفرقة نفس وهي الحيوان.
للظروف طبًقا يتغري والثاني يتغري، ال ثابت دائم األول البرش. صنع من وضعي والثاني

فحسب. عني املرشِّ إرادة عن يعربِّ والثاني الثابتة العادة يشمل األول واألحوال.
األمم؛ بني املشرتكة للطبيعة مرادف فهو األوىل الطبعة يف اإلنسانية» «مبادئ تعبري أما
اإلنسانية تصبح بها التي املبادئ التكويني، املعنى أي املدنية أو املدينة تعني فاإلنسانية
مستقلة إنسانية ماهية وجود ذلك يعني وال طبيعتها. من اإلنسانية تخلقها والتي كذلك
االجتماعية العالقات مجموع من تنشأ فيكو عند املاهية هذه فإن اجتماعية أو فردية
تقوى «اإلنسانية» هذه ولكن والوجوديون، املاركسيون يقول كما االجتماعية النظم وتطور

تطورها. مراحل يف تقدَّمت كلما
الثاني الكتاب أطولها الكم، يف متساوية غري كتب خمسة إىل كتابه فيكو ويقسم
عندما اإلنسانية النظم «تطور عن الخامس الكتاب وأقرصها الشعرية»، «الحكمة عن
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بحضارات الثالث مراحلها يف الشعوب تطور قانون ويختلط جديد».6 من الشعوب تنهض
أنه إال الكتاب» «فكرة املقدمة يف ووضوح برصاحة القانون هذا يظهر فبينما الشعوب،
دورتها يف الشعوب تطور عن والخامس الرابع الكتابني يف إال يظهر وال ويختفي يعود
مفصًال عرًضا القانون لهذا يعرض ال فيكو ولكن الثانية، نهضتها يف تطورها وعن األوىل
يعرضه مستقالٍّ قسًما له يخصص أن دون دائًما يذكره بل أقسامها أو الكتب من أيٍّ يف
املبادئ األول الكتاب يضم كما الشتات، من يجمعه أن الباحث عىل ولكن ويستوفيه فيه
الجديد. العلم بناء د تحدِّ بذاتها واضحة عقلية أوليات أو بديهيات صورة يف للعلم العامة
الوجود لسؤال ويعرض الشعرية. الحكمة يعطيان فإنهما والثالث الثاني الكتابان أما
وأن حكمتها، يف الشعوب تاريخ أن مبينًا اليونان شاعر لهومريوس التاريخي الحقيقي
لنظم كراعيٍة اإللهية العناية لعقيدة يعرضفيها فيكو فإن الخاتمة أما شعرها. يف حكمتها

تقليدي. غري كتاب ملضمون تقليديٍّا ختاًما يريد وكأنه الحكم

الكتاب: أقسام هي هذه 6

• The Idea of the work, p. 3–8.
• Book one: Establishment of Principles, p. 11–65.
• Book Two: Poetic Wisdom, p. 69–241.
• Book Three: Discovery of the true Homer, p. 245–280.
• Book Four: The course of the Nations Run. p. 283–347.
• Book Five: The Recourse of Human Institutions which the Nations take when they

rise again, p. 315–378.
• Conclusion of the work: On an Eternal common wealth, in each Kind Best ordained

by Divine Providence, p. 375–384.
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التاريخ لفلسفة العامة املبادئ ثالًثا:

التاريخ.1 لفلسفة العامة القواعد بإرساء املبادئ» «وضع بعنوان األول الكتاب يف فيكو يبدأ
اختصاره تم وقد وتصيب. تخطئ زمنية جداول يف يحلِّلها التي العلمية للمادة فيعرضأوًال
يف املبادئ هذه أهمية تبدو ولكن األوىل، الوثنية الشعوب ألساطري عرض مجرد ألنه نظًرا
عرشة وأربع ملائة إقليدس طريقة عىل فيكو يعرضفيه والذي «العنارص» عن الثاني الجزء
عليها يقيم التي الثالثة «املبادئ ثالثًا فيكو يحدِّد ثم العلم. عليها يقوم بديهية أو مصادرة
يتحدث وأخريًا شعب. كل ولدى مجتمع كل يف املوجودة االجتماعية الظواهر وهي العلم»
عىل الطبيعة علم بتأسيس أسوة التاريخ فلسفة إقامة يف املتبع االستقرائي املنهج عن فيكو

بيكون. لدى املنهج نفس
ملراحل طبًقا تاريخها ويقسم سبعة. لشعوب زمانيٍّا جدوًال أوًال فيكو ويعطي
،Scythions والسكيثيون والكلدانيون، الِعْربانيون، هي الشعوب فهذه الثالث؛ التاريخ
بني الثانية الحروب حتى الطوفان من ابتداءً والرومان واليونان، واملرصيون، والفينيقيون،
مثل القوانني أهم ويرشح ونظمهم، وقوانينهم الرومان تاريخ ويرسد وقرطاجنة، روما
وقانون الشعبية إىل األرستقراطية من الروماني النظام به تغريَّ الذي الجمهوري القانون

وإلغائه.2 بالدين الوفاء أجل من العبودية
والتي «العنارص» عن ثانيًا فيكو يتحدث عندما العامة املبادئ هذه أهمية تبدو ولكن
وبالرغم التاريخ. فلسفة عليها تقوم التي والبديهيات واألوليات للمصادرات فيها يعرض

.Ibid., p. 11–65 1

.Ibid., p. 11–17 2



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

رئيسية أفكار عدة يف إجمالها يمكن أنه إال مصادرة عرشة وأربع مائة يف تفصيلها من
بذاتها.3 واضحة

طبيعة من فإنه شيئًا عرف فإذا باألشياء. جهله حالة يف يشء كل مقياس فاإلنسان
املنظور فيكو يحدِّد وهنا القدماء. املناطقة يقول كما الشاهد عىل الغائب قياس األمور

وعلمه. ره وتصوُّ رؤيته إال لإلنسان ليس وأن التاريخ، لفلسفة اإلنساني
إرجاَع تريد كما الحياة، ملقوِّمات ومبدعًة خالقًة نفسها تجعل أن تريد أمة وكل
والكلدانيون، املرصيون، اإلنسانية؛ أصل أنه يدعي شعب فكل العصور؛ أقدم إىل تاريِخها
إىل والعودة الجذور، عن البحث يف الرغبة أن فيكو يبنيِّ وهنا والسكيثيون. والصينيون،

الشعوب. ويف األفراد يف فطري طبيعي يشء بالنشأة والبداية األصول،
وإرشادهم فسادهم يف تركهم وعدم وللشعوب لألفراد الفلسفة توجيه الرضوري ومن
الذي الترشيع مقابل يف يكون أن ينبغي كما اإلنسان تصف فالفلسفة السليمة؛ األخالق إىل
يف نفٍع ذا اإلنسان يكون أن أجل من رضوري الواجب هذا كائن. هو كما اإلنسان يصف
الرذائل وهي والطموح، والبخل التوحش بدوافع يسلك الكائن فاإلنسان االجتماعية. الحياة
التي الحاكمة التجارية العسكرية الطبقة تنشأ بسببها التي البرشي الجنس يف الثالث
ذاتها الرذائل هذه من تبدأ الفلسفة ولكن سيايس، نظام شكل يف والثروة القوة بني تجمع
حالتها عن تخرج ال فاألشياء ممكنة. املدني اإلنسان سعادة وتجعل البرشي، الجنس ه لتوجِّ
تصوره يف تماًما أرسطيٍّا فيكو يبدو وهنا بطبيعتها، الكمال نحو تنحو ولكنها الطبيعية

والكمال. للطبيعة
اليقني إىل تؤدي فاملعرفة اإلنسانية؛ باملعرفة تتعلَّق بديهيات لعدة فيكو يعرض ثم
اللغة عىل املعرفة تعتمد باليقني. ك يتمسَّ علم له ليس وَمْن الحقيقي، العلم غياب حالة يف
عندما اإلنساني باالختيار مرتبطٌة واللغة والفلسفة. ل التأمُّ عىل العلم يقوم حني يف والتاريخ
يف بالعقل مرتبطان فهما والتأمل الفلسفة أما اليقيني. بالوعي االختيار موضوع يتعلَّق
املعرفة عىل يقوم ألنه يقيني غري اإلنساني االختيار فإن ذلك ومع الحقيقي. العلم حالة
وإدراك Common Sense املشرتك بالحس إال يقني إىل يتحول وال العلم، عىل وليس
حكم املشرتك والحس للشعوب. الطبيعي للقانون املصدران وهما الناسوحاجاتهم. منافع

.Ibid., p. 18–51 3
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التي املطَِّردة واألفكار كله. البرشي الجنُس أو أمٌة أو شعٌب أو طبقٌة فيه يشارك تفكري بال
فاطِّراد الحقيقة، من أساس لها يكون البعض بعضها عن املستقلة األمم جميع لدى تنشأ

لصدقها. مقياس األفكار
أشكالها، من خصائصها وتأخذ معني، وبشكل معني زمان يف االجتماعية النُُّظم وتنشأ
جوهرية خصائص فيكو عند توجد فال فيها. نشأت التي األوىل األشكال هذه وتتغري

واملكان. الزمان يف التاريخ يف اجتماعية عالقات توجد بل مستقلة كماهياٍت
عرب وتواتره وحفظه واستمراره لوجوده نظًرا الحقيقة من قدر له الشعبي والرتاث
الشعوب عادات حفظ عىل أقدر الشعبية واللغات الشعوب. طبيعة عن املعربِّ فهو األجيال،
وعىل اللغوية الفنون أهمية تنشأ وبالتايل واألصوات؛ كالحركات األخرى التعبري وسائل من
فاللغة داياته، ومعرفة العالم نشأة معرفة يمكن اللغة نشأة خالل ومن الشعر. رأسها
هومريوس أشعار أن كما هيدجر. يقول ما عىل الوجود» «بيت هي أو باملوجود مرتبطة
وكنز وحضارتهم، ونظمهم وتقاليدهم القديمة اليونان عادات عىل تحتوي مدنية روايات
عرش» االثني «األلواح قانون أن كما اليونان. لشعب الطبيعي القانون عىل يحتوي عظيم
الشعوب بني مشرتكة طبيعية لغة إذن هناك الرومان، عند الطبيعي القانون عىل شاهٌد
أواسط يف بعد فيما فرنسا فعلت وكما اليونان فالسفة فعل كما بعد فيما تهذيبها يتمُّ
الحياة ماهية عن تعربِّ لألمم املشرتكة الطبيعة خالل من مشرتكة ذهنية لغة هناك أوروبا.
املرتادفة العامية واألمثال الِحَكم وجود ذلك عىل والدليل واالجتماعية. الفردية اإلنسانية

الشعوب. كل لدى
من أقدم فهو التاريخ؛ أنواع أقدم الجديد»، «العلم مادة وهو املقدس، والتاريخ
اآلباء، عرص يف عام ثمانمائة حوايل اإلنسانية عاشت فقد مدة؛ وأطول الدنيوي التاريخي
دين بني فيكو يميز املقدَّس التاريخ ويف املدن. نشأت منها التي الكبرية العشائر عرص
الحق املؤسس هو فاهلل الطبيعة؛ سته أسَّ والثاني هللا سه أسَّ األول الوثنيني. ودين الِعْربانيني
يف الوثنية الشعوب كل مارستْها التي العرافة تحريم عىل الدين هذا ويقوم الِعْربانيني. لدين
مخلوقات والعمالقة وعمالقة. عاديون ووثنيون، ِعْربانيون نوعان؛ الناس إن بل دياناتها.
فيكو أن ويبدو الحيوانية. لطبيعتهم نظًرا صورتهم الفالسفُة وشوَّه الة الرحَّ رآها ضخمة
مثل العرص لظروف نظًرا احرتازات أو مسبقة افرتاضات إىل البديهيات عن يبعد أحيانًا
اليونان تاريخ ومنه التاريخ، ويبدأ األديان. تاريخ علم يقبلها ال التي األخرية القسمة هذه
الفيضان كان وقد والعمالقة، بالفيضان الشعوب، باقي عن معلوماتنا نعرف منه الذي

الطبيعة. أحوال عن ه تقصُّ وما األساطري ترويه ما عىل شامًال
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العقل. أوليات ضمن بديهي قانون وكأنها الشعوب ر لتطوُّ الثالث املراحل فيكو ويذكر
لإلنسانية تصوُّرهم يف املرصيون ذكرها قد الثالث املراحل هذه أن يذكر نفسه الوقت يف وهو
اآللهة، عرص شعب؛ كل لتاريخ ثالثة عصوًرا تمثل الثالث املراحل وهذه قبلهم. وتطورها
املرصيني لغة مثل الهريوغليفية اللغة لغته، عٍرص ولكل البرش. وعرص األبطال، وعرص
العامية الشعبية واللغة األبطال، لعرص هومريوس لغة مثل الرمزية واللغة اآللهة، لعرص
الحاجات إليصال األبجدية والحروف العالقات عىل تقوم التي والرسائل الخطاب لغة
السؤال: يكون ثم ومن البرش لعرص اللغة هذه اليومية، الحياة يف عنها والتعبري املشرتكة
تاريخي استقراء أنها أم املرصيني اكتشاف من تاريخية حقيقية أم بديهية املراحل هذه هل

الشعوب؟ ر لتطوُّ
وأن البرش. يف طبيعي الدين أن اها ُمؤدَّ األوىل املرحلة عن بديهيات عدة فيكو يذكر ثم
فإنه وبالتايل الدهشة؛ أو الخرافة أو الجهل أو الخوف من ينشأ وأنه آلهته، شعٍب لكل
حوايل فهناك بعد. فيما فيورباخ سيقول كما متديِّن حيوان فاإلنسان اإلنسان؛ اخرتاع من
عن وتعربِّ لإلنسان، واألخالقية الطبيعية بالحاجات مرتبطة وكلها لآللهة، اسم ألف ثالثون
أول بالدين حياتها األوىل الشعوب بدأت لذلك األوىل؛ العصور يف وعواطفه وأهوائه رغباته
ما شعب يبلغ وعندما املوتى. ودفن الزواج قبل االجتماعية النظم وأول الثالثة، العلم مبادئ
فإن مكان أي حياته يف للقانون يكون ال بحيث السالح واستعمال التوحش من عالية درجة
عنها التي الطبيعية األسباب اإلنسان يجهل وعندما الدين. يكون إلخضاعه وسيلة أقوى
طبيعتهم عليها يُسِقطون فإنهم أخرى أشياء إىل بالقياس فهمها عن ويعجز األشياء تصدر
نوع للطبيعة الجاهل ر فتصوُّ الحديد». يحب «امَلْغنَطيس حينئٍذ: العاميُّ ويقول الخاصة،
هللا، إرادة هي عليها، خارجة إرادة إىل األشياء ِعَلل فيها يُرجع الشعبية امليتافيزيقا من
األثر وإحداث األفعال لتحقيق ذاتها اإللهية اإلرادة تستعملها التي للوسائل اعتباٍر دون
فريسة الناس يقع وعندما للخرافة. لة مؤهَّ تكون فإنها العقول تخاف وعندما األشياء. يف
والدهشة ويصفونه. ويَرْونه يتخيَّلونه ما كل إليها ويُرجعون يخَشْونها، فإنهم للخرافة
إىل وأدى الجهل شدة عىل ذلك دل الدهشة موضوع َعُظم وكلما الجهل، من أيًضا تنشأ
ويف الجهل. من اإلنسان، يف الفطرية الصفة هذه االستطالع، حبُّ ينشأ كما ب. التعجُّ زيادة
عادة وتُعطي العقول الدهشة تُوِقظ عندما ونشأتها املعرفة عىل الدافع يكون نفسه الوقت

الطبيعة. يف العادية غري الظواهر معاني عن التساؤل
الذي فهو الشعر. أهمية وتربز االستدالل. من أقوى الخيال يكون الحالة هذه ويف
الشعراء ويكون وانفعاالتهم، البرش عواطف من إياها ا مستمدٍّ معانيَها امليتة األشياء يُعطي
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أن يثبت وهذا أحياء. أشخاص مع يتحدثون وكأنهم لعبهم مع يتحدثون الذين كاألطفال
يف البداية يف وهي بالشعر تتحدث اإلنسانية وأن الطفولة. مرحلة يف شعراء الناسبطبيعتهم
الشداد الغالظ الرجال ى فيسمَّ باألبطال. واآللهة بالشعر، الدين يختلط وهنا األوىل، طفولتها
بالنسبة أو بها يتمتعون التي الحالية بالقوة إعجابًا أو الرائعة البطولية ألعمالهم إما آلهًة
الحظ كما الِعْربانيون استعمله الذي املجازي املعنى وهو لإلنسانية. أعطوها التي للمنافع
الخلق أسطورة مثل بالشعر الدين فيها يجتمع التي األساطري تنشأ وهنا قبل.4 من اسبينوزا
ابن هرقل لديه شعب وكل إله. أو يَْهوا لديها أمة فكل الفيضان. وأسطورة أمة، كل لدى
قبل ازدهروا الذين (الالهوتيون) الدينيون الشعراء هم اليونان حكماء أول كان وقد يوفا.
ويعزو الشعوب، كل عند الكون ونشأة األشياء بدايات األساطري تفرسِّ البطوليني. الشعراء
اإلنسانية. للحياة والرضورية املفيدة االكتشافات كل العظمة املثلث هرمس إىل املرصيون
فأوَّلتها بعدها األجيال منها خجلت باألساطري ًما مطعَّ تاريًخا للمرصيني الهوت أول وكان
املرصيون كان األوىل. الشعوب جميع لدى يحدث ما أيًضا وهو باطنيٍّا، صوفيٍّا تأويًال
هم الشعراء كان الثانية الدورة ويف والرومان. اليونان تالهم الرشقيني، من املؤلفني أول
ذو والشعر الشعر، أنواع أقدم البطويل والشعر الحديثة، األوروبية اللغات يف الكتاب أول

النثر. إىل الشعر أنواع أقرب (الرجز) lambique اليامبي والشعر أبطؤها، املقطعني
أنهم األطفال طبيعة فمن األطفال. تشبيه والشعر الدين عن للحديث فيكو ويستعمل
بعد يُطلقون عرفوها التي واألشياء والنساء بالرجال املرتبطة واألسماء األفكار خالل من
بالحس. يبدأ البرشي فاملنطق املتشابهة. واألشياء والنساء الرجال عىل األسماء نفس ذلك
والتشابه. والتكرار باالطِّراد العقل يستمتع ذلك بعد ثم بالحس تبدأ البرشية واملعرفة
أن عليه ويصعب الجسم. يف نفسه يرى بالحواس والرتباطه بطبيعته اإلنساني فالذهن
عىل التشبيه عىل سابق التجسيم أن كما التنزيه عىل سابق فالتشبيه بالفكر. نفسه يفهم

القدماء. الدين أصول علماء يقول ما
فالخيال قوية؛ وذاكرة خصب بخيال يتمتعون أطفال الشعراء أن كما شعراء واألطفال
الرسور أنفسنا عىل ويُدخلون التقليد يف األطفال ويبدع الزمان. يف ممتدة أو ُمركَّبة ذاكرة
تعلُّم عىل قادًرا طبيعي استعداد ذي إنسان كل كان وإذا يفهمونه. ما لكل تقليدهم من

التنوير، دار حنفي، حسن د. وتقديم ترجمة ص١١٥–١١٨، والسياسة»، الالهوت يف «رسالة اسبينوزا: 4
١٩٩٥م. بريوت،
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صنعة. الشعر يتعلَّم أن يستطيع ال فإنه بالفطرة شاعًرا يكن لم إن الشاعر فإن ما صناعٍة
عند اإلنسانية الروح وتسري يقلِّدون، ال الطبيعة شعراء فإن يقلِّدون األطفال كان وإذا
بذهٍن يدركون ثم يُدركوا، أن قبل أوًال البرش يشعر إذ واحدة. بطريقة والشعراء األطفال
أو شك موضع أنه عىل أوًال للبرش يظهر وما واضح. بذهٍن ذلك بعد يفكرون ثم مضطرٍب

وعاداتهم. وأهوائهم الخاصة لطبائعهم طبًقا الحال بطبيعة ونه يفرسِّ فإنهم غموض
أو باإليحاءات أنفسهم عن البُكم يعربِّ إذ التعبري؛ وسيلة هي وحدها اللغة وليست
ال أصواتًا البُكم يُصدر عنها. التعبري يريدون التي األفكار مع طبيعية عالقات ذات بأشياء
التعبري عىل قادر فالغناء النطق، الناس ألسنَة الغناء يف التلعثُم يعلِّم ثم بالغناء، لها مقاطع
بها النطق لسهولة الواحد املقطع ذات بالكلمات اللغات بدأت وقد اإلنسانية. االنفعاالت عن

األطفال. عند الحال هو كما
البرش وتطور البرشية املجتمعات ر بتطوُّ تتعلَّق أخرى بديهيات عدة فيكو ويذكر
وأخريًا املدن ثم القرى ثم األكواخ ثم الغابات يف أوًال اإلنسانية الحياة بدأت فقد أنفسهم؛
القانون يبدو وهنا البرشية، ر تطوُّ من مرحلٍة آخر هو العلماء مجتمع وكان األكاديميات،
االعتبار يف آخذًا البرشي التطور فيكو يذكر أخرى أحيانًا ولكن والكمال، الذروة نحو متجًها
املنفعة إىل ينظر ثم بالرضورة أوًال اإلنسان يشعر إذ والذروة؛ الكمال بعد واالنهيار السقوط
ويفقد الجنون، يف ويقع الرتف، يف يتحلَّل ثم للملذات نفسه يسلِّم ثم الراحة عن يبحث ثم
وأخريًا الرقة ثم اللني ثم القسوة ثم الغلظة أوًال تكون الشعوب طبيعة أن كما هويته.
ثم والعظيم بالنفس املعتز ثم والغليظ الضخم أوًال يظهر البرشي الجنس ويف االنحالل.
االنحالل يسود ثم املتقلب الهوائي يأتي ذلك وبعد والبهاء، العظمة ثم والعادل الباسل

والجنون.
العادة طاغية. والقانون َمِلك، فالعادة برشية. عادات أنها عىل القوانني هذه فيكو يذكر
املعتاد ولكن البرش، إرادة عن بل الطبيعي العقل عن القانون يعرب ال قد ولكن معقولة
معها ومتطابًقا األمم لعادات نشأته يف معاًرصا يكون األوىل للشعوب الطبيعي القانون أن
األخرى. األمة عن أمة كل استقالل ومع َرِويَّة أو تدبُّر أي دون املشرتك الحس حيث من
عىل ولكن واحدة مرة تتغريَّ ال الطبيعية بالحرية يتعلَّق فيما وخاصة البدائية والعادات
النظريات وتبدأ املؤسسات، نظام يتبع األفكار نظام ولكن طويلة، مدة وتستغرق درجات،
تربطهم التي والنظم القوانني بذكريات االحتفاظ إىل البرش يضطر ثم موضوعاتها، بنشأة

لتطورهم. سجالٍّ فتكون بمجتمعاتهم
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امللكية الحكم بنُُظم تتعلق البديهيات من أخرى سلسلٍة إىل ذلك بعد فيكو ينتقل ثم
وتطوًرا نشأًة واجتماعية، اقتصادية أنظمة من بها يتعلق وما واألرستقراطية واإلقطاعية
املحكومني، طبيعة مع الحكومات تطابُق وهو عام بديهي مبدأ بإقرار فيكو ويبدأ واكتماًال.
أن من خلدون ابن يقول ما عكس عىل الشعوب طبيعة عن تعربِّ السياسية النظم أن أي
تحتي ر تصوُّ األوىل إلهية. نظرة والثانية طبيعية نظرة األوىل ملوكهم. دين عىل الناس

فوقي. ر تصوُّ والثانية
بعبادة الطبيعية حياتها الشعوب كل بدأت ملا امللكية. النظم نشأة ببيان فيكو ويبدأ
الكهنُة حاول وقد اآللهة. وصاية تحت الحكماء هم اآلباء كان العشائرية الدول يف ما إلٍه
لعشائرهم. قوانني إىل تحويلها يف أخريًا امللوك نجح ولكن لصالحهم الوصاية هذه تفسريَ
وكانوا الطبيعة. حيث من الناس أجدر كانوا فقد العالم، حكموا َمن أول هم فامللوك
عرفته للحكم نظام أول إذن امللكية والَكَهانة. وامُلْلك الحكمة بني يجمعون الحكماء، هم
عىل السلطة لهم هلل، خاضعني امللوك سلطة اآلباء مارس العشائرية الدول ويف البرشية.
وقد والرؤساء. واألمراء واآلباء البطاركة فهم أيمانهم؛ ملكت وما وممتلكاتهم أوالدهم
الدين رؤساء امللوك كان الطبيعية. الحالة يف اآلباء من أسمائها عىل العشائر حصلت

خارجها. الحروب ويشنُّون البالد داخل القوانني بتطبيق يقومون وكانوا والدولة.
غري الهمجي العالم اعتزل قد البعض أن من ابتداءً نشأ فقد اإلقطاعي النظام أما
بعدهم. من األبناء فيها عاش ثم حقوٍل يف منها البعض عاش أًُرسا. ن وكوَّ القانوني
إنقاذ أرادوا الذين القارِّين هؤالء قبل األوىل البرشية عات التجمُّ نشأة َفْهم إذن يمكن ال
نظًرا اإلقطاعي بالنظام عات التجمُّ هذه تبدأ أراضيهم. وزراعة لهم، اآلباء بحماية حياتهم
قانون أول وهو بالحقول الخاص القانون فظهر منه. الفائدة من الناس عىل يعود ملا
أيًضا فيها يظهر وزبائن عمالء فيها يوجد التي القديمة األمم كل ويف العالم. يف زراعي
أالَّ القوي عالمات من ألن والسيطرة القوة صاحب اإلقطاعي ويظل اإلقطاعي. النظام
أو الخاصة اإلهانات ملعاقبة قوانني هناك تكن ولم بالشجاعة. عليه حصل ما بالجبن يفقد

الشخصية. األخطاء لتصحيح
يكونوا بأن يُقِسمون الذين النبالء أكتاف عىل يقوم فإنه األرستقراطي النظام أما
تزيد الثروة ألن النبالء طبقة يف وتركيزها الثروة عىل النظام ويقوم للعامة. أبديني أعداء
أن خشية حرٍب يف الدخول من دائٍم حذٍر عىل األرستقراطية النظم وتكون الطبقة. قوة من
السلم يف تؤدي كما البطولة، إىل تؤدي النظم هذه يف والحرب محاربني. إىل ة العامَّ ل تتحوَّ
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السلم يف الشجاعة عىل باعثًا بالتايل الرشف يكون ثم عليه والتنافس بالرشف ك التمسُّ إىل
مع العامية الطبقات مساواة أجل من املدن يف فشيئًا شيئًا املعارضة تنشأ ثم والحرب.
أجل من العامة وتطمح النبالء، يريدها ال التي بالقوانني وتطالب الحقوق، يف النبالء طبقة
الضعفاء يتساوى ال حتى القوانني توقف النبالء طبقة ولكن كسبها، نتاج عىل تحصل أن

واألقوياء.
أجل من رصاًعا تقود ولكنها العامة، رغبات عن تعبريًا الشعبية النُّظم تنشأ وأخريًا
ومع القانون. باسم وليس السلطة باسم القوانني وتصدر السلم، وقت يف بالسالح السلطة
مظاهر حي وتمَّ واألرستقراطية، واإلقطاعية امللكية النظم ضد الطبيعية الحرية تثبت ذلك
ذاتها الشعبية النظم هذه ولكن املقتنيات، ضمن اإلنسان تجعل التي االجتماعية العبودية
قدٍر أكرب عىل والحصول العبودية من التحرُّر الناس يحاول أن فبعد املخاطر. بها تحفُّ
نظم إىل الشعبية النظم ل فتتحوَّ معها املتساوين تجاُوز العامة تحاول املساواة، من ممكن
فتتحوَّل تُراعيها ال التي القوانني فوق نفسها العامة تضع ثم السيطرة. عىل تقوم قوية
تحاول وأخريًا طغاة. كلهم ألنهم واحد طاغية فيها يوجد ال فوضويات إىل الحكم نظم
لقبول العامة تضطر أن فبعد امللكية. النظم عودة يف جديد من خالصها تجد أن العامة
سلطة لقبول الجميع يضطر العامة، سلطة لقبول النبالء يضطر أن وبعد النبالء، سلطة
يف يستمر وال امللك. لصالح هيجل يقول ما عىل والعبد السيد جدل ينتهي ثم ومن امللوك؛

أبدية. دورة
عاشت الفيضان فبعد العمران. حياة عن عامة مبادئ عدة ذلك بعد فيكو يعطي ثم
البحار، شواطئ إىل ثم السهول إىل انتقلت ثم الجبال سفوح عىل ثم الكهوف يف أوًال األَُرس
صور مدينة كانت وقد الساحلية. املدن تنشأ ذلك بعد ثم البالد داخل أوًال املدن تنشأ كما
بحارة أول الفينيقيون كان فقد ساحلية، مدينة إىل الفينيقيون حوَّلها ثم الداخل يف أوًال
بنى وقد الساحلية. املدن من نفسها عن الدفاع عىل قدرة أكثر الداخلية فاملدن العالم، يف
لرضورات ونظًرا ذلك. بعد بسهولة تدمريها تم أيونيا ساحل عىل يونانية مدن عدة اليونان
ثرواتهم لحمل أو التجارة طريق عن الثروة من مزيٍد يف طمًعا أرضهم الناس يرتك الحياة
إليها النفاذ يمكن ال األوىل والشعوب االستقرار، ومخاطر الضياع من عليها حرًصا معهم
الغرباء. مع للتجارة حدودها فتح طريق عن الداخل ومن الحرب طريق عن الخارج من إال
صغرية. وأقوام كبرية أقوام فهناك واملساواة. والقانون هللا حول بديهياته فيكو وينهي
لدى الحكمة بمثابة يكون فإنه القانون أما األقوام! قدر تصنع فاآللهة إله. منها ولكلٍّ
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اليقني وينشأ والتطور. الحضارة من شأًوا بعُد تبلغ لم التي األفكار املحدودة الشعوب
قانونًا. املنفعة يأخذون فإنهم األذكياء أما السلطة. وتأييد الحكم غموض من القانون يف
بالنسبة أما الطبيعي. العقل من إليه تأتي وعظمة ، يُعنيَّ نور فإنه القانون حقيقة أما
فإنها الطبيعية املساواة أما الناس. كل يعرفه ال محتمل حكم املدنية فاملساواة للمساواة،

الكمال. نحو التطور ودرجة اإلنساني، العقل عن تعبري
وهي «املبادئ» عن يتحدث «العنارص»، فيكو يها يسمِّ التي البديهيات هذه بعد
تنظري عىل بناء بل املكتوب بالرتاث االستعانة دون الشعوب كل لدى البديهية الحقائق
وبالتايل اإلنسان؛ صنع من اإلنساني فالعالم البرشية. الطبيعة ألغوار وَسْرب للواقع مبارش
مسبًقا يرصد هنا فيكو وكأن واحد، يشء والذهن فالواقع اإلنساني. الذهن يف مباِدئُه توجد

هيجل. عند الروح» «فينومينولوجيا
شعب كل أن األول: لها؛ ونظم للشعوب عادات نفسه، الوقت يف هي مبادئ ثالثة هناك
رأَْوا أنهم من الرحالة وبعض بيل يرويه ما خالف عىل الدين يجهل شعب يوجد وال دين، له
مؤلَّفاتهم تسويق يريدون بل العلم يبغون ال الرحالة فهؤالء هللا، يجهلون دين، بال شعوبًا
دين، لهم هؤالء كل (املحمديون) واملسلمون والوثنيون واملسيحيون، الِعْربانيون، فحسب.
أكده ما وهذا ويرعاه، بالعالم يعتني د مجسَّ غري أو د مجسَّ بإلٍه الشعوب كل آمنت وقد
بالزواج؛ احتفاالت لديها الشعوب كل أن والثاني: مذاهبهم؛ اختالف عىل جميًعا الفالسفة
أَُرس، بال أطفال عنها ينتج رشيرة، عالقات رسمي رباط دون الحرة الجنسية فالعالقات
والدين التعليم وإعطاؤهم الرشعيني األطفال رعاية إذن األرسة وظيفة الخارج. يف يرتكون
فنحن قبور. بال موتاه يرتك شعب يوجد فال املوتى؛ تدفن الشعوب كل أن والثالث: واللغة؛
اإلنسانية. نفس يف نشارك فنحن الروح خلود نناقش وعندما البرشية. يف زمالء جميًعا
واملرسحيات القصص حوله وُكِتبت الحضارات، وعرفته املبدأ هذا الديانات كل ذكرت وقد

(أنتيجون).5
الذي االستقراء منهج أنه عىل ويحدِّده الجديد» «العلم منهج عن فيكو يتحدث وأخريًا
هو املوضوع يكون وبالتايل املوضوع؛ يبدأ حيث يبدأ فاملنهج الفكر. إىل الطبيعة من يبدأ

َويَْلتَا يَا َقاَل أَِخيِه َسْوأََة يَُواِري َكيَْف ِلرُيِيَُه اْألَْرِض ِيف يَبَْحُث ُغَرابًا هللاُ ﴿َفبََعَث بقوله: بذلك القرآن ينوه 5

.(٣١ (املائدة: النَّاِدِمنَي﴾ ِمَن َفأَْصبََح أَِخي َسْوأََة َفأَُواِرَي اْلُغَراِب َهذَا ِمثَْل أَُكوَن أَْن أََعَجْزُت
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بهيجل أيًضا فيكو يلحق وهنا املنهج. خطوات ضمن املوضوع ر تطوُّ ويكون ذاته. منهج
والفالسفة باللغويني البدء يجب لذلك والجدل؛ الواقع بني واملنهج املوضوع بني توحيده يف
خاللهم. من نفسها تدوين اإلنسانية حاولت َمْن وكل عني واملرشِّ والشعراء واألدباء والكتاب
كل لدى املوجودة الدين أو هللا فكرة بنشأة التجريبي املنهج هذا من نموذًجا فيكو ويعطي
للطبيعة، عون كل من اليأس لحظات اإلنسان يعيش فعندما والبدائية. ة املتحرضِّ الشعوب
متقدمٍة سنٍّ إىل املنحلُّون وصل ما وإذا هللا. هو يكون ملساعدته منها أعىل يشء يف ويرغب
أما االنفعال. حياة يعيشون الذين البدائيون يثبته ما وهذا الدين. يكتشفون العمر يف
البرش، يعيش إذ نفسها؛ النتيجة إىل ينتهي أيًضا فإنه الشعراء والهوت الشعبية امليتافيزيقا
الخاصة؛ منفعتهم وراء ويسريون الذات حب سيطرة تحت الفاسدة، لطبيعتهم نظًرا
أن اإلنسان عىل لزاًما كان الزواج وبعد انفعاالتهم. عىل السيطرة عن يعجزون وبالتايل
يوفق أن أيًضا عليه لزاًما كان االجتماعية الحياة وبعد أبنائه. ومنفعة منفعته بني ق يوفِّ
بني ثم ككل، الشعب ومصالح اآلخرين مصالح وبني اآلخرين، ومصلحة مصلحته بني
الخاص صالحه إال يبغي ال اإلنسان كان وملا البرشي. الجنس ومصالح الشعب مصالح
كعضو دوره وتحدِّد العدالة تعلِّمه نُُظم دخل تضعه كي اإللهية العناية من بد ال كان
النظم بهذه االلتزام عىل قادر غري كان وملا واإلنسانية. املدنية ويف املجتمع ويف األرسة يف
اإللهية، العدالة يسميه ينظمها وما الخاصة، منفعته يحقق ما منها العادل يسمي فإنه
رضوريٌّ الدين أن يف هوبز مع متفًقا فيكو يبدو وهنا اإللهية. العناية يسميه يحكمها وما
الخطيئة الخالصمن عقيدة أنها عىل املسيحية، العقيدة إىل ينظر كليهما وأن البرش. لصالح

املسيح. طريق عن
الرواقيون بها يؤمن التي اإللهية للعناية املدني العقيل الالهوت هو إذن الجديد العلم
الالهوت يسمون الطبيعي األشياء نظام يف إنهم إذ واملعلول؛ العلة بني الصلة طريق عن
املنافسة طريق عن واألبيقوريون الطبيعة، يف وأفعاله هللا صفات ميتافيزيقا الطبيعي
تكشف حني التاريخ يف اإللهية العناية موضوع يأخذ إذن الجديد العلم اللذات. بني العمياء
البرشية تطور فقانون بفيكو، هردر يلحق وهنا الطبيعية. والنظم العادات يف نفسها عن
العلم ويحلِّل للتقدم. قانون إىل هلل صفة من وتحويلها اإللهية العناية أيًضا هو هردر عند
املصدران وهما االجتماعية الحياة ومنافع اإلنسانية الحاجات حول اإلنسانية األفكار الجديد
موضوع نفسها. اإلنسانية تاريخ هو األفكار فتاريخ للشعوب، الطبيعي للقانون الدائمان

جمعاء. البرشية شعور أو البرشي للجنس املشرتك الحس هو إذن الجديد العلم
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أنه عىل يدل الذي والنظم األساطري اتفاق مثل واللغة الفلسفة من العلم براهني وتأتي
املعاني اتفاق النظم، مع البطولية العبادات اتفاق املصادفة، وليد وليس بالطبيعة اتفاق
اللغوية ومعانيها الكلمات خالل من النظم وفهم النظم. مع البدائية للغات االشتقاقية
القاموس هو االجتماعية اإلنسانية للنظم الذهني القاموس املتطورة. املجازية أو األصلية
شعوب: كل للغة وطبًقا مختلفة بطرق عنه التعبري يتم والذي الشعوب كل لدى الذي نفسه
يمكن التي القديمة الشذرات املؤرخني، أخطاء يصحح الذي املحفوظ الشعبي الرتاث
ِعَللها إىل بالرجوع النظم هذه آثار معرفة والداللة، املعنى تعطَي أن بينها التأليف بعد
«عالم بيكون عرف كما البرش» «عالم معرفة عىل قادرين تجعلنا كلها الرباهني هذه األوىل.

وفكر». «انظر شعار يف تلخيصه يمكن الذي االستقرائي املنهج وبنفس الطبيعة»
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الثاني الكتاب وعنوان فيكو، عند استعماًال التعبريات أكثر هو الشعرية» «الحكمة وتعبري
«إقامة عن األول الكتاب يكون وبالتايل الجديد»؛ «العلم كتاب أقسام يف الكتب أطول وهو
تكملًة الحقيقي» هومريوس «اكتشاف عن الثالث الكتاب ويكون له، تمهيد مجرد املبادئ»
من تنهض عندما الثانية ثم األوىل دورتها يف الشعوب مسار عن والخامس والرابع له،
بدأت فقد املتتابعة؛ الحضارات دورات يف ثانية مرة الشعرية للحكمة تطبيق مجرد جديد
هومريوس يكن لم عوها، ومرشِّ وعلماؤها حكماؤها هم شعراؤها فكان بالشعر، البرشية
وأخالق ودين معرفة أصحاب كانوا بل فقط أدباء أو شعراء مجرد اليونان والرتاجيديون
يونانية مدينة فكل قوانني. واضعي أيًضا كانوا بل العملية، للحياة وإرشادات وسلوك
بالخيال، خلقوه ولكنهم هللا خلقه كما العالم الشعراء يخلق لم بطل. أو ع مرشِّ إما أسسها
يمثل فالشعر يخلق؛ أو يفعل أي Poiein فعل من مشتق Poetikos اليوناني واللفظ
والفلك والكونيات والطبيعة واالقتصاد واألخالق واملنطق وامليتافيزيقا والعلم الفن بدايات
سو مؤسِّ استطاع كيف سيبنيِّ الثاني الكتاب هذا يف إنه فيكو يقول والجغرافيا. والتواريخ
اخرتاع وبالنطق اآللهة، تخيُّل (امليتافيزيقا) الطبيعي الالهوت عىل باالعتماد األوىل اإلنسانية
وبالطبيعة املدن، وبالسياسة األَُرس، إقامة وباالقتصاد األبطال، حلق وباألخالق اللغات،
روا تصوَّ وبالكونيات أنفسهم، خلقوا اإلنسان وبفيزيقا إلهية، وكأنها األشياء بدايات
السماء، إىل األرض من واألفالك الكواكب نقلوا وبالفلك باآللهة، مملوءًا عامًلا ألنفسهم
ابتداءً كله العالم وصف اليونان استطاع وبالجغرافيا للبدايات، أوقاتًا أعطوا وبالتواريخ
يقول ما عىل لذاتها خالقة والبرشية اإلنسان، اخرتاع من الحضارة مظاهر فكل اليونان. من
أيًضا هو للطبيعة صورٌة أنه عىل الناس به يزهو الذي ذاته العلم وإن بعد. فيما فيورباخ
الضخم ومرشوعه للبرشية، العرصالثاني يف العلم نبي كان بيكون وإن اإلنسان، اخرتاع من
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للقرن إنجاز أكرب الجديد»، و«األورجانون العلم» «تقدم إال منه ينرش لم العظيم» «اإلصالح
الفرق ولكن عرش، الثامن القرن يف الجديد» «العلم فيكو صاغ منواله وعىل عرش. السابع
واكتماله، وتطوره نشأته وصف أراد وفيكو الكاملة صورته يف اآلن العلم أراد بيكون أن

موضوعه. يبدأ حيث يبدأ فالعلم
الشعوب قصص فكل وقصصها؛ أساطريها يف الشعوب كل لدى موجودة والحكمة
عند الحكماء فأول الحكمة. هذه عن التعبري لغة هو الشعر وكان أسطورية. بدايات لها
الفلسفة، خالل من أنفسهم اليونان م قدَّ ذلك بعد ثم الالهوتيون. الشعراء هم اليونان
يولد يشءٍ وكل (امليتافيزيقا). الطبيعي الالهوت خالل من أنفسهم قدَّموا املرصيني ولكن
ذواتها الشعوُب تخلِّد خاللهم ِمن َمن ولدى الشعوب لدى والبدايات البدايات، عن يكشف

والعلماء. الحكماء وهم الشعراء أي
الشعوب ست تأسَّ فقد الدين احرتام أشياء؛ خمسة يف واملرصيون اليونان ويشرتك
اإلنسان، قدرة تفوق حكمة من ا مستمدٍّ املدني النظام اعتبار الدين، حول بأساطري الوثنية
يف فلسفاتهم عن التعبري وسائل إيجاد والتفلسف، للتأمل َمْدعاًة أشياء عن الفالسفة بحث
الحكمة يف التأمالت هذه عىل التأكيد وأخريًا لهم، الشعراء تركها التي والتعبريات األلفاظ
وملا التفلسف. أهمية تؤكد كما اإللهية الحكمة أهمية تؤكد الخمسة األشياء وهذه والدين.
القاسم هو الشعر كان الدين يف تأمالت الشعر وكان الشعر يف تأمالت الفلسفة كانت
كله وهذا بالفلسفة، ثم بالدين بدأت البرشية أن عىل يدل كما والدين. الفلسفة بني املشرتك
الحال هو كما الحس يف يشء حصول بعد إال يتفلسف ال العقل كان وملا الحكمة، تشمله
الفلسفة كانت امُلْحَدثني، من الحسية واملدرسة أيًضا هورسل وعند القدماء من أرسطو عند

وللدين. للشعر تاليًة
تصنع وفنون علوم من البرش إبداعات كل عنها يصدر َمَلكة وهي العلوم. أم والحكمة
العقل طريق وعن للحكمة، واجهتان وكالهما وإرادة، عقل وروح، ذهن فاإلنسان اإلنسانية،
يف إال يعيش أن يستطيع ال اإلنسان كان وملا اإلنسان. لصالح اإلرادة عىل الحكمة تُسيطر
لخري ا حقٍّ كان ما النظم وأفضل باهلل. اإلنسان عالقة تنظم التي هي أيًضا الحكمة فإن نظم
بلغة الحكمة الحكمة. طريق عن العلمانية النظم ه توجِّ التي الدينية النظم وهي اإلنسانية،
الالهوتيون الشعراء يعترب لذلك باملستقبل؛ التنبؤ أو والرش الخري معرفة هي هومريوس
الحكمة أُعطيت ذلك بعد الحكمة»، «أساتذة وا ُسمُّ لذلك القديمة؛ الحكمة سوا أسَّ الذين هم
إلدارة الناس من الفضالء عند ثم السبعة الحكماء عند فظهرت بينهم وشاعت للناس
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أي اإللهية الطبيعية األشياء معرفة هو الحكمة معنى يظل الحاالت كل ويف الحكم. فن
امليتافيزيقا الخري. ع ومرشِّ الحقيقة مصدر فاهلل هللا، يف اإلنسان ذهن معرفة امليتافيزيقا،
اإللهية. بالعناية الشامل اإليمان عىل تقوم التي البرشية صالح تحقيق إىل يهدف علم إذن
من الرغم عىل واملسيحيني الِعْربانيني ودين الوثني الدين بني ذلك يف فيكو يفرِّق وال
ست أسَّ التي هي Muses الفنون َربَّات كانت فإذا مختلفني. مستويني عىل للدينني وضعه
ون يُسمُّ الذين وللمسيحيني للِعْربانيني الحقيقي الدين س أسَّ الذي هو هللا فإن الوثني الدين
الالهوت الالهوت؛ من أنواع ثالثة إذن هناك هللا. يوحيها التي األبدية باألشياء العلم الحكمة
امليتافيزيقيني، عند الطبيعي والالهوت الوثنية، الشعوب لدى املدني الشعر وهو الشعري
ظهرت وقد به. امُلوَحى الالهوت إىل باإلضافة االثنني بني خليط وهو املسيحي الالهوت ثم
الحال هو وكما وتوجيهها البرشية لقيادة مشرتك كقاسم الثالثة األنواع يف اإللهية العناية
العمالقة وهم الوثنيون نوعني؛ إىل البرشية يقسم فيكو ألن وذلك ولسنج. هردر عند أيًضا
الطبيعة عىل وعاشوا املشرتك أبيهم نوح دين رفضوا الذين وسام ويافث حام جنس من
قبلوا الذين والِعْربانيون األرض، يفلحون وعبيد مستِغلِّني نبالء إىل وانقسموا الطوفان بعد
ذلك بعد إليه عادت الذي األخري اإلنساني الوضع وهو األول، بوضعهم واحتفظوا نوح دين

العمالقة. ساللة
وهي امليتافيزيقا فرعني؛ إىل فيكو يقسمها الشعرية الحكمة عن املقدمة هذه وبعد
التي وهي والفيزيقا والتاريخ، والسياسة واالقتصاد واألخالق املنطق منه يخرج الذي الَجذْع
واالقتصاد والسياسة املنطق وأكربها والجغرافيا، والتواريخ والفلك الكونيات منها تخرج
التي املعرفة شجرة عن قبل من ديكارت قاله بما يذكِّرنا وهو اإلنسانية. الحكمة أي

والطب. األخالق وفروعها الفيزيقا وجذعها امليتافيزيقا جذورها
وقرابني. ِعَرافة من فيه ما بكل وللدين وللوثنية للشعر بداية هي الشعرية فامليتافيزيقا
والجهل وِعَللها. وقوانينها بالطبيعة الجهل بسبب خيالية بل عقلية ميتافيزيقا تكن لم
يفعل كما الخاصة طبائعها عن الشعوب به تعربِّ إلهيٍّا، أوًال الشعر كان الدهشة. أساس
أنفسهم، من فكرًة خلقوا األوىل، اإللهية األسطورة الالهوتيون الشعراء خلق األطفال.
استعملها التي اإلنسانية اللغة اآللهة، لغة علم هو فالالهوت بآلهة، مملوءًة األشياء روا وتصوَّ
أوًال بالخيال الشعر يف هللا نشأ آلهة. شعٍب لكل إن إذ آلهة أنها عىل األشياء لوصف البرش
ومن اإلنسانية، القوة عجز من هللا نشأ إلهية. عناية إىل ذلك بعد امليتافيزيقا حوَّلته ثم
وكانت الخوف، هذا عىل للسيطرة واألضاحي الِعَرافة نشأت كما نفسه، من اإلنسان خوف
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ينشأ لم عقوًال. واألجسام أرواًحا، األشياء تكون أن استحالة االستحالة؛ هذه تصديق النتيجة
أساطري الشعر أعطانا ولقد اآللهة. عن للتعبري بل اإلنساني العقل نقصيف عن إذن الشعر
السلوك العامة وتعليم غاية، إىل الوصول أجل من والقلق الشعبي للفهم مالئمة رفيعة
بديهيات وكأنها العلم لهذا الرئيسية املظاهر فيكو يحدِّد وأخريًا بالشعراء. تشبًُّها الفاضل
دور السلطة ووراثة عليها، اإلنسان وتعني الطبيعة تفوق التي اإللهية العناية قوة مثل
الطبيعي، القانون سلطة وهي طبيعية، ثم إنسانية ثم إلهية أوًال تكون إذ اإللهية العناية
الفلسفي النقد ثم آلهة، أنها عىل لألشياء البرش رات تصوُّ اإلنسانية األفكار تاريخ وكشف
القانون ونظام أبدي، كتاريخ حدة عىل كل مسارها، يف الشعوب تاريخ ثم التاريخ، لهذا
تصورها التي الثالث املراحل خالل من العام التاريخ مبادئ وأخريًا للشعوب، الطبيعي

فيكو. عند التاريخ تطور قانون أصبحت والتي املرصيون
قبل وتخاطب واتصال وتعبري ولغة كمنطق الشعر أهمية يبنيِّ الشعري واملنطق
أسطورة؛ أيًضا يعني وهو Logosلفظ من فاملنطق الفالسفة، وصفه الذي الصوري املنطق

ذلك. بعد الخطاب يف الفكر أهمية تأتي ثم التعبري أي
والكناية واالستعارة والرمز الخيال عىل وتعتمد أحياء، األشياء عن تعربِّ لغة، األسطورة
الرمزية» الصور «فلسفة يف ذلك بعد كاسرير سيالحظه ما وهو البيان، أساليب وشتَّى
للثقل، والكتفان للقمة، فالرأس وانفعاالته. وحواسه اإلنسان جسم من مستقاة وكلها
لقوانني وطبًقا إلخ، … لألرض والجسد للنهر، والعنق للكوب، والشفاه للفتحة، والفم
ظهوًرا النثر من أسبق والشعر بالجزء. الكل عن أو بالكل الجزء عن التعبري مثل املجاز
السخرية فن أن كما للفكر. تطلبًا وأقل التعبري عىل قدرة أكثر ألنه الشعوب كل لدى
أو الشعرية والتحوُّالت والكذب. الصدق جدل معرفة يتطلَّب ألنه التفكري ظهور بعد بدأ
الخصائص أو الصفات تجريد عن اإلنساني الذهن عجز من أتى الشعر يف الكائنات مسخ
وأمثالهم وِحَكمهم القدماء عادات عن بالكشف يسمح الشعري والخطاب األطفال. مثل
ورموز والعالمات والشعارات واالحتفاالت والنظم االجتماعية بالقوانني يتعلق ما وكل
يف زرادشت مثل األوائل املؤلفني إىل الباطنية حكمتها الشعوب كل نسبت وقد الحكم.
اليونان، لدى وأورفيوس مرص، يف العظمة مثلث وهرمس الصني، وكونفوشيوسيف الرشق،
اللغات نشأة معرفة املهم فمن اللغة بدور يقوم الشعر كان وملا إيطاليا. يف وفيثاغورس
األَُرس وشارات واألسماء الهريوغليفية اللغة مصادر معرفة وبالتايل الحروف؛ نشأة وقبلها
أيًضا يعني character حرف لفظ إن بل إلخ. … والنقود والنقوش والنياشني وامليداليات
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األفكار. عن تعربِّ الحروف وأن حروًفا نشأتها يف كانت األفكار أو الصفات وكأن صفة

صفاته. هي هللا أسماء كانت لذلك اليونان؛ عند اليشء نفس تعني والصفة االسم أن كما
أنها عىل لألشياء األوىل الشعوب ر تصوُّ واللغة؛ الحروف لنشأة مبادئ ثالثة فيكو ويعدد
التعبري ثم باألفكار، عالقة لها التي واألشياء بالحركات ذلك عن والتعبري حية، جواهر
لتطوُّر الثالثة للعصور لغات ثالث فيكو ويضع طبيعية. دالالت ذات بلغٍة أخريًا ذلك عن
الرمزية اللغة ثم اآللهة، عرص يف اإللهية أو املقدسة اللغة أي الهريوغليفية اللغة البرشية؛
كيف ولكن العرصاإلنساني، يف والسوق الرسائل لغة الشعبية، اللغة ثم العرصالبطويل، يف
طبائع اقتَضْت التي الجغرافية البيئة إىل االختالف يرجع الشعوب؟ لدى اللغات تختلف
صامتة، اآللهة لغة الوقت، نفس يف الثالث اللغات بدأت لقد مختلفة. وعادات مختلفة
كما األصوات بتقليد النطق وبدأ ناطقة، الشعب ولغة والنطق، الصمت بني األبطال ولغة
من الكلمات نشأت ثم .Onomatopia الصوتية األلفاظ يف واضح هو وكما األطفال يفعل
واملخاطب املتكلم بمفرده، اإلنسان انفعاالت عىل تدخل التي األصوات من الضمائر وضع
والحروف املقطع أحادية أيًضا األدوات نشأت ثم املقطع، أحادية أيًضا وهي والغائب،
والحارض املايض األزمنة، وتضم الحركات عىل تدل ألنها األفعال أخريًا ثم األسماء ثم
وأنواع واألوزان، واإليقاع، والقلب، االستطراد، الشعري، األسلوب نشأ كذلك واملستقبل.
الشعري األسلوب امتأل لذلك التعبري؛ عن اللغة عجز بسبب الشعوب واستعملتْه الشعر
اللغة ومن والتكرار. والحسيات واالستعارات واملقارنات والتمثيالت والخياالت بالصور
امللكية لتأكيد والرموز والعالمات والشارات واألسماء الحروف استعملت فقد القانون؛ نشأ
ألداء ذلك بعد القوانني استعملت ثم باألسوار املمتلكات وإحاطة بقعة عن بقعة وتمييز
لألشياء، الطبيعية األسماء الحكماء وأعطى املتعلمني. منطق نشأ ذلك وبعد الوظيفة. نفس
تعاملوا وقد .Nature الطبيعة وكذلك االشتقاق نفس من Naitre وامليالد Name فاالسم
مراحل أوىل فالحس واألجناس؛ األنواع نشأت ذلك بعد ثم الحسية املوضوعات مع أوًال
لترصيف اإللهية العناية ظهور من وبالرغم والجمع. التصنيف ثم العقل يتلوه اإلنسانية

لإلنسانية. وشامًال ا عامٍّ قانونًا هناك أن إال البرشي الفكر تاريخ واستقراء الدنيا أمور
نظام خالل من الدين يُعلمها التي الشعبية الفضائل نشأة تبنيِّ الشعرية واألخالق
بناءً أخالق صورة يف والجماعات األفراد سلوك يف يظهر فاهلل هللا. فكرة خالل من األرسة
تبدأ للمستضعفني. قوة ومصدر الخائفني ومالذ االنفعاالت ملجأ فالسماء الخوف. عىل
الزواج يظهر وهنا الناس. لحماية وتتكون واالنفعاالت، بالدوافع إذن الخلقية الفضائل
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إىل املرأة تدخل هللا رعاية فمن هللا. رعاية تحت الجنسية للعالقات ورشيف طاهر كطريق
كان كما بالقوة الرجل ويأخذها ستار، وراء من وتتحدث ب وتتحجَّ وأرسته، الرجل منزل
والدين فاألخالق الكهوف. يف ومبارشتهن النساء عىل باستيالئهم قبُل من العمالقة يفعل
أنفسهم مع وعادلني هللا، من نصائح باتخاذ حذرين وجعلهم الناس لتهذيب وسيلتان
ثم وعظماء. عاملني وأقوياء املديد، عمرهم طوال واحدة بامرأة راضني ومعتدلني هللا، ومع

والخرافة. ب التعصُّ يسود كان حيث لآللهة البرشية القرابني تقديم عادة ظهرت
كان فقد فقط؛ األطفال تضم كانت األوىل األَُرس أن عن يكشف الشعري واالقتصاد
الرهبان وكان الحكمة، رعاية تحت الحكماء كان كما الطبيعة عىل يعيشون األبطال اآلباء
امللوك بدأ فقد اآللهة؛ من أرسهم إىل القوانني يستمدون امللوك وكان القرابني، يقدمون
أبنائهم تربية يف وبدءوا الخاصة، أرسهم وليس العشائر عىل باالعتماد حكمهم أنظمة
وتتم الحقة الصداقة توجد األمومة نظام ويف لهم. التام واالستقالل لهم، رزقهم وترك
ذلك وكل واملبهج والنافع الرشيف أهداف؛ ثالثة النظام هذا يحقق البرش. تأنيس عملية
أبناء باستثناء عبيًدا العشائر أبناء وكان البرشي. الجنس والستمرار الدين مظلة تحت
األرس ومشاركة األرض واستثمار اإلقطاع بدأ العبيد ومن أحرار. وحدهم فهم األبطال
املدن ست تأسَّ النحو هذا وعىل رشفهم. أو مكتسباتهم يف فقط وليس األبطال عمل يف
املقايضة تكون أن الحياة ظروف واقتضت املالجئ، ونشأت األرض داخل واملستعمرات
اإلقطاعيون كان بل املدن لصغر للمنازل إيجار هناك يكن ولم والرشاء. البيع صور أول
القدماء، عند معروفًة الوكالة أو املشاركة تكن لم طويلة. ملدد عليها للبناء أرضهم يؤجرون
الظهور يف القانون بدأ أن إىل املجرد باالتفاق وختمها والرشاء البيع عقود عرفت ولكن

أسطوري. بشكل
أرستقراطيٍّا؛ نظاًما كان العالم يف للحكم نظام أول أن عن تكشف الشعرية والسياسة
أو بالقوة حمايتهم تحت األبطال وضعها التي الصغرية باألَُرس العشائري النظام نشأ فقد
الجدد اآلباء اتحد ثم لنفسه. كله األمر ابن كل أخذ اآلباء موت بعد األبناء تحرَّر وملا باإليمان،
أكتافهم وعىل الطريقة بهذه الدنيا ملوك أول نشأ لقد العامة. لثورات اتقاءً بينهم فيما
ا إمَّ األبدية اإلقطاع ملبادئ طبًقا نشأَت الحكم نظم كل إن آخر وبتعبري املدن. أول نشأت
عامة نوعني؛ إىل الناس انقسم وقد اإلقطاعيات. ملكية أو األرض ملكية أو اإلنتاج ملكية
النظم نشأة بيان يف فيكو ويستمر عليه. املحافظة يريدون ونبالء الحكم نظام تغيري تريد
االجتماعية. والطبقات الترشيعية والجمعيات والخزانة الرضائب مثل القديمة السياسية
باملهور النساء رشاء ثم للعمالقة الوحشية الرتبية من ابتداءً تطورها بيان يحاول كما
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األلعاب عن يتحدث كما واآلباء. األزواج ملنفعة النساء وتزوج األطفال إنجاب ثم الغالية
العبودية. ونشأة القديمة الحروب أو السباق وأهمية القديمة الرياضية

الخلق وبداية العالم نشأة تقصُّ التي القدماء أساطري يف موجود الشعري والتاريخ
والقوانني واملجالس النظم ظهور ثم واألناشيد والرتانيم األغاني وظهور املدن إنشاء ثم
فيكو أن والحقيقة اإلنسانية. فنون وظهور املدن بني العداوة ثم والعقوبات واملحاكمات

الطبيعة. علوم يف يدخل مما والتواريخ والكونيات التاريخ بني يجمع هنا
الكونيات وتشمل امليتافيزيقا بعد الحكمة من الثاني الفرع هي الشعرية والفيزيقا
اختلطت ثم الَعَماء كان البداية يف باألسطورة. أيًضا وتبدأ والجغرافيا. والتواريخ والفلك
عالم «يوفا» وخلق بالرعد، السماء انقسمت ثم الزنا، فعل إثر النساء مع اإلنسانية البذور
وتحدث الطبيعة عالم ن تكوَّ األجسام حركة ومن الذهن. وحرية الدوافع عىل قائًما البرش
اإلنسان؛ جسد إىل الشعرية الفيزيقا أيًضا وتشري العنارصاألربعة. عن الالهوتيون الشعراء
باآللهة؛ الكون يختلط الشعرية الكونيات ويف والكبد. واملعدة والقلب والصدر الرأس
والنسيان الجبال، قمم عىل وتنزل السماء يف ترتبَّع واآللهة الجبال، من أعىل فالسماء
إىل يُشري القدماء عند الشعري والفلك اإللهي. للعقاب مظاهر الضمري وتأنيب والجوع
إله من أكرب الكواكب إله واعتبار غريبة، آلهة قبول شعب أي رفض مثل ثابتة حقائق
وبدايات للزمان بداية تحديد أجل من اآللهة أنساب تتحدد الشعرية التواريخ ويف النجوم.
مركز اليونان تجعل فإنها الشعرية الجغرافيا أما الرشق، إىل تمتد التي الشامل التاريخ
اختالط ذلك من ويتضح املدن. نشأة وكيفية الوسطى املناطق سكن َمْن أول وتصف العالم

الشعرية. الحكمة يف وتداخلها كلها العلوم
حقيقية شخصية هو هل هومريوس: مشكلة إىل الثالث الكتاب يف فيكو يعرض ثم
«املشكلة باسم التاريخ يف عرف ما وهو الخيال؟ نسج من أسطورة أنه أم بالفعل عاشت
وجود فيكو وينكر الجاهيل. الشعر قضية أيًضا منوالها عىل نُسج والتي الهومريية»
املدرسة مؤسيس من يكون وبالتايل بالفعل؛ عاشت حقيقية تاريخية كشخصية هومريوس
يعني وال وغريهم. ورينان وشرتاوس هيجل من خرجت التي واألدب الدين يف األسطورية
اإلنسانية ذهن يف باقيًة تظل الفكرة أو املثال ألن النصية املعطيات شأن من اإلقالل ذلك
الشعوب حياة تصوير عىل قدرته يف شيئًا الشعبي األدُب يضري وال قائلها. عن النظر برصف
مستويات أعمق عن تعربِّ واألسطورة اإلنسان، صنع من فالعاَلم املؤلف. مجهول بأنه
وكاسرير وجويس يونج إليه ل توصَّ ما وهو واحد، شخص يكتبها أن يمكن وال الحضارة،
من رجل مثال، بل تاريخية حقيقية شخصية ليس هومريوس الحارض، العرص يف أيًضا
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ولكل لليونان الطبيعي القانون عن يكشف كنز لليونان، العرصالبطويل من فكرة الطبيعة،
بشفاههم اليونان وعاشه وطبيعتهم، اليونان عقل عىل يدل القديمة. والعادات الشعوب
يف اإللياذة فقُرُه، َعَماه، هومريوس: عن قيل بما هذا موقفه عىل فيكو ويدلِّل وذاكرتهم.
يف مولده بينهما، القرون وتباعد األسلوب اختالف لتفسري الشيخوخة يف واألوديسة الشباب
املوجهة االتهامات ضد عنه الدفاع الوطنية، لغته طروادة، حرب مكان من قريبة منطقة
األوزان، كرس املحلية، املصطلحات اللفظية، املقارنات يذكرها، التي الشعبية العادات ضده،
املقارنات البطولة، صفات االنتحال، قضية بًرشا، واآللهة آلهًة البرش جعل اللهجات، تغيري
األسلوب، عظمة العبارات، صياغة يف الشديدة االنفعاالت املعارك، وصف يف القسوة اللفظية،
واملدنية السياسة س مؤسِّ القرآن)، إعجاز (مثل تقليده حتى أو عليه التفوق استحالة
يمكن ال أنه تُثبت األدلة هذه كل اليونان، فالسفة لكل مصدر الشعراء، لكل أب اليونانية،
ثم أوًال تاريخها تعيش فالناس بعينه؛ واحد شاعر تأليف من تكون أن األشعار لهذه
أن قبل بالفعل حدثت حقيقية بروايات بدأت األساطري هذه فكل ثانيًا، شعرها يف له تسجِّ
وتاريخهم وطبيعتهم اليونان روح بل شاعًرا ليس فهومريوس الشعبي. الخيال يصوغها
من يحط ال وهذا الشعوب. تاريخ هو املعنى بهذا والشعر وحياتهم. وقوانينهم وعاداتهم
كان وإال الواقع، يف وليس املثال ويف التاريخ، يف وليس الفكر يف فالقيمة هومريوس، شأن
َخْلق واملسيح، وكونفوشيوس والوتيس بوذا مثل وهومريوس له. واقع ال ألنه له قيمة ال هللا
تحتاج ال والفكرة إنسان. يف نفسها تجسد اإلنسانية وروح شخص، صورة يف إنساني
الشخصيات أكثر وما يَُخلَّد. كي فكر إىل يحتاج الذي هو الواقع بل توجد كي واقع إىل
هنا فيكو وكأن الناس، حياة يف األسطورة فعل أضخم وما ذكر لها ليس التي التاريخية
للوجود. كمنزل الشعر وبني تخلد التي الروح بني وهيدجر، هيجل بني الجمع استطاع قد
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البرشية ر لتطوُّ

أمة فكل واألمم. الشعوب تطور ومعرفة الزمان يف التاريخ دراسة الجديد» «العلم مهمة
هي ثالث يف كلها املراحل هذه فيكو ويجعل وتسقط. تنهار ثم وتنضج وتتطور تنهض
فيكو يفرد وال وعرصالبرش. وعرصاألبطال، عرصاآللهة، أمة؛ كل وأعمار شعب كل عصور
يطبقه ثم الكتاب» «فكرة يف يذكره بل القانون هذا لعرض الجديد العلم من ا خاصٍّ قسًما
هو بل فيكو اكتشافات من ليس القانون هذا أن والحقيقة والخامس. الرابع الكتابني يف
لرشح املرصيون واستعمله املرات، عرشات بذلك نفسه فيكو ح يرصِّ كما املرصيني وضع من
عىل البداية يف فيكو ويدلِّل البرشية، الحضارة قمة يمثلون كانوا إذ قبلهم العالم تاريخ
والقوانني. والطبائع واللغات الحكم نظم أشياء؛ أربعة ر لتطوُّ بوصفه القانون هذا صدق
ووصايتها، رعايتها تحت يشء كل تضع إلهية حكومة ظل الناسيف يعيش عرصاآللهة ففي
ق تفوُّ بدعوى األرستقراطية تسود األبطال عرص ويف القديم. التاريخ يف النظم أقدم وهي
الطبيعة، يف متساوين جميًعا البرش يصبح البرش عرص ويف ْهماء. الدَّ عىل الطبيعي النبالء

إنسانية. وحكومات وملكيات شعبية سياسية نظم وتقوم
عرص لغة أوًال: العلم؛ لغة هي تكون ثالث لغات هناك الثالث الحكومات هذه مقابل ويف
وأشياء عالمات مجرد صامتة، لغة وهي اإلنسانية، تدخل األوىل الشعوب بدأت عندما األَُرس
بواسطة الصوتية اللغة ثانيًا: عنها. التعبري يُراد التي والرغبات باألفكار صلة لها طبيعية
ثالثًا: األبطال. عرص يف واستعاراتهم وصورهم ومقارناتهم ومشابهاتهم األبطال شعارات
بها يتحدث وامللكية الشعبية النظم عرص يف الشعب بني اتفاقية لغة وهي اإلنسانية اللغة
اللغة املرصيون؛ بها تحدث التي الثالث اللغات وهي ْهماء. والدَّ النخبة والعامة، الخاصة
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الدهماء أو الرسائل ولغة األبطال؛ لغة الرمزية واللغة والسحر؛ الدين لغة الهريوغليفية،
الشعوب وكل والجرمان الكلدانيني عند املوجودة اللغات نفس وهي اليومية. الحياة يف
والغرباء باألعداء مرص إلحاطة نظًرا طويلة مدًة الهريوغليفية اللغة عاشت وقد القديمة.
ًكا وتمسُّ والفخر، بالعزَّة وإحساًسا النفس، عن دفاًعا بلغتهم ك التمسُّ إىل املرصيني دعا مما
للغة بالنسبة الصني يف أيًضا الحال هو وكما الوطنية، الكرامة عىل وحرًصا باالستقالل،
بطوليًة تكون ثم االحتفاالت أو الساكنة الحركات طريق عن تكون اإللهية اللغة الصينية.
والحروف اليوم. الشعوب جميع تستعمله ما بالحروفوهو لغوية وأخريًا والحرب بالسالح
إنسانيًة النهاية يف تصبح لكي الخيال طريق عن بطوليًة تصبح ثم هريوغليفيًة تبدأ أيًضا

الكلمات. طريق عن شعبيًة
تمثِّل اللغة وأن ذاتها البرشية الطبيعة ر تطوُّ عن والحروف اللغة ر تطوُّ ويكشف
متواضعة عاقلة إنسانية ثم بطولية ثم خيالية الطبيعة فتبدأ الشعراء، عند التعبري بدايات

واألخالق. والواجب والعقل الشعور بقوانني تعرتف
وكان الشعوب، تقود اآللهة كانت عندما الصويف الالهوت قوانني: ثالثة ذلك ويقابل
والقانون واملعجزات. النبوءات عن أشعارهم يف عربوا الذين الالهوتيون الشعراء حكامها
تقننَي عليهم أن األبطال ظن فقد الدولة. أسباب أو املدنية املساواة عىل يقوم الذي البطويل
مجموع يف يظهر ما وهو كائن، هو وما يكون أن ينبغي ما بني والتفرقة البرش سلوك
حيث الحرة الحكم نظم يف الطبيعية املساواة عىل القائم القانون وأخريًا والقوانني. الوصايا
عىل يعتمد ثانيًا بطوليٍّا ثم أوًال إلهيٍّا يكون الطبيعي فالقانون وشامًال. ا عامٍّ القانون يكون

العقل. عىل يعتمد ثالثًا وإنسانيٍّا الدين، سلطة تحت القوة قانون
مبينًا ذاتها التاريخ وعصور واألحكام والعقل والسلطة والفقه للعادات فيكو وعرض
بأن وتنتهي بطولية تصبح ثم دينية تبدأ فالعادات إنساني. إبداع كل يف الثالث املراحل
الالهوت يف إلهيٍّا يبدأ الفقه وإن الطبيعي. املدني لحسه طبًقا بالواجب إحساًسا إنسان لكل
الحال هو كما بطوليٍّا فقًها يصبح ثم اإللهية، األرسار لفهم اإللهي الكالم علم أي الصويف
القانون ويُصاغ نفسه، الواقع من الحقائق يأخذ إنساني فقه إىل أخريًا وينتهي الحكمة. يف
نظام امللكية ألن ملكيٍّا كان ولو حتى الحر الشعبي الحكم ونظام املساواة ملقتضيات طبًقا
تصبح ثم الخاصة امللكية عىل وتقوم اإللهية العناية عىل معتمدًة تبدأ والسلطة إنساني.
الحكمة وعىل الخربات ذوي يف الثقة عىل تقوم إنسانيًة وأخريًا القانون عىل تقوم بطوليًة
إلهيٍّا يبدأ ذاته والعقل السامية. األمور يف الرفيعة والحكمة العملية األمور يف والحيطة
تكون تصدرها التي واألحكام الطبيعي. العقل النهاية يف يصري ثم الدولة عقل يصبح ثم

156



البرشية ر لتطوُّ الثالث املراحل خامًسا:

الواقع ملقتضيات طبًقا إنسانية تصري وأخريًا عادية أحكاًما تصبح ثم طبيعية إلهية أوًال
وحسن الطبيعي التواضع إىل باإلضافة النافع يف البرش بني واملساواة الضمري، وإلزامات

النية.
الزماني التطور من املستمدة الرباهني من بمزيد الثالث املراحل عىل فيكو ويدلل
يظهر وأخريًا املدن حكم ثم الدين حكم تحت إلهية تبدأ نفسها فالعصور والسيايس؛
ذاتها األرستقراطية النظم وتطور الطبيعي. والقانون وعقله بتواضعه الطبيعي اإلنسان
النظم تتطور كما القوانني. حراسة إىل واملؤسسات النظم حراسة إىل الحدود حراسة من
ويعم تدريجيٍّا الحروب حي وتمَّ العقوبات، تخفيف فيتم األخف إىل األثقل من الدستورية
تعرب كلها الثالث املراحل أن والحقيقة اإلنسانية. نحو يسري فالتطور الشعوب. بني السالم
اإلنسان اإلنساني. واإلنسان البطويل واإلنسان اإللهي اإلنسان لإلنسان، معاني ثالثة عن
يكون وقد هللا، مقابل يف واإلنسان البطل يكون فقد اإلنسانية. أو البطولية أو اإللهية يعني

الثالثة. املرحلة يف اإلنسان يصبحه ما هو اإلنسان والبطل. هللا مقابل يف اإلنسان
للشعوبويعرضله الثاني املسار فيكو يُسميه ما وهو دورة من أكثر شعٍب لكل ولكن
الدورة وتكون طبيعية، األوىل الدورة تكون وجزر. مدٍّ بني فاإلنسانية الخامس. الكتاب يف
الكلمة له ليس األول فاملسار وإبرام! نقض والثانية حكم األوىل الدورة تاريًخا. الثانية
أخريًا والقضاء النهائي الحكم هو العالم فتاريخ األخرية؛ الكلمة له العالم تاريخ ألن األخرية
فاملرحلة .Welt Geschichte ist Weltgericht املشهورة هيجل عبارة يف الحال هو كما
وسيادة املال وحب فالرتف إليها، يدبَّ أن الفناء يلبث ال إذ تدوم ال شعب كل عند األخرية
يقوى وال السياسية، النظم وإفساد االجتماعية الطبقات ظهور يسبِّب ذلك كل األنانية
ولكنه والرببرية، التوحش حالة إىل ويعود فينهزم الخارجية الغزوات أمام حينئٍذ املجتمع
من تقدًما أكثر نقطة من ويبدأ السابقة، تجاربه من يستفيد بل انتهى حيث من يبدأ ال
آٍن يف ومستقيًما دائريٍّا فيكو عند التقدُّم يكون وبالتايل أوًال؛ منها بدأ التي األوىل النقطة
يجمع أعىل إىل الصاعد الدائري ر التصوُّ أي التاريخ، لتقدُّم الحلزوني ر التصوُّ وهو واحد،
والقوانني واللغات والتقاليد والعادات والنظم املؤسسات كل وتعود والخط، الدائرة بني
الدورة من أقرص اإللهية املرحلة تكون املرة هذه ولكن جديد، من الثالث دوراتها تأخذ
أطول اإلنسانية املرحلة وتكون األوىل، الدورة من أطول البطولية املرحلة وتكون األوىل،
إلخ … والخامسة والرابعة الثالثة الدورات وبعد فيكو: يتساءل وال األوىل. املرحلة من بكثري
ممكنة مدٍة أصغر إىل البطولية واملرحلة الصفر، إىل اإللهية املرحلة تتقلَّص أن يمكن هل
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والبطولية اإللهية املرحلتاِن تتقلَّص أن يمكن هل أو الوقت؟ كل اإلنسانية املرحلة وتمتد
رضورية الثالث املراحل أن يبدو الزمان؟ نهاية إىل اإلنسانية مرحلة اإلنسانية تعيش وأن
قرصها. أو املدة طول يف فقط الخالف ويكون النوع، يف تبقى دورٍة كل يف وأنها وحتمية
الدينية املرحلة تظهر اليونانية الحضارة ففي الدورات؛ لهذه أمثلة فيكو ويعطي
اإلنسانية النزعة ازدهرت حيث أثينا يف واإلنسانية إسربطة يف والبطولية هومريوس، عند
العشائر رؤساء عند الدينية املرحلة تظهر الرومانية الحضارة ويف الديموقراطية. والحياة
قيام عند واإلنسانية واألمراء، العامة بني الرصاع نشأة عند والبطولية اآلباء، تقديس ويف
الدينية املرحلة تظهر الغربية الحضارة ويف العامة. اإلنسانية الحقوق وإعالن الجمهورية
روما سقطت حيث الرومانية اإلمرباطورية الربابرة غزو بعد امليالدي الخامس القرن منذ
العرص يف والحرب والفروسية عرصاإلقطاع يف والبطولية والتأليه، الدين مرحلة إىل وعادت
الشعوب ذكر ينىسفيكو وال اإلنسانية. النزعة وظهور عرصالنهضة يف واإلنسانية الوسيط،
الشديد إليمانها نظًرا روسيا يف الدينية املرحلة فتظهر تطورها، ومراحل أيًضا األوروبية غري
التتار بالد ويشاركها وتواكلها، وكسلها شعوبها بالدة إىل باإلضافة القيارصة وتسلُّط
شيم من عنها ُعِرف ِلَما اليابان يف البطولية املرحلة وتظهر ومراكش! والحبشة والصني
أن ويالحظ الربيطاني. والشعب البولوني الشعب لدى واإلنسانية والتضحية، البطولية
الربيطانية والجزيرة وأفريقيا آسيا ذلك يف بما بأوروبا ليس ما كل هو فيكو عند الرشق
والحبشة والتتار الصني وضع وأنه أوروبا، من وبريطانيا روسيا استبعد وأنه وبولونيا،
والرشق والتتار، الصني يف اآلسيوي الرشق بني تفرقٍة دون الرشق يف ذلك كل ومراكش

ومراكش. الحبشة يف األفريقي
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وكانط لسنج قبل فيكو يد عىل التاريخ فلسفة وتأسيس الجديد» «العلم أهمية من بالرغم
البرشي التقدم واكتشافه فرنسا، يف وكورنو وكوندرسيه وفولتري وتورجو أملانيا يف وهردر
منذ الفالسفة جميع عند به يُحتذى نموذًجا أصبح الذي الثالث املراحل قانون يف وتطوره
التطور هدف ذاته، يف كقيمة املستقل العاقل اإلنسان عىل وتأكيده كونت، حتى لسنج
بالجهل السابقة املراحل وارتباط والشعوب، األفراد بني الطبيعية واملساواة وذروته،
إال كله هذا من بالرغم — التنوير فالسفة جميع من املستفاد الدرس وهو والخوف،
الحضارة يف الجديد» «العلم هذا وضع عن تكشف حدود لها لديه التاريخ فلسفة أن
بعد. ينتِه لم فيكو عند البداية يف زال ما وأنه خاصة وإكماله تطويره وإمكانية الغربية

أهمها: نقاط عدة يف الحدود هذه وتتمثَّل

مما للتاريخ العام ر التصوُّ عىل َطَغت التي الكثرية التفصيالت املوضوع عىل غلب (١)
ولكنها ودقيقة مهمة التفصيالت هذه أن صحيح التصوري. النظري أساسه العلم أفقد
أن أيًضا وصحيح القديم. والتاريخ القديمة اآلداب صيف املتخصِّ لغري داللة ذات غري تكون
من واالنتهاء الجديد العلم لتأسيس االستقراء منهج اتِّباع أراد قبل، من بيكون مثل فيكو،
هيجل تحاشاه ما وهو تنخرم ال مطردة قوانني أيًضا الكليات أن إال الكليات، إىل الجزئيات

الجزئيات. دون ر التصوُّ عىل بالرتكيز ذلك بعد
األدب تاريخ إىل أقرب الجديد» «العلم جعل واملكانية الزمانية التحديدات كثرة (٢)
كتابه ص خصَّ عندما وحذًرا احرتاًسا أكثر هردر وكان التاريخ. فلسفة إىل منه القديم
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تاريخ فلسفة يف «آراء الثاني وكتابه النظري، للعرض للتاريخ» أخرى «فلسفة األول
املراجع عىل باالعتماد والتواريخ والوقائع واملكانية الزمانية للتحديدات البرشي» الجنس
يف وأنه خاصة والجزئيات بالوقائع العلم عىل الشامل» «العلم تأسيس ويصعب والوثائق.
اليقني إقامة يصعب وبالتايل والتواريخ الوقائع تُصحح قد التاريخية الدراسات مجاالت

الجزئي. االحتمال عىل الشامل
كان وقد الالتينية. البالغية والعبارات اللغوية التحليالت الجديد» «العلم عىل تغلب (٣)
موضوع إىل الدراسة مادة من التخلُّص يستطع ولم وآدابها، الالتينية للغة أستاذًا فيكو
اإلبقاء مع اليونان أمثلة أسقط عندما الخطابة» «تلخيص يف رشد ابن فعل كما الدراسة
وبأنساب والالتينية اليونانية باألساطري العليم غري عىل يصعب وقد ذاته. املوضوع عىل

واستدالالته. براهينه يف فيكو يتابع أن وأسمائها اآللهة
كما االجتماعية النظم ولنشأة البرشية لبدايات األسطورية التفسريات قبول صعوبة (٤)
واضطرار السماء يف والربق الرعد من ابتداءً األمومة نظام لنشأة تفسريه يف فيكو يفعل
بدًال الخفاء يف الجنيس الفعل إلتيان والجحور الكهوف يف االختفاء إىل الوحوش العمالقة
أربعني نوح عاش وقد بالطوفان البرشي الجنس بدايات تفسري يصعب كما العراء. من
البرشي للذهن قاموس األسطورة إن بكثري. هذا عىل سابقة واإلنسانية املسيح، قبل قرنًا
ذاته، يصور أن اإلنسان استطاع وكيف البرشي التفكري بدايات عىل وتدل فيكو، يقول كما
الروح بني أو والعلم الفلسفة بني إذن فرق هناك البرشي. الجنس بداية عىل تدل ال ولكنها

بعده. هيجل فعل كما بينهما د يوحِّ فيكو أن يبدو ولكن والتاريخ،
كل عىل األولوية لها يعطي فيكو عند االجتماعية النظم خالل من التطوُّر ظهور (٥)
يكشف يشء، كل هو هيجل، عند الدين مثل االجتماعي، فالنظام اإلنساني؛ الروح مظاهر
إىل أقرب فيكو عند فالتاريخ والفن. واالقتصاد والقانون واألخالق والسياسة الدين عن
التاريخ فلسفة إىل أقرب التاريخ يف وفلسفته العام. التاريخ إىل منه االجتماعي التاريخ
نظام عن تعبريًا االجتماعية النظم تكون وقد البرشي. التاريخ فلسفة إىل منها االجتماعي

ذاتها. تصنع عندما البرشية الروح أو هيجل بتعبري «الروح» نظام هو عمًقا أكثر
ر تطوُّ يف املطاف نهاية الديموقراطية الشعبية الحكم نظم يعترب ال فيكو أن يبدو (٦)
امللكية النظم ويصف البرشية. عرص إىل األبطال عرص إىل اآللهة عرص من الحكم نظم
أفادوا قد والنبالء امللوك وأن البرش. عرص إىل تُنسب أيًضا بأنها أحيانًا واألرستقراطية
عرش السابع القرن روح عن يعربِّ فيكو كان فهل البرشية، نظم ر تطوُّ يف وساهموا
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الثورات عرص عرش الثامن القرن روح عن يعرب مما أكثر واإلمارات امللكيات عرص
بتصوُّره أنه إال عرش السابع القرن يف عاش أنه من بالرغم اسبينوزا يكون والجمهوريات؟
الحر والتعاقد االجتماعي العقد عىل السلطة فيها تقوم التي الحرة الدولة يف الحر للمواطن
فيكو يكون بل عرش. الثامن القرن روح عن تعبريًا وأكثر فيكو من تقدًما أكثر األفراد بني
الشعب حقوق عن الدفاع إىل منه والحاكم األمري سلطة تربير يف ومكيافيليل هوبز إىل أقرب

الشعبية. والنظم
العناية عقيدة رأسها وعىل الالهوتية العقائد بعض من التخلُّص فيكو يستطع لم (٧)
الجديد» «العلم أول من مذكورة اإللهية فالعناية للتقدُّم؛ قانوٍن إىل وتحويلها اإللهية
املشرتكة الطبيعة يدرس الجديد فالعلم إليها. وأشار إال فرصة فيكو يجد وال آخره، إىل
اإللهية العناية أفعال من نفسه التطور وقانون اإللهية، العناية ضوء يف واألمم للشعوب
اإللهية العناية ضمن يدخلون أيًضا الوثنيني إن بل بها. اإليمان األقل عىل يقتيض أو
املسار فيها يتحدد التي اإللهية العناية محكمة هي للتاريخ العليا واملحكمة الشاملة،
للعلم العامة املبادئ تعطي التي البديهيات ضمن تدخل ال أنها صحيح للشعوب. الثابت
يضع حني الجديد» «العلم خاتمة تكون ولكنها صورته، إىل منها العلم مادة إىل أقرب ألنها
هو األمثل النظام هذا أن ويبدو اإللهية. العناية تُنظِّمه طبيعيٍّا أبديٍّا للحكم نظاًما فيكو
تكون أن عجب وال اإللهية. العناية تقرُّه الذي األرستقراطي الطبيعي الحقيقي النظام
ال تقيٍّا يكون ال وَمْن التقوى. عن ينفصل ال العلم «هذا هي: الجديد» «العلم يف عبارٍة آخر

حقيقيٍّا.»1 حكيًما يكون أن يمكن
ألنه إما واملسيحي الِعْرباني الرتاث الدين عىل أحكامه يف باستمراٍر فيكو يستبعد (٨)
تراث كل عىل العلمي الحكم تعميم التالية لألجيال يرتك حتى تقية وإما حقيقة ذلك يعتقد
عليها والتميُّز الوضوح منهج اسبينوزا تطبيق ثم استثناءاته يف ديكارت فعل كما ديني
الجديد» «العلم يدرس جارة.» يا واسمعي لِك «الكالم فيكو حال لسان ويكون بعد. فيما
يبني كما منفصلون. منعزلون قوم ألنهم واملسيحيني الِعْربانيني وليس الشعوب تاريخ
كذلك. ينشئوا لم الِعْربانيني أن حني يف أسطوريًة نشأًة ِعْربانيني الالَّ من سام أوالد نشأة
ولألخالق. للعقل منافيًا فيكو يراه حكٍم كل ومن الرق، نظام من الِعْربانيني استثنى كما

خداع؟ أم اقتناع ذكاء؟ أم خوف هو هل

.Ibid., p. 384 1
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ثقافته باعتبارهما والرومانية اليونانية الحضارتني مع يتعامل فيكو أن شك ال (٩)
األكثر. يف وتقليًدا األقل يف إبداًعا اليونانية الحضارَة الالتينية الحضارُة ورثت فقد الوطنية؛
العصور من مرحلة، إىل مرحلة من الوطنية الثقافة هذه تتحوَّل أن الطبيعي من وكان
هللا من والبؤر املحاور بناء إعادة التحول، هذا طريق ومن الحديثة. العصور إىل الوسطى
من إال الجديد» «العلم س يؤسِّ ال فيكو فإن ثم ومن األفقي؛ إىل الرأيس ومن اإلنسان، إىل

الشعوب. كل ثقافات وليس الوطنية ثقافته بناء إعادة خالل
والرومان اليونان باعتبار األوروبية الحضارة يف الشائع التميُّز هذا خرج لذلك (١٠)
إيطاليا، أو فرنسا أو أملانيا يف خاصة وكماله، نهايته الغرب وأن البرشي التاريخ بدايات
الحضارات تتوارى أن الطبيعي من وكان إليها. ينتسب التي الفيلسوف لحضارة طبًقا
عن والحديث النهرين. بني ما وحضارات وفارس، والهند والصني مرص يف الرشقية
األميني العرب وعن املعاد، يف الحسية وباملالذ واحٍد بإلٍه مؤمنون أنهم عىل امُلحمديِّني
وعن بالبيزنطيني، اتصلوا أن إىل شفاهيٍّا تراثهم ويحفظون الكتابة يجهلون الذين
األتراك واعتبار كالبًا الحقيقيني) املؤمنني بمعنى املسلمني (أي األتراك املسيحيني اعتبار
التمركز هذا الغالبة. الشعوب أذهان يف املغلوبة الشعوب لصورة نموذج خنازير املسيحيني
الغربية. التاريخ فلسفات كل يف الدفني الداء هو التاريخ محور وجعله الغرب يف الذات عىل
بمزيٍد البرشية تاريخ كتابة وإعادة الوضع تصحيح األوروبية غري للشعوب األوان آن وقد

الشعوب. تراث بني واملساواة العدل من
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والوثنية واليهودية للمسيحية دراسة هو بل الحنيف ديننا يمسُّ ما املقال هذا يف ليس
األديان. لخاتم وليس اإلسالم عىل السابقة لألديان أي

فقهاء تحريم ويشبه ذاته يف للدين دراسة وليس الكالم علماء ملقاالت دراسة أنه كما
منه. والتحذير العلم لهذا املسلمني

الفقرات هي قوسني بني وما ١٩٧٩م. يونيو مايو، أبريل، الكويت، الفكر»، «عالم يف البحث هذا نُرش 1

املجلة تأسيس يف سنوات عدة وملجهوده له العميق تقديرنا من بالرغم — التحرير رئيس حذفها التي
بني وحصاره الفكر مسئولية من جيلنا موقف عىل أيًضا الحذف يدل وبالتايل منها خشية — وتطويرها

الفكر. وسندان السلطة مطرقة





املسيحية جوهر مقدمة: أوًال:

الكتَّاب تناوله قد االغرتاب موضوع أن من بالرغم الشبان: والهيجليون فيورباخ (١)
وشيلر (١٧٤٩–١٨٣٢م) وجوته (١٧١٣–١٧٧٨م) روسو مثل الرومانسيون والشعراء
(١٧٦٢–١٨١٤م). فشته عند إال فلسفيٍّا مفهوًما يصبح لم أنه إال (١٧٥٩–١٨٠٥م)
خاصة هيجل عند ثم رصاع، وال فيه حياة ال مجرد لعالم خلقها هو لديه األنا فاغرتاب
الخطيئة املسيحية؛ رات للتصوُّ طبًقا دينيٍّا اغرتابًا كان حيث الالهوتية، الشباب أعمال يف

والحرمان. والطرد والسقوط
(١٨٠٨–١٨٧٤م) شرتاوس الشبان؛ الهيجليني لدى رئيسيٍّا مفهوًما أصبح ولكنه
بمعنى (١٨٠٦–١٨٥٦م) وشرتنر (١٨٠٤–١٨٧٢م)، وفيورباخ (١٧٩٢–١٨٨٢م) وباور
اغرتاب االجتماعي، االغرتاب بمعنى وأنجلز ماركس عند ثم أوًال، العقل أو الشعور اغرتاب
كان الذي املعنى وهو الرأسمايل. املجتمع يف ينتج عما اإلنسان وغربة عمله، عن العامل
يف اإلنسانية الشخصية لضياع نتيجة التنوير وفالسفة األملان الليرباليني كتابات يف سائًدا
والنفسية، والطبية القانونية معانيه عن النظر برصف فاالغرتاب، االجتماعية. امللكية عالقات
مقدمة الدين نقد الشبان الهيجليون جعل لذلك واالجتماعي؛ الديني املعنينَْي بني يتأرجح
والوظائف اإلمكانيات بيان يعني بل التجريح أو الهدم يعني ال هنا والنقد املجتمع. لنقد
نهاية يف كلهم (فالهيجليون له وتصوره للعالم إدراكه يف البرشي الذهن بها يقوم التي

النقدية). فلسفته وشارحو كانط تالميذ األمر
فإذا الشبان. الهيجليني يف أيًضا تحكَّم قد األبدي الثالثي الفلسفي البناء أن ويبدو
والوجود والواقع الفكر أو والوجودية والواقعية املثالية ثالثة؛ الفلسفية املذاهب كانت
يف البناء هذا ظهر فقد واإلنسان، والعالم هللا ثالثة؛ الفلسفية فاملوضوعات اإلنساني،



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

ويف وسقراط. وأرسطو أفالطون ظهر اليونان فعند حضارة. كل يف البرشي الفكر تاريخ
أوغسطني والقديس األكويني توما والقديس بونافنتري القديس ظهر املسيحية الفلسفة
العقليني عند املثالية ظهرت األوروبية الفلسفة ويف الزماني). الرتتيب عن النظر (برصف
الشبان الهيجليني عند ظهر كما الوجوديني. عند والوجودية التجريبيني عند والواقعية
اتجه كما الذاتي والوعي املثايل العقيل الجانب عىل باور ركز فقد وشرتنر. وفيورباخ، باور،
وصفاته. الواحد اإلنساني، الوجود إىل شرتنر لجأ ثم العيني والواقع الطبيعة نحو فيورباج
عند بدايتهم منذ واحًدا، ونسًقا فكرية، وحدة الهيجيل اليسار أو الشبان الهيجليون يمثِّل

وأنجلز. ماركس عند نهايتهم أو وشرتنر وفيورباخ باور عند مركزهم أو شرتاوس
املعارصقفزنا العربي فكرنا ففي خاصة؛ أهمية لنا بالنسبة الشبان الهيجليون ويمثِّل
اليساريون، الهيجليون يمثِّلها التي االنتقالية املرحلة بهذه املرور ماركسدون إىل هيجل من
الفكر نقد أو فيورباخ فعل كما الدين نقد دون الواقع، إىل الفكر من التحوُّل مرحلة وهي
وأنجلز ماركس عند االجتماعي النقد وكأن شرتنر، فعل كما األنا نقد أو باور فعل كما
والفكر الدين يف االجتماعي للبناء النظرية األسس نقد يف طويل مجهود حصيلة إال هو ما
املثالية بني وماركس، هيجل بني متأرجحني املعارص العربي فكرنا يف زلنا ما والشعور.
وحركته التاريخ وأغفلنا طبيعي. نحٍو عىل اآلخر إىل أحدهما من االنتقال دون والواقعية
ماركسيني، وال هيجليني ال نصبح لم لذلك املعارص؛ وجداننا يف التاريخي البُعد لغياب
للواقع تحليل دون والرتبية املزاج طريق عن يتم رصًفا عشوائيٍّا بينهما االختيار وأصبح
باور الشبان الهيجليني اكتشاف إن بها. نمر التي التاريخية اللحظة عىل والتعرُّف املبارش،
وتأصيل رنا، تطوُّ يف املفقودة للحلقة اكتشاف نفسه الوقت يف هو جيلنا يف وشرتنر وفيورباخ
يف كانت مأساتنا وكأن وازدهار، ونهضة تقدم من القومية نهضتنا فجر منذ نحاوله ملا
ما وهو تكاملية. نظرة أجل من املتباعدة األطراف بني تربط التي املتوسطة الحلقات فقد
وأرسطاطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني؛ رأيي بني الجمع بمحاولته القديم تراثنا به قام

الحكيم.1
االسم اشتقاق عليه يدلُّ كما النار» «قناة ماركس يقول ما وعىل ، بحقٍّ فيورباخ كان
االنتقال يريد فيلسوف كل خاللها من ر يتطهَّ قناة» = Bach نار، = Feuer, Feurbach»

الغربي» الرتاث من «موقفنا مقالنا يف املعارص فكرنا يف اليساريني الهيجليني بأهمية قبل من نوهنا لقد 1
١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار املعارص»، الغربي الفكر «يف ج٢ معارصة قضايا
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ر يتطهَّ أن دون املاركسية إىل منا البعض انتقل لألسف ولكن الواقعية، إىل املثالية من
عارضتها أو داخلها من دجماطيقية إىل إما املاركسية تحوَّلت ثم ومن النار»؛ «قناة يف
املجتمع إن الناس. أذهان يف التنويري األثر إحداث من ومنعتها خارجها من الدجماطيقية
املوروث ومن التفكري، إىل التسليم ومن الجديد، إىل القديم من ينتقل الذي الناهض النامي
التثوير، رشط فالتنوير تثوير؛ إىل حاجٍة يف هو مما أكثر تنويٍر إىل حاجٍة يف النقد إىل
يف القائمة السلطة تُحدثه األوضاع يف انقالب أو اجتماعي تغريُّ مجرد تنوير بال والتثوير
وال متخلف، نظري أساس عىل يقوم اجتماعي تغري فهو السلطة؛ بتغري ويتغري املجتمع
يخلقه ال فعليٍّا أثًرا يُحدث ال خارجيٍّا يظل وبالتايل له؛ الضامنة السلطة ببقاء إال له بقاء

وعيًا. هو يخلق وال وعٌي
القيم كلَّ األوروبي الوعي تمثَّل أن بعد نشأ اليساريني للهيجليني ماركس نقد إن
واإلخاء الحرية الثالث؛ بشعاراتها الفرنسية الثورة وحدثت عرش الثامن القرن يف الليربالية
لتحقيق األول العامل تظل أن يمكن األيديولوجية أن الشبان الهيجليون ر تصوَّ واملساواة.
بناء إعادة (اليهود)، املضطهدة األقليات تحرر األملانية، الوحدة مثل القومية األهداف
وذلك ِلليربالية بالنسبة تقدًما اليساريني للهيجليني ماركس نقد يمثل وبالتايل املواطن؛
أفكار ألن وذلك لألفكار.» الوحيد الوريث هو الربوليتاري الحزب «إن املشهورة: بعبارته
دون اجتماعيٍّا تغيريًا بذاتها تُحِدث ال والفردية الذاتي والوعي واملساواة والعدالة الحرية
القط رقبة يف الجرس سريبط الذي هو الربوليتاري فالحزب بالفعل. يحققها جماعي عمل

العميل. الواقع يف األفكار هذه بالفعل ق سيحقِّ الذي هو أنه أي
األفكار تُحِدث ولم بمثلها، نتحقق ولم بعد، الليربالية نتمثل لم فإننا لنا بالنسبة (أما
املفكرين أكتاف عىل قامت فرنسية ثورة لدينا تحدث لم املعارصة. نهضتنا يف املرجو األثر
دون االجتماعي الهيكل يف تغريُّ فحدث األحرار الضباط أيدي عىل ثوراتنا قامت بل األحرار
ماركس نقد فإن ثم ومن انتكاسمعظمها؛ إىل أدَّى مما الفوقي، البناء يف مواٍز تغيري إحداث
الشبان الهيجليون ويظل الحايل. لجيلنا بالنسبة موضوع ذي غري يصبح الشبان للهيجليني
النهضة.) أسس وإقامة التحديث يف الراهنة التاريخية لحظتنا عن يعربون لجيلنا بالنسبة
مثل تحديًا وأكثرهم أثًرا، وأبلغهم صدى، أوقعهم بأنه أقرانه عن فيورباخ ويمتاز
عن الحديث يصعب (وقد عرش الثامن القرن يف وفولتري عرش السابع القرن يف اسبينوزا
ميزة وعيب، ميزة فلذلك شاب؛ هيجيل من الشبان الهيجليني وعن فيورباخي، من فيورباخ
بني العرضوالتحليل، بني التفرقة استحالة وعيب الداخل، من وفهمه املوضوع مع االتحاد
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تناولت فقد ذلك ومع فيورباخ). إىل يحتاج عرص يف الباحث وفيورباخ املوضوع فيورباخ
األسايس مؤلفه تحليل خالل من فيورباخ» عند الديني «االغرتاب عرض الدراسة هذه
والرشح التحليل إال للباحث وليس عنها مسئول فيورباخ كلها فاألفكار املسيحية»، «جوهر
فعل وكما عام بوجٍه اليونان فالسفة مع املسلمني فالسفة فعل (كما والتأويل والعرض
ما فذلك وأعماله فيورباخ حياة عن مقدمة عقد نشأ ولم خاصة). أرسطو مع رشد ابن
عن للكشف املسيحية» «جوهر عرض عىل واقترصنا قريب.2 عن مستقلة دراسة يف سيتم
مسئوًال الباحث ليس وأقول: وأكرر االجتماعي. االغرتاب أساس هو الذي الديني االغرتاب

وحده. فيورباخ عاتق عىل تقع املسئولية بل فيورباخ أفكار عن
يف الثانية والطبعة ١٨٤١م يف املسيحية» «جوهر فيورباخ لكتاب األوىل الطبعة ظهرت
عمًال تمثل منهما كالٍّ أن لدرجة والشهرة الذيوع من طبعة كل مقدمة وأصبحت ١٨٤٣م.
حقيقة. أو وجوًدا أو جوهًرا أو ماهية باألملانية Wessen كلمة وتعني بمفرده.3 فلسفيٍّا
عن فيورباخ يبحث مختلفة. بألفاظ وتُرتجم الكتاب. داخل األربع املعاني هذه عىل وتدل
يف هورسل عىل سابًقا يكون بذلك وهو وحقيقتها، وجوهرها أساسها أي املسيحية ماهية
ماهية عن فيورباخ يبحث وال املاهيات». «علم الفينومينولوجيا وجعل املاهية عن بحثه

عام.4 بوجه الدين تشمل حتى أحكامه م يعمِّ بل وحدها املسيحية

إصالح «رضورة املستقبل»، فلسفة «مبادئ األساسية: فيورباخ ملؤلفات عربية طبعات الباحث يعد 2

مع املسيحية»، «جوهر هيجل»، فلسفة نقد يف «مساهمة الفلسفة»، إلصالح مؤقتة «دعاوى الفلسفة»،
وعرصه. وأعماله فيورباخ حياة عن ومقدمة رشد، البن الكبري الرشح طريقة عىل لها رشوح

«رضورة (١٨٣٩م)، هيجل» فلسفة نقد يف «مساهمة األخرى: فيورباخ أعمال مع ألتورس نرشها وقد 3

الواحد مع عالقته يف املسيحية «جوهر (١٨٤٣م)، املستقبل» فلسفة «مبادئ (١٨٤٢م)، الفلسفة» إصالح
الفلسفية». «البيانات بعنوان (١٩٤٥م) وصفاته»

L. Feuerbach: Manifestes Philosophiques, Textes choisires, (1839–1845), Trad. L. Al-
.thuser, PUF, Paris, 1960

الفرنسية. الطبعة عىل املسيحية» «جوهر يف اعتمدنا 4
L. Feuerbach: L’Essence du christianisme, Trad. I. p. Osier, I. p. Grossein, F. Maspero,

.Paris, 1968
K. Barth & Niebur, Harper & Row, لها وقدم G. EIiot بها قام التي اإلنكليزية الرتجمة عىل وكذلك

.Reclan, Stuttgart, 1974 طبعة األملاني، النص عىل وراجعناها .New York, 1957
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الكشف يتمُّ ال أنه فيورباخ يرى الدين: فلسفة خالل من االغرتاب عن الكشف (٢)
واالغرتاب الديني، االغرتاب هو أساًسا فاالغرتاب الدين؛ فلسفة خالل من إال االغرتاب عن
هو االغرتاب كان فإذا بدني. أو نفيس أو اجتماعي أو فلسفي اغرتاب كل أساس هو الديني
ل يتحوَّ أن قبل هللا إىل اإلنسان ل تحوُّ يف أساًسا يحدث االنقالب هذا فإن آخر إىل األنا انقالب
اغرتاب أسهل هو الديني فاالغرتاب كون. إىل أو مؤسسة إىل أو نظام إىل أو عمل إىل اإلنسان
الرشعي وجوده يف وخلل اإلنسان كيان يف زلزال حدث ما فإذا مبارشة. وأكثره وأرسعه
الدين فلسفة زائف. موقف يف اإلنسان وأصبح وتعويض، كسند هللا إىل اللجوء يف ذلك ظهر
لفلسفة الحايل الوضع هو فما االغرتاب. اكتشاف خالله من يمكن الذي امليدان هي إذن

الدين؟
واألخبار الدينية الروايات اعتبار األول: الديني؛ الفكر يف أساسيان خطآن هناك
تقابل تاريخية حقائق النساء ه وتقصُّ الرواة يرويه ما وكل واألساطري واآلراء والقصص
الشعبية العامية الفلسفة عن تفرتق ال التي الوضعية الفلسفة خطأ وهو الواقع، يف شيئًا
باملنطق عقًال عليها الربهنة يمكن فلسفية حقائق اإليمان قواعد اعتبار والثاني: يشء؛ يف
النتيجة وكانت خاصة. نظريات إىل العقائد حوَّلت التي لية التأمُّ الفلسفة خطأ وهو والدليل،
بالدين التأملية الفلسفة ت ضحَّ كما الدين أجل من بالفلسفة الوضعية الفلسفة ت ضحَّ أن
الدين تجعل والثانية الشعبية، املادية يد يف ألعوبًة العقل تجعل األوىل الفلسفة. أجل من
تسمح والثانية العقل، عن بدًال يتحدَّث الدين تجعل األوىل الفلسفي. التأمل يد يف ألعوبًة
إىل الوصول عن عاجزة األوىل أفضل. نحو عىل تقوله أن هي تستطيع ما يقول أن للدين
واالتصال نفسها عن الخروج عن عاجزة والثانية وقائع، إىل الصور فتحيل األشياء حقائق

ونظريات. أفكار إىل فتحيلها بالصور
ألن خالف من بينهما يبدو مما الرغم عىل واحد يشء والدين الفلسفة أن والحقيقة
بل بينها تناقض ال مختلفة وأشكال صور يف فكره عن يعرب مفكًرا واحًدا وجوًدا هناك
املعجزات تعني كفكرة املطلقة اإللهية فالقدرة األدبي. التعبري من مختلفة مستويات عىل
اإليمان بني الفصل بعد إال التناقض يظهر وال والنُّشور. البعث تعني كما وُمثُل، كصورٍة

الدين. فلسفة يف مستنري اتجاه أي يقبله ال ما وهو والعقل
إىل التشبيه ل ويحوِّ بالعلم، والعني بالُقدرة، اليَد يفرسِّ معتزليٍّا هنا فيورباخ ويبدو
مع يتَّسق الذي الطبيعي العقل الشامل. العقل هو العقل هذا يكون أن برشط تنزيه
العامة، القاعدة هو العقل اإليمان، عقل الخاص العقل وليس الطبيعة مع ويتَّسق نفسه
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محدد، وبمكان معني، تاريخي بعرص اإليمان ارتبط لذلك الخاص؛ االستثناء هو واإليمان
الخاص فيتحول عقل إىل ويحيله اإليمان يذيب واإليمان العقل بني التوحيد خاص. وباسم
يسلم ما وهو يكون، أن ينبغي كما ليس الطبيعي اإلنسان أن تعني فالخطيئة عام؛ إىل
تحويل إذن الفكر مهمة بها. املعتقدون إال األوىل بالخطيئة يؤمن ال جميًعا. الناس به
املسيحية» «جوهر من يهدف رصًفا. هيجليٍّا فيورباخ يبدو وهنا عقل. إىل اإليمان مضمون
ذلك ومع الطبيعة. عىل الخارجة األرسار وراء البسيطة اإلنسانية الحقائق هذه بيان إىل
وجود نفسه وهللا مأساة، جوهره يف فالدين بالصورة. متمايزين والفلسفة الدين يبقى
ويرتكه موضوعه منه ينتزع الدين عن الصورة ينزع وَمن شخيص. موجود أي مأساوي
ال الصور هذه فيورباخ ويعالج يشء. صورة كذلك هي حيث من الصورة ألن هامدة جثة
هيجل، لدى للدين التأملية الفلسفة يف الحال هو كما أفكار عىل تدل أو أفكار هي حيث من
موقًفا تعكس والصورة كصور. بل الالهوت يف الحال هو كما أشياء هي حيث من وال
الدينية األساطري يف الحال هو كما صويف عميل كعلٍم الالهوت فيورباخ يستعمل فال نفسيٍّا.
عن يعرب نفسيٍّا مرًضا باعتباره بل التأملية، الفلسفة يف الحال هو كما كأنطولوجيا أو
والشخصية الحرية استطاعت لقد واضطراب. وهلوسة املخ يف وارتجاج شعوري اهتزاز
الروح بني التفرقة وانتهت كلية. وابتالعهما والالهوت الدين تناول الحديث العرص يف
الطبيعة. إىل الطبيعة فوق ما تحويل وتم املستهلكة. اإلنسانية والروح املنتجة القدس
هذا مواجهة عىل قادر غري كصورة، املسيحية أمام عاجًزا الحارض العرص ظل ذلك ومع
فإن وبالتايل املايض؛ ظالل األشباح إن ذاتي. وخداع وهم مجرد بأنه عليه والحكم الشبح
علم أو األمراض علم تأسيس إىل فيورباخ يهدف الحارض. عالج إىل يهدف املايض تحليل
عند األيونيني ماء إىل األشياء؛ طبائع إىل والعودة العالج لعلم كمقدمة األعضاء وظائف
نفسك «اعرف سقراط شعار ممارسة طريق عن شيرشون عند األشياء نشأة وإىل طاليس
عىل قضاء عليه والقضاء النفس. علم يصفه كما َمَريض موقف هو إذن االغرتاب بنفسك.»
املشهور كتابه يف فرويد عىل سابًقا نفسيٍّا محلًِّال فيورباخ يبدو وهنا للشفاء. املرضوجلب
الكيمياء منهج الكتاب منهج فيورباخ ي ويسمِّ .The Future of Illusion وهم» «مستقبل
موضوعي. نحٍو عىل وتأسيسها التحليل نتائج إثبات أجل النصوصمن تحليل أي التحليلية
عىل تقع بل فيورباخ الباحث عىل تقع ال فاملسئولية الناس مشاعَر النتائُج صدمت فإذا
النصوص عىل املضمون تحليل منهج تطبيق يريد فيورباخ وكأن ذاته، املوضوع عاتق
املسيحية إىل الرجوع من بكثري أفضل القديمة األصلية النصوص إىل والرجوع الدينية.

170



املسيحية جوهر مقدمة: أوًال:

فسطحية املعارصين أقوال أما ل بالتأمُّ الجديرة الوحيدة هي القديمة فالنصوص املعارصة؛
املسيحية عن تكشف القديمة النصوص والنفاق. الجبن ويغلِّفها الشجاعة، ينقصها حسية
القديمة املسيحية كانت تها. وعفَّ طهارتها َفَقَدت املعارصين أقوال أن حني يف عذراء وهي
فقريٌة املعارصة املسيحية أن حني يف األرضية، بممتلكاتها فقريًة السماوية، بكنوزها غنيًة
هذه إال معارصة مسيحية شواهد توجد وال األرضية. بكنوزها غنيٌة السماوية بممتلكاتها

العصور. أنتجتها التي بل ذاتها املسيحية توجدها لم التي الفقرية الشواهد
القديمة النصوص تحليل طريق عن االغرتاب عن الكشف إذن فيورباخ (يحاول
وصف أنه عىل الالهوتي يظنُّه ما وأن مقلوبة أنثربولوجيا إال هي ما الثيولوجيا أن وإثبات
ويقوم هللا. يصف أنه ظانٍّا نفسه يصف فالالهوتي لإلنسان؛ وصف األمر حقيقة يف هو هلل
شخصخاص آخر، عىل وتثبيتها إخراجها ثم الخاصة تشخيصصفاته وهي خفية بعملية

هللا.) هو
وجوديٍّا نفسيٍّا تحليًال تحليلها وإعادة هللا عن النصوصالقديمة أخذ فيورباخ (يحاول
وذلك لها، جديد تفسري بعملية ويقوم النصوص. لهذه اإلنساني املضمون عن ليكشف
سابًقا فيورباخ يكون وبالتايل الحارض؛ املوقف من أساٍس عىل املايض املوقف بناء بإعادة
من الحية اإلنسانية الواقعة عن الكشف يف الحديث التفسري وعلم وهيدجر بولتمان عىل
العقيدة وتاريخ الثيولوجيا، رس هي األنثربولوجيا القديمة. الدينية النصوص تحليل خالل
تاريخها يف الثيولوجيا كانت لقد الالهوت. يف للعقيدة نقد ذاته حد يف هو الالهوت تاريخ أو
يكون وبالتايل اإلنسانية؛ للواقعة وصًفا هللا وهو موضوعها وكان أنثروبولوجيا، الطويل
حاوله ما ولكن التاريخ، يف الروح عن الكشف يف التاريخية مهمته يف حق عىل هيجل
َقبْيل نحٍو عىل فيورباخ يحاوله — التاريخ يف العقيدة بناء — بَْعدي نَْحو عىل القدماء
وعاَلم لألنثروبولوجيا، اغرتاٌب إذن الثيولوجيا اإلنسانية. الواقعة إىل النصوص بإرجاع

اإلنسان.) يف التفكري عن اغرتاب هللا يف والتفكري اإلنسان، عالم عن مغرتب الالهوت
مرة، أول الكتاب صدور وبعد الثانية الطبعة مقدمة ويف العرص: ونفاق االغرتاب (٣)
املوجهة االتهامات وفنَّد اإلنسان، اغرتاب عىل به قىض الذي مرشوعه عن فيورباخ يدافع
وهو العالم، يف وفاعليٍة كنشاٍط هللا اكتشاف فيورباخ أعاد لقد اإللحاد. رأسها وعىل إليه
صورة يف وتشخيصها خارجها بنفسه وَقذْفه اإلنسان اغرتاب عىل وقىض الشاب، الهيجيل
العالم عن املغرتبني كل مع فيورباخ عالقة تسوء أن الطبيعي من كان إياه. وتَأْليه آخر
يف اء األصحَّ مع وصحيحة طيبة عالقة كانت نفسه الوقت يف ولكنها هللا، وعن الذات وعن
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بني والباطل، الحق بني التمايُُز يحدَث أن الطبيعي من كان هللا. ومع ذواتهم ومع العالم
املسيحية إنقاذ يمكن حتى والزائف الصحيح بني والخطأ، الصواب بني والكذب، الصدق
ذلك ومع الصحيح. املوقف إىل وإرجاعها إظالم من اكتنفها ومما خطأ من فيه وقعت مما
الدين عىل قىض قد الالهوتيون واعتربه املسيحية حق يف مجرم أنه عىل فيورباخ إىل نُظر
عليها اعتمد والتي عرصه يف الشائعة الفلسفات كل نقد قد فيورباخ أن حني يف األبد، إىل
التأملية الفلسفة هاجم فقد لإلنسان؛ الزائف املوقف عن أي الدين عن للدفاع الالهوتيون
الوضعية الفلسفة هاجم كما الفكر. لحساب خصوصيته عىل وقضت الدين، ابتلعت التي
وجهها التي هي الكربى الرضبة كانت وقد ووثن. صنم إىل تحويله وعدم اإلنسان إلنقاذ
طيب، مجتمع يف العلم ُمدَّعي لسان عىل اإليمان عىل ومزايداته العرص، نفاق إىل فيورباخ
والشائعات املزيفة والحقائق األوهام مجتمع الحماس، وغياب والالمباالة الحياد مجتمع
األخالق. عديم الرتبية، سيئ وقًحا، فيه الحقيقة يقول َمْن كل يعترب الذي املجتمع (هذا
ويدَّعي املسيحية ينفي الذي النفاق هي والالأخالقية الالأخالقية، هي الحقيقة أصبحت
هو كنفي، نفسه عن يعربِّ الذي النفي للمسيحية، الحقيقي النفي هو الالأخالقية إثباتها.
يقول وكما البعضاآلخر، وترك اإليمان لقواعد الفعيل واإللغاء باملسيحية التعسفي التالعب
يف وليس الحرية يف اإللحاد هو فقط، واحدة قلب من أفضل اإليمان قواعد كل قلب إن لوثر:
دون الفج التناقض هو للذات، ثابت يقني دون الغباء عىل القائمة الحلول أنصاف هو هللا،
تنتهي وال الطريق منتصف عند تقف ألنها التفاهة هو النتائج، يف وصدق التحليل يف دقة
قلبها يف ها ورشَّ الحقيقة يُخفي الذي الكذب هو النهاية. إىل وصول ودون األشياء جوهر إىل
يف الحقائق مواجهة عىل قدرته وعدم العرص حال فيورباخ يصف وهكذا فيها. والتفكر
نقص يف أخالقية مشكلة أساسها العرصيف مشكلة ولكن فضيلة، بالحق االعرتاف أن حني

النفاق). وسيادة الشجاعة
القلب بدماء مكتوبة حقيقة وأراد امليت، العلم وليسعن الحي العلم عن فيورباخ بحث
اإلنسان هي الحقيقة أجوف. ورق عىل بامِلداد مكتوبة حقيقة وليس التاريخ صفحات عىل
بالعياني تضحية هو الذي االغرتاب عىل القضاء يمكن النحو هذا وعىل املجرد، العقل وليس
ليس وخداًعا. وهًما خلقه تم الذي اآلخر سبيل يف اإلنسان عىل وقضاء املجرد، سبيل يف
يختلط الذي الحي العلم هو بل العرص، علم يف الحال هو كما البارد امليت العلم هو العلم
يتناول الذي هو العالم خالًصا. كريكجارديٍّا هنا فيورباخ ويبدو وبدمه، اإلنسان بلحم
املشنقة حبل إىل األمر به وينتهي جذورها، ويستقيص فيها، ويغوص العرص مشاكل
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املسيحية» «جوهر نداء إىل العرص يستمع أالَّ عجب وال عليه. وشاهًدا عرصه شهيد فيكون
معارك أن حني يف التاريخ، وشهادة العالم وفناء والعناية واملعجزة باإليمان يتعلَّق فيما
أهمية بقدر تهم ال املختلط والزواج والربوتستانتية، الكاثوليكية بني الرصاع مثل العرص
هو الحقيقي النسل وأن األرواح تآلُف هو الحقيقي الزواج أن تُثبت التي املسيحية ماهية
والحب البدني اإلنساني الحب بني الفرق يف أفالطونيٍّا فيورباخ يبدو وهنا السماوي. النسل
املجرد. هو والبدني العياني هي الروح أن باعتبار هيجيل نحو عىل ولكن الروحي الفلسفي
العيانية حقائقها عىل ويعثر املسيحي الدين يف الذهنية الصور يرتجم أن فيورباخ حاول لقد
العقائد فرس كما املسيحية. لألرسار والفلسفي والتاريخي التجريبي التحليل عىل معتمًدا
الخيالية بالتأمالت لها شأن ال تاريخية حسية موضوعات أنها عىل الَقبْلية اإليمان وقواعد
ل بالتأمُّ يستنبطها ولم والرؤية الحس عىل نتائجه وأقام ذاتها. من مادتها تستمد التي
خارج موجودة فاملوضوعات املوضوعات. من الفكر واستقرأ الفكر، من املوضوع استنباط
لإلنسانية. حدود فال وحدها. العملية الفلسفة ميدان يف مثايل أنه عىل ويرصفيورباخ الفكر.
وضعيٍّا، روحيٍّا نفسه فيورباخ ويُسمي وأخالقية. واجتماعية سياسية داللة لها والفكرة
ال فلسفة ويقيم الحقيقي، الوجود هو اإلنساني الوجود تجعل إنسانية فلسفة صاحب
الهوية أو وفشته، كانط ذات أو اسبينوزا جوهر مثل مسبقة ماهية دون فلسفة تأملية،
أكثر هو واإلنسان واقعي، وجود فلسفة هيجل، عند املطلق الروح أو شلنج عند املطلقة

باألشياء. الحسية عالقاته يف وموضوعية واقعية املوجودات
بأنه اإللحاد مقدمتها ويف ضده هت وجِّ التي االتهامات كل من نفسه فيورباخ ويربِّئ
سمح قد فيورباخ وأن نفسه عن تحدث الذي هو الدين إن (بل اإلطالق عىل شيئًا يُقل لم
هذا فيورباخ ورأى ذاته، عن الديُن كشف بل شيئًا فيورباخ يبتدع لم فحسب. بذلك له
فيورباخ، وليس الدين، إنه الالهوت. يُنكره حني يف اإلنسان يؤلِّه الذي الدين إنه الكشف.
اإلنسان وأن العالم، يف املتخارج الذات عن الشخيصاملنفصل اإلنسان هللاهو بأن يقول الذي
وليس الدين إنه آخر. يف نفسه عن مغرتبًا عنه خارًجا بذاته باإلنسان دفع أن بعد هللا هو
هللا يحيل عندما للفكر موضوًعا يجعله ثم اإلنسان، هو ليس الذي هللا يُنكر الذي فيورباخ،
فيورباخ يفعل لم ويعبده. يؤلِّهه ثم هللا إىل وينسبها اإلنسان صفات يستعيد ثم إنسان إىل

وتناقضاتهم). وخداعهم الالهوتيني زيف عن والكشف املسيحي للرس إذاعته من أكثر
جوهر هو اإللحاد فألن ملحًدا؛ متديِّنًا، ال نافيًا، املسيحية» «جوهر كتاب كان (وإذا
يف واإلنسان الوجود يف اإلنسان هو وصياغاته صورته. يف وليس جوهره يف الدين ألن الدين
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وبراهينه العقلية فيورباخ حجج تفنيد فعليه بذلك أحٌد يقتنع لم وإن وألوهيته. إنسانيته
العبارات أو امُلرائني رياء أو القضاة سفسطة تهم وال النفسية وتحليالته التاريخية
للجوهر ناٍف ولكنه ناٍف، الكتاب أن صحيح الضحلة.) الالهوتيني قواعد أو الرباقة لية التأمُّ
مثبت، جزء جزءين؛ الكتاب شمل لذلك اإلنساني؛ للجوهر نافيًا وليس للدين الالإنساني
جوهره، يف للدين يعرض األول مختلفني؛ نحوين عىل نفسه املوضوع وتناول ناٍف، وجزء
وَهْدم جدل والثاني الدين، ملفهوم وكشف تطوير األول تناقضاته، يف يعرضللدين والثاني
الحقيقي املعنى أن يبني األول معركة. كليهما ويف عنيف، والثاني هادئ األول هوت. ِلالَّ
والوجود اإللهي الوجود صفات بني فرٌق يوجد ال وأنه األنثروبولوجيا هي للثيولوجيا
األوىل بالتحليالت ذلك يف االستشهاد (ويمكن املوضوع جوهر عن تعربِّ املحموالت اإلنساني،
اإلنسان وذات ناحية من ووجوده هللا ذات بني فرق وال فورفوريوس)، بمقدمة أو ألرسطو
اإلنسانية. واملحموالت اإللهية املحموالت بني فرق فال ثم ومن أخرى؛ ناحية من ووجوده
ره بتصوُّ يخطئ الدين وأن اإلنسان ابن أي الحقيقي االبن هو هللا ابن أن األول الجزء يثبت
طبيعيٍّا؛ ابنًا ليس الدين يف هللا ابن أن الثاني الجزء ويثبت بالفعل. هللا يف البُنوة هذه
ويعطي املبارش، الربهان األول الجزء يعطي وللعقل. للطبيعة معارًضا يكون وبالتايل

املبارش. غري الربهان الثاني
عن األول الحقيقة. األول يكشف بينما الزيف الثاني يبنيِّ األول، إىل َعْود الثاني الجزء
الحرفيني الالهوتيني عند الضيق املعنى هذا الالهوت يعني وال الالهوت. عن والثاني الدين
وليس املبدأ الفرع، ال األصل هو فاملهم الالهوت. وعلم التأملية، الفلسفة أيًضا يشمل بل
لكان فقط الثاني الجزء به املسيحية» «جوهر كان لو واألماكن. والعصور األشخاص،
يف أساس له الدين أن أثبت ولكنه عدًما، هللا وكالم عدًما، والثالوث عدًما، هللا ولكان نافيًا
الثيولوجيا مستوى إىل األنثروبولوجيا يرفع فيورباخ أن والحقيقة الحق. اإلنساني الوجود
ال الحلم ولكن اإلنساني الروح هو الدين إن هللا. مستوى إىل اإلنسان املسيحية ترفع كما
عىل وفتح الخارج، إىل الداخل من النظرة قلب هو املهم األرض. عىل بل السماء يف يكون
الصورة يُفضل زال ما العرص ولكن فعيل، موضوع إىل التمثل موضوع وتحويل الدين،
وهم، والدين الوجود. عىل والظاهر الواقع، عىل والتمثُّل األصل، عىل والنسخة اليشء، عىل
رشعيتها الكنيسة وتجد الغباء. إال الدين من يحفظ لم العرص ولكن دنيوية، والحقيقة
خالص. أنثروبولوجي نحو عىل تفسريها تم لو داللتها الطقوس وتجد املظهر. هذا يف
الوهم مع يتعامالن التأملية والفلسفة والدين والخيال، التمثُّل يف إال ليسا والخبز فالخمر
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فالخبز العالم، إىل بالعودة قبل من لوثر طالب لقد والحس. الواقع مع يتعامالن وال والخيال
لهذه الوثني األصل يهم ال االستحمام. يعني والِعماد الرشاب، يعني واملاء الطعام، يعني
يهم ال كما لإلنسان. بالنسبة داللتها املهم بل الضحايا، لحم وأكل الدم رشب الطقوس؛
فيورباخ يُريد الخالصة. اإلنسانية داللتها بيان املهم بل املسيح معجزات تناقضات بيان
فاملاء األشياء؛ تنشأ حيث الطبيعي للعقل البارد املاء طاليس، عند األيونيني ماء إىل الَعْود
عىل يُساعدنا املاء والعني. للنفس عالج أيًضا هو بل الحياة ودورة النماء سبب فقط ليس
الناشئة واألوهام الخوف من اإلنسان ر يطهِّ املاء الذاتي. الوعي غور وَسْرب الطبيعة اكتشاف

.(٣٠ (األنبياء: ﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا الطبيعة؛ فوق من يأتي عما
العلمية. الروح غياب يف بل وحدها الأخالقيته يف ليس أيًضا العرص مآيس وتظهر
إىل العلم يصل وعندما الحدود. كل من له إطالًقا وليست للعلم ا حدٍّ الحقيقة أصبحت
يمثِّل فالبوليس للبوليس. موضوًعا يصبح بل علًما يكون ال حقيقة ويصبح الحقيقة
تأمن حتى الزيف عىل اإلبقاء يهمها السياسية السلطة وكأن والعلم، الحقيقة حدود
وأعطاه للدين سياسيٍّا ال تفسريًا أعطى عام بوجه فيورباخ أن من وبالرغم املعارضة.
غضبوا السياسيني أن إال والفلسفية، الخلقية للرضورة طبًقا خالًصا أنثروبولوجيٍّا تفسريًا
زعزعته يودون وال سياسيٍّا اإلنسان الستعباد وسيلة أسهل الدين يعتربون ألنهم عليه
إعادة ألن سياسية، أهمية أية الدين يُعطون ال َمْن عليه غضب كما الصحيح. الفهم وفهمه
أكثر يجعلهم الديني االغرتاب عىل القضاء وبعد رشعي نحٍو عىل الدين يف الناس تفكري
عليه وغضب حقوقهم. عن ويدافعون الحكَّام، ضد فيثورون السياسية املمارسة عىل قدرة
ألن الدين؛ ميدان يف وأعداؤها والسياسة الصناعة مبادئ يف والحرية التنوير أصدقاء أيًضا
مالحظة يف فيورباخ ويُشري الرأسمايل. والنظام الليربالية مساوئ يكشفعن الديني التنوير
الذي الوقت ففي السياسية. النظم أساس فالدين بالسياسة. الدين صلة إىل أيًضا أخرية
مقدسة امللكية تكن لم الدولة. وقوانني وامللكية الزواج تقديس نجد مقدًسا الدين فيه يكون
هذه فيورباخ يطور لم إلهية. رشيعة باعتبارها أوًال تقديسها تم بل إلهية رشيعة ألنها
األخالق. عىل الدين يؤسس حرٍّا بروتستانتيٍّا وظل ذلك، بعد ماركس طورها كما العالقة

املسيحية» «جوهر كتابه فيورباخ يبدأ الدين: اإلنسانوجوهر االغرتابيفماهية (٤)
كلمة لكليهما ويستعمل عام، بوجه الدين وجوهرية عام بوجه اإلنسان ماهية عن بتمهيد
أي الحقيقية املاهية بني الكتاب تقسيم يف بعد فيما سيتبعها التي الثنائية وهي Wesen
ويثنِّي اإلنسان وهو باإلثبات فيبدأ الدين، ثيولوجيا أي املزيفة واملاهية الدين، أنثروبولوجيا

هللا. وهو بالنفي
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اإلنسان يميز الذي هو التديُّن أن فيورباخ يرى عام؟ بوجه اإلنسان ماهية هي فما
وليس الدقيق باملعنى وعي أو شعور لديه اإلنسان أن إىل التمييز هذا ويرجع الحيوان. عن
الوعي يتأتَّى وال النفسية. الوظائف مجموعة أي واألحكام واإلدراكات اإلحساسات مجموعة
أن حني يف باألجناس الوعي هو اإلنساني فالعلم موضوعه؛ عني ماهيتُه تكون لوجوٍد إال
وعند واحد، يشء الخارجية والحياة الداخلية الحياة الحيوان عند نفسه. إال يدرك ال الحيوان
بجنسه عالقته هي الداخلية فالحياة الخارجية، الحياة عن الداخلية الحياة تتميز اإلنسان
هو واملوضوع، الذات هو واآلخر، األنا هو اإلنسان واللغة. بالفكر ذلك عن والتعبري وماهيته
الوعي هو فالدين فقط التديُّن يف والحيوان اإلنسان بني الفرق ليس واملحمول. املوضوع
ال بموجود وعيًا ذلك يكون أن دون نهائيٍّا ال بماهيته اإلنسان وعي يكون ثم ومن بالالنهائي؛
بالالنهائي الوعي الحرشات. عند الغريزة يقابل ما وهو بالالنهائي، وعي هو الوعي نهائي.
واعيًا الواعي الوجود موضوع يكون بالالنهائي الوعي ويف الوعي. نهائية بال الوعي هو
العظيم يشعر العظماء. حياة تؤكده ما فهذا شيئًا، يكون ال موضوع بال اإلنسان بذاته.
يف وتكون ماهيته تكون نشاطه. من األسمى الهدف وهي قها يحقِّ أن عليه رسالًة له أن
املاهية د وتتوحَّ وموضوعه، وغايته وجوده اإلنسان ماهية معه. ورضورية جوهرية عالقٍة
عن بذاته واعيًا إذن اإلنسان فيصبح اإلنسان. يف واملوضوع الذات د يتوحَّ كما والوجود
ابتداءً إذن اإلنسان معرفة يمكن بالذات. وعي هو باملوضوع والوعي املوضوع. طريق
الحقيقية أنانيته تظهر عندما املاهية هو فاملوضوع املاهية، تبدو وفيه املوضوع. من
وهنا سواء. حد عىل الحسية واملوضوعات الروحية املوضوعات عىل ينطبق وهذا املوضوعية.

جديًدا. أنطولوجيٍّا معنى بنفسك.» نفسك «اعرف سقراط شعار يأخذ
الفكر، وظيفته العقل والقلب. واإلرادة، العقل، اإلنسانية؛ أو جنسه هو اإلنسان ماهية
إىل جديٍد من فيورباخ يعود وهنا الحب. هو والقلب والسلوك، والفعل لالجتهاد واإلرادة
العقل والواقع. املثال بني أو والبدن النفس بني تمييٍز دون أفالطون عند الثالث النفس قوى
هو حيث من لإلنسان املطلقة املاهية ن تكوِّ سامية َمَلكات أو كماالت ثالث والقلب واإلرادة
من الغاية ويفعل. ويحب يعرف كي يوجد فاإلنسان وجوده. من الغاية وتكون إنسان،
كامل، حقيقي، الصفات؛ نفس وهي الحب، الحب ومن اإلرادة، اإلرادة ومن املعرفة، املعرفة
العقل بني يجمع الذي اإللهي الثالوث هو ذاته. يف اليشء نصف عندما نستعملها إلهي.
الثالث الصفات هذه املسيحي. التثليث شارًحا قبل من أوغسطني قال كما واإلرادة والحب
مقاومتها. لإلنسان يمكن ال مطلقة إلهية قدرات بل اإلنسان بها يتمتع كماالت مجرد ليست
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إىل اإلنسان يدفع الحب إن اإلرادَة؟ واإلرادُة املعرفَة، واملعرفُة ، الحبَّ الحبُّ يقاوم كيف
أن إىل اإلنسان تدفع والحياة يفكر، أن إىل اإلنساَن يدفع والفكر يحب، َمْن سبيل يف املوت

يفعل.
ومعرفة وقوة ماهيته وموضوعه ماهيته، عني هو اإلنسان، إله وهو إذن، املطلق الوجود
واعيًا اإلنسان يكون أن يمكن وال العدم هو التناهي وحبه. وإرادته معرفته هو حبه وإرادة،
واالنرشاح الذات، وحب الذات، وتأكيد الذات، ظهور هو الوعي عدًما، كان وإال بالتناهي
وتفاهة سقوط التناهي خري. والوجود كامل، لوجود مميزة عالمة الوعي الخاص. بكماله

للعار! ويا للعار! محًوا للماهية التناهي يمتد ثم وقلق، وعار
تحديد وكل ذاته. يف األعظم وجوده أي إلهه له موجود كل بذاته، مكتٍف وجود كل
وكما بالحرشات الحيوانات مقارنة يف يظهر كما منه األعظم الخارجي لآلخر بالنسبة هو
عبقريته هو موجوًدا املوجود يجعل الذي إن بعد. فيما األحياء تطور وصف يف دارون يفعل
بلغة يُوحي هنا فيورباخ وكأن عاجًزا؟ عدًما الوجود يكون فكيف وجماله، وِغناه وقوته
للذهن يمكن ال الوجود يثبته ما بعد. فيما الذاتية عن إقبال سيقوله وبما وبرجسون نيتشه
هللا. هو كان نهاية ال ما إىل الوجود امتد وكلما الذهن. مقياس هو الوجود فمقياس نفيه،
املستفاد الدرس وهو تعسفي، ظاهري نحو عىل إال والوجود الذهن بني الفصل يمكن وال
شعر وإذا الفكر. يف ِلالنهائي إثبات ذلك فإن الالنهائي يف اإلنسان فكر فلو هيجل. من
لنفسه. موضوًعا العقل هو العقل موضوع الشعور. يف لالنهائي إثباٌت ذلك فإن بالالنهائي
الحقيقة يف هو الفيلسوف حوار إن لنفسها. موضوًعا العاطفة هي العاطفة وموضوع

العقل. موضوع هو وحده فالعقيل الفكر. مع إال يتحدَّث ال الفكر العقل. مونولوج
املرسات يف النزاهة العقالنية، الصفاء، امَلَلكات؛ أو الصفات من مجموعة إذن اإلنسان
أجل من فلك علماء الفالسفة وكأن ماهيتها، ترى والعني يرى، اإلنسان ولكن واالنفعاالت،
وال الدين، يف األساسية امَلَلكة هي العاطفة ولكن السماوية، الطبيعة هي فالعني العني،
النبل هي العاطفة اإللهي». «العضو هي العاطفة العاطفة. ماهية عن إال هللا ماهية تعربِّ
العاطفة الحرة. الالنهائية الخالصة العاطفة هو وهللا اإلنسان. يف اإللهي أي والعظمة
هللا. هو نفسها وتجعل املوضوعي، هللا ترفض ألنها األرثوذكسية نظر وجهة من ملحدة
يُقال العاطفة عن يُقال وما الديني. اإللحاد هو وهذا هلل، نفي العاطفة نفي أن والحقيقة

واإلرادة. العقل اإلنسان: يف امَلَلكات باقي عىل
لربجسون امتداًدا هيجليٍّا للغاية، معاًرصا فيورباخ فيه يبدو الذي التحليل هذا من
املاهية بني والواقع، الفكر بني واملوضوع، الذات بني يوحد وهيدجر، وهورسل ونيتشه
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يكون عندما ويغرتب يتزيف أن قبل الحقيقي اإلنسان وصف إىل فيورباخ يهدف والوجود،
وهي بالعاطفة ويبدأ الديني، االغرتاب يفصمها أن قبل الداخلية وحدته يف بذاته واعيًا
ما وهو الوهم، يف والوقوع االنفصام يحدث خاللها من والتي االغرتاب يف البداية نقطة

الدين». يف «مقال يف شلريماخر عند بالتفصيل ظهر
جوهر هو فما باملوضوع فيه الذات يتحد وعٌي أنه هي اإلنسان ماهية كانت فإذا
ما ولكن عام، بوجه باملوضوع اإلنسان عالقة تحديد تم عام بوجه اإلنسان ماهية يف الدين؟
ينفصل ال باملوضوعات اإلنسان عالقة يف خاص؟ بوجه الديني باملوضوع اإلنسان عالقة هي
مبارشة الوعي يتَّحد الديني املوضوع حالة يف ولكن باملوضوع، الوعي عن بالذات الوعي
يف يوجد الديني املوضوع فإن اإلنسان خارج الحيس املوضوع ُوجد فإذا بالذات. بالوعي
املوضوع الخارجية. املوضوعات من معرفته يف أسهل أوغسطني يقول كما وهو داخله.
اختيار موضوع الدين موضوع أن حني يف والحكم، االعتقاد عن ومستقل محايد الخارجي
اإللهي بني التمييز عىل يقوم نقديٍّا حكًما ن ويتضمَّ واألْسَمى، األفضل األول، املوجود
ذاتها. املوضوعية املاهية إال ليس اإلنسان موضوع أن قضية أهمية تبدو وهنا والالإلهي.
من ابتداءً بذاته. اإلنسان معرفة هي هللا ومعرفة بذاته، اإلنسان وعي هو إذن باهلل الوعي

واحد. كالهما صحيح. والعكس نفسك، تعرف هللا
الروح هو نفسه إىل بالنسبة واإلنسان ونفسه، روحه هو لإلنسان بالنسبة هللا إن
كنوز ظهور هو والدين اإلنسان. يف تظهر التي الداخلية هو هللا إله. وهذا والقلب، والنفس

الحب. بأرسار العلني واإلقرار الزمنية، بأخطاره االعرتاف اإلنسان،
هو الدين بأن القول يمكن لذلك بذاته؛ وعيه هو باهلل وعيه أن اإلنسان يشعر ال وقد
الخارُج وسبق الفلسفَة الديُن سبق أيًضا ولذلك مبارش؛ غري نحو عىل بذاته اإلنسان وعي
عن خارًجا ماهيته اإلنسان يرى طفولتها.5 دور يف وهي اإلنسانية ماهية هو الدين الداخَل.
وتموضع ماهيته، اإلنسان عبد فقد األصنام؛ وعبادة الوثنية يف األول الدين وقع لذلك ذاته؛
بذاته. اإلنسان وعي بالذات، الوعي تقدَّم أي الدين، تقدم ثم ماهيته. يعي أن دون اإلنساُن
الطبيعة، قوانني من وأعىل أسمى موضوع عىل حصل أنه متصوًرا السابق الدين فرفض
إىل ذلك من فيورباخ يرمي األساس. هي الطبيعة أن مع الطبيعة خارج من أنه ر ويتصوَّ

دار البرشي»، الجنس «تربية لسنج: كتابنا: انظر التنوير. وفلسفة لسنج من فيورباخ استفاده ما هذا 5

١٩٨١م. بريوت، التنوير،
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بذاته، اإلنسان عالقة هو الدين ألن وهم مجرد واإلنساني اإللهي بني التعارض أن بيان
اإلنسان حدود عن مستقلة اإلنسان ماهية إال ليس اإللهي فالوجود آخر، كموجود وذاته
ملاهية تحديدات هي اإلنساني الوجود تحديدات فكل م. املجسَّ املوضوعي الواقعي الفردي
الذات فنفي وبالتايل ذاته؛ املوضوع إىل يمتد بل فقط باملحموالت األمر يتعلَّق وال اإلنسان.
هي الصفات ألن للذات إلغاء الصفات إلغاء ولكن الصفات، نفي من أكثر تديُّن وال إلحاد
صفاٍت بال والذات للذات، نفٌي الصفات نفي املعتزلة: تقول وكما والفاعلية األثر تُحدث التي
ثم الصفات إثبات عكس وعىل وجود. عدُم املوضوعي غري واملوجود موضوعي، غري موجوٌد

الحديث. العرص نتاج النفي هذا األشاعرة، تقول وكما الذات، إثبات
نفي العجز هذا أن مع للمعرفة موضوًعا يصبح ال عندما موضوٍع إىل هللا يتحوَّل
ولكن اإلنسان، إىل وإرجاعها والتشبيه التجسيم طريق عن هللا صفات نفي يمكن كما هلل.
املتدين يظل ولكن الديني، املوقف هذا يدمر لإلنسان بالنسبة وهللا ذاته يف هللا بني الفرق
بالنسبة وهللا ذاته يف بنيهللا التوحيد ديٍن كل يود وهمية. سعادة وهي له، إلٌه هللا ألن سعيًدا
للعصفور موضوًعا هللا كان لو الدين. ضد وكالهما والالتديُّن، الشك ظهر وإال لإلنسان
سعادة أكثر وجوًدا يعلم ال فالعصفور جناًحا، له أن حيث من إال موضوًعا يكون لن فإنه

املجنح! الوجود من
جبن بل اعتقاد وعدم شكٌّ بذلك االعرتاف وعدم إنسانية، صفات إذن اإللهية الصفات
الحبَّ اإلنساُن يجعل إنسانية. أيًضا فالذات إنسانيًة الصفات كانت وإذا وخنوع. وضعف
والخري الحكمة يتصور اإلنسان ألن ًا خريِّ حكيًما هللاَ اإلنساُن ويتصور يحب. ألنه هلل صفة
هلل الصفات َعْزَو أن هو االثنني بني والفرق يوجد. ألنه موجود هللا أن ويعتقد فيه. ما أسمى
والصفة الذات صة. ُمشخَّ صفة والذات الذات، حقيقة الصفة باملبارشة. ولإلنسان بالتوسط
انتزعنا لو اإلنسانية الذات من يبقى وماذا لآلخر. نفٌي أحدهما ونفي واملاهية، الوجود مثل
بني التميُّز هذا صفاتها. اإللهية بالذات نستبدل العادية لغتنا يف أننا كما صفاتها؟ عنها
عقل أو إرادٌة لإلنسان يكون ال اآلخر العالم ففي العالم. هذا يف إال يوجد ال وهللا اإلنسان
عن الذات تمايز أي االغرتاب سبب هو العالم يف اإلنسان وجود أو فاألرض مستقل. حب أو

عنها. مستقلة ذات يف تشخيصصفاتها ثم صفاتها
كما هللا، ذات بوجود يقينه وليس ذاته، بوجود يقينه هو هللا بوجود اإلنسان يقني إن
غري يقني فهو هللا. بصفات يقينه وليس بصفاته يقينه هو هللا بصفات اإلنسان يقني أن
والصفات الذات لوجود الوحيد الضمان هي اإلنسانية والصفات الذات وحقيقة مبارش.
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أو حلًما خياليٍّا، وليس واقعيٍّا أيًضا يكون حقيقي أنه عىل اإلنسان يتمثَّله ما وكل اإللهية.
بعد فيما يقيم ثم الوجود عىل الحقيقة اإلنسان يقيم البداية يف الحقيقة. هو فالوجود تمثًُّال.
الحْدس هو والدين عظمى. كحقيقة املدرك اإلنسان ماهية هو فاهلل الحقيقة. عىل الوجود
واملوضوع الذات تماثل ويتضح الذات. يف شكٌّ إذن هللا يف الشك اإلنسان. لوجود املطابق
صفة كانت فإذا اإلنسانية. الحضارة تطور مع املتماثل الدين تطور يف أفضل بصورٍة
يف هللا صفات يلغي الذي هو العادي وامللحد كذلك. بدائية هللا صفة كانت بدائية اإلنسانية
به، خاص مضمون للدين ليس اإلنسان. صفات يلغي الذي هو الحقيقي امللحد أن حني
نعرف ال ونحن بالعالم. ووعيه بذاته وعيه يف اإلنسان يف يوجد ما إال الدين يف يوجد وال
وهذا نعلمها. فال اإلنسان تشابه ال التي الصفات باقي أما اإلنسانية. الصفات إال هللا من
نهائيٍّا ال عدًدا هلل اسبينوزا جعل وقد ولِغناه. لصفاته نهاية ال فاإلنسان إنساني، رس أيًضا
وهللا ميتافيزيقية. وليست شخصية والصفات واالمتداد. الفكر إال منها يعد لم الصفات من

إنسانية. صفات كلها وهي للبرش. أٌب رحيم، ، خريِّ عادل، قديس، ع، مرشِّ شخص،
عن يسلبه ما هلل ويعطي واإلنسان، هللا بني التوحيد هذا يرفض الالهوتي (ولكن
الراهب أما نفسية. وساديٌَّة ذهنية رسقة وهذه هللا. عن يسلبه ما لإلنسان ويعطي اإلنسان،
عنه تغيب وللعذراء. وللسماء هلل حبه اإلنساني وحبه املفقود الجنيس حبه يعوضعن فإنه
ألجله ي نضحِّ الذي هللا بالحسأصبح ينا ضحَّ وكلما املثالية، املرأة فتحرضله الحقيقية املرأة
وما فرويد يسبق هنا فيورباخ وكأن سماوي، زوج لها عروسهللا، فالراهبة حسيٍّا. بالحس
نفسه؛ عن ينفيه ما إذن هلل اإلنسان يثبت واإلعالء. والتعويض والحرمان الكبت يف يقوله
هللا عن اإلنسان أفكار إن له. وتزييًفا عنه، واغرتابًا لإلنسان، تجريًدا الدين يكون وبالتايل
يذكر وبالتايل ويعلم؛ يحب اإلنسان، به يقوم بما يقوم فاهلل السماء، من األرضوليست من
الشخصية. لألنانية الذاتي الرضا هو اإلنسان أن والحقيقة هللا. أثبت كلما ذاته اإلنسان
وحده وهللا الخري، فعل عن عاجز فاسد، رشير فاإلنسان لإلنسان كصفٍة الخريَ الديُن ينكر
وهما املاهية عن للموجود فصل الخطيئة ونفي اإلنسان، لخطيئة نفٌي املقدس الخري. هو
وهو كذلك هللا اعتبار إىل يؤدي الخري فعل عن عاجز اإلنسان اعتبار أن والحقيقة ُمتَّحدان.
وبالجيوس. أوغسطني بني القديم الرصاع معنى هو وهذا لإللحاد. مقدِّمة فالدين اإللحاد.
بالجية واألوغسطينية إنسانًا. اإلله أوغسطني جعل حني يف إلًها اإلنسان بالجيوس جعل فقد
ويسلب هللا يعطي أوغسطني موضوًعا. أوغسطني جعله ذاتًا بالجيوس جعله ما مقلوبة.
املغرتب، الالهوتي ممثِّل أوغسطني لإلنسان. ويعطي هللا عن وبالجيوسيسلب اإلنسان، عن
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وبالجيوسهو املقلوب، الالهوت هو أوغسطني الفيورباخي. األنثروبولوجي وبالجيوسهو
الصحيح.) هو وبالجيوس املزيف، هو أوغسطني األنثروبولوجي.

ال اإلنسان أن وكما ذاتيٍّا. كان إنسانيٍّا هللا كان وكلما الذاتية، اإلنسان ماهية هو (هللا
يغرتب ثم هللا. موضوع فاإلنسان اإلنسان، أي ذاته إال أيًضا يرى ال هللا فإن ذاته إال يرى
كان الذي هللا ويصبح والطرد. الجذب بفعَيلِ ذاته من ووجوده ماهيته وينزع اإلنسان.
التقدم يعود ال اإلنسان. فيغرتب أحشائي من خرج وقد ويل وعيلَّ وبي ومعي يفَّ يفعل
صفاِته. واسرتدَّ بطِنه بَْقر بعد خارجه املنشورة أحشائه من اإلنسان اسرتدَّ إذا إال للبرشية
اإلسالم إىل املسيحية ومن أيًضا ونقول املسيحية، إىل اليهودية من الدين ر تطوُّ هو وهذا
هللا أصبح ثم الطعام يف حتى اليهودية يف يشء كلَّ هللا كان فقد لديهم؛ التنوير إىل أو لدينا
وبالتايل فيورباخ؛ وعند اإلسالم يف الكامل اإلنسان هو هللا أصبح ثم املسيحية يف اإلنسان يف

الغد.) دين هو اليوم إلحاُد يكون
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احلقيقي اجلوهر ثانًيا:
الدين أنثروبولوجيا أي

الدين؛ أنثروبولوجيا أي الحقيقي الجوهر األول: أساسيني؛ قسمني املسيحية» «جوهر يضم
وباإلثبات السلب، قبل باإليجاب فيورباخ يبدأ الدين. ثيولوجيا أي املزيف الجوهر والثاني:
عن نتج مزيف ديني موقف وهو الدين، ثيولوجيا يف يتمثَّل الديني فاالغرتاب النفي، قبل
هللا ويجعل وأفعاله، وصفاته هللا ذات عن يتحدَّث هللا علم أنها عىل الثيولوجيا تصوير
أن حني يف الخارج، يف مشخص نفيس وثن يف متجسًما اإلنسان، عن مستقالٍّ موضوًعا
للذات يُرجع صحيح إنساني موقف الدين، أنثروبولوجيا وهو الصحيح وصفه يف الدين
الوجود مثل الصفات وهي خصائصه أخصَّ اإلنسان إىل ويعيد قبل، من عنها ُسلب ما
االغرتاب يبنيِّ كي ثانيًا املزيف الوضع ثم أوًال الصحيح الوضع فيورباخ يصف والكمال.
الصحيح عىل طارئ فاالغرتاب عليها. ومتعاليًا ذاته عن خارًجا اإلنسان انحراف أي الديني
ويكون مغرتبًا. العالم يف يوجد اإلنسان إن الوجوديون: يقول كما البداية منذ ناشئًا وليس
األساس، هو الصحيح األشياء. طبائع إىل عود هو الحقيقي إىل والعود االغرتاب عىل القضاء
إىل العودة إىل يشري تطورنا فإن مغرتبني زلنا ما جميًعا كنا وإذا الَعَرض. هو واالغرتاب

املستقبل. فلسفة ومبادئ املستقبل، علم هو فاألنثروبولوجيا األساس.
وكمال وكعاطفة وكقانون كمبدأ هللا الحقيقي؛ الدين ملوضوعات فيورباخ ويعرض
إيمانه اإلنسان؛ عن يتحدث كما والقدرة. والعناية والخلق الكالم مثل وكصفات وكوحدة
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قبل لإلنسان وصف أي أنثروبولوجيا هو جوهره يف الدين أن مبيِّنًا وخلوده، وحياته وبعثه
لالغرتاب. فريسة يقَع أن

اإلنسان غري فاهلل نفسه، عىل اإلنسان قسمة هو الدين كان ملا ذهني: هللاكموجود (١)
وماهية. وجود إىل نفسه اإلنسان قسم لقد ناقص. واإلنسان كامل فاهلل هللا، غري واإلنسان
موجوًدا وأصبح الذهن. بفعل ذلك وتم الكاملة. املاهية الناقصوهلل الوجود لنفسه وأعطى
حدث كما املتأخرين واملسيحيني واملسلمني اليونان عند ذلك حدث العقل. طبيعة من ذهنيٍّا
وال الخاصة والوقائع والرغبات والقلَب اآلالَم العقل يجهل األوروبية. العقلية الفلسفة يف
ال التشبيه، أوصاف عن منزًَّها م، مجسَّ غري شخصيٍّا ال هللا أصبح العموميات. إال يقدم
ره، تصوُّ يمكن ال حسيٍّا، ال ماديٍّا، ال نهائيٍّا، ال مجردة، ماهيَّة لألهواء، يخضع وال ينفعل

ْلب. السَّ طريق وعن بالتجريد، إال يُعرف وال
فهو الذهن عن يخرج ما وكل للواقع، مقياس الذهن خاصة. رضورة عام، فكر هللا
يستنبط الذي األنطولوجي الالهوت خرج منها التي القديمة األنطولوجيا هو الذهن. عدم
وديكارت. أنسليم عند األنطولوجي الدليل يف الحال هو كما الذهن يف ماهيته من هللا وجود
وثٍن إىل تحول الحيس الصنم ولكن الخارجية، الحسية الوثنية عىل كبريًا نًرصا ذلك كان لقد
الذهن نهائية ال من هللا نهائية وال الذهن، وحدة من هللا وحدة إن الوجود. إليه يُعَزى عقيل
استنباط استحالة مثبتًا األنطولوجي الدليل كانط هدم وقد والتعدُّد. التناهي مقابل يف
بأن وعٍي عىل أكون أفكر عندما كانط: يقول املحمول. من واملوضوع الفكر، من الوجود
محموًال أكون أن دون لذاتي أوقد جوهر، فأنا وبالتايل آخر؛ شيئًا وليس تفكر ذاتًا هناك
تجريُدها تمَّ أن بعد اإلنسان ماهية هللا بأن التحليل هذا من ويخلصفيورباخ آخر. ملوضوع
يف متضمنة إنسانية حقيقة وهي املاهيات، إدراك عىل الذهن قدرة يعني وبالتايل الذهن؛ يف

املعرفة. نظرية
أخالقيٍّا كامل هو حيث من هللا قانون: أو ُخلُقي كموجوٍد هللا أو د التجسُّ رس (٢)
عقلية ماهية فقط ليس فاهلل األخالقي، القانون يف قة املتحقِّ املاهية أو الفكرة إال ليس
سلوك يف يظهر عقيلٌّ ٌ مبدأ أو خلقيٌّ قانوٌن أيًضا ولكنه خالًصا، عقليٍّا ً مبدأ أو مجردة
األخالقي هللا ألن مطلق كموجود موضوع لإلنسان األخالقي فالوجود األخالقي. اإلنسان
«هللا مثله. هللا يكون أن أيًضا يتطلَّب األخالقي واإلنسان مثله، اإلنسان يكون أن يتطلَّب
هللا إن يُقال أن يمكن كانط: يقول مقدس.» هو مثلما مقدسني نكون أن ويجب مقدَّس
يرتكنا الكامل املوجود هذا ولكن بالفكر. تشخيصه تم ولكن ذاته الخلقي القانون هو
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يعيش واإلنسان للقانون، طبًقا يحكم الذهن قلب. بال وعيًا فنصبح فارغني، باردين،
العندليب يجعل الذي هو وحده الحب إن يحرِّره. والقلب اإلنسان يُخِضع القانون بالقلب.
هو إذن اإلنسان نفي واالستغفار. بالتوبة اإلنسان فيقابله اإلنسان يقهر القانون مغنيًا.
اإلنسان ُولِد خاللها. من يظهر هللا فإن الباطنية حياته هو اإلنسان كان وملا للدين. نفٌي
عقيدة نقول كما أو وقانون فكرة إذن هللا نشأ. حيث يوجد وطنه. واأللوهية األلوهية يف

لإلنسان. ورشيعة
إلهي. حب أيًضا هو بل خلقيٍّا وقانونًا عقليٍّا ً مبدأ ليسهللافقط قلبي: هللاكموجود (٣)
الظهور هو د والتجسُّ ونفسه. اإلنسان بني أي وهللا اإلنسان بني التصالح وسيلة فالحب
لحاجة بل لنفسه كإنسان هللا يظهر لم الحب. بفعل هلل اإلنسانية للطبيعة الفعيل الحيس

للحب. ة امللحَّ اإلنسان
نظًرا رحمته من بواقٍع ذلك وفعل فعليٍّا، إلًها يصبح أن قبل إنسانيٍّا إلًها هللا كان
وجود العالم، وجه عىل إلهية ساخنة دمعة د التجسُّ اإلنساني. وللشقاء اإلنسانية للحاجة
يصبح أن قبل إلًها اإلنسان كان خالص. إنساني وجود بل اإلنسانية بالعواطف مفعم
فألوهية إلًها؛ اإلنسان يصبح حتى إنسانًا هللا أصبح أوغسطني قال كما وليس إنسانًا اإلله
يقول إنسانًا. هللا جعلت التي هي اإلنسان ألوهية ألن هللا إنسانية عىل سابقة اإلنسان
نفسه هللا أي األول الشخص أنه والحقيقة د. تجسَّ الذي هو الثاني الشخص إن الالهوت:
الالهوت، يدَّعي كما تاريخية مادية واقعًة د التجسُّ ليس ولكن القدس، الروح أو االبن وليس
عىل األنثروبولوجيا تُضيفه ما وهذا خالصة، إنسانية حقيقة بل ة، الفجَّ املادية هي فهذه
هو كما مدهًشا ا خاصٍّ ا رسٍّ اإلنسان يف الصريورة األنثروبولوجيا تعترب ال التأملية. الفلسفة
وتنقد الطبيعي، فوق الرس عىل تقيض بل الصويف املظهر ذات التأملية الفلسفة يف الحال
الحب. وهو وبؤرته داخله إىل اإلنسان يف املفطورة الطبيعية عنارصها إىل وتحلِّلها العقيدة،
فالحب هويته؛ عن يتخارج هللا جعل الحب وأن الحب، هو هللا أن العقيدة (تعني
نضحي فإننا الحب أجل من باهلل نضحِّ لم إذا برنارد: القديس قال وكما هللا. من أقوى
شفقة ذو وهللا هلل، د تجسُّ هي صالة فكل بعيًدا، ليس محايًدا، ليس هللا هللا. أجل من بالحب
أب. وهللا ابن له اإلنسان. يحب فاهلل اإلنساني، للشقاء هللا تقرِّب الصالة وحنان. وعطف
تناقًضا وليست وشفقة وعطف حب عالقة باالبن، األب عالقة د التجسُّ يف باإلنسان هللا عالقة
اإلنسان يحب هللا كان وإذا اإلنسان. قلب هو وحده الحب التأملية. الفلسفة تدَّعي كما
وُمْحَدًسا متموِضًعا لنفسه اإلنسان حب هو لإلنسان هللا حب أليس هللا. قلب هو فاإلنسان
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قلبه يف يدرك فمن القلب، دين هي املسيحية أن قبل من لوثر أدرك ولقد مطلقة؟ كحقيقة
العالم هذا يف يحبَّ أن والدم الجسد باسم عليه يجب إنسانًا أصبح هللا أن الحقيقة هذه
رس هللا. يمني عىل اآلخر العالم يف مكان له يكون حتى إنسان أي يعادي وال ودٍم جسٍد كل

قلبي.) كموجود هللا هو إذن د التجسُّ
يتألَّم هللا األلم. هو املسيح أن إنسانًا يصبح الذي هللا تحديدات من املتألم: رسهللا (٤)
هللا كان وملا إلهي. اآلخرين أجل من التألُّم أن يعني وهذا ذاته، يف وليس اآلخرين أجل من
يغطي الكمال فإن اإلنساني الشقاء مجموع هو املسيح وهللا اإلنسانية الكلمات مجموع هو
قوة الحب، آالم يف معروف هو كما وإرادي ُخلقي األلم األلم. يف الحب ويتأكد الحب، عىل

اآلخر. خري أجل من التضحية
تاريخ هو الوثنية تاريخ أن حني يف اإلنسانية آالم تاريخ هو املسيحية تاريخ إن
ومن املتألم؛ املصلوب يمثِّل ما بقدر املخلِّص يمثل ال الصليب عىل واملسيح الحسية. امللذَّات
من وعدٌد أوغسطني الحظ كما الوثنية يف الدينية الصور أن حني يف ألم الذات َصْلب ثم
بهجة يف ويعيش اآلالم من الروح يفرغ سقراط أن وكما اإلباحية. إىل تدعو الكنيسة آباء
املسيح صاح كما عني.» الكأس هذه إبعاد باإلمكان كان «لو يصيح املسيحي فإن املوت
بال موجود ألٍم بال واملوجود األلم، هو فالقلب قلب، هللا أن يعني يتألَّم هللا الصليب. عىل
إذن الدين حيس. إله حساسية، إله هو املتألم وهللا الحساسية، رس هو املتألِّم هللا رس قلب.
يعتقد أن اإلنسان يستطيع وال اإلنسان. مرآة فاهلل ذاته، يف اإلنساني الوجود انعكاس هو
يعتربه وما والروح، الطبيعة وحدة توجد اإلنسان ففي الخاص. وجوده يف كان إذا إال شيئًا

املسيح. وليس اإلنسان هو يتألَّم الذي طبيعته. من جزء هو روًحا اإلنسان
الكيل اإلنسان عن يعرب الذي هو الكيل الوجود كان كما اإلله: وأم التثليث رسُّ (٥)
أو التحديدات بني الوحدة إىل التثليث يرجع بالتثليث. الوعي هو بشموله اإلنسان وعي فإن
تعدُّد مقابل يف اإلنسانية الشخصية وحدة التثليث يعني منفصلة. أنها تظن التي القوى
حقيقي ليشء صورة التثليث أفرادها. تكاثر مقابل يف اإلنسانية الجماعة ووحدة قواها،
تموضع والحب. واإلرادة والذاكرة والذهن الروح مثل قبل، من أوغسطني قال كما واقعي
باعتباره الوعي إال ليس اإللهية بالذات فالوعي التثليث، يف شخص أول هو بالذات الوعي
هو االبن وهللا األنا، هو اآلب هللا واألنت. األنا بني الوحدة هو التثليث إلهية. أو مطلقة ماهية
الروح هو واألنت األنا أو والحب الذهن واجتماع الحب. هو واألنت الذهني، هو األنا األنت،
املشرتكة الحياة إن متعسف. إله والجماعة واآلخر الحب يستبعد الذي وهللا اإلنسان. أو
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نحٍو عىل التثليث حقيقة هي وهذه بذاتها. املكتفية الحقيقية اإللهية الحياة وحدها هي
هللا بني الوحدة هي القدس الروح الثيولوجيا. إىل األنثروبولوجيا من مقلوبة أي مبارش غري
كان وملا بينهما. العالقة أو الحس هو والثالث شخصان، إال يوجد ال والحقيقة واإلنسان.
لإلنسان، الذاتي التأكيد هو الثاني الشخص أصبح اإلنسان هو والقلب القلب، هو الحب
هو االبن لالبن. صفة والنور النور، هو واآلب الحرارة، هو الجماعة. يف يشارك الذي وهو

هلل. هللا نفي األصيل، هللا إنكار املتجسد، هللا هو االبن والحماس. الحب لوعة
الحقيقي األب ألن القلب عىل االبن يستويل أساس، بال هللا يكون متناهيًا االبن كان فإذا
اإلنساني القلب أي اإللهي، القلب إال ليس االبن ألن اإلنساني القلب هو اإللهي لالبن
لهما بل مجازي معنى لهما ليس التثليث يف واالبن فاألب إلهي. كموجود لذاته موضوًعا
شخص إىل حاجة يف الحب كان وملا الدين. داخل الدين تموُضُع إذن التثليث حقيقي. معنى
تكن لم واالبن. األب بني ط التوسُّ هي مريم كانت وعام غامض القدس الروح ألن أنثوي
وملا خطيئة. واملرأة الرجل بني العالقة رون يتصوَّ املسيحيني ألن مبارشة عالقٍة يف مريم
بالرغم جانبًا اإلله أم الربوتستانتية أزاحت فقد ورسابًا وخداًعا وهًما طبيعة بال الحب كان
باألحضان استقبلت ألنها سماوية أم إىل حاجة يف الربوتستانتية تكن لم اآلن. عودتها من
إال املعنى هذا يعني ال التثليث القساوسة. وعزوبية الرهبنة نظام برفضها األرضية األم
يف أو الحرمان عن تعويًضا والرهبان للراهبات إال شيئًا تعني ال اإلله وأم الكاثوليكية، يف
الفقر، مواجهة يف الغنى عامٍّ بوجٍه التثليث ويعني بالغريزة. وتساميًا إعالءً األحوال أحسن
وكلما املجرد. يعكس الذي والحس للعزلة، كنقيٍض والجماعة الحرمان، مقابل يف واإلشباع
يغيب ما اإلنسان. نقص يكفل فاهلل غنًى، له وحده الفقري الدين. امتأل فارغًة الحياة كانت
العملية الداللة هي هذه هللا. عن يغيب اإلنسان يف يحرض وما هللا، يف يوجد اإلنسان عن

النظرية. القضية لهذه
تخصُّ للتثليث الجوهرية الداللة كانت إذا اإللهية: والصورة اللوجوس رس (٦)
معه املتَّحد Homoiousios هللا ابن حول كانت املسيحية يف املعركة فإن الثاني الشخص
مصدرها والصورة صورة. بال وبارد مجرد فاهلل .(i (بفارق Homoousios الجوهر يف
ووجوده بوجوده. يتعلق هللا، صورة فاالبن الخيال؛ قوة من هللا يف الثاني والشخص الخيال.
كعبادة صورة يف املقدَّس عبادة تأتي ثم اليشء محلَّ تحلُّ والصورة هللا. لتخيُّل هللا صورة
تمثُّل أن النييس جرجوار القديس اعرتف وقد الدين. جوهر فالصورة كمقدس. الصورة
كلمة فاالبن املقدسحيٍّا؛ التاريخ هذا ويجعل الدمع يذرف جعله (إسماعيل) إسحاق قربان
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يتكلم، فالحالم والتعبري، الكلمة تعني خيالية مجردة صورة ،Verbe الكلمة صورة هي هللا
وإيصال. تعبري ثورة الكلمة باللغة. التخاُرج تعني الكلمة يتكلم، والشاعر يتكلم، واملجنون
الحرية، فعل الكلمة عبًدا. يكون يتخاَرج أن يستطيع ال والذي لإلنسان. تحرُّر الكلمة
يف حقيقتها العقيدة تجد هكذا الكلمة. إلهية هي هللا كلمة حضارة. الكلمة حرية. الكلمة

اإلنسان.
عن ويعرب ويتخارج ذاته عن يكشف هللا أن طاملا هللا: يف للعالم الخالق رساملبدأ (٧)
هللا، هو ليس فالعالم هللا. يف للعالم الخالق املبدأ هو يكون الثاني الشخص فإن نفسه
بانفصاله وْعٍي عىل اآلخر ويظل فيه، يظل هللا من يخرج ما ولكن هللا، ضد اآلخر، هو
أساس هو هللا يف Autodifferenciation الذاتي التمايز بتخاُرجه. وعي عىل وهللا هللا، عن
فاهلل واملوضوع، الذات لوحدة نظًرا العالم أساس بالذات الوعي كان وملا عنه. يختلف ما
تولُّد، التفكري املسلمني. والفالسفة أرسطو طريقة عىل ذاته، يف يفكر عندما العالم يف يفكر
يفكر عندما هللا هو فاالبن تفكريه. موضوع ويضع يفكِّر هللا خلقه. العالم يف والتفكري
الوعي اآلخر. األنا تضع موضوعه الفكر يخلق وكما األوىل. هللا صورة موضوعيٍّا، ذاته يف
اإلنسان، إله هو واإلنسان لإلنسان، األول املوضوع هو فاإلنسان بحدودي، وعي هو بالعالم
يف اإلنسان أ يتدفَّ اإلنسان. بفعل يوجد فإنه آخر إنسان وجد وإذا طبيعة إىل ل تحوَّ وجد إذا
هوبز كان لذلك مسموع بصوت تكلَّم إذا إال يفهم ال العامي كان ملا ولكن اإلنسان، شمس
يشء كل أي وذهنه وعلمه هللا حكمة هو االبن فإن اآلذان، من الذهن استنباط يف حق عىل

مجرد. نحو عىل إال يتمايزان ال والعالم هللا الروحية. باألشياء متعلق
هذه هللا، يف األبدية الطبيعة نظرية إن هللا: يف الطبيعة رس أو التصوُّف رس (٨)
جديرة صياغتها شلنج أعاد والتي بوهمه جاكوب وضعها التي الالهوتية الكونية الخياالت
ذلك من الضد وعىل خلقية. شخصية بذاته، واضح وعي خالص، روح هللا النقدي. بالتحليل
الخالص غري التناُقضصدور من ولكن خلقية، غري أو خلقية ال غامضة مختلطة الطبيعة
يف بالتصوف. ُمغلَّفة مادية النظرية فإن وبالتايل الوضوح؛ من والغموض الخالص، من
واملوضوع Pathologique َمَرضيٍّا الحقيقي املوضوع يكون هللا يف الثنائية النظرية هذه
املرض فتاريخ ثيولوجيا. إىل تحوَّلت النفسية الباثولوجيا أن أي الالهوت هو املتخيَّل
وهي والعقلية. النفسية األمراض من مجموعة وكالهما اإللهي، املرض تاريخ هو اإلنساني
حاول والتي بوهمه جاكوب من واملأخوذة ليبنتز عنها تحدَّث التي املختلطة األفكار نفس
العرصالحديث وصفها كما الطبيعة ولكن متدينًا بوهمه كان عليها. فتعاىل تحديثها شلنج
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عىل الطبيعة تفسري فحاول شلنج عىل استولت والتجريبية املادية ويف اسبينوزا مذهب يف
يف هللا يف ما وكل كاألرض، غني فاهلل الدينية، العواطف الطبيعة أْغنَت لقد طبيعي. نحو
بوهمه عند وهي عكسية، بينهما العالقة شلنج تصوَّر لقد هللا. األرضيف يف ما وكل األرض،

طردية.
ما فكل الطبيعي، املذهب خالل من التأليه تأسيس هللا يف الطبيعة نظرية أرادت (لقد
أو شعوري حكم الدين إلًها. يكون ال ويحتقره يلومه وما هللا، هو ويعظِّمه اإلنسان ده يمجِّ
تحوَّلت أن بعد اإلنسان ماهية إال هو ما اإللهي الوجود موقف. عن يعرب والحكم شعوري، ال
حدود من اإلنسان يتحرَّر الدين يف املنفصل. اإلنسان روح اإلنسان، روح التجريد، بموت
إال بالسعادة اإلنسان يشعر ال سيئًا. أثًرا عليه يؤثر وما يخدمه وما يقهره ما يرتك الحياة،

األحد!) يوم بعبقريته الدين، يف
فكل لذلك ونتيجة للتجريد؛ النهائي الحد هو هللا ألن هللا يبدأ الطبيعة تنتهي (وحيث
بني وسيٍئ فاسٍد خلٍط عىل س تتأسَّ فإنها الطبيعة بواسطة هللا شخص لتأسيس محاولة
الشخيصيفشخص هللا بنشأة يتعلَّق فيما للنقد. كيل غياب وعن وعي ال عن والفلسفة الدين
ولكن عنه، واملستقلة الطبيعة عىل الخارجة الخاصة تحديداِته بغياب اإلنسان يحتفل هللا
مقابل يف املوضوعي، هللا أي الشخيص هللا سريفض اسبينوزا مثل كجوهر هللا تصوَّر الذي
بدهاءٍ يُدخل شلنج ولكن شخصيٍّا، هللا اعتبار يف حقٍّ عىل جاكوبي كان لذلك الذاتي؛ هللا
انفصلت التي املتحرِّرة الشخصية هي ماهيته تكون الذي الشخيص هللا يف الطبيعَة وخبٍث
الخلق تفادي أراد قد شلنج كان فإذا التناقض. يف وبالتايل الطبيعة حدود من إنقاذها وتم
النفيس التحليل ونقصه والخلط، التناقض من يسلم لم فإنه والطبيعة هللا بني بالتوحيد

صحيح.) هو َمَريضوما هو ما بني والتمييز
هي الخالقة والكلمة املنطوقة. هللا كلمة هي الخلق عدم: من والخلق رسالعناية (٩)
اإلرادة، نتيجة فالخلق وبالتايل إرادة؛ فعل والنطق الفكر. مع املتماثلة الداخلية الكلمة
الذاتية مبدأ وقمة الالمحدودة. الذاتية اإلرادة الخيال، إرادة بل العقل إرادة ليست ولكنها
املادة، جوهرية من أكثر العالم ِقَدم نظرية تعني ال وكذلك عدم. من الخلق نظرية هي
تضع اليشء فبداية كذلك، ينتهي يبدأ يشء وكل العدم. عدم عدم، من الخلق أيًضا وتعني
الحصول بمجرد نهايته، بداية أيًضا هي العالم بداية نهايته. ر التصوُّ مستوى عىل أيًضا
ضمان بال مؤقت زمني وجود العالم وجود إن أعدمته. ثم اإلرادة أوجدته فقده، يتم عليه
من املطلقة القدرة ولكن املطلقة، القدرة عن تعبري عدم من الخلق أن صحيح قيمة. أو
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التحرُّر، بهذا تحتفل ثم املوضوعية التحديدات كل من تتخلَّص التي الذاتية خصائص
أسمى موجوٍد إىل الحر الفعل مع الذاتية تحوَّلت لقد قيد. كل من طليقة هواها، عىل فتعمل
من الخلق أن وكما املعجزة. من نوع عدم من الخلق للعالم. مطلقة قدرة قادر كمبدأ
برهان إن للمعجزة. مشابهة العناية ألن للعناية مشابه أيًضا فإنه للمعجزة مشابه عدٍم
كل أمامها تعدم التي املطلقة بالقدرة إيمان هو بالعناية واإليمان املعجزة. هي العناية
تتأكَّد املعجزة يف طبيعي. عمل الخمر إنتاج أن حني يف عدم من خلق املعجزة أخرى. قوة
من الحمامة الساحر يُخرج كما Thaumaturge العادات خوارق فيها هللا ويُظهر العناية
وألجله لإلنسان، بأشياء وتقوم اإلنسان، مع عالقة يف العناية ولكن فمه، من املوىس أو كمه
وهللا للحيوان. أو للجماد تحدث ال املعجزات الطبيعة. قوانني خرق يتم يريده ما ولتحقيق
وميزته اإلنسان قيمة عن تعرب إنساني، ق تفوُّ العناية املؤمنني. وبخاصة البرش كل ينقذ
بقيمته اإلنسان اعتقاد العناية القاهرة. العالم ارتباطات من تنقذه املوجودات، سائر عىل
يعتني هللا ألن غرور هو بالخلود. اإليمان مثل بالعناية اإليمان األخرى. املوجودات سائر عىل
يل هللا فحب غايته. وغايتي إرادته، وإرادتي هللا مصلحة هي مصلحتي بشأني. ويهتم بي،
هللا! يُنكر العناية يُنكر من إن نقول: ثم أنانيتي. عن تعبريًا املؤلَّهة لذاتي حبي إال ليس
كل اإلنسان. لجوهر اإللهي باملدلول اإليمان اإلنسانية، بالكرامة اإليمان هو باهلل اإليمان إن
غاية هو اإلنسان إن اإلنسان. أجل من اإلنسان هو هللا ذاته. يف يوجد وال لإلنسان يوجد يشء
اإلنسان بني التوحيد الوجود وحدة حاولت (لقد ذاتنا إال نثبت ال ونحن وأساسه. الخلق
حني يف والعالم هللا بني خارجية عالقة الخلق عنها. عزلته فيه صت تشخَّ وكلما والطبيعة
بعمله بالعالم، بوعيه اإلنسان هو العالم خالق إن واملوضوع. الذات بني داخلية عالقة أنه
هو هللا يكن لم إن قبل، من فيه تكن لم إن هللا من الشخصية استنباط يمكن ال وإرادته.

الشخيص). الذاتي الوجود
عقائدها من وهي اليهودية يف جذورها لها الخلق عقيدة اليهودية: يف الخلق داللة (١٠)
من الطبيعة ُخلقت لقد األنانية. هي ما بقدر الذاتية هي ليس أساسها ولكن األساسية،
إىل الوثنيون يصل لم املنفعة. أجل من لإلرادة خاضعًة الطبيعة وأصبحت املصلحة، أجل
يف غايًة لديهم الطبيعة ظهرت العالم. جمال أمام دهشتهم من بالرغم الخالق تصوير
غري ولكنه العالم يتولَّد بالعالم. وعيهم يف الطبيعة فكرة عن هللا فكرة تنفصل ولم ذاتها،
وكما األوىل. الفلسفة هي هنا والجمال جمايل، َحْدس أصله يف النظري فالَحْدس مخلوق.
التجانُس هو النظري واملوقف العالم. ل يتأمَّ كي اإلنسان ُولد لقد أنكساجوراس: يقول
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ر تصوُّ تم فقد حيسٍّ خيال عىل تحتوي الذاتية كانت ملا ولكن معه، والتآلُف العالم مع
القائلة العملية األنانية الرؤية هذه عن النظري والتعبري األنانية للمصالح خادمًة الطبيعة
اإلرادة. إنتاج مصنوع، العالم أو فالطبيعة عدًما، إال ليست ولذاتها ذاتها يف الطبيعة بأن
يقومان باملعجزة واإليمان بالعناية اإليمان إن اليهودية. األقىصيف األساس هي املنفعة
الطبيعة أصبحت بها. يؤمن ملن مضادة معجزة توجد فال الشخصية، املصلحة عىل أيًضا
والرتاب جامد، إىل املاء تحول عليها: يصدق الذي األناني وللفعل الحر للحكم موضوًعا
إىل تسري أو تقف والشمس ماء، إىل والحجر دم، إىل والنهر ثعبان، إىل والعصا قمل، إىل
أنانية بإرسائيل، إال يهتم ال الذي «ياهوه» بإمرة إرسائيل ملصلحة يحدث ذلك كل الخلف،
إرسائيل. إلله املطلق ب التعصُّ مع األخرى الشعوب كل ُمستبِعدة إرسائيل لشعب مشخصنة
حركة يف سماوية أنغاًما ويسمعون النظري بحسهم الطبيعة يُدركون اليونان كان وبينما
يدركوا ولم ببطونهم، أي امِلعوي بحسهم إال الطبيعة مع اإلرسائيليون يتعامل لم الكواكب،
رأسها وعىل الحرة الفنون اإلنسانيات، يدرس اليوناني كان بينما املن. بأكل بمتعتهم إال هللا
اللحم، أكل يجوز املساءَين «بني الهوتيٍّا الطعام دراسة عىل يعكف اإلرسائييل كان الفلسفة،
هللا حرسه ما إذا أنه يعقوب ويدعو إلهك.» الرب أنني وتعلم بالخبز تشبع الصباح ويف
إذن ألبيه سامًلا أوصله ما وإذا ليلبس، ولباًسا ليأكل خبًزا أعطاه ما وإذا الطريق، يف وهو
الخلق بفعل اإلرسائييل يحتفل وبالطعام اليهودية، يف ديني عمل أهم الطعام ربه. هللا يكون
يُعطيهم اآلن، حتى الحال هذا عىل وهم ورشبوا.» أكلوا ذلك وبعد هللا، اإلرسائيليون «ورأى
عبادها. بفناء تسمح ال التي األنانية هو هللا الديني. ثوبها يف األنانية ويتمثلون املنفعة، هللا
كنف يف إال الفن ينشأ ال اإلنسان. حول اإلنسان األنا، الواحد توحيد، جوهرها يف األنانية
تسلطية، لكلمة نتيجة الِعْربانيني عند الطبيعة األنانية. ضد اآللهة تعدد ألن اآللهة تعدُّد
العالم ِقَدم أما للنظر. وضياع له، وهدم العقل، ضد ذلك كل سحري. ولقرار مطلق، ألمر
وال الطبيعة لون يتأمَّ ألنهم نظري مدلول لها الطبيعة أن فيعني الوثنيني الفالسفة عند
ألبحاثهم. موضوًعا الطبيعة يأخذون الذين املعارصون املسيحيون يفعل كما منها ينتفعون
عبادة الطبيعة فدراسة ينفصالن، ال وكالهما الطبيعة لتأمل صورة هي الطبيعة عبادة إن
للفلسفة موضوًعا ليس عدم من فالخلق وبالتايل الطبيعية البدائية بداية الوثنية الطبيعة.
من نفسها مع متَّسقة غري نظرية أنها إىل باإلضافة أساسه من التأمل عىل يقيض ألنه
للتأمل موضوًعا ليست أمر، عىل إال تحتوي وال واألنانية، املنفعة وتؤكد النظرية، الناحية
ترى أنها يف وخطؤها التأملية. للفلسفة بالنسبة فارغة هي واللذة. للمنفعة موضوع بل
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هو اإلنسان أن حني يف لألشياء. الطبيعي الوضع فتغلب الثاني هو واإلنسان األول، هو هللا
الثاني. هو هللا أي تتَمْوضع التي اإلنسان وماهية األول،

هللاُ يخلق ثم منه، وعٍي غري وعىل إرادته بغري ومثاله صورته عىل هللا اإلنسان يخلق
ملصلحة هللا قوانني هي الطبيعة قوانني منه. وبوعي بإرادته ومثاله صورته عىل اإلنساَن
عىل قدرة ملوىس هللا أعطى لقد فيلون. عند التوراة حول تدور واألرض إرسائيل، بني
هو هللا املدمر، واالنتقام الغضب نار هو إرسائيل. لبني العام الخالص أجل من الطبيعة
الذات، هو هللا بذاته. ووعيه أناه بقوة أي هللا بقوة أي هللا قوة يف الطبيعة بقوة اإلرسائييل
إرسائيل. مع يحارب هللا ألن يشوع البطل يطيع هللا قوتنا، هللا خالصنا، هللا إرسائيل. أنا

إرسائيل. دين عن يعربِّ يكن فلم يونس إله العام، هللا أما محارب. إله فاهلل
نموذج هو إرسائيل وعي إن الصالة: رس أو العاطفة يف مطلقة قدرة القادر (١١)
الدين ترى حتى حدودها إسقاط ويكفي الوطنية. املصلحة باستثناء الديني الوعي
املسيحية الروحية. اليهودية هي واملسيحية األرضية املسيحية هي اليهودية املسيحي.
كل ألن جديد دين نفسه الوقت يف وهي الوطنية األنانية من رها تطهُّ بعد اليهودية هي
ولم وهللا، اإلنسان بني الواسطة هو اإلرسائييل اليهودية يف جديدة. رؤيٍة عن يعربِّ تطهري
وطني وعي ويف مطلق موجود يف تموضع أن بعد بذاته اإلرسائييل شعور إال «ياهوه» يكن
حيث من اإلنسان يصبح الوطنية الحدود إسقاط بعد سيايس. مركز ويف شامل قانون ويف
يف ذاته املسيحي يضع ذاته اإلرسائييل يضع وكما وهللا. اإلنسان بني الواسطة هو إنسان هو
يف معجزات فهناك املسيحي. يفعل كذلك احتياجاته اإلرسائييل يضع وكما املتحرر، اإلنسان
اإلنسان. خري بل األمة مصلحة فيها الهدف ليس اليهودية، يف للمعجزات مشابهة املسيحية
الروحانية املسيحية دخلت لقد الحقيقي. العام اإلنسان وليس فحسب املسيحي هو املؤمن
أخرى. مسيحية أنانية إىل الذاتية تحوَّلت ولو حتى الذاتية إىل برفعها اليهودية األنانية يف
اليهودية، يف السيايس الشعب إله تركَّز لقد سماوي. هناء األريضإىل الخري املسيحية حولت
الذي الحب الحب، إىل القانون تحول املسيحية يف ولكن اإللهي، املطلق وهو التوراة، يف
اإلنسان، رغبات يُشبع الذي الحب هو هللا الحبيب. أجل من يشء بكل التضحية يقتيض
العاطفة الالنهائي. املطلق هو بل الحب، يف حدود توجد وال الذات. وتأكيد القلب يقني هو
تدرك التي العاطفة تسمع التي هي والصالة القلب. تمنِّي هو وهللا اإلنسان، إله هي إذن
فيمحو الفنان قيثارة مع الحال هو كما فيها األلم يتخارج الداخلية، األنا مدى هي ذاته.
آالم إىل تستمع ال الطبيعة كانت وملا شاملة. ماهيًة األلم ويصبح َلْحن، إىل ل ويتحوَّ األلم
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آالمه، اإلنسان إليها يشكو الباطنية، الطبيعة إىل الالمرئية، الطبيعة إىل ل تتحوَّ فإنها اإلنسان
حب دمعة هللا هللا. رس هو وهذا األلم عن التعبري بهذا القلبي، العزاء بهذا منها ف فيتخفَّ
الصالة، داللة تولد وهنا النفس. قرار يف دفني د تنهُّ هللا اإلنساني. الشقاء عىل ا رسٍّ تُذَْرف
هللا اإلنسان يحادث الصالة ففي واأللم. الحب صالة د، التجسُّ داللة من أقل ليست وهي
ماهيته أمام يعرتف كما له اإلنسان يعرتف اآلخر، األنا املغاير، اآلخر هو فاهلل أنت. يه ويسمِّ
الصالة الناس. أمام عنها التعبري عن يخجل التي الخاصة أفكاره عن أمامه ويعربِّ الخاصة،
ينىس وفيها ذاته مع اإلنساني القلب صلة هي الصالة واملوضوعي. الذاتي بني التماثل هي
هي الصالة الحدود. هذه بنسياِنه سعادة يف ويعيش لرغباته، حدوًدا هناك أن اإلنسان
الالتينية والكلمة قلبه. وعىل ذاته، عىل اإلنسان انقالب قسمني، إىل لذاته اإلنسان قسمة

الخاص. قلبَه اإلنسان يعبُد الصالة يف بحمله. القلب ينئُّ ما تعني Oratio
وبالحقيقة بالرشعية أي بالواقع اليقني هو اإليمان املعجزة: رس اإليمان، رس (١٢)
هو اإليمان موضوع والعقل. الطبيعة قوانني أي حدودها مقابل يف للذات املرشوطة غري
املعجزة إيمانًا. ذاتيٌّ هو معجزة موضوعي هو وما باملعجزة، اإليمان هو واإليمان املعجزة،
معجزة اإليمان للمعجزة. الباطني الروح هو واإليمان لإليمان، الخارجية الواجهة هي
هي واملعجزة اإليمان. عىل يستحيل يشء ال أن يف تتَمْوضع التي العاطفة معجزة الروح،
خالله من الذاتي ل يتحوَّ ولذلك اإليمان؛ يف شكٌّ يوجد ال االستحالة. هذه استحالة تُثبت التي
عىل والشجاعة اإلنسان، بألوهية اإليمان إال اإليمان ليس مطلق. إىل والنسبي موضوعي، إىل
وجوده بأن فيه شك ال الذي اإلنسان يقني بذاته. اإلنسان يقني هو اإليمان ذلك. كشف
الذاتية هو فاإليمان لإليمان؛ حدود توجد ال املطلق. املوضوعي وجوده هو النسبي الذاتي
فعيل سقوط إذن اإليمان العالم. يسقط اإليمان يرتفع ما بقدر ولكن حدودها، من املتحررة
عظمة أجل من نمائي نشاط هو قت، تحقَّ قد للعادة خارقًة األرضية املعجزة ليست للعالم.
املسيحية أن طاملا حسيٍّا فعًال وليس للفكر، نفي ألنها فكر فعل ليس املعجزة فعل إن هللا.
األمر نهاية يف باملعجزات اإليمان واملساومة. والزيف النفاق من وخاليٌة موجودٌة الحقيقية
التاريخ وهو واألشخاصوالواقع، بالتاريخ إيمان ألنه — حي دين واملسيحية — ميت إيمان
والخيال بالعاطفة املعجزة تفسري إذن يكفي ال اإليمان. لعدم خطوًة ذلك ويكون امليت،

باملعجزات. إال إيمانًا يكون ال فاإليمان اإليمان، يف أساسها عن الكشف دون
تصبح ولم عقائد إىل املعجزات تحولت لقد للطبيعة: الخارقة رسالبعثوالوالدة (١٣)
البقاء. حب غريزة ويف املوت، عدم يف الرغبة يف البعث رس نجد فمثًال حوادث. مجرد فقط

193



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

عىل قادر غري والعقل األمل. يف الرغبة موضوعية، رغبة إىل تتحول الذاتية الرغبة هذه
معرفتها عىل قادر غري والعقل كافية. غري الخلود عىل الرباهني فكل الرغبة. هذه تحقيق
خاص يقني إعطاء يمكن وال العامة املجرَّدة الرباهني إال يعرف ال العقل عليها. الربهنة أو
وأصبح الشخيص. الخلود املوت، بعد بخلوده اإلنسان يقني هو املسيح وبعث شخيص.
بعث ينكر ومن املسيح بعث ينكر البعث ينكر فَمْن املسيحية. يف جريمًة البعث إنكار
الروحي املسيحي الدين يتحول وبالتايل هللا؛ ينكر املسيح ينكر ومن املسيح، ينكر املسيح
ولكن النفس أو الروح خلود إىل الوصول استطاعوا الوثنيني إن بل روح. بال دين إىل
فكلما املعجزة، الوالدة أيًضا املقدس التاريخ ويضم املسيحيني. يكفي ال مجرد نحو عىل
قوانني يُعارض الذاتي اإلنسان كذلك. أيًضا رؤيته كانت الطبيعة عىل غريبًا اإلنسان كان
بني ووليدها العذراء فاألم يكون. أن يجب وملا يشءٍ لكل مقياًسا نفسه ويجعل الطبيعة،
واألمومة العذرية كانت وملا األسمى. الُخلُقي تصوره والعذرية تعجبه، صورة ذراعيها
يحول لإليمان. ومضمونًا مأساة املسيحي قلب يف املعجزة الوالدة أصبحت فقد متناقضتني
فيعرتف الحر اإلنسان أما صوريني. موضوعني إىل واملوت الوالدة والفيلسوف املسيحي
وبينما الخطيئة. مقابل يف الطبيعة لقانون وطبًقا الطبيعة حدود يف طبيعية كصورة بهما
من الربوتستانت يقلل ولإلخالص، للحياة أساًسا ويعتربونها العقيدة هذه الكاثوليك يعظِّم
هو كما بعد فيما العقيدة فرفض ثم ومن القلب؛ أو العقل عىل األخالق ويقيمون أهميتها
بل ملدرسة رأيًا فقط ليست يرفضها الذي برنارد القديس إىل املوجه الخطاب من واضح

لألخالق. أساس هو
للقلب رغبات هي املسيحية يف األساسية العقائد إن الشخيص: هللا أو رساملسيح (١٤)
من أكثر العاطفة مع يتفق والسلب العاطفة. جوهر هو املسيحية فجوهر تحقيقها، يتم
اآلخر الخالصعىل ف يتوقَّ وأن الذات، بواسطة وليس آخر بواسطة اإلنقاذ يتم وأن العمل،
كونه من أكثر هللا من محبوبًا يكون وأن يصارع، أن بدل يحب وأن الذات، عىل وليس
نفسها النتيجة إىل فشته وصل لقد به. كمفعول األنا هي فالعاطفة نفسه. من محبوبًا
العاطفة تعريفه. يمكن وال الفاعل هو به املفعول ألن عاطفة بها ليس فشته أنا ولكن
عىل والحلم الحلم، يف السعادة تكون لذلك سالب؛ إىل واملوجب مفعول، إىل الفاعل تقلب
مفتاح هو الحلم فاعًال. والسالب سالبًا الفاعل يكون الحالم عند اليقظ، الشعور من الضد
الرغبة بني والفعل، اإلرادة بني املبارشة الوحدة هو للعاطفة األسمى والقانون الدين. أرسار
عن جميًعا الفالسفة تحدَّث لقد القانون. هذا ق يحقِّ الذي هو وحده واملخلِّص والواقع.
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الدين أنثروبولوجيا أي الحقيقي الجوهر ثانيًا:

السماء بني الهواء يف معلق فيلون عند فاللوجوس املتوتر. للشعور مهدئ كعامل ط التوسُّ
الفلسفة بني متأرجًحا فيلون ظل واقعي. كموجود ومرة فكري، كموجود مرة واألرض،
هللا املوضوع. نحو الدين ل تحوَّ وبالتايل اللوجوس؛ هذا د تجسَّ املسيحية يف ولكن والدين،
وتنفرد ذاتها. من يقنٍي عىل العاطفة تكون املسيح ويف عنه. كشف املسيح ولكن مخبَّأ
الهنود. وبخاصة الرشقيني عند خاصة داللة أية له يكن لم د التجسُّ ألن بذلك املسيحية
فاهلل واقعي شخيص موجود فاهلل شخصيته، هللا إنسانية جعلت التي هي وحدها املسيحية
حقيقًة تكون ال الرغبة وهذه شخصيٍّا، إلًها تريد والعاطفة العاطفة، رضورة الرغبة إنسان.
العزاء القصوى، الذاتية اللذة األسمى، اليقني هي املسيح وآالم شخص. رغبة كانت إذا إال

الشخيص. اإلله يف الرغبة تنطفئ املسيح دم يف ألنه للعاطفة األقىص
خالصه تم الذي القلب القادرة، الذاتية هو املسيح والوثنية: بنياملسيحية التمييز (١٥)
كل تحقيق ذاتها، إال تستبقي ال كي العالم تستبعد التي العاطفة الطبيعية، قوانني من
بني يميز الذي هو إذن املسيح القلب. بعث عيد للخيال، السماوي الصعود القلب، رغبات
ال موجود أنه يشعر وبالتايل نفسه عىل إال اإلنسان يركِّز ال املسيحية يف والوثنية. املسيحية
املسيحيون الذات. ضد املوضوع جعلوا قد القدماء أن حني يف واملوضوع، الذات له، حدود
حرية والخيال، العاطفة حرية بل العقل حرية ليست حريتهم ولكن الطبيعة أمام أحرار
مع اإلنسان الوثنية تضع حني يف الفرد إال يعتربون وال العالم يحتقرون املسيحيون املعجزة.
(املنطقي) الجنس قصور هو هللا الجماعة. مع عالقته يف الفرد اإلنسان وتعترب الطبيعة،
فرديٍّا العقل املسيحيون يجعل الوثنية. يف الشامل وهو املسيحية، يف شخًصا واعتباره
فكرة يف ذلك ويبدو واألنواع، األجناس املسيحية تدرك لم شامًال. الوثنيون ويجعله خالًصا

اإلنسان. إله اإلنسان املسيحية جعلت لقد إنسان. كل يف الخطيئة
أو الجنس فكرة اختفاء مع الرهبنة: ولحياة اإلرادية للرهبنة املسيحي املعنى (١٦)
الفرد، هو هللا دام ما الحضارة مقوِّمات عىل داخلها يف تحتوي ال فإنها املسيحية من النوع
منفصلة العالم، فوق الذاتية املطلقة، الذاتية هللاهو انفراد. عىل إنسان وهللالكل اإلنسان، هو
باألجناس التميز من وبالتايل األجناس حياة من تجردت التي املادة من متحررة عنه،
واملادة العالم مع القطيعة هي األساسية، القطيعة هي األساسية املسيحي غاية واألنواع.
أن نفيس لخداٌع وإنه الرهبنة. حياة يف حيس نحو عىل الغاية هذه وتتحقق النوع. وحياة
من تنشأ ألنها وحده الرشق عن الرهبنة تصدر ولم الرهبنة. حياة يحيا أن يف اإلنسان يرغب
بالسماء الرضوري املسيحي االعتقاد من الرهبنة تنبع عام. بوجٍه الغرب طبيعة ومن الروح
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األرضكذبًا. حياة تكون حقيقة السماء حياة تكون فحيث لإلنسانية. املسيحية تعده الذي
السماء، أجل من قيمتها الدنيا هذه تفقد عدًما. الواقع يُصبح وجوًدا الخيال يكون وحيث
عبارة وحده أنطونيوس القديس فهم لقد األرض. لقيمة إعداٌم هو السماء بقيمة واإليمان
لديك فسيكون للفقراء وأعطه تملك ما كل وِبْع اذهب كامًال، تكون أن أردت «إذا املسيح
العذرية مبدأ املسيحيون يقدِّس وخداع. وهم حرية وهذه واتبعني.» تعال ثم السماء يف كنٌز
الحياة قيل: فإذا املسيحي. العالم الجديد، للعالم كمبدأ للخالص، كمبدأ العذري والَحْمل
األرض، يف حله يمكن ال السماء يف هللا ربطه ما وبأن بالتكاثر، الدين أمر وقد ازدواج،
غيور حب وهو كذلك. والحب شخيص، ذاتي هللا قيل: القديم العهد يف وبالتوايصبالتزاوج
املرأة حب أما ووحيد. وشخيص وحريف حقيقي حب هللا حب آخر. مع املشاركة يرفض
يقول كما باهلل يهتم امرأٌة له ليس وَمْن بأمرها إال يهتم ال بامرأة يهتم َمْن إن للروح. فزنا
الرسور إدخال يف يفكر فإنه العازب أما زوجته عىل الرسور إدخال يف املتزوج يفكر بولس.
الحب حب. إىل حاجة يف ليس فإنه حضارة إىل حاجة يف ليس املسيحي أن فكما هللا. عىل
ماهيته يطرد السماء من يُطرد وَمن السماء، من يُطرد دنيوي حب خادع، حب الجنيس
الحياة هي الحقة والحياة مطلقة. ذاتية ُخلَّص، أفراد جنس، بال أفراد السماء يف الحقيقية.

السماوية.
عام بوجٍه الزهد وحياة العذرية حياة إن الشخيص: الخلود أو املسيحية السماء (١٧)
اإلطالق عىل الذاتية الحياة هي فالسماء السماوي. الخلود حياة إىل املبارش الطريق هي
الفرد ألن خداع الجنسني بني التمييز والنوع. الجنس من التحرُّر مع للعادة والخارقة
الروحي، السماء هو هللا حدود. بال بالشخصية اإليمان هو الخلود جنيس. ال موجود
هو هللا املتطور. هللا هو والسماء يتطور، لم الذي السماء هو هللا الحي. هللا هو والسماء
ولكنه الوجود يف هنا هللا هللا. هو الذي السماء هو املستقبل يف ولكنه السموات مملكة
(املنطقي) الجنس ر تصوُّ هو هللا السماء. ملخص هو فاملستقبل املجرد، هو املستقبل يف
تصور هو الحرة، الخالصة السماوية املاهية هو هللا هناك. إال ق يتحقَّ ولم ينفرد لم الذي
فرق يوجد فال كسماء، فيها التفكري يتم التي املطلقة الحياة هو السماوية، للحياة املاهية
الشخصيات، شخصية الذوات، ذاتية اليقيني، الدفني وجودي هو هللا والسماء. هللا بني
يقابل الذي الوجود هو هللا مفعول. إىل الفعل ل أحوِّ وأن حارضي، عىل مستقبيل أقيم أن
الخلود وعقيدة األبدية. سعادته اإلنسان يحقق بها التي القوة هو هللا ورغباتي. عواطفي
كان وما خلود، هناك كان وملا هللا هو هللا كان ملا خالًدا أكن لم إن الدين. يف عقيدة آخر هي
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الدين أنثروبولوجيا أي الحقيقي الجوهر ثانيًا:

المتلكت باهلل آمنت لو أخرى. أولية حقائق تتضمن تحليلية حقيقة إذن الخلود إله. هناك
نقدية. طبيعة ذو ألنه والعقاب؛ الثواب والذم، املدح بالسماء االعتقاد ويتطلَّب أيًضا. الخلود
ليست األرشار. دون ولألخيار الكفار، دون وللمؤمنني املسلمني، دون للمسيحيني الجنة
فيها ويعيش الشقاق، فيها حي يمَّ حياة العاطفة، مع االنسجام حياة إال األخرى الحياة
البدائية الشعوب عند اآلخر بالعالم اإليمان كان لقد نفسه. مع ووئام تآلٍف يف اإلنسان
معتقد بني إذن فرق ال معها. قطع دون وعمومية، تجريد دون بالدنيا مبارش إيمان هو
يف أي حضارة، بال واآلخرين حضارة ذوو األولني أن يف إال البدائيني ومعتقد املسيحيني
من تطهريه يتم أن بعد اإلنسان ماهية إال ليس هللا أن وكما والعمومية. التجريد درجة
الدنيا إال ليست فاآلخرة كذلك العاطفة، من أو الفكر من سواء الفردي اإلنسان تحديدات
رسعان فإنه ماهيته عن اإلنسان انفصل ما فإذا حدودها. من وتخليصها تحريرها بعد
الطبيعة، يف حدودها بخصوص الذاتية، بحرية اعتقاد هو باآلخرة االعتقاد إليها. يعود ما
الحقيقية بماهيتِه اإلنسان إيمان هو باهلل اإليمان بذاته. اإلنسان إيمان الحقيقة يف وهي
اإلنسان اإلنسان. طاقة وفوق للطبيعة خارقة ونجعلها العالم خارج نقذفها أن بعد املطلقة

ونهايته. الدين غاية هو واإلنسان فيه، املتوسطة النقطة هو واإلنسان الدين، بداية هو
أي أنثروبولوجيا، أنه عىل للدين الصحيح الوصف هذا من فيورباخ ينتهي وهكذا

الدين. ثيولوجيا يف زائف مغرتب وهو يصفه أن قبل اإلنسان وضع
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الزائف، اجلوهر ثالًثا:
الدين ثيولوجيا أي

هي الثيولوجيا أن مبينًا الثيولوجيا، أي الالهوت تناقضات الثاني القسم يف فيورباخ يبني
ويكشف الدين. ألنثروبولوجيا اغرتاب هي الدين ثيولوجيا وأن لألنثروبولوجيا تزييف
ويف ماهيته وصف ويف هللا وجود إثبات يف الالهوتية التناقضات ويبني الدين، جوهر عن
اإلنسان ويف والحب اإليمان الطقوسويف ويف الوحي ويف التثليث ويف هلل، الفلسفية رات التصوُّ
هيجل، عند الحال هو كما جديل نحو عىل ال التناقضات هذه عن ويكشف عام. بوجه
التناقضات هذه وحل اإلنسان. شعور ويف اإلنسان حياة ويف الزمان يف عنها يكشف بل
إىل والعود الزيف عىل بالقضاء أي الدين أنثروبولوجيا يف األولية مصادرها إىل بإرجاعها

الصحيح.

ذاتية! أي عملية، للدين الجوهرية النظر وجهة إن للدين: الجوهرية النظر وجهة (١)
عالقة إال ليست باهلل اإلنسان وعالقة اإلنسان وسعادة والخالص. الخري هي الدين فغاية
الخالصوسعادة لتحقيق املتناهية القوة الخالصأو تحقيق وهللاليسإال بَخَالِصه، اإلنسان
الخالص يتأتَّى وال هللا. يف عقيدة منها الخالصأكثر يف عقيدًة املسيحية كانت لذلك اإلنسان؛
واألمراض والشقاء والبؤس اآلالم إن بل هللا، من انحراف ألنه أريض نعيم عىل بالحصول
ذلك يف عما النظر وبرصف املصاب. هو فاملؤمن إليه، للتقرُّب ووسيلة هللا من امتحانًا تُعتَرب
كتعويٍض التأليه موضوعية إىل تميل األلم ذاتية فإن النفس، عذاب يف اللذة ماسوشية من
ساعة ويدعوه حاجة، كأنه باهلل ويشعر هللا، إىل اإلنسان يحتاج األلم يف وحماية. وَسنٍَد
والفرج الرسور يف اإلنسان فينبسط باألمس، يدعه لم كأنه الرض عنه هللا كشف فإذا الرض
وخياله الفنان يثري ما وكل العالم، حقيقة اإلنسان ينفي األلم يف والشقاء. األلم وينقبضيف



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

طبيعيٍّا العالم، يف مثاليٍّا ويكون العواطف إىل ويلجأ نفسه، يف فيغوص معناه، يضيع
والرباءة، اإلدانة والربكة، اللعنَة معتقداته ضمن الديُن ويضع بخالصه. ا مهتمٍّ نفسه، يف
العقل إىل ذلك يف الدين يلجأ وال يؤمن. ال ملن والشقاء للمؤمن، فالسعادة والثواب. العقاَب
عمليٍّا، يوجهها بل نظريٍّا املسائل يعرض وال والرجاء، الخوف عواطف العاطفة، إىل بل
وأوهامه حاجاته الطبيعة وخارج اإلنسان خارج الدين ص يشخِّ ثم عاطفي. سلوك فالدين
إىل يعزو كما الخري، كلَّ اإلنساُن إليه يعزو ثم هللا. هو خاص شخص وجود صورة يف
الخري هو وهللا تفسريه، يمكن ال الذي الالإرادي الرش هو الشيطان رش. كل الشيطان
والشيطان ُموِجٌب وهللا قرينان، والشيطان فاهلل تفسريه. أيًضا يمكن ال الذي الالإرادي
من اإللهي فالفضل وقهرها. الشيطان قوى أمام للوقوف اإللهي الفضل يأتي ثم سالب.
مجاني علة، أو رشط بال ألنه الدينية املصادفة الحقيقة يف وهو الدينية، العبقرية مخرتعات
املؤثرة العلل وهي الثانية للعلل نفي الفضل موضوعي. تربير له وليس الذات، عن يعرب
الدينية الكونيات كل تكون وبالتايل الطبيعة؛ لقوانني ويخضع مستقل العالم أن حني يف
لقد القديمة. للكونيات آيل قصور إضافة إال شيئًا الخلق يزد ولم وخداع. حاصل تحصيل
يكمل تصور فاهلل املستقبل، يف أو الحارض يف توجد ال ولكنها املايض يف املعجزات ُوجدت
واملعرفة الدين، بحر والليل الدين، ليل هو (هللا تفسريه يمكن ال ما ويفرس النظري النقص
والصالة البحر. شطآن فتظهر نهار، إىل الليل فيتحول غامض، كل وتوضح لغز، كل تحل
التقي املؤمن يرغبه وما اإلطالق، عىل قادرة الصالة جوهره، عن تعرب األسايس، الدين عمل
خارجة وسيلة الصالة مادية. نفعية بل روحية ليست والطلبات إياه. هللا يعطيه صالته يف
الصالة عليها. السيطرة عن اإلنساني الفعل يعجز التي الطبيعة عىل للسيطرة الطبيعة عن
طريق عن الغايات عىل للحصول وإثبات اإلنساني، وللفعل وللحرية الثانية للعلل إنكار
خارقة لقوة وفعل معجزة، صادقة صالٍة فكل املعجزات، تبدأ الدين يبدأ وحيث الواسطة.
تناقض يف وتقع نفعية، عملية حاجات وتشبع الدين، عن عاطفي تعبري املعجزة للعادة.
إلشباع روحية أو دينية أنانية املعجزة العقل. عىل نفسها تفرض التي الطبيعة قوانني مع
اآلخر، األنا هو هللا أن يف للدين الجوهرية النظر وجهة تتمثل وباختصار املحتاج. حاجات
للفن، وضياع للعالم قتل الدين أن ويف الضائع، نصفه اإلنسان فيه يجد املفقود، األنا نصف
الجمالية، وينقصنظريته باهلل، الدين يستغرق الواقعي. ولِالنهائي الالنهائي للواقع وتنكر

الذاتية). غائيته هللا يف ويضع
ماهية ولكنها الخاصة بماهيته اإلنسان عالقة هو الدين هللا: وجود التناقضيف (٢)
املعارض الزائف املوقف يكون وهنا له. ومعارضة بل عليه غريبة منه، خارجة عنه، منفصلة
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كل وليحدث الزائف املوقف ليصور الديني الخيال ينشأ وهنا وللطبيعة. واألخالق للعقل
صبيانية إرادية رؤية عنه املنفصلة اإلنسانية املاهية حضور إن التاريخ. يف الدينية املآيس
واستيقاظ الذهن وعمل الفكر نشأة وبمجرد بينهما. د توحِّ وهللاثم اإلنسان بني تميز ساذجة
أجل من واعية َقْصدية رؤية إىل الالإرادية الرؤية وتتحول الالهوت ينشأ املزيف الشعور
لم بدايته يف الدين كان كلما فيه. بدايتها بعد الشعور خارج والتمايز الوحدة هذه تفريغ
الوجود يف واإلنسان هللا بني يفصل القديم الِعْرباني فكان وهللا. اإلنسان بني فرق هناك يكن
اليهودية يف ذلك عىل التغلُّب تم وقد اإلنسان. صفات كل هللا يُعطي الصفات يف ولكنه
متأخًرا إال املسيح ألوهية تظهر فلم املسيحية، يف نفسه األمر حدث وقد بالرمز. املتأخرة
واعتبار واإلنسان هللا بني للفصل محاولة أول كانت البدائية. والكنيسة بولس عند خاصة
الرباهني هذه ولكن العقلية، بالرباهني عليه الربهنة ومحاولة هللا وجود يف اإلنسان خارج هللا
الدليل يف الحال هو كما منه أعظم اإلنسان يتصور ال ما هو فاهلل الدين. جوهر تناقض
هاٍد إال هو ما وأعظم أسمى اإلنسان يعتربه (وما اإلنسان عن يعربِّ ما أي األنطولوجي
حني يف له بالنسبة هللا هو اعتقاده فعواطفه والرغبات. والتمني للعاطفة وأخالق للعقل
فيورباخ يجعل ثم ومن استنباطه؛ يمكن ال الذي العياني الحيس الوجود هو الوجود أن
وأنصاره. األنطولوجي الدليل أعداء بني املعركة يف خطأ عىل وأنسيلم حق عىل األحمق
هللا وجود. إىل يتحول وتمنٍّ فيه، املرغوب تولِّد ورغبة إسقاط مجرد األنطولوجي الدليل
هذا يعي ال الدين ولكن لالنفعاالت، الحر املرسح إال السماء وما الحيس، القلب نفس هو
االنفعاالت، وتخريج الداخل، إخراج هللا وجود عىل الرباهني مهمة إن الالشعوري. القياس
نتائج ومن الخارج. يف واقعي موجود أي إثبات وليست اإلنسان وتشخيصالعواطفخارج
وجود يُنكرون الذين للمؤمنني بل للمحلدين ه توجَّ ال تهمة وهي اإللحاد، التناقضأيًضا هذا
عن وينتج َوْهم. وهو إله أنها عىل خارجه املتموِضعة اإلنسان بماهية ويؤمنون الفعيل، هللا
الخري بني للتمييز أساٍس لكل نفي هو هللا وجود ونفي الخلقية، املبادئ لكل نفي اإللحاد
دالئل بدأت وقد الوهم. يف اإليقاع يف كبري بدور الخيال ويقوم والرذيلة. الفضيلة بني والرش،
ابتداءً الفيزيقية أو الكونية أو البَْعدية الدالئل كانط سماها التي وهي هللا، وجود عىل أخرى
العالم من تبدأ أيًضا ولكنها العرص يف املزدهرة واملادية التجريبية والحقائق العالم من
تم ما إذا أنه والحقيقة الخارج. يف موجوٍد تخيُّل طريق عن وهم إىل ل تتحوَّ ثم الحيس

االغرتاب). وينتهي الزيف عىل القضاء تم بالعالم واالعتقاد باهلل االعتقاد بني التوحيد
يكشف فاهلل هللا؛ وجود عىل الوحيد الربهان هو الوحي اإللهي: الوحي التناقضيف (٣)
من شهادة فالوحي وجوده. عىل ملموًسا حسيٍّا دليًال ويرسل الوحي، خالل من نفسه عن
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الرباهني أن حني يف املوضوعي الوحيد الربهان هو الوحي موجود. بأنه نفسه عىل هللا
صوت لإلنسان، هللا كالم هو فالوحي اإلنسان، ويكلِّم يتحدَّث، هللا خالصة. ذاتية العقلية
ل يتحوَّ الدينية، املوضوعية ذروة هو بالوحي اإليمان املشاعر. عىل ويستويل اللب، يخلب
بنفسه هللا برهن لقد فيها. الشك يمكن ال خارجية تاريخية واقعة إىل الذاتي اليقني فيه
وجوده له ذاته يف إله بل يل، إلًها هللا يعد لم موضوعي. إله أنه عىل وظهر ذاته. وجود عىل
الطبيعة وبني (املنطقي)، والجنس املاهية بني املشخصة الرابطة هو هللا عني. املستقل
أن أوًال: تناقضات؛ عدة يضم الوحي فإن ذلك من وبالرغم اإلنساني. والشعور اإلنسانية
أن يمكن ال اإلنسان وأن عبث، معرفة كل وأن هللا، عن يشء معرفة يمكنه ال اإلنسان
اإلنسانية املعرفة الوحي. خالل من نفسه عن إياه هللا يُْعلمه ما إال هللا عن شيئًا يعلم
اإلنسانية للمعرفة التنكُّر يتمُّ وهكذا ويقني، حقيقة الوحي أن حني يف ورأي ظن مجرد
وحيًا، إليه يرسل وألنه اإلنسان يف يفكر هللا ثانيًا: وهدمها. فيها والشك قيمتها من والحط
اإلنسان يجعل عندما شنيع خطأ يف الالهوتي يقع ولكن ثه. وُمحدِّ هللا مقصد فاإلنسان
يف ثيولوجيا إىل األنثروبولوجيا قلب أي ومحدثه اإلنسان مقصد هللا ويجعل هللا، يف يفكر
مرتبط صبياني، إيمان بالوحي اإليمان ثالثًا: األنثروبولوجيا. يف الثيولوجيا رس أن حني
إىل املراهقة إىل الطفولة من البرشي للجنس تربية الوحي البرشية. لتطور األوىل باملراحل
فيورباخ ورثها التي الفكرة وهي وإرادة. عقًال اإلنسان استقالل بمجرد ويختفي الشباب.
الحس عىل قضاء الوحي رابًعا: ولسنج. كانط رأسهم وعىل األملان التنوير فالسفة من
حس لإلنسان، اإللهي للحس وتسميم قتل هو بل للفضيلة، والجمايل الخلقي والتذوق
كل يف وشاملة عامة حقيقة وليس محدودة خاصة حقيقة الوحي بها. واإلحساس الحقيقة
يف الوحي تدوين يجب لذلك اإلنساني؛ الذهن يدركها الطبيعة، يف مسطورة ومكان، زمان
من فيه بما العقَل الوحُي يعارض خامًسا، األوىل. صورته يف حفُظه يتمَّ حتى األوىل لغته
لزم له ويشهد يوافقه الحق بل يعارضه ال الحق كان وملا وأساطري. وخرافات معجزات
الوحي كان ملا سادًسا: التناقضات. وتحل العقل مع تتفق حتى الوحي نصوص تأويل
كانت وملا املوضوعي. الوحي يف أي والرواية النقل يف خطأ بالرضورة فيه حدث فقد مكتوبًا
الروحي، والوحي املكتوب الوحي بني تناقض حدث اإليمان، يف ذاتيٍّا معطاة أيًضا الحقيقة

اإلنسان. وانشطر
ماهية إىل ل تتحوَّ التي اإلنسان ماهية هو هللا عام: بوجه هللا ماهية التناقضيف (٤)
وخاص، عام واحد، آٍن يف شخيص وكائن خالصة ماهية هللا .Surhumain إنسانية فوق
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هو ما بالرضورة ينفي يكون أن يجب فما التناقض. هو هذا ومحدود، شامل وجزئي، كيل
تتحول وبالتايل إلًها يكون ال بنا يعتني وال يرعانا وال لصلواتنا يسمع ال الذي وهللا كائن.
وما اإلنسان فوق ما صفة اإلنسان إليه نسب يكفي ال ذلك كان وملا هلل. صفة إىل اإلنسانية
ذلك وأغرق الالهوت أتى ثم هللا. من يتجزأ ال جزء هنا والوحدة تأليه. فاهلل الطبيعة. فوق
هللا «إن الالهوت: يقول فمثًال والسفسطات. والتناقضات والخياالت األوهام من خضمٍّ يف
غري أخرى صفة إىل معروفة صفة وينقل إليه.» النفاذ يمكن ال ورس الفهم حدود يتجاوز
لإلنسان. مخالٌف هللا بأن لإليهام الطبيعية فوق أخرى صفة إىل طبيعية وصفة معروفة،
للدين. األصلية واملاهية العضو هو الذي الخيال فيه ل يتدخَّ انفعايل موقف هذا الفهم وعدم
حيس موجود هللا َكمٌّ. اإلنسان مقلوبة، إنسانية صفة ألنها كمية نهائية ال هللا نهائية ال
مطلًقا وعالم مطلًقا خالد فاهلل حدود. بال حس وهو الخيال، محله وحل الحس، منه ُسلب
ووظيفة حسية. صفات اإلطالق عىل والحضور فالخلود حدوده. آخر إىل مدفوع حس أي
وهكذا بالخيال، إطالقهما يتم املحدود والنسبي املحدود األنا الحس. أفق توسيع الخيال
أقرب الوثنية كانت (وبالتايل الجزئي والواقع الحس هي فالبداية الصفات. باقي يف الحال
كل هللا فيصبح نهاية ال ما إىل نفسه يف اإلنسان ب َرضْ هو إذن هللا الصحيح. الدين إىل
يف ال الكم يف خالف مجرد واإلنسان هللا بني الخالف ويكون وجود، وكل خري كل يشء،
نقص تعويضعن نفسه الدين خيال. إىل حاجة يف بل عقل إىل حاجة يف الدين ليس الكيف.
عن الخروج إىل يحتاج وال بخياله، سعيد هو ثقافة. إىل حاجة يف ليس فاملتديِّن الحضارة،
اليونان). عكس عىل الِعْربانيون كان لذلك الحضارة. مبدأ تفهم ال بماهيتها املسيحية ذاته.
ففي الخلق؛ أو الصنع أو العمل أو النشاط مفهوم هو الالهوت لتناقضات ثاٍن (ومثل
محدوًدا، االنفعال يف نفسه يجد أنه حني يف حدود بال سعيًدا حرٍّا نفسه اإلنسان يجد الفعل
فاهلل هلل. بالنسبة نفسه اليشء ويحدث للذات. اإليجابي الشعور هو الفعل شقيٍّا. مقهوًرا،
الصنع ودقة الفعل ونجاح يشء. كل فيخلق للفعل، نتيجة الالمحدود الفرح أو الرسور هو
عدم عىل تدل العالم لتفسري سهلة نظرية إذن الخلق نفعل. ما نحب أننا من ينشآن إنما

الدين.) يف للعالم فيزيقية نظرية غياب نقص لسد العاطفة وسيادة الذهن تحمل
نظريًة طبيعي نحو عىل العالم نشأة تفرس التي الوثنية أمام املسيحية وضعت (لقد
من كان وملا الخلق. وهي النظرية إىل منها األسطورة إىل أقرب بل عمليًة عاطفيًة ذاتيًة
تشابه أي لنفي عدم من الخلق تصور فتم هللا وعمل اإلنسان عمل بني التمييز الرضوري

بينهما.) تماثل أو
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وتمييزه الطبيعة فوق من للعادة خارًقا توليًدا اآلب، من االبن توليد هو ثالث (ومثال
وهًما الخيال، فعل من الطبيعة وضد العقل ضد حدود، له ليس توليًدا الطبيعي، التوليد عن
الطبيعي فوق وما باألدنى، واألسمى بالقريب، البعيد تفسري محاولته من بالرغم اًعا، خدَّ
يرسل شخص فاهلل الشخصية. أو االستقالل أو الفردية تصور رابع، ومثال بالطبيعي.
املسيحية. قلب يف هو الذي الوجود وحدة ضد والشخص اإلنسان، صفات وصفاته وحيًا،
هللا . املتجيلِّ الظاهر اللوجوس هو واإلنسان الخفي. املتضمن، الرس، اإلنسان هو فاللوجوس

الخيال.) بفعل قسمني نفسه قاسًما اإلنسان هو والدين اإلنسان، مثل حي
صورتها يف سواء األملانية املثالية نظرية وهي هلل: لية التأمُّ النظرة يف التناقض (٥)
وكانط اسبينوزا عند امليتافيزيقية الفلسفية صورتها يف أو بوهمه جاكوب عند الصوفية
خالل من إال يوجد ال وأنه عقليٍّا، تصوًرا هللا تجعل التي النظرية وهي وشلنج. وهيجل
من يجعل الدين ولكن اإللهي، اإلدراك خالل من يوجد اإلنسان أن كما اإلنساني اإلدراك
إىل الخاصة ملاهيته وتمثُّالته تحديداته بها اإلنسان يقلب التي الوسيلة اإللهية الشخصية
الشخصية إخراج إال ليست اإللهية فالشخصية خارجه. آخر ملوجود وتمثالٍت تحديداٍت
هللا شعور إىل هللا عن اإلنسان لدى الذي الشعور هيجل حول لقد َمْوَضعتها. من اإلنسانية
املوضوع هو الفكري املوضوع هذا وأصبح راتنا. وتصوُّ ذهننا موضوع هللا فأصبح بذاته.
هو ليس فكريٍّ كموجوٍد هللا ألن الدين؛ يذهب مما أبعد إذن ل التأمُّ يذهب هلل. الفكري
هذه محض. داخيل فعل شعوري، فكري روحي داخيل موجود هللا خارجي. كموضوع هللا
لفكر هللاموضوع أن والثاني لفكرنا هللاموضوع أن األول شيئني: تعني التأملية املوضوعية
وهذه اليونان. كإله ذاته، يف يفكر خالًصا، ذاتيٍّا شعوًرا لية التأمُّ الفلسفة هللايف أصبح نفسه.
فهو اإلنسان، خالل من إال يُعرف ال هللا أن وطاملا الدين. يف اإلنسانية الوجدانية النزعة هي
وحده اإلنسان يف اإلنسان. بدون يشء ال وهللا هللا، بدون يشء ال اإلنسان ص. مشخَّ إنسان
والعاطفية الفيزيقية وصفاته اإلنسان تحديدات كل وتصبح كإله، موضوًعا هللا يصبح
أخرجها ثم اإلنسان عواطف عن بالكشف بوهمه جاكوب بدأ لقد هلل. وصفات تحديدات
قادر غري أنه إال عديدة قوى بني يجمع شلنج عند هللا أن (ومع إلًها فأصبحت صها وشخَّ
اإلنسان خالل من ويتحقق ذاته عن يكشف ألنه منه عقالنية أكثر الديني الشعور بالفعل.
يشعر التي فالعاطفة هللا. بمدائح ينطق الذي الدم هو اإلنسان الفعلية. بالطبيعة الواقعي
أيًضا، هيجل وعند ذاته. تجاه هللا بها يشعر التي العاطفة نفس هي هللا تجاه اإلنسان بها
واغرتاب إلهي، شعور هو اإلنساني فالشعور بذاته. هللا شعور هو باهلل اإلنسان شعور
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بصفات هللا يوصف فلماذا موضوعيٍّا. إلهيٍّا شعوًرا إياه جعله هو شعوره عن اإلنسان
ماهية هلل يكون ملاذا هللا؟ ماهية ولإلنسان اإلنسان يف شعوًرا هللا يكون ملاذا اإلنسان؟
عن هللا عند التي املعرفة نفس هي هللا عن اإلنسان عند التي املعرفة ألن شعور؟ ولإلنسان
يف متأمًال اإلنسان يجعل ال فالدين اغرتابًا، الدين يف يل تأمُّ اتجاٍه كل يُصبح وبالتايل ذاته؛

مغرتبًا). موقًفا لية التأمُّ بفلسفته هيجل موقف ويكون فيه. فاعًال يجعله بل الكون
فقط هللا أو اإلنسان ماهية الالهوت أو الدين يُموِضع ال التثليث: يف التناقض (٦)
أشخاص. يف املاهية لهذه أساسيًة تحديداٍت أيًضا يعطي بل شخصيٍّا، موجوًدا باعتباره
وهي ماهيته. يف اإلنسان يراها التي األساسية الجوهرية الفروق مجموع إال ليس فالتثليث
بإدخالها ذاتها عن اإلنسانية الشخصية فتغرتب اإللهية. الشخصية يف التحديدات تماثل
توجد وال الخيال يف إال توجد ال اإللهية الشخصية اإللهية. الشخصية يف التحديدات هذه
ر تصوُّ يف اآللهة تعدُّد يضع إنه حيث من تناقض التثليث بالخيال. إال تحديداتها أيًضا
َوْحدة العقل يفرتض الواقع. يف األسطورة ويدمج العقل، يف الخيال فيضع الواحد، اإلله
الخيال، صنع من التمييزات هذه العقل، حكم ويف التثليث. يضع الخيال ولكن األشخاص
عكس اإلنسان يفكر أن التثليث يقتيض وجود. الخيال نظر يف أنها حني يف وهم مجرد أي
حقيقية، موجوداٌت وكأنها أشباح يف التفكري يقتيض يفكر، ما عكس يتخيَّل وأن يتخيَّل، ما
حقيقة هو ما بقدر املقدس الثالوث رس (ففي األلوهية من اآللهة تعدُّد يستبعد فالعقل
وكأن وتناقضوسفسطة. وخيال خداع إىل ينتهي فيه يشء كل اإلنسان ماهية عن مستقلة

والحلم). الخيال شأن من الرومانسيني إعالء عىل يرد هنا فيورباخ
واضحة تناقضات للدين املوضوعي الجوهر ن يتضمَّ وكما الطقوس: التناقضيف (٧)
هي للدين الذاتي الجوهر وتناقضات أوضح. تناقضاٍت الذاتي الجوهر ن يتضمَّ كذلك
اإليمان فطقس واملشاركة؛ العماد وطقوس الشعائر يف يتخارجان اللذان والحب اإليمان
اإليمان الذاتيان. الدين عنرصا هما والحب اإليمان املشاركة. هو الحب وطقس العماد، هو
من تحولت كما خاص وجود إىل ويتحول ص يتشخَّ ولكنه للمستقبل بالنسبة األمل هو
طبيعي فوق ماء إىل طبيعي ماء من املاء يتحول هللا. يف وتشخصت اإلنسان ماهية قبل
ذواتنا عن نغرتب وكما الخاصة ماهيتنا عن اغرتاب يف الدين يوقعنا وكما .Surhumain
دًما، فيصبح الخمر يغرتب وكما الخيال. بفعل أيًضا ذلك ويتم ذاته عن املاء يغرتب
بدون العماد فهم يمكن ال املعجزة. بفعل ذلك يتم إذ جسًدا فيصبح الخبز ويغرتب
عىل وال الذات عىل يعتمد ال إذ املعجزة بدون اإليمان يحصل أن يمكن ال كما املعجزة،
بحقيقة أومن تجعلني التي هي املعجزة واالعتقاد. الحكم حرية عىل أو املستقل النشاط
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يريد وال التجربة، يف يجده ال ألنه هللا ينكر وامللحد .Thaumaturge األعاجيب فاعل
يف املشاركة غرضها للكبار، فاملشاركة لألطفال العماد كان وإذا املعجزة. عىل االعتماد
جسد يتمثَّل صائم وهو الصباح يف اإلفطار قبل فاملسيحي الحقيقي. الجسد املسيح، جسد
مثل الخيال يف إال يتم ال ذلك أن الحقيقة وحده. بالروح وليس بالفعل بالتناول، املسيح
واقع، ال إىل الواقع تحول التي الخيال قوة اإليمان جسد. إىل والخبز دم، إىل الخمر تحويل
يُثبته ما اإليمان يُنكر العقل. وبرهان الحس شهادة يعارض ما وهو واقع، إىل والالواقع
تتم أفضل مشاركة تقيم أن الربوتستانتية استطاعت لقد العقل. يُنكره ما ويُثبت العقل،
والالأخالقية. الخرافة واحدة: فالنتيجة ذلك ومع والخبز. بالخمر وليس وباللغة بالكالم

املثالية بني التناقض عن الطقوس تكشف أن بعد والحب: اإليمان يف التناقض (٨)
شيئًا ليست الطقوس فإن الدين، ماهية يكوِّنان وهما واملوضوعية، الذاتية بني واملادية،
والحب. اإليمان يف التناقض إىل بنا يؤدي الطقوس يف فالتناقض والحب. اإليمان بدون
وجود مع د املتوحِّ اإلنسان ماهية فاهلل التفريق. هو الظاهر ولكن التوحيد هي الدين ماهية
املتحدة الدين ماهية عن يكشف الحب منفصًال. آخر باعتباره الدين يف يعرف ولكنه
واإليمان وهللا، اإلنسان بني يوحد (الحب وصورته وضعه عن يكشف واإليمان بمضمونه،
فالتفرقة لإلنسانية، الصويف (املنطقي) الجنيس التصور هو هللا كان وملا بينهما) يفرق
يتناقض باإليمان املشرتك. الخري عىل وقضاء ونفسه، اإلنسان بني تفرقة وهللا اإلنسان بني
األخالق مع اتفاق والحب بالحقيقة. اإلنساني الحس ومع العقل ومع األخالقية مع الدين
ويعارض يفحم والحب آخر، ا خاصٍّ موجوًدا ويجعله هللا يعزل اإليمان والحس. والعقل
وخارج، داخل قسمني؛ إىل اإلنسان يقسم اإليمان ا. عامٍّ موجوًدا هللا ويجعل التناقضات هذه
والحب قانونًا، هلل اإلنسان حب يجعل اإليمان اإلنسان. قلب يف اإليمان جراح يشفي والحب
يكن لم إن عمليٍّا، األقل عىل يُْلغون وألنهم ملحدون. ألنهم امللحدون يدين وال حرية. يجعله
يضع خاطئ، فهو وبالتايل يفصل، اإليمان لإلنسان. معارض خاص إله وجود نظريٍّا،
املضمون ويجد يجمع والحب خاطئة. أخرى مقابل يف صحيحة عقائد شكل يف صورته
والحب ،Exclusive داخله يشء بقبول يسمح ال نفٌي اإليمان املتباينة. العقائد بني املشرتك
وال خاص، إله ومع خاص، وحي ومع خاص، يشء مع يتعامل اإليمان وحنان. وضم إثبات
ينزع ويقيده، اإلنسان يحدد اإليمان ذلك. عكس عىل والحب ومشرتك، عام هو ما يعرف
مغلق اإليمان ذلك. من الضد والحب عنه، املنفصل اآلخر تقدير عىل وقدرته حريته منه
املصلحة من أساس عىل موضوعه اإليمان ويصوغ مذهبه، سجني والالهوتي نفسه. عىل
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الدين ثيولوجيا أي الزائف، الجوهر ثالثًا:

أرستقراطيون املؤمنون خاص. شخص وجود يف السعادة عن البحث بدعوى واألنانية
اإليمان املؤمنني. غري حساب عىل املؤمنني تشخيص هو وهللا العامة، من املؤمنني وغري
واملنقذ، املخلِّص أسمى، موجود عىل يعتمد ألنه الطبيعي الغرور من وأعتى بل مغرور
ظاهري. تواضع مقلوب، غرور إذن املؤمن تواضع والنعمة. األيدي وصاحب والكريم
ثم ومن رضوري أمر اإليمان املحدود. غري هللا يكون التحدد هذا خالل ومن محدود، اإليمان
كراهية اإليمان اآلخرون. غرق ولو املؤمن خالص عن إال يبحث ال أناني اإليمان عقيدة. فهو
لغري ومعاداة للمؤمنني، ُمواالٌة لآلخرين، عداءٌ اإليمان ضده). يكون املسيح مع ليس (من
ر يكفِّ اإليمان أجلها. ومن العقيدة باسم املقدس الكتاب نصوص يعارض اإليمان املؤمنني.
الكافرين. وبُغض املؤمنني حب باسم الرحمة من ويطرد ويلغي يؤمنون، ال الذين ويدين
طقس. إىل وتحويله الحب عماد اإليمان املؤمن. إال يعارش ال واملؤمن مغلق، مجتمع اإليمان
عالقة الشاملة العالقة عن بدًال ويقيم لإلنسانية، الطبيعية الصالت عىل يقيض اإليمان
الدينية الحروب سبب ومحاباة. تحيز اإليمان وادعاء، نفاق اإليمان الناس. بني خاصة
التسامح، يعرف ال تعصب اإليمان الرأي). يف (املخالفة الفرق واضطهاد الطائفية، واملذابح
(اإليمان العقل صنو والحب الحب، نقيض اإليمان والطائفية. والجنون بالوهم ومرتبط
اإليمان اإلنسانية. أمام للواجبات مناقضة هللا أمام واجبات اإليمان يشء. كل يف تناقض
معارض اإليمان خاصة. شخصية وتصبح الخلقية واألوامر الفضائل فيه حي تمَّ تشخيص
اإليمان وهمية. سعادة األمر حقيقة يف وهي بالسعادة لإلنسان إيحائه من بالرغم لألخالق
والعذرية، والتضحية، والتوكُّل، الصرب، مثل سلبية أخالًقا إال يقدِّم ال تقدير، أقىص عىل
األخالق هو الحب الحب. مع ويتعارض نفسه مع اإليمان يتناقض هكذا فضيلة. مظاهر
الحب حب. بال واإليمان إيمان، بال الحب موضوع. واإليمان صفة الحب الدين. هو واإليمان
فيلون جعله والطبيعة، للعقل شامل قانون الحب خاص. لشخص واإليمان الناس لكل
السيد بني توحد الحب، صور إحدى وهي الصداقة، أرسطو جعل كما األوىل، الفضيلة
الرواقيني وعند البرش، بني توحد للحب، أخرى صورة وهي الفلسفة، جعل وكما والعبد
يف العقل مثل واسطة بال مبارش الحب الجميع). لحب سنيكا ويدعو لآلخر، اإلنسان يوجد

بالحب. إال عليه يُْقىض ال اغرتاب اإليمان توسط. إىل حاجة يف اإليمان أن حني
الدين وماهية املسيحية ماهية تجاوز يجب التناقضات هذه بعد أخري: تطبيق (٩)
رس وأن كلية، إنساني وموضوعه الدين مضمون أن عىل فيورباخ برهن لقد عام. بوجه
الدين ولكن اإلنسانية، املاهية اإللهي اللوجوس رس وأن األنثروبولوجيا، هو الثيولوجيا
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بمضمونه يعرتف وال إنساني، هو ما كل يعارض بل اإلنسانية بالطبيعة وعي عىل ليس
اإللهي الوعي بأن العلني االعرتاف هذا يف هو إنما التاريخ مجرى تحويل إن اإلنساني.
وفرديته حدوده ترتفع أن يجب بل يستطيع اإلنسان وأن (املنطقي)، بالجنس الوعي هو
اإلنسان يستطيع ال لجنسه. الجوهرية والتحديدات القوانني فوق ليس ولكن وشخصيته
وإلهية. مطلقة باعتبارها الخاصة ماهيته إال يحب أو يريد أو يتخيَّل أو يشعر أو يوجد أن
الدين بنَّاءً. بل هادًما ليس وأنه نقديٍّا، بل سلبيٍّا ليس بأنه الدين من موقفه فيورباخ ويحدِّد
كانت لذلك لذاته، اإلنسان حب بذاته، اإلنسان شعور ألنه بذاِته لإلنسان األول الشعور هو
بطبيعة ذاتها يف مقدسة عالقة الزواج عالقات وكانت األخالق، عالقات هي الدين عالقات
ألن هللا ويحب فيه، يفكر هللا ألن هللا يف املتديِّن اإلنسان ويفكر ديني. ألنه وليس العالقة
نؤسس عندما إننا األخالق. من غيور الدين فإن اإلنسان من غيور هللا أن وكما يحبه. هللا
أكثر تربير نفسه الوقت يف يمكننا اإللهية الرشيعة عىل والقانون الالهوت عىل األخالق
إال الالهوت عىل األخالق س نؤسِّ أن يمكن ال إننا الالأخالقية. وتأسيس وعاًرا ظلًما األشياء
لألخالق مقياٍس عىل الحصول استحال وإال األخالق، عىل أوًال اإللهي الوجود تأسيس تم إذا
للسالم كانط مرشوع يعيد هنا فيورباخ وكأن والتعسف، للعبث األمر وتركنا والالأخالق،
يف بل املسيحية الدولة رشيعة إىل حاجة يف لسنا إننا األخالق. عىل السياسة بتأسيس الدائم
عىل يحتوي الحقيقي والخريِّ فالعادل اإلنسانية. العادلة العقلية الدولة رشيعة إىل حاجة
يف يقتل والذي اإلنسانية يفسد الذي والخداع الزيف هدم عىل القادر وهو ذاته يف أساسه
غايات؛ أنها عىل الوسائل وتفسري الدينية، العالقات قلب علينا يجب الحيوية. قواه اإلنسان
املقدس الخبز هو ليس والخبز الطبيعة. يف املاء بل العماد يف املقدس املاء هو ليس فاملاء
ليس والدم العادي. اإلنسان جسد بل املقدس الجسد ليس والجسد الَجْوعى. خبز هو بل
أن كما اإلنسان إىل حاجٍة يف الطبيعة إن والضحايا. الشهداء دم بل املقدس الدم هو

املشاركة! رس هو هذا والرشاب، الطعام الطبيعة. إىل حاجٍة يف اإلنسان
ملكوت وإعادة اإلنساني، املوقف إىل الدين إلعادة محاولته من فيورباخ ينتهي وهكذا
وكأن قرنًا، عرش بثالثة ذلك قبل اإلسالم حاوله ما وهو األرض ملكوت إىل السموات
فيورباخ حتى التنوير وفلسفة النهضة وعرص الديني اإلصالح منذ كلها الغربية الفلسفة
ورفضه وواقعيته اإلسالم إنسانية من لالقرتاب محاولة إال هي ما الشبان والهيجليني
أن قبل الدين إىل موجهة فيورباخ فسهام والتوحيد. للعقل وتأكيده واألرسار للكهنوت
ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم قه؛ وتحقُّ اكتماله بعد وليس يكتمل

.(٣ (املائدة: ِدينًا﴾ اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت
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إيجاسيه1 أورتيجا اجلامهريعند ثورة

فيها كتبت التي الفرتة وهي ١٩٦٩م يف الجماهريي» «اإلنسان عن املقال هذا من األول النصف كتب 1

ولم الفلسفة. خالل من القومية الروح بناء إلعادة ١٩٦٧م يونيو هزيمة بعد بجزأَيْه معارصة» «قضايا
تاريخ قراءة وهو الوقت هذا يف اتبعته الذي املنهج يف لعيوب وربما كتبت ما لكثرة ربما الدراسة تكتمل
الثاني الجزء إلكمال ١٩٨٧م صيف يف اآلن عاًما عرش ثمانية بعد إليه وأعود العرص. أزمة خالل من الفكر
ثم ألورتيجا بعبارة البداية أي رشد ابن عند األوسط» «الرشح طريقة مستعمًال األول الجزء كتابة وإعادة

القدماء. فعل كما جديدة أمثلة وإعطاء عليها واإلضافة رشحها





واألسلوب، الكتاب، أوًال:
والنسق واملنهج،

عىل اإلسبانية وللفلسفة اإلسبانية للوجودية ممثلني أشهر أورتيجا وتلميذه أونامونو يعترب
تدور كلها فلسفته األستاذ جعل عرش. السادس القرن يف Suarez سواريز منذ اإلطالق
كما املوت.1 حرشجة يف تنتهي مأساة وبسكال ونيتشه كريكجارد يتصوره كما الفرد حول
إي أورتيجا يكون «ربما كامو: عنه قال معارص. إسباني فيلسوف أشهر أورتيجا يعترب
أكثر كاتب يوجد أن يصعب نفسه الوقت ويف أوروبي كاتب أعظم هو نيتشه بعد جاسيه

منه.» إسبانية
إىل سافر إسبانيا يف للفلسفة جادة دراسة وبعد مدريد. يف ١٨٨٣م عام أورتيجا ولد
االجتماع بعلم وكذلك ودلتاي دريش عند الحيوية بالفلسفة وتأثَّر الفلسفة، ودرس أملانيا،
يشري ما كثريًا والتي ماربورج بمدرسة تأثَّر كما ونيتشه. Zimmel ِزمل عند الحيوي
إىل رجوعه وبعد كاسرير. إىل يرش لم وإن كوهني وهرمان ناتورب بول مثل أعالمها إىل
الهجمة أتت حتى يشغله وظل املركزية الجامعة يف للميتافيزيقا كريس أستاذ عني مدريد

واستقاللها. حريتها عىل والقضاء إلذاللها الجامعة عىل الدكتاتورية
فكره، عن خاللها من يعربِّ له منربًا وجعلها «إسبانيا» مجلته ١٩١٥م عام س أسَّ ثم
العلوم ميدان يف أو الخالصة الفلسفة ميدان يف سواء اإلسباني للفكر كباعث بدوره ويقوم
تعبريًا املجالت أكثر فأصبحت الغرب» «مجلة ١٩٢٤م سعام أسَّ ثم والسياسية. االجتماعية

الغربي الفكر يف الثاني، الجزء معارصة»، «قضايا املعارصة»، واملسيحية «أونامونو حنفي: حسن د. 1

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار املعارص،
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الحديثة». «األزمنة يف نفسه اليشء سارتر بول جان فعل كما إسبانيا يف العقلية الحياة عن
مع قبل من املجلة يف نرشها التي مقاالته تضم عدة مؤلفات بنرش قام املجلة وبجوار
عدة إللقاء بوينسآيرسباألرجنتني إىل للذهاب دعوًة َقِبل ١٩١٨م عام ويف مقدماتجديدة.
١٩٢٨-١٩٢٩م. عامي يف خاصة ضخًما رواًجا القت األرجنتينية الجامعات يف محارضات
الفلسفة كريس ليشغل إسبانيا إىل أورتيجا عاد ريفريا بريمودي الدكتاتور سقوط وبعد
تتعلَّق املقاالت من سلسلٍة كتابة يف وبدأ للدكتاتورية. عدائه بسبب قبل من تركه الذي
ومقاالت امللكي، للنظام رصيٍح نقٍد عىل كلها وتركِّز «الشمس» مجلة يف العامة بالحياة
ذلك ومنذ الثورة. قبل ما إسبانيا يف األثر أبلغ لها كان ١٩٣٠م ديسمرب آخر حتى أخرى
Maranon مارانون الدكتور مع ن وكوَّ عامة، سياسيًة شخصيًة أورتيجا أصبح الحني
الجمهورية». خدمة «يف بعنوان سياسية جماعة Perez de Ayala أياال دي برييز والكاتب
أورتيجا بينهم ومن الدستوري، الربملان يف نواب عرشة حوايل الجماعة لهذه كان وقد
دولة. ورجل ومفكًرا، وسياسيٍّا، وكاتبًا، خطيبًا، أورتيجا ُعرف الوقت ذلك ومنذ نفسه،
جامعيٍّا، أستاذًا يظل أن آثر الحكومة عليه عرضتها التي املناصب كل تويل رفضه وبعد

١٩٥٥م. عام أورتيجا وتويف وناقًدا. كاتبًا حرٍّا، ومفكًرا
وال ألورتيجا. كتاب أشهر هو 2La Révolte des Masses الجماهري» «ثورة وكتاب
النارش أراد ما وإذا الجماهري». «ثورة مؤلف هو أنه معه ويُذكر إال أورتيجا اسم يُذكر يكاد
الجماهري» «ثورة مؤلف هو صاحبه أن إىل يشري فإنه منه شهرة أقل بكتاٍب التعريف
«اإلنسان والناس»، «اإلنسان مثل أورتيجا مؤلفات لكل إحالة نقطة الكتاب أصبح حتى
إحدى قول حد عىل ويعترب، الجامعة». «رسالة الحديث»، عرصنا «موضوع واألزمنة»،
روسو جاك لجان االجتماعي» «العقد بمثابة العرشين للقرن بالنسبة األمريكية املجالت
ليس وهو عرش. التاسع للقرن بالنسبة ملاركس املال» و«رأس عرش الثامن للقرن بالنسبة
نرشها املقاالت من مجموعة هو بل متسق، مذهب عىل يحتوي البداية، منذ مؤلًَّفا كتابًا
من كثرٍي مع العادة هي كما ١٩٢٦م عام مدريد يف تصدر يومية جريدة يف أورتيجا
والقصة والرواية والتأمالت واليوميات املقال أساليب استعملوا الذين املعارصين الفالسفة
رات التصوُّ تحليل عىل القائم التقليدي العقيل األسلوب إىل اللجوء دون إلخ، … واملرسحية

José Ortega y Gasset: La Révolte des وهي: للكتاب الفرنسية الرتجمة عىل التحليل يف اعتمدنا 2
.Masses, trad. par Louis Parrot, Stock, Paris, 1961
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األعظم فالقدر للتعبري. كأداة الصحفية الكتابة أورتيجا استعمل األنساق. وبناء واملفاهيم
التي املجلة يف خاصة إسبانية، صحف يف األصل يف نُرشت قد كلها تكن لم إن مؤلَّفاته من
كتابًا أورتيجا يكتب لم كتاباته. بفضل واشتهرت ذاعت التي الغرب» «مجلة وهي سها أسَّ
تاريخية أو محضة تصورية دراسة واحًدا موضوًعا يدرس ولم وفصول. أبواب ذا واحًدا
للجمهور املقال بأسلوب العرصية املوضوعات معظم يف كتب بل الخاص للجمهور رصفة
الناس عامة أورتيجا خاَطب فيلسوًفا. منه أكثر Essaiste كاتب املعنى بهذا فهو العريض.
والفلسفة األدب بني يجمع أن أورتيجا استطاع ربما رهبانًا. أو كانوا أساتذة خاصتهم، ال
ومفكري الشارع فالسفة إىل أقرب وجعله كبرية، شعبية أعطاه جديٍد أسلوٍب يف والصحافة
أساليب بني الجمع استطاع ربما أنه كما الرواق. وفيلسوف الجامعة أستاذ إىل منه الرصيف
صف يف وكسبها الجماهري عىل التأثري بغية والربهان الفلسفة طرق وبني والخطابة األدب
داخل عريًضا وجمهوًرا فائقة شهرة صاحبها يعطي الكتابة من النوع وهذا الجديد. تياره
يشء، كل يف فيتكلم الغرور ببعض صاحبها الشهرة هذه تُصيب وقد وخارجه. وطنه
موجودة، فالصحيفة يشء؛ أي يكتب اآلخرين. مجهودات عىل اعتماًدا األفكار ويعرض
ونتيجة املوضوع. تحليل عن النظر وبرصف الكاتب سلطة عىل اعتماًدا ينتظرون والقراء
الجماهري لتملُّق رغبٌة لديه تنشأ قد بجمهوره الكاتب اتصال عن تتولَّد التي الدفع لقوة
الكاتب ل يتحوَّ وهنا الرصني. العلمي والتحليل الفلسفية الدقة عن متنازًال والئهم واكتساب
ه يوجِّ الذي هو الجمهور فيصبح فنه، عن تنازل وإن حتى جمهوره عىل يحرص فناٍن إىل
يف غامًضا ذاته املوضوع يصبح وقد الفنان. ه يوجِّ الذي هو التذاكر شباك أن كما الكاتب
فينتقل يقول أن أورتيجا يريد ماذا يعرف أن ص املتخصِّ القارئ يستطيع ال بحيث الذهن
صلب عىل الرتكيز ويغيب البعض، دون البعض يف يُسهب املوضوعات، من عديد بني
وإيحاءً للعرصية طلبًا والعواصم والدول والشخصيات األعالم أسماء وتكثر املوضوع.
أورتيجا كتابات عىل غلبت لذلك غائبة؛ أو غامضة نظرية تحليالت ر تصوِّ التي باألمثلة
بما القارئ يذكِّر كاٍف. ق تعمُّ بال موضوع إىل موضوع من واالنتقال الرسيعة، التحليالت
وكأن طويل استطراد بعد األول املوضوع إىل ويرجع يعود ثم آنًفا. سيُقال وبما سالًفا قيل
أقرَب كتاباته كانت ثم ومن له؛ تصور أو للموضوع بنية ما دون عنه يعربِّ بباله يخطر ما
وخلق العامة وتثقيف القرَّاء تنوير مهمتها الفلسفي. املقال إىل منها الصحفي األدب إىل
املتأخرة رسل بكتابات أشبه فكانت عليها. واعتماًدا الفلسفة طريق سيايسعن فكري تيار
بعيًدا إلخ … والبلشفية والسالم والحرب والفرد والسلطة والرتبية والجنس السعادة عن

213



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

باعتبارها الفلسفة مع التعامل جرَّاء ومن ص. متخصِّ لجمهور املتخصصة الدراسات عن
نتائج إىل وينتهي مقدمات عىل يعتمد الذي الفلسفي املقال غاب فقد Essais محاوالت
أخرى. إىل فكرٍة من طبيعيٍّا وانتقاًال منهج لخطوات تطبيًقا واستدالالت، براهني عىل ويقوم
نتائج إىل فيها الوصول ويمكن وعرصية ملموسٌة املدروسة املوضوعات معظم أن ومع
إىل انتسابه من بالرغم وشامٍل واسٍع مجرد نحٍو عىل معها تعامل أورتيجا أن إال محددة،
واجتماعية فردية حية، شعورية تجاِرب باعتبارها املوضوعات لوصف الظاهرياتي املنهج
للماهيات فالظاهريات ظاهريات. وصفية كتابة كل ليست ولكن الجماهري»، «ثورة مثل
مناطقها إىل أو بنيتها إىل الوصول أجل من وذلك لألحداث، ال للدالالت وإدراك للوقائع، ال

الوجودية.
الثالث العالم شعوب لدى خاصة النفوس يف هًوى يلقى الجماهري» «ثورة وتعبري
والحركات وهايتي السودان وثورات إيران يف اإلسالمية الثورات وبعد الراهنة مرحلتها يف
والعالم مرص يف الشعبية واالنتفاضات الطالب ومظاهرات الجنوبية كوريا يف الشعبية
ثوراتها العتبار ا ردٍّ التسعينيات يف تستمر قد والتي األخرية السنوات يف واإلسالمي العربي
والثمانينيات. السبعينيات يف املضادة الثورة انحسار وبعد والستينيات الخمسينيات يف
ثورة يود ال منَّا وَمن الجماهري. عرص يف نعيش إننا إذ مبهر؛ الجماهري» «ثورة فالعنوان
إلعطاء ونتيجة غموًضا. وأكثر بريًقا أقل موضوًعا يخفي قد الربَّاق العنوان ولكن الجماهري؟
العناوين معظم وأصبحت مسطًحا، غامًضا املوضوع أصبح املوضوع عىل لألسلوب األولوية
واألزمنة»، «اإلنسان الجماهري» «ثورة مثل عادية وموضوعات براقة عناوين خادعة،
الفلسفة؟» هي «ما والحرية»، «التطابق نسًقا»، باعتباره «التاريخ والناس»، «اإلنسان
األذهان الغرب يف أثار الذي العنوان هو الكتاب يف ما أهم يكون وقد الفلسفة». «نشأة
يف كله العالم يف الشباب وثورات أملانيا، يف ١٨٤٨م وثورة الفرنسية الثورة منذ قبُل من
تسيطر التي املنظمة غري املقهورة للشعوب بالنسبة االنتباه يشدُّ زال ما والذي ١٩٦٨م
املخابرات وأجهزة املركزي واألمن والرشطة والجيش األمن بأجهزة الحاكمة النظم عليها

والخاصة. العامة
واحد. آٍن يف والسلب باإليجاب يوحي اشتباهي تعبري الجماهري» «ثورة تعبري أن ويبدو
أم أورتيجا، يقصده الذي املعنى هو هذا يكون وقد سلبية، ظاهرة الجماهري» «ثورة فهل
الجماهري» «ثورة تعني وأحزانًا؟ أشجانًا النفس هوى يُثري الذي املعنى وهو إيجابية ظاهرة
مواجهة يف ْهماء والدَّ األقلية، مقابل يف واألغلبية الفرد، مقابل يف الجماهري السلبي باملعنى
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يف األصم اآليل اإلنسان والتفاهة، التسطيح األرستقراطية، نقيض والديماغوجية الصفوة،
الجماهري» «ثورة تعني حني يف الحر. الحركي العظيم اإلنسان والنبيل، العميق مقابل
فهل املقصود هو السلبي املعنى كان إذا وحياًة. وحركًة أمًال الثالث العالم شعوب لدى
الصفوة عىل والقائمة والنازية والفاشية العنرصية النظريات ُدعاة من أورتيجا ذلك يجعل
النظم أعداء من هو هل الصماء؟ الجماهري تقود أن مزايا من به تتمتع بما القادرة املختارة،
طاملا التي الجماهري» «ثورة عن وماذا صماء؟ آلية دهماء بأنها للعامة بوصفه االشرتاكية
هل الثالث؟ القارات يف االستعمار من التحرُّر مرحلة يف الثالث العالم شعوب بها تغنَّت
بالطبقات الكادحة الشعب طبقات وصلة النامية البالد يف للجماهري الراهن الوضع يقصد
حتى السبعينيات أواخر منذ الشعبية الحركات وبدايات التحرُّر بعد ما عرص يف الجديدة
يراها التي والسياسية االجتماعية الظواهر عن بالبحث األسئلة هذه عىل اإلجابة يمكن اآلن؟
أورتيجا يشري الجماهري ثورة أن األول: احتماالن؛ هناك الجماهري. لثورة حاملًة أورتيجا
(الفاشية) النازية وصعود روسيا، يف البلشفية العرشين، القرن يف الشعوب ثورات إىل بها
دون الثورتني هاتني إىل الدائمة أورتيجا إشارات إىل نظًرا األرجح االحتمال وهو أملانيا. يف
املعنى وبهذا أملانيا. يف ١٨٤٨م ثورة أو الفرنسية الثورة مثل سابقة ثورات إىل اإلشارات
عن رصاحة الحديث دون والبلشفية الفاشية هي رصفة أوروبية ظاهرة إىل أورتيجا يشري
رصاحًة الفردية، الليربالية عن والدفاع السوفياتي االتحاد نقد االحتمال هذا ويدعم النازية.
الروحي بالخواء شائع أخالقي نقد باستثناء والغرب، ألمريكا نقد أي دون ضمنًا أو
الوعي يف القيم» «قلب بيَّنوا ممن وغريهما وشيلر برجسون عند واملعروف واألخالقي
خاصة اإلسبانية األهلية الحرب يف الجماهري ثورة هو الثاني: واالحتمال املعارص. األوروبي
توجد ال أنه والغريب إسبانيا. يف امللكية وناقد الجمهوريني مفكر بأنه ُعرف أورتيجا وأن
وموقفه اإلسبانية األهلية الحرب إىل يُشري يكاد ال بل نصوصأورتيجا. من ذلك عىل شواهد
The lnvertebrate فقري» عمود بال «إسبانيا كتابه أما امللكيني. ضد الجمهوريني من
مفكر أورتيجا كان فإذا البالد. َوْحدة عن دفاًعا األهلية الحرب قبل ُكتب فقد Spain
ألهبت حني يف كذلك. ليس والحال إيجابي معنى الجماهري لثورة يكون فإنه الجمهوريني
األجراس» تَُدق «ملن رواية يف الحال هو كما واألدباء املفكرين خيال الجمهوريني ثورة
النهائي السؤال إن بل الجماهري». «ثورة يف واضحني غري االحتماالن هذان حتى لهمنغواي.
ال كله للكتاب بخاتمة أشبه هو والذي الحقيقي» السؤال ينتهي أين «إىل الختامي الفصل يف
الجماهري؟ ثورة تعني ماذا عىل: الرئيسية اإلجابة عىل يحتوي وال غرضالكتاب، منه يتضح
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وهي لهمومنا إجابة أيًضا نجد ال الثالث العالم يف لنا وبالنسبة جماهري؟ وأية ثورة أية
عن وماذا العرشين. القرن يف مضادة ثورات من عنها تولَّد وما الوطني التحرر حركات
وماذا والسودان؟ وتشاد أثيوبيا يف حادث هو كما وعطًشا جوًعا وموتها الشعوب انتحار
فلسطني؟ يف حادث هو كما محلها أخرى شعوب ووضع أوطانها خارج الشعوب نقل عن
ماذا فهم أساسه عىل يمكن موحد نسٍق عىل العثور يمكن هل يشء، من يكن ومهما
مقابل يف الحيوي» «العقل هي أورتيجا فلسفة يف البداية نقطة إن الجماهري»؟ «ثورة تعني
وواقع الفرد يثبت الحيوي العقل املثاليون. ره تصوَّ كما النظري العقل أو املجرد العقل
يحيل الريايضالذي العقل هو األشياء، واقعية يقيضعىل النظري العقل أن حني يف األشياء
يحيله الذي الفلسفي العقل أو رموز إىل يحيله الذي الطبيعي العقل أو معادالت إىل العالم
يف أسلوب وهو الحيوي، العقل أورتيجا يضع التقليدي العقل هذا مقابل يف رات. تصوُّ إىل
باعتبارها الحياة تحقيق أو Le Faire الفعل هو نفسها. الحياة أو الحياة يف طريقة التعامل،
العالم هذا إدراك مهمته املمكنات، بني يختار موقف»، يف «األنا هو الحيوي العقل مرشوًعا.
تكوينه. وإعادة عنه الكشف والحكم» «التجربة يف هورسل حاول الذي الحكم عىل السابق
أورتيجا يشري النحو هذا عىل الحيوي. العقل صور إحدى هو نفسه املجرد العقل إن بل
عند الحال هو كما لهم انطالًقا الحياة من يجعلون الذين املعارصين الفالسفة معظم مع
التيار لهذا استمراًرا وفوييه وجويو، واشبنجلر، شيلر، وماكس جيمس، ووليم برجسون،
والحياة القرن. هذا يف شتني وجولد املايض القرن يف قبل من ودريش دلتاي بدأه الذي
العامل هي الرياضة كانت كما — املعارصين الفالسفة جميع بني املشرتك املوضوع هي
العالم» «تصور أسمائها: عن النظر برصف — عرش السابع القرن فالسفة بني املشرتك
«الذاكرة» أو الخالق» «التطور أو الحيوي» «الدافع شتني، جولد عند «العضو» دلتاي، عند
«عالم أونامونو، عند الدرامي» «اإلحساس برجسون، عند للوجدان» البديهي «امُلعَطى أو
حتى بونتي، مريلو عند «الجسم» ومونييه، شيلر عند «الشخص» هورسل، عند الحياة»
الحياة. بعضصور أيًضا هي هيدجر عند املوت أو والوجود سارتر، عند العدم أو الحرية
كما التبادل عىل «… وإما … «إما ملنطلق طبًقا مستحيًال والحياة العقل بني الجمع يبدو وقد
بالعقل يشري أورتيجا أن إال املعارصة. الفلسفة اتجاهات ومعظم كريكجارد عند الحال هو
عىل اإلبقاء يريد وكأنه برجسون يقصده ما عىل الحيوي بالدافع أشبه يشء إىل الحيوي
بالحياة ربطه يكفيه األملانية. للفلسفة ودراسته ماربورج مدرسة تأثري تحت العقل لفظ
العرص إحساس أن والحقيقة أونامونو. أستاذه فعل كما الحياة تراجيديا إىل اللجوء ودون
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كان عامليتني حربني بسبب نشأ إنما املعارصين الفالسفة معظم عند بداية كنقطة بالحياة
بالعودة األشياء معنى عن البحث رغبة ومن واملوت، الحياة بني معلًقا فيهما اإلنسان مصري
وبعد مسبقة، قيم كل التنوير وعرص العقلية والفلسفات النهضة عرص رفض بعد إليها
إىل والتقدم آلة، إىل العلم ل تحوَّ إذ عرش؛ التاسع القرن وضعها التي البديلة القيم انهيار
انتحار، إىل والوفرة حروب، إىل م والتضخُّ استغالل، إىل واإلنتاج استعمار، إىل والقوة غزو،

يأس. إىل والتقدم
كمعظم النظري العقل عىل العميل للعقل األولوية أورتيجا أعطى لذلك، ونتيجة
رات التصوُّ إىل منها Croyance العقائد إىل أقرب لديه ldées فاألفكار املعارصين. الفالسفة
وهنا 3Connaissance املجردة املعرفة إىل منه الحياة إىل أقرب Pensée والفكر النظرية،
بدأه الذى الشائع الوجودي التحليل مع املعارصين الفالسفة معظم مثل أورتيجا يبدو
عن أي الوجود عن ابتعدت فكرت كلما والوجود. الفكر تعارض عىل والقائم كريكجارد
الذي املوقف وهو الزيف، عن أي التفكري عن ابتعدت الوجود من اقرتبت وكلما الحقيقة،
عبارة عىل ا ردٍّ موجود»، غري إذن فأنا أفكر «أنا املشهورة عبارته يف كريكجارد صه لخَّ
يثبت معارص فيلسوف كل كان وملا موجود». إذن فأنا أفكر «أنا شهرة األكثر ديكارت
ورضورة العقل وظيفة حول معه والجدال عقيل فيلسوف بأخذ للعقل املقابل موقفه
وديكارت، سارتر وكانط، هيدجر وهيجل، كريكجارد بني الجدال يف الحال هو كما الحياة
مع حواره يف نفسه املنوال عىل سار أورتيجا فإن وكانط برجسون وديكارت، هورسل
والحياة لألشياء، خيانة تصور وكل للحقيقة، فشل فكرة فكل املبدأ».4 «فكرة حول ليبنتز
العقل إنما واقتصادية. واجتماعية وسياسية خلقية حياة هي بل عقلية فقط ليست العامة
التقابل مثل والوجود العقل بني التقابل إن العالم. عن بديًال وليس والفهم للتقريب محاولة
هللاُ املعارف دوائر وأصحاب العقالنيني رأي يف أنه ذلك عىل واملثل والحقيقة. الوهم بني
املطلق هو التاريخ أن يَرْون العقائد أصحاب أن حني يف مجرد تصور أو ر تصوُّ مجرد
يشء، كل هو التاريخ ألن التاريخ هذا هو وهللا اإلنسان، واقع هو التاريخ وأن الحقيقي،
املايضتناقضووهم. إنكار كان ثم ومن والنهاية؛ البداية واآلخر، األول املايضواملستقبل،
الحركات نشأت لذلك َدْفًعا؛ له يستطيع وال عليه يفرضنفسه اإلنسان، طبيعة فاملايضهو

.Ortega y Gasset: Idées et Croyances 3

.Ortega y Gasset: The Idea of Principle in Leibnitz and the Evolution of Deductive Theory 4
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يف الحال هو وكما والشيوع البدائية إىل وعود املايض إىل عود وكأنها اإلصالحية الدينية
األوىل. واملسيحية األول اإلسالم

األنا والجماعة، الفرد عىل الحيوي» «العقل وهي لديه البداية نقطة أورتيجا طبَّق ثم
إىل الذاتية من هورسل انتقل كما إلخ، … واالشرتاكية الليربالية والناس، اإلنسان واآلخر،
يف الفردي الشعور تحليل من سارتر انتقل وكما املشرتكة، والتجارب الذوات بني العالقات
الحوار» «حياة إن بل الجديل». العقل «نقد يف الجماعي الشعور تحليل إىل والعدم» «الوجود
مارسل، جابريل عند املعارصة الفلسفة يف املوضوعات أهم من أصبحت واألنت األنا لغة يف
وبني الجحيم» هو «اآلخر بني اآلخر حول اآلراء واختلفت إلخ. … وندونسل بوبر، ومارتن
«ثورة من ذلك يتضح وكما األول الرأي أنصار من أورتيجا أن ويبدو النعيم». هو «اآلخر
الجماهريي، اإلنسان ضد الذات وعىل الجماعة، مقابل يف الفرد عىل وتأكيده الجماهري»
من الجماعة، إىل الفرد من لالنتقال وسيلة وال الجماعية. النظم مواجهة يف الليربالية وعىل
وحدودها قصورها من بالرغم اللغة طريق عن إال املشاركة إىل العزلة ومن اآلخر، إىل األنا
عزلته من الفرد يخرج التقريب. وجه عىل إال وإيصالها املعاني عن التعبري استطاعتها وعدم
يجد خفي حوار ولكنه وحوار جدل حقيقتها يف هي التي اللغة طريق عن باآلخرين ويتصل
فهذا منطقية تعريفات إعطاء اللغة وظيفة ليست الناس. لكل وليسحديثًا نفسه فيه الفرد
السخرية إىل يدعو فإنه خاطئًا يكن لم إن تعريف فكل والحوار. الجدل حياة يف يستحيل
عنها. اإلفصاح يمكن ال والتي الضمنية األشياء عن اإلعالن يف التحفظات بعض يتضمن إذ
واإلفصاح، التعبري اللغة وظيفة ألن للسخرية مدعاة إذن اللغة يف األلفاظ مفردات تحديد
عىل للحصول التقليدي التعريف أورتيجا يعارض واإلضمار. التغطية التعريف ووظيفة
الفرد عن الحصار فك يف بل معلومات إعطاء يف ليست اللغة وظيفة ألن نظًرا رات التصوُّ
الحوار أي الجدل ملنطق بل الربهان ملنطق اللغة تخضع ال اآلخرين. مع مشاركته أجل من
إىل وخطوة األمام إىل خطوة والخفاء، الجالء وبني واإلضمار، اإلفصاح بني واآلخر، األنا بني
واملقيد واملؤول، والظاهر واملتشابه، امُلحَكم عن التعبري عىل قادرة بطبيعتها واللغة الخلف.
البيان علوم يف معروف هو ما وعىل األصوليون يقول ما عىل واملجمل واملبني واملطلق،
باملصادفة الكلمات تأتي ثم السامع ووجود املتكلم وجود اللغة تفرتض والبالغة. والبديع
للكل الحديث أو يشء وال الكل عن بالحديث اللغة استعمال ويُساء التعبري، يخون وقد
الفرد يجد خفي حوار ولكنه وحوار، جدل اللغة الثرثرة. ظاهرة يف هو كما ألحد وليس
والعموميات اإلنسانية عن والحديث عني. لفرد بل الناس لكل حديث يوجد ال نفسه. فيه
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والرومانتيكيني األحرار املفكرين ومثاليات التنوير عرص ديماغوجية إىل أقرب واألقطار
فناءهم. ويخلدون مصريهم، ويتجاوزون حدودهم، يدركون ال الذين ولسنج كانط مثل

الثالثني. جاوزت مؤلفات ضمن ألورتيجا مؤلف أشهر هو الجماهري» «ثورة وكتاب
ثالث مجموعات إىل والفرنسية اإلنكليزية املرتجمات خالل ومن جميًعا تصنيفها ويمكن

الزماني.5 ترتيبها عن النظر وبرصف رئييس موضوٍع حول منها كلٌّ يدور
«ثورة مقدمتها يف وتأتي والسياسة. االجتماع حول معظمها تدور األوىل املجموعة
١٩٢٨م، الحديث» عرصنا «موضوع ١٩٤٠م، والناس» «اإلنسان ١٩٣٠م، الجماهري»

١٩٢٨م. فقري» عمود بال «إسبانيا واألزمة»، «اإلنسان
١٩٢٩م، الفلسفة» هي «ما مقدمتها يف وتأتي الفلسفة، حول تدور الثانية واملجموعة
والحرية» «التطابق ١٩٢٣م، امليتافيزيقا» دروس «بعض ١٩٤٣م، الفلسفة» «نشأة
٤٨-١٩٤٩م، الشامل»، التاريخ «تفسري ١٩٤١م، نََسًقا» باعتباره «التاريخ ٤٤-١٩٤٥م،

١٩٣٠م. «كانط» االستنباطية»، النظرية وتطور ليبنتز فلسفة يف املبدأ «فكرة
الحب»، «يف إسبانية»، «محاوالت مقدمتها ويف والحضارة. الفن حول الثالثة واملجموعة
الفن»، «ظاهريات ١٩١٤م، كيخوت» دون يف «تأمالت ١٩٢٦م، الفن» إنسانية عىل «القضاء

١٩٣١م. الجامعة» «رسالة جويا»، «فاالسكويز،
فلسفته. ر لتطوُّ طبًقا حياته. يف ثالث مراحل عىل أورتيجا أعمال تصنيف أيًضا ويمكن
والفنية األدبية أعماله تطابق وهي ١٩١٤م قبل الكتابات وتشمل «املوضوعية» األوىل املرحلة
العلوم سادت التي عرش التاسع القرن موضوعية من التخلُّص أورتيجا حاول فيها والتي
بني الكتابات وتشمل ،Perspectivisme «املنظور» الثانية واملرحلة االجتماعية. اإلنسانية
بفلسفة أورتيجا فيها تميز التي املرحلة وهي الفلسفة. مرحلة وتضم ١٩١٤–١٩٢٣م
عرصه، ظروف ابن أنه أي Circonstancial ظريف موجوٌد اإلنسان أن فيها مؤكًِّدا خاصة
املسبقة، والنظريات املطلقة املعرفة ضد املنظور وأخالقي. معريف والتزام موقف الحياة وأن

خاصة الثقافية املجالت يف معظمها نرش فقد بدقة؛ أورتيجا مؤلَّفات ظهور موعد تحديد يصعب 5

مؤلفات. يف ذلك بعد ُجمعت ثم الغرب» «مجلة نفسه أورتيجا سها أسَّ التي واملجلة «الشمس» مجلة
يف دروس «بعض الفلسفة»، هي «ما واألزمة»، «اإلنسان باستثناء للمقاالت وليس للكتب التواريخ ومعظم
متباعدة فرتات عىل املقاالت من مجموعة واحد مؤلف يضم وقد الشامل». للتاريخ «تفسري امليتافيزيقا»،
الفني. والنقد الفن عن كتبه يف هو كما كتاب من أكثر يف الواحد املقال ينرش وقد والحرية». «التطابق مثل
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بعد الكتابات وتشمل الحيوي» «العقل الثالثة واملرحلة محدد. إنساني موقف عن وتعبري
والسياسة.6 االجتماعية مؤلفاته إىل وتشري ١٩٢٤م،

الفرنيس» للقارئ «مقدمة تسبقها مقاًال عرش خمسة يضم الجماهري» «ثورة وكتاب
ناحية من العملني بني الشاسع البون من بالرغم لهيجل الروح» «ظاهريات مقدمة مثل
من املقدمة هذه مادة نرشت وقد التاريخية. واألهمية النظري واإلحكام الفلسفية البنية
املركزية فيها وتظهر أوروبا، يف ع والتنوُّ الوحدة عن فقري» عمود بال «إسبانيا يف قبل
النحو عىل فهي عرش الخمسة املقاالت أما الحجم. حيث من األقسام ثاني وهي األوروبية.

اآلتي:

الجماهري لثنائية أورتيجا فيها ويعرض ،Agglomération التجمهر» «واقعة (١)
العرص. سمات إحدى وهي والخاصة العامة أو والصفوة

تاريخية كمادة الجماهري ظهور بذلك ويعني التاريخي»، املستوى إىل «الصعود (٢)
التاريخ. ألحداث وكمحرك العرص أحداث من رئييس وكحدث

إحدى العرصوكونها روح عن الجماهري ظاهرة تعبري بذلك ويعني الزمان»، «قمة (٣)
الثورات. يف االنفجار لحظة حتى التاريخ يف األحداث وتراكم الزمان يف ر التطوُّ لحظات

خالل ومن الجماهري حركة خالل من العرص رؤية بذلك ويعني الحياة»، «نماء (٤)
الحياة. فالسفة وباقي وبرجسون إقبال من قريبًا أورتيجا يجعل مما الحيوي العقل

من الجماهري لحركة اإلحصائي الواقع أورتيجا به ويقصد إحصائي»، «ُمعطى (٥)
بالكثافة يسمى ما أو العرص سمات كإحدى خاصة وأمريكا أوروبا يف السكان تعداد حيث

السكانية.
صعوبة إثبات السؤال هذا من والقصد والجماهري؟» اإلنسان بني الفصل يبدأ «أين (٦)

الَجْمعي. الشعور سمات لها والجماهري جماهريي، فاإلنسان اإلثنني؛ بني الفصل
التي الثنائيات إحدى وهي والخمول»، الجهد أو التافهة والحياة النبيلة «الحياة (٧)
لدى والخمول والتفاهة الصفوة لدى والجهد النبيلة فالحياة الحيوي. العقل فيها يظهر

الجماهري!

Jose Ferrater Mora: Ortega y Gasset, An outline of his Philosophy p. 9–15, Browes & 6

.Browes, London, 1956

220



والنسق واملنهج، واألسلوب، الكتاب، أوًال:

السؤال من والقصد بعنف»؟ إال ل تتدخَّ ال وملاذا يشء، كل يف الجماهري تتدخل «ملاذا (٨)
عنًفا! تمارس ال الصفوة وكأن العنف بممارسة الجماهري اتهام

الجماهري بدائية بني واالكتساب، الفطرة بني تميز ثنائية وهي والتقنية»، «البدائية (٩)
واإلنتاج. التصنيع يف وتحققاتها التقنية خالل من فيها والتحكم

غياب بني واملايض، الحارض بني تميز أخرى ثنائية وهي والتاريخ»، «البدائية (١٠)
إىل عود والجماهري الفردي، الوعي يحمله تاريخي كائن فاإلنسان الخربات. وتراكم الذاكرة

البدائية!
وحدها الجماهري وكأن االستهالك مجتمع نقد منه والغاية الحيس»، «عرصاإلشباع (١١)
استهالك نسبة من اإلحصائيات به تشري ما عكس عىل الصفوة دون تستهلك التي هي

الجماهري. استهالك إىل الصفوة
وفقدانه الحديث العلم يف التخصص روح نقد أجل من وذلك التخصص»، «بربرية (١٢)

املنظور. منه ضاع حتى الشامل للتصور
حرية عىل خطورة من تمثِّله ملا الدولة نقد أجل من وذلك الدولة»، خطر، «أكرب (١٣)
السلطة ضد الفرد عن دفاًعا هيجل ضد وشرتنر باكونني ثورة يعيد أورتيجا وكأن الفرد،

الدولة». «أسطورة يف النازية الدولة ضد كاسرير وثورة
العالم قيادة قضية عرض أجل من املقاالت أطول وهي العالم؟» يقود الذي «َمِن (١٤)

الجماهري؟ أم الصفوة الغرب، خارج من أم الغرب من اآلن،
منها يتضح ال كله الكتاب بخاتمة أشبه وهي الحقيقي؟» السؤال ينتهي أين «إىل (١٥)
الظاهرة يصف أورتيجا وكأن الرئييس السؤال عىل اإلجابة عىل تحتوي وال الكتاب، غرض

عليها. حكًما يصدر وال
هي نفسه؛ عن هو يقول وكما الجماهري» «ثورة أورتيجا دراسة أن يبدو وهكذا
ميتافيزيقا من جديًدا لونًا يقدم متخصص. سيايس من ال مستنري مثقف من دراسة
ومهمة املثقف مهمة أن يرى أورتيجا إن بل السياسية. املشاكل وراء ما لدراسة السياسة
غموضها. زيادة السيايس ومهمة املشكلة توضيح املثقف مهمة متعارضتان. السيايس
الضد عىل فهي السياسيني سياسة أما الحقائق ح الحارضوتوضِّ تكشف السياسية الثقافة
الذي السياسيني عمل أي الجماهري» «ثورة معاني أحد هو وهذا والخداع. التمويه ذلك من

الداخلية. حياتها من الجماهري يُفرغ
الجماهريي» «اإلنسان رئيسيني: موضوعني حول كلها عرش الخمسة الفصول وتدور
نتائج إحدى والثانية الثانية، عىل عالمة األوىل ألن متداخلتان والظاهرتان الغرب». و«انهيار
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وظهور الفردية، حاء وامِّ األغلبية العرصالحارضسيادة يف «الجماهري» ظاهرة وتعني األوىل.
عرص الحارضهو العرص إن ليقال إنه حتى الجماعية والنظم العام والرأي الجمعي العقل
الخواء هذا الغرب» «انهيار ويعني السيايس. العمل يف أو العلمي البحث يف سواء الجماعة
قلب التسمية: عن النظر برصف املعارصين الفالسفة معظم عليه نبَّه طاملا الذي الروحي
والعدمية هورسل، عند LebensweltverIoss الحياة عالم ضياع شيلر، ماكس عند القيم

اشبنجلر. عند الشامل الحضاري واالنهيار نيتشه، عند
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L’homme-Masse

الذي العامي اإلنسان أو الجماهري أفراد أحد هو التحديد وجه عىل الجماهريي اإلنسان
رسيًعا، تكوينًا ن يتكوَّ البرش من نوع هو Das Mann الناس من «السني» هيدجر سماه
كما ويتشكَّل نظام أي يقبل له، رغبة وال له تاريخ ال غريه، مع ويتشابه باستمرار، يتكرَّر
السياسية النظم لكل وطيِّع تاريخه، من فارغ عليه، واجبات وال الحقوق، كل له منه، يُطلب
الطبقة يف العامل نموذج اليوم يكون وقد الذاتية. فيه وتغيب الداخل، ينقصه والدولية.
يعرف وال باآلخرين، له صلة ال نفسه، عىل املغلق هو الفالحني. جماهري يف الفالح أو العاملة
ْهماء. الدَّ إنسان هو البدائل. بني يختار وال الحرية، يمارس وال الليربالية، يُعادي الحوار.
يود وهو األصالة إىل عود التحرُّر أن يعلم ألنه التحرُّري لالتجاه عدو الجماهريي اإلنسان
الدهماء. يف غوص الجماهريي واإلنسان الفردية عىل تأكيد التحرر الزيف. مجال يف البقاء
سواء. حد عىل النامية املجتمعات ويف املتطورة املجتمعات يف موجود البرش من النوع هذا
،L’homme-Robot اآللة اإلنسان من قبل من املفكرون حذر املتطورة املجتمعات ففي
بآراء يذكرنا ما وهو . مستقالٍّ كيانًا وال له فردية ال الرتوس، من مجموعة يف ترس وهو
ويف إنتاجه. يساوي يشءٍ إىل وتحوُّله الصناعي املجتمع يف العامل وضع يف الشاب ماركس
فيصفق، له تشري تشاء، كما القادة ه تسريِّ الذي العامة أفراد أحد هو النامية املجتمعات
اإلنسان يرفض أورتيجا إن بل ليوافق. وتدعوه ليستقبل، تجمعه فيكف، ثانيًا له وتشري
العالم مواطن أو كلها اإلنسانية يمثل الذي العام اإلنسان التنوير، عرص تصوره كما أيًضا
فريد إنساٌن الخضم هذا بني من ظهر إذا أما يتكرر. إنسان ،Le Citoyen du Monde
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الجماهري هذه الالتينية. أمريكا جماهري من جيفارا ظهر كما األوحد الفرد يكون فإنه
والحقيقة، العامة. ومشاغبات الدَّهماء وانفعاالت التاريخ بحركات أشبه ولكنها ثورٍة يف
يف أو املتطورة املجتمعات يف سواءٌ اآلن الجماهري ثورة إن أورتيجا، يعتقد ما غري وعىل
يف العالم يف الشباب ثورات نشبت فقد العرص. بمشاكل وعٍي عىل تدل النامية املجتمعات
الداعي االستهالك ومجتمع الرأسمايل النظام مساوئ ضد املتطورة املجتمعات يف ١٩٦٨م
من أو القديم االستعمار بقايا للتخلُّصمن الثورات نشبت النامية املجتمعات ويف للحروب.
الطغيان مظاهر ضد اآلن فالثورة الجديدة، الطبقات سيادة من أو الجديد االستعمار براثن
الفرد حكم نظم عىل ثورة هي النامية، الدول يف السيايس أو املتطورة الدول يف االقتصادي
االشرتاكي. ل والتحوُّ التحرُّر مزايا عىل بعد تحصل لم التي الكادحة الطبقات وثورة املطلق،
يرمي انقالب أو حركة مجرد وليست واجتماعية، فردية وتجربة فلسفي، مفهوم الثورة
الشعوب وثورات عمياء. رضبات أو انفعاالت مجرد وليست علم الثورة الواقع. تغيري إىل

وسكونها. رها تأخُّ عىل وليس وحيويتها تقدُّمها عىل عالمٌة
صورٍة يف الحر الفرد مقابل يف الجماهريي اإلنسان القضية، عرض أورتيجا ويعيد
الجمهور والخاصة. العامة بني والصفوة، الجماهري بني واألقلية، األغلبية بني آخر تقابل
اإلنسان أو ط املتوسِّ اإلنسان عن األغلبية تعربِّ األقلية. وهي الصفوة مقابل يف األغلبية هو
أفكار عىل تقوم التي األقلية بعكس غريه، عن يختلف ال الذي L’homme-Moyen العادي
الثنائية هذه شيئًا. نفسها من تتطلَّب ال األغلبية ألن نفسها من الكثري تتطلَّب ألنها ورغبات
هي والنحل. امللل كل ويف األديان كل يف موجودة والخاصة العامة وبني واألقلية األغلبية بني
اجتماعية. طبقة كل يف موجودتان والخاصة العامة ألن اجتماعية طبقية ال برشية طبقية
الجماهري تسيري يف الحق املختارة للصفوة وكان السلطة أصحاب هم الخاصة كان أن وبعد
الخاصة عىل العامة الحارضبسيادة العرص يمتاز لذلك األمر؛ صاحبة اآلن العامة أصبحت
قررت أن بعد املتخصصني عىل املتخصصني وغري املثقفني عىل املثقفني أنصاف وانتصار
الصفوة بمزايا وتمتعها االجتماعية، الصدارة مركز وأخذها بأيديها، مصريها أخذ الجماهري
النظم كانت فقد املعارصة. السياسية التغيريات تؤكِّده ما وهذا محلها. وحلولها املختارة،
أن املختارة الصفوِة باستطاعة وكان الليربالية، من كبرٍي بقدٍر تسمح القديمة الديمقراطية
فيها Hyper-Democratie العليا الديمقراطيات من جديٌد نوٌع ظهر واآلن تشاء. ما تفعل

مباًرشا. حكًما الجماهري تحكم

224



الجماهريي اإلنسان ثانيًا:

الرغم فعىل بالجماعة. الفرد عالقة يف ثالثة مرة نفسها القضية صياغة أورتيجا ويعيد
الفرد أو الذاتي اإلنسان يحلل أنه إال كسلٍب الجماهريي اإلنسان عىل أورتيجا تركيز من
يف شرتنر حتى أو الشخص، يف وشيلر ومونييه الفرد، يف كريكجارد فعل كما كإيجاب،
إىل ثم الوسطى الطبقة إىل الدنيا الطبقة من انتقلنا كلما الفردية وتبدو األوحد. الفرد
يتجىلَّ الفرد ويف الجماهري. إىل الجماعية تؤدي كما الصفوة إىل تقود الفردية العليا. الطبقة
يف يظهر الجماهري، يف ويتوارى الصفوة، يف يبدع الجماعة، يف ويختفي الحيوي، العقل
بارتيو إىل االجتماعية الظواهر تفسري يف أقرب أورتيجا وكأن األغلبية، يف ويضيع األقلية
أنها عىل والفاشية البلشفية ينقد نفسه الوقت ويف القيادة يف الصفوة دور عىل تركيزه يف
ومبدعة. أخالقية نشطة الة فعَّ قيادة يف ممثلًة الصفوة ترى أيًضا أنها مع جماهري حركات
وعىل التاريخ، يف األنبياء دور عىل يركِّز الذي الديني الفكر إىل أقرب أيًضا يكون إنه بل
إنقاذ يتم بفضلها التي الصالحات والباقيات Le Petit reste املؤمنة األقلية وجود رضورة
فكره يف الدين غياب من الرغم عىل La Foi des Simples الناس وعامة الكافرة األغلبية
قليلة مواقف باستثناء املسيحية» «احتضار يف أونامونو أستاذه عكس أسايسوعىل كمحور
أجل من النظرية واملعرفة التديُّن — ثورتها يف وهي — الجماهري رفض أورتيجا فيها ينقد
واضح هو كما الجماهري أيديولوجية الدين أليس الدهماء! وتحركات السياسية الدراسات
تحوًال الدين يتحول أال الالتينية؟ وأمريكا وآسيا أفريقيا يف التحرر والهوت الثورة الهوت يف
يصف ما عىل السياسية األيديولوجيات إىل بدورها وهذه االجتماعية العلوم إىل طبيعيٍّا

.L’Irreligion de l’Avenir املستقبل» دينية «ال يف جويو
الفرد مشاريع لتضاُرب نظًرا فرديته اإلنسان يعيش أن تمنع العرص ظروف ولكن
االجتماعية والحياة جماعة، يف بالرضورة يعيش فالفرد ذلك ومع الجماعة. مشاريع مع
وهنا منه! بد ال رش فالجماهري الجماهري. فعل يف اآلخرين مع االشرتاك بالرضورة تتطلَّب
يقوى قد الفرد أن مع اآلخر» هو «الجحيم أن يف سارتر بول جان إىل أقرب أورتيجا يبدو
اعرتف وإذا اآلخرين. مشاركة خالل من مرشوعه وينمو فرديته وتتأكَّد الجماهري، بفعل
يعيش أن يستطيع ال الجماهريي اإلنسان دام ما منه بد ال رشٌّ الجماهري بأن أورتيجا
برضورة يعرتف أيًضا فإنه اآلخرين، مرشوعات مع مرشوعه لتعارض نظًرا فرديًة حياًة
مشاريع أية تتحول الحالة هذه يف حتى ولكن سلوكها، ونمط الجماهري، حياة عىل اإلبقاء
التضامن باسم خطابية رومانسية إىل االجتماعية العدالة مثل والجماعة الفرد بني مشرتكة
ان إذ كلها الحضارة عىل فيقضون الديماغوجيون يربز ثم .Solidarisme االجتماعي
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هو يبدعها لم التي وأفكاره آرائه عن الديماغوجي بمسئولية شعور عدم هي الديماغوجية
هي العقيل. االنحطاط صور إحدى هي أورتيجا عند الديماغوجية الصفوة. من تلقفها بل
بني فرًقا هناك أن والحقيقة الجماهريي. اإلنسان يف تظهر اإلنسانية، الطبيعة يف رشمركب
ثورات إن لحركاتها. علمي تحقيق والثانية للجماهري تحريض األوىل والثورة. الديماغوجية
أصولها لها ثورات هي بل وعصيان تمرد أو ديماغوجي تحريض مجرد ليست العرص
فعل وردود القرن هذا يف النامية البالد يف الكادحة للطبقات الطبقية األوضاع يف التاريخية
ومهمة املايض. القرن يف خاصة الرأسمالية النظم يف املتقدمة الصناعية املجتمعات عىل
وإعطاء ثورة إىل التمرد تحويُل الجماهري طالئع أو السيايس التنظيم أو الشعبي الحزب

الجماهري. لحركة التاريخي البعد
الفكر خلط فقد الجماعة. أو املجتمع مفهوم االجتماعي الفكر عىل أورتيجا وينكر
نعيش ال فنحن .Association املشاركة وبني Société املجتمع بني رأيه، يف الحديث،
بني Tönnies تونيس عند املشهورة التفرقة نفس وهي مشاركات، يف بل مجتمع يف
والثانية شخصية، ال مجردة، عامة األوىل .Gemeinschaft والجماعة Geselchaft املجتمع
اسبينوزا عند االجتماعي العقد نظرية أورتيجا يرفض كما وشخصية. وعيانية خاصة
إرادته عن تنازٍل دون الفرد كيان يف مشاركٌة املجتمع ألن إرادات اجتماع باعتباره وروسو
من الصعود أي االجتماعي، للعقد االستقرائي ر للتصوُّ رافًضا أورتيجا يبدو وهنا وسلطته.
املسبق املجتمع وجود أي االستنباطي، التصور مفضًال الجماعة إرادة إىل األفراد إرادات
عن تعبريًا ليس القانون أن كما للفرد. بُعٌد الجمهور الفرد. بنية يف مشاركة صورة يف
يحاول الجديدة التحليالت بهذه األفراد. يف الحيوي العقل عن تعبري هو بل جماعية إرادة
الغرب. يف الطبيعية العلوم عن تخلَّفت التي االجتماعية العلوم تقدم يف املساهمة أورتيجا
الفرد من القضية وتتحول السياسة علم إىل االجتماع علم من أورتيجا وينتقل
مقدمتها ويف الجماعية والنظم الليربالية قضية إىل والجماهري الصفوة أو والجماعة
األوروبي؛ الوعي يف املذهبني كال ظهر وقد والتضاد. والتقابل التمايز وبنفس االشرتاكية
الثورة ألهمت التي وهي عرش. الثامن القرن إىل أورتيجا رأي يف تنتمي الفردية فالليربالية
من ابتداءً أيًضا ظهرت فقد Collectivisme الجماعية أما بنهايتها. وانتهت الفرنسية
،De Bonald بونالد دي أيدي عىل محافظ رجعيٍّ اتجاٍه إىل تحولت ثم عرش الثامن القرن
وكومت Blanche وبالنش Saint-Simon سيمون سان حتى De Maistre ميسرت ودي
يف Collectism الجمعية عن وتحدث Amar آمار أتى ثم عرش. التاسع القرن يف Comte
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األوروبي الوعي يف استقر وبالتايل الفردية؛ ضد وجعلها ،Personalism الشخصانية مقابل
بهذا أورتيجا أن والحقيقة واالشرتاكية. الليربالية بني والجماعية، الفردية التعارضبني هذا
فيه أخرى ومذاهب له عديدة تطورات أغفل قد األوروبي السيايس للفكر املبترس التاريخ
عرش التاسع القرن يف الليربايل التحرري االتجاه استمر فقد االثنني. بني الجمع ومحاوالت
ماركس عن وماذا الجماعة. باسم الفرد عن Spencerسبنرس وتحدث ،J. S. Mill مل عند
أورتيجا يُخفي وال تقدميٍّا؟ طابًعا الجماعية للمذاهب أعَطت التي االجتماعية واملذاهب
حياة إىل ترتقي أن عن عاجزة الجماهري ألن الجماعية املذاهب ضد الفردية للمذاهب تأييده
االتجاه تمنع رأيه يف ألنها الجماعية االتجاهات أورتيجا يعادي والشخصانية. الفردية
يمكن والذي االشرتاكية النظم إىل الرأسمالية هه توجِّ الذي الشائع النقد وهو التحرري.
الغرب. وحب الرأسمالية النظم عن والتعبري بالرجعية الوجود فالسفة بعض وصف ألجله
حسابها. الصفوة تحسب الغرب يف الرأسمايل للنظام مسرية زالت ما الجماهري أن والحقيقة
ثورات يف حدث وكما لها، طبًقا هذه فتتكيف الرأسمالية النظم يف الجماهري تنفجر ما وكثريًا
الرأسمالية النظم يف الشعبية الحركات يف حدث وكما ١٩٦٨م مايو يف العالم يف الشباب
١٩٨٧م. الجنوبية وكوريا ١٩٨٦م، والفلبني ١٩٨٦م، والسودان ١٩٧٩م، إيران يف التابعة

ثالث: الحارضبخصائص العرص جماهري وتتميز
املنازل، بالبرش: يفيض َمْرَفق فكل Plein امَلالء أو Agglomération التجمع أوًال:
… اللهو ودور واملستشفيات، واملقاهي، واملركبات، والقطارات، والفنادق، والشوارع،
قبل من للجماهري يحدث ولم الخايل». «املكان إيجاد هي اليوم مشكلة أصبحت حتى إلخ،
«الجماهري» القديمة. والحروب املعارك يف إال الكبرية التجمعات هذه مثل إىل تحولت أن
مرئية. كمية ظاهرًة كونهم حيث الناسمن عن يعرب الدينامي االجتماع علم من لفظ إذن
بال بينها التبادل يتم التي املرتاصة الكمية الجماعات التََّجْمهر بواقعة أورتيجا يقصد

حركتها. ودوام اآللة َسرْي إال لها وظيفة ال آلة غيار كقطع خصوصية أو تفرُّد
تقوم كانت الذي الحيوي الدور بنفس اليوم الجماهري تقوم إذ التاريخي؛ الوعي ثانيًا:
اليوم تتمتَّع وتعصاها. الصفوة قيادة تتجاَوز إنها بل قبل. من املختارة الصفوة به
يعتقد لم ولكنه له السيادة أن قديًما الشعب عرف لقد باألمس. عليها محرًما كان بما
تحرر بعد الجماهري بسيادة إال فعليٍة حقيقٍة إىل اعتقاده يحول ولم اليوم، إال ذلك
إال يحرر لم التنوير عرص أن وخاصة املستقلة بشخصيته وشعوره العادي اإلنسان
أصبح أن بعد التحرر هذا نتيجة الديموقراطيون يخىش واآلن فحسب. املثقفني طبقة
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الذي الحق نفس وللمواطن للقائد، الذي الحق نفس للجندي اليوم. سيد األمس عبد
عرصنا ألن لألستاذ الذي الحق نفس وللطالب لألب، الذي الحق نفس ولالبن للحاكم،
هذه أورتيجا ويحلِّل اآلخر. للفرد فرد كل مساواة ،Nivellement التسوية عرص هو
كان الذي الدور وهو الجماهري، به تقوم الذي الحيوي الدور األول: جانبني؛ من الخاصية
تحل أن أجل من لها وكرهها الصفوة عىل الجماهري تمرد والثاني: الصفوة. عىل حكًرا
الجدل صورة ويف هيجل عند املعروف والعبد السيد جدل الجانبان هذان ويمثل محلها.
يبدو التاريخ. محور العادي اإلنسان أصبح ل، التحوُّ هذا وبعد والجماهري. الصفوة بني
والنحت، والرسم املوسيقى يف الراقية، للفنون كمصدر الشعبي الفن وأخذ الفن يف ذلك
الشعبية» «الديموقراطيات باسم املعروفة الجديدة السياسية األنظمة يف واضح هو وكما
الجماهري ثورة تعرب الشعبية». الديموقراطية «الجماهريية أو الشعبية» «الجمهوريات أو
لذلك التاريخي». «العقل عىل إال تقوم ال الثورة ألن القديم بالتاريخ ارتباطها مدى عن إذن
الحديث؛ العقيل االتجاه مؤس ديكارت مفكريها؛ من الثنني تدين ما أكثر أوروبا تدين
طبيعيٍّا رياضيٍّا عقًال قرون ثالثة طيلة العقل ظل ثم التقدُّم. مفهوم واضع وكوندرسيه
عربَّ والذي التاريخ فلسفات يف املايض القرن يف التاريخي العقل ظهر حتى بيولوجيٍّا
التاريخ بني الفرق هو هذا .Weltanschaunung العالم رات تصوُّ فلسفة يف دلتاي عنه
فيعيش اإلنساني التاريخ أما له، ذاكرة ال الطبيعي التاريخ اإلنساني. والتاريخ الطبيعي
الفرق أن KöhIer كوهلر تجارب أثبتت وقد جديدة. بداية مطلًقا يبدأ وال الذاكرة، يف
والحيوان ذاكرة اإلنسان بالذاكرة، اإلنسان تميُّز هو واإلنسان الشمبانزي بني الوحيد
محاوالت من استفادته مدى هو اإلنسان ثراء ويكون برجسون. يقول ما عىل مادة
بأطول يتمتَّع الذي املوجود بأنه األسمى اإلنسان نيتشه يعرِّف لذلك والخطأ؛ الصواب
حكم يكون تاريخيٍّا قانونًا قانونه اإلنكليزي الشعب جعل يف السبب هو وهذا ذاكرة.
(الثورة تاريخها عن املنفصلة املتقطعة الثورات أما السابقة. الحالة يف الحارضة الواقعة
الثورة طبقي. تمرُّد أو عسكرية انقالبات أو َمَرضية ثورات فهي مثًال) تركيا يف الكمالية
واحد، مساٍر يف وقفز مستمر، خط تكرسُّ املايض، عن انقطاًعا وليست الجماهري حركة
قرصنظر فهناك الرخاء. بلد أمريكا عن التاريخي ها بحسِّ أوروبا به تتميَّز ما أيًضا وهذا
تاريخيٍّ حسٍّ أي دون املبارش والواقع الحارض رؤية عىل وتركيز األمريكية السياسة يف
التاريخي. حسها انعدام ينىس املستقبل بلد أمريكا أن ر يتصوَّ وَمْن الشعوب. بحركات
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عىل تعيش اليوم الجماهري أن عىل التعبري هذا ويدلُّ العرص، مستوى عىل العيش ثالثًا:
ليس وهو عرصها. مشاكل وتعاني الحيوي، زمانها تعيش واملسئولية، األحداث مستوى
الذهبي عرصها هو بل السنوية، الحائط نتائج أو الساعة عقارب تُبيِّنه الذي الزمان
أو السقوط لتعبري مغاير تعبريٌ وهو املعارصة. زمان أنه أي بتحققها فيه تشعر الذي
Le hauteur du الزمان َسْمت يف العيش هو العرص مستوى عىل العيش ألن االنهيار
الزمان قمة الناس يرى ما وكثريًا باألحداث. الجماهري تشعر النحو هذا وعىل temps
التقليديني. أو الكالسيكية دعاة عند الحال هو كما القديم العرص أو الذهبي العرص يف
للمسيحيني حدث كما انتهائه أو الزمان باكتمال الناس فيها يشعر التي الفرتة وهي
يف االكتمال يكون العرص هذا ويف املطلق. بتحقِق هيجل عند أو املسيح بظهور األوائل
وأن عرصه حياة اإلنسان يعيش أن هي املعارصة إن الوفرة. يف أو النجاح يف أو اإلشباع
الجماهري، عرص أنه العرص هذا خصائص ومن ماضيه. من أفضُل حارضه أن يشعر
التاريخ، مستوى إىل الجماهري صعدت لقد الجماهري. خالل من إال أحداثه تُرى وال
الصفوف إىل تتقدَّم أن قررت القدر. مع موعد يف وكأنها تاريخية كمبادرة وظهرت
تتمتع وأن متنوعة، وأدوات وأساليب طرًقا تستعمل وأن الصدارة مكان وتحتل األوىل
تلغي أن دون الصفوة، الجماهري ورثت لقد قليل. عدد عىل حكًرا قبل من كانت بمناهج
اشبنجلر. يقول ما عىل والعظمة الفخامة عرص هو الجماهري عرص كجماهري. نفسها
تفسري فإنه الجماهري لسيطرة املختفية اإليجابية الداللة يُظهر ال للعرص تفسرٍي وكل
وبالتايل مسئوليته؛ لها وتحمُّ بالتاريخ ارتباِطها مدى يف الجماهري أصالة تبدو خاطئ.
العرص ِسمات من إن بل املايض. عظمة من الحارضال عظمة من العرصتأتي عظمة فإن
عند الحال هو يحترضكما الحارضال العرص املايضوالحارض، بني السحيقة الهوَّة تلك
ازدهار عرص زماننا، جيل كل عليه يطلق ما العرص، روح الزمان، قمة هو بل أونامونو
العرص ق. التحقُّ أو النجاح أو اإلشباع عن النظر برصف الحيوي عرصاملالء الحضارات،
يعيش ومن النامية، البالد يف أو رة املتطوِّ البالد يف سواء الثورات عرص هو الحارض
فإنه الجماهري ثورة عن النكوص أو االستكانة يؤثر ومن ثائًرا، يعيش َمن هو معاًرصا
البالد علماء من كثريٌ يفعل كما الخاص عرصه يف معزوًال ويعيش عرصه، عن يتخىلَّ
عرص عىل واليُرس التكنولوجيا عرص مؤثرين الخارج يف حياتهم يقضون الذين النامية
واملساهمة األول، الفلسفي العمل هو العرص بقضايا االلتزام كان لذلك الجماهري؛ ثورة
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ممثلًة أصبحت العاملية الثورة َوْحدة إن بل املمكن. الوحيد السلوك هو الجماهري ثورة يف
الجماهري. لحركة

يعيش إذ La Croisssance de la vie الحياة نماء عىل الثالثة الخصائص هذه تدل
املكان تخطِّي يف أو الزمان يف الرسعة ازدياد يف النماء يظهر ال قواه، بكامل حياته فرٍد كل
الحارض العرص يقدم إذ الزائد. الحيوي النشاط ويف املستمرة والبناء الهدم محاولة يف بل
شعورنا هو النماء يكون الحالة هذه ويف لالختيار. واسعة إمكانيات املتطورة البالد يف
تحت العيش هي الحياة وتكون علينا، نفسها تحتِّم التي املمكنات بني االختيار عىل بالقدرة
اإلمكانيات مجموع Mundusأي عالم للفظ اللغوي املعنى وهو العالم. يف أو معينٍة ظروٍف
حياتنا وهي مصرينا من نطاًقا أوسع إمكانياتنا، مجموع أي املعنى، بهذا والعالم الحيوية،
الثقافية امليادين شتى يف اإلنسانية الحياة إمكانيات زيادة العرصالحارضعىل يدل الفعلية.
املايضبل إىل االتجاه الحياة هذه تستطيع وال البدائية. الحياة إمكانيات عكس عىل والعلمية
كان وملا وقدرها. نفسها عن تكشف بل الوراء إىل تتجه ال حياتنا نفسها. يف مصريها ترى
إحدى وهي العالم يف موجود فاإلنسان قبل من موجوًدا والعالم الزمان، يف مقذوًفا اإلنسان
اإلنسان يجد العكس عىل بل عاملها الحياة تختار ال الوجودية. الفلسفة يف الرئيسية املقوالت
من جزء هو عاملنا الواقعي. العالم هذا يف أي استبداله، يمكن ال محدد عالم يف حيٍّا نفسه
اختياًرا يتطلب مصري هو بل آليٍّا ليسمصريًا الحيوي املصري هذا حياتنا. يشمل الذي املصري
فرضت بل قبل من مساُرها تحدَّد بندقية طلقة مثل الوجود يف نُقذَف لم املمكنات. بني
باضطراره حتًما يشعر أن هو اإلنسان يحيا أن االختيار. إىل تضطرنا عدة مساراٍت علينا
أالَّ قررنا فقد يائسني كنا ولو العالم. هذا يف يكون أن يريد ماذا يقرِّر حريته، ممارسته
العكس عىل بل عنا، نيابة تقرر التي هي الظروف بأن الحياة يف التسليم الخطأ ومن نقرر.
موقف. أخذ إىل تدفعنا والتي باستمراٍر تتجدَّد التي املأساة بنود ن تكوِّ التي هي الظروف
الوجود فالسفة من عديٌد إليه انتهى ما تماًما وهذا املوقف. يف تقرِّر التي هي شخصيتنا
قد اإلنسان «إن املشهور: سارتر قول ومثل املحددة»، «املواقف يف ياسربز مثل املعارصين
يكون أن اإلنسان واضطرار الذاتي، الجرب يف برجسون نظرية ومثل بالحرية.» عليه حكم
إمكانياتنا، مجموع والعالم العالم. يف أي الظرف يف يوجد أن هو اإلنسان يحيا أن حرٍّا.
لذلك اإلمكانيات؛ إحدى هي اإلمكانيات أسوأ إن بل تحقيقها. ثم أحدها اختيار هو والفرد
والقرار اإلمكانيات، مجموع هو الظرف الحياة. يف عاملني أهم هما والقرار املوقف كان
باإلنسان مرهون كله وهذا تقرِّر. التي هي الحرية بل يقرِّر ال املوقف إحداها، اختيار هو
خريًا خالصة، إمكانيات طياته يف يحمل فرًدا باعتباره فإنه الجماهريي اإلنسان أما الفرد.
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شيئًا تقرِّر ال الجماهري القرار. صاحب ليس فإنه جماهرييٍّا باعتباره ولكنه ا، رشٍّ أم كانت
الجماعية الحياة عن يعربِّ برنامًجا تقدم التي األقلية قرار عىل املوافقة عىل قاٌرص دورها ألن
ويحكمون برامج. دون العامة السلطة ممثِّلو يعيش الغالب ويف الديمقراطية. النظم يف
لذلك عليهم؛ الجماهري لضغط تبًعا الظروف تحتِّم وكما العاجلة للمنفعة طبًقا بيوم يوًما
هذا عن ًا معربِّ أورتيجا ويستطرد الواسعة. إمكانياتها من بالرغم شيئًا الجماهري تخلق ال
العالم هذا يف وجودنا أن وهو الوجود فالسفة جميع فيه يشرتك الذي الوجودي املوقف
وأن أوًال، السلوك من بل وحدها املعرفة من يكون ال املرشوع هذا وأن ومرشوع، رسالة
يف يكون أن هو اإلنسان يحيا أن السلوك. يتطلَّبه ما بقدر فقط رضوريًة تكون املعرفة
وهو ذلك كل مسئوليات، ويحمل أخطاًرا، ويجابَه بمشكالت، يصطدَم وأن بالعالم، عالقٍة
يشعر أن هو اإلنسان يحيا أن االستقالل. أو التبعية إىل أقرب تجعله محددة مواقف يف
اإلنسان فيتخلَّق منها والتحرُّر تجاوزها يتم بحيث املحددات مع يتعامَل وأن بمحدوديته
هو قديًما الحياة شعار كان وإذا خارجي. عوٍن إىل يلجأ أن دون نفسه عىل معتمًدا بنفسه
بقدرته اإلنسان يشعر أن هي اآلن الحياة فإن ذاته عىل واالعتماد بحدوده اإلنسان يشعر أن
من الكثري يتطلَّب املمتاز اإلنسان إن ذاته. عىل مطلًقا واالعتماد الحدود هذه تجاُوز عىل
العالم للموقف. ويستسلم بظرفه، ويقنع بوضعه، يرىض فإنه العادي اإلنسان أما نفسه،
عن املثالية الفلسفات وضعتْه الذي والسؤال العالم. يف موجوٌد واإلنسان بالفعل، موجوٌد
هناك إنسان دام وما عنه. السؤال قبل بالفعل موجوٌد العالم ألن له معنى ال العالم وجود

منه. جزء فالعالم
قديًما النبُل كان وإذا La Noblesse النبل املتميزة الفردية هذه أورتيجا ي ويسمِّ
يتمتَّع ألنه الكثري نفسه من يتطلَّب َمن هو النبيل وكان املختارة، الصفوة عىل قاًرصا
نبيًال يكون اليوم العادي اإلنسان فإن العادي، اإلنسان به يتمتَّع مما أكثر بإمكانياٍت
اللغة يف النبيل .Noblesse oblige يستلزم» «النبل ف واسعٍة بإمكانياٍت يتمتَّع ألنه أيًضا
الطبقة طريق عن املعرفة هذه تتم وال النكرة. اإلنسان مقابل يف املعروف اإلنسان هو
هي والتفاهة الجهد، هو النبل العمل. طريق عن بل املختارة الصفوة عند الحال هو كما
يتحدَّد املختارة. الصفوة وهم جهدهم، أقىص يبذلون الذين هم ا حقٍّ والنبالء االستكانة.
للقانون طبًقا العيش هو النبل باألخذ. وليس بالعطاء بالحقوق، وليس بااللتزامات النبل
واإلبداع والجهد املشقة حياة هو النبل كان وإذا الجمهور. عند السجية وعىل الصفوة، عند
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مثل الجهد فالسفة إىل أقرَب يكون هنا أورتيجا فإن واالستكانة، التفاهة حياة مقابل يف
كنَّا وإذا املقاومة. وفلسفة فشته إىل وَعْوًدا بل وبرجسون، Main de Biran بريان دي مني
الخروج عىل قادٌر املتميز الفرد فإن يشء بكل يشء كل تسوية التفاهة، عرص يف اآلن نعيش
هم النبالء يكون وبالتايل بالذات؛ الذات وخلق الجهد حياة يف النبل متمثًال العرص هذا عىل
الذين الشهداء وهم بأيديهم، يُنتجون الذين العمال وهم األرض، يفلحون الذين الفالحون

قديًما: العربي الشاعر قال وكما عرًقا، جباههم تتصبَّب َمن وكل حياتهم، يبذلون

أب��ي ك��اَن ي��ق��وُل َم��ن ال��ف��ت��ى ل��ي��س ذا أن��ا ه��ا ي��ق��وُل َم��ن ال��ف��ت��ى إنَّ

من جو يف الجماهري ثورة تنشب نفسه عىل العادي اإلنسان انغالق لطول ونظًرا
الغرور. إىل يؤدي الذي بالكمال تشعر وأنها خاصة متمردة عاصيًة الجماهري تبدو العنف،
عقيل أساس دون بالثورة يقوم يقظته. عىل بل الجماهريي اإلنسان غباء عىل ذلك يدل وال
يحاول اليوم اإلنسان أن صحيح وأمثال. وِحَكم وتجارب وتقاليد اعتقادات عىل اعتماًدا بل
كل عىل إجاباٍت يعطَي وأن األشياء، عن األفكار من مجموعًة أو نظريًة لنفسه ن يكوِّ أن
فشل فكرة كل خاطئة. األفكار هذه تكون أن الخطورة ولكن مسائل، من له يعرض ما
مجموعة إال هي ما والحضارة الحقائق. عنه تبتعد األفكار عن يبحث ومن للحقيقة،
الحضارة تحوَّلت القوانني هذه غابت فإذا األفكار. هذه تنظِّم التي والقواعد القوانني من
دون والفاشية النقابية الحركات يف ذلك عىل أمثلًة أورتيجا ويعطي وعنف. بربريٍة إىل
عن الظلم رفع تحاول التي النقابية الحركات عىل متجنيًا والصهيونية، النازية يذكر أن
محرر عنف أوليٍّا، عنًفا وليس مضاد عنف فعنفها األموال. رءوس أصحاب ضد العمال
العنف وهو العنف جوانب أحد عن إال أورتيجا يتحدث ال لذلك قاهًرا؛1 عنًفا وليس
العنف وهو املرشوع العنف بني يميز وال العنف. مصدر أي األول العنف ناسيًا املضاد
اإلعالم أجهزُة تردِّده بما بالقول ويكتفي األسايس. العنف وهو الالمرشوع والعنف املضاد
عىل اآلخرين بأن اعرتاٍف عدم هو العنف أن من السلطة عن ودفاًعا لألمور تسطيًحا
ليست فاآلراء اآلخرين. عىل إرادته فارًضا حق عىل وحده اإلنسان أن عىل والتأكيد حق،
أساليب الجماهري رفَض العنُف ويزيد وقوى. وإرادات رغبات هي بل نظريات مجرد

.Hassan Hanafi: DiaIectics of viloence and non-viloence, Amman, Jordan, 1986 1

232



الجماهريي اإلنسان ثانيًا:

املبارش العمل ويبدأ العنف، ويشتد النقاش، ينتهي بذلك األفكار. جدل الحوار ألن الحوار
العقل قديًما ى يُسمَّ كان وقد ويأسه. العقل إفالس عىل العنف يدل .L’action directe

العربي: الشاعر قال وكما Ultima Ratio األخري

وال��لَّ��ِع��ب ال��ِج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ُك��تُ��ب م��ن أن��ب��اءً أَْص��دُق ال��س��ي��ُف

الصفوة. إىل أيًضا ممتد هو بل الجماهري عىل فقط قاًرصا ليس العنف أن والحقيقة
املجتمعات تطوَّرت فكلما املدنية. مظاهر أحد أيًضا ولكنه البدائية مظاهر أحد فقط وليس
الرفاهية. مجتمع قيم ولرفض الثروات توزيع إلعادة العنف فيها ظهر رفاهية وزادت
املجتمع مثل استقرارها، يف أو نشأتها يف سواء العنف عىل قائمة بأكملها مجتمعات هناك
استجالبه يف الخارج، يف للشعوب وقمعه الداخل يف الحمر للهنود استئصاِله يف األمريكي
املجتمعات يف العنف أصبح الخارج. األبيضيف الرجل وانتشار الداخل يف كعبيد األفريقيني
لحركة وكدافع األفراد مع للتعامل كوسيلة اليومية الحياة يف السلوك أنماط أحد املتطورة

للحرب. وكدعوة التصنيع
موت. ووجه حياة وجه هزيمة، ووجه انتصار وجه وجهان؛ الجماهري ولثورة
أن تستطيع أيًضا ولكنها لإلنسانية جديد تنظيم إىل تؤدي أن الجماهري ثورة تستطيع
محتملني خطَّنْي يف تسري قد إذن الجماهري ثورة كارثة. يف كله اإلنساني النوع توقع
الحتمي بالتقدُّم التاريخ فالسفة آَمن لقد واحد. مسار يف الوقوع حتمية دون متعارضني
وإنها نكوًصا. أي الوراء إىل يكون قد التقدُّم أن مع األمام إىل واحد خطٍّ يف يسري الذي
مسار أن ترى التي تلك االشرتاكية النظم أو الليربالية النظم من سواء عمياء لتقدميٌة
مجموعة توجد بل للتاريخ حتميٌّ مسار يوجد ال منها. واحٍد إىل حتًما ينتهي التاريخ
يقرتب وهكذا مكانها. من تتحرك ال األخرى، عن مستقلة منها واحدة كل اللحظات، من
من مجموعة من يتكون فالتاريخ للتاريخ. والربوتستانتية كريكجارد نظرة من أورتيجا
يكون اللحظات هذه ومجموع رأسيٍّا. هبوًطا الخلود فيها يهبط التي املستقلة اللحظات
احتاجت املدنية تقدمت كلما داخله. يف فنائه عنارص عىل يحتوي التقدم إن التاريخ. هو
ويتحول يتوقف، حيوي دافع فكل حياة، كل يفقدها ثقل من بها علق ملا نفسها تطهري إىل

برجسون. يقول كما مادي ثقل إىل
البدائية هو التكنولوجيا مصري أن عىل تدل واملدنية للتقدم املستمرة التعرية هذه
ستكون املقبلة الذرية للحرب التالية الحرب بأن قبل من آينشتني تنبأ وقد .Primitivisme
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إنسان اليوم إنسان البدائي. اإلنسان يستعملها كان التي «النِّبال» حرب إىل عود جديد من
هي املدنية أن ويظن متمدين، عالم يف يظهر Nutermensch طبيعي إنسان أو بدائي
ال والدوالر شيئًا، تضمن ال وحدها التكنولوجيا العرص. اصطناع أنها مع الطبيعة نتاج
كما جاهلية.» والروح الحضارة قرشة «لبسنا وإال أورتيجا قول حد عىل معرفة يؤسس
التي النامية املجتمعات عىل حتًما التحليل هذا وينطبق الحديث. العربي الشاعر يقول
أساليب بعض نقل النامية املجتمعات بعض حاولت لقد بُدائيتها. يف تتعثر زالت ما
يف للثالجات مصانع فهناك النفيس. بنائها يف أسايس تغيري دون الحديثة التكنولوجيا
أنغام عىل مياهها وترقص ليًال تيضء ماء نافورة أو العكر، املاء أرباعه ثالثة يرشب بلد
األنفاق أو املياه، دورات من خاٍل امليدان ألن األطفال فيها ليتبول عام ميدان يف املوسيقى
ظلها يف يسكن التي السحاب ناطحات أو املتجولون الباعة فيها يعيش التي الحديثة
الطيور، الناس فيها يربي التي الشوارع يف الخرضاء املساحات أو لهم، مأوى ال من
مهدَّدة إذن مدنية كل إلخ. … والكالب القطط فيها تتجول التي واملدرجات املسارح أو
فاملدنية بأكملها. مدٍن عىل الذرية القنابل وتُلقى الغاز، أفران يف اآلالف يُحرق بالضياع.
واليوم التكنولوجيا. يف لنقٍص الرومانية اإلمرباطورية سقطت لقد بالدمار. نفسها تهدِّد
عن تخلَّف ألنه القديم اإلنسان سقط التكنولوجيا! م تقدُّ بسبب املعارص اإلنسان يسقط

مدنيته! تقدُّم فاق ألنه املعارص اإلنسان وسقط املدنية،
لثورة العادم الوجه عىل البلشفية والثورة الفاشية بالحركة املثل أورتيجا ويرضب
للجماهري ثورة ليست الفاشية أن والواقع والعنرصية. النازية كالعادة متناسيًا الجماهري
ومفاخر القدماء أمجاد وعىل الراقي الجنس أسطورة عىل تقوم عنرصية حركة بل
البلشفية الثورة أما الديماغوجي. باألسلوب الجماهري حركَة دعاتُها ويستغل الحارض.
الشعبية الطبقات مصالح عن دفاًعا الجماهري حركة عىل تعتمد إنها إذ مختلف فاألمر
حركة مجرد وليست تاريخية ثورة وهي للحزب. الطبقي الوعي عىل واستناًدا الكادحة
بُناة فهم واألمراء، وامللوك واألرشاف النبالء تاريخ دائًما كان التاريخ أن صحيح معارصة.
الكادحة الشعوب ولكن القوانني، وواضعو اإلمرباطوريات، ومؤسسو والكنائس، القصور
بقدم قديمة وهي األرض. وفالحو الحروب، وجنود القصور، ال عمَّ كله؛ ذلك وراء تكمن
غياب. طول بعد انفجار وكأنها العرص ثورات يف إال تظهر ولم التاريخ أهملها األرض،
تاريخها عن تعرب فإنها القيرصي روسيا تاريخ عن انفصلت قد الروسية الثورة كانت فإذا
العمر وهو عاًما، عرش خمسة من أكثر الفاشية الحركة تستمر لم وإن الطويل. اإلنساني
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منذ قامت البلشفية الثورة فإن تاريخها، عن املنفصلة للحركات أورتيجا ده يحدِّ الذي
مستمرًة. زالت وما قرن، نصف من أكثر

التجربة يقصد فإنه الحارض العرص عن أورتيجا يتحدث عندما الحال وبطبيعة
ثالثة بفضل فيه ممكنًة الجديدة الحياة أصبحت فقد املعارص. الغرب أي األوروبية
والتصنيع. تقنية، من عنها ينتج وما العلمية والتجربة الليربالية، الديمقراطية عنارص:
العرص يف الجماهري ثورة كانت كيف مبينًا األوروبية التجربة هذه خالصة أورتيجا ويربز
هذه انتهت وقد قرون. ثالثة استغرقت والتي املاضية األوروبية التجربة عىل ا ردٍّ الحارض

اآلتية: الثالث الحقائق إىل التجربة

الحياة. أنماط أفضل هي التكنولوجية عىل القائمة الليربالية الديمقراطية إن (١)
الديمقراطية العاملني؛ هذين عىل املحافظة يوجب املمكنة للحياة نمٍط أفضل إن (٢)

والتكنولوجيا. الليربالية
محاولة هي السابقة السياسية النظم إىل الوراء إىل للرجوع محاولة كل إن (٣)

انتحارية.

الخربة (مجموع والتكنولوجيا الليربالية الديمقراطية العامالن؛ هذان ساعد ولقد
معيشته. مستوى ورفع له املادية الحياة تسهيل عىل العادي اإلنسان والتصنيع) العلمية
عقبات كل من خاليًا الحارض العرص أصبح حتى الراحة من وافًرا قسًطا أعطياه كما
الثورات عرص عرش التاسع القرن كان وإذا واألخالقية. املدنية حياته له لت سهَّ كما مادية.
اإلنسان يمتاز وبذلك القديم. النظام محل جديد نظام وضع بل تمرًدا ليست الثورة فإن
حياته. له ل يسهِّ عما رضاه بعدم نفسه الوقت ويف الحيوية رغباته يف ع بالتوسُّ املعارص
مهما يشبع ال الذي املدلل الطفل سلوك يحددان اللذان النفسيان العامالن هما وهذان
األوروبي الوعي كذلك مكتسبًا. ا حقٍّ عليه يحصل ما كل يعترب والذي طلباته إىل استُجيب
طبيعيٍّا ا حقٍّ أصبح وإنما املايض، القرن خاصة املاضية القرون إليه وصلت ما بأن يشعر
لطلب تثور نفسه الوقت يف ولكنها رخاؤها، هو اآلن الجماهري يشغل ما إن له. مكتسبًا
تتقدم.» «الجماهري هيجل: فيصيح بها تنعم التي املدنية عىل تثور املخابز، فتحطم الخبز
«أرى نيتشه: ويرصح الكوارث.» عنه تتولَّد ثوري عرص «عرصنا كونت: أوجست ويعلن
فيه يقيض املادية، الحياة بسهولة الحارض العرص يتميز ذلك ومع يقرتب.» العدمية مد
إرادته يفرض التخمة، عرص الحواس، إشباع عرص إنه نفسه. ويرىضعن حاجياته، الفرد
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ُمْرضية والُخلُقية العقلية حياته له تبدو االنتصار. نغمة أتَْت هنا ومن املبارش. بالعمل
يملك فال له يُقال ما كل عن أصمَّ املعارص اإلنسان يجعل النفس عن الرضا هذا تماًما،
ألن حياته يعيش بأن له تسمح ال الوفرة هذه إن املبارش. بالعمل إرادته يفرض أن إال
التعاييش العرص إنسان أما ذاته. يكون أن ومحاولته البقاء أجل من اإلنسان رصاع الحياة
الوراثية؛ األرستقراطية بقايا من فهو نفسه وسكينة رغباته وإشباع بدنه راحة يريد الذي
الرومانسية وغياب باملظهر، واالعتناء األفالم، يف واضح هو (كما الجسد عبادة عرص إنه
الذي االستهالك مجتمع يف العرص عن أورتيجا يتحدث اآلخر). الجنس مع العالقة يف
لم الذي العرص وهو حاجاته. عن اإلنتاج منه يفيض والذي رغباته فيه فرد كل يشبع
البعض التغذية وسوءُ شعوبها بعض املجاعُة تهدد التي النامية املجتمعاُت بعُد تَِعْشه
جيًال أثارت املتطورة املجتمعات تعمُّ التي التسهيالت من املوجة هذه إن بل اآلخر.
وأنشأت والفنية، األدبية األعمال من كثريًا الغضب ثورة فاجتاحت الغاضب الشباب من
أخريًا شعرت لقد السائدة. العرص حضارة مواجهة يف Conter-Culture مضادة حضارة
التسهيالت أمام بالحياة اإلحساس فقدان وهو للعملة اآلخر بالوجه املتطورة املجتمعات
إليه وصلت وما لإلنسان. عبًدا اآللة كانت أن بعد لآللة عبٍد إىل اإلنسان وتحويل ة الجمَّ
الحصول النامية املجتمعات تُحاول ما هو نقصه بأوجه وشعرت املتطورة املجتمعات
تستهلك املتطورة املجتمعات ألن أقىس؛ بصورٍة ولكن نفسه يعيد التاريخ وكأن اآلن عليه
املجتمعات كانت وإذا غريها. ينتجه ما تستهلك النامية املجتمعات أن حني يف تنتجه ما

واآلخرة. الدنيا خرست قد النامية املجتمعات فإن فقط اآلخرة خرست قد املتطورة
العلم؛ عىل قائمة بأنها البدائية التكنولوجيا عىل األوروبية التكنولوجيا امتازت وقد
وحدها العاملة الطبقة من الجماهري تعد لم حدود. بال للتقدم املجال أفسحت لذلك
الناشئة أو القائمة الربجوازية فرضت فإذا والعلماء. التكنوقراط طبقات إىل تْها تعدَّ بل
عليها ويفرضون الربجوازية داخل جماعات يكونون التكنوقراط فإن العرص عىل روحها
تكنوقراطيٍّا التخصصويصبح يف يقع ولكنه التكنوقراط رأسجماعة عىل والعالم روحهم.
ما وهو الحارض. العرص سمة هي ص التخصُّ سمة وتصبح مفكًرا. عاملا ال متخصًصا
الشاملة املعرفة يف األعىل وَمثَلُهم التنوير فالسفة عند عرش الثامن القرن روح يعارض
الرؤية مجال تضييق إىل ص التخصُّ يؤدي تنسيقها. املعارف دائرة فالسفة حاول التي
واإلبداع العلم روح وبني ناحية، من املعلومات والفحصوجمع االستقصاء بني الخلط وإىل
الرياضية بالعمليات معها والتعامل املعلومات جمع فمجرد أخرى. ناحية من العلمي
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الناس كان ظواهرها. يف العقل وعمل الطبيعة من اإلنسان موقف هو العلم بل علًما ليس
علماء هم الذين املتخصصون وهم بينهما وسط هناك واليوم جهاًال. أو علماء إما قديًما
التخصص ساعد لقد ال. ُجهَّ وكأنهم العامة الحياة يف يسلكون والذين عمًال، وَجَهلة نظًرا
دفعاٍت يُعطيَها أن عن عاجز اليوم ولكنه املايض، القرن يف تقدمها عىل التجريبية العلوم
إىل دعوته ويف ص للتخصُّ رفضه يف برجسون مع أورتيجا يتفق وهنا األمام. إىل أخرى
القرن، هذا من األول النصف يف النفس علم أزمة سبب هو التخصص الشاملة. املعرفة
رشعية دعوة وبرجسون أورتيجا دعوة كانت وإذا اإلنسانية. العلوم يف الخلط سبب وكذلك
روح من تعاني التي النامية املجتمعات عىل تصدق ال فإنها التكنولوجية، املجتمعات يف

يشء. كل يف يشءٍ كل ووضع التخصص، ونقص الشمول
يف للدولة تكن لم بالدولة. مهددة الحياة فكذلك بالتخصص مهدد العلم أن وكما
الصناعية ومؤسساتها الرأسمالية بدأت ثم تُذكر. أهمية األوروبي عرش الثامن القرن
جديدة اجتماعية طبقة فظهرت نشاطها. توسيع يف الجديدة التكنولوجيا عىل القائمة
القيام عىل ساعدها ما والعملية العلمية القدرات من لديها كان التي الربجوازية وهي
إال حينئٍذ الدولة تكن لم فلكها. يف تدور كانت نفسها الدولة إن حتى املنظِّم بدور
انتهت قد الطبقة هذه وكانت الوسيط. العرص نبالء خلَّفها وثروًة وبريوقراطيني جنوًدا
وكان وانفعاالتها. وعواطفها لغرائزها طبًقا تسلك وكانت محدود. عقل ذات كانت ألنها
التنظيم. عىل تقوم التي التكنولوجيا تطوير تستطع لم لذلك السائد؛ هو الالعقيل العامل
استولت االجتماعية الطبقات وقوة الدولة ضعف بني الشاسعة الهوَّة هذه لوجود ونظًرا
دول ونشأت عرش، التاسع القرن يف للربجوازية الثاني املد وبدأ السلطة. عىل الربجوازية
يبَق ولم الدولة، سلطة مع االجتماعية الطبقة سلطة التحاد الثورات عرص وانتهى قوية،
وتنىس الجماهري بها تُْعجب يشء، كل يسريِّ ضخًما جهاًزا الدولة أصبحت االنقالب. إال
الحياة» «تدويل هو اليوم املدنية د يهدِّ ما أخطر إن داخلها. فتنجرف إنساني نتاج أنها
العقم، يسود الجماهري. وحركة األفراد تلقائية عىل والقضاء ،L’Etatisation de la vie
الدولة جهاز تبتلع حتى البريوقراطية تعمُّ الحكم. لجهاز والفرد للدولة، املجتمع ويعيش
النظام يف الحال هو كما الدولة جهاز لتغذية مادٍة مجرد الجماهري وتصبح والجيش،
ضد يشء يوجد وال الدولة، خارج يشء يوجد وال للدولة، يشء «كل وشعاره الفايش
خلقها التي الدولة وتصبح املخابرات، أجهزة م وتتضخَّ البوليس، قوة تظهر الدولة.»
يف الدولة كانت لقد الساهرة. هللا عني وكأنها مكان كل يف أطرافه تمتد أخطبوًطا الفرد
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الحقيقة اعتربها إنه حتى الجماهري أمل هيجل، عند خاصة األوروبي، عرش التاسع القرن
أن بعد نفسه وهللا التاريخ، يف تحقق أن بعد نفسه) (املطلق األرض عىل مة مجسَّ نفسها
وعادت مهمتها، عن تخلَّت اليوم ولكنها األرض، ملكوت إىل السموات ملكوت من انتقل
الحارضسواء العرص يف الدولة عىل أورتيجا وصف وينطبق قبل. من دعتْها التي الجماهري
ما فكثريًا النامية. البالد يف الحكم أنظمة يف أو الرأسمالية النظم يف أو االشرتاكية النظم يف
ما ودائًما الجماهري. ملصلحة رعايًة األفراد بعض حريَة الجماعية النظم يف الدولة تُعادي
ويف الجماهري. مصالح ضد املستِغلَّة الطبقات مصالح الرأسمالية النظم يف الدولة ترعى
الجديدة الطبقة دكتاتورية يف النامية البالد يف الحكم أنظمة بعض تجمع األحيان بعض
يبدو وكما السواء. عىل الفردية واألنظمة الجماعية األنظمة عيوب بني لصالحها والحكم
أورتيجا يكون ثم ومن أنا». هي «الدولة الرئيس قول يف أو املجتمع «عسكرة» يف ذلك
رافًضا سواء حدٍّ عىل ماركس وبروليتاريا هيجل دولة عىل الثائر Bakunin بباكونني أشبه
أن ودون الطبقة سلطة أم الدولة سلطة كانت سواء عنه خارجة سلطة ألية الفرد والء
يف Kropotkin وكروبتكني وبرودون شرتنر عند الحال هو كما الفوضوية حد إىل يصل

القرن. هذا يف Emma Goldman جولدمان وإما املايض، القرن
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كانت وإذا الغرب. انهيار عرص يف نعيش أيًضا فإننا الجماهري عرص يف نعيش كنا وإذا
بني الجدل ويكون سلبية، أيًضا الغرب انهيار ظاهرة فإن سلبية الجماهري ثورة ظاهرة
فإن إيجابية الجماهري ثورة ظاهرة كانت إذا أما جدل. ال أو سالبني بني جدًال الظاهرتني
أن يستحيل أنه ذلك عىل يدل ومما احتماًال. األقل وهو والسلب، اإليجاب بني يكون الجدل
ال الغرب انهيار فكرة كانت فإذا لألخرى. نفي إحداهما متناقضتان ظاهرتان تتعارص
حيوية يف له بعثًا الغرب وجد وإال سلبية أيًضا تكون الجماهري ظاهرة فإن عليها خالف

العرص. يف ودورها الجماهري
«انهيار القضية: هذه صدق من ق للتحقُّ الحارض ِسمات عىل التعرُّف أورتيجا يحاول
ملسها والتي الغرب» «أفول املشهور كتابه يف رصاحًة اشبنجلر أعلنها التي تلك الغرب»،
عىل وسولوفييف وتوينبي، وبرجسون، ونيتشه، وشيلر، هورسل، العرص، مفكري معظم
ومظاهر ماركس. أو هيجل عند والكمال الذروة بلوغ من املايض القرن يف قيل ما عكس
الروح وضعف املسئولية، وغياب الزائفة، واملدنية الضياع، مثل عديدة االنهيار هذا
الحارض العرص يشعر إلخ. … األخالق وضياع القيم، وقلب الحياة، وفقدان املعنوية،
يشء كل عىل يسيطر يحقق. ماذا يدري ال ولكنه التحقق عىل بالقدرة خرافيٍّا شعوًرا
يحاول ابتدعها. التي وفرته يف ضائع مفقود بأنه يشعر نفسه. عىل يسيطر ال ولكنه
قدرة قياس أي الغرب، انهيار ظاهرة أمام العادي األوروبي موقف يدرس أن أورتيجا
عن ويتساءل بالحضارة. اْلِتحامه ودرجة الحديثة املدنية استمرار عىل العادي اإلنسان



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

فإذا تنظيمات. من الغرب أبدعه ما وكل الليربالية والديمقراطية والعلم والحضارة املدنية
أفضل والغد األمس، من أفضل اليوم باستمرار، تتجدد اإلمكانيات من مجموعة العالم كان
يف االنهيار هل وتجدُّدها؟ إمكانياته زيادة مع إذن الغرب انهيار يعني فماذا اليوم، من
يجوز حد أي وإىل املدنية؟ تجلياتها يف أم الروح يف السياسية، التنظيمات يف أو الحضارة
عرص ولكل له. وجود ال وهذا الحيوية، نقص يف إال يكون ال االنهيار إن التعميم؟ هذا
اكتمال الحارضعرص العرص إن آخر. عرص قدرة عىل قياسها يجوز ال الحيوية عىل قدرة
يشعر ذلك ومع عرصمىض. أي من أفضل نفسه يعترب ألنه وخيالء غرور عرص بل ومالء
كان وإذا املنحدر. نحو ويسري نعيمه، يف وبالشقاء جوده، يف وبالضياع وفرته، يف بالفقد
عن غابت وقد والرببرية. والسقوط النكوص ذلك يف بما كذلك ممكن فالرش ممكنًا يشء كل
املثقفني وألن الرأسمايل بالنظام الثقافة الرتباط وذلك للمثقفني؛ العقلية املسئولية أوروبا
حتى املعنوية الروح انخفاض من اليوم أوروبا تعاني كما ثانيًا. ومثقفون أوًال أوروبيون
وباطًال ا حقٍّ يشء كل وأصبح األدلة، وتكافأت معايري أو ُمثُل أو قيم أو أخالق بال أصبحت
والعرص أخالق، بال أوروبا أن إذن املشكلة الوقت. نفس يف ً وخطأ صوابًا واحد، آٍن يف
تعني ال الشعوب. لتسكني الحكومات تستعملها Chantage الكاذبة االدِّعاءات عرص اآلن
الرساالت وتحقيق والغايات امُلثُل تعني ولكن القوية واملبادئ الحسنة القيم هنا األخالق
تنظيمات أزمة أنها وتصوروا السقوط، ظاهرة أنفسهم األوروبيون الحظ وقد العاملية.
دافعهم وكان نفسه. األوروبي الوعي يف األزمة هذه وراء ما إىل الذهاب دون سياسية
التي االقتصادية الصعوبات مجموعة هو الظاهرة هذه تحت يندرج ما أول أن ذلك عىل
يف السقوط يظهر ولكن الخلق، عىل إمكانياته يف عادة تؤثر ال والتي شعب كل تقابل
القدرات بني التناسب عدم يف أو االقتصادية القدرات فيها ق تتحقَّ التي العامة الحياة نمط
حدودها داخل كل القوميات، حرص يف األزمة تكون قد السياسية. والتنظيمات الحالية
القوميات حدود تتجاوز التي الجنسيات املتعددة الرشكات عرص يشهد لم أورتيجا ألن
املؤسسات وإفالس الداخلية السياسة أزمة تكون وقد السبعينيات. منذ ظهرت والتي
للموضوعات تعرضها عدم النيابية، املجالس فاعلية عدم مثل: وبرامجها الديمقراطية
بأنه يشعر األملاني أو الفرنيس أن هو للسقوط املبارش السبب أن إال سليًما. تعرًضا
بالوحدة املناداة من بالرغم القومية املصلحة إطار يف العامة املصلحة ويصوغ كله، العالم
يمكن ال أنه والحقيقة املشرتكة. األوروبية السوق باسم ذلك بعد تم بما أو األوروبية

240



الغرب انهيار ثالثًا:

وعدم أوروبيٍّ شعٍب كل يف الدفني القومي للحس نظًرا بالتطور يسمح ال باٍل نظاٍم إصالح
ذلك عىل مثل وأشهر العاملية. مستوى إىل القومية حدود تجاُوز عىل القومي الشعور قدرة
تحقيق إىل أوروبا ميل أو األمريكية السيارات صناعة أمام األوروبية السيارات صناعة
أمثلة لريى أورتيجا يعش ولم القومية. بالروح مصطدمة املختلفة قومياتها بني الوحدة
الغربية مثيالتها تغزو اليابانية اآللية والحاسبات اليابانية السيارات صناعة من أخرى

واألمريكية.
يشارك فإنه االنهيار مظاهر لوصف أورتيجا تحليالت دقة مدى عن النظر وبرصف
تعبريها. أوجه اختلفت وإن الظاهرة نفس عىل التنبيه يف املعارصين الفالسفة معظم
بالواقع وااللتصاق «الروح» غياب الحارض العرص عىل يعيب برجسون مثل فأورتيجا
إىل عادة ه يوجَّ الذي الشائع النقد وهو للغاية. محدوًدا الرؤية مجال أصبح حتى املادي
تعبري حد عىل املفارقة أو املتعالية املوجودات ليس هنا بالروح واملقصود األوروبية. املادية
الحدود تجاوز عىل والقدرة والشمول العموم عىل داللتها حيث من إال الوسيط العرص
نسق غياب بل الساذج باملعنى األخالقيات غياب هو ليس املقصود أن كما والتناهي.
املقصود إنما القومية. الحدود أو االجتماعية الطبقات بحدود يتحدد ال وشامل عام للقيم
الحية التجربة أو Lebenswelt الحياة عالم غياب أي الفنومينولوجي املعنى هو عادًة
أورتيجا من وتعبريًا وضوًحا أكثر املعارصين الفالسفة من كثري كان لقد .Enlebeniss
عند العالم تاريخ يف فرتة ونهاية شامل حضاري انهيار فهي االنهيار. ظاهرة وصف يف
عند آلهة تخلق آالت وهي نيتشه، عند يشء كل وضياع مطلقة عدمية وهي اشبنجلر،
للروح احتضار وهي شيلر، عند عقب عىل رأًسا يشء كل قلُب مطلق؛ َقلٌب وهي برجسون،

إلخ. … أونامونو عند
له.1 وتطوًرا األوروبي للشعور بنيًة ويضع العموميات هذه تجاُوز أورتيجا ويحاول
تندلع الثانية ومن السالم يأتي األوىل من ونضالية. سلمية صورتان: له األوروبي فالوعي
األوروبي الوعي اتجاهات يحدد وال ذلك من أكثر البنية يف ل يفصِّ ال أورتيجا ولكن الحرب،
«محنة عن رائعته كتب قد كان هورسل أن مع اإلنسان. ونحو التعايل ونحو الطبيعة نحو
ولكن ملساره، وواصًفا األوروبي الشعور بنية مفصًال ١٩٣٥م سنة األوروبية» العلوم

املعارص، الغربي الفكر يف الثاني، الجزء معارصة، قضايا يف الغربي» الرتاث من «موقفنا حنفي: حسن د. 1

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار
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اليونان عند األوىل أصوله منذ األوروبي الشعور ر تطوُّ عن أكثر تفصيالت يعطي أورتيجا
يعتربها التي الجماهري ثورة يف االنهيار مرحلة إىل ووصوله األخري تطوره حتى والرومان
تقابًال أورتيجا ويضع كلها. لإلنسانية معنويٍّا انهياًرا باعتبارها السقوط مظاهر أحد
فلم الساكن. الثابت الروماني اليوناني الوعي وبني الحركي الدينامي األوروبي الوعي بني
الطبيعة ر فتصوَّ حركًة باعتباره الواقع إدراك الروماني اليوناني الفكر عىل سهًال يكن
ترجع فإنها األوروبية الدينامية أما متناسقة. قوى واإلنسان يتحرك، ال محرًِّكا وهللا ثابتة،
ورفض العالم، خارج الطبيعية للقوى مصدر كل ورفض النهضة عرص إىل الحقيقة يف
أصبحت لذلك لها؛ له وتعقُّ لألشياء برؤيته نفسه اإلنسان عن يصدر ال للعالم تصور كل
األوروبي الوعي بداية وديكارت هورسل مثل أورتيجا ويعتربها وإليه. منه العالم قوة
طبيعي ريايض عقل وهو قرون، ثالثة الديكارتي العقل استمرَّ الحديث. مساره يف
العقل بني الفصل فيه يصعب عقليٍّا وعيًا البداية يف األوروبي الوعي جعل مما بيولوجي
التنظري عىل األوروبي الوعي قدرة عن M. Weber وفيرب هورسل يقوله ما وهذا والوعي،
الرشق حضارات كل هورسل أخرج حتى رصًفا رياضيٍّا عقليٍّا تصوًرا الواقع ر وتصوُّ
الحياة. مع والتكيُّف واألساطري بالدين الرتباطها التاريخ ر تطوُّ يف حسابه من القديم
عند الدينية اإلرشاقيات يف بالرشق تأثًرا اليونان فالسفة أكثر وسقراط أفالطون كان وقد
أرشميدس. بنقطة األوروبية العلوم تاريخ يبدأ سقراط. عند العملية واألخالقيات أفالطون
ظهور وعىل األوروبي الجنس تفوق يف املبارش السبب العقيل العامل سيادة فيرب ويجعل
التي الرومانية الكاثوليكية براثن من الرأسمالية ولَّد حر عقالني كفكر الربوتستانتية
العلم أثر تحت اآلداب بنهضة عرش الخامس القرن تميز وقد اإلقطاع.2 ركيزة كانت
ظهرت ثم مشرتكة. تجربة يعيش األوروبي والوعي عرش السابع القرن ومنذ والعقل.
عىل الحصول إن حيث عرش الثامن القرن يف التنوير فلسفة يف األوروبي الوعي إنسانية
الوصف هذا دقة مدى عن النظر وبرصف الشعوب. لكل طبيعي حق مماثلة دساتري
النهضة عرص بدايات منذ التقدُّم نحو الدافع هذا هو يبقى ما فإن األوروبي الوعي لتاريخ
البحث هذا أصبح حتى القديمة النظرية األغطية إسقاط تم أن بعد الحقيقة عن والبحث
عىل قدرتِه عن األوروبي الوعي تاريخ يكشف لسنج.3 يقول ما عىل نفسها للحقيقة مرادًفا

السابق. املصدر فيرب»، ماكس مع حوار والدين، «الرأسمالية حنفي: حسن 2

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار البرشي»، الجنس «تربية لسنج: 3
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جيزو الحظ وقد القديمة. االختيارات من بدًال متعددة بدائل وضع ثم املايض من التحرُّر
اجتماعية طبقة أية أو فكرة أية أو مبدأ أي أو جماعة أية تنترص لم أنه قبُل من Guizot
يف السبب هو وهذا األوروبي. الوعي يف أحد لصالح املعركة تحسم ولم مطلق، نحو عىل
ينتهي حتى املسار ويبطؤ الدافع، يخف قد إنما مستمر. تقدُّم ويف دائم ر تطوُّ يف أنه
والتطرُّف االستقرار وعدم األدلة وتكافؤ والشك الحرية إىل االنتهاء بعد التام التوقف إىل

والتجزئة. النظرة وأحادية
هل متسائًال: األوروبي الوعي يف ع والتنوُّ الوحدة موضوع عىل أورتيجا ويركز
أن أورتيجا يرى متعددة؟ قوميات من شتات أم متجانسة وحدة األوروبي الشعور
الصغرى بوحداته تكتنف التي الظروف اختلفت مهما متجانسة حقيقة األوروبي الشعور
بخصائص تتميز ملموسة ظاهرة أو واقعة حقيقة األوروبي الشعور القوميات. يف تبدو كما
وتنوع املسيحي الدين كوحدة وذلك التنوع، يف والوحدة الوحدة يف التنوع أهمها فريدة
الخالص العقل وكوحدة شعوبها، وتعدُّد الرومانية اإلمرباطورية ووحدة الكنائس نظام
الالتينية أمريكا شعوب ووحدة مذاهبها، وتعدُّد الفلسفة ووحدة الرياضية، األنساق ع وتنوُّ
فلسفة تدركه لم ما وهذا الرشقية. الدول ع وتنوُّ الرشق ووحدة لهجاتها، تعدُّد من بالرغم
ولم ومستقلة. حرة عاقلة، متجانسة واحدة إنسانيًة كله العالم تصوَّرت التي التنوير
شعب فلكل وتجانسها. َوْحدتها من النيَل األوروبية الشعوب بني الطاحنة الحروب تستطع
والثانية: اآلخر، الشعب عبقرية عن املتمايزة الخاصة عبقريته األوىل: خاصيتان؛ أوروبي
من مكوَّنة Nation أمة فأوروبا الشعوب. باقي مع تجمعه عامة خصائص يف اشرتاكه
قوة مصدر املتجانسة الوحدة قبل. من مونتسكيو الحظ ما عىل peuples شعوب عدة
حقيقة أوروبا وتفرد. وتخصص وإبداع خلق مصدر والتعدُّد والتنوير حركة، وباعث
والتقاليد والنظم العادات من مجموعة أي تاريخية، حقيقة تكون أن قبل أوًال اجتماعية
طبيعي. موجود املجتمع اجتماعيٍّا. مرتابًطا بالرضورة يكون أن دون واحًدا مجتمًعا تكوِّن
قبل االجتماعي الرتابط يوجد وال إرادي. عقد عىل بناء فاصطناعي االجتماعي الرتابط أما
من فأورتيجا عليه. سابًقا وليس للمجتمع طبيعي نتاج القانون املرتابط. املجتمع يوجد أن
وروسو. اسبينوزا عند االجتماعي العقد أنصار من ال هيجل مثل الطبيعي الحق أنصار
هناك العام. الرأي عن تعرب سلطة يف ممثلة دولة وكل دول، من األوروبي املجتمع ن يتكوَّ
محض املتحدة األوروبية الدول تكون قد أوروبية. دولة توجد لم وإن أوروبي عام رأي
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التي اإلسالمية األمة يف الحال هو كما بالفعل موجودٌة األوروبي املجتمع وحدة ولكن خيال
إنه أورتيجا ويقول اإلسالمية. الدوَل وترشيعيٍّا وتنظيميٍّا وعقائديٍّا وفكريٍّا وجدانيٍّا تجمع
وحدة أن تثبت التاريخية الواقعية أن إال وكرهها حياته طيلة املثالية قاوم أنه من بالرغم
عندما الصيني ضفائر مثل اليومية الحياة يف ا جدٍّ قديمة واقعة بل مثاًال ليست أوروبا
حدود تتجاوز التي األوروبية الدولة إن اإلسالمي! «املجمع» أو األورال وراء من تطل
ترى أن تستطيع ال التي الروماني اليوناني اإلدراك طريقة إىل يرجع ر تصوُّ هو األوطان
كامنة قوى فيه األشياء فإن األوروبي التصور أما املتحركة. الوقائع ال الثابتة الوقائع إال
امليكانيكا قوانني تحكمها حركية قوة األوروبية العامة والسلطة حقيقتها. وتكوِّن تكشفها
العامة سلطتها أوروبية وحدة هناك تكون املعنى وبهذا القوى. توازن قانون وأهمها
يف والتنوع الوحدة الخاصية، هذه إىل وجوده يف الفضل يرجع والذي القوى تعادل ميزان
أملانيا عىل قبل من فيشته قاله للقوى كميزان أوروبا عن أورتيجا قاله وما األوروبي. الوعي
عام. بوجه والغرب الرشق وبني خاص، بوجه وغربها أوروبا رشق بني للقوى كتوازٍن

أوروبا عن الحديث أن ولو كمرتادفني والغرب أوروبا عن الحديث من أورتيجا ويُكثر
ويشعر الغرب». «مجلة عنوانها أسسها التي املجلة كانت وإن الغرب عن الحديث من أكثر
استعماله كثرة يف رصاحًة ذلك ويتضح أكثر. يكن لم إن بإسبانيته شعوره بأوروبيته
أوروبية شعوب هناك إلخ. … تاريخنا حضارتنا، جيلنا، عرصنا، فلسفتنا، مثل أللفاظ
داخل ويف إلخ. … أوروبي وقانون أوروبي، وعلم أوروبية، وأعراف أوروبية، وأخالق
أوروبية دولة كل ويشخص وإسبانيا. وأملانيا وإنكلرتا فرنسا عن الحديث من يُكثر أوروبا
هوجو شخصيتها؛ عن وعربَّ روحها د جسَّ فيها َعَلٍم أهم يف ثقافتها يشخص ثم ثقافتها يف
جمعاء واإلنسانية إسبانيا، يف ورسفنتس أملانيا، يف وجوته إنكلرتا، يف وشكسبري فرنسا، يف
غري واملثاليات العامة النظريات من أورتيجا سخرية تبدو وهنا النهرين! بني ما بالد يف

بالديماغوجية. يصفها والتي املشخصة
«ثورة ففي .Eurocentrisme األوروبية املركزية ضحية وقع قد أورتيجا أن ويبدو
وأمريكا، وإنكلرتا، وفرنسا، وإسبانيا، واملغرب، وأوروبي، أوروبا، ألفاظ د ترتدَّ الجماهري»
ويستشهد الشعوب. تاريخ ومحور الصدارة مركز أوروبا املرات.4 عرشات واليونان وروما،

،١٢ إسباني ،١٩ إسبانيا ،١٧ الغرب ،٧٥ أوروبي ،٩٤ أوروبا تقريبًا: اآلتي النحو عىل األلفاظ تكرار 4

الخ. … ٧ اليونان ،١٠ روما ،١٢ أمريكا ،١٨ إنكليزي ،١٣ إنكلرتا ،١٢ فرنيس ،١٦ فرنسا
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حضارات وباقي كفة يف األوروبية الحضارة يضع الذي Guizotالفرنيس باملؤرخ أورتيجا
عرص من ابتداءً قرون، خمسة منذ استطاعت األوروبية فالحضارة أخرى! كفة يف العالم
العلمي التفكري قواعد وتأسيس جديد من اإلنساني التفكري بناء إعادة اآلن حتى النهضة
أوروبا أن أورتيجا وينىس جمعاء. اإلنسانية أفادت عملية تطبيقات من ذلك عن نتج وما
القديم الرشق حضارات من طويلة، خربات تراكم من استفادت إنما الحديثة عصورها يف
عرب علومها وترجمات اإلسالمية الحضارة خالل ومن ومرص وفارس والصني الهند يف
مصادره عىل األوروبي الوعي يرضبها التي الصمت مؤامرة وإن وتركيا. وإيطاليا إسبانيا
مكونات كأحد منواٍل غري عىل الذي وبالنموذج الخاصة بالعبقرية اإليهام منها القصد
األثر منهج األوروبي الوعي يطبِّق نفسه الوقت ويف فيه. الدفني الداء وهي العنرصية
إبداعاتها عىل يقَيض حتى األوروبية غري للثقافات التاريخية املصادر عن ويكشف والتأثُّر
والكيل املزدوج واملعيار االزدواجية هذه اإلنسانية. الثقافة تاريخ يف األصيلة ومساهمتها
لديه واملبادئ إنسانيتان، لديه فاإلنسانية األوروبي. الوعي خصائص إحدى هي بمكيالني

أوروبا! لغري وآخر ألوروبا واحد نوعان،
خارجها. إىل أوروبا من العالم قيادة ل تحوُّ هو االنهيار مظاهر أحد يكون وقد
«ثورة يف بارزة ومكانة بالغة أهميًة اليوم؟ العالم يقود الذي َمن لسؤال: أورتيجا ويعطي
يف تحول عىل أيًضا يدل الذي السلطة انتقال العرص خصائص أهم من إن إذ الجماهري»
السادس القرن منذ اليوم؟ الحكم ملن بتعبرينا أو اليوم؟ العالم يقود الذي فمن الروح.
قبل من روما قادت كما الحديثة. بالعصور نُسميه ما إبان اإلنسانية أوروبا قادت عرش
بني فرق فهناك القوة. عىل القائمة املادية القيادة هنا تعني وال الوسيط. العرص أوائل منذ
القيادة يعتدي. أن دون أحد يقود وقد يقود، أن دون أحد يعتدي قد والقيادة. العدوان
للقيادات. املوجهة القوة اليوم وهو العام الرأي عىل القائمة للسلطة الرشعية املمارسة هي
تفعل أن تستطيع العصا إن «سيدي، لنابليون: قبل من Talleyrand تالريان قال وقد
ممارستها بل السلطة عىل االستيالء تعني ال فالقيادة فوقها!» الجلوس سوى يشء كل
ينقسم إذ موحد عام رأي وجود يصعب الحالية املجتمعات يف أنه ومع ووعي. هدوء يف
ال ولكن اآلراء، جميع محل لتحل تأتي السلطة فإن رأي، فئة ولكل فئات، إىل املجتمع
الروحية القيادة أي فكر سيادة هي القيادة ألن العام الرأي مجموع ضد القيادة يمكنها
ال الجماهري عرص يف الناس ومعظم الفكرة تأتي كيف ولكن قبل، من الكنيسة َمثَّلتها كما
من العالم قيادة تحول معنى هو بالضبط وهذا الخارج. من الفكرة تأتي إذن لهم؟ أفكار
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لإلنسانية. قائدة تعد لم أوروبا إن يُقال الثانية العاملية الحرب منذ خارجها. إىل أوروبا
يف تشك نفسها هي بدأت تقود. أن اليوم تستطيع ال ولكنها قرون ثالثة طيلة قادت لقد
الغرب، بأفول اشبنجلر عناه ما هو وهذا لهم. قيادتها يف يشكُّون اآلخرون بدأ كما قيادتها
رفض وخارجها أوروبا داخل الوطنية االتجاهات بدأت لقد بسقوطه. آخرون قصده وما
وبعد أوروبا، قيادة إبان عليها السيطرة تمت التي الشعوب سائر الثورات ت وعمَّ قيادتها،
السلطة حق واسرتدادها بل السلطة مظاهر من مظهر أي ورفضها الجماهري سيادة
جديدة أجياٍل ظهور من الرغم عىل حتى حياة برنامج دون الجماهري كانت وإذا لنفسها.
القيام هو للقيادة االشتقاقي املعنى كان إذا القيادة؟ يف أوروبا محل سيحل الذي فمن
القيام هي فالحياة الفراغ. يكون القيادة دون فإنه بمهمة، يقوم الذي هو فالقائد بمهمة،
باملهام بالقيام األخرى الشعوب تكليف تستطيع ال اليوم أوروبا إن يشء. وأداء بيشءٍ
الشعب ألن انتصار عىل يدل ال صناعي غري بلد يف املاركسية انتصار وإن عنها. نيابة
التكنولوجيا. هو فيها يقود الذي بل تقود ال وأمريكا القديم. تاريخه يف يعيش يظل
الذي نفسه الفناء تحمل أوروبية بدائل وهي أوروبا، من خرجا والتكنولوجيا وماركس
فإن — إسبانيا يف الحال هو كما — دولة يف مغتصبة السلطة كانت وإذا أوروبا. تحمله
هو وهذا العالم. لقيادة أوروبا داخل بدائل هناك تعد لم تقود. أن يمكن ال الدولة هذه

تتحرَّك. ال مكانها يف تسري أوروبا أن يف السبب
والتي الثالث القارات لشعوب جديد وعي من يمثِّله وما الثالث العالم دور يأتي وهنا
دراسَة قبُل من الثالث العالم يف املفكرون بدأ ولقد العالم. سكان أرباع ثالثة من أكثر ن تكوِّ
املالِحظ، هو واملالَحظ الدارس، هو املدروس فأصبح مستقلة، كظاهرة األوروبي الوعي
الثالث العالم استطاع لقد والعبد. السيد بني األدوار لتبادل طبًقا الذات، هو واملوضوع
رأي تكوين واستطاع االستعمار من التحرُّر وهو أَال القرن هذا يف ضخم إنجاز تحقيق
وللحرب النووي وللتسلح والفقراء، األغنياء بني وللتفاوت للعنرصية مناهض جديد عام
العالم يف للثقل كميزان أوروبا محل وحاالٍّ العسكرية األحالف يف الدخول مقاوًما الباردة،
العالم استطاع اإليجابي». «الحياد أو االنحياز» «عدم باسم ُعرف فيما والغرب الرشق بني
ونظًرا اآلفل. القديم األوروبي الوعي مقابل يف ناشئًا جديًدا إنسانيٍّا وعيًا يُبلور أن الثالث
فإن ومرص، والهند الصني يف الحال هو كما تاريخية شعوٌب الثالث العالم شعوب ألن
وكأن مرتني، نفسه يكرر التاريخ وكأن األوىل بريادتها لحاق هو إنما اليوم ريادتها
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ليست الغرب أزمة إن الغرب.5 أفول بعد الرشق لشعوب جديدة نهضة ترى اإلنسانية
أزمة وسلوك، تصور أزمة أساسها، يف حضارية أزمة بل وحدها السياسية القيادة أزمة
العالم شعوب إن يشء. ال إىل وانتهى يشء كل األوروبي الوعي جرَّب أن بعد وعمل نظر
بدور تقوم أن عىل قادرة جديدة إنسانية يمثل جديد إنساني وعي من تملكه بما الثالث
األوروبي املرشوع من بدًال جديد مرشوع لديها زال ما التي فهي الغرب، محل القيادة
أما السعادة. من ملزيد االستهالك من ملزيد اإلنتاج من مزيد الفشل: إىل انتهى الذي القديم
والحرية االستعمار، مواجهة يف والتحرر التخلُّف، مواجهة يف التنمية فهو الجديد املرشوع
والعدالة القهر، ضد والحرية االستعمار، مواجهة يف االجتماعية والعدالة القهر، ضد
يشء كل يملكون َمْن بني والفقراء، األغنياء بني الطبقي التفاُوت مواجهة يف االجتماعية
يف الوحدة إىل والدعوة التغريب، مواجهة يف الهوية عىل والتأكيد شيئًا، يملكون ال وَمن
البريوقراطية القيادات مواجهة يف الشعوب ومبادرات الجماهري وتجنيد التجزئة، مواجهة

املعلومات. وتحليل اآللية والحاسبات
القيادة النتقال نتيجًة طبيعي إحساس هو إنما الغرب يف املعنوية الروح انخفاض إن
سيادتها تبعثَرت غريها. أو نفسها قيادة من واثقًة أوروبا تعد لم غريها. إىل أوروبا من
حاولت وقد األوروبيني. بني الروابط عرى وتفكَّكت والتفكُّك، البعثرة عرص يف التاريخية
يف مسدود طريق إىل انتهت املحاولة ولكن التقليدية القومية العواطف بإحياء ذلك تغطية
تستطيع قد بالفردية. تصطدم ألنها أحد يتمثَّلها فلم الشيوعية أما الكبرية. الكيانات عرص
أيًضا ولكنها جديد أمل وإعطاء األوروبي الوعي وإنعاش األوروبية الروح تغيري البلشفية
السيطرة باسم الدولة ولجهاز الجديدة للطبقات فريسة وتصبح البريوقراطية يف تقع
الشمعة، انطفاء قبل األخري الوهج كانت فقد الشباب ثورات أما الواحدة. والسلطة املركزية
والفن. الثقافة يف اإلعالم برامج إىل املضادة الثقافة وتحوَّلت شيئًا تحقق لم املوت. حرشجة
وإنكلرتا كفرنسا األول العالم إىل تنتسب؟ عالم أي إىل إلسبانيا: بالنسبة اآلن والسؤال
الثالث، القارات شعوب ومجموع الثالث العالم إىل أم وروسيا، وأمريكا واليابان وأملانيا

الغربي الفكر يف الثاني، الجزء معارصة، قضايا يف الغربي»، الرتاث من «موقفنا حنفي: حسن د. 5

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار املعارص،
.Hassan Hanafi: The New SociaI Science, UNU, Tokyo, 1987

١٩٨٥م. القاهرة، العربي، املستقبل دار الرشق»، «ريح امللك: عبد أنور د.
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وهونغ وتايوان الجنوبية كوريا مثل حديثًا املصنعة البالد ومجموعة الثاني العالم إىل أم
والقحط املجاعة أخطار من ينئُّ الذي وتشاد أثيوبيا الرابع، العالم إىل أم وسنغافورة، كونغ
أوروبيٍّا بلًدا إسبانيا يعترب أورتيجا أن واضح الفقر؟ خط مستوى تحت يعيش الذي أو
يتحدث لم األوروبية. البالد وسائر وإنكلرتا وفرنسا أملانيا عىل ينطبق ما عليه ينطبق
فرناند فعل كما والجنوبي الشمايل شاطئيه وقرب املتوسط البحر خصوصية عن أورتيجا
الشمال الشاطئني؛ بني اتصال كحلقة هناك إسبانيا وجد فلربما F. Braudel بروديل

والجنوب.
األمر حقيقة يف الجماهري»؟ «ثورة أورتيجا لكتاب السياسية الداللة هي ما وختاًما،
هل عليها. اإلجابة يصعب التي واالشتباهات التساؤالت بعض ومثريًا محريًا الكتاب يظل
القصد هل القرن؟ هذا فردية عن دفاًعا وثوراته املايض القرن جماهريية نقد هو القصد
لالشرتاكية املبطَّن النقد هو القصد هل الليربالية؟ الديمقراطية عن دفاًعا املاركسية نقد هو
إيجابي مفهوم هي هل اآلخر؟ ضد أم ذاتها ضد الجماهري ثورة هل الرأسمالية؟ عن دفاًعا
السياسة بني أورتيجا يفصل ألم قيمة؟ حكم أم واقع حكم هو هل سلبي؟ مفهوم أم
السياسية الفلسفة يف بل اقتصادية منها أكثر سياسية تحليالته كل وجعل واالقتصاد
كان وإال اجتماعية طبقات أم برشية طبقات هناك هل السياسية؟ النظم يف منها أكثر
مرة للماركسية بديل وضع مهمته آخر فيربًا أورتيجا أليس ملاركس؟ املبطن النقد املقصود
عن وماذا التنظري؟ أو النظري العقل عىل بالرتكيز أخرى ومرة الحيوي العقل عىل بالرتكيز
كان الذين الجمهوريني عن وماذا امللكية؟ ونظام إسبانيا عىل املسيطرة الدكتاتورية نقد
مقابل يف الجمهوريني ثورة عىل الجماهري ثورة تصدق ال ملاذا األول؟ مفكِّرهم أورتيجا
من بدًال ديمقراطية الجماهري ثورة تكون ال وملاذا اإلسبانية؟ األهلية الحرب إبان امللكيني
أليست فردي؟ كنظام الليربالية الديمقراطية وبني جماعي كنظام الجماهري بني التقابل
القانونية؟ الصورية الديمقراطيات من فعالية أكثر املبارشة الجماهريية الديمقراطيات
األلفاظ. معرفة من بكثرٍي أصعب املقاصد معرفة إن إذ كله؛ ذلك عىل اإلجابة يصعب
نحو حتًما يسري التاريخ فال املتناقضات. كل ويميِّع يشء كل يرفض أورتيجا أن يبدو
وال القيادة عىل بقادر اليمني ال االشرتاكية. نحو حتًما يسري هو وال الديمقراطية الليربالية
نصف كالهما واليسار اليمني عليه. ويزايد اآلخر لعبة يلعب فريق كل ألن نظًرا اليسار
إن الدكتاتوريات! يقدم واليسار بالثورات يَِعد اليمني الواقع، معالم يطمس خلقي، شلل
أونامونو أستاذه من وضوًحا أقل تجعله بأورتيجا تحوط التي االشتباهات هذه مجموع
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الغرب انهيار ثالثًا:

إىل أقرب يكون قد املعلنة بنياته أورتيجا الغرب. من وناقًدا واضًحا موقًفا أخذ الذي
أقرب يكون قد املعلنة غري وبأهدافه بونتي، ومريلو وكامو سارتر مثل اليسارية الوجودية
موقف أن يبدو النهاية ويف ياسربز.6 وكارل مارسل جابريل مثل اليمينية الوجودية إىل
اإلسبانية! األهلية الحرب مصري عن كثريًا يختلف ال األول، الجمهوريني مفكر أورتيجا،

الغربي الفكر يف الثاني، الجزء معارصة، قضايا يف املعارصة» واملسيحية «أونامونو حنفي: حسن د. 6

١٩٨٢م. بريوت، التنوير، دار املعارص،
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األدبية»1 األشكال «تاريخ مدرسة

بالجامعة املقارن اإلنكليزي األدب قسم يصدرها التي «ألف» املقارنة البالغة مجلة يف البحث هذا نرش 1

١٩٨٢م. ربيع الثاني، العدد بالقاهرة، األمريكية





املقدمة أوًال:

طويل تطور بعد القرن هذا من العرشينيات يف األدبية األشكال تاريخ مدرسة نشأت
من ظهرت فقد عرش؛ الخامس القرن يف الديني اإلصالح يف بداياته منذ األوروبي للوعي
تطويًرا كانت ثم أوًال، اإلنساني والوجود والزمان اإليمان يف آرائها يف الربوتستانتية ثنايا
ورثت كما توبنجن. ملدرسة وأخريًا الجديل والالهوت الحر، والالهوت الحرة، للربوتستانتية
عرص يف الحال هو كما املوروثة النظم وبنقد اإلنسان، وبأولوية الحديث بالعلم االعتزاز
السابع القرن ميَّزا اللذين والتحليل العقل عىل واعتمدت عرش. السادس القرن يف النهضة
للكتب التاريخي النقد وبدايات عرش الثامن القرن يف التنوير آثار من أثًرا وكانت عرش.
وبفضل مستقل. علم يف النقد هذا اكتمل حتى والتحليل للنقد إخضاعها ورضورة املقدسة،
املسيحية وإدخال املقارنة األديان تاريخ وعلم عرش التاسع القرن يف التاريخية املدرسة
املقدسة الكتب بني بالتشابه يتعلق فيما نتائجه من واالستفادة القديمة الديانات إطار يف
النقد، يف الجديدة املدرسة مكونات ظهرت والعربية، اليونانية خاصة القديمة واآلداب
نقد من الحديث مصطلح علماء بتعبري أو األشكال»، «نقد إىل املصادر» «نقد من متنقلة
األدبي النقد من األدبية األشكال الجديدة املدرسة استعارت لذلك «املتن»؛ نقد إىل نَد» «السَّ
دراسات عىل واعتمدت األدبية. األشكال تاريخ هو األدب تاريخ بأن الشائعة للنظرية طبًقا
دراسة من وتحويله األدبي النقد تطوير استطاعت بل القديمة. اآلداب يف األدبية «األنواع»
يف املتحرك النص دراسة إىل ومعنى وعبارة، واصطالًحا، لغًة، املكان، يف الثابت النص
كان والعبارات. لأللفاظ اللغوية املعاني وتغريُّ وتطورها، األدبية األنواع نشأة أي الزمان
الخطاب صور كإحدى الرواية إىل االهتمام تحول ثم والشعر. الحكاية دراسة أوًال الشائع
هو كما األمثال إىل الرواية من االهتمام انتقل ثم تمثيله. يعاد وفعل رواية شكل يف الديني
األشكال كأحد التاريخ كتابة إىل األمثال من االهتمام تحول ثم الشعبي. األدب يف الحال



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

املسيحيني. عند وتمثيل فعل إىل وتحوله والِعْربانيني اليونان عند الحال هو كما األدبية
ثنايا من املدرسة انبثقت وأخريًا للنهاية. كرمز األدبية األنواع كأحد «الرؤية» ظهرت كما
أحد وهو بولتمان، كان فقد الكون. ومركز العالم محور الشعور واعتبار األملانية املثالية
قامت التي ماربورج مدرسة مؤسيس الجدد، الكانطيني من ديبليوس مع املدرسة زعيمي
عىل تقوم املدرسة فإن وبالتايل شعوري؛ حيوي أساٍس عىل الكانطية الصور لدراسة
أوًال، الشعور يف يحدث لم ما الواقع يف يشء يحدث ال أنه وهو محدد، فلسفي موقف
عن يكشف جماعي، شعور فهو ثم ومن للجماعة؛ حياتي موقف عن يعرب الشعور وأن
التاريخ، يف ويوجد الواقع، مع يتعامل صور، وله بواعث، وتوجهه الذوات، بني عالقات

«الفينومينولوجيا».1 آثار أحد املدرسة كانت ثم ومن لغة يف نفسه عن ويعرب

V. A. Deardslee, Literary Criticism of the New Testament (Philadelphia, Fortress Press, 1

1970); N. Habel, Literary Criticism of the Old Testament (Philadelphia, Fortress Press,
1971); M. Dibilius, From Tradition to Gospel (Formgeschichte des Evangeliums 1919),

.(New York, Scribner and Sons, 1934)
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األدبية» األشكال «نقد نشأة ثانًيا:

التأليف وحاولوا عيىس، تاريخ حول الروايات د تعدُّ النقاد من كثري انتباه اسرتعى
يف الثاني القرن يف طيطيانوس بذلك قام واختالف. اتفاق من بينها ما لرؤية بينها
عرش. السادس القرن يف A. Osiander أوزياندر ثم «الرباعي» أي «الدياطرسون»
األناجيل بني االتفاق أن وأولها عدة نتائج إىل وانتهت اليوم حتى املحاوالت واستمرت
املتفقة األناجيل ُسميت ولذلك بينها؛ االختالف من أكثر ومرقصولوقا) (متى األوىل الثالثة
مستقلة، رواية يمثِّل الذي يوحنا إنجيل الرابع، اإلنجيل مقابل يف synoptic املتقابلة أو
بتفسري االهتمام بدأ ثم بينها. االتفاق من أكثر األوىل الثالث الروايات وبني بينها االختالف
طويل. بزمن عرش التاسع القرن قبل املتقابلة األناجيل بني واالختالف االتفاق أسباب
ونظامها بتتابعها ها وفرسَّ األناجيل، بني األدبية العالقات الحظ َمْن أول أوغسطني وكان
األناجيل، أقدم هو فمتى بالسابق. علم عىل كان الالحق وأن يوحنا)، لوقا، مرقص، (متى،
نظرياٍت وجود من وبالرغم األولني. عىل معتمدان اآلخران واإلنجيالن له، ومرقصمخترص
املوقف عن تعربِّ كانت أوغسطني نظرية أن إال عرش التاسع القرن يف مخالفٍة أخرى

بها. سلَّم قد عيىس» «حياة يف شرتاوس إن بل الرسمي.
أقدم مرقص أن وهي أخرى نظرية إىل عرش التاسع القرن يف النقاد ل توصَّ ثم
استعمال ثم وبينه. بينهما التشابه يفرسِّ ما وهو به، علم عىل ولوقا متى وكان األناجيل
تعني التي Quelle األملانية لكلمة اختصارا Q بالحرف إليه يرمز مفقوًدا آخر مصدًرا
مرقص؛ يف موجودة غري ولوقا متى إنجيَيلْ يف روايات وجود لتفسري «مصدر» أو «منبع»
هناك كانت وملا النقدية. الدراسات يف السائدة هي املصدرين نظرية أصبحت ثم ومن
مصادر وجود BP. H. Streeter شرتيرت افرتض باملصدرين تفسريها يمكن ال روايات



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

مصادر ستة إىل االفرتاضات وزادت متى». «مادة M لوقا» «مادة L, Q مرقص أربعة:
الكتابي. املصدر حول تدور وكلها عرش، اثني وإىل عرشة وإىل

الروايات أقدم ليس نفسه مرقص أن Wellhausen فلهاوزن مثل النقاد الحظ ثم
معني، عدد لها ليس متعددة صغرية وحدات أصلها مركبة مجموعات الكتابية املصادر وأن
وتلبية عقائدية، أغراض لخدمة بعد فيما بينها التأليف تم البعض، بعضها عن مستقلة
Messianic املشياني» Werde  «الرس فرده جعلها األوىل، املسيحية الجماعة لحاجات
وكشف الرس بهذا قصٍد عن عيىس احتفظ فقد .A. Schweitzer شفيتزر ذلك يف وأيَّده
الوحدات هذه مصادر وما سؤال؛ أثري ثم بعثه. بعد إال التالميذ يدركه ولم تدريجيٍّا، عنه
االفرتاض هذا أدَّى ما ورسعان بطرس. ذكريات أنها Weissفيس افرتض األوىل؟ املستقلة
الوحدات هذه وراء إن إذ الشفاهي. املصدر نظرية وهي وأشمل أعمق نظرية إىل البسيط
عىل وسابق وشلريماخر، وجيزلر، كروماخر، قبل من عليه نبَّه شفاهيٍّا تراثًا املستقلة

التدوين. مرحلة
«سفر عىل وطبقها الشفاهي املصدر نظرية وصاغ H. Gunkel جونكل جاء ثم
باآلداب ويقارنها وتطورها، نشأتها ويبني املتفرقة، الوحدات هذه لريصد التكوين»
نسبة يف األناجيل تشبه الخمسة فاألسفار حياتها. إطار يف ويضعها عرصها، يف الشعبية
أشكالها أخذت أنها تؤكد النقدية الدراسات ولكن عيىس، إىل والثانية موىس إىل األوىل
القرن نهاية وقبل املفقودة. الوثائق من لعديد طبًقا تشكَّلت وأنها طويلة، فرتة عىل الحالية
الوقائع إىل ينتهوا لم وإن عليها والتعرُّف الوثائق هذه رصد إىل الباحثون انتهى املايض
النصوص وراء ما إىل للذهاب الوسائل بعض يف وفكروا الخمسة. األسفار يف ذاتها املروية
أن وهو ونتائجها، املصادر بنقد بالتسليم بدأ فقد جونكل. مقدمتهم يف وكان املكتوبة،
(Jahwist) وهي: عليه سابقٍة مصادر من نشأت الخمسة) األسفار (وباقي التكوين سفر
(Priestly الثامن، القرن من األول النصف من (Elohist) E امليالد، قبل التاسع القرن من J
الكتب لتكون متأخر كاتٍب قبل من كلها تجميعها تم وقد ٥٠٠–٤٤٤ق.م.، بني Writer) P
عزرا أيام P مع دخلت ثم (٥٨٧ق.م.)، يهوذا مملكة نهاية يف E + J توحيد تم كما الحالية.
شفاهية صورة يف أوًال وجدت مكتوبة رواياٌت هناك كانت الوثائق هذه وقبل (٤٤٤ق.م.).
منقولة مستقلة وحدات وكانت وأشكال، أبنية لها مجموعات يف بعد فيما وضعت ثم
تطوَّرت الشفاهية املصادر هذه بعد. فيما بينها التأليف تم التدوين مرحلة قبل شفاًها
وتكيُّف مجاورة أقطار يف نشأ منها والبعض طويلة، فرتة عىل إرسائيل بني حياة خالل
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األدبية» األشكال «نقد نشأة ثانيًا:

والعادات واألخالق واألفكار الظروف فبتغري جيل. بعد جيًال ت تغريَّ كما قطر، كل حسب
هذه جونكل وصنف نفسه. املنوال عىل الشعبية الخيالية الحكايات تبقى أن يمكن ال
ولكن خاصة تاريخية يعكسظروًفا الذي التاريخي الهدف فمنها ألهدافها، طبًقا الروايات
رباعي: تصنيف إىل جونكل وانتهى رواتها. يريده ما يشءٍ رشح إىل يهدف كان معظمها
لبيان لغوية وأخرى األسباط، عالقات لرشح EthnoIogical Legends إثنية حكايات
لرشح Ceremonial طقوسية وثالثة واملدن، واألنهار والجبال األجناس معاني مصادر
قارنها كما املكان. نشأة لتفسري جيولوجية ورابعة والختان، السبت مثل الدينية االحتفاالت
أجل من بالقوانني تتعلق التي تلك خاصة املجاورة الشعوب عند املشابهة بالنصوص
املوجهة والبواعث العقائدية والنظرات األدبية وأساليبها التاريخية مصادرها عىل التعرف
من جونكل نتائج انتقلت ثم التدوين. يف الكاهن ودور والوعد امليثاق مثل النص لتكوين
األناجيل عىل العرشين القرن أوائل يف الدراسات وانتهت الجديد. العهد إىل القديم العهد
النظريات بتأثر االعرتاف وإىل ولوقا ملتى كأصلني املصدرين نظرية قبول إىل املتقابلة
يف أصلها متأخرة مواد عىل مرقص احتواء وإىل تكوينها عىل األوىل للكنيسة الالهوتية
الحد.1 هذا إىل املصادر نقد وانتهى التدوين. قبل شفوي تراث يف وجدت مستقلة وحدات
واحد، اتجاه عن تعربِّ الدراسات من مجموعة ظهرت األوىل العاملية الحرب نهاية ويف

كتب: خمسة مقدمتها ويف املدرسة بميالد وتبرشِّ

١٩١٩م. توبنجن، لألناجيل، األدبية األشكال تاريخ ديبليوس: ب. (١)
١٩١٩م. برلني، عيىس، لقصة اإلطار شميت: ل. ك. (٢)

١٩٢١م. جوتنجن، املتقابلة، األناجيل تاريخ بولتمان: ر. (٣)
١٩٢١م. برلني، املتقابلة، الرصاع أحاديث الربتز: م. (٤)

١٩٢٢م. جوتنجن، املسيح، ودين عيىس آالم تاريخ برترام: ج. (٥)

أن أضاف ولكن املصدرين، نظرية وأهمها املصادر لنقد العامة النتائج شميت قبل
بعض تعطي انتقالية بفقرات بينها فيما مرتبطة قصرية مقاطع عدة من يتكوَّن مرقص

بعد الثاني القرن يف األربع البشائر من طيطانوس جمعه الذي اإلنجيل وهو الرباعي أي الدياطرسون 1
عن صدر عرش. الحادي القرن يف الطيب ابن هللا عبد الفرج أبو العربية إىل الرسيانية من ونقله املسيح
البرشي»، الجنس تربية «لسنج: كتابنا وأيًضا والقدس، (مرص) بوالق يف املسيحية املعارف نرش جمعية

١٩٨١م. بريوت، التنوير، دار

257



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

واضع هو ومرقص األوىل. وبشارته عيىس حياة لتاريخ واملكانية الزمانية التحديدات
وبواعثها وأفكارها الكنيسة حياة عن يكشف اإلطار هذا فحسب. الشكيل البناء أو اإلطار
شفاهية صورة يف املتعددة املقاطع هذه انتقلت وقد األوىل. املسيحية الجماعة وحاجات

عبادة. مجتمع باعتبارها الكنيسة لحاجات طبًقا مكتوبة مقاطع إىل تحوَّلت ثم
وهو األدبية»، األشكال «نقد طبَّق َمن أول هو (١٨٨٣–١٩٤٦م) ديبليوس ولكن
فرتة إىل والرجوع عيىس تراث مصدر الرتكيب بطريق يرشح أن أراد املصطلح. واضع
األوىل الجماعة واهتمامات الرتاث قصد توضيح مع األناجيل تدوين عىل سابقة شفاهية
بعض عىل يعتمدون الذين والوعاظ املبرشين مثل دعاتها ويصنِّف وكتابها. ووظائفها
للجماعة، التفصيلية الروايات مصدر هم الذين والرواة وعظهم، يف الدرامية املواقف
أو األساطري ومؤلفي الدينية، والرتبية التهذيب أجل من الروايات يؤلِّفون الذين واملنشدين

الالهوتية. الروايات
سنتني بعد حاول الذي (١٨٨٤–١٩٧٦م) ببولتمان ارتبط قد املدرسة اسم ولكن
سياقها وإقامة والروايات األقوال وقبل بل األناجيل قبل األوىل الوحدات هذه اكتشاف
التدوين. لنشاط نتيجة كانت أو ثانوي أو أويل تراث إىل تنتمي كانت سواء التاريخي
وحداٍت إىل النصوص تقطيع ويفضل ديبليوس، عند الصوري البناء بولتمان يرفض
فقرة، كل وتاريخ املجاورة، البيئات يف املماثلة الوحدات مع تشابهها مدى ومعرفة أوليٍة
منهج فإن بنائيٍّا استنباطيٍّا ديبليوس منهج كان فإذا وتكوينها. نشأتها عىل والبواعث
مثل العامة الفلسفية املبادئ بعض عىل اعتماده من بالرغم تحلييل استقرائيٌّ بولتمان

التصوير. يف والرغبة التفرُّد
ويُرجع األناجيل فيها نشأت التي البيئة وإىل األوىل الجماعة إىل ألربت يرتد وبينما
العبادة أن يرى برترام فإن والفريسيني، الَكتَبة مع عيىس مناقشات إىل بينها االختالف
تاريخ عىل كثريًا يعتمد وال وتكونت، األناجيل فيها نشأت التي الوحيدة البيئة هي kult
«نقد بني املدرسة يف قائًما التأرجح يظل وبالتايل بولتمان؛ يفعل كما املقارن األديان

األدبية.2 األشكال عىل واالعتماد األشكال» «نقد وبني البيئة إىل واللجوء املصادر»

Dibilius: op. cit., pp. 4-5; E. V. Mcknight: What is Form Criticism? (Philadelphia, Fortress 2

Press, 1967). pp. 1–16; R. Bultmann. Form Criticism (New York, Harper, 1962), pp. 11–24;
N. Perrin: What Is Redaction Criticism? (Philadelphia. Fortress Press, 1971), pp. 13–21;
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األدبية» األشكال «نقد نشأة ثانيًا:

نفسه الوقت يف يعني فهو Formgeschichte مصطلح ترجمة يصعب أنه والحقيقة
أشياء: ثالثة

وتطوًرا، وتكوينًا نشأًة للكالم األدبية األشكال تتبُّع أي األدبية»، األشكال «تاريخ (أ)
القديمة. اآلداب يف بمثيالتها ومقارنتها األدبية، «األنواع» باسم النقد علوم يف املعروفة هي

الدارسني. معظم عند والشائع للمصطلح، الحريف املعنى إىل الرتجمات أقرب وهي
عملية أو formation التكوين تعني هنا فالصورة اإلنجيل»، تكوين «تاريخ (ب)
شفاًها املتفرقة املستقلة الوحدات من ابتداءً اإلنجيل تكوين عملية هو فاملهم «التشكيل»
لعملية الخارجية املظاهر هي والتي لألناجيل النهائية األشكال وليست وتاريًخا تدوينًا أو
يريد واألنثروبولوجيا اللغة علوم وبمصطلح األول، املعنى من أوسع معنى وهو التكوين،
يف تحليلها الثاني يريد بينما synchronic الزمانية املعية يف الصور تحليل األول املعنى

.Diachronic الزماني التتابع
األوىل الجماعة شعور يف تخلَّقت قد األدبية فاألشكال التاريخي»، الشعور «صور (ج)
من النص األوىل. الجماعة لدى التاريخي للشعور صور األمر حقيقة يف فإنها وبالتايل
العالم يدرك الذي هو والشعور للنص. تكون أن قبل للشعور والصورة الشعور، وضع
وتحركه أسطورة، أو خيالية حكاية أو قصة أو َمثَل صورة يف عنه يعرب ثم ويتصوره
علم يف األسايس برافدها املدرسة يربط والذي األعمق املعنى وهو َقْصدية، وغايات بواعث
واليشء واملعنى اللفظ يتكلم؛ للفظ الثالثة للمعاني طبًقا «الفينومينولوجيا». أو الظواهر
الجانب عىل منها سنقترص جوانب ثالثة وللمدرسة واملوضوعية. واملضمون الصورة أي

وهي: فقط األول

ابتداءً وأفعاله عيىس أقوال تدوين فيها تم التي املختلفة األدبية األشكال دراسة (١)
يف املماثلة األشكال من ابتداءً صياغتها وطرق املدون، الرتاث حتى الشفاهي الرتاث من

R. A. Fuller: A Critical Introduction to the New Testament (London. G. Duckworth, 1966),
pp. 81–83; G. M. Tucker: Form Criticism of the Old Testament (Philadelphia. Fortress
Press, 1971); H. Gunkel: The Legends of Genesis (New York, Schocken, 1966); wew Rust:
Tradition History and the old Testament (Philadelphia, Fortress Press, 1972); J. G. H.
Hoffman: Les Vies de Jesus et le Jesus de l’Histoire (Uppsala, 1947). pp. 166–168. E. V.

.McKnight: op. cit, pp. 13–16; R. Bultmann: op. cit., pp. 166–168
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الصغرية الوحدات تشكيل وكيفية القديمة، والرشقية والعربية اليونانية القديمة اآلداب
األشكال هذه عن الكشف هو الجانب هذا ومهمة األناجيل. أصبحت حتى بينها والربط
التأويل. أو التفسري أو الفهم عملية تبدأ أن قبل وتطورها نشأتها وبيان وتصنيفها األدبية
نَد بالسَّ يتعلَّق ال أنه إال النصوص صحة إلثبات القديم التاريخي النقد عن البديل وهو

باملتن. ولكن
أو املوت أو امليالد أساطري مثل :Demythologisation األسطورة تكوين دراسة (٢)
األوىل املسيحية الجماعة شعور يف حدثت التي التأليه عملية من ابتداءً نشأت وقد البعث.
نسج تم وقد لشخصه. املطلق التأليه حتى وأفعاله عيىس بأقوال اإلعجاب من ابتداءً
يف مرتا ديانة مثل منوالها وعىل املجاورة الشعوب لدى املوجودة ملثيالتها طبًقا األسطورة

إرسائيل. بني عند األنبياء معارج بعض أو والرومان اليونان آلهة أو فارس
الكشف مجرد هو األسطورة تكوين كان ملا :Demythisation األسطورة تأويل (٣)
مصدرها إىل إرجاعها هو أسطورة تأويل فإن األوىل املسيحية الجماعة شعور يف عنها
التواضع وحدها. األوىل للجماعة التاريخي الشعور يف وليس العام اإلنساني الوجود يف
اإلنساني. للوجود مكونات واأللم واملوت والحياة إنسان. كل يدركها واإلخالص والتضحية
فلسفات أهمية أتَْت هنا ومن اإلنسان. بأفعال تتعلَّق والعقاب والثواب واملغفرة والذنب
واملصدر األساس هو الذي اإلنساني الوجود ألبعاد وتحليله هيدجر عند خاصة الوجود

3.Hermeneutics الهرمنيطيقا أهمية تأتي أيًضا هنا ومن األسطورة. لتأويل

R. Bultmann: Glauben und انظر: والثالث. الثاني الجانبني بتناول خاصة بولتمان عرف وقد 3

Verstehen, I, II, III, (Tübingen, 1961-2); L’interprétation du Nouveau Testament (Paris,
Aubier, 1955); Kerygma and Mythos, I, II, III, IV, V, (Hamburg, 1952–60); Kerygma and
Myth (New York, Harper, 1961); Jesus Christ and Mythology (New York, Scribner and
Sons, 1958); Myth and Christianity; An Inquiry into the Possibility of Religion without
Myth (New York, Noonday Press, 1971); History and Eschatology: The Presence of Eternity
(New York, Harper, 1975); J. Huby. L’evangile et les évangiles (Paris, Beauchesne, 1954)
p. 89; H. Hanafi, Les Méthodes de l’Exégèse (Cairo, 1965); L’Exégèse de la phénoménologie
(Cairo, 1979); La phénoménologie de l’exégèse, essai d’une herméneutique existentielle

.â partir du Nouveau Testament (Cairo, 1989, Forthcoming)

260



العامة واملسلَّامت األولية املبادئ ثالًثا:

الفردية الفروق عن النظر برصف عامة مسلَّمات أو أولية مبادئ عدة عىل املدرسة وتقوم
وأهمها: محكم، منهج لخطوات تكوينها مدى وعن عددها وعن زعمائها بني

املصادر نقد إليها انتهى التي النتائج األوائل املدرسة زعماء يقبل املصادر: نقد (أ)
ذلك بعد يسهل للبحث بمادة املدرسة يمد األناجيل بني املتبادل األدبي االعتماد إن إذ
مرقص استخدم وكيف Q املصدر ومرقص ولوقا متى استخدم كيف ومعرفة عليها العمل
(وهو األشكال لنقد مقدمة مجرد املصادر نقد أن والحقيقة األوىل. املصادر Q واملصدر
األوىل الوحدات معرفة ذلك بعد ت تمَّ إذا ألنه األنجلوسكسون) النقاد لدى املفضل االسم
معرفة ذلك بعد يسهل فإنه الوحدات لهذه األول التاريخ وتحديد األشكال نقد بعد

املكتوبة.1 الروايات

الصورة» «نقد تعبري Curtis, Easton, Grant, Lightfort, Talyor األنجلوسكسون النقاد استعمل 1
.Form Criticism

.Hoffmann, op. cit., p. 167
E. V. McKnight. op. cit., pp. 17–20; Bultmaan, FormCriticism pp. 25–31; Hoffmann, op.
cit., pp. 168–175; Dibilius, From Tradition …, pp. 9–36, 178–217, 218–232; R. H. Fuller,
op. cit., pp. 83-84; N. Perrin op. cit., pp. 15-16; S. Kistmaker, The Gospels in Current
Study (Michigan, Baker House, 1972), pp. 38–50; R. H. Fuller. The New Testaments in
Current Study (New York, Scribner and Sons, 1962), pp. 70–85; A. Robert and A. Feuillet,

.Introduction â la Bible I. Ancient Testament (Belgium, Desclée, 1957), pp. 324–330



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

صغرية مستقلة وحدات من Q مرقص، املصدران؛ ن تكوِّ املستقلة: الوحدات (ب)
الشفاهية مرحلتها يف عليها التعرف ويمكن ن. تُدوَّ أن قبل شفاهيٍّا أوًال موجودة كانت
الذين هم األناجيل وُكتَّاب األنثروبولوجيا. وعلم االجتماع وعلم النفس علم عىل باالعتماد
الباحث ومهمة أكرب. مجموعات يف أجزائها بني وربطوا مصطنعة أُطر يف بينها جمعوا
تكوين عىل السابقة الصغرية الوحدات هذه عن الكشف بعد املتأخر الربط هذا معرفة
املرحلة يف ديبليوس عليها وتعرف املجموعات، هذه وجود شميت أثبت وقد األناجيل.
عىل سابًقا كان منها والبعض املرأة، وشفاء يائري قصة من واضح هو كما الشفاهية
املجموعات هذه ملثل طبيعية حدوًدا هناك أن عىل بولتمان ويؤكد األناجيل. كتاب تجميع
ذلك بعد تجاوزها يمكن حدود وهي تماًما، تحديدها يتم لم لو حتى الشفاهية الفرتة يف
وجدت فقد اآلالم»، «رواية وهو القاعدة من استثناء واحد جزء هناك التدوين. مرحلة يف
األربعة، األناجيل يف ومتشابهة األوىل، الفرتة يف عيىس حياة عن مجمعة غري واحدة كوحدة
فرواية ذلك ومع عيانية. شهادة عن وتعرب كثرية، أقوال أو حوار أو مواقف فيها توجد ال
لنقل مبكرة لعملية نتيجة وديبليوس بولتمان عند وهي الروايات. أقدم ليست مرقص
الروايات ألن خالًصا؛ تاريًخا — عليها العثور تم لو — األوىل نواتها تكن لم الرتاث.
ووحداتها األناجيل، روايات أقدم هي أوسع. سياق يف الحوادث تنقل األناجيل يف الحالية
عىل إجابة أتت فقد ومكانها. وزمانها سياقها يف إال لها معنى ال وجدت، إن الصغرية،
وأجرى باركهم الذين الناس من الصليب إىل عيىس إحضار تم كيف األوىل: الكنيسة سؤال

وآياته؟ معجزاته عليهم
يف نشأتها منذ حياتها لها املستقلة الصغرية الوحدات هذه األناجيل: تكوين (ج)
وحدات يف بينها الجمع ثم تدوينها ثم شفاهيٍّا ونقلها األوىل للجماعة التاريخي الشعور
أهداف لخدمة واحد وتصور إطار يف األجزاء بني وربطوا األناجيل ُكتَّاب جاء حتى أكرب
التغريات ورصد تراٍث لكل األوىل األشكال إىل الرجوع أو الصعود إذن الباحث مهمة معينة.
اآلداب يف املحيطة املشابهة والنصوص األناجيل نصوص بني املقارنة ثم عليه طرأت التي
عون مجمِّ هم بل مؤلِّفني إذن ليسوا األناجيل كتاب األحبار. أدب يف أو القديمة الشعبية
استعملتها سابق تاريخ لها مادة وكل بينها. نسقوا سلًفا موجودة ملادة ومحرِّرون
عليها إضافات حدثت ثم محور أو نواة أو قلب لها ملصالحها، تحقيًقا األوىل الجماعة
اإليجاز قانون وأهمها الشفاهية، الرواية ونقل األدبي العمل تطور لقوانني طبًقا بعُد فيما
قصة يف الحال هو كما والتفاصيل األسماء تُضاف ثم األصل، هو فاإليجاز واإلطناب.
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العامة واملسلَّمات األولية املبادئ ثالثًا:

شاب، متى وعند رئيس لوقا عند فهو .(١٧–٢٢ :١٠ (مرقص، عيىس عن الباحث الغني
ويبني عيىس. مطلب سمع بعدما رأسه هز أحدهما أن Nazaréens النارصيني إنجيل ويف
يديه، عمل من قوته يكسب بنَّاء، كان الجافة اليد صاحب الرجل أن الِعْربانيني إنجيل
من الرواية تخليص هي النقد عملية تكون وبالتايل املوقف؛ مع متكيفة بصالة ويتمتم
مسح مثل مركزية نقطة له مقطع كل األوىل. النواة عىل الحصول أجل من الزيادات هذه
تحول مقطع (١٦–٢٠ :١ (مرقص، التالميذ نداء أن كما .(٣–٩ :١٤ (مرقص، بطانيا
برش.» صيادي «سأجعلكم عيىس قول من ابتداءً خيالية حكاية إىل (١–١١ :٥) لوقا يف
زادت بل األصلية حالتها يف حفظها يتم لم املقاطع أن وبولتمان ديبليوس من كلٌّ ويعرتف
عىل وطبَّقه نفسه القانون جونكل الحظ وقد بعد. فيما واملكانية الزمانية التحديدات عليها
اإليجاز ينطبق قد إذ ذاته؛ للقانون املقاطع جميع تخضع ال وقد القديم. العهد روايات

آخر. عىل اإلطناب ينطبق بينما أحدها عىل
بدايتها يف نشأت الصغرية الوحدات هذه :Sitz im Leben الحياتي املوقف (د)
مواعظ األصل يف فهي عقائدها. ونرش األوىل الجماعة إيمان لخدمة تبشريية كمواعظ
يف تعيش وحدات فهي ثم ومن الوقائع؛ رصد وليس التبشري، هدفها تاريًخا، وليست
والوظائف البواعث إطار يف الحياتي وضعها يف إال فهمها يمكن وال الجماعة، شعور
ولها وانفعاالت، عواطف تحركها فالجماعة الجماعة. تحرك التي واملصالح واألهداف
كيفية معرفة أساسها عىل يمكن والتي املتباينة ووالءاتها وعقائدها للعالم، راتها تصوُّ
ومصالح الروايات خلق عىل والبواعث الصغرية الوحدات بني والربط األناجيل تكوين
Messia كمخلِّص عيىس إثبات متى هدف كان فقد بينها. االختالفات وتفسري الجماعة
Ebionit الفقراء أحد أنه عىل عيىس تصوير مرقص هدف وكان الكنيسة. رشعية وإثبات
والربط األناجيل صياغة طريقة يف البواعث هذه تدخلت وقد اليهودية. بإيمان يحظى حتى
ُسمي مستقل نقد يف املوضوع هذا استقل لقد بل أكرب. مجموعات يف الصغرية الوحدات بني
وأهداف الكاتب وبواعث اإلنجيل تدوين كيفية يف Redaction criticism التدوين» «نقد
متأخرة وآراء عقائد عىل تحتوي بل لعيىس حياٍة تواريخ ليست فاألناجيل الجماعة.
ارتدادية بحركة لها طبًقا األناجيل تدوين وتم املتأخرة، املسيحية الجماعة يف ظهرت
لقد برجسون. يقول كما فيه وترائيه املايض يف الحارض قراءة طريق عن Retrograde
الرئيسية ديبليوس مسلَّمات إحدى وهذه أغراضها. ق وحقَّ الكنيسة حاجات الرتاث لبَّى
من وبالرغم األوىل. املسيحية الجماعة لحاجات طبًقا األناجيل بناء يُعيد أساسها عىل التي
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

عن االستغناء عدم يؤكد أنه إال الكنيسة، إىل منه ويذهب النص بتحليل يبدأ بولتمان أن
النص تحليل بعد تفصيلها يمكن حتى وتاريخها األوىل املسيحية للجماعة املؤقتة الصورة
عىل األدبية» األشكال «تاريخ واعتماد املقارن األديان تاريخ أهمية تبدو وهنا النهائي.
دائرة من بدأت املسيحية الحركة أن ديبليوس يرى األديان. بني مقارنات من يقدِّمه ما
وقريبة بولس عىل سابقة هلينية مسيحية ذلك بعد أتت ثم عيىس. حول فلسطينية آرامية
اليونانية تتحدث مناطق يف بولس عىل السابقة املسيحية الكنائس كانت إذ اليهودية؛ من
باليهودية. ارتباًطا أقل بولس كنيسة ذلك بعد أتت ثم باليهودية. صالتها تقطع أن دون
التي الفلسطينية الكنيسة من شكلها عىل تحصل لم ديبليوس عند املتقابلة فاألناجيل
بولس عىل السابقة الهلينية الكنائس من بل املتأخرة بولس كنيسة من أو اآلرامية تتحدث
وآمالها اليهودية إيمان أن الكنائس هذه أكدت وقد باليهودية. وثيًقا ارتباًطا واملرتبطة
من عيىس برتاث املسيحية هذه اهتمت فقد املسيح. عيىس املسيح؛ بقدوم اكتملت قد
مشيانيٍّا بل تاريخيٍّا إذن الهدف يكن لم أتى. قد طويًال املنتظر الخالص أن نظر وجهة
أساس هو فالتبشري الرتاث. هذا بنقل واملعلمون اظ والوعَّ املبرشون قام وقد .Messianic
التي لألغراض طبًقا وتوجيهها املواد تكوين تم أساسه وعىل التاريخ ومصدر الرتاث
السبب ولهذا الكنيسة. لحاجات طبًقا والوعظ التبشري خدمة أجل من تحقيقها إىل تهدف
بولتمان يستغن ولم .Botschaft und Geschichte والتاريخ» «الرسالة ديبليوس كتب
يف الصغرية الوحدات تحليل قبل األوىل املسيحية الجماعة لحياة املؤقتة الصورة هذه عن
املسيحية رئيسيني؛ قسمني إىل األوىل املسيحية تقسيم عىل اقترص ولكنه املتقابلة األناجيل
الديانات إطار يف األوىل «املسيحية بولتمان كتب ولهذا الهلينية. واملسيحية الفلسطينية

القديمة».
وحدات أخذوا كتَّابها أن تبني لألناجيل فاحصة قراءة أية إن األشكال: تصنيف (ه)
بذلك ديبليوس يعني وال تتشكَّل. أن قبل بها خاصة أدبية أشكال لها كانت املواد من
الصورة أسلوب األدبي، األسلوب يعني بل عبقري، صاغه روائي لفن الجمايل املستوى
من شعورها يف املوجودة األدبية األشكال منوال عىل األوىل املسيحية الجماعة خلقتها التي
صورتها يحدد الوحدة فاستعمال املوروثة. الشعبية اآلداب من أو القديم الديني تراثها
األوىل املسيحية الحياة من ابتداءً ذاتها األشكال تطوَّرت وقد مسبقة. نقدية نظرية وليست
باالنفعاالت مليئة ذكريات كانت بل البداية يف كاملة تكن لم الكنيسة. يف حياتها وعرب
قدرة أكثر تصبح كي أشكاًال أخذت ثم املؤمنني. من واإلكثار الدين ولنرش التوبة حول
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العامة واملسلَّمات األولية املبادئ ثالثًا:

أصبح كلها املسلمات هذه عىل واعتماًدا النفوس. يف تأثريًا األكثر واإليمان التوبة جلب عىل
اعتماًدا وتصنيفها األشكال هذه تاريخ تتبع هو األدبية األشكال لتاريخ الرئييس الهدف
الهدف يظل ولكن القديمة، واآلداب الشعبية البيئة وبتحليل األدبي النقد مبادئ عىل

مضامينها.2 عن النظر برصف األدبية األنواع تحديد هو األسايس
وأسمائها، األشكال تصنيف حول األدبية األشكال تاريخ مدرسة زعماء ويختلف
كما وبولتمان. ديبليوس املدرسة زعيما أوردها التي تلك هي التصنيفات أشهر ولكن
األدبية األنواع تحديد عىل ساعدت التي والعوامل التصنيف مقاييس بني التمييز يصعب
الحياتية (البيئة الحايل وجودها عىل والباعث ومضمونًا)، (صورة املادة عرض طريقة مثل
األنواع تحديد يصعب كما األخرى. اآلداب وبني بينها الشبه وأوجه فيها)، ولدت التي
النوع تحديد يمكن إذ االعتبار؛ يف املضمون أخذ دون فحسب الشكل حيث من األدبية
األحبار. أدب ويف القديم العهد يف يشابهها ما لها التي األمثال يف الحال هو كما األدبي
تعجب أمري، خطاب استفهامية، صيغة جربية، عبارة محدد؛ شكل لها الرب فأمثال
الروايات أغلب أو املقطع أو الفقرة نوع تحديد عىل القادر هو وحده املضمون ولكن نبوي،
التصنيف هذا ويكون األساطري. أو الخيالية الحكايات مثل واضح شكٌل لها ليس التي
الشكل يعطي فالتصنيف كذلك. ليس الحال ولكن تماًما، يطابقه النصاألدبي أن لو مثاليٍّا
.Mishform متداخلة األشكال تكون الحاالت أغلب يف ولكن الخالصة، حالته يف األدبي

.Dibilius, From Tradition … pp. 37–69; E. V. Mcknight, op. cit., pp. 21-22 2
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ديبليوس عند األدبية األشكال رابًعا:

هي: خمس، يف األدبية األشكال ديبليوس يحدد

قصرية مفارقات عىل تحتوي جامعة حية رواية وهي :Das Paradigm النموذج (١)
وغياب منها فائدة ال التي التفصيالت غياب يف له عمل أو لعيىس جملة إبراز إىل وتهدف
وجود وعدم التشخيصات، رسم وغياب واملكان، الزمان يف املعينة واملواقف األعالم أسماء
عيىس، شخص عىل الرتكيز بهدف ذلك وكل واملشاهدين. املستمعني انتباه تسرتعي جوقة
عىل الجماعة فعل برد الرواية الجوقة تنهي ثم الكنيس. اإليمان صلب يف وفعله فقوله
من يتكون منها وكل واحد. موضوع حول ثالثة أو حواران النموذَج ويتخلَّل املشهد.
إىل خاص موضع يف الخاص السؤال يحول الذي لعيىس قول حول مركزة مستقلة رواية
الحال هو كما الخاصة إجابته املحاور إجابة عيىس يجعل وأحيانًا عامة. مبدئيٍة إجابة
ويختم وتقويته. املعنى لتأكيد تمهيدي إعالٌن القول يسبق وأحيانًا كنعان. امرأة قصة يف
املحاورين إىل يُشار وال املثال. لتكملة أو التالميذ لتعليم تعليٍق أو له بقوٍل الحوار عيىس
وإذا «الَكتَبة». أو «الفريسيني» مثل جمع باسم أو «البعض» مثل شخصية غري بطريقة إال
(باستثناء كلها الجماعة مخاطبًا عيىس يجيبه جماعة باسم رسميٍّا متحدثًا املحاور كان
فتغيب عيىس أصدقاء كانوا وإذا الوصايا). أعظم حول والحوار شمعون عند الغداء فقرة
منظر له فني وعمل أدبي شكل إذن النموذج ومريم. مارته حول أقواله مثل التفصيالت
للنموذج ديبليوس ويحدد مأثور. قوٍل أو حكمٍة إىل وينتهي ،action فعل وبه ،setting
يف استعماله بسبب والبساطة اإليجاز األدبي، السياق عن االستقالل خصائص: خمس
عيىس، أقوال يربز الذي التعلُّمي األسلوب األدبي، دون الديني واللون األسلوب الوعظ،
وهي للمشاهدين. فعل رد أو منه فعل أو لعيىس حكمة أو للوعظ مفيدة بفكرة النهاية



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

وأقرصها الفريسيني مع عيىس مناقشة أطولها آيات) ثماني إىل خمس (من قصرية مناظر
األوىل. يسميها لذلك املسيحية للرواية أسلوب أقدم عىل وتحتوي املعجزات. إجراء رفضه
ا عامٍّ قانونًا ديبليوس ويضع كبرية. التاريخية قيمتها تظل عيان شهادة التبشري كان وملا
صحيحة كانت الوعظ من قريبًة الرواية كانت «كلما كاآلتي: التاريخية صحتها لضبط
ويرضب خالصة. خيالية رومانسية أدبية روايات إىل تغيريها املستبعد ومن تاريخيٍّا.»

1.(١٣–١٧ :١٢ (مرقص، الجزية بروايات ذلك عىل املثل
قصد عن ل تفصِّ مختلطة رواية وهي :(Tale, Novel) Die Nouvelle القصة (٢)
الصحيح الرقم فتعطي الحياة. إىل زائري ابنة يعيد الذي عيىس تجاه الدهماء فعل ردود
عيىس أقوال ولكن ومساعديه، عيىس بني حواًرا تصوغ أنها كما الخبز. تكاثر بمناسبة
معجزات حول تدور وهي الحوادث. ورسد املناظر ووصف ذاتها الرواية أمام أهميتها تفقد
الذين واملعلمني الرواة من بل الوعاظ من الحالية صورتها يف تنشأ ولم معظمها. يف عيىس
األسلوب يظهر ذلك ومع بفن. يكن لم وإن التصوير من بمزيٍد عيىس حياة قصة رووا
املعجزة، «تكنيك» ثم املرض قصة أوًال تأتي النموذج. يف يظهر مما أكثر الرواية يف األدبي
وهي النموذج. من أرقى أدبي أسلوب إىل تنتمي فالقصة املعجز. الفعل نجاح وأخريًا
بعد معها تختلف ولكنها ذاتها، يف كاملة فردية روايات أنها يف فقط النموذج تشبه
الراوي وضع من موسع تفصييل وصف عىل وتحتوي النموذج، من أطول فالقصة ذلك.
رأي يف ألنها دينية مواعظ بها يوجد وال ممارسته. ويحب فنه يعشق الذي املعلم أو
إىل أقرب وكانت الكنيسة، يف مركزي وضٌع لها يكن ولم التبشري، يف تكن لم ديبليوس
ولذلك النموذج؛ مثل تعليمية غايتها تكن لم الرباجماتي. الطابع ذات الدنيوية الروايات
نشأت وقد نتيجة. أي إىل تنتهي ال أو العامة القيمة ذات عيىس أقوال فيها تتناقض
خارج النماذج تطويل األول: الطريق طرق؛ ثالثة من ديبليوس عند أدبي كشكل القصة
بأسلوب أو املعجزات لروايات طبًقا القصص واملعلمون الرواة اعتاد فقد الوعظ؛ سياق
واستعملوا النموذج، من غنًى أكثر وجعلوه املعجزة مضمون فقدَّموا الشائعة. املفارقات

،٢٠–٣٠ ،١–٥ :٣ ،٢٣–٢٨ ،١٨–٢٢ ،١–١٢ :٢ مرقص، اآلتية: النماذج إىل ديبليوس يشري وكذلك 1

–٢٣ :١ مرقص، مثل وضوًحا أقل أخرى نماذج إىل يشري كما .٣–٩ :١٤ ،١٣–١٧ ،١٢ ،١٣–١٦ ،٣١–٣٥
،٥١–٥٦ :٩ لوقا، ،٢٣ :١٢ ،١٥–١٩ :١١ ،٤٦–٥٢ ،٣٥–٤٠ ،١٧–٢٢ :١٠ ،١–٦ :٦ ،١٣–١٧ ،٢٧

.١–٦ :١٤
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ديبليوس عند األدبية األشكال رابًعا:

ربما خارجية بواعث تقديم والثاني: وغنى. حياة أكثر القصة لجعل الرواية عنارص كل
(مرقص، املاء عىل عيىس سري قصة أن مثًال ديبليوس يشعر إذ األوىل النماذج عىل غريبة
األرض عىل اإللهي التجيلِّ باعث دخول من نشأت ربما (٢٢-٢٣ :١٤ متى، ،٤٥–٥٢ :٦
وشدة عاصفة هبوب مثل صعب موقف يف الناس يساعد وهو عيىس عن بدائية رواية يف
الشعبية اآلداب من خارجية مواد فاستعارة الثالث: الطريق أما األمواج. وهياج الرياح
هناك الهليني األدب ويف كلها. القصة تؤخذ كانت الحالة هذه ويف القديمة، الدينية أو
اإللهي. واملبعوث هللا بني الحدود فيها وتختفي باألساطري استبدالها تم مشابهة قصص

2.(٤٠–٤٥ :١ (مرقص، األبرص شفاء مرقص يف قصة وأول
الناس اهتم قديٍس حول دينية رواية وهي :Die Legende الخيالية الحكاية (٣)
عن يشء معرفة يف الرغبة مزدوجة؛ لرغبة تلبية الكنيسة يف ظهرت وبمصريه. بأعماله
التي والرغبة عيىس؛ قصة يف ونساءً رجاًال القديسني من كثري وعن اإلنسانية الفضائل
عندما املسيح قصة يف واضح هو كما النحو هذا عىل ذاته عيىس ملعرفة ذلك بعد تطوَّرت
الحكاية ِسمات عن بوضوٍح تكشف التي (٤١–٤٩ :٢ (لوقا، عاًما عرش اثني عمره كان
مسيحية صياغة النموذج فبينما كنقيضني. والقصة النموذج بني تربط وهي الخيالية.
الحكاية فإن دنيوي، بأسلوب املحيط العالم عن تعبري والقصة الدينية، الرتبية أجل من
بل تماًما دنيوية ليست ولكنها أيًضا املحيط العالم ومن الشعبي األدب من مقولٌة الخيالية
يظهر واألولياء، القديسني موالد يف تُروى دينية قصة أنها أي الدينية، الرتبية إىل تهدف
الحكايات عن يفرقها ما وهو الشخصية بالحياة االهتمام مثل باألسباب االهتمام فيها
باملعنى للعبادة خيالية حكاية فهي اآلالم رواية يف ذلك ويتضح الشعبي. األدب يف الخيالية
القارئ أو املستمع فيها يجد وموته، عيىس إلدانة املؤملة الحوادث تمثيل أجل من السببي
القصة تطورت اآلالم. لهذه املسيحيني تعظيم يف السبب هي التي اإللهية اإلرادة عن التعبري
هللا يعظمه بسببها التي وتجاربه إنسان أعمال تروي شخصية خيالية قصة وأصبحت
وتقوده الحيوانات، ويستأنس األعداء، ويصالح باملعجزات، يقوم خاص. بقدر ويخصه
فإذا اإللهي. الفضل آيات تظهر شهادته ويف الخالص. إىل النهاية يف واملخاطر األزمات

،٢١–٤٣ ،١–٢٠ :٥ ،٣٥–٤١ :٤ مرقص، اآلتية: الوحدات من اآلتية القصص ديبلوس ويعطي 2

Dibilius, From أيًضا: انظر ،١١–١٦ :٧ لوقا، ،١٤–٢٩ :٩ ،٢٢–٢٦ :٨ ،٣٢–٣٧ :٧ ،٤٥–٥٢ ،٣٥ :٦
.Tradition …, 70–103; Fuller, Critical …, p. 78; E. V. McKnight, op. cit., 22-23
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األفعال حول التفصيالت من بمزيٍد والقصة التصوير، يف بنقٍص يتميَّز النموذج كان
من آية واإلنسان البرشي، املصري تتناول الخيالية الحكاية فإن الشخصيات، تصوير دون
الحكاية فإن إنسانًا أصبح أن بعد هللا مع يتعامالن والقصة النموذج كان وإذا هللا. آيات
الحكاية أن الطبيعي ومن إلًها. يصبح ألن طريقه يف الذي اإلنسان مع تتعامل الخيالية
إىل تؤدي قد الدينية الراوي اهتمامات أن ديبليوس ويعرتف تاريًخا. تقع لم الخيالية
حياته أشكال تحوُّالت وإىل البطل تعظيم وإىل تاريخي ال نحٍو عىل املعجزة عىل الرتكيز
لكل التاريخي املضمون إنكار الخطأ من ذلك ومع تجليها. ومظاهر transfiguration
ألية معارضته وعدم التاريخي بالتأكيد الراوي اهتمام عدم من الرغم عىل خيالية حكاية
مثل القديم، الرشق آداب ويف اليهودي األدب يف املتشابهة األمثلة طريق عن املادة يف زيادة

«البيوجرافيا».3 قوانني تنطبق األدب من النوع هذا كل ويف بوذا. قصة
عىل ديبليوس تأكيد من بالرغم :(saying, exhortations) Die paranese القول (٤)
يف له التبشري لحاجة نظًرا عيىس أقوال أيًضا يتناول فإنه املتقابلة األناجيل يف الرواية مادة
والعبادة للحياة لهم قواعد عيىس زمان يف العرصية الحياة اليهود أخذ وكما الديني. التعليم
أقوال املسيحيون تناول كذلك والالهوتي، التاريخي الرتاث أخذهم من جدية أكثر نحٍو عىل
املسيحية الحياة لتناولها مهمًة األقوال كانت الروايات. تناولوا مما أكثر بجديٍة عيىس
معتربة كانت فقد عيىس، بأقوال مملوءة األوىل البشارة األوائل املعلمون نقل العبادة. وطرق
الرب. من تكن لم إن الرب يف كلها البشارة وكانت الرب، من أو القدس الروح من إلهاًما
لألقوال. والتعليم واإلرشاد الوعظ طابع عىل الرتاث ركز عندما التغريات بعض اعرتَتْها ثم
إلدخال جديد ميل ظهر كما قبل. من الطابع هذا لها يكن لم التي الكلمات معاني ت فتغريَّ
الحياة قواعد عىل فقط ليس األقوال من الحصول أجل من املسيح طبيعة حول أقواٍل
تفوه الذي الشخص طبيعة حول اإلشارات بعض الستنباط بل اإلنسان، لحياة الشخصية
يف مرقص لها فضَّ التي هي األقوال هذه حد. أبعد إىل التيار هذا يف الكنيسة وسارت بها.

األقوال.4 معاني لتصوير parables األمثال تأتي وهنا الروايات. دون إنجيله

العشاء يف غرفة عىل والعثور حمار، عىل والعثور بيالطوس امرأة حكايات من أمثلًة ديبليوس ويعطي 3

Dibilius, From Tradition …, pp. 104–132. McKnight, انظر: مريم. وعذرية عيىس والدة األخري،
.op. cit., 24; Hoffmann, op. cit., p. 168

.Dibilius, From Tradition …, pp. 233–265; McKnight, op. cit., pp. 24-25 4
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ديبليوس عند األدبية األشكال رابًعا:

عىل هللا، وهو واحد، طرف من أفعاًال تقص رواية هي :Der Mythus األسطورة (٥)
حياة وتصوغ أفعاله. أو هللا أقوال دون املعلم أقوال عىل يحتوي الذي النموذج عكس
عظمة إىل إلهي بأمر جديد من ويُبعث إلهي بأمر التألُّم فيأتي إلهية صورة يف الشخص
معجزة ثالث؛ يف ديبليوس يحددها قليلة املتقابلة األناجيل يف واألساطري جديدة. إلهية
اإللهي والتجيلِّ ،(١٢-١٣ :١ (مرقص، عيىس وامتحان ،(١–١١ :١ (مرقص، العماد
األسطوري. الجانب بهذا يتعلق فيما بينها فيما األناجيل وتختلف .(٢–٨ :٩ (مرقص،
نصبعث يظهر ولم املضمون. حيث من وليس الشكل حيث من مرقصأسطوري فإنجيل
األسطوري التمثيل يف نقًصا هناك إن بل بطرس. إنجيل ظهور حتى األناجيل يف املسيح
وال وأصدقاء. وأقارب وميالًدا وأرسًة ا أمٍّ له إن إذ األرض، عىل املسيح بقدوم يتعلَّق فيما
أن ديبليوس ويؤكد أسطوري. بطل عن تتحدث ال فالنماذج أسطورة، عيىس أن ذلك يعني
عملية عىل الشواهد أقدم وهي األوىل النماذج ألن نشأتها يف أسطورية ليست عيىس قصة
متأخرة املسيح حول األساطري نشأت بل أسطوري. بطل أي تُعطينا ال الرتاث، تكوين
ولها املسيح. أسطورة مؤسس هو فبولس بولس؛ رسائل أثر وتحت األناجيل تكوين عن
فداء يف الهليني الرتاث ويف السماء، إىل إلياس صعود مثل القديم العهد يف يشابهها ما
اإلله ابن مثل مسيحية أساطري إىل األساطري هذه من كثري تحول وقد اإلله. نصف أو هللا

والبعث.5

.Dibilius, From Tradition …, pp. 266–286; McKnight, op. cit., p. 24 5
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بولتامن عند األدبية األشكال خامًسا:

أقوال بني التمييز إطار داخل املتقابلة األناجيل مواد لكل مفصًال تحليًال بولتمان قدم
عىل تناول ثم الرب. وأقوال املقاطع رئيسيتني؛ مجموعتني إىل األقوال وقسم والرواية. عيىس
املضمون حيث من الرب أقوال إىل انتمائهما من بالرغم واألمثال األنا أقوال مستقل نحو
التاريخية والروايات املعجزات، قصص رئيسيتني؛ مجموعتني إىل الرواية مادة قسم ثم

الخيالية. القصص مع

قصرية أقواًال وتتضمن ديبليوس عند النماذج تُشبه وهي :Apothegma املقاطع (١)
التبشري من نشأ الشكل هذا أن عىل يوافق ال بولتمان كان وملا مخترص. سياق يف لعيىس
من كلمة وهي «نموذج»، من بدًال «مقطع» كلمة استعمال ل يفضِّ لذلك حالة كل يف
Pronouncement مشافهة» «قصة التعليمي، البليغ القصري القول تفيد اليوناني األدب
املقطع بولتمان ويقسم «حواًرا». Fasherوفارش ،Controversy «مناقشة» والربتز Story
الرصاع حوار األول: األخرى. عن املختلفة وأسبابها سياقها منها لكلٍّ أنواع، ثالثة إىل
وسلوك سلوكه أو عيىس شقاء مثل موضوعات النقاشحول من وينشأ Streitgespräche
.(٣:١–٦ (مرقص، السبت يوم اليابسة اليد ذي الرجل شقاء يف الحال هو كما تالميذه،
موضوعات حول معارضيها مع نقاشها يف وهي الكنيسة يف نشأ أدبي أسلوب وهو
يوجهها التي األسئلة من وينشأ Schulgeschpräche املدرسة حوار والثاني: الرشيعة.
وجود من وبالرغم .(٢٨–٣٤ :١٢ (مرقص، الَكتَبة بأحد الخاص السؤال مثل الخصوم
بسؤال األحيان معظم يف بل بالنقاش يبدأ ال املدرسة حوار أن إال االثنني بني تشابه أوجه
تقارير وهي البيوجرافية، املقاطع والثالث: املعرفة. عن الباحثني أحد من املعلم إىل موجه
يحتوي املقطع ألن هكذا ُسميت وقد .(٥٧–٦٢ :٩) لوقا قصة مثل تاريخية روايات أو



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

األمثل والنموذج األساليب أفضل ألنها باملوعظة تبدأ عيىس، حول معلومات عىل يبدو فيما
أملها عىل الكنيسة وتطمنئ حي، كمعارص املعلم تقديم عىل وتساعد الدينية، الرتبية يف
صحيح تاريخية. تقارير وليست الكنيسة داخل نشأت مثالية أبنية الثالثة واألنواع فيه.
وأعظم الحياة أسلوب حول تساؤل موضع وكان رصاع، ويف نقاش يف دخل قد عيىس أن
التاريخية، البقايا بعض عىل تحتوي قد املقاطع بعض أن أيًضا وصحيح وغريها. الوصايا
من كنسية أبنية اآلن هي كما ولكنها شخصيٍّا إليه يرجع قد املبارش عيىس قول وأن
بولتمان ويتفق املشابه. األحبار بأدب مقارنتها ذلك عىل يدل كما الفلسطينية، الكنيسة
التاريخ. وبرواية بالتاريخ لالهتمام تبًعا قصة وأصبح ر تطوَّ قد املقطع أن يف ديبليوس مع
إىل ر يتطوَّ ما رسعان فإنه التاريخ يف رواية أو التاريخ يف أهمية املقطع يقابل ما فبمجرد
تالميذه من أو عيىس أعداء بأنهم الدقة، وجه عىل السائلون، فيوصف دقة أكثر عبارات

مجهولني.1 البداية يف كانوا بينما
مجموعات ثالث إىل بدورها بولتمان ويقسمها :Herrenworte الرب أقوال (٢)

وهي: أشكالها يف الفروق بعض وجود من بالرغم ملحتواها طبًقا رئيسية

معلمي مثل الحكمة معلم أنه عىل عيىس يظهر وفيها :(Proverb) Logein الحكم (أ)
للحكم تكوينية أشكال ثالثة بني بولتمان ويميز كله، الرشق ويف إرسائيل يف الحكمة
يف الحكمة أقوال يف فقط وليس الحكمة، أدب يف كلها موجودة ذاتها باألقوال مرشوطة
مبدأ يضع Assertive والتأكيدي Declarative اإلعالني الشكل األول: املتقابلة، األناجيل
ما الفضل من الفم يتكلم «وإنما مثل: باألشخاص أو املادية باألشياء ويتعلق عنه ويعلن
يوم كل يكفي بشأنه، يهتم فالغد الغد بشأن تهتموا «فال ،(٣٤ :١٢ (متى، القلب» يف
كثريون املدعوين «ألن ،(١٠–٧ (لوقا، أجرته» مستحق العامل «ألن ،(٣٤ :٦ (متى، رشه»
النسور» تجتمع فهناك الجنة تكون حيث «فإنه ،(١٤ :٢٢ (متى قليلون» واملختارون
للحث Comparative املقارن أو lmperative األَْمري الشكل والثاني: ،(٢٨ :٢٤ (متى،
يدفنون املوتى «دع ،(٢٣ :٤ (لوقا، نفسك» اشِف الطبيب، «أيها مثل عليه والنداء يشءٍ عىل
يف اإلجابة يضع الذي Interrogative التساؤيل الشكل والثالث: ،(٢٢ :٨ (متى، موتاهم»

R. Bultmann. Geschichte der synoptischen Tradition (Göttingen, 1961), pp. 8–73; Form 1

.Criticism. pp. 37–46; McKnight, op. cit., pp. 25–27; Fuller, Critical …, pp. 84–89
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بولتمان عند األدبية األشكال خامًسا:

(متى، واحدة» ذراًعا قامته عىل يزيد أن يقدر صمم إذا منكم «ومن مثل: سؤال صيغة
.(١٩ :٢ (مرقص، معهم» العروس دام ما يصوموا أن العرس بنو يستطيع «هل ،(٢٧ :٦
كلها ترجع هل السؤال: يكون وبالتايل تدوينها؛ بعد حتى الحكم لهذه تطور حدث وقد
أدب يف يشابهها ما لها الِحَكم هذه أن عرفتا إذا اإلجابة وتصعب التاريخ؟ عيىس إىل
بولتمان ويضع .(٦-٧ :٢٥ الِحَكم، كتاب مع ٧–١٢ :١٤ لوقا، (قارن اليهود عند الحكم
والثاني: املتقابلة، األناجيل يف بعضها صاغ قد نفسه عيىس أن األول: احتماالت؛ ثالثة
وضعت قد األوىل الكنيسة أن والثالث: عرصه، يف املعروف اآلخر البعض استغلَّ قد أنه
إىل بولتمان وينتهي اليهودي. الشعبي األدب يف مخزونها من منها كثريًا عيىس لسان عىل
عىل داللة أقلها فهي وبالتايل عيىس؛ أقوال يف صحًة األقوال أقل الِحَكم أقوال بأن القول
األناجيل يف األدبية األنواع بني التشابه هذا رصد يف ديبليوس مع ويتفق التاريخ. عيىس
التي Charia مثل األوائل الكنيسة آباء كتابات ويف األحبار أدب ويف اليوناني األدب ويف
وقد حكمة. أو مثًال تعني التي Gnome معني، موقف يف لشخص مثًال أو قوًال تعني
من بالرغم التلميذ بسؤال خاصة Halakah «الحلقة» األحبار أدب يف األنواع هذه وجدت
ذلك بعد سياق يف إدخالها أو الخلقي، بالسياق صلتها وعدم خاص، سياق يف وجودها
شرياخ ابن عيىس وحكم سليمان حكم يف القديم العهد يف يُشابهها ما ولها خاص، الهتمام

الرشق.2 حكم ويف
هللا ملكوت قدوم عيىس فيها يُعلن التي األقوال وهي واألخروية: النبوية األقوال (ب)
الزمان تمَّ «قد مثل: التائبني لغري وبالهالك للتائبني بالخالص ويَِعد التوبة عىل ويحث
التي للعيون «طوبى ،(٢٥ :١ (مرقص، باإلنجيل» وآمنوا فتوبوا هللا، ملكوت واقرتب
ما يروا أن ودُّوا وامللوك األنبياء من كثريين إن لكم أقول فإني تنظرون أنتم ما تنظر
املساكني أيها لكم «طوبى ،(٢٣-٢٤ :١٠ (لوقا، يسمعوا» وأن يروا، ولم راءون أنتم
أيها لكم طوبى ستشبعون. فإنكم اآلن الجياع أيها لكم طوبى هللا. ملكوت لكم فإن
األخروية الرؤية يف بولتمان ويرى .(٢٠-٢١ :٦ (لوقا، ستضحكون» فإنكم الباكون
عيىس إىل الكنيسة نسبتها قد اليهودي األدب من مادة أن عىل شاهًدا (٥–٢٧ :١٣) ملرقص
األخروي الوعي بأن األقوال بعض توحي املواد؟ باقي عن وماذا السؤال: يكون وبالتايل

Bultmann, Geschichte, pp. 73–113; Form Criticism, pp. 52–55; McKnight, op. cit., 2

.pp. 27-28; Hoffmann, op. cit., pp. 171-172
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

:١١ متى، ،٢٣-٢٤ :١٠ (لوقا، مصدره عيىس يكون وبالتايل اليهودي الرتاث عن مختلٌف
عىل تحتوي ال األخرى األقوال بعض ولكن ،(٥٤–٥٦ :١٢ لوقا، ،٣١-٣٢ :١١ لوقا، ،٥-٦
ال ،٤٣-٤٤ ،٣٧–٤١ :٢٤ (متى يهودي بمصدر توحي ثم ومن لعيىس مميز عنرص أي
كل أن ذلك يعني وال .(٢٠-٢١ :٦ لوقا، ،٢٤–٣٦ :٦ لوقا، ،١٠–١٢ :٢٤ متى، ،٤٥–٥١
بعضها؛ صاغت قد الكنيسة ألن عيىس أقوال من أنها اليهودية من تأِت لم التي األقوال
إىل بعد فيما نسبتها ت تمَّ ثم األوىل الكنيسة آباء وضع من كانت النبوية األقوال فبعض
قول بني صلة هناك كانت كلما احتماًال أكثر الكنيس املصدر هذا ويبدو التاريخ. عيىس
الكلمات بعض وجود من بالرغم ومصلحتها الكنيسة مصري إىل إشارة أو وشخصه عيىس
األقوال من كثريًا صاغت قد ذاتها الكنسية الجماعة أن ومع التاريخ. لعيىس الصحيحة
كنبي. التاريخ عيىس ظهور إىل األخروية بعواطفهم مدينون األوائل املسيحيني فإن النبوية
الخارجية املظاهر ضد إرسائيل بني أنبياء أقوال تُشبه األمر نهاية عيىسيف أقوال من وكثري

للتقوى.3
عىل ومثاًال األوىل: للجماعة التنظيمية والقواعد اليهودية واألخالق الرشائع (ج)
من يخرج ما بل ينجسه أن يمكن دخله إذا اإلنسان من خارج هو مما يشء «ال ذلك:
أم السبت يف يُفعل أن يحل «أَخرْيٌ ،(١٥ :٧ (مرقص، اإلنسان» ينجس الذي هو اإلنسان
وعاتبه فاذهب أخوك إليك خطئ «إذا ،(٤ :٣ (مرقص، تهلك؟» أم نفس تخلِّص أن رش،
واحًدا معك فخذ لك يسمع لم وإن أخاك، ربحت فقد لك سمع فإن انفراد. عىل وبينه بينك
فقل لهم يسمع أن أبَى فإن كلمة، كل ثالثة أو شاهدين ضم عىل تقوم لكي اثنني أو

.(١٥–١٧ :١٨ (متى، عشار» كوثني عندك فليكن البيعة من يسمع لم وإن للبيعة،
أن ويؤكد الترشيعية، املواد ضمن بوضوح نضيفه أن يمكن النص أن بولتمان يرى
لرصاعه املوجزة األقوال ومنها لعيىس األصلية األقوال من مخزونًا تملك كانت الكنيسة
.(٢٥-٢٦ :٢٣-٢٤ :١٦–١٩ :٢٣ متى، ،٤ :٣ ،١٥ :٧ (مرقص، اليهودية التقوى ضد
الشكل حيث من عيىس أقوال عن الحديث فيها يمكن التي األوىل املرة هي هذه أن ويرى
شكًال الكنيسة أعطتها ثم األصلية األقوال هذه الرتاث جمع وقد واحد. آٍن يف واملضمون
تدخل بحيث وكيفتها وهذَّبتها أخرى، يهودية أقواًال وجمعت رتها. وطوَّ ورسمتها جديًدا

Bultmann, Geschicthe, pp. 113–138; Form Criticism, pp. 56–58; McKnight. op. cit., 3
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بولتمان عند األدبية األشكال خامًسا:

ثم جديد يشءٍ بامتالك وعيها من جديدة أقواًال وأنتجت املسيحية. التعاليم كنوز ضمن
عيىس. لسان عىل وضعتها

الرصاع أقوال يف دائًما املوجودة القديم العهد شواهد الكنيسة إىل بولتمان وينسب
واألقوال برسالتها الخاصة واألقوال للجماعة التنظيمية القواعد عىل تحتوي التي واألقوال

ومصريه.4 وشخصه وعمله بعيىس إيمانها عن الكنيسة فيها ت عربَّ التي
عن فيها يتحدَّث والتي لعيىس املنسوبة األقوال وهي :Ich-Worte األنا أقوال (د)
واألنبياء. الناموس ألجل أتيت أني تظنُّوا «ال مثل: املتكلم بضمري ومصريه وعمله نفسه
ليَخدم، بل ليُخَدم يأِت لم البرش ابن «فإن ،(١٧ :٥ (متى، م» ألتمِّ لكن ألحل آِت لم إني

.(٤٥ :١٠ (مرقص، كثريين» عن فداءً نفسه وليبذل
بضمري نفسه عن يتحدث لم عيىس أن عىل الربهنة املستحيل من أنه بولتمان ويرى
بها، الوثوق عن عاجًزا اإلنسان تجعل خطرية شكوٌك األقواَل هذه تواجه ذلك ومع املتكلم
منها فكثري للكنيسة. retrospective ارتدادية رؤية تعكس مجموعها يف األقوال ألن وذلك
حدثَت التي القانونية املناقشات إىل ١٧ :٥ متى، مثًال (يشري فلسطني يف الكنيسة من يأتي
.(Gentiles الوثنيني رسالة حول املناقشات إىل ٢٤ :١٥ متى، يشري كما األوىل الكنيسة يف

اليونانية.5 الكنائس وضع من األنا أقوال فإن ذلك ومع
بلغتها، الشعبية القصة تشبه مركزة قصة هي :(Parables) Gleichnisse األمثال (ه)
منها القصد والتكرار، Soliloquy النفس وأحاديث الجدلية للغة واستعمالها الحسية
والعالقات الدنيوية الشئون تخص موضوعات يف نفسه املستمع عىل أحكام إصدار
نقلتها ثم األمثال بأسلوب الحال بطبيعة عيىس تحدَّث الروحية. الحياة وأحيانًا االجتماعية
لتكون األمثال عىل زيادات وأضيفت الشكل، فتغري الخاص. لصالحها واستعملتها الكنيسة
متى استعمال طريقة يف التغريات هذه وتتضح املتأخرة. الكنيسة عىل وداللة اتصاًال أكثر
األمثال وضعت فقد الكنيسة؛ به قامت الحاسم التغري ولكن املكتوبة. ملصادرهما ومرقص
أمثلًة وضعت بل القصص، معنى عىل تؤثر مقدمات عليها وأضافت خاصة سياقات يف

Bultmann, Geschichte, pp. 138–161; Form Criticism, pp. 58–60; McKnight. op. cit., 4
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أو التعاليم نفس عىل لتدل العام للخط طبًقا وصاغتها القديمة، للقصة موازية جديدة
Allegories رمزية حكايات عليها وزادت منها الكثري مت وضخَّ القديمة. التعاليم لتغيري
األصلية املعاني أن األمثال تاريخ من ويتضح يهودية. مصادر من أضافتها وتفسريات
الكنيسة. إىل بل عيىس إىل يرجع ال اآلخر البعض وأن عليها العثور يمكن ال منها لكثري

عندما اآلتية: وهي لعيىس ترجع التي األمثال عىل للتعرُّف قاعدًة بولتمان ويعطي
تعاليم يميز الذي األخروي واملزاج اليهودية األخالق بني التقابل ناحية من لدينا يكون

مسيحية.6 سمات أي بها ليس تعاليم أخرى ناحية ومن عيىس،

قبُل من ديبليوس اها سمَّ التي وهي :Wundergeschichtenقصصاملعجزات (٣)
املوضوع املعجزة فيها تكون والتي الطبيعة ومعجزات الشفاء قصص أي القصة؛
الخاص. غرضها لخدمة املقاطع وسط وتوجد كثرية، تفصيالٍت عىل وتحتوي الرئييس.
وتقديمه املريض وضع األول: أجزاء؛ ثالثة ديبليوس عند الحال هو كما تضم وهي
الشفاء قصة والثاني: للشفاء. السابقة املحاوالت وفشل املرض طبيعة إىل واإلشارة
عىل الشهادة والثالث: التفصيالت. بعض ذكر مع الشفاء ووصف الشايف وخصائص
مالبسه يلبس واملجذوب املنزل، إىل ويسري جبريته يأخذ فالكسيح املريض، بسلوك الشفاء
املطرودة الشياطني ويرون وإعجابهم دهشتهم عن ويعربون املشاهدون ويصيح ويعقل،

قبل». من هذا مثل نشاهد «لم وتعليقهم الهدامة، وأعمالهم
لها األوىل: طبيعية؛ ومعجزات شفاء معجزات نوعني؛ إىل املعجزات بولتمان ويقسم
كان فقد Weinreich, Fiebig دراسات تثبت وكما األناجيل، بيئة تتجاوز واحدة صورة
كبار بها يشتهر لم وإن منها، الكايف القدر يجروا لم وإن بالشفاء يقومون األحبار
الهليني األدب يف سوابق لها ليس والثانية: صغارهم. بل املعروفة التعاليم ذوي األحبار

التشابه. هذا مثل إلقامة املحاوالت من بالرغم اليهودي أو
األدبني يف بمثيالتها املتقابلة األناجيل يف املعجزات قصص بني بولتمان ويقارن
بعُد فيما إضافته تمت معظمها وأن األسلوب، يف تشابًها ويكتشف والهليني، اليهودي
الطعام وقصص (٣٥–٤١ :٤ (مرقص، العاصفة هبوب مثل الفلسطينية الكنيسة من

.Bultmann, Geschichte, pp. 179–223; McKnight, op. cit., pp. 30-31 6
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القليل يرجع وقد .(٤٠–٤٥ :١ (مرقص، األبرص وشفاء (١–٩ :٨ ،٣٤–٤٤ :٦ (مرقص،
لألناجيل.7 املبكر األصيل الرتاث دون هليني مصدر إىل منها

Geschichteerzählung und الخيالية والحكايات التاريخية القصص (٤)
بالرغم معجزات قصص بالرضورة وليست تربوية دينية روايات وهي :Legende
التاريخية القصص بولتمان ويضع التاريخية. الحوادث بعض عىل قيامها احتمال من
قصة مثل تماًما خيايل بعضها بينهما، التمييز يصعب ألنه مًعا الخيالية والحكايات
وزرادشت بوذا مثل القديسني امتحانات وتشبه (١٢-١٣ :١ (مرقص، عيىس امتحان
فالبعض عليه. منترصين ويخرجون الرش يمتحنهم الذين املتأخرين املسيحيني والقديسني
تعميد قصة مثل الخيالية الحكايات أيًضا عليه تسيطر ولكن تاريخية أسس له اآلخر
ليس خيالية، حكاية صورة يف ولكن تاريخية، واقعة تروي التي لعيىس املعمدان يوحنا
ويضع املخلص. املسيح عيىس تنصيب الدينية: الرتبية أجل من ولكن التاريخ بهدف
النتيجة تكون الجماعة عبادة أو اإليماَن السياُق يكون عندما اآلتية: القاعدة بولتمان
خيالية حكايًة النتيجة تكون ديني بطٍل حياَة السياُق يكون وعندما خيالية، حكاية
مصادر من تأتي الروايات يف الخيالية الحكايات بواعث أن بولتمان ويالحظ بيوجرافية.
يكشف اآلخر والبعض واليهودية، القديم العهد آثار عن يكشف منها والبعض عديدة.
من أتت فقد مادتها أما ذاتها. الكنيسة داخل نما الثالث والبعض هلينية، عنارص عن
النهائي املصدر عن النظر وبرصف خالصة. هلينية أو هلينية يهودية أو فلسطينية بيئات
والحياة اإليمان لحاجات تلبية استعملت قد املواد هذه فإن لها الكنيسة استعمال وقت

املسيحية.8
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األدبية األشكال تاريخ سادًسا:
عيسى وحياة

حياة تناول طريقة عىل املتقابلة لألناجيل وتحليالتهما وبولتمان ديبليوس مسلَّمات أثرت
تجعل املتقابلة، األناجيل وهي لحياته، الوحيدة الحقيقية املصادر طبيعة ألن وذلك عيىس؛
البالغ أثرها لها كان التي األوىل املسيحية الجماعة تهتم لم مستحيلة. حياته تاريخ كتابة
زمانيٍّا إطاًرا تضع ولم التاريخ، أجل من لعيىس حياة تاريخ بكتابة الرتاث تكوين عىل
وروايات متفرقًة أقواًال نقلت بل لحياته، برشية أو جغرافية بيئة تصف ولم مكانيٍّا أو
كونتها بل عيىس، إىل ترجع ال فإنها املتفرقة الوحدات أما اآلالم. رواية باستثناء متباينة
األشكال إىل والرجوع وهناك هنا اإلضافات حذف يمكن فهل الخاصة. ألغراضها الكنيسة
التاريخ عيىس معرفة يمكن خاللها من والتي الكنيسة يف نشأت التي عيىس لزمان األوىل
عيىس. عن كتابًا وبولتمان ديبليوس من كلٌّ كتب السؤال هذا عىل ولإلجابة اإلمكان؟ قدر
بطريقة يتعلَّق فيما خاصة مختلفة، نتائج إىل ينتهيان متشابهة مسلَّمات من وابتداءً
منهما كلٌّ يعزوها التي التاريخية الصحة ومقدار عيىس، حياة لكتابة الرتاث استعمال

األدبية. لألشكال
النصوص لصحة مقاييس ثالثة أوًال بولتمان يقرتح لعيىس حياٍة تاريخ ولكتابة
لألخالق معارضتها عند األول ،Distinctiveness التمييز هو واحد معيار عىل كلها تقوم
عيىس، بشارة يميز الذي األخروي املزاج عن تكشف عندما والثاني اليهودية، والتقوى
مقياس عليه O. Cullman ويزيد خاصة. مسيحية تعاليم عن تكشف ال عندما والثالث
يف الكنيسة نشاط االعتبار يف آخذًا املتأخرة الكنيسة مع أو اليهودية مع االختالف أو االتفاق
عىل معتمًدا آخرين مقياسني Jeremias جرمياس يقرتح كما خلقها. أو الوحدات صياغة
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شعرية، صيغة آرامية؛ خصائص النصوص تكشف عندما األول: البيئي؛ اللغوي املعيار
بيئة عن تكشف عندما والثاني: اليونانية. إىل اآلرامية من ترجمة عكسية، ألفاًظا مرتادفات،
إنجيل يف املختلفة الوحدات بني االتفاق مقياس F. C. Burkitt بوركت ويقرتح فلسطينية.
.C  مقياس E. Carlston كارلستون ويقرتح األناجيل. أقدم باعتبارهما ومتى مرقص
تطبيق ويمكن بل معها. االختالف أو عيىس تعاليم مع االتفاق أي Consistency االتساق
K. L. Schmidt شميت يطبقها الرتاث. تدوين مراحل من مرحلٍة كل يف كلها املقاييس هذه
كما التاريخي. التدوين منهج عىل والتعرُّف املصادر نقد من ابتداءً التدوين مرحلة عىل
كيفية إىل االنتقال دون فحسب للمصادر كنقد وحدها األوىل املصادر عىل تطبيقها يمكن
دود فعل كما والفلسطيني الهليني الشفاهي الرتاث مرحلة عىل تطبيقها ويمكن التدوين.
أما التمييز. مقياس خاصة وحده عيىس تراث عىل أخريًا تطبيقها ويمكن C. H. Dodd

التدوين.1 مراحل من مرحلٍة كل يف تطبيقه يمكن فإنه االتساق مقياس
عمله أساس عىل ١٩٣٩م عيىسيف عن كتابه ديبليوس نرش املقاييس هذه وضع وبعد
التاريخي الصدق بني التمييز الرضوري من أنه ورأى األدبية األشكال تاريخ عن السابق
فهي اآلالم قصة باستثناء الوحدات، هذه أشكال أساس عىل للرتاث املتعددة للوحدات
ألنها التاريخ من اقرتابًا األشكال أكثر فالنماذج التاريخي. الصدق لها يعزو التي الوحيدة
للرتاث، واملراقبة التصحيح بإمكانهم عيان شهود بفضل مبكًرا نشأت اآلالم قصة مثل
للقاعدة، وطبًقا التبشري. مع نشأت فقد الكنيسة يف مكانتها التاريخي صدقها ويؤكد
احتماًال وأقل للشك، مدعاة وأقل الصدق إىل أقرب تكون الوعظ من الرواية قرب بقدر
صحة فهي ذلك ومع األدبية. أو legendary الخيالية أو الرومانسية املؤثرات أو للتغيري
بطريقٍة الروايات قص يمكن ال فإنه ولهذا التبشري؛ غرض تخدم ألنها نسبية تاريخية
ثم ومن عليها؛ والربهنة الرسالة وتدعيم املستمعني، مطالب تلبية من بد ال بل محايدٍة

خاص. لغرض وتحقيًقا موجه باعث عىل بناء تقديمها تمَّ فقد
النماذج من التاريخية الناحية من قيمة أقل فإنها الخيالية والحكايات القصص أما
نشأتها كانت وملا الصدق. درجة حيث من بينها فيما تختلف الخاصة. طبيعتها بسبب
فإن خارجية، مواد بإدخال أو خارجية بواعث بإدخال أو النماذج بتطوير ثالث؛ بطرق
تتطور عندما الصحة افرتاض يمكن مصدرها. عىل يعتمد قصة عىل التاريخي الحكم
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مسيحي. غري مصدٌر للقصة يكون عندما الصحة يف الشك ويمكن نموذج، عن القصة
بعض عىل تحتوي نواتها يف ألنها للتاريخ كحوامل الخيالية الحكايات استبعاد يجب وال
نقلها تم فقد لألقوال. التاريخي بالصدق عام بوجه ديبليوس يثق التاريخية. املضامني
تتدخل عندما صحتها يف الشك ويمكن املعلم. ألقوال وتعظيمها أتباعه ذاكرة بفضل بأمانة
وملا الخاص. لحسابها األقوال لهذه ونقلها واستعمالها ومشاكلها القائمة الكنيسة ظروف
تاريخيٍّا األقوال من الحذر يجب فإنه ومصريه وحياته عيىس بتجربة تتعلق األقوال كانت
تعتقده عما تعربِّ أن دون ومصريه قدره تجاه نفسها عن تعربِّ أن يمكنها ال الجماعة ألن
األقوال عىل االعتماد يمكن أنه ومع بالقيامة. اإليمان بفضل الواقعة بعد وتعرفه اآلن
قول إىل وليس ككل الرتاث إىل ينظر أن املؤرخ عىل أن إال تاريخيٍّا صحيحة باعتبارها
الروايات استعمال يمكن أنه إىل ديبليوس وينتهي الرتاث. مجمل مع يختلف أو يتفق واحد
للخلفية مناقشته بعد بالفعل بذلك ويقوم عيىس. حياة تاريخ لكتابة نقدها بعد واألقوال
بني للحركة العامة السمات ويفحص عيىس فيها نشأ التي والبيئية والدينية التاريخية
يتعلَّق فيما عيىس تعاليم يتناول ثم الجليل. من ونبيٌّ مقدس رجٌل قادها التي الجماهري
والقوى السموات، وملكوت بالحياة الخاصة األساسية وبمبادئه باهلل، وعالقته بشخصه
تاريخ ديبليوس يستعمل بعثه. عىل الكنيسة وشهادة موته، إىل أدت والتي لعيىس املضادة
التاريخ.2 يف عيىس بوجود كاملة ثقٍة عىل وهو عيىس حياة تاريخ لكتابة األدبية األشكال
يف له اإلنكليزية الرتجمة وأضافت ١٩٢٦م يف «عيىس» عن كتابه نرش فقد بولتمان أما
يف األدبية األشكال تاريخ منهج استعمال عىل تأكيًدا والكلمة» «عيىس يف «الكلمة» العنوان
بالشك بولتمان ويبدأ األقوال. تصنيف من وابتداءً العقيدة دون عيىس حياة تاريخ كتابة
شكوك وإثارة رئيسية اعرتاضات ووضع عيىس حول تاريخي بحث أي وجود إمكانية يف
حياته عيىس، شخصية معرفة يمكننا فال وبالتايل البحث؛ هذا مثل رشعية حول أساسية
عن معرفته يمكن ما كل إن صحتها. عىل الربهنة يمكن واحدة كلمة توجد فال مماته، أو
حياة تاريخ كتابة بولتمان يحاول ذلك ومع شيئًا! عنه نعلم ال أننا هو عيىس شخص
الرواية لطبيعة فنظًرا األدبية. لألشكال التاريخية الصحة ملدى تحليله من ابتداءً لعيىس
عاش، قد عيىس أن يف يشك ال فإنه الحال وبطبيعة التاريخية. صحتها يف بولتمان يشك
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.Grant (New York, 1939); From Tradition …, pp. 287–301

283



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

التي الرواية تكون أن يف يشك ولكنه الرتاث، إليه ينسبها التي األعمال من بعديد وقام
صورة رسم أو لعيىس حياة تاريخ إعطاء يمكن ال لذلك تاريخيٍّا؛ صحيحة حياته ترصد
لم األوىل الكنيسة ألن نظًرا وحياته عيىس شخص عن يشء معرفة يمكن وال لشخصه.
مصادر توجد ال خيالية. حكايات أو شذرات مجرد لدينا ى تبقَّ وما بهما. تهتم تكن
يف أوًال ظهرت لحركة كمؤسس عيىس وجود يف أحٌد يشك ال ذلك ومع عيىس؛ لحياة أخرى
رسمتها التي وصدقها الصورة موضوعية حول شك من يثار مما بالرغم فلسطني جماعة
القليل وبمقدار الروايات. يف شكه قدر األقوال يف بولتمان يشك وال تراثها. يف له الجماعة
يسمح وذلك أقواله، خالل من رسالته عن أكثر نعلم فإننا وشخصه حياته عن لدينا الذي
التي األوىل املسيحية الجماعة إىل والروايات األقوال ترجع ذلك ومع له. صورة بعمل لنا
العلم إن االثنني؟ بني التمييز يمكن كيف ولكن لسانه، عىل وضعتْها أو عيىس أقوال نقلت
عيىس عاش بينما الهلينية الجماعات يف باليونانية تأليفها تم قد املتقابلة األناجيل بأن
السؤال. عىل اإلجابة عىل يساعد قد اآلرامية وتكلم فلسطني يف األوىل املسيحية الجماعة مع
أو اللغة يف سواء — الهلينية املسيحية يف نشأ وكأنه يبدو املتقابلة األناجيل يف يشء فكل

عيىس. لتعاليم كمصدر استبعاده يجب — املضمون يف
فلسطينية كنيسٌة هناك كانت ألنه عيىس إىل يرجع ال الرتاث يف نقله تم ما كل إن
املنقول من عدة مستويات بني التمييز إذن يجب عيىس. زمان بعد حتى باآلرامية تتحدث
يميز ما أو محددة كنيسية آراء أو خاصة مصلحة عن تكشف مادة كل الفلسطيني.
املستوى تحديد يمكن الطريقة وبهذه ثانوي. كمصدر استبعادها يجب املتأخر التطور
نتيجة يكون قد بل ذاته عيىس إىل يرجع ال قد املستوى هذا حتى اإلمكان. قدر األول
عن بولتمان كتاب إن األوىل. املسيحية الجماعة شعور يف ت تمَّ معقدة تاريخية لعملية
يف األفكار من مجموعٍة إىل هنا عيىس ويشري لرسالته. دراسة األمر حقيقة يف هو «عيىس»
احتمال ثم ومن لرسالة؛ حامٌل عيىس إن الرتاث يقول املتقابلة. لألناجيل األول املستوى
لظاهرة كاختصار أو قوسني» «بني عيىس يضع أن يف حر إنسان وكل كبري. وجوده

به.3 ارتبطت تاريخية

R. Bultmann, Jesus and the Word (New York, Scribner and Sons. 1958); Jesus Christ 3

.and Mythology (New York, Scribner and Sons, 1958); Mcnight. op. cit., pp. 35–37
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االعرتاضات عىل

جناحني إىل وتشعبت األوائل مؤسسيها بعد األدبية األشكال تاريخ مدرسة تطوَّرت
ديبليوس آثار مقتفيًا الجديد املنهج مكتسبات عىل املحافظة يريد األول: رئيسيني؛
جديد إبداع دون الدينية واملعاهد البحوث ومراكز الجماعات يف ممثليه أكثر وما وبولتمان
يريد محافظ والثاني: املسلَّمات. صحة عىل والرباهني التطبيقات من مزيد بإعطاء ولكن
لحسابه واستعماله والتاريخ للعقيدة بالنسبة أخطاره من التقليل مع املنهج عىل اإلبقاء
بعض تغيري املمكن من كان وإن املنهج لقيمة التنكُّر املستحيل من أصبح إذ الخاص.
اإليمان عىل حفاًظا أخرى يات ومسمَّ ألفاظ استعمال أو ِتها حدَّ من والتخفيف النتائج
الجناح اتجه وقد األدبية. الشجاعة ومجافاة العلمي الصدق عن والتخيلِّ الناس قلوب يف
بدعوى املدرسة ملسلَّمات مضادة مسلَّماٌت الحقيقة يف هي نتائج عدة إلثبات املحافظ
املتقابلة ولألناجيل ملرقص التاريخية الصحة إثبات رأسها وعىل والدراسة، البحث نتائج
القديمة، النصوص لهذه كمصدٍر عيىس إىل العودة وإمكانية النصوص، وتاريخية بل
وصياغة النصوص، وتفسري األقوال وخلق الرتاث وضع يف الكنيسة ل تدخُّ من واإلقالل
ومنًعا لالستمرار تحقيًقا اليوناني بالرتاث منها أكثر باليهودية املسيحية وربط العقائد
وعدم املتقابلة األناجيل وبني بينهما والربط ويوحنا بولس عىل واالعتماد الوثنية، آلثار

النصوص. نقد من نهائيٍّا العقائد استبعاد
«نقد دون وحدها املصادر» «نقد استعمال يف الجناح هذا ممثيل بعض استمر
العقيدة عىل خطًرا أقل فهي التقليدية املايضوالدراسات القرن إىل بالنقد والعودة األشكال»
صحتها إلثبات األربعة األناجيل نصوص تحليل يف واستمروا قبل. من يُظن كان مما



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

كما 1.Headlam وهيدالم ،B. H. Streeter شرتيرت فعل كما النقد نزعات ضد التاريخية
العام اإلطار يكون أن C. D. Dodd دود فأنكر الصور»، «نقد تحدي اآلخر البعض حاول
والخطة الكربى واملجموعات املستقلة الوحدات بني وميَّز مصطنًعا. بناءً املستقلة للوحدات
كاتب وضع من وليست نفسه عيىس وضع من األخرية هذه وجعل عيىس. لرسالة العامة
معتمًدا لألناجيل التاريخية الصحة إثبات T. W. Manson مانسون حاول كما اإلنجيل.
ريزنفلد اإلسكندنافية املدرسة سا مؤسِّ أما للرتاث. الكنيسة خلق ورافًضا املصادر نقد عىل
ثابتة مادة أعطى عيىس أن أثبتا فقد B. Gerhardsson وجرهاردسون H. Riesenfeld
الوحدات هذه وجدت فقد اآلخرين. إىل لنقلها تالميذه إىل الروايات يف أو األقوال يف سواء
ذاته، عيىس إىل كلها بداياتها ترجع ولكن ذلك، بعد دوِّنت ثم شفاهية صورة يف أوًال
األناجيل لرتاث حامًال ذاته بولس وكان اليهودي. الرتاث نقل يف أيًضا ذلك حدث وقد
واألمريكيني اإلنكليز الباحثني من ثالث فريق آثر وقد املسيحي.2 بالرتاث علمه إىل باإلضافة
فالبعض وبولتمان. ديبليوس تصنيفات بعض من لوا وعدَّ األشكال، لنقد الحذر االستعمال
واعتربوا ذاتها. التصنيف قاعدة يخرق اآلخر والبعض يشء، عىل يساعد ال رأيهم يف منها
هي وهذه نفسه. عيىس إىل ترجع واألقوال الروايات وأن تاريخي نقد هو األشكال نقد أن
الصحة إثبات حاول فقد V. TayIor تيلور أما ،B. S. Easton إيستون دراسات نتيجة
ال أنه كما منها. شيئًا الكنيسة تخلق لم عيان، شهود إىل ترجع بأنها لألناجيل التاريخية
لتصنيف بولتمان عند كاٍف تربيٌر يوجد وال األشكال. من ابتداءً كلها املواد تحليل يمكن
للجماعة. تنظيمية وقواعد ترشيعية وقوانني وأخروية، نبوية وأقوال ِحَكم إىل عيىس أقوال
األناجيل ُكتَّاب أهداف عن الكشف عىل أبحاثه ركز فإنه R. H. Lightfoot ليتفوت أما
عن مستقل موضوع إىل وتحول التدويني»، «النقد مؤسس وأصبح وعقائدهم وآرائهم

B. H. Streeter, The Four Gospels: A Study of Origins (London, Macmillan, 1924); A. C. 1

.HeadIam, The Life and teachings of Jesus the Christ (London, John Murray, 1927)
.C. D. Dodd, New Testament Studies (New York, Scribner and Sons, 1952) 2

T. Manson, The Teaching of Jesus (Cambridge, Cambridge University Press, 1931);
H. Riesenfeld, The Gospel Tradition and its Beginnings: A Study in the Limits of “For-
mgeschichte” (London, A. R. Mowbray, 1957); B. Gerhardsson, Memory and Manuscript:
Oral Tradition and Written Tradition in Rabbinic Judaism and Early Christianity (London,

.C. W. k. Gleerup, 1961)
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كان التي األمثال دراسة يف األشكال لنقد منهٍج باستعمال رابع فريٌق وقام األشكال».3 «نقد
A. Jülcherيولرش من ابتداءً ولكن .allegories رمزية النقدحكايات قبل يظنُّونها الناس
وأصبحت التاريخية. الوقائع ضمن القصص داخل واملوضوعات والحوادث الناس وضع
لجعل اليومية الحياة من استقاها نفسه عيىس عمل من الشبه وأوجه واملقارنات القصص
C. H. Dodd دود وتابعه وأشملها. املعاني بأوسع وفرسها ووضوًحا حيوية أكثر رسالته
إطالق دون الخاصة ظروفها يف تفسريها يجب وأنه رمزية، حكايات تكون أن وأنكر
J. Jeremias جرمياس أما السموات. ملكوت وقدوم عيىس رسالة إطار وداخل للمعنى،

نفسه.4 عيىس إىل وأرجعها تاريخية صحة لها نسب فقد
كتابة إمكانية عىل األشكال نقد أثر يف النظر إعادة املحافظ الجناح هذا حاول ولقد
«عيىس أما اإليمان»، «عيىس إال يوجد ال إذ املرشوع هذا مثل واستحالة عيىس تاريخ
«عيىس استبعاد يريد ال E. Käsemann كيزيمان ولكن إليه، الوصول يمكن فال التاريخ»
حياة تاريخ إلعطاء تُكتب لم األناجيل بأن تسليمه من بالرغم معرفته وإمكانية التاريخ»
اتصاٍل إثبات E. Fuchs فوكس حاول كما األوىل. الجماعة عيىس عن تعربِّ وبأنها عيىس
التبشري أن إال تاريخ إىل التبشري تحويل استحالة من وبالرغم والتبشري. التاريخ عيىس بني
I. Robinson روبنسون حاول كما تبشري. هناك يكون ال التاريخ وبدون التاريخ، يفرتض
خالل من تتم عالقة أنها من وبالرغم واملؤرخ، التاريخ عيىس بني وجودية عالقة إثبات
أما التاريخ. موضوعية إىل والخروج الذاتي الحصار فك إمكانية تثبت أنها إال التبشري
املوضوعية التاريخية املعرفة األول: املعارف؛ من أنواع ثالثة بني ميز فإنه N. Perrin بريان
التي التاريخية املعرفة والثاني: مستحيلة، وهي ومماته، وحياته والدته التاريخ، بعيىس
املعرفة والثالث: ممكنة، وهي عيىس، وبشارة األخالقية املعرفة مثل لنا بالنسبة داللة لها
والخطيئة والفداء الخالص مثل وحده املسيحي لإليمان بالنسبة داللة لها التي اإليمانية

.B. S. Easton. The Gospels before Gospels (New York, Scribner and Sons, 1928) 3

V. Taylor, The Formation of the Gospel Tradition (London, Macmillan, 1933);
R. H. Lightfoot, History and Interpretation in the Gospels (London, Hodder and
.Stoughton, 1935); The Gospel Message of Saint Mark (Oxford, Clarendon Press, 1950)

C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom (London, Nisbet, 1935); J. Jeremias, The 4

.Parables of Jesus (New York, Scribner and Sons, 1954)
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موقف وبني األول األشكال نقد موقف بني وسًطا حالٍّ يجد ثم ومن مستحيلة. أيًضا وهي
الثاني.5 الكنيسة

معياريِْن واقرتح املدرسة مسلَّمات يف النظر إعادة J. Jeremias جرمياس حاول وقد
اآلرامية، اللغة سمات األول: تاريخيٍّا؛ الصحيحة غري واملواد الصحيحة املواد بني للتمييز
بيئي. جغرايف معيار وهو الفلسطيني، العالم سمات والثاني: لفظي. لغوي معيار وهو
من نماذج إعطاء آخر فريٌق حاول وقد بولتمان.6 عند التمايز معيار يشابهان وكالهما
من بالرغم أنه G. Bronkamm برونكام فبنيَّ عيىس. حياة تاريخ عىل األشكال نقِد تطبيق
عىل وتحتوي التاريخ إىل تشري فإنها التاريخ لعيىس صورة تُعطي ال املتقابلة األناجيل أن
والروايات األقوال لبعض التاريخية الصحة إثبات R. H. Fuller فولر حاول كما تاريخ.
بل شيئًا يخلق ال مثال إىل الواقع ل تحوُّ ألن األناجيل يف مثالية» «مناظر وجود من بالرغم
واكتفى الكنيسة، دور يف التشكيك من وحذَّر عيىس. عن الذكريات تعميم إىل أقرب يكون
هي وتلك إرسائيل، بني أنبياء مثل كنبي نفسه فهم قد عيىس أن إىل وانتهى النقد، بدور
حياٍة تاريخ كتابة باستحالة اعرتافه من بالرغم فإنه N. Perrin بريان أما التاريخ. نواة
واألخرويات.7 هللا ملكوت مثل رسالته يف أساسيٍة محاور عىل الرتكيز يمكن أنه إال لعيىس
مسلَّماتها يرفضون الخارج، من أعدائها من املدرسة إىل كثرية اعرتاضات هت ُوجِّ وقد
العلم لنتائج ويتنكرون للكنيسة، التقليدية املواقف عن ويدافعون سواء، حدٍّ عىل ونتائجها
نادر. الخالص فالشكل تقريبي، يشءٌ األدبية األنواع تحديد أن منها األولية. والبداهات
هنديس؟ تصنيف عىل بناءً الواقع تصنيف يمكن وهل الباحث. ذهن يف إال له وجود ال وربما
من االنتهاء يمكن وهل اآلخر؟ دون الشكل هذا يستعمل كاتبًا يجعل الذي الدافع وما

G. Käseman, “the Problem of the Historical Jesus” in Essays on New Testament Themes 5

(London, SCM Press, 1964); E. Fuchs, “The Quest of the Historical Jesus” in Studies of
the Historical Jesus (London, SCM Press, 1974); N. Perrin, Rediscovering the Teaching

.of Jesus
.Jeremias, The Parables of Jesus 6

.G. Bronkmann. Jesus of Nazareth (New York, Harper and Row, 1960) 7

R. H. Fuller. Interpreting the Miracles (Philadelphia. Westminster Press 1963), the
Foundation of New Testament (New York, Scribner and Sons, 1965); N. Perrin, Rediscov-

.ering the teaching of Jesus; McKnight. op. cit., pp. 57–78
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التجميع عىل األناجيل ُكتَّاب دور َقْرص رفضوا كما املضمون؟ يف تشابٍه إىل أشكاٍل تشابُه
يمكن وبالتايل القدس؛ بالروح وامللهمني العيان شهود بدور لهم وطالبوا َكتَبة، باعتبارهم
النظر إعادة يجب ثم ومن التاريخ؛ معرفة ويمكن عيىس مع مبارشٍة عالقٍة يف الدخول
عيىس شخص معرفة واستحالة العيان شهود استبعاد بعد ألنه وخلقها. الجماعة دور يف
عىل تزيد ال االنتقادات هذه مثل أن الحقيقة للمسيحية.8 الخالقة هي الجماعة تصبح
عىل الباحث عزم من تُوهن وال العلم، تقدُّم من تمنع ال أجوف طبٍل أو صيحاٍت مجرد

الحقيقة. عن البحث مناهج من لديه ما كل واستخدام النتائج عن اإلعالن

A. Robert and A. Feuillet. Introductin à la Bible I, pp. 324–330 J. Dheily Dictionnaire 8

.biblique (Paris, Desclée, 1966). pp. 430-431

289





النص1 قراءة

واملقارن اإلنكليزي األدب قسم يصدرها التي املقارنة البالغة مجلة وهي «ألف» ملجلة البحث هذا ُكتب 1

١٩٨٨م. السابع، العدد القاهرة، األمريكية، بالجامعة





اإلبداع إىل النقل من مقدمة: أوًال:

طرٍق عىل يعتمد أن العلمية ملصادره بالنسبة عرصنا ويف جيلنا من الباحث يستطيع
ثالث:

الفلسفة يف أكثرها وما العلمية، مادته منه ا مستمدٍّ الغربي الرتاث عىل االعتماد األوىل:
يف أو مستقلة كتب يف عديدة مراٍت بذلك الباحث قام وقد الهرمنطيقا. علم يف املعارصة
ارتبط غربي علم الحالية صياغاته يف الهرمنطيقا علم أن ذلك ويؤيد خاصة.1 مقاالت
كانت وإن واالجتماعية، اإلنسانية العلوم باقي وعن عنها استقلَّ ثم املعارصة بالفلسفة
غربية حضارة كل ويف ديني تراث كل يف موجودة األوىل وبعضصياغاته العلمية مادته
التفسري علوم جعل أي الحضاري، االبتسار هو الطريقة هذه عيب ولكن رشقية، أم
تراٍث كل عىل تعميمها ثم األوىل بداياتها باستثناء غريه دون الغربي الرتاث عىل مقصورة
تنشأ أخرى حضارات يف مغايرة ظروف أية معالم وطمس الخاصة ظروفها تعميم مع
املعارص الغربي الرتاث يف العلم هذا أصول واضعي بأن العلم مع منها. التفسري علوم
أنصار املستغربون يدَّعيه ما عىل جمعاء للبرشية ا عامٍّ علًما وليس كذلك بأنه يعرتفون

Hassan Hanafi: L’Exégèse de la Phénoménologie, I’état actuel de Ia méthode 1

phénoménologique et son application au phénomène religieux, Dar al-Fikr al-Arabi,
Paris, 1966, Le Caire, 1979. La Phénoménologie de l’Exégèse; Essai d’une herméneutique

.existentielle à partir du Nouveau Testament, Paris, 1966 (Manuscript)
الكتاب. هذا من آخر موضع يف انظر األدبية، األشكال مدرسة حنفي: حسن د.
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فرنسية مدارس هناك التفسري علوم ويف العاملية.2 للثقافة وحيد كممثل الغربي الرتاث
نتيجة وتكون وبوذية.3 ويهودية ومسيحية إسالمية مادة وهناك وبريطانية، وأملانية
معدل أن طاملا اإلبداع مرحلة وتأخري النقل مرحلة إطالة هو الحضاري االبتسار هذا
حضارة وتُصبح الغرب، خارج إىل نقله معدل من بكثرٍي أعىل الغرب يف الثقايف اإلنتاج

واملحيط. والتابعة الناقلة األخرى والحضارات واملركز والرائدة املبدعة هي واحدة
عن تكشف علمية مادة من أفرزه وما القديم تراثنا عىل االعتماد الثانية: والطريقة
يف أو مستقلة مؤلَّفات يف أيًضا بذلك الباحث قام وقد التفسري. يف واتجاهات مناهج
دون القدماء قاله ما يكرِّر قد الباحث أن الطريقة هذه وصعوبة خاصة.4 دراسات
الغرب يف املعارصة التفسري علوم عىل قراءته يف يعتمد قد فإنه قرأ وإن جديدة، قراءٍة
عىل تراث إيثار إىل اإلحاالت وتعدُّد املصادر كثرة تؤدي كما مًعا. للرتاثني التأويل فييسء
مع تراث كل منها نشأ التي املعارصة أو القديمة الظروف إغفال مع بالرضورة آخر
معلومات إضافة مجرد النقل يجعل أن شأنه من وهذا تغريت. قد عرصنا ظروف أن
مراجعة مجرد الجديدة الدراسة يجعل كما فيه. تؤثر ال وبالتايل منه تنشأ لم واقع عىل
مع التعامل دون عليها إضافة وربما لها نقًدا أو عرًضا الحديثة، أو القديمة لألدبيات

فيه. التأثري عىل ويقدر منه ينبع مبارش تنظري إىل حاجة يف يظل الذي ذاته الواقع

H. G. Gadamer: Vérité et Méthode; l’histoire de la Pensée Occidentale et son empreinte 2

sur Ie concept de langue. pp. 254–290; H. G. Gadamer: L’Art de comprendre; Herméneu-
tique et Tradition Philosophique: L’Herméneutique et la Tradition Occidentale, pp. 157–

.195
F. Geny: Méthode d’lnterprétation et Sources en Droit Privé Positif; T. II, pp. 56–73; 3

.pp. 235–278
Hassan Hanafi: Les Méthodes d’Exégèse; Essai sur la science des fondements de Ia 4

.compréhension. “IIm Usual al-Fight”. Le Caire, Paris, 1965
بريوت، التنوير، دار األول، الجزء معارصة، قضايا التفسري؟» يف نظرية لدينا «هل حنفي: حسن د.
املنبع إىل «عود املصدر، نفس الخربات؟» تحليل يف منهج أم التفسري يف نظرية أسبق؟ «أيهما ١٩٨١م،
عرش، الخامس اإلسالمي امللتقى أمة». ومصالح التفسري «مناهج املصدر، نفس الطبيعة؟» إىل عود أم
الديني. الفكر يف واليسار واليمني الديني، اليسار يف مرص»، يف والثورة «الدين وأيًضا: ١٩٨١م، الجزائر،
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اإلبداع إىل النقل من مقدمة: أوًال:

اإلنسانية التجارب وتحليل الخالص العقل منطق عىل االعتماد الثالثة: والطريقة
تراثنا إىل اإلحالة دون نوعها كان أيٍّا النصوص بموضوع املشتغلني لكل املشرتكة
النقل مرحلة تجاوز بهدف العلمية باملادة زاخران وهما الغربي، الرتاث إىل أو القديم
وحدته الفكري العمل تُفقد بداية كنقطة املصادر عىل فاالعتماد اإلبداع؛ مرحلة إىل
لها، وملخص شارح أو ملادة جامع مجرد الباحث وتجعل العضوي، وبناءه الداخلية
تتجاوز االهتمام. دائرة خارج ذاته املوضوع ويظل لها. ناقًدا يكون األحوال أحسن ويف
املوضوع نحو وتتجه الغري5 وحضارة الذات حضارة الحضارية، املداخل الطريقة هذه
توجد ال الحالة هذه ويف سواء. حدٍّ عىل واملحَدثون القدماء فعل كما بنيته الكتشاف ذاته
أو مذاهب أو أعالم ألسماء ذكر وال املقال نهاية يف وال الهوامش يف ال مراجع إىل إحالة
شعور هو واألخري األول املرجع ويكون الدراسة. صلب يف سابقة نماذج أو حضارات
هي النهاية يف التعميم عىل والقدرة بينهما. املشرتكة والتجربة القارئ وشعور الباحث
عىل واالعتماد الخارج إىل اإلحالة وعدم املصادر إخفاء عىل والقدرة اإلبداع، سمات إحدى
الصورية من قدٍر إىل والوصول اإلبداع، مواصفات إحدى هي للموضوع الداخلية البنية
قراءة حالة ويف الطبيعي، القانون وباكتشاف اإلبداع. لحظات إحدى هي الخالصة
حوادثه وتنتظم وقائعه، تتتابع التاريخية، االجتماعية النفسية اللغوية القاعدة النص
بالنفس ثقة لعدم النقل مرحلة وطالت املعارص، فكرنا يف اإلبداع تأخر لقد املتفرقة.
والثقة التاريخي. الوعي يف ب املرتسِّ األستاذ ملوقف ونسيان املتعلم ملوقف األلفة ولطول
تعني وال السطحية، الوضوح يعني ال آخر. يشء الغرور أو والتواضع يشء، بالذات
من أقل مخارسها العواقب، محسوبة مغامرة هي ذلك، ومع العموميات. التعميمات

مكاسبه. من أكثر النقل مخارس أن حني يف مكاسبها
من بينها الجمع ويمكن بعًضا. بعضها تستبعد ال قد الثالث الطرق هذه أن والحقيقة
يف الثالث الجبهات عن تعربِّ وهي عيوبها. من واإلقالل طريقة كل بميزة االستفادة أجل
واملوقف الغربي، الرتاث من واملوقف القديم، الرتاث من املوقف الحايل، الحضاري موقفنا

يف الحضاري»، «موقفنا وأيًضا: األول، الجزء معارصة، قضايا الحضاري»، «موقفنا حنفي: حسن د. 5

الكتاب. هذا من األول الجزء
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القارئ يشعر ال حتى املصادر بعض إىل اإلشارة ما حدٍّ إىل يمكن كما ذاته.6 الواقع من
األقل عىل بالتطور والبنية باملايض، والحارض بالنقل، اإلبداع ربط يمكن وحتى فراغ يف أنه
ومتعادل متوازن موقف إيجاد صعب الخالص. واإلبداع التام النقل بني متوسطٍة كمرحلة
األفضل الطريق وهي امُلثْىل هي الثالثة الطريقة تظل ذلك ومع الثالث الطرق هذه بني
للقارئ توجيًها مساعدين عاملني مجرد األوليان الطريقتان وتبقى الحالية. مرحلتنا يف

منه. يُخىش وإبداع عليه متعارف نقل بني فكره لوحدة وتأكيًدا

الذي األول العربي الوطن يف الفلسفة ندوة يف ١٩٨٣م، عمان، الحضاري» «موقفنا حنفي: حسن د. 6

األول الجزء يف ١٩٨٥م. بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز ص١٣–٤٢، األردنية، الجامعة نظمته
الكتاب. هذا من
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النص؟ قراءة تعني ماذا ثانًيا:

إصدار أي املدرسية، والكتب التعليم مناهج يف الوارد لها الشائع املعنى القراءة تعني ال
األصوات، علم يف الجامعات يف بعد فيما الحال هو وكما الحروف ملخارج طبًقا األصوات
نظرية تُعادل النص قراءة إذن الفهم. موضوع هو والنص الفهم. تعني هنا القراءة ولكن
الذات هي فالقراءة واملوضوع؛ الذات بني للعالقة تحديًدا التقليدية الفلسفة يف املعرفة
كانت وملا أمر. كفعل ﴿اْقَرأْ﴾ هي القرآن يف نزلت سورٍة أول وإن املوضوع. هو والنص
بعد بالفم األصوات وإصدار الحروف مخارج بمعنى القراءة أي بقارئ» أنا «ما اإلجابة
ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ يف: آخر بمعنى الصوتي املعنى هذا تصحيح تم بالعني الحروف عىل التعرُّف
الوعي بداية والنطق نطق، فالقراءة ر. وتصوَّ وأدرك افهم أي (١ (العلق: َخَلَق﴾ الَِّذي َربَِّك

فهًما. باعتباره
حاجة ما بغري املبارش الفهم وتأويله. تفسريه تتضمن فهمه بمعنى النص وقراءة
أي التفسري إىل الحاجة نشأت املبارش البديهي الفهم استعىص فإذا تأويل. أو تفسري إىل
رضورة أو (السياق) النص توجه أو اللغة منطق عىل اعتماًدا الثانية الدرجة من فهم إىل
النص، توجيه وقوي اللغة، بمنطق التفسري اصطدم ما فإذا العرص. روح أو املوقف
باعتباره التأويل إىل الحاجة ظهرت العرص روح ت وعمَّ نفسها، املوقف رضورة وفرضت
فإنه الرشح أما قرينة. أو لُشبْهٍة مجازي معنًى إىل الحقيقي معناه من للفظ إخراًجا
بني والنص، القراءة بني العالقة هو الرشح والتأويل. والتفسري الفهم ذلك: كل ن يتضمَّ

شامًال. معرفيٍّا موقًفا باعتبارها واملوضوع الذات
من قانونيٍّا أو األدبية األعمال من أدبيٍّا النص يكون فقد متعدِّدة. والنصوص
من دينيٍّا أو واملوسوعات والسجالت الوثائق من تاريخيٍّا أو والقوانني الدساتري مجموعات



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

األنواع هذه بني تجمع مشرتكًة قضيًة هناك أن إال التعدُّد هذا من وبالرغم املقدسة. الكتب
فالنص ذلك ومع النوع. يف ال الدرجة يف فالتعدد تفسريه؛ أو النص قراءة قضية وهي كلها
التاريخية الصحة مثل أكثر مشاكل يفرض ألنه نظًرا تشابًكا النصوص أكثر الديني
معروف هو وكما الشعبي األدب مالحم باستثناء األدبي النص يفرضها ال التي للنص
أي (املعلقات) الجاهيل الشعر ويف (هومريوس) اليوناني الشعر يف االنتحال قضايا يف
الصحة مسألة يفرضان فال التاريخي والنص القانوني النص أما للنص. الجماعي الخلق
الديني النص أن كما القديمة، واآلثار بالحفريات يتعلَّق فيما الحدود أقل يف إال التاريخية
به الناس إليمان نظًرا التاريخي أو األدبي النص من السلوك يف وتأثريًا للواقع توجيًها أكثُر
التفسريات تتعدد ثم ومن للعمل؛ وميزان للعلم كمعيار للقيم، وكمصدر للسلوك ه كموجِّ
بل والسياسية االجتماعية القوى بتصارع التفسري مناهج وتتصارع املصالح، بتعدُّد
النصوص تفسري بسبب الرقاب وتطري الدماء، وتسيل االنشقاقات، وتحدث الحروب وتقع
من ابتداءً أساًسا الدراسة هذه أتت لذلك فريق؛ ضد فريق صالح يف تأويلها أو الدينية
باقي عىل النتائج تعميم يمكن وتشابًكا. اتساًعا النصوص أكثر ألنه نظًرا الديني النص
خاصة حاالت وكأنها واتساًعا تشابًكا أقل ألنها والقانونية والتاريخية األدبية النصوص
العامة الهرمنطيقا بني املشهورة الشائعة التفرقة أتت هنا ومن العام.1 اإلطار داخل
نص أي لتفسري العامة القواعد تضع األوىل املقدسة، الهرمنطيقا أو الخاصة والهرمنطيقا

وحدها.2 املقدسة والكتب الدينية النصوص لتفسري الخاصة القواعد تضع والثانية
الحارض قراءة الحضارة، نفس إىل كالهما ينتسب لفرد، فرد من القراءة تكون وقد
ألفالطون، أرسطو وقراءة سينا، وابن للفارابي رشد ابن قراءة مثل للرتاث تواصًال للمايض،
وباور شرتنر الهيجليني، وقراءة لكانط، وشوبنهور وشلنج وهيجل فشته الكانطيني وقراءة

الديني. النص عىل القانوني للنص األولوية جاداما يعطي 1
H. G. Gadamer: Vérité et Méthode; La signification exemplaire de l’herméneutique

.juridique, pp. 166–184; W. Dilthey: Le Monde de l’Esprit, Vol. I, p. 388
املقدس Special  التفسري Hermeneutics الخاص General  التفسري Hermeneutics العام التفسري 2

.Hermeneutica Sacra
B. L. Ramm: Biblical Hermeneutics, in Hermeneutics, p. 7; L. BerkhofL: Priciples
of Biblical Interpretation. pp. 40–46; A. B. Michelsen: Interpreting the Bible; General

.Hermeneutics, pp. 99–197; Special Hermeneutics, pp. 178–368
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النص؟ قراءة تعني ماذا ثانيًا:

هذه ويف إلخ. … وهورسل ونيتشه لكانط هيدجر وقراءة لهيجل، وماركس وشرتاوس
القراءة تكون وقد التأويل. طريق العرصعن لروح وتجديًدا تصحيًحا القراءُة تكون الحالة
الحارض قراءة أيًضا مغايرٍة حضارٍة إىل ينتسُب آخر لفرٍد حضارٍة إىل ينتسب فرٍد من
ألفالطون برجسون وقراءة ألرسطو رشد ابن قراءة مثل الحضارات بني وتواصًال للمايض
وعمل حضارة كل داخل فردي عمل جماعي. وعمل فردي عمل إذن القراءة إلخ. …
ألفالطون الفارابي فقراءة البناء. وإظهار املوقف إكمال أجل من الحضارات بني جماعي
اليونانية. للحضارة اإلسالمية الحضارة قراءة هي ألرسطو رشد ابن وقراءة وأرسطو
القديمة، للحضارات الحارض العرص روح قراءة هي سقراط قبل للفالسفة هيدجر وقراءة
كانط وقراءة األملانية، للروح الفرنسية الروح قراءة هي لجولدشتني بونتي مريلو وقراءة
لهيجل رويس جوزيا وقراءة سكسونية األنجلو للثقافة األملانية الروح قراءة هي لهيوم
أسينيه قراءة هي للتوراة املسيح وقراءة إلخ، … األملانية للروح األمريكي املزاج قراءة هي
يف جديد «خمر املسيح قول معنى هو وهذا .Pharisain الفريسية للعقلية Essenian

قديمة». أوعية
أو رشح مجرد القراءة ليست الجماعية، والقراءة الفردية القراءة الحالتني، كلتا ويف
هي جماعة. أو فرًدا القارئ ر لتصوُّ طبًقا له بناء إعادة هي بل للمقروء تأويل أو تفسري
القانون. اكتشاف أو البنية إكمال أجل من بناء وإعادة وتصحيح ونقد وتحليل قراءة
قلب لهيجل كريكجارد وقراءة الجازم، ولألمر الخالص للعقل نقد لكانط برجسون فقراءة
بعد واملوت واملوجودات والتناقض الحياة أي واالتساق للعقل اآلخر الجانب عن وكشف له
الحجاب ورفع للمستور كشف هي لكانط الكانطيني وقراءة املذهب. داخل هيجل طواه أن
شلنج، عند والروح هيجل، عند الفكرة أو ر والتصوُّ فشته عند األنا ذاته، يف اليشء عن
من الحكيمني لرأيي جمع هي وأرسطو ألفالطون الفارابي وقراءة شوبنهور. عند واإلرادة
والواقع، املثال واملادة، الصورة يجمع الذي الشامل اإلسالمي ر التصوُّ عن التعبري أجل
القلب والعالم، هللا والطبيعة، األخالق والدنيا، اآلخرة والبدن، الروح والَعَرض، الجوهر
واملنهج النازل املنهج واالستقراء، االستنباط والحس، العقل والحكمة، اإلرشاق والعقل،
من ره، تطوُّ لقانون اكتشاف هو كله اليوناني للرتاث رشد ابن قراءة إلخ. … الصاعد
عند واملثال الواقع بني الجمع إىل أفالطون عتد املثال إىل األوائل الطبائعيني عند الواقع
املسيحي؛ والعفو اليهودية الرشيعة بني جمٌع هي الوحي ر لتطوُّ اإلسالم وقراءة أرسطو.
أرسطو الخاص، تراثه يف البنية أكمل منهما كالٍّ ألن متشابهني واإلسالم أرسطو كان لذلك
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مزدوجًة القراءة تكون األديان.3وقد وتاريخ الوحي ر تطوُّ يف واإلسالم اليوناني الرتاث يف
ريكاردو عند الكالسيكي لالقتصاد ماركس لقراءة التورس قراءة مثل لقراءة قراءة أي
التورس اكتشف فقد القديم. املنهج خالل من جديٍد منهٍج اكتشاف أجل من سميث وآدم
خالل من — املاركسية — قبل من ماركس اكتشف كما املاركسية خالل من البنيوية
تََره، لم وما األوىل القراءة رأته ما ترى املزدوجة والقراءة الحر. واالقتصاد الليربالية
يف نظرية ليست علم، بل فنٍّا ليست القراءة فإن وبالتايل تجده؛4 لم وما وجدته ما وتجد
الرتاكم خالل من إكمال عملية هي بل الجدل وأساليب الخالص الفكري والحوار اللعب
أو واحدة مرة تشكيله تم سواء النص أصل هي التي البنية اكتشاف أجل من املعريف
والجماعة الفرد شعور خالل من والتاريخي الوجودي الزمانني يف فالقراءة فرتات.5 عىل
تكن لم جديدة أبعاًدا النص يأخذ معريف تراكم كل وبعد مًعا. فيهما الخربات وتراكم
عىل القرآن إنزال معنى هو وهذا للنص.6 األوىل النواة يف موجودة وال قبل من فيه مقروءًة
من املعرفة لرتاكم وطبًقا الشعور ألعماق طبًقا النص تفسري مستويات أي أحرف سبعة

عرص. إىل عرص

شارًحا رشد ابن وأيًضا ص١٤٥–٢١٨؛ إسالمية، دراسات أرسطو»، شارًحا «الفارابي حنفي: حسن د. 3

١٩٨٣م. بريوت، التنوير، دار املصدر، نفس أرسطو،
.L. Althusser: Lire le Capital, vol. I, pp. 29–37 4

H. G. Gadamer: L’historicité de la compréhension entendue comme principe herméneu- 5

.tique, pp. 103–148
النفس «مفهوم إبراهيم: محمد وفاء د. انظر اللعب، يف كنظريٍة الفن يف شيلر موقف أيًضا وهو

١٩٨٣م. القاهرة، (مخطوط)، شيلر» فردريش فلسفة يف الجميلة
.Ibid., pp. 27–55 6
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النص؟ هو ما ثالًثا:

متعددة معينة مواقف يف وجماعية فردية تجارب خالل من عٍرص لروح تدويٌن هو النص
استمراًرا التالية، لألجيال خرباته جيل كل توريث التاريخ تدوين من والغاية ومتباينة.
الشفاهي من إرادي ل تحوُّ هو النص له. وتوجيًها للمستقبل ترشيًدا األقل عىل أو لسلطانه
ومن الوحدة، إىل التعدُّد من انتقاًال تقنينها ورسعة املواقف تسجيل عىل حرًصا الكتابي إىل
لوحدة وإيثار الحارض يف التعدُّدية عىل قضاء املعنى بهذا فالنص االتفاق. إىل االختالف
وتتوارث التاريخ، يف الروح تبقى حتى املستقبل يف الحارضوامتداد عىل تضييق املستقبل،
السجالت أو املرويات إىل أقرب مدونة وثيقة ليس إذن النص جيل. بعد جيًال الفكر األجيال
جديدة وبأشكال جديد من فيحيا بالقراءة يُبعث سكون حالة يف حي كائن هو بل القديمة
جديدة، أجساٍد يف املعنى، وهو الروح، نفس تظهر عندما األرواح تناسخ يف الحال هو كما
األجداد. وأرواح األسالف بعبادة أشبه الحي امليت هو النص القراءات. مجموعة وهي
ظهرت فقد التدوين. عرص إىل الشفاهي العرص من بانتقالها حضارٍة كل يف ذلك حدث
الثاني القرن يف الجماعية الذكرى من كنوٍع كتابًة حفُظها وتمَّ متباينة أناجيل عدة
الثقافية للبيئات طبًقا القراءات لتباين نظًرا واالختالف التضارب بينها وقع حتى امليالدي
ذلك وحدث تعدُّدها. عىل القراءة لوحدة إيثاًرا الرابع القرن يف تقنينها تم حتى املتعددة
الفهم وحدة أي القراءة وحدة عىل حرًصا قريش بلهجة القرآن تدوين عرص يف أقل بدرجة
عن املحفوظة اإلنسانية للشهادات التفسري يكون الحالة هذه ويف والتعدد. لالختالف منًعا
والنهاية، البداية بني الفرق حي ويمَّ النص، من كجزءٍ التفسري يدخل ثم الكتابة.1 طريق

.W. Dithey: Le Monde de l’Esprit. vo. I, p. 321 1



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

ويتحوَّل قارئًا، املؤلف كان كما مؤلًفا القارئ ويصبح األخرية، واملقاطع األوىل الوحدات بني
إبداع إذن النص الشعبية. املأثورات يف الحال هو كما جماعي عمٍل إىل الفردي العمل
ورشحه؛ فهمه بني وانتحاله، وضعه بني وقراءته، تأليفه بني فرق ال جماعي وخلق مستمر
النص منها ن تكوَّ التي األوىل الوحدات عن للبحث األدبية» األشكال «مدرسة ظهرت لذلك
النصوص.2 نقد فروع أحدث األدبية األشكال نقد وأصبح األدبية، أشكالها خالل من وذلك
وتقنني توجيه سلطة يمثل ولكنه والتسجيل للحفظ تدوين مجرد ليس والنص
يف اإللهام مصادر أحد ويكون الشبان األدباء أجيال يف يؤثر األدبي فالنص وترشيع؛
وتكشف األمة روح عن تعربِّ التاريخية والنصوص واألبطال. القادة تكوين ويف الترشيعات
مؤسساتها. ودعامة الدولة أساس هي القانونية والنصوص التاريخ. يف مسارها عن
رشعية تعطي األنبياء، وطاعة الوحي عن تصدر سلطة باألصالة هي الدينية والنصوص
النصوص يف النصكسلطٍة يظهر السلطان. ضد للثورة ع ترشِّ كما معارضيه ضد للسلطان
وتقتيضالنصوص القانونية. أو التاريخية أو النصوصاألدبية يف ظهورها من أكثر الدينية
لذلك األدبية؛ والنصوص التاريخية النصوص تقتضيه مما أكثر الطاعة والقانونية الدينية
يمثِّل النص يزال ال التي النصية املجتمعات يف الخطاب يف كشواهد النصوص تُستعمل
املعارصين بتعبري عقل وحجة سلطة حجة قسمني؛ الحجج انقسمت ثم ومن سلطة؛ فيها
أو فكرٍة مجرد عىل إذن النص يحتوي ال القدماء.3 بتعبري عقلية وحجة نقلية حجة أو
فعل. عن باإلمساك أو فعل بإتيان يقتيضالطاعة خطاب نهي، أو أمر هو بل نظري تصور
إىل منه األخالق إىل أقرب فهو نظرية؛ معرفة يتضمن مما أكثر عمليٍّا توجًها النص ن يتضمَّ
اإلصالح النصهي مهمة وكأن واألخالق النفس بعلوم التفسري علوم ارتبطت لذلك املعرفة؛
اإلصالح إىل دعوٌة النص الحسنة. العادات واكتساب السيئة العادات عن التخيلِّ والتغيري،
الرسية.4 والجمعيات الخاليا يف النصوص قراءة كثرت لذلك فيها؛ اإلفساد دون األرض يف

O. Kaiser أيًضا: انظر ،Textual Criticism النصوص نقد ،Form Criticism األدبية األشكال نقد 2

& G. Kümmel: Exegetical Method, translated by E. V. N. Goetchius. Seabury, New York,
.1967

هذا من األول الجزء يف السيايس»، والعمل و«الرتاث االجتماعي»، والتغري «الرتاث مقالينا: أيًضا انظر 3
الكتاب.

A. B. Michelsen: Op. cit.; Devotion and Conduct, pp. 356–368; Balance through care and 4

.practice, pp. 375–382; W. Dilthey, Op. cit., p. 336; F. Geny: Op. cit, p. 1–55
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النص رضورة رابًعا:

وأغراض الضغط جماعات ألهواء طبًقا سلطة كحجة النص استخدام عيوب من وبالرغم
حكمة أو مأثور كقول به االستشهاد يف سحرية قوة له النص فإن االجتماعية، الفئات
إال لإلقناع يكفي ال املعارص العقالني الخطاب وكأن شعر، بيت أو عامي مثل أو شعبية
يف العامة فإن العقالني الخطاب فهم الخاصة استطاعت فإذا النص. بسلطة تطعيمه بعد
املالحم سري أو املأثور القول أو األدبي أو الديني والنص الشعبية والحكمة امَلثَل إىل حاجة
لخطاب وسيلة الربهان كان وإذا العريض. الجمهور وإقناع باملعنى لإليحاء واألبطال
األمثاُل الديانات كتب يف كثرت لذلك العامة؛ قلوب إىل الطريق هي الخطابة فإن الخاصة
عىل لقدرتها نظًرا ان الُكهَّ وسجع واملزامري املأثورة واألقوال واألناشيد واألشعار والِحَكم
النظر برصف الناس من ممكن عدٍد ألكرب املعاني عن الفنية بالصور والتعبري التخييل

ثقافاتهم.1 مستويات عن
من النص استخدام يتم العقل مجتمع إىل النص مجتمع من االنتقال مرحلة ويف
تأتي رضورة أي خارجية، رضورة عىل بناءً متفاوتة درجات عىل والعامة الخاصة قبل
الحالة هذه يف للنص ويكون الثقايف، ومستواه املجتمع طبيعة يف متمثلة النص خارج من

ثالث: وظائُف

سالح هنا فالنص سلطة. فيه للنص مجتمع يف السلطة حجة عىل االعتماد (١)
مذهبه لنرصة فريق كل يستعمله مزدوج سالح الخصوم، ضد جدلية وحجة أيديولوجي

G. H. Gadamer: L’art de comprendre: Herméneutique et Tradition philosophiqe; V. Rhé- 1

.torique, herméneutique et critique de l’idéologie. pp. 123–174



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

مستوى عىل األمن وأجهزة والجيش بالرشطة أشبه هنا النص املخالف. املذهب ولنقد
الدينية. والعقائد األخالقية القيم ميدان ويف والثقافة2 الفكر

عىل وحفاًظا وثقافتها، األمة لتاريخ استمراًرا املايضوالحارض بني التواصل إيجاد (٢)
يف حقيقة وكأنه نفسه عىل املغلق النص والعلمانية، املحافظة خطأَِي يف الوقوع من األمة

والطبيعة. بالعقل بداية كلية النص ورفض ذاتها،
اعتماًدا الداخيل ومنطقه اتساقه لنقصيف للقارئ بالنسبة العقالني الخطاب إكمال (٣)
مستوى إىل االتساق مستوى من ونقله بكرسه الربهان منطق لتقوية خارجية سلطة عىل
الوجداني، واإلحساس العقالني للخطاب العاطفة، ومنطق العقل ملنطق وجمًعا األمر،

الخطابة. وأساليب الربهان ملنطق
مؤمن جمهور لوجود نظًرا عريض نطاق عىل للفكر ونرش أوسع جمهور إيجاد (٤)

للسلوك. عميل ه وكموجِّ العالم لفهم نظري كأساس يستعمله بالنص مسبًقا إيمانًا

داخلية أخرى رضورة هناك النص مجتمع يف الخارجية الرضورة هذه إىل وباإلضافة
يف متمثِّل برشي واقٌع التدوين ألن فالنصرضوري الشعور. تكوين ويف ذاته النص بنية يف
رضورة إذن النص قراءة قانونية. وموسوعات تاريخية ووثائق أدبية وأعمال مقدسة كتٍب
استخدام الخصوم. ات ومحاجَّ التاريخية واملعرفة الجمايل والحيس الديني اإليمان يحتمها
يف خارجي سالح مجرد وليس والواقع الفكر بنية يف داخلية رضورة من ينبع هنا النص
الحارض. سلطة من إقناًعا أكثر أحيانًا املايض سلطة تكون وقد تراثية. نصية مجتمعاٍت

واألحفاد. األبناء سلطان من للطاعة مدعاة أكثر واألجداد اآلباء سلطان يكون وقد
سواء املدوَّن النص خالل من اللغة بها تقوم وظائف عدة من النص سحر ويأتي
من كنماذج والقرآن والتوراة موىس ألواح يف الحال هو كما إيصاله، أو املعنى عن للتعبري
يف الوظائف هذه إجمال ويمكن واألوراق. األحبار إىل قدسيتها تصل محفوظة نصوص

ثالث:

صورة هي وعبارات ألفاًظا تكون أن قبل فاللغة الفنية: للصورة الجمايل البعد (١)
من باملعاني توحي العقل، تخاطب أن قبل الخيال إىل تتوجه ورموز أشكال وتعبريات،
ورضب والتشبيه والكناية واالستعارة املجاز أنواع شتى عىل تقوم للتعبري طرق خالل

.Ibid., X, Dialectique et sophistique dans la VII lettre de Platon, pp. 225–252 2
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لحدة وتخفيًفا اإليصال يف أوسع وجمهوًرا التعبري عىل أكثر قدرًة اللغة يعطي مما األمثال
أكثر إيحائية إمكانيات للمعنى يعطي للغة الجمايل البعد الجدل. وصورية الربهان منطق
أحد الفن وكان نشأته، منذ بالدين املعنى ارتبط لذلك الصوري؛ الربهان يعطي مما
الكتب آخر يف تطوًرا أكثرها حتى البرشي التعبري بدايات منذ الدين عن التعبري مظاهر
الذات وبني كموضوع النص بني متوسطة حلقة للغة الجمايل البعد املدونة. املقدسة
وتوقع الذات يف الخيال تخاطب النص يف الفنية الصورة الخيال. ميدان عن تكشف كفهم،
ق ويتذوَّ الشعر، يقرض لم ولو حتى شاعًرا الحياة يف اإلنسان يعيش النفس. يف التخييل
يبدو كما خيال ذاته الواقع إن بل الجميلة. الفنون من أيٍّا يمارس لم ولو حتى الجمال

العسكري.3 والخيال السيايس والخيال العلمي الخيال يف ذلك
معنيني عىل يحتوي قد النص أن وذلك األلفاظ: ملعاني االشتباهي املستوى (٢)
األفراد داعيًا العميل والتوجه للسلوك أيًضا ولكن باملعنى واإليحاء للمجاز فقط ليس
إطالقه خصوصه، أو النص عموم فهم يف االختيار حرية لهم وتارًكا للفعل والجماعات
ذات إمكانية املعنى بهذا النص ذاك. أو املعنى لهذا املحددة املواقف عىل اعتماًدا قيده، أو
ق. تحقُّ بال إمكانية قراءة بال النص ذاك. أو الوجه هذا فتحدد القراءة تأتي ثم وجهني
واحد جانب عىل إال يرتكز ال النص ألن مًعا اإلمكانيتني أخذ يمكن وال إطالق. بال ذخرية
يضم واحد نصٍّ يف مًعا اإلنساني والجانب اإللهي الجانب أخذ يمكن ال فمثًال قراءته. حني
لإلنسان ادعاء هو اإللهي الجانب وأخذ هللا. وليس القارئ هو اإلنسان ألن مًعا اإلرادتني
القدماء اه سمَّ ما هو وهذا الطبيعي. وضعه عن وانحراف الرشعي حقه عن وخروج
يوحي الذي هو واملتشابه واحد معنى عىل يحتوي الذي هو فاملحكم واملتشابه؛ املحكم

العالم. يف وضعه يحدده الذي اإلنسان الختيار طبًقا بمعنيني

«الحقيقة املشهور كتابه يف الجمالية» التجربة «تجاوز عن له باب أول جاداما جعل لذلك 3

H. G. Gadamer: Vérité et Méthode: Les grandes lignes dune herméneutique واملنهج».
.philosophique; I, Degagement de la question de la vérité; l’experience de l’art, pp. 27–99
الذي القصري املجاز مثل التفسري وعلماء اللغة وفقهاء األدب نقاد حسب للمجاز عديدة أنواع وهناك
إكماله، أو املعنى وقلب االنتقاص، أو واملبالغة والزيادات الشخيص والبعد والربط املقارنة عىل يحتوي
واملجاز Enigmatic األلغازية واألقوال Fables واألساطري Riddles األلغاز مثل Opoque املعتم واملجاز

.Allegories الرمزية والقصص Parables والحكايات Similitudes األمثال مثل الطويل
A. B. Michelsen: op. cit.; pp. 178–211; D. H. WaIlace: lnterpretation of Parables, in:
.Hermeneutics, pp. 31–42, B. K. Ramm: Protestant Biblical lnterpretation, pp. 286–288
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فعل اقتضاء هو النص أن وذلك والجماعات: األفراد نحو السلوكي التوجه (٣)
الحاجة تنشأ ثم ومن تفعل»؛ «ال النهي صيغة يف سلبًا أو «افعل» األمر صيغة يف إيجابًا
والقراءة جسد، بال روح مضمون، بال صورة النص وخصوصه. اللفظ عموم تحديد إىل
األمة هذه املجموعة، هذه أو الفرد هذا يضم تجعله وجسًدا، مضمونًا تعطيه التي هي
إليهم يتوجه من إىل وتشري الخطاب مضمون تحدد التي هي القراءة جمعاء. البرشية أو
كان لذلك وجدانًا؛ أو فكًرا عمًال، أو قوًال السلوك نمط تحدد التي هي أنها كما النص.

الخالص.4 أو العمل إىل دعوة بشارة، أو إعالنًا نهيًا، أو أمًرا الديني الخطاب

بالفاعلية». التاريخي الشعور «تحليل املستوى هذا جاداما يسمي 4
G. H. Gadamer: Vérité et Méthode: Analyse de la conscience de l’histoire de l’efficience,

.pp. 185–220; O. Kaiser & W. G. Kummel: Op. cit., pp. 9–11
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للنص؟ معنىموضوعي هناك هل خامًسا:

قديمة لغة كانت ولو حتى ومفهومة، مقروءة معينة، بلغة مكتوب النص أن من بالرغم
النص يشء. وكأنه موضوعي معنى عىل يحتوي ال الشائع، االعتقاد غري عىل النص، أن إال
نطق صامت، قول النص األخرية. قراءته حتى األول تدوينه منذ خالص إنساني عمل
معنى إىل تحيله التي هي والقراءة وِمداد. َوَرق حرفية، مدونة مرئية، حروف ساكت،

واجتماعية. سياسية ومعارك عملية، وتوجيهات مسموًعا، ونطًقا معلنًا. قوًال وتجعله
عىل وقراءتها الوقائع، رؤية مثل ذاتية كلها عوامل لعدة إذن النص تدوين يخضع
تدوين كان وقد رصف. أيديولوجي عمل النص معني. اتجاه يف وتوجيهها معني، نحو
أقوال حول املذهبية الرصاعات من جزءًا األول املسيحي العرص يف الدينية النصوص
كل والتضارب، التعدُّد ضد واألفعال األقوال هذه لتقنني التدوين ظهر ثم وأفعاله. املسيح
األخرى. املذاهب ضد قانونية وصيغة تاريخية رشعية نفسها لتُعطي عقائدها تدون فرقة
الناجية الفرقة لتوجيهات أيًضا خاضًعا اإلسالمية الفرق وتاريخ العقائد علم تدوين وكان
كانت القديمة مرص وتواريخ السلطة. فرقة خالل من املعارضة فرق لتاريخ وتدوينًا
إليه! وينتهي فرعون كل من التاريخ يبدأ عليه. للسابقني وليس وأمجاده مرص لفرعون
هي إنما الوحي تطور من مرحلة آخر يف األنبياء تاريخ تدوين وإن واختيار. قراءة التدوين
األنبياء كل أصبح وبالتايل البناء؛ خالل من للتطور ورؤية الحارض، خالل املايضمن قراءة
وكما للنصوص النمطي» «التفسري ى يسمَّ وهذا األنبياء. آخر حتى إبراهيم منذ مسلمني
نصوص واختيار الجديد العهد يف القديم العهد من النقلية الشواهد استعمال يف حدث
إىل يشري نص فكل وحوادثه، العرص رؤية مع للحوادث ووصفها معانيها يف تتفق قديمة
فتدوين القدس. داخًال املسيح هو يكون زيتون غصن وبيده راكبة عىل مدينة يدخل نبي
بل القديم العهد لنصوص موضوعية قراءة ليست الجديد داخل القديم العهد نصوص



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

كبدايٍة املوضوعي التاريخي اإلطار يُستعمل وقد الجديد.1 العهد منظور من لها تفسري
حياة تسجيل يف ذلك حدث وقد الذاتية. الرؤية عن التعبري أجل من خلفيٍة أو أرضيٍة أو
للوالدة ومكانية زمانية تحديدات وإعطاء منها املعجز خاصة وأفعاله، أقواله املسيح،
استعمال كان وبالتايل الوقائع؛ بصحة وإيحاء اإلقناع من مزيد أجل من والبعث والصلب
تطابق النص قراءة يف الحقيقة فليست النصوص. معنى عىل يدل ال التفسري يف الحفريات
التاريخية املوضوعية مع يتفق وما للحقيقة التقليدي للتعريف طبًقا الواقع مع املعنى
البرشية التجربة مع املعنى تطابق بل األوروبي عرش التاسع القرن يف ذاعت التي والعلمية
للخلق مرسحي كإطار يستخدمان اللذين الحسيني واملكان الزمان عن النظر برصف
يصعب ولذلك «االنتحال».2 باسم النصوص تاريخ يف يُعرف والذي النص وتدوين الفني
الرؤية خالل من إال له وجود ال فاألول اإليمان»؛ و«مسيح التاريخ» «مسيح بني التمييز
األربعة واألناجيل واقعة. اإليمان ومسيح افرتاض التاريخي املسيح به. املؤمنني إيمان أي
عىل يتوقف العذراء وظهور اإليمان.3 مسيح عن تعربِّ ولكنها التاريخ مسيح عن تتحدَّث ال
النص. تخلق التي هي العقيدة أن كما الواقعة يخلق الذي هو فاإليمان به. اإليمان مدى
اختيار هي إنما قراءة كل إن حيث أوًال تدوينه عن تختلف ال ثانيًا النص وقراءة
فالنص قام. وعليها نشأ منها التي األوىل املواقف عن النظر برصف له بناء وإعادة للمقروء

R. B. Laurin: B. Ramm: Protestant Biblical انظر: .Typological interpretation النمطي التفسري 1
Interpretation of types pp. 215–240; The typological interpretation, in: Hermeneutics.
pp. 118–129; A. B. Michelsen: Op. cit., Typology, pp. 236–264; R. Nicole: Old Testament

.quotations in the New Testament, in: Hermereutics, pp. 43–53
لدراسات القدس مدرسة مؤسس Largrange الجرانج األب استعمله الذي التاريخي املنهج هو هذا 2

.L’ecole Biblique de Jerusalem املقدس الكتاب
E. M. Blaiklock: The use of Archeology in interpretation. in Hermeneutics, pp. 54–66;

.p. M. J. Lagrange: La Méthode Historique V. Lecoffre, Paris, 1904
C. E. Braaten: New Directions in Theology Today, Vol. II, History and Hermeneutics, pp. 3

.53–102
J. Jeremias. The problem of the historical Jesus, Fortress, Phila. 1964. R. Bultmann ;Je-
sus Christ and Mythology, Ch. Scribner New York, 1958; R. Bultmann: Jesus. J. C. B. Mohr,
Tübingen, 1961; J. G. H. Hoffmann: Les vies de Jesus et Jesus de l’histoire, Upsala, 1947;
A. Loisy: Histoire et Mythe à propos de Jesus-Christ. E. Nourry, Paris, X. Leon-Dufour:

.Les Evangiles de l’histoire de Jsus, Du seuil, Paris, 1963
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للنص؟ موضوعي معنى هناك هل خامًسا:

وسياسيٍّا، فكريٍّا سلطوية مجتمعات يف خاصة أيديولوجي سالح قراءته ويف تدوينه يف
مصالحها عن دفاًعا فيه ترى عليه. أمنياتها وتسقط النص، يف نفسها ترى جماعة كل
التاريخية الظروف عن وافرة معلومات من اإلنسان أوتي ومهما خصومها. عىل وهجوًما
يف عليها االعتماد يمكن وال وناقصة محدودة تكون فإنها النص نشأ منها التي األوىل
النص تحيل التي التاريخية النزعة عىل قائًما يكون التفسري فإن حدث وإذا النص. تفسري
األدبي النقد يف الحال هو كما ومصادره ومكوناته نشأته رصف، تاريخي موضوع إىل
قراءة أما التاريخية. مصادرها ملعرفة املقدسة الكتب نقد يف وكذلك النزعة هذه عىل القائم
معها تختلف وقد نشأ منها التي القديمة الظروف مع تتشابه قد جديدة ظروف يف النص
للنص جديد خلق القراءة وقراءته. توظيفه بإعادة معلن غري وخلق تدوين إعادة فإنها
حامًال النص يصبح وهكذا األوىل. نشأته يف مقصودة تكن لم ربما فيه ملكونات واكتشاف
والرشح، األصل بني الفرق حي يمَّ وقد والرشوح. التفسريات خالل من أجيال عدة لخربات
عمل النص منتحلة. وزيادة صحيح أصل بني فرق فال واحًدا. أصًال كالهما يصبح
نفس حدث وقد الديني.4 النص ووحدة األدبي العمل وحدة وراء مشرتكة وخربة جماعي
قراءة تكتشف حيث سابق لفيلسوف الحق فيلسوف قراءة يف الفلسفة تاريخ يف اليشء
ويعيد املايض يخلق الذي هو فالحارض السابق. نص يف تكن لم ومقاصد معاني الالحق
للفالسفة هيدجر وقراءة ألفلوطني، برجسون قراءة من كثرية ذلك عىل واألمثلة بناءه.
ماركس وقراءة الفلسفة لتاريخ هيجل قراءة ومثل ونيتشه، ولكانط سقراط عىل السابقني
املرتاجعة «الحركة أو املايض» يف الحارض «ترائي برجسون ذلك سمى وقد لديموقريطس.

الرجعية».5 اآلثار ذو «املنهج هورسل وسماه للحقيقة»

.H. G. Gadamer: L’art de comprendre: Hermeneutique et Historicité, pp. 49–89 4

.Le mirage du présent au passé املايض يف الحارض ترائي 5
.Le mouvement rétrograde du vrai للحقيقة املرتاجعة  الحركة

.La Méthode retro-active الرجعية اآلثار ذو املنهج
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متغرياتالنص سادًسا:

معانيها ليفهم األول تدوينها منذ النصوص تاريخ إىل القارئ يذهب ال النص، قراءة وعند
املصادر وأمهات املراجع بطون يف والسنني األيام قاضيًا األلفاظ معاني وتطور التاريخية
كحجة. ويستعمله معناه يفهم عني غمضة النصويف يقرأ بل واملوسوعات اللغة وقواميس
فيه عرص كل يقرأ املتغريات، من مجموعة هو بل ثوابُت له ليست املعنى بهذا النص
العرص يفرس الذي هو النص أن كما القراءة يف النص يفرسِّ الذي هو فالعرص نفسه.
تبعد وقد لها. طبًقا متغريًة التفسريات جاءت متغريًة العصور كانت وملا التدوين. يف
من وكيًفا حجمه حيث من ا كمٍّ األخرية قراءته وبني للنص األوىل النواة بني للغاية املسافة
للنص وحيد معنى عىل الحفاظ األول للنص الحريف التفسري يستطيع وال معناه. حيث
وللسكون التغيري، عىل وللثبات املعنى، عىل للفظ وإيثار للنص، موٌت الحريف التفسري ألن
املعنى فيفر باألصبع الزئبق لتثبيت محاولة هو للنصوص الحريف التفسري الحركة. عىل
وحسب الواحد للقارئ النفسية األحوال حسب النص معنى يتغري وقد القصد. خارج منه
الواحد النص يأخذ وقد والعصور. والحضارات الثقافية للبيئات وتبًعا األفراد بني الفروق
ليبدو حتى املكتسبة لتجاربه وطبًقا الواحد للفرد العمر ملراحل طبًقا مختلفة معاني
موضوعيٍّا تطابق الشعور أعماق وكأن عمره، مراحل يف الفرد لتطور وتابًعا النصمساوًقا
لذلك الشعور؛ ملستويات طبًقا يتشكل قالٍب مجرد النص أن والحقيقة النص، مستويات
النص انتقاء يف سواء َقْصدي تفسري يوجد بل خاطئ وتفسري صحيح تفسري يوجد ال



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

تربيرات إال التفسري مناهج وليست «املناط». القدماء سماه ما أو تطبيقه موضوع يف أو
التاريخ.1 وأمام الجماعة وأمام النفس أمام للذات

واملوضوع. الذات بني والنص، الحاجة بني تطابق إيجاد هو املعنى بهذا النص قراءة
النص يف يقابلها ما تجد ثم أمنية أو رغبة أو كحاجة أوًال النفس من يأتي فاملعنى
املوضوعي املعنى أن يبدو الظاهر يف الصحيح. التفسري أنه عىل به وتتشبث معه فتتطابق
النص. إىل الشعور من الذاتي املعنى ينتقل الحقيقة ويف الذهن، إىل النص من انتقل قد
الحقيقة وهم يف فتقع الخارج يف متحقًقا النفس فيه ترغب ما إيجاد هي إذن القراءة

الرشعية. السلطة مع الشخصية الحاجة واتفاق النص، مع الرغبة تطابق بمعنى
النصوص هي فاملتشابهات املتشابهة. النصوص وجود يف السبب هي املتغريات هذه
التفسريات أحد عرص كل يختار إذ العصور؛ ملختلف طبًقا متعددة تفسريات تتضمن التي
النص فريتكن عرصآخر يأتي ثم جوانبه. أحد عىل املَضلَّع يرتكن كما عليها النص فريتكن
هو فاملتغري العرص. لتغري طبًقا املختلفة جوانبه عىل النص يتقلَّب وهكذا آخر. جانب عىل
التطابق هذا وكأن عرص، لكل طبًقا النص تأويل إمكانية هو والثابت والعرص، الجانب

الوحيد. الثابت هو والعرص النص بني

H. Kelsen: Théorie pure du Droit, Trad. Ch. Eisenmann pp. 453–463; Dalloz, Paris, 1962; 1

p. Amselok: Méthode Phénoménlogique et Théorie du Droit, pp. 8–24, L. G. D. J. Paris,
.1964
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ثوابتالنص سابًعا:

تدوينًا النص ذاتية عن تكشف التي املوضوعية الحقائق هذه من وبالرغم ذلك، ومع
الذاتية تتجاوز للنص وشاملة «موضوعية» لقراءة الضمانات بعض توجد فإنه وقراءة
املاهيات وإنكار املعاني يف والشك النظر وجهات وتضارب والنسبية الفردية بمعنى
الثابتة املعاني أي «املتشابهات»؛ مقابل يف «امُلْحَكَمات» القدماء سماه ما وهو املستقلة؛
مالبساته إىل النص إرجاع هنا املوضوعية تعني وال املتغرية. املعاني مقابل يف للنصوص
البرشية، الطبيعة يف ُمطَّرد وثابت، وشامل عام له معنًى إيجاد بل نشأ منها التي التاريخية
املوضوعية حضارة. كل يف ويوجد موقف، كل يف يظهر العقلية، ببداهته إنسان كل يدركه
والجماعات األفراد من عدد بني ومشرتكة عامة إنسانية تجربة مع النص تطابق هنا
الشمويل «الجانب املعارص الغربي الرتاث يف ى يُسمَّ الذي هو وهذا والحضارات. والعصور
عىل ذلك تخصيص ويمكن التفسري».1 يف «املعيارية أو الشاملة» «القيمة أو للهرمنطيقا»

اآلتي: النحو

وتميٍز؛ بوضوٍح النص معنى رؤية عىل قادٌر البديهي فالعقل العقل: بداهة (١)
الكتشاف الحق باعث إال دوافع أية دون األصلية الرباءة حالة يف الشعور كان إذا خاصة

H. G. Gadamer: Vérité et Méthode: ألمسلك: والثالث الثاني والتعبريان جاداما، لدى األول التعبري 1
.3, C. l’aspect Universal de l’herméneutique, pp. 330–47

H. G. Gadamer: L’art de comprendre: II, Le problème herméneutique. I. L’Universalité
du problème herménutique, pp. 27–40; p. M. Amselek: op. cit., pp. 63–81; W. Dilthey:

.Origines et Dévelopement de l’herméneutique, in: W. Dilthey: op. cit., V. I. p. 319



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

األفراد، من عديد عند للنص املبدئي العقيل الَحْدس هذا يَطَّرد الحاجة. مع املعنى تطابُق
أعدل هو العقل «إن قيل: وكما الحضارات. كل يف ويوجد الشعوب، كل لدى ويظهر
العقل.» خلق هللا خلق ما «أول القديم: تراثنا يف أيًضا قيل وقد الناس.» بني قسمة األشياء
بداهة أي والوجدان؛ بالحس املرتبط العقل بل املجرد الصوري العقل هنا العقل يعني ال
األمي عند بعده، وما التعلم قبل ما فطرية بداهة وهي الطبيعي. واإلحساس الشعور

عنه. بديًال تكون وقد املكتسب العلم تفوق وأحيانًا سواء. حد عىل واملتعلم
من باستمراٍر تتكرَّر واحدًة اإلنسانية املواقف كانت ملا البرشية: التجربة اطِّراد (٢)
بالنسبة وكالعموم املتغريات، إىل بالنسبة كالثوابت يصبح االطِّراد هذا فإن عرص إىل عرص
ولكل العصور مدى وعىل عرص كل يف للنصوص متشابهة قراءات هناك الخصوص. إىل
للظلم، ورفض العبودية، عىل ثورة عرص كل يف نوعياتها. عن النظر برصف النصوص
أطلق وما «التوحيد» املقدسة الكتب ته َسمَّ ما وهذا املساواة. إىل ودعوة الحرية، عن ودفاع

«امُلثُل». أو «القيم» الفالسفة عليه
فقُهها لغة لكل وكان معينة، بلغة مدونًا منطوًقا النص كان ملا اللغة: منطق (٣)
وفهم لقراءته املداخل أحد تكون النص بها كتب التي اللغة فقه معرفة فإن ومنطُقها
عن النظر برصف بها كتب التي اللغة فقه عموم بقدر عامة النص قراءة وتكون معناه.
القديمة النصوص قراءة ويف مثًال. كاإلعراب اللغة فقه تعليالت حول اللغوية املدارس
يف األوىل األلفاظ معاني ملعرفة معانيها وتطور اللغة تاريخ معاجم عىل االعتماد يُشرتط

القديمة. عصورها
يف البداية فإن والعريف واالصطالحي االشتقاقي معاٍن؛ ثالث لفٍظ لكل كان وإذا
إىل تحيل فاللغة والفكر. والواقع اللغة بني يربط الذي االشتقاقي للمعنى هو النص فهم
التفسري بداية اللغوي التفسري كان لذلك باملعنى؛ توحي معاشة تجربة والوجود الوجود،
االشتقاقي املعنى اللفظ. باستعمال أي العريف بالتفسري محكوٌم وكالهما االصطالحي.
واالستعماالت األعراف لتغري نظًرا املتغري هو العريف واملعنى اللغة أصل ألنه الثابت هو
بني املعنيني، بني الجمع محاولة هو االصطالحي واملعنى العصور. عرب للفظ املختلفة
الوحدات عىل والعثور النصوص نقد أهمية تبدو وهنا والفرع. األصل واملتغري، الثابت
لأللفاظ االشتقاقية املعاني تفقد جديدة قراءات فالرتجمات األصلية. بلغتها للنص األوىل
النصوصباللجوء ونقد الجارية. لالستعماالت استسالم مجرد لغة بدون والعرف األصلية.
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النص ثوابت سابًعا:

نظًرا الفرع أجل من باألصل تضحية آخر، بطرف وتمسك طرف ترك هو العرف إىل
األصلية.2 بلغتها األوىل األقوال تدوين وعدم األصل لضياع

الخطاب فحوى القدماء قال كما أو السياق منطق هناك األلفاظ منطق إىل وباإلضافة
عالقات يف ولكن اللفظ يف فقط يظهر ال فاملعنى واملخالفة. املوافقة ومفاهيم الخطاب ولحن
املرتادفات. بني واالختيار والتأخري التقديم يف التعبري وأساليب الجملة وتركيب األلفاظ

اللغة.3 علوم يف فرع منها ولكل وتراكيب، ومعاٍن وأشكال أصوات فلأللفاظ
ال فإنه عليه فعل ورد لحدث وتسجيًال ملوقف تدوينًا النص كان ملا األويل: املوقف (٤)
فكرية، مواقف فالنصوص صدر. وعنه نشأ منه الذي األول املوقف إىل بإرجاعه إال يُفهم
لها، توجيه أو عليها فعل رد بها، مرت التي األحداث نحو برشية جماعات واتجاهات
التي األوىل املشاكل هذه إىل بالرجوع إال النصوص فهم يمكن ال إذن ملشاكلها. حلوًال تقدم
النزول». «أسباب القديم تراثنا يف سمي ما وهذا النص. يف تدوينُها تم حلوًال استدعت
جسد. بال روح معنى، بال لفظ آنية، بال غطاء مضمون، بال صورة موقف بال النص
سابق فاملوقف النص. عىل املوقف أولوية أي الفكر عىل الواقع أولوية النزول أسباب تعني
إىل بالرجوع النص يُفرسَّ وبالتايل له؛ وتدوين تصوير والنص مصدره، ألنه النص عىل
وإفراز موقف، تسجيل هو بل وطن وال أرٍض بال تعبريًا النص ليس األوىل. املواقف هذه
الغربية الفلسفة يف أو املواقف» «أخالق الغربي األخالق علم يف يسمى ما وهو عرص.
هو التفسري يف التقليدية املناهج يف الرئييس العيب ويكون املحددة». «املواقف املعارصة
وبالتايل إليه؛ تشري واقع إىل تحتاج ال نفسها، عىل مغلقة بذاتها، مكتفيًة النصوص اعتبار

والشيئية.4 والقطعية الحرفية يف تقع

H. G. Gadamer: Vérité et Méthode: III. Inflection Ontologique de l’herméneutique sous 2

la conduite du language, pp. 229–347; L. Berkhoff: Principles of Biblical Interpretation:
Grammatical interpretation. pp. 67–122; F. Geny: Op. cit., I. pp. 36–38; pp. 418–432; II,

.pp. 318–417
علم ،Lexicology, Lexicography املعاني علم ،Morphology األشكال علم ،Phonology األصوات 3

.A. B. Michelsen: Op. cit., pp. 114–158 أيًضا: انظر ،Syntax الرتاكيب
.Limiting situation املجددة املواقف ،Situational Ethics املواقف أخالق 4

L. Berkhof: Op. cit., Historical interpretations, pp. 113–133; F. Geny: Op. cit., pp. 28–
.41

١٣٩٤ه. رمضان، اليوسف، روز النزول؟» أسباب تعني «ماذا حنفي: حسن د. أيًضا: انظر
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الذات إىل اإلحالة ثامًنا:

األوروبي الوسيط العرص يف اشتهرت التي املقدس للكتاب األربعة املعاني نظرية إن
الظاهري املعنى بني الرصاع حول كلها تدور إنما الكنيس املسيحي الرتاث خالل من
بني والتأويل، التنزيل بني نشأ الذي الرصاع مثل للنص الروحي الباطني واملعنى الحريف
الحفاظ أجل من باملعنى تضحية الحريف فالتفسري القديم. تراثنا يف والصوفية الفقهاء
عىل حفاظ هو الرمزي والتفسري والتشبيه. التجسيم يف الوقوع إىل أدى مما اللفظ عىل
املعنى أما التنزيه. عىل حرًصا األول التفسري عىل فعل كرد باللفظ والتضحية املعنى
من أعىل إىل بها والعروج بالروح االرتقاء إىل يهدف الذي املعنى فهو اإلرشاقي الصويف
وأخريًا، العالم. عن بديلة وعقائد أشياء إىل تتحول والتي األعىل املأل يف الحقائق رؤية أجل
يحاول وقيمه، وسلوكه باإلنسان ارتباًطا األكثر املعنى فهو املوضوعي أو األخالقي املعنى
التشبيه جدل يمثالن والرمزي الحريف األوليان املعنيان كان فإذا العالم. إىل بالنص العودة
العقائد واإلنسان، املأل جدل يمثالن واألخالقي الصويف األخريني، املعنيني فإن والتنزيه

واألخالق.1
عىل منغلقة قطعية لحقائق النصمصدًرا تجعل أيًضا فإنها العقائدية التفسريات أما
فالعقائد االغرتاب؛ موقف وتخلق الوهم من بديًال عامًلا تخلق العالم، عن منفصلة ذاتها،

Le sens الروحي املعنى ،Le sens allégoique الرمزي املعنى ،Le sens Litéral الحريف املعنى 1

.Le sens moral tropologique األخالقي املعنى ،anagogique
Henri de Lubac: Exégèse Mediévale; Les quatre sens de l’Ecriture, 4 vols., Aubier, Paris,

.1959–1964; B. L. Ramm: Biblical interpretation in: Hermeneutics, pp. 15–30



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

عن بديًال ليست السلوك. عىل وبواعث العالم رات لتصوُّ أسس هي بل وقائع أو أشياء ليست
التفسري يهدف واأليديولوجيات. واملذاهب النظريات يف الحال هو كما له، تنظري بل العالم
وبالتايل الطبيعة فوق ما عالم إىل الطبيعي العالم من الخروج إىل للنصوص العقائدي
الكاثوليكية، التفسريات يف ذلك حدث وقد زيف. إىل والحقيقة وهم إىل الواقع يتحول

واألشعرية.2
النص خاللها من ويقرأ الطبيعية العلوم نتائج عىل يعتمد الذي الطبيعي التفسري أما
واألهواء اليقني، عن يغني ال فالظن الطبيعي، العلم أمام بالنقص إحساس عىل يقوم فإنه
الدين بأن الخطابية الدعاية من نوع أنه كما والحقائق. بالوقائع تقاس ال واالنفعاالت
الدينية بالربامج للتكسب فريق وينشأ جهلها إىل العامة تطمنئ وبالتايل العلم عن يختلف
وتابع. الحق مجرد والدين للعلم، والريادة القيادة يجعل التفسري هذا أن الحقيقة العلمية.
العلماء. اختالف أمام األديان وحدة ويُقىضعىل العلم، متغريات أمام األديان ثوابت تضيع
الطبيعي التفسري التربير. منهج عىل الدين ويقترص االكتشاف بمنهج متميًزا العلم ويظل
هو فيه الدين يكون وهم خداع مجرد بل تفسري هو وال علم هو ال الدينية للنصوص
قراءة أن ولو ونظريات علوم هي حيث من بذاتها مستقلة الطبيعية العلوم الضحية.
العلمي. للخيال مثريًا أو الطبيعة نحو التوجه عىل باعثًا تكون قد األدبي أو الديني النص
الطبيعية العلوم من علمية أكثر آيات باعتبارها مبارشة قراءة الطبيعة قراءة تكون وقد
آية أو نصية آية واحدة، فاآلية النص. يف مقروء واملعنى املعنى إىل تحيل القراءة هذه ألن

طبيعية.3
بولتمان حتى ودلتاي وشلريماخر رتشل منذ الحديثة الغربية العصور استطاعت لقد
جامًعا التفسري علم وأصبح الذات، عالم اكتشاف وبابنربج وأوط وفوكس وإيبلتج وهيدجر

B. Ramm: Protestant interpretation of the Bible: The doctrinal use of the Bible. pp. 2

163–184 ;The devotional and practical use of the Bible, pp. 185–200; L. H. Grollen-
bery: Interpreting the Bible; Trans. by Jeanne C. Schofflelen Nooijine & R. Rutherford,
C. S. C. Paulist Press, N. Y., 1968; R. Marlé: Le problème théologique de I’herméneutique,
pp. 125–136; L. Berkhof: Op. cit., Theological interpretation, pp. 133–166; S. Neill: The
interpretation of the New Testament, 1861–1961, Oxford, London, 1973, M. G. Tenney:

.Interpreting Revelation, Erdmans, Grand Ropides. Mich., USA, 1970
.A. B. Michelsen: Op. cit., symboles and symbolic actions pp. 265–279 3
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الذات إىل اإلحالة ثامنًا:

املعرفة لنظريات َعَصبًا أصبح كما االجتماع، وعلم اللغة وعلم النفس علم مثل علوم لعدة
واإلنسان، هللا بني جسوٍر إقامة التفسري علم مهمة أصبحت سواء. حدٍّ عىل والقيم والوجود
بني والدين، العلم بني واملعنى، اللفظ بني واملوضوع، الذات بني والحارض، املايض بني
نص أو أدبي نص بني ذلك يف فرق ال والدعاية، املقدس الكتاب بني والواقع، األسطورة
تم كما النص، تفسري إليه يرجع تفسريًا باعتباره اإلنساني الوجود اكتشاف تم ديني.
ولقراءة األساطري.4 تأويل عىل القادر التفسري موطن باعتباره الذاتي العالم اكتشاف
عىل بالخارج وتنتهي بالداخل، تبدأ باملوضوع، وتنتهي بالذات تبدأ عدة مراحل النص

التايل: النحو

أوًال، القارئ يحتاجه ما معرفة ما، يشء بمعرفة تبدأ قراءة كل بموقف: االلتزام (١)
يقرأ الذي هو فالقارئ له. يقول أن النص يريد وماذا النص، يف يقرأ أن يريد ماذا
وبالتايل وأوجهه؛ الشتباهاته نظًرا معه يتجاوب والنص داللته. يعطيه الذي وهو النص،
أن غري من يقرأ القارئ ألن معنى إىل تؤدي ال حاصل تحصيل هة املوجَّ غري القراءة فإن
معنى والهدف التحقق، قبل هدف فاملعنى هدف. لتحقيق معني معنى نحو النص ه يوجِّ
داالٍّ النص يصبح الحالة هذه ويف موقف. صاحب والقارئ موقف، إذن القراءة متحقق.
الغالبة القراءة هي الحاصل تحصيل إىل تؤدي والتي موقف بال النص قراءة معنى. ذا
مهمة وتنفيذ وقت وإشغال فراغ ملء مجرد ألنها الرسمي الديني الخطاب معظم عىل
يقول ال وهو شيئًا يقول القارئ بأن الناس إيهام هي حكومية. وظيفة وأداء رسمية
ألنه منه يأتي ال وهو املوضوعي النص من يأتي يقوله ما بأن للمصلني خداع وهو شيئًا.
والتكسب والجبن الخوف مثل أهواء باستثناء أوًال الذات من يأتي يشء ال الحالة هذه يف
أهواء وال مسبقة أحكاًما ليست النص لتفسري الرضورية املسبقة املعرفة هذه بالدين.
تتجاوز واملوضوعية العموم من قدر لها يكون أن يمكن بل شخصية، آراء وال برشية

العقول.5 وبداهات العامة باملصالح أشبه والشخصية، النسبية

Ritchl, Schleiermacher, Dilthey, Bultmann, Heidegger, Ebeling, Fuchs, Ott, Papp.enbergl 4

C. E. Braaten: Op. cit., from Schleiermacher to Bultmann, pp. 120–127, New hermeneu-
.tical options, pp. 137–147

.A. B. Michelsen: Op. cit., Mythology & Demythologizing, pp. 68–73
.H. G. Gadamer: Vérité et Méthode, pp. 30–115 الفهم: رشط هي املسبقة األحكام أن جاداما يرى 5

319



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

فإن بموقف، االلتزام دون تستحيل القراءة كانت إذا الناس: مصالح التعبريعن (٢)
لصالح موضوًعا النص كان وملا َمن؟ ولصالح االلتزام يكون موقف بأي ذلك: بعد السؤال
تفسريه فإن — القانوني والنص الديني النص خاصة — الناس من العظمى الغالبية
سلطة نوعني؛ السلطُة وكانت سلطة، النص كان وإذا نفسها. األغلبية هذه لصالح يكون
لكونها املحكومني سلطة من مستمدة الحاكم سلطة وكانت املحكومني، وسلطة الحاكم
سلطة مصدر املحكومني لسلطة بالرضورة يكون النص تفسري فإن واختياًرا وبيعة عقًدا
فئته عن أو املشخصة إرادته عن الحاكم سلطة ت وعربَّ السلطتان، اختلفت ما وإذا الحاكم.
سلطتان، املجتمع يف فتكون أمامها. وتقف عنها تتمايز املحكومني سلطة فإن طبقته أو
ون يفرسِّ فقهاؤه له الحاكم كان وملا لصالحها. النص وتقرأ الرشعية تدَّعى منها كل
فالرصاع الناس. مصالح عن دفاًعا النص يقرءون املحكومني فقهاء ظهر لحسابه النص
تكشف وبالتايل سلطتني؛ بني رصاع الحقيقة يف هو الجمهور وفقهاء السلطان فقهاء بني
واقع هو وكما الدولة، يف واالجتماعية السياسية املعارك عن للنصوص التفسري معارك
العريضة القاعدة هذه ومن املحكومني. ودينية الحاكم علمانية بني الدائر الرصاع يف حاليٍّا
هللا عند فهو حسن املسلمون رآه «ما مثل: مساندة فقهية قواعد القديم تراثنا يف نشأت
جلب عىل مقدم املضار «َدْرء الرشع.» أساس «املصلحة رضار.» وال رضر «ال حسن.»
االجتماعية والحركات اإلصالحية بالحركة التفسري مناهج ارتبطت لذلك إلخ. … املنافع.»
مقابل يف الناس لصالح والطبيعة اإلنسان حول متمركزة الديني للنص قراءات فظهرت

الحاكم.6 لصالح والكنيسة هللا حول متمركزة له أخرى قراءة
أيًضا تكون قد للنصوصولكنها تفسريًا القراءة تكون قد اإلحصائي: الواقع لغة (٣)
تعني التي «آية» لكلمة االشتقاقي للمعنى طبًقا والطبيعية االجتماعية للظواهر تفسريًا
وقراءة لغويٍّا، النص قراءة قراءة، وكالهما مرئية. طبيعية وظاهرة مسموًعا لغويٍّا ا نصٍّ
ويتحوَّل الوجود. وإىل املجتمع إىل اللغة تحيل هنا علميٍّا. الطبيعة وقراءة سياسيٍّا، املجتمع
يف والواقع النص تطابق طريق عن الفهم ويتم مرئي. واقع إىل ن ُمدوَّ منطوٍق من النص
هو فالواقع املرئية. الواقع وداللة اللغوية النص داللة الداللتان، د فتتحدَّ املعاشة التجربة

حنفي، حسن د. انظر األندلس، فقهاء من الطويف وعند املالكي الفقه أصول يف خاصة الفقهاء بإجماع هذا 6

M. W. Anderson: Reformation Inter- وأيًضا: ١٩٨١م، الجزائر، األمة»، ومصالح التفسري «مناهج
.pretation in B. L. Ramm: Hermeneutics. pp. 81–93, A. B. Michelsen: Op. cit., pp. 55–58
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الذات إىل اإلحالة ثامنًا:

العلل تحديد إىل أقرب اإلحصائي والواقع عليها. يرتكن التي ألوجهه واملحدِّد للنص املفرسِّ
والتأمالت الخالصة امليتافيزيقا يف الوقوع خشية ككل الوجود من الطبيعية االجتماعية
لذلك عنه؛ خارًجا ال العالم نحو وتوجه طاعة، يتطلب وأمر فعل، اقتضاء فالنص النظرية.
وحركة العرص معارف تعطي التي هي ألنها االجتماعية بالعلوم النص قراءة ارتبطت
االجتماعية الحركة نظريات باعتبارها باأليديولوجيات القراءة ارتبطت كما املجتمعات.
تحول بمعنى العميل التفسري التفسري، مراحل آخر وتلك االجتماعي.7 التطور ومناهج
النوتة يعزف عندما ا» ً «مفرسِّ الكمان العب ى يُسمَّ كما حركة، إىل واللغة واقع، إىل النص

للقرآن. «مؤوًال» ليًال قائًما د يتهجَّ كان عندما الرسوَل عائشُة سمت وكما املوسيقية،

G. H. Gadamer: Vérité et Méthode: II, Elargissement du problème de la vérité. Com- 7

.préhension dans les sciences sociales, pp. 103–226
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إبداع القراءة خامتة: تاسًعا:

نصوص عىل وتهميش متون، عىل ورشوح املايض، عىل تفكري وكأنها النص قراءة تبدو
الصلة مقطوع وهو يتمُّ اإلبداع وكأن اإلبداع إىل منها التقليد إىل أقرب فهي وبالتايل قديمة؛
تنويع ودون أوىل، لبذور تطوير ودون مصادر، دون إبداع ال أنه والحقيقة بالجذور.
ولوال أرسطو، كان ملا أفالطون ولوال أفالطون، كان ملا سقراط فلوال سابقة. أشكال عىل
ملا موتسارت ولوال موتسارت، كان ملا هايدن ولوال فيورباخ، أو ماركس كان ملا هيجل
لذلك طفيل؛ ابن كان ملا سينا ابن ولوال ماجة، ابن كان ملا الفارابي ولوال بيتهوفن، كان

بعد. فيما بأدائهم ويتميزون بأسلوبهم، يستقلُّوا حتى سابقيهم بتقليد املبدعون يبدأ
ل يتحوَّ فإنه عليه، وتدريبًا للقديم قراءة يكن ولم ما يشء من اإلبداع ينشأ لم وإن
االزدواجية تقع وبالتايل اإلبداع؛ وهم مع التقليد فينشأ آخر تراث من آخر لنص تقليٍد إىل
القديم والقانون والتاريخ والفن الفكر يظل وتاريخها. بل وقوانينها وفنها األمة فكر يف
ويتجاور القراءة، طريق عن للتطوير يخضع لم ألنه نفسه عىل وينغلق محافًظا تقليديٍّا

التجديد. وباسم اإلبداع بوهم آخر تقليد معه
من يعكف والفن، الفكر يف واملران للرتبية منهج أفضل النص قراءة كانت لذلك،
مساره. قانون ويكتشف تاريخه، النصوصويتعرفعىل يف املدون روحه عىل املبدع خاللها
يف املايض رواسب فريى النص يقرأ حارضه بنقص ويشعر ماضيه تطور يدرك فعندما
والجديد، القديم بني التفاعل يحدث القراءة يف املايض. الحارضيف مكونات ويرى الحارض،
التاريخ.1 يف األمة وحدة عىل الحفاظ ويتم لها، نهاية ال إبداعات فتنشأ وعرصه، املبدع بني
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املستقبليات علم

واليوم)1 األمس بني الغد (عالم

بالكويت اإلعالم وزارة كانت التي الغد» «عالم ملجلة افتتاحية كدراسة ١٩٨١م عام البحث هذا كتب 1

الغربية الثقافة عرض أن يبدو ولكن الفكر». «عالم إىل وباإلضافة العاملية» «الثقافة مع إصدارها تزمع
املستقل. الفكر إبداع عىل تغلب الذي هو حدودها خارج ونرشها





مقدمة أوًال:

ماضيها إىل الرجوع من تنتقل وأن التاريخ، يف مسارها تكشف أن لألمة األوان آن لقد
وتناسيًا لحارضها إراديٍّا تنكًرا االنتقال ذلك يكون أن دون مستقبلها نحو االتجاه إىل
املايض إىل والرجوع العرص. أزمات من وجدانيٍّا وهروبًا شعوريٍّا ال تعويًضا أو له مقصوًدا
وهروب للحارض تجاهل فيه كان إذا َمَرضيٍّا موقًفا يكون قد املستقبل نحو االتجاه أو
منه الغرض كان إذا صحيًحا موقًفا يكون وقد عنه. وتعويض له ونسيان عنه وعزاء منه
التخطيط أو أساسها، من حلها يمكن حتى العرص ألزمات التاريخية الجذور عن البحث
ِرْجًال فنقدم والحرية، والرتدد والعشوائية التخبط يف نقع ال حتى له واإلعداد للمستقبل
دون دوًما اتجاهه يغري الذي الصحراء يف التائه ديكارت رجل مثل نكون أخرى، ونؤخر

فيهلك.1 غايته إىل يصل أن
لعدم واشتدادها لرتاكمها نظًرا فأكثر أكثر د لتتعقَّ اليوم مشاكلنا من كثريًا وإن
حتى تتفاقم املشاكل تركنا ما فكثريًا لها. واإلعداد وقوعها قبل بها التنبؤ عىل قدرتنا
خطٌط لدينا تكن لم والغوث. العون وطلبنا وكرب، وبالء ومصائب أزمات إىل تحوَّلت
وضاقت الحلول، تعثرت لذلك األزمات؛ وتدارك املشاكل احتواء عىل قادرة األمد طويلة
يخطط عدو يواجهنا الوقت نفس يف القريب. الخالص يصدقون الناس يعد ولم السبل،
حتى السياسية الصهيونية نشأة منذ الزمان من قرن لحوايل األرض الحتالل بعيد أمٍد منذ
ولدينا البالد عن للدفاع واإلعداد التخطيط ذلك عىل أقدر كنا وقد كلها. فلسطني احتالل

العربي، املستقبل املعارص»، وجداننا يف والديمقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور حنفي: حسن 1

١٩٩٥م. بريوت، التنوير، دار ،«١٩٥٢–١٩٨١ مرص يف والثورة «الدين وأيًضا ١٩٧٩م. يناير



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

الزمان، وخارج التاريخ خارج عشنا ولكننا فرتات، عىل الوحي ونزول األنبياء، تاريخ
بالتعويض أو التمنيات أو بالوعود سواء فيه أنفسنا وجدنا إذا منه الخالص نطلب

واإليهام.
اقتفائنا وإىل للغرب تقليدنا إىل ترجع ال حياتنا يف املستقبلية» «الدراسات أهمية إن
تركناها الغرب تركها إذا الفكرية، «املوضة» صيحات آخر ننقل مقلدين كنا وإال ألثره
بما أشبه الحالة هذه يف املستقبلية الدراسات وتكون أخذناها. غريها الغرب أخذ وإذا
العلمي واملنهج والبنائية الوجودية مثل غربية ومناهج مذاهب من قبل من له روَّجنا
املايض من التحول عىل تساعدنا ولن حياتنا يف تؤثر لن وبالتايل إلخ؛ … االجتماعي واملنهج
إىل املستقبلية الدراسات ترجع إنما ومساًرا. وتخطيًطا إعداًدا املستقبل نحو واالتجاه
الحلول وإعداد وتوقعها بمشاكله والتنبؤ املستقبل حساب وهو حياتنا يف ة ملحَّ رضورة
بأجيال تعصف طاحنة أزمات إىل وتحولها حلول أي من وعصيانها تفاقمها قبل لها
جذورها، واكتشاف املستقبلية الدراسات بزرع يأتي وهذا التاريخ. مجرى وتحول بأكملها
لها تكون حتى وحضارتها األمة تاريخ من وبعثها وتأصيلها، معوقاتها عىل والقضاء

العرص. وجدان يف وأثرها فاعليتها
وإال الحضارية» «االسرتاتيجية وهي وأشمل أعم إطار يف تدخل املستقبلية والدراسات
عن وبحث األموال، رءوس وتراكم الثروات، نضوب عن حسابات مجرد إىل األوىل تحولت
األولية واملواد الطاقة مصادر عن املعلومات من ممكن قدر بأكرب الغرب ملد الجديدة أسواق
إنما وسياسيٍّا. واقتصاديٍّا تاريخيٍّا الغرب عليها يعيش التي الغرب حدود خارج املناطق يف
الوطنيني علمائها بفضل األوروبية غري الشعوب تضعها التي هي الحضارية االسرتاتيجية
من وإيجابًا سلبًا الحضاري ماضيها مكونات عىل والتعرف التاريخي مسارها لتحديد
الحضارية للتنمية خطة ووضع الحضارية، ومنطقتها التاريخية أصالتها إىل العودة أجل
طويًال الغرب استعمرها التي الشعوب ملصالح لحسابه، وليس الغرب مواجهة يف الشاملة

ضدها.2 وليس

١٨ / ١ / ١٩٨٠م. العربي، اإلحياء عربي»، هو ما أجنبي هو ما «ليخدم امللك: عبد أنور د. 2
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املايضواإلعداد نحو االجتاه ثانًيا:
القديم تراثنا يف للمستقبل

بفلسفة الغربي الرتاث يف ارتبطت فقد فراغ يف تنشأ ال املستقبلية الدراسات كانت ملا
بعد يوجد ال حيث فراغ من املعارص وجداننا يف تنشأ أن يمكن ال أيًضا فإنها التاريخ،
ونقل الغرب تقليد من تنشأ أن يمكن ال أنها كما القومي. وعينا يف التاريخ أو الزمان
تحدث وال املوضة، بانتهاء تنتهي الجذور، مجتثة تكون حينئٍذ ألنها وترجمتها اتجاهاته
يف وهو املستقبل، باكتشاف اإليهام وهو املضاد األثر تحدث وقد بل حياتنا يف أثر أي
التقدم مفهوم وصياغة املستقبل اكتشاف الغرب استطاع وكما وضائع. غائب الحقيقة
أردنا إذا أيًضا فإننا فيه، أصوله واكتشاف املايض يف البحث من ابتداءً التاريخ وفلسفات
وتطويرها تنحيتها يمكننا حتى القديم تراثنا يف املستقبل نحو لالتجاه جذور من البحث
النقلية العلوم خاصة القديمة علومنا يف عليها العثور يمكن فإنه مستقبلية دراسات إىل
العلوم بعض ويف التصوف، وعلوم الحكمة وعلوم الفقه وأصول الدين أصول مثل العقلية
الخالصة العقلية العلوم يف أو والفقه، والسرية والتفسري والحديث القرآن علوم مثل النقلية
والكيمياء، الطبيعة مثل الطبيعية العلوم يف أو والفلك، واملوسيقى والهندسة الحساب مثل

والتاريخ.1 والجغرافيا واألدب اللغة مثل اإلنسانية العلوم يف أو

النبوة مبحث يف ظهر قد املايض نحو االتجاه كان إذا الدين أصول علم ففي (١)
عىل إجابة السمعيات من وكالهما املعاد، مبحث يف ظهر قد املستقبل نحو االتجاه فإن
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

وبعثها األبدان فناء الحال بطبيعة اإلجابة وكانت املوت؟ بعد لإلنسان يحدث ماذا سؤال:
بكيفية أنفسهم القدماء شغل لقد البدن. عن النفس لتمايز نظًرا ومعادها األرواح وبقاء
بغتة يأتي الذي األجل بانتهاء أو بالسيف اإلنسان موت وكيفية الزمان لنهاية حد وضع
لدنياك «اعمل للرحيل دائم استعداد عىل اإلنسان يجعل وهذا لحسابه. إمكانية أي دون
هناك بل نهائية ليست فالنهاية غًدا.» تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش كأنك
يف تستمر بل الدنيا الحياة بانتهاء تنتهي ال مستقبلية وحياة املستقبل، نحو استمرار
.(١٦-١٧ (األعىل: َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ َواْآلِخَرُة * نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة تُْؤثُِروَن ﴿بَْل األخروية، الحياة
وبتحلل ونكري، منكر امللكني وبحساب وضغطته، القرب بعذاب أنفسهم القدماء شغل كما
وحياة والنشور البعث يبدأ ومنها تحلل بال تبقى التي الذَّنَب» «َعْجب إال كله الجسد
وقتل الدجال املسيح نزول مثل وعالماتها الساعة رشائط يف القدماء ل فصَّ كما املستقبل!
وخروج املرشق، من وغروبها املغرب من الشمس ورشوق له، مريم ابن عيىس املسيح
الطبيعة قوانني اضطراب عىل يدل مما ومأجوج يأجوج بني والحرب جحرها، من الدابة
هو العالم يف اإلنسان موقف كان ملا بمسارها والتنبؤ عليها السيطرة عن اإلنسان وعجز
ما كل ويجد أفعاله اإلنسان يقدم الحساب حان فإذا بحوادثها. والتنبؤ عليها السيطرة
يف جديد من يحيا بل يمت لم واملايض للمستقبل، يمهد فالحارض محًرضا. أمامه قدم
يحدد فيها، توقف ال مستمرة اإلنسان وحياة األبدي، اإلنسان حارض عىل ويحكم املستقبل
تتحدد إنما اإلنسان لعمر النهائية املحصلة كانت فإذا ومستقبَلها. حاَرضها ماضيها
االستعداد لحسن اإلنسان يدفع ذلك فإن هالًكا أم خالًصا سلبًا، أم إيجابًا ألعماله نتيجة
يتجاوز الدنيا خارج مستقبل الحظ لسوء ولكنه األول همه املستقبل ويجعل للمستقبل،
مما واالنفعاالت لألهواء طبًقا وليست لقانون وفًقا تتم ذاتها الحساب عملية إن الزمان.
املستقبل نحو االتجاه تأصيل عىل قدرة أكثر والتوحيد، العدل أهل املعتزلة، موقف يجعل
الحسابي الطابع نفسها القوانني هذه عىل ويغلب بالشفاعة. يؤمنون الذين األشاعرة من
حساب يجعل مما والعوض واالستحقاق والتكفري، اإلحباط قوانني مثل العقيل الريايض
عليه يسري الذي الرصاط املعتزلة وينكر الحساب. رمز امليزان وكان ممكنًا. االحتماالت
ومصادفة عشوائيٍّا النار يف أو الجنة يف فيسقطون سيئاتهم مع حسناتهم تتساوى َمن

للرتجيح.2 أو لالحتمال قوانني بال
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القديم تراثنا يف للمستقبل واإلعداد املايض نحو االتجاه ثانيًا:

قديم أنه إىل باإلضافة فاهلل وصفاته، هللا أوصاف تصور يف املستقبل بُعُد ظهر كما
ال وما يكون ما يعلم نهاية، وال له بداية ال آخر، وال له أول ال الزمان كل وهو باٍق، هو
للحوادث، محلٌّ أنه عىل رته تصوَّ الكرامية إن بل واملستقبل. والحارض املايض يضم يكون،
للجديد األولوية إعطاء بإمكانية يوحي مما شأن» يف هو يوم «كل باستمرار، متجدد
الحسن يف أيًضا املستقبل وظهر القومي. وجداننا يف املايض عىل وللمستقبل القديم، عىل
لقانون ووفًقا لغاية طبًقا يسري اإلنساني العالم املعتزلة تصور عندما العقليني والقبح
مشخصة إلرادات إال يخضع ال عشوائيٍّا ليس العالم وأن اللطف، أو واألصلح الصالح
التوليد نظرية يف الطبيعيات يف أيًضا املستقبل ظهر كما هدف. وبال قانون بال مطلقة
إىل املسلمني علماء دفع مما املستقبل يف أفعاله نتائج عن اإلنسان ومسئولية املعتزلة عند
أو الفعل قبل فقط ليس استطاعة لديه فاإلنسان القذائف. وحركات املستقبل حساب
عند اإلمامة نظرية يف املستقبل نحو االتجاه ظهر كما الفعل. بعد أيًضا بل الفعل مع
نحو اتجاه الشيعة عند اإلمامة فبينما ومتعارضني. متمايزين خطني يف نة والسُّ الشيعة
املشيانية باسم األديان تاريخ يف معروف هو ما عىل الغائب لإلمام وانتظار املستقبل،
إىل الصحابة إىل الخالفة إىل النبوة من وانحطاط تدهوٌر السنة أهل عند هي Messianism
الكفر، إىل اإليمان ومن التفرق، إىل الوحدة من يسري فالتاريخ التابعني. تابعي إىل التابعني
َهَواِت﴾ الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف َلف السَّ من أفضل والَخَلف
حديث املنهار للتاريخ التصور ذلك قوى كما «… قرني القرون «خري أن كما ،(٥٩ (مريم:
فرقة، وسبعني ثالث عىل أمتي «ستفرتق حزم ابن صحته يف يشكك الذي الناجية الفرقة
الدولة أي والجماعة السنة أهل وهم وأصحابي.» عليه أنا ما هي واحدة، إال النار يف كلها
عىل املعارضة اتجاهات وكل خطأ عىل االجتهادات كل العرص بلغة أو األشعرية، السنية
ظهور فرصة ضاعت ثم ومن الحكومة! رأي هو حق صائب واحد رأي إال يوجد وال باطل
واألحاديث اآليات يف لذلك إمكانيات وجود من بالرغم وانتصار ازدهار أنه عىل املستقبل

١٩٥٠م. القاهرة، الخانجي، ص٣٧٥–٣٨١، اإلرشاد، الجويني:
تاريخ). (بدون القاهرة، صبيح، ص١٠٧–١١٨، االعتقاد، يف االقتصاد الغزايل:

تاريخ). (بدون بغداد، املثنى، ص٣٧١–٣٨٤، املواقف، اإليجي:
١٩٧١م. القاهرة، ص٢٨٣–٣١٥، الكالم، علم يف املرام غاية اآلمدي:
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

هللا «إن املجددين حديث ومثل والقنوط، اليأس وترفض األمل عىل تحث التي اآليات مثل
دينها».3 لها يجدِّد من سنة مائة كل رأس عىل يبعث

أمكن وبالتايل لنا؛ ملزًما يعد لم قبلنا َمن ع َرشْ كان إذا الفقه أصول علم ويف (٢)
األصلية الرباءة عىل القومي شعورنا وبدأنا الحارض، نحو واالتجاه املايض من إسارنا فك
السنة إىل القرآن من انتقاًال وباملستقبل بالزمان توحي للترشيع األربعة املصادر فإن
السنة السابق: املصدر عن الزمان يف بتقدم يوحي مصدر فكل االجتهاد، إىل اإلجماع إىل
تركنا فإذا له. ومستمر ثالث تعنيُّ واالجتهاد له، ثاٍن تعنيُّ واإلجماع للقرآن، أول تعنيُّ
عدم وإمكانية واألجيال العصور مشكلة يضع اإلجماع فإن النقلية للعلوم والسنة القرآن
واختالف واألحوال الظروف لتغري نظًرا السابق العرص بأحكام الالحق العرص التزام
املصدر هو املستقبل بُعد إىل ووضوح برصاحة يشري الذي ولكن والحاجات، املصالح
لكل الصالحة العامة املبادئ األول املصدر أعطى فقد االجتهاد. وهو للترشيع الرابع
ومكان زمان يف التاريخ، يف العامة املبادئ لهذه تحقق أول نة السُّ وأعطت ومكان. زمان
التطبيق عىل االتفاق إمكانية اإلجماع أعطى كما بعينها. وألمة معني عرص ويف معينني،
الحوادث كل احتواء إمكانية االجتهاد يعطي واآلن ووحدتها. األمة مصالح باسم العميل
عىل وقدراته العقيل اإلنسان جهد من ابتداءً اآلتية الظروف لكل والترشيع املستقبلة
وتخريج املناط وتنقيح املناط تحقيق بني الشاطبي ميز أن وبعد واالستقراء، االستنباط
مرشوطان والثالث الثاني أن حني يف التكليف بانقطاع إال ينقطع ال األول جعل املناط
مكلًفا، وقادًرا عاقًال إنسانًا هناك أن طاملا نهاية ال ما إىل مستمر األول املجتهد. بوجود
كان الواقع يف الحكم علة وجود هو املناط تحقيق كان وملا نهاية. ال ما إىل اإلنسان مع باٍق
كما وهو الرشيعة، عصب هو فاالجتهاد املناط. هذا عن باستمرار يبحث أن اإلنسان عىل
املستقبل وحساب الرشيعة، يف وارد فاملستقبل اإلسالم. يف الحركة» «مبدأ إقبال يسميه
يف يدخل معاش حارض هو بل تأزًُّما أو إشكاًال أو ا همٍّ ليس املستقبل االجتهاد. يف موجود

تاريخ). (بدون القاهرة، صبيح، ص٤–١١، الفرق، بني الفرق البغدادي: 3
–١٩٦٢ للكتاب، العامة الهيئة ج١٤، ج٦، والعدل، التوحيد أبواب يف املغني الجبار: عبد القايض

القاهرة. ١٩٦٥م،
تاريخ). (بدون صبيح، ص١٠٦–١٢٨، ج٤، والنحل، واألهواء امللل يف الفصل حزم: ابن

تاريخ). (بدون بغداد، املثنى، ص٣٩٥–٤١٤، املواقف، اإليجي:
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القديم تراثنا يف للمستقبل واإلعداد املايض نحو االتجاه ثانيًا:

العالم هو فاملجتهد األزمات. ويقيضعىل اإلشكال يحل حكًما تعطيه أن عىل قادرة نظرية
أَُمناء والفقهاء األنبياء، ورثة والعلماء الحارض. إىل املايض ونقل الرشيعة تطوير به املناط
األصويل. املنهج جوانب أحد يف ذلك ظهر والشهادة الغيب عالم هو هللا كان وملا الرسل.
وملا الشاهد. عىل بقياسه وذلك ممكنة الغائب فمعرفة الشاهد. عىل الغائب قياس وهو

معرفته. أمكن الغيب مظاهر أحد املستقبل كان
اللغة أطر يف مغلًفا كان وإن املستقبل حضور األخرى األصول مباحث يف نجد كما
مثل: النصوص لتفسري األصوليون وضعها التي اللغوية املبادئ فمثًال والترشيعات.
إلخ، … واملقيد املطلق واملبني، املجمل واملتشابه، املحكم واملؤول، الظاهر واملجاز، الحقيقة
األلفاظ؛ تأويل طريق عن تماًما االجتهاد مثل املستقبلة الحوادث احتواء إىل تهدف كلها
إىل املايض من ا ممتدٍّ واملكان، الزمان يف متحرًكا باستمرار صالًحا النص يظل وبالتايل
نجد املقاصد وتحليل األحكام مباحث ويف املستقبل. نحو الحارض من ومتجًها الحارض،
مقاصد تحقيق أجل من الرشيعة قامت فقد وغاية. اتجاه والقصد َمْقصد، الوحي أن
يطيعونها، حتى وامتثاًال الناس، يعقلها حتى وأفهاًما العامة، املصالح وهي ابتداء وأهداف
والغاية بالهدف. والعمل بالنية، الفعل ارتبط الفرد سلوك ويف يطبقونها. حتى وتكليًفا

املستقبل.4 نحو االتجاه بدايات من والقصد
نحو االتجاه ظهر والصورية التجريد يف املثل بها يُرضب التي الحكمة علوم ويف (٣)
العلة وأن والطبيعيات، اإللهيات يف األربعة العلل من الغائية العلة عىل الرتكيز يف املستقبل
العلة هو وهللا بالعشق. غاية نحو يتحرك كله العالم وكأن الحقة الفاعلة العلة هي الغائية
الطبيعيات ويف بالعشق. نحوه العالم ينزع الذي يتحرك ال الذي املحرِّك للعالم، الغائية
ويف أول. كمال والنفس الفعل، إىل القوة من انتقال الطبيعة، يف كامنة القوة ظهرت
املفارقة النفس تتصل حيث االتصال نظرية يف املستقبل نحو االتجاه يظهر اإللهيات
يف فرق ال الحجب، واخرتاق املجهول غياهب كشف عىل قادرة فالنفس الفعال. بالعقل

يف املعتمد البرصي: الحسني أبو الرسالة، الشافعي: انظر األصوليني، ملباحث التفصيل من ملزيد 4

البزدوي، أصول البزدوي: الفحول، إرشاد الجويني: األحكام، أصول يف اإلحكام حزم: ابن الفقه، أصول
أصول يف اإلحكام اآلمدي: الوصول، منهاج البيضاوي: املستصفى، الغزايل: الرسخيس، أصول الرسخيس:
الرابع الجزء الرشيعة، أصول يف املوافقات الشاطبي: املوقعني. أعالم القيم: ابن املنار، النسفي: األحكام،

القاهرة. التجارية، املطبعة ص٨٩–١٠٥،
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عند الخالصة العقلية الفلسفة وبني سينا وابن الفارابي عند اإلرشاقية الفلسفة بني ذلك
وتناولت التصوف، علوم قاربت سينا ابن عند خاصة اإلرشاقية الفلسفة إن بل رشد. ابن
الحكيم فيه يرتقي هللا إىل طريق أنه عىل الحكمة طريق ووصفت العارفني، مقامات
الفكر يف األمام هو الديني الفكر يف واألعىل صعوًدا، روحه ترتفع مقام، إىل مقام من
نحو االتجاه ظهر كما األمام. إىل يكون وقد أعىل إىل يكون قد العلو أو فاملفارقة العلماني.
التي والفأل الطري مثل املستقبل وقراءة علم من بها يتعلق وما التنجيم علوم يف املستقبل
األرض عىل يقع ما عىل ذلك وآثار األفالك دورات حساب طريق عن الحكماء إليها وصل
ال األرض عىل يقع يشء فال الدورات، حساب تم ما إذا بها التنبؤ وإمكانية حوادث من
لألزالم وتحريمه العلوم هذه من القرآن تحذير من وبالرغم األفالك. دورات بفعل يحدث
لتكذيب مراعاة ما دون القديمة التنجيم علوم ذلك يف تابعوا الحكماء أن إال واألنصاب
الطالع لقراءة علوًما وضعوا إنهم بل صدقوا.» ولو املنجمون «كذب للمنجمني الحديث
الحىص ورمي الرمل وخط الودع ورضب والفنجان اليد من — اآلن حتى ذلك واستمر —

والتنجيم.5 السحر بطريق ولكن املستقبل حساب كشف عىل يدل ذلك كل للتطري.
فيها والصعود املقامات تحليل يف املستقبل نحو االتجاه ظهر التصوف علوم ويف (٤)
ومن مرحلة، إىل مرحلة من واالنتقال الطريق، آخر إىل الوصول حتى مقام إىل مقام من
إىل يصل حتى الوقت يف البداية من الصويف ويبدأ الغاية. إىل الوصول حتى فرتة إىل فرتة
ويتم الحضارية، النهضة عمليات يف األمام إىل األعىل يتحول ما وعادة األبدية. يف النهاية
بني ما الوقت، وهو الحارضة اللحظة تحليل الصوفية عىل غلب وقد التقدُّم. اكتشاف
يجعله مما حقيقيٍّا وليس متوهم فيه يحدث ما كل الحظ لسوء ولكن واملستقبل الحارض
األبدية يف الفناء إال يبقى وال وتوهًما، هباء كله الزمان يصبح ثم ومن حقيقة؛ ال ظاهًرا
النبوة ملراحل الصوفية وصف يف املستقبل نحو االتجاه ظهر كما تقدم. وال زمان ال حيث
توازي والتي الحكم» «فصوص يف عربي ابن فعل كما اإللهي التجيل مراحل توازي التي
من هنا فالتقدم األنبياء. آخر حتى آدم من ابتداءً الخلق ومراحل بل الكشف مراحل أيًضا
وضع قد عربي ابن إن بل األمام. إىل الخلف من أسفل، إىل أعىل من الحارض، إىل املايض

١٩٠٧م. القاهرة، ص٧٦–٩٠، املجموعة، النجوم، أحكام من يصح ال وما يصح فيما النكت الفارابي: 5
الرابع. القسم والتنبيهات، اإلشارات وكذلك اإللهيات. النجاة، وأيًضا اإللهيات، الشفاء، سينا: ابن

االتصال. رسالة رشد: ابن الرابع، القسم الصفا، إخوان رسائل الصفا: إخوان
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وهي سنان، بن هللاومحمد عبد بن محمد بني ما املرحلة وهي الصويف للكشف أخرية مرحلة
استمرارية واإللهام األنبياء، ورثة فاألولياء الوالية، مرحلة وهي تنتهي، ال مستمرة مرحلة
ظهور إمكانية الصوفية لدى كان تنقطع. ال الوالية فإن تنقطع النبوة كانت فإذا للنبوة.

أعىل.6 إىل صاعًدا خياليٍّا وهميٍّا وجدانيٍّا فرديٍّا نظريٍّا كشفيٍّا كان ولكنه املستقبل
النسخ، موضوع يف القرآن علوم يف املستقبل نحو االتجاه ظهر النقلية العلوم ويف (٥)
واألحوال، الظروف وتغري الزمان، يف للتطور طبًقا الحق بحكم السابق الحكم ورفع
ذاته القرآن ونزول فرتات عىل الوحي نزول يف أيًضا ظهر كما والقدرة. األهلية وحسب
عقيدة ونظام، تصور ومدني، مكي إىل وقسمته عاًما وعرشين ثالث مدى عىل منجًما
دالئل ومن جديد. نظام أي لبناء رضوريتان مرحلتان وهما ودولة. أيديولوجية ورشيعة،
حرَّم قد ذاته القرآن كان وإن باملستقبل والتنبؤ بالغيب القرآن إخبار البعض عند اإلعجاز
فقط ممكنًا يكون باملستقبل التنبؤ إنما والتنجيم. والطرية والفأل السحر أنواع جميع
العامة قوانينه واستنباط التاريخ، حوادث واستعراض املاضية، األمم أحوال باستقراء

األنبياء.7 قصص وراء تكمن التي
جيل، بعد جيًال الزمان، يف الخرب انتقال عن الرواية تكشف الحديث علوم ويف
من له وحماية الخرب صحة عىل حرًصا املدوَّن الرتاث إىل الشفاهي الرتاث من واالنتقال
الرجال» «ميزان علم معه ونشأ والتبديل. والتغيري التحريف من أو النقصان أو الزيادة
التواتر رشوط من وأصبح جيل. بعد جيًال الرواة سري ملعرفة والتعديل» «الجرح علم أو
الصحيح الخرب عىل للتكتم منًعا األجيال عرب الخرب انتشار تجانس أي الزمان يف التجانس
النبوة وعالمات الخلق بدء أبواب اإلصحاحات يف تنترش كما الكاذب. الخرب ذيوع أو
املستقبلة الحوادث وتقبل والخالص، الهجرة وأبواب ونهايته الزمان ببداية يوحي مما
مطوي املستقبل أن عن تكشف وكلها والنذور والوعود، والدعوات، منها، مفر ال كرضورة

التاريخي.8 وعينا يف ينكشف أن دون السنة تتناوله الحديث يف

طالب أبو اللدني، العلم وأيًضا الدين، علوم إحياء الغزايل: القشريية، الرسالة القشريي: الكريم عبد 6

الحكم. فصوص عربي: ابن القلوب. قوت املكي:
ج٢ القرآن، علوم يف الربهان الزركيش: واملنسوخ، الناسخ سالمة: ابن القرآن، علوم يف اإلتقان السيوطي: 7

١٩٥٧م. القاهرة، الحلبي، ص٢٨–٤٦،
وكذلك تاريخ). (بدون القاهرة، صبيح، الحديث، علوم اختصار رشح الحثيث، الباعث كثري: ابن 8
يف املعاد أحاديث جمعت وقد آنًفا. املذكورة الفقه أصول كتب يف للرشيعة ثاٍن كأصل السنة أبواب يف
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السابقة األمم أخبار وتناولت السابقني، عن الرواية عىل التفسري علوم اعتمدت وقد
التابعني وتابعي والتابعني الصحابة حتى التاريخ وبدايات الزمان يف الدعوة وانتشار
ينشأ ولم املايض. نحو اتجاًها باملأثور التفسري فكان الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن
اإلرسائيليات ودخلت التاريخ. ويف الزمان يف وهي ينفعها ملستقبلها أو األمة لحارض تفسري
هاجم حني يف حس. أو منطق أو رواية من سند ما دون الغابرة األمم أخبار تروي التي
نحو متجهة أمة كل يجعل حتى السالفة األمم آثار واقتفاء واملقلِّدين التقليديني القرآن

ماضيها.9 نحو ال مستقبلها
وما البعثة وقبل النبي ميالد قبل وظهورها النبوة عالمات السرية علوم وتناولت
أهل وتبشري واملعراج اإلرساء مثل واملستقبل، املايض لقراءة خاصة قدرات من النبي أُوتي
ل يتحوَّ ولم النبي. بشخص كلها ارتبطت وقد والكرامات. النار أهل عىل والحكم الجنة
باستثناء املستقبل رؤية عىل قدرة أكثر يجعلنا القومي وعينا يف تيار إىل منها املستقبل

واألحالم.10 الرؤى من فينا يسترشي ما
لبعض أيًضا تعرضت أنها إال العملية املوضوعات الفقه علوم تناول من وبالرغم
األسعار يف يحدث وماذا السوق بأحكام يتعلق فيما املستقبل عن تكشف التي املوضوعات
من يعرتيها قد وما الحكم بأنظمة يتعلق فيما أو واالحتكار التالعب نتيجة والتسويق
الفقه كتب بعض يف «التدبري» لفظ ورد ووقد الرشيعة. عن حادت ما إذا وضعف وهن
النقلية فالعلوم الدولة.11 ومصالح األمة لرعاية والتخطيط اإلعداد تعني والتي السيايس
من املستقبل تسقط لم أنها إال النقل عىل تعتمد أنها من بالرغم النحو هذا عىل كلها

فقهي. بطابع مغلًَّفا كان وإن موضوعاتها ضمن وأخذته حسابها

السيوطي: السالم، دار إىل األنام حادي الحنفي: املال محمد األفراح، ديار إىل األرواح حادي القيم: ابن
اآلخرة. أمور يف السافرة البدور

١٩٧٦م. الحديثة، الكتب دار جزءان، واملفرسون، التفسري الذهبي: حسني محمد د. 9

بتعريف الشفا عياض: القايض ١٩٧١م؛ القاهرة، صبيح، ص٢٦٨–٢٨٢، ج٢، هشام، ابن سرية 10

القاهرة، الحديثة، الكتب دار املصطفى، بأحوال الوفا الجوزي: ابن ١٩٧٧م؛ الحلبي، املصطفى، حقوق
١٩٦٦م.

١٩٦٤م، القاهرة، الخانجي، التدبري، لطف اإلسكايف: ١٩٧٥م، تونس، السوق، أحكام عمر: بن يحيى 11

بريوت، الطليعة، امللك، وسياسة الوزارة قوانني وأيًضا ١٩٧٣م، الحلبي، والدين، الدنيا أدب املاوردي:
١٩٧٩م.
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الالمتناهي حساب أن إال ريايضخالص طابع ذات العقلية العلوم أن من وبالرغم (٦)
الالمتناهية والدائرة الالمتناهي، والخط الالمتناهي، واملكان الصفر، واكتشاف والواحد
يف املستقبل نحو لالتجاه اإلنسان اكتشاف بداية الالمتناهي يجعل ذلك كل الحركة:
كما الالمتناهي لحساب الريايض العلمي الخيال قوى وإطالق والعدد والزمان املكان
«اللوغاريتمات» وجداول واملقابلة الجرب مثل اإلسالمية الرياضية العلوم يف واضح هو

املعرفة».12 و«تقدمة
مفاهيم ظهرت كما الطب. وعلوم الحياة علوم يف الغائية ظهرت الطبيعية العلوم ويف
وكان العملية بالحياة العلوم ارتبطت الطبيعة. علوم يف والفعل والقوة والتغري للتحول
تعبريًا ومنفعته اإلنسان ملصلحة لتسخريها الطبيعة قوانني عىل السيطرة منها الهدف
واعية فاعلة مريدة حية عاقلة الطبيعة وكأن بالطبيعة، اإلنسان لعالقة الوحي تصور عن

هللا.13 بحمد التسبيح معنى وهو
التاريخ ببدايات واضًحا االهتمام كان التاريخ، علم يف خاصة اإلنسانية، العلوم ويف (٧)
والطبقات األجيال وتتابع السنني وتوايل بالحوليات االهتمام وضح كما األنبياء. وقصص
بالبعض بعضها وعالقات األجيال لتقدم تصور أو التاريخ لحركة قانون يظهر لم وإن
يضمها.14 عام قانون من الوقائع وخلت التاريخ، فلسفة من التاريخ خال وبالتايل اآلخر؛
ثم واكتماًال ونموٍّا نشأة الدول لتطور عام قانون صياغة وحاول خلدون ابن أتى حتى
من اإلسالمية للحضارة األول الطور نهاية يف خلدون ابن ظهر فقد وانهياًرا. اضمحالًال
القرن حتى الثامن القرن من الثانية فرتتها يعارص ولم السابع القرن حتى األول القرن
هو نحن مهمتنا وتكون البداية. من أكثر النهاية «املقدمة» عىل غلب ولذلك عرش؛ الخامس
قانون بإضافة التطور قانون لني مكمِّ خلدون ابن لنا تركها التي التاريخ فلسفة إكمال
لم كما املايض. يف دورتيها رصد عىل بناءً املستقبل يف األمة بمسار التنبؤ وربما النهضة
من ذلك وغري العرافني وشأن والرؤية والكهانة النبوة «حقيقة إىل التطرق خلدون ابن ينس
عمل يف الفيزيولوجية والنظريات االتصال يف الفالسفة نظريات عىل معتمًدا الغيب» مدارك

١٩٦٩م. تونس، الحساب، أعمال تلخيص املراكيش: القاهرة. الحساب، مفتاح الكاشاني: 12
والحكمة. الطب يف املنافع تسهيل األزرق: أبي ابن القاهرة. القليوبي، تذكرة القاهرة، داود، تذكرة 13

١٩٨٢م. التنوير، دار القديم»، تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا إسالمية، دراسات حنفي: حسن د. 14
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بصبغة إال امللك لهم يحصل ال العرب «أن ومبينًا األمة يف النبوة أهمية عن تحدث كما الدماغ.
خربة تعطي التي هي فالنبوة الجملة.» عىل الدين من عظيم أثر أو والية أو نبوة من دينية
عىل بناء الرؤيا» تعبري «علم عن تحدَّث كما املستقبل. وتستبرص الحارض س وتؤسِّ املايض
تعرَّض كما املجاعة. وتجنب مرص لخري والتخطيط واإلعداد األحالم وتفسري يوسف قصة
بالغيب.15 والتنبؤ الطبيعة قوى يف التأثري مهمتها قديمة كعلوم والطلسمات السحر لعلوم
اإلصالح وزعماء امُلحَدثني واملفكرين الدينيني املصلحني إىل الفضل يرجع ولكن (٨)
ورشوط اإلسالمية املجتمعات انهيار أسباب يف التفكري إىل التمدن ودعاة النهضة وروَّاد
األمم لتطور قوانني وصياغة االجتماعية، العلوم تأسيس حاولوا فقد الجديدة؛ النهضة
النهضة عن تتحدث التاريخ فلسفات فظهرت علًما. أو تحليًال أو اقتباًسا أو ترجمة
وتحاول للتاريخ، العامة القوانني أو الكون يف هللا سنن عن وتبحث والرتقي، والتقدم
األقل عىل الهدف هذا تحقيق إمكانية وتبني التمني، مستوى عىل األمة بمستقبل التنبؤ
يف تختلف ولم اإلصالحية الدعوات طريقة عىل الهمم وشحذ والوعظ الخطابة مستوى عىل
العلمي والتيار اإلصالحي، الديني التيار الحديث؛ فكرنا يف الثالث الرئيسية التيارات ذلك
العلم، إىل الجهل من االنتقال هو التقدم فطريق الليربايل. الوطني والتيار العلماني،
وتجنيد الهمم شحذ إىل الفتور ومن الوحدة، إىل التفرق ومن العقل، إىل الخرافة ومن
الكالمية العلوم من املحدثني، علوم إىل القدماء علوم من الطريق أيضا وهو الجماهري.
يف تقدمية حركٌة الدين إن االجتماعية. العلوم إىل الدينية العلوم من العرصية، العلوم إىل
عرص يف الدخول عىل قادر وهو اإلرادة. واستقالل العقل وإكمال الوعي إلذكاء التاريخ
األنبياء ذكرها حتمية لقوانني وفًقا تسري األمم إن بمقتضياتهما. يويف ألنه واملدنية العلم
اإلصالحية الجمعيات من كثري اختارت وقد الكون. يف هللا سنن وهي الوحي، ووصفها
العلماني العلمي التيار ركز كما والعرصية. التقدم يف هدفها عىل للداللة «الرتقي» اسم
تقوم جديدة اجتماعية لنُظم قواعد وإرساء الطبيعية العلوم خالل من الرتقي عىل خاصة
الوطن «حب أن عىل الليربايل الوطني التيار ركَّز وأخريا واملساواة. والعدالة الحرية عىل

ص٥١٩–٥٣١، ص٤٧٥–٤٧٨، ص١٥٧-١٥٨، ص١٥١–١٥٣، ص٩١–١١٩، املقدمة، خلدون: ابن 15
تاريخ). (بدون القاهرة، التجارية، املكتبة
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القديم تراثنا يف للمستقبل واإلعداد املايض نحو االتجاه ثانيًا:

ندرس اآلن حتى زلنا وما والعرصية. والوطنية الدين بني هناك فرق ال وأنه اإليمان»، من
الرقي.16 أسباب ونتلمس النهضة، رشوط عن ونتحدث التقدم، موضوع

الكواكبي، الرحمن لعبد الكاملة األعمال ١٩٦٨م؛ القاهرة األفغاني، الدين لجمال الكاملة األعمال 16
القاهرة، الثاني، الجزء اإلمام، األستاذ تاريخ رضا: رشيد عمارة) محمد د. (إعداد ١٩٧٠م القاهرة،
القاهرة، الكليم، رضب ١٩٦٨م؛ القاهرة، اإلسالم، يف الديني التفكري تجديد إقبال: محمد ١٣٤٤ه؛
يف املرصية األلباب مناهج الطهطاوي: القاهرة؛ ج٢، واالرتقاء، النشوء فلسفة شميل: شبيل ١٩٥٢م؛
بريوت خلدون، ابن دار الثورة، إىل الرتاث من تيزيني: الطيب ١٩١٢م؛ القاهرة، العرصية، اآلداب مباهج
الفكر يف الدراسات ومن ١٩٧٤م. العودة، دار بريوت، أجزاء، ثالثة واملتحول، الثابت أدونيس: ١٩٧٦م؛
النهضة، عرص يف العرب عند الفكرية االتجاهات املحافظة: عيل التقدم: املعارصومفهوم والعربي اإلسالمي
أنور د. ١٩٧٣م؛ بريوت، الحقيقة، دار الحديث، العرص يف العربي الفكر موىس: منري ١٩٧٥م؛ بريوت
عند التقدم أسس جدعان: فهمي د. ١٩٧٤م؛ بريوت، اآلداب، دار النهضة، عرص يف العربي الفكر امللك: عبد
لويس د. ١٩٧٩م؛ بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة الحديث، العربي العالم يف اإلسالم مفكري

١٩٦٩م. الهالل، جزءان، الحديث، املرصي الفكر تاريخ عوض:
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املايضواالجتاه من التحول ثالًثا:
التقدم وصياغة املستقبل نحو

الغريب الرتاث يف

الكتشاف عديدة جهود سبقتها بل فراغ يف الغربي الرتاث يف املستقبلية الدراسات تظهر لم
فجأًة االكتشاف هذا يحدث ولم وقانون. وثورة وتغري وحركة تقدم صورة يف املستقبل
وحدث خربات. فيه وتراكمت عوامل عليه وساعدت رشوط له دت مهَّ بل واحد عرص ويف
القدرات يشمل الذي العام اإلنساني التقدم مفهوم كُمل حتى مختلفة مراحل عىل ذلك

البرشية. واإلنجازات اإلنسانية واملعارف الذهنية

إىل Theocentrism هللا حول التمركز من كلها األوروبية الحضارة انتقلت فقد (١)
القرن يف اإلحياء عرص يف ذلك ظهر وقد Anthropocentrism اإلنسان حول التمركز
كما اآللهة. مواجهة يف اإلنسان شأن من تُعيل التي القديمة اآلداب بعث تم عرشعندما الرابع
وبني بينه مبارشة عالقة يف اإلنسان بدخول عرش الخامس يف الديني اإلصالح ذلك استمر
املقدس. للكتاب والتفسري الفهم يف وحريته الكنيسة، ط توسُّ دون اللحظة يف وإيمانه هللا،
للعلوم. األول املوضوع هو اإلنسان أصبح السادسعرشحني يف عرصالنهضة يف ذلك وقوي
اإلنساني االتجاه ونشأ بل والرياضية، الطبيعية العلوم مع البيولوجية العلوم فنشأت
أو التقدم مفهوم ظهور يستحيل كان فقد (١٤٦٩–١٥٣٦م). أراسم عند Humanism
استقالله للعالم يكون أن دون إبطيه تحت ويضعه يديه، بني هللا يطويه عالم يف التاريخ
الحركة اكتشاف تم ثم ومن وقانونه؛ وتطوره حركته له يكون أن ودون الخاص، ووجوده

التاريخية. العلوم يف التقدُّم اكتشاف قبل البيولوجية العلوم يف واالرتقاء الدراما يف



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

التصور ذلك للزمان، الدائري التصور من الحديثة األوروبية الحضارة انتقلت كما (٢)
األول التصور كان للزمان. التقدمي التصور إىل القديمة الحضارات يف سائًدا كان الذي
بني الصلة قضية حل أجل من والنهاية وبالبداية بدء، عىل وبالعود بالخلود، مرتبًطا
ارتبط حني يف الزمان. عىل للخلود فيه األولوية تكون التصور هذا ويف والخلود. الزمان
األجيال وتعاقب التاريخ وفرتات الزمان وبمراحل الخلود، دون بالزمان الثاني التصور
لقانون طبًقا الوراء إىل يسري التقدم جعل األول التصور هذا واألزمان. العصور وتوايل
ورجوًعا الخراب، األرض هذه من وهروبًا املفقود، بالفردوس لحاًقا Recoursi القهقري
التصور يف التقدم أصبح حني يف واالنهيار. الفساد عرص عن وابتعاًدا الذهبي، العرص إىل
الوراء، إىل رجوع ال اليوم. من أفضل والغد األمس، من أفضل اليوم مستمرٍّا، تقدًما الثاني
نكوص؛ وال فيه انتكاس ال األمام. إىل مستمر خطٍّ يف يسري فالزمان بالزمن، عودة وال
ومن اإلقدام، إىل اإلحجام ومن التفاؤل، إىل التشاؤم من األوروبي الوعي انتقل لذلك

والعمل.1 واليقني بالنفس الثقة إىل ب والرتقُّ ومن والشك الخوف
تصور يف تحوُّالت عدة تمت فقد ومركزها الحضارة ينبوع هو الدين كان وملا (٣)
العناية عقيدة تصور يف ذلك حدث األفقي. املحور إىل الرأيس املحور من الدينية العقائد
إىل وتحوُّله داخله، من وليس خارجه من الخلق بعد به وتعتني العالم تحفظ التي اإللهية
خارجه. من وليس داخله من مساره ولتحديد التاريخ ر لتطوُّ قانونًا جعلها آخر تصور
عند عرش الثاني القرن يف قبل من القدس والروح واالبن األب التثليث؛ عقيدة تحوَّلت كما
مرحلة مراحل؛ ثالث ذي التاريخ لتطور قانون إىل (١١٣٠–١٢٠٣م) الفيوري يواكيم
الروح ومرحلة املعارضة، يمثل الذي وهو االبن ومرحلة السلطة، يمثل الذي وهو اآلب
يف بوضوٍح ذلك وظهر وإرادة.2 وعقًال وعيًا اإلنسان استقالل يمثل الذي وهو القدس
االبن وملكوت اآلب ملكوت تحول حيث (١٧٧٠–١٨٣١م) هيجل عند التاريخ فلسفة

Théologie دراستنا وكذلك ١٩٨١م، التنوير، دار البرشي، الجنس تربية لسنج، حنفي: حسن د. 1

ou Anthropologie F. كتاب يف .La Renaissance du Monde Arabe. Dulot. Belgique, 1972
.Chatelet: La naissance de I’histoire. De Minuit. Paris, 1962

Hassan Hanafi: Religious Dialogue and revolution. Joachim of Fiore and Islam, p. 85– 2

.108, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1977
.K. Löwith: Meaning in history. Joachim, p. 145–160
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الروح فيه يتجىلَّ شامل حضاري مسار إىل التاريخ، جدل إىل القدس الروح وملكوت
عامٍّ قانوٍن إىل التنوير إىل املسيحية إىل اليهودية من النبوة تطور تحول كما املطلق.
مرحلة من ابتداءً (١٧٢٩–١٧٨١م) لسنج عند الحال هو كما البرشي الجنس لرتبية
وإله والوجدان العاطفة مرحلة إىل والخوف والعقاب الغضب وإله الحيس والتشبيه الحس
دين التنوير، ودين والطبيعة والحرية العقل مرحلة إىل والغفران والتسامح والعفو املحبة
َخْرًقا املعجزة تعد ولم اإلنسانية. وكمال التطور ونهاية األديان، خاتم الجديد، اإلنسانية
العلم وتقدم نجهله. طبيعي لقانوٍن طبًقا تقع حادثة بل الستقاللها ونفيًا الطبيعة لقوانني
يف وليس الدنيا هذه يف اإلنسان مستقبل أصبح الحوادث.3 بمسار والتنبؤ اكتشافه يمكن
بإذكاء فقط األرضوليس وبتعمري وباإلبداع وباإلنتاج بالعالم االهتمام بدأ وبالتايل اآلخرة؛
االعتماد دون وإرادته عقله عىل اإلنسان اعتمد لآلخرة. استعداًدا النفس وتربية الروح
من االنتقال وتم للتنفيذ. كوسيلة اإللهية اإلرادة عىل أو للعلم كمصدر املقدس الكتاب عىل
إرادة إىل اإللهية الحكمة ومن الفعلية، اإلنسانية اإلرادة إىل صة املشخَّ الخارجية اإلرادة
وال النهوض، عىل تقوى ال األوىل الخطيئة بفعل فاسدًة البرشية الطبيعة تعد لم الشعوب.
قادرة خرية طبيعة أصبحت ولكنها مخلِّص أو منقذ دون جديد من تتعثر لكي إال تنهض
من ابتداءً الظهور يف التقدم مفهوم بدأ وهكذا بنفسها. التقدم وعىل بذاتها النهوض عىل

التاريخ. وعي يف بالتقدم الوعي عن الكشف يمكن حتى العقائد تفسري إعادة
الذروة االكتشاف هذا بلغ وقد األحياء. ر تطوُّ قانون اكتشاف العلم استطاع وقد (٤)
وقد عرش. التاسع القرن يف (١٨٠٩–١٨٨٢م) دارون عند واالرتقاء النشوء نظرية يف
القرن، هذا إىل ذلك وامتد حيويٍّا. ماديٍّا طبيعيٍّا علميٍّا أساًسا التقدم مفهوم ذلك أعطى
(١٨٨١–١٩٥٥م) شاردان دي تيار بيري عند الشاملة العامة األنطولوجيا وظهرت
وبالتايل W أوميجا حرف عىل العالم لتطور وتصوره Pierre Teillard de Chardin
املطلق اإليمان العلم منجزات من أصبح حوادثه. وبمسار املستقبل بتطور التنبؤ إمكانية
وثباتها الطبيعة قوانني الطِّراد نظًرا باملستقبل التنبؤ عىل العلمي القانون وبقدرة به

Modern transfiguration of Joachim, p. 208–222. University of Chicago Press. Chicago,
.1940

١٩٨١م. التنوير، دار البرشي، الجنس تربية للسنج: السابق كتابنا وأيًضا
١٩٩٥م. بريوت، التنوير، دار حنفي، حسن د. وتقديم ترجمة والسياسة، الالهوت يف رسالة اسبينوزا: 3
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قيام منذ أجيال عدة استغرق طويل لجهاد نتيجًة بالعلم اإليمان هذا جاء وقد وحتميتها.
بناء وإعادة العايل التعليم بإصالح عرش الثالث القرن يف (١٢١٤–١٢٩٤م) بيكون روجر
«الكتاب يف العلمانية والدراسات العلمية املواد عىل باالعتماد ليربايل أساٍس عىل الجامعات
ينقدون جدد علماء ظهر الرئييس». «الكتاب يف التجريبي املنهج عىل واالعتماد الكبري»،
فساليوس بطليموس، ضد (١٤٧٣–١٥٤٣م) كوبرنيقس القديمة، العلمية األنساق
(١٥٤٨–١٦٠٠م)، وبرونو (١٥٠٨–١٥٨٨م)، تلزيو جالينوس، ضد (١٥١٤–١٥٦٤م)
(١٥٦١–١٦٢٦م) بيكون فرنسيس ركَّز كما أرسطو. ضد (١٥١٥–١٥٧٢م) وراموس
عىل وإقامته البرشي الذهن يف أيًضا بل الطبيعة علوم يف فقط ليس العلم م تقدُّ أن عىل
االحتماالت، حساب ظهر الوقت نفس ويف واألساطري. الخرافة عن بعيًدا يقينية أسس
الرياضية والعلوم األعداد خالل من باملستقبل التنبؤ إمكانية وبانت اإلمكانيات، وحساب
عن العلماء فيها ليُدافع العلمية الجمعيات نشأت كما للرياضة. جديدة فروع وظهور
البرشية التجربة عىل ولتأسيسه املوروثة والتقاليد الدينية العقائد ضد العلم حقائق

الشعوب.4 وجدان يف القديمة الدينية العقائد محل يحل كي ونتائجه للعلم والرتويج
ُدعاة بني الجديد، وأنصار القديم أنصار بني وامُلحَدثني، القدماء معركة ونشبت (٥)
أنصار القدماء، عىل امُلحَدثني وانتصار املستقبل، نحو ه التوجُّ وأنصار املايض إىل الرجوع
يثق األوروبي الوعي جعل املايضمما دعاة عىل املستقبل وُدعاة القديم، أنصار عىل الجديد
التصور وراءه ويرتك فعال، إيجابي عنرص أنهما عىل والتاريخ الزمان ويتصور بالتقدُّم،
وقد مستمر. انهيار يف التاريخ وأن شيئًا، للخلف يرتكوا لم السلف أن عىل القائم القديم
النقد قواعد لتحرير خاص بوجه الشعر ويف عام وبوجه أوًال األدب يف الحركة هذه بدأت

١٩٨١م. التنوير، دار البرشي، الجنس تربية لسنج: 4
E. Cassirer, p. O. Kristeller. J. H. Randall: The Renaissance of man, University of

.Chicago Press. Chicago, 1969
.p. O. Kisteller: Renaissance Throught, I, II. Harber. New York, 1962

.p. O. Kristeller: Renaissance concepts of man, Harber and Row, New York, 1972
.M. Boas: The sciencific Renaissance, Harber, New York, 1962

.M. L. Bush: Renaissance, reformation and the outer world Harber, New York, 1967
.A. Von Marlin: Sociology of Renaissance, harber. New York. 1963
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… املستقبل نحو واالتجاه املايض من التحول ثالثًا:

بالتقدم واإليمان والقهقرى، النكوص نظرية مقابل يف الطبيعة إىل الثقة وإعادة األدبي
يف بدأت املعركة أن من وبالرغم واإلبداع. الخلق عىل وقدرته البرشي للجنس املستمر
دام فما (١٥٦٥–١٦٣٥م). تاسوني اإليطايل الشاعر هو أشعلها الذي أن إال فرنسا
ديماريه وتبعه القدماء. من أفضل بالرضورة املحَدثون يكون التجربة عىل يعتمد الفن
شارل املحَدثني عن دافع كما القديمة. الوثنية عىل للمسيحية إيثاًرا سورالف سان دي
عن ودفاًعا القدماء عن (١٦٣٦–١٧١١م) بوالو دفاع مقابل يف (١٦٢٨–١٧٠٣م) بريو
التجربة من أغنى بالرضورة تكون الحقة تجربة وكل تجربته، عرص فلكل العرص. روح
بعدها التقدم يندفع ما رسعان وتوقف انكسار لحظات حصول من يمنع ال وهذا السابقة
الحارض لحساب املايض إسار فكُّ هو إذن يشء أهم الكيفي. والتغري الثورة لحظات يف
نظرية هيكويل جورج فهاجم إنكلرتا. يف املعركة نفس وقامت املستقبل. يظهر لم وإن
ألنها البرشية للطبيعة والحتمي واملستمر الدائم بالتدهور القائلة القهقرى أو النكوص
ظهر التقدم. رشط بالتقدم فاإليمان والخمول، اليأس فيه تولِّد إذ اإلنسان بنشاط ضارة
يرونه ومفكروه التقدم فالسفة وظهر املعركة، هذه مكاسب كأحد التقدم مفهوم إذن
بيل بيري فدافع الشعوب. لحركات وأساًسا االجتماعية الفردية اإلنسانية للحياة محوًرا
االجتماعية التقاليد يف (١٥٦٦–١٦٥٠م) ديكارت منهج تطبيق عن (١٦٤٧–١٧٠٦م)
منهج وتطبيق املحدثني عن (١٦٥٧–١٧٠٧م) فونتنل دافع كما املوروثة. والعقائد
مبينًا األموات» بني «حوار يف كلها اإلنسانية املعرفة يف الهندسية والروح العلوم يف ديكارت
ر التأخُّ وأسباب األرض وحركات الدموية الدورة عن الحديثة العلمية النظريات أهمية
عقبات أحد لديه بالقدماء فاإلعجاب العامة. واألوضاع واالجتماعية السياسية النظم يف
رفض من وانتقل االجتماعي التغيري إىل العقيل التنوير بيري سان الخوري نقل ثم التقدُّم.
والتسلط السيايس والقهر الطغيان مظاهر رفض إىل املوروثة والعقائد القديمة التقاليد
وليم سري عند القدماء سلطة من للتخلص إنكلرتا يف املعركة استمرت وقد االجتماعي.
التقدم عىل الرتكيز مع (١٦٦٧–١٧٤٥م) وسويفت وتون وعند (١٦٢٨–١٦٩٩م) تمبل

وشاملة.5 عامة ومقاييسه واحٌد العلم ألن الفنون ميدان يف
املجتمعات تطور عىل أساًسا اهتمامها ركزت التي التاريخية العلوم ست تأسَّ وقد (٦)
عند بوضوح ذلك ظهر وقد األحياء. تطور قانون يشابه له قانون عىل العثور محاولة
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الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

هيكويل مع وتوحيده التاريخ، فلسفة الجديد: للعلم وتأسيسه (١٦٦٧–١٧٤٤م) فيكو
قانون إىل البرشية الطبيعة إخضاع حاول فقد التاريخ. وتقدم اإللهية العناية بني وهردر
صياغة هو الفالسفة همُّ كان ثم ومن الطبيعية؛ العلوم يف الطبيعي القانون يماثل واحد
هذه يف تفاوتوا وقد أخرى. إىل مرحلة من االنتقال وكيفية مراحله وتحديد القانون هذا
(مرضوب تساعي أو ثالثي أو نفسه) يف (مرضوب رباعي أو ثنائي قانون بني الصياغة
مرحلة ومن طور، إىل طور من اإلنسانية انتقال يحدد الثنائي فالقانون نفسه). يف أيًضا
عهد من تنتقل إذ األوىل؛ من بالرضورة ورقيٍّا تقدًما أكثر الثانية تكون مرحلة إىل
ويف (١٧١٢–١٧٧٨م). وروسو (١٦٩٤–١٧٧٨م) فولتري عند املدنية عهد إىل الفطرة
بعض من الثانية الحالة تخلو ال كما الخري بعض من األوىل الحالة تخلو ال التصور هذا
كانت للقانون الرباعية الصياغة ولكن االجتماعي، بالعقد عليه التغلب يمكن الذي الرش
ثم الزراعة أربعة؛ إىل التطور مراحل أفالطون قسم فقد القدماء. عند حتى شيوًعا أكثر
املدن إقامة ثم والوديان السهول يف املدن تأسيس ثم الجبال سفوح عىل املدنية نشأة
النظم تطور تمثل أخرى أربعة مراحل األربعة االجتماعية املراحل هذه وتقابل الساحلية.
الحكم إىل وأخريًا الديموقراطي الحكم إىل األقلية حكم إىل السعيد الحكم من السياسية
أربعة مراحل إىل التقدم اكتشاف بعد القديم الرباعي التقسيم هذا انتقل ثم التسلطي.
وأخريًا املقدوني إىل الفاريس إىل البابيل العرص من الغرب، إىل الرشق من التاريخ لتطور
عرش. السادس القرن يف (١٥٣٠–١٥٩٦م) بودان حتى كذلك الحال وظل الروماني. إىل
من األربعة املراحل أصبحت التاريخ عىل نفسها وفرضت الحديثة، العصور دخلت وملا
الحال هو كما برتارك إىل وأخريًا الرومان إىل اليونان إىل واملرصيون) (الكلدانيون الرشق
إياه مشبًِّها الحيوي أساسه الرباعي التقسيم هذا هردر أعطى وأخريًا هيكويل. عند

الشيخوخة. إىل الرجولة إىل الشباب إىل الطفولة من الحياة بدورات
الثمار قطف من خمايس؛ قانون صياغة شبابه يف ماركس محاولة من وبالرغم (٧)
الشائعة الصياغة أن إال الشيوعية إىل الرأسمالية إىل اإلقطاع إىل الزراعة إىل والصيد
ر تصوَّ فقد (١٧٩٨–١٧٥٧م). كونت أوجست حتى لوكريس منذ الثالثي القانون هو
يعيش اإلنسان كان حيث الحجري العهد مراحل؛ ثالث يف تطورت قد اإلنسانية أن لوكريس
الحديدي والعهد الحروب، وبدأت السعادة قلَّت حيث الربونزي العهد الطبيعة، عىل سعيًدا
من الدورة تنتقل بودان، عند الشعوب دورات وبإدخال الشقاء. وعم الحروب كثُرت حيث
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… املستقبل نحو واالتجاه املايض من التحول ثالثًا:

وكل الشمال. شعوب سيادة إىل الوسط شعوب سيادة إىل الرشق جنوب شعوب سيادة
اليدوية املهارات إىل العملية الحكمة إىل الدين من البرشية اإلبداعات بأحد تتميز مرحلة
القديمة العصور من بيكون عند الثالثية الدورة هذه واستمرت الحرب. وفنون الخالقة
تقدًما يمثل عرص وكل الحارض، العرص إىل والرومان) (اليونان الحديثة العصور إىل
يسود حيث الدينية املرحلة من فيكو عند الدورة نفس وهي السابق. العرص إىل بالنسبة
األباطرة حكم حني البطولية املرحلة إىل القديم الرشق يف الحال هو كما واالستبداد الخوف
عاقًال إنسان كل يصبح حني اإلنسانية املرحلة إىل اليونان عند الحال هو كما وامللوك
نفسها الثالث الدورات (١٧٢٧–١٧٨١م) ترجو تبنَّى وقد اآلخر. لإلنسان ومساويًا وحرٍّا
قانون نفسه، القانون وهو التجريبية. املرحلة إىل الفلسفية املرحلة إىل الدينية املرحلة من
املرحلة إىل امليتافيزيقية املرحلة إىل الدينية املرحلة من كونت صاغه الذي الثالث الحاالت
اليونان إىل القديم الرشق من هيجل رها تصوَّ التي نفسها الحضارية والدورات الوضعية،
مقدمتها ويف األوروبية الشعوب لدى النهاية يف الحضارة قمة تصل حتى والرومان
العمر بأدوار البرشية أدوار تمثِّل حيوية صورة التصوُّر هذا أخذ وقد الجرماني. الشعب
(١٦٥٧–١٧٥٧م). فونتنل عند الحال هو كما الرجولة إىل الشباب إىل الطفولة من
وطرق والشعر البالغة فنون تظهر الثانية ويف والحاجات، الرغبات تسود األوىل ففي
لوال العاقلة املستنرية اإلنسانية تظهر الثالثة ويف االجتماعي، التضاُمن وأساليب االستدالل
إىل والشباب الطفولة من الموته عند نفسه ر التصوُّ وهو الحروب. ببشاعة اصطدامها
«تربية يف لسنج أيًضا ذلك عن عرب وقد جديدة. إنسانية يف االكتمال إىل والنضج الرجولة
النبوة، مراحل نفسها هي ثالث مراحل يف تسري أيًضا اإلنسانية ره وتصوُّ البرشي» الجنس

التنوير.6 إىل املسيحية إىل اليهودية من الشباب، إىل الصبا إىل الطفولة من
فلسفة إىل الحضارية الدورات فلسفة تجاُوز األوروبي الوعي استطاع لقد بل (٨)
تصور عىل تقوم النهاية يف الحضارية فالدورات فيه. رجعة ال الذي املستمر التقدم
الثانية الدورة بدأت ولو حتى ونهاية واكتماًال وتطوًرا بدايًة البرشية للحضارات دائري

البرشي. الجنس تربية لسنج: 6
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الذي اللولبي التصور يف فيكو عند الحال هو كما الصفر من وليس األمام إىل خطوة من
تسري إذ التاريخ جوهر كانط عند فالغائية الزمان. يف والتقدم الدائري التصور بني يجمع
العقل، إىل النهاية يف تصل حتى العاطفية إىل الحس إىل الغريزة من غايتها نحو اإلنسانية
الحسية املعرفة إىل الغريزة مرحلة من ينتقل الذي تماًما الطفل مثل الوراء إىل رجعة وال
اإلنسانية تكتشف مرحلة كل ويف النهاية. يف العقلية املعرفة إىل ثم الوجدانية املعرفة إىل
شامل سيايس دستور وإقامة املستنري املدني املجتمع وإقامة الحرية مثل التقدم مقوِّمات
دورات دون املستمر التقدم هذا عىل ركزوا قد كانط قبل الفالسفة وكان كلها. للشعوب
والموته. بيكون فرنسيس عند الحال هو كما الخالص التفاؤل بروح الوراء إىل ورجوع
شيخوخة. ودون خسائر دون املايض القرن عن تقدًما بالرضورة ن يتضمَّ قرن فكل

اإلنساني. العقل لتكوين وحتمية طبيعية نتيجة فالتقدُّم
فونتنل رفض فقد بعد. تبلغها لم البرشية تطور مراحل كأحد املستقبل ظهر كما (٩)
رابعة مرحلة وتصور الذهبي. العرص إىل والعود القهقرى قانون أو النكوص فكرة
تبلغ وفيها ،Virility النضج مرحلة وهي والرجولة والشباب الطفولة بعد مستقبلية
قديم عٌرص لإلنسان ليس املستقبل. ناحية من له حدود ال فالتقدم التقدم. قمة اإلنسانية
النظر برصف رضوري حتمي تقدم وهو مستمر. تقدم يف العاقلة فاإلنسانية إليه، يرجع
شامل والتقدم املهمة. بنفس ليقوم غريه إنسان لُولد ديكارت يولد لم فلو األفراد. عن
خوري رفض كما والتاريخ. املجتمع يف يحدث بل وحدها واملعارف العلوم يف يحدث ال
والربونزية الفضية العصور إىل الذهبي العرص من منهارة إنسانية تصور بيري سان
وهو الحديدي العرص من ناهضة متقدمة إنسانية وتصور اآلية قلب إنه بل والحديدية
إىل وأمريكا أفريقيا عرص بالفنون، جاهلة فقرية كانت حيث اإلنسانية طفولة عرص
تقطعه لم الذي الذهبي العرص إىل والفنون والقانون األمان عرص وهو الربونزي العرص
تحكمه الذي العرص وهو املستقبل عرص الرابع، الذهبي العرص وتصور بعد. أوروبا
أيًضا املستقبلية املرحلة هذه ظهرت وقد العلمية. األكاديمية مع السياسية األكاديمية
املايض يف البرشية ر لتطوُّ األوىل التسع املراحل جعل إذ (١٧٤٣–١٧٩٤م) كوندرسيه عند
استأنس ثم الحسية طبيعته عىل أوًال اإلنسان عاش فقد للمستقبل. العارشة واملرحلة
الرابعة؛ املرحلة بدأت ذلك وبعد الثابتة، الزراعة عرف ثم الرعي عىل واعتمد الحيوان
العصور مرحلة ثم الرومانية املرحلة ثم والفنون العلوم وازدهار اليونانية املرحلة
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الحروب منذ السابعة املرحلة تأتي ثم الصليبية. الحروب حتى روما سقوط من الوسطى
حتى ديكارت من ثم ديكارت حتى املطبعة اخرتاع من ثم املطبعة اخرتاع حتى الصليبية
وهو املستقبل، مرحلة فهي العارشة املرحلة أما التاسعة. املرحلة وهي الفرنسية الثورة
باستقرائه به التنبؤ عىل قادر اإلنسان ولكن بعد اإلنسانية تبلغه لم الذي الذهبي العرص
وزوال األمم بني املساواة ثالث؛ أمور العرص هذا يف وتتحقق واالجتماعية. الطبيعية للعلوم
أمة كل داخل واملساواة والواجبات، الحقوق يف الجميع وتساوي الشعوب بني الفوارق
كما وحدته. وتحقيق تشتته وزوال ذاته يف اإلنسان وارتقاء الطبقات، بني الفوارق وزوال
والقنص الصيد مرحلة من البرشية لتطور تصوره يف الخامسة املرحلة ماركس تصور
وجعل الرأسمالية، مرحلة إىل اإلقطاع مرحلة إىل الزراعة مرحلة إىل والرعي الثمار وقطف

املستقبل. يف اإلنسانية ستبلغها التي الشيوعية مرحلة
ر تتصوَّ التي الخالص ونظريات الزمان آخر وعقائد الزمان آخر فلسفات ظهرت كما
«األطالل» رواية (١٧٥٧–١٨٧٥م) Volney فولني كتب فقد املستقبل. يف اإلنسانية
والرغبة الذات حب مثل وقوانينها األبدية الطبيعة نظم حكمتها وقد البرشية فيها يتصور
أفضل. عالم إىل وتطلُّعه بقدراته وثقته ملصريه اإلنسان وتقرير األلم، وكراهية السعادة يف
فيها يتنبأ «٢٠٠٠ «سنة اها سمَّ رواية (١٧٥٧–١٨٢٠م) البريتون دي ستيف كتب كما
«٢٤٤٠ «سنة كتابه (١٧٤٠–١٨٢٥م) مرسييه سباستيان ألف كما اإلنسانية. بمستقبل
يف بليبنتز متأثًرا العالم مستقبل ويصف بينها، حرب ال واحدة وحدة األمم متصوًرا
لحارضها. طبيعي تطور اإلنسانية مستقبل فإن وبالتايل للمستقبل؛ حامل الحارض أن
رأى ثم البدائي اإلنسان قلب يف األخالقية مقياس واضًعا «املتوحش» بكتابه بدأ قد وكان
حياة اإلنسان يعيش مهور. وال سجون وال ربا وال رق وال حرب ال حيث البعيد املستقبل
روسو. مبادئ عىل ويرتبَّى ب، يرتهَّ وال يعمل حضارة، كل من الفنون ق يتذوَّ صحية بسيطة
رؤيتهم واملجتمعات األفراد فيه يحدد الذي الطوباوي الفكر أيًضا ظهر كما (١٠)
رفض الطوباوي فالفكر الحارض؛ مآيس عىل فعل كرد املستقبل يف ستأتي جديدة لبرشيٍة
التحقيق مستوى عىل يكن لم وإن واآلمال التمني مستوى عىل للمستقبل ورؤية للواقع
(١٤٧٨–١٥٣٥م) مور كتب فقد والرفض. السلب عىل تدل فاليوتوبيا والتخطيط؛
ترأس كما العلماء يرتأسها مدينة الجديدة»، «أطالنطا بيكون فرنسيس وكتب يوتوبيا،
املستقبل لغياب ونظًرا (١٥٦٨–١٦٣٩م) كامبانيلال وكتب أفالطون. جمهورية الفالسفة
روسو، وصفها التي الطبيعية الحالة إن بل «أوسيانا». وهارنجتون الشمس» كبُعد«مدينة
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ال حيث Morelly موريل وضعها التي للطبيعة وفًقا تعيش التي االشرتاكية والجماعة
عرش والتاسع عرش الثامن القرن يف الطوباوية واالشرتاكية طغيان، وال ظلم وال ملكية
مضبوط حسابي كمي علم إىل املستقبل تحويل وراء تكمن البرشية ملستقبل رؤى كلها

التاريخ.7 ودون الشعوب حركة دون

البرشي. الجنس تربية لسنج: 7
.R. L. Helbroner: The Future or history, Harper, New York, 1959

350



القومي، احلارضيفوجداننا حرية رابًعا:
التاريخ من أيمرحلة يف

نعيش؟ نحن

نحو واتجاهنا املعارص وجداننا ويف القديم تراثنا يف أصيل كبُعد املستقبل لغياب ونظًرا
بني الحارض ُحورص املعارص وجداننا يف الغياب ذلك وانطباع القديم تراثنا يف املايض
املستقبل إىل دنو أو املايض إىل رجوع إما فهو مستقل؛ وجود له يعد ولم املايضواملستقبل
املايض إىل رجوًعا إما والسياسية الفكرية اتجاهاتنا وأصبحت بذاته. له وجود ال ولكنه
قفز أو األشعرية تمثِّله الذي التقليدي الديني الفكر ويف السلفية الحركة يف الحال هو كما
تمثِّل الذي التقليدي العلماني الفكر ويف التقدمية الحركة يف الحال هو كما املستقبل إىل
واملستقبل. املايض بني وحورص كليهما، يف الحارض غاب وبالتايل روافده؛ أحد املاركسية
تراثنا يف املتمثِّل القديم عن النقل إما النقل؛ وهو واحد ملنهج يخضع كليهما أن والحقيقة
كان سواء حياتنا يف النقل ساد ثم ومن الغرب؛ تراث يف املتمثِّل الجديد عن النقل أو القديم
وغاب الواقع، هو الحارض كان وإذا الجديد. من عقالنيٍّا نقًال أو القديم من مباًرشا نقًال
مكان؛ بال الفضاء ويف زمان بال الهواء يف ُمعلَّقني فأصبحنا أيًضا. الواقع غاب الحارض،
التاريخ، مسار خارج بقينا نعيش؟ نحن التاريخ من مرحلٍة أي يف نعلم نعد لم لذلك
رجعة غري إىل وانقىض مىض األول البعيد؛ املستقبل أو العتيد املايض إال منه نعرف ولم
الزمان يف التحقيق ممكن هو ما الحساب من أسقطنا وبالتايل جيلنا؛ يف ق يتحقَّ لن والثاني
يف أمامه: حريتنا جاءت القريب واملستقبل الحارض لغياب ونظًرا عرصنا. ويف جيلنا ويف
يف والعشوائية التخطيط، يف التخبُّط جاء هنا ومن نعيش؟ نحن التاريخ من لحظة أي
ومذهب اتجاه كل من فوقه والنقل الواقع، عن والعزلة القوانني، يف والتضارب القرارات،
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بالحقائق، اعرتاف غري ومن التجارب، من تعلم بال والخطأ التجربة ملحاوالت نهاية بال
األمم. وعرب التاريخ بدروس وعٍي ودون

شاملة خطة املستقبل وكان الحارض، من إال يبدأ ال املستقبل نحو االتجاه كان وملا
نعيش؟ نحن التاريخ من مرحلة أي يف يكون: السؤال فإن فيها االنتقال يتم مراحل ذات
للجيل بالنسبة الجيل هذا مهمة هي ما جيلنا؟ يعيشها التي الحارضة اللحظة هي ما
مضت أجيال بأدوار يقوم ال حتى جيلنا به يقوم الذي الدور هو ما القادم؟ املايضوالجيل
التاريخية للمرحلة وتمهيًدا الحارضة، األجيال لتجارب وطبًقا قادمة؟ أجيال بأدوار أو
مفكرينا من وتحديدها تشخيصها تم التي اآلتية املهام رصد يمكن فإنه اآلن بها نمر التي

عام:1 املائتي عىل شارفت التي الحديثة نهضتنا إبان وعلمائنا ومصلحينا

األمر حقيقة يف اإلحياء؟ بدور ونقوم اإلحياء عرص نعيش اإلحياء جيل نحن هل (١)
أوًال البارودي يف ممثًال االسم بهذا الحديث أدبنا يف معروف وهو اإلحياء، بعرص مررنا لقد
منوال عىل والنسج القديمة اآلداب إحياء منه القصد وكان الربدة». «نهج يف شوقي يف ثم
نطبع اآلن، حتى بذلك نقوم زلنا وما القديمة. العربية املعارك وإحياء العربية، القصيدة
بني املناقضات يف النظر ونعيد وانتحالها، صحتها يف ونتناقش ونرشحها السبع املعلقات
إىل وندعو العمودية، القصيدة عىل خرجوا الذين الشبان األدباء ونهاجم والفرزدق، جرير
املحَدثون فهاجر األدب أِعنَّة عىل واستولوا املحَدثني، عىل القدماء انترص حتى القدماء أدب
املستقبل نحو االتجاه ينشأ لم وبالتايل األجل؛ القدماء يوايف ريثما الداخل إىل أو الخارج إىل
واملستقبل. الحارض عىل املايض وامتداد املحدثني، عىل القدماء لسيطرة نظًرا حارضنا يف
والهوان الضعف لحظات يف القومية العزَّة وبث املايض، بعث شك وال اإلحياء استطاع لقد
للنهضة وباعثًا الحضاري واالنهيار التخلف ملظاهر تجاوًزا واالحتالل، االستعمار أمام
وتحقيق الشعر، يف خاصة األدب طريق عن باملايض الحارض ربط استطاع كما الحديثة.
الزمان يف التجانس وتحقيق واألدب، اللغة يف القومية الهوية وتثبيت الحضاري، التواصل
والتعبري املايض، إبداع الحارضعىل إبداع تأسيس اإلحياء شعراء استطاع كما التاريخ. عرب
عىل وحافظ وشوقي البارودي شعر يف الحال هو كما املايض قوالب يف العرص تجارب عن
وأقرب شوقي عند املايض إىل أقرب إنه إذ والحارض املايض بني بينهم النسبة اختالف

القديم. الرتاث من موقفا والتجديد، الرتاث حنفي: حسن د. 1
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اإلحياء شعراء استطاع وأخريًا البارودي. عند االثنني بني ووسط حافظ عند الحارض إىل
يف أو البارودي عند الحال هو كما العرابية الثورة يف سواء الوطنية، الحركة يف املساهمة
الوطنية للروح منربًا الشعر أصبح ثم ومن حافظ، عند الحال هو كما الوطنية الثورة
باقي دون خاصة والشعر عامة األدب عىل اإلحياء اقترص فقد ذلك ومع لها. وَمْعربًا
يحدث ولم الفلسفة. وتأخرت الشعر فسبق والعلم. الفلسفة يف الحضاري اإلبداع مظاهر
إنها بل ينبغي مما أطول مدة اإلحياء فرتة استمرَّت كما العلم. يف شأن ذو إبداع اآلن حتى
ونجد وقراءة، وبعثًا وتحقيًقا نًرشا الرتاث، إحياء إىل ندعو زلنا فما اآلن. حتى تَنْتِه لم
يف اإلحياء أن كما غريها. دون الرتاث كتب رواج ذلك عىل يدل بيننا. وهو أنفسنا فيه
اإلحياء شعراء عىل الشبان األدباء ثورة بدليل الجديد إىل منه القديم إىل أقرب ذاته حد
القدماء عند ليست جديدة أدبية صور ووجود الشعرية، وقدراتهم إبداعهم من بالرغم
مآسينا من خالصنا فيها وكأنها اإلحياء دعوات ر تُصوَّ زالت وما والرواية. املرسحية مثل
حدودها من بالرغم الدعوة هذه إن بل اإلحياء. وصحف اإلحياء مجالت وتظهر الحارضة
النزوع لهذا السياسية األنظمة وباستخدام املايض نحو بنزوعه التقليدي واقعنا زال ما
األنظمة كانت ما فإذا السياسية. األنظمة عىل خطًرا تمثل زالت ما فإنها لها، تدعيًما
إىل الدعوة من أقوى الجديد إىل والدعوة املايض، من أكثر فيها الحارض نسبة القائمة
اإلحياء بدعوى مهددة أصبحت القدماء أنصار من أكثر فيها املحدثني وأنصار القديم،
القائمة األنظمة كانت وإذا القديم. إىل ودعوة املايض إىل ردة الحالة هذه يف يكون الذي
الجديد إىل الدعوة من أقوى فيها القديم إىل والدعوة الحارض من أكثر فيها املايض نسبة
للنظام تدعيًما واستعملته اإلحياء استغلت املحدثني أنصار من أكثر فيها القدماء وأنصار
حقيقة ويف والتخلف. للرجعية دعوة نفسها اإلحياء دعوة وأصبحت الجديد، دعاة ضد
له بالنسبة يحتل القديمة اآلداب إحياء يعد ولم اإلحياء، عرص جيلنا تجاوز لقد األمر
مكتسبات إن بل والثورة. والعلمية العقالنية يف مطالبه لكل وتحقيًقا حاجاته لكل تلبية
القديم يتذوقون ال اليوم الشبان فأصبح افتقدناها قد القديم تذوق مثل ذاتها اإلحياء
عىل القديم بعث واقترص جيلنا يف قطيعة إىل اإلحياء انتهى ثم ومن الجديد؛ ويقلِّدون

تطوير.2 أو فهم أو تذوق دون والطبع والتحقيق النرش

١٩٧٧م. السودان، الحضارية، الثورة يف قاسم: الرشيف عون د. 2

١٩٧٦م. السودان، القومي، والبعث الروحي الرتاث قاسم: الرشيف عون د.
١٩٧٢م. السودان، الرتاث، معركة يف قاسم: الرشيف عون د.
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وهي اإلصالح؟ بدور ونقوم اإلصالح عرص يف نعيش اإلصالح، جيل نحن هل (٢)
دائًما عنها نتحدث والتي الديني اإلصالح باسم املعارصة حياتنا يف اشتهرت التي املرحلة
وأرادت السبل، بنا وتخبطت الحيل، أعيتنا ما إذا باستمرار بها أنفسنا نربط والتي
الحارضخاصة من تحديثية أو املايض من تاريخية رشعية لها تجد أن السياسية األنظمة
وتحقيق واالحتالل االستعمار مناهضة من جيلنا يف له رصيًدا كوَّن منها البعض أن
وعىل العقائد مستوى عىل نسبية حركة زال ما اإلصالح لكن للبالد، الوطني االستقالل
واقُعنا تجاوزها والسياسية االجتماعية النظم ويف األفراد سلوك يف املمارسة مستوى
يدعو فاإلصالح جذري. ثوري عمل وإىل نظري إحكام إىل حاجة يف الذي وهو بمراحل
وإىل القائمة، النظم إطار يف العادل املستبد نظام أو دستورية ملكية أو مقيدة ملكية إىل
سادتْه كما ديني. أخالقي أساس عىل القائم الدخل توزيع إطار يف االجتماعية العدالة
«الرد يف املادية النزعة عىل الهجوم مثل العقائد يف املحافظة التقليدية الجوانب بعض
مادي منطق الفقه، أصول علم يف بدا كما اإلسالمي، املنطق أن حني يف الدهريني»، عىل
الدفاع عىل ويقوم واالجتماعي، الفردي السلوك يف واملؤثرة الفاعلة املادية العلل عن يبحث
جعل مما العرص متطلبات مع يتفق للعقائد ثوري تفسري يحدث لم األمة. مصالح عن
العرابية. والثورة عبده محمد مع الحال هو كما مرتدين وينتهون ثواًرا يبدءون املصلحني
املعامالت، عىل العبادات وغلبت شاملة، سياسية أيديولوجية إىل الرشيعة ل تتحوَّ لم
عند الحال هو كما الصوفية الجوانب بعض الحركة سادت كما الحقوق. عىل والواجبات
الواردات»؛ «رسالة يف عبده محمد وعند اإلسالم» يف الديني التفكري «تجديد يف إقبال
املعارصة. حياتنا يف االجتماعي التخلف مظاهر كأحد التصوف عىل التغلب يتم لم وبالتايل
زال ما الرشعيات يف ولكنه العقليات، نطاق يف محدوًدا عمله كان بل كلية العقل يستقل لم
ونظًرا العقل. واستقالل للعقالنية ندعو زلنا ما جعلنا مما النبي وهو ويص إىل حاجٍة يف
للجيل بدت التي ذاتها اإلصالح مكتسبات فإن لها، واقعنا وتجاوز اإلصالح حركة لحدود
أقدامنا، تحت وانهارت أيدينا، بني من منجزاته وترسبت الجيل، هذا يف ضاعت قد املايض
العقالنية انتهت وواقًعا. وعيًا اإلصالح قبل ما مرحلة إىل فعدنا وعينا من نداءاته واختفت
التصوف وساد إلهامية. صوفية إىل وتحولت التوحيد، دون العدل يف كانت التي املحدودة
عىل الغزايل هجوم منذ عام ألف منذ القومي وعينا يف ازدوجا أن بعد األشعرية عىل
وتقليدية، محافظة إىل النسبي التجديد وانتهى الهجري. الخامس القرن يف العقلية العلوم
عن تعربِّ التي املعارصة روح عىل التاريخ يف وجذري أسايس كتيار املحافظة روح وسادت
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إىل وتحولت والتسلط االستعمار ملناهضة الثورية الروح وَخَمدت واحد. جيل متطلبات
الوحدة عىل وُقيض األمة وتفتَّتت الطغيان. ملظاهر وقبول لالستعمار مواالة من نقيضها
أو والشام، مرص وحدة أو النيل، وادي وحدة والسودان، مرص َوْحدة من ابتداءً الشاملة
الرشقية، الجامعة أو اإلسالمية الجامعة أو العربية األمة وحدة أو العربي املغرب وحدة
بالدعوات. امُلتِْجرين ومصالح بل الشكلية والجامعات واملؤتمرات الروابط محلها وحلَّت
العلم. عىل لإليمان املطلقة األولوية وأُعطيت الخرافة وسادت العلم إىل الدعوة توقفت
املصنوعات، واسترياد الغري عىل االعتماد إىل وتحوَّلت والصناعة، القوة إىل الدعوة وانتهت
أو للرشق االنحياز وعدم الوطني االستقالل وعينا من وخبا الوطنية، الصناعات وتوارت
فنحن والتكتالت. واملعسكرات النفوذ ومناطق األحالف سياسة يف الدخول وقبلنا للغرب،
يف يجعلنا مما الضد إىل وانقالبه اإلصالح نهاية نشاهد يتم، لم الذي اإلصالح جيل إذن
نفوس يف ل ويتأصَّ ويدوم، يبقى وتأثريًا، وعمًقا وشموًال جذرية أكثر إصالح إىل حاجة
النظري، الطموح فيهم ويشبع املثقفني، جماهري يُريض بسواعدها، وتحميه الجماهري،
التاريخي، وتأصيله النظري بإحكامه املعارصة األيديولوجيات تحدِّي عىل قادًرا ويكون
له. وتجنيدهم الناس، يف والتأثري لحاجاته، واالستجابة العرص، مطالب تلبية عىل وقدرته
بأربعة وراءنا تركناه الذي الجيل هذا ينتهي، أن قبل حتى اإلصالح جيل تجاوزنا لقد

أجيال.3
هذا ظهر لقد النهضة؟ بدور ونقوم النهضة، عرص نعيش النهضة، جيل نحن هل (٣)
وبناء الحديثة النهضة لحركة وتأسيسه الطهطاوي رافع رفاعة منذ حياتنا يف املفهوم
العرصية». اآلداب مباهج يف املرصية األلباب «مناهج يف ذلك وضح كما العرصية الدولة
واالقتصاد السياسة يف الشامل اإلصالح قواعد إرساء شك وال النهضة استطاعت وقد
وأن وتجارة، وزراعة صناعة الحديثة الدولة تبنَي أن استطاعت كما والقانون. واالجتماع
عىل قامت كما جيلنا. حتى الدولة هذه تستمر وأن لها، ل املؤهَّ الفني الكادر لها ن تكوِّ
اإليمان»، من الوطن «حب أن عىل املواطنني وتربية الوطنية الروح وإذكاء الوطني الوالء

تجديد إقبال: محمد التوحيد؛ رسالة وأيًضا الواردات رسالة عبده: محمد الدهريني؛ عىل الرد األفغاني: 3
معارصة، قضايا يف األفغاني، الدين جمال حنفي: حسن د. الكليم؛ رضب وأيًضا اإلسالم، يف الديني التفكري
القاهرة، العربي، املوقف كتاب العرابية»، الثورة يف والثورة «الدين دراستنا وأيًضا املعارص، فكرنا يف ج١،

١٩٨١م.
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وانتشار واملساواة والعدل الحرية عىل قامت كما والبنات. البنني بني ذلك يف فرق ال
يف نسبيًة الحركة هذه ظلَّت ذلك ومع حديثة. تنوير حركة قيام سبب مما األفكار هذه
حركة إىل تتحول ولم املثقفني، نطاق يف ظلَّت مستمرٍّا. فعاًال أثًرا تُحدث أن دون حياتنا
القائمة الدولة إطار يف ظلَّت الصفوة. أيديولوجية عىل قارصة وظلت عامة، جماهريية
ظلَّت استبد. الذي الحاكم عن دفاًعا عليها انقلبت ما رسعان ولكنها منها استفاَدت التي
الذي القديم التنوير خالل من نهضتها تأصيل تستطع ولم للعالم، رها تصوُّ يف أشعرية
عام بوجه الغرب آثار من أثًرا يبدو ما وعىل األحيان من كثرٍي يف وكانت االعتزال، مثَّله
وجداننا من وخبَت حياتنا، من انتهت ما رسعان لذلك خاص؛ بوجه الفرنسية والثورة
تحولت فقد نقائضها. إىل تحوَّلت قد وإنجازاتها ومكتسباتها إيجابياتها إن حتى القومي،
الفنيني من طبقة إىل وتحوَّلت الحكم، إىل الثقافة تركت حاكمة طبقة إىل إما املثقفة النخبة
ونادًرا الدولة. هامش عىل الثقافة من تعيش الحكم، يف لها أثر ال منعزلة مجموعات إىل أو
الهجرة أو باالستشهاد إما وينتهي بالنظام يصطدم ما رسعان الذي املؤثر املثقف وجد ما
التحديث بني انفصام وحدث الشاملة، النهضة انتهت الخارج. إىل الهجرة أو الداخل إىل
التقليدية للجذور نظًرا الداخلية املحافظة قويت الخارجي التحديث زاد وكلما والنهضة،
حكم عىل تقوم دولة إىل وتحولت الحديثة الدولة انتهت كما النهضة. وراء تكمن التي
بعد السالح تستجدي للغرب، ومنحازة العاملية، لألسواق سوًقا العسكر، وحكومة الفرد،
للوطن الوالء ضاع كما روَّاده. من كانت أن بعد التحديث وتستورد تصنعه، كانت أن
نقائضها إىل وانقلبت واملساواة، والعدالة الحرية ُمثُل وانتهت لألجنبي. الوالء محله وحل
البعض، يحدو أمل مجرد حاليٍّا النهضة وظلت الطبقي. والتفاوت والظلم التسلُّط مثل
أن مع السابقة األجيال بنهضة نلحق أن آمالنا أقىص وأصبح األلسن، تُردِّدها وكلمة
وضياع وخوفها الجماهري ويأس والثروات األرض ضياع بعد بمراحل تجاوزها قد واقعنا

وإنسانيته.4 الفرد كرامة

امللك: عبد أنور د. ١٩١٢م؛ القاهرة العرصية، اآلداب مباهج يف املرصية األلباب مناهج الطهطاوي: 4
املستقبل حضارية»، نهضة أو «تنمية وأيًضا: ١٩٧٢م؛ بريوت اآلداب، دار النهضة، عرص يف العربي الفكر
معركة قطب: محمد ١٩٧٤م؛ أبريل عربية، قضايا الحضارية»، «النهضة ١٩٧٨م؛ سبتمرب العربي،

١٩٧٩م. القاهرة الرشوق، دار التقاليد،
.Anouar Abd el-malek: Idéologie et Renaissance Nationale, Anthropos, paris, 1969
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تتمثَّل العقالنية؟ بدور ونقوم العقالنية، عرص نعيش العقالنية، جيل نحن هل (٤)
املشرتك القاسم فهي املعارصة. حياتنا يف الحديثة الفكرية التيارات كل يف العقالنية الدعوة
بالدين، مرتبًطا العقل يكون أحيانًا الليربايل. والتيار العلماني والفكر الديني اإلصالح بني
يُضم وقد النقل. عىل للعقل األولوية فيه وتكون للدين، مستنريًا فهًما العقالنية وتكون
وقد الديني. لإليمان تطويًرا «الجوانية» مثل وجدانية مثالية فيكون الوجدان إىل العقل
فهو العلل، عن والبحث واالستقراء واالستنباط واالستدالل واملشاهدة بالحس العقل يرتبط
والتفكري التأمل إىل دعوة فيكون اإلنسانية التجربة نحو يتوجه وقد العلمي. التفكري أساس
قائمًة الدعوة زالت وما خاللها. من والواقع ماهياتها ملعرفة البرشية التجارب وتحليل
وبالرغم العقالنية. عىل العامة حياتنا وتأسيس عقالني، مجتمع إلقامة اليوم حتى فينا
لتعليق سهلة شماعة أصبحت أنها إال النظر مستوى عىل وصدقها الدعوة صحة من
إىل تحولت حتى العرص أزمات كل يحل سحريٍّا ومفتاًحا غيابها، عىل العرص أخطاء كل
إىل وتحولت اإلعالم، أجهزة يف دخلت األفواه. بها وترتاشق األلسن، تتناقلها كلمة مجرد
تجارة إىل وتحولت لها، أثر أي فقدت حتى صحفية ومقاالت واجتماعية، فلسفية شعارات
تتحول أن دون العام التوجيه عىل اقترصت أنها كما الحديثة. الدعوات كل مثل ودعاية
يعني فماذا عقالني. أساس عىل العامة الحياة ملظاهر وتخطيط تفصيلية برامج إىل
والفن العقالني؟ والقانون العقالني؟ واالجتماع العقالنية؟ والسياسة العقالني؟ االقتصاد
الرتاث لعقالنية تأصيًال تكون أن دون للغرب تقليد بعض من الدعوة تخُل ولم العقالني؟
النهضة، مظاهر أحد العقالنية ألن للنهضة ابتسار األمر نهاية يف والعقالنية لها. وتطويًرا
منا ضاعت فقد ذلك ومع الجزء. إىل الكل رد يمكن وال وأشمل، منها أوسع والنهضة
واإللهامية اإلرشاقية إىل وتحولنا والسياسية. الفكرية حياتنا يف ومنجزاتها العقالنية مآثر
ومن أولياء، إىل علماء ومن دراويش، إىل عقالء من وتحولنا اللدنية. واملعارف والكشفية
إىل تؤدي وال يوم كل تتكرر قائمة الدعوة زالت وما ومشايح. مريدين إىل وأساتذة طالب
الشعبية والثورة الفعيل والتغيري االجتماعي والنقد الحيس الواقع من املبترس والعقل يشء.
جيلنا مهمة إن االقتحام. إىل يؤدي مما أكثر الهروب إىل يؤدي صوري فارغ عقل فإنه
نقد يف املايض إىل العقل توجيه لرضورة نظًرا والعقالنية العقل إىل الدعوة تجاوزت قد

للثورة.5 اإلعداد يف املستقبل وإىل املجتمع نقد يف الحارض وإىل املوروث

١٩٨٠م. بريوت، الوحدة، دار العقل، ضوء يف الرتاث عمارة: محمد د. 5

١٩٨٠م. بريوت، الوحدة، دار ص١٣٣–١٤٥، العرص، وقضايا اإلسالم عمارة: محمد د.
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هو والتنوير التنوير؟ بدور ونقوم التنوير، عرص نعيش التنوير، جيل نحن هل (٥)
نتائجه، وأحد العقل، آثار من وأثر الحياة، نواحي شتى يف وامتداده للعقل، الشامل العمل
التنوير إىل الدعوة كانت وقد ملنجزاته. وتحقيق نشاطه، لدائرة وتوسيع ملبادئه، وتطبيق
وكثر األخرية، العربية الهزائم بعد اشتدَّت وقد مظاهرها. وأحد العقل إىل للدعوة مواكبة
والوطنية الفكرية االتجاهات كافة تضم عامة فعلية تنوير حركة ونشأت بل لها الداعون
املنهجية من بالعقل والخروج وجدواها، الدعوة أهمية من وبالرغم الحديث. تاريخنا يف
من مجموعة تتمثلها الحدود، مغلقة األثر، محدودة أنها إال العامة الحياة إىل العلمية
شعبية جماهريية حركة أو العرص روح عن يعرب ا عامٍّ حضاريٍّا تياًرا وليست األفراد،
وجماعيٍّا فرديٍّا إراديٍّا فعًال منها أكثر العرص هزائم عىل فعل رد هي التاريخ. مسار تحدد
جيلنا سادت التي والقومية والنارصية املاركسية التقدم؛ أيديولوجيات هزيمة بعد خاصة
الجماهري عن الجذور مجتثَّة دعوة هي والحرية. العقل عدم يف بنقصها وإحساسها
الدعوة يسهل حيث الغرب، يف العربي العالم خارج ترتكَّز دوائرها من كثريًا وأن خاصة
حتى الحرية جماعات وتتمركز الحرية تكون الغرب ففي الثالث. العالم يف التنوير إىل
برامج غياب إىل باإلضافة هذا وحليًفا. بديًال الغرب رآها إذ لها الغرب بتأييد اتهمت لقد
ثقافية دعوة مجرد وكأنها واالجتماع، والسياسة االقتصاد يف التنوير يعني ماذا مفصلة.
يف التنوير بمهمة يقوم كان الذي االعتزايل تراثنا يف الدعوة ل تتأصَّ لْم عامة؟ إصالحية
العقل وإطالق الشامل التنوير إىل فالدعوة ذلك ومع املحافظة. التقليدية األشعرية مواجهة
والتقاليد والعرف والعادات واالجتماعية السياسية النظم عىل نوره وتسليط ِعقاله من
فهي التحرر؛ إىل التقليد من يتجه مجتمع كل بها يمر تاريخية مرحلة املوروثة، والعقائد
بالسيف، الرأي تواجه وال بالرأي، الرأي وتواجه الصدق، معيار والربهان العقل تجعل
وتدافع األخرى، اآلراء تحرتم بالتعذيب. والربهان باالعتقال، والدليل باملقصلة، والفكرة
تحول من بد ال اإلنسان. حقوق أحد ذاتها، يف قيمة الفكر فحرية اآلخرين. حريات عن
يتحول حتى االجتماعية األوضاع إىل تقدمية ونظرة اليومية، الحياة إىل نظرة إىل التنوير
التعتيم يف جيلنا ووقع النسبية، التنوير منجزات ضاعت ذلك ومع فعلية. ثورة إىل ذلك بعد
العرف أو للحكام صة املشخَّ اإلرادة حياته عىل وتسيطر العقل، إىل يحتكم فال واإلظالم،

تاريخ). (بال الرشوق، دار الفكري، تراثنا يف والالمعقول املعقول محمود: نجيب زكي د
١٩٧٩م. بريوت، الرشوق، دار العقلية، حياتنا يف محمود: نجيب زكي د.

358



… أي يف القومي، وجداننا يف الحارض حرية رابًعا:

جيلنا تجاوز وقد للتاريخ. وحيد كوريث التقليدية املحافظة وتظهر والتقاليد. والعادات
قواعدها، وتريس للثورة د تمهِّ نقدية اجتماعية كحركة التنوير إىل ثقافية كحركة التنوير
لحركة اجتماعيٍّا وعيًا يكون الحالة هذه يف فالتنوير رشوطها. وتضع ظروفها، وتهيئ

التاريخ.6
إىل الدعوة كانت العلم؟ بدور ويقوم العلم، عرص يعيش العلم، جيل نحن هل (٦)
يف الثالثة الرئيسية االتجاهات بني مشرتًكا قاسًما والتنوير العقل إىل الدعوة مثل العلم
يف الغرب يف رائعة إنجازات قدم الذي الطبيعي العلم هو العلم وكان املعارصة. حياتنا
الديني اإلصالح يف العلم كان بحوادثها. والتنبؤ عليها والسيطرة الطبيعة قوانني اكتشافه
يف وكان اإلنسان. لصالح وتسخريها قوانينها يف وتحكًما للطبيعة، وتصوًرا للعقل، نسًقا
وكان واالرتقاء. النشوء ونظرية الحياة علوم خاصة املادي الطبيعي العلم العلماني التيار
ومنذ والسياسية. االجتماعية الحياة يدرس الذي االجتماعي العلم القومي الوطني الفكر يف
الثورة علماء أجراها التي العلمية للتجارب األزهر علماء رؤية منذ أجيال، أربعة من أكثر
مجتمعاتنا تتحول ولم قائمة، زالت ما والدعوة مرص، عىل نابليون حملة يف الفرنسية
فريدة لحظات باستثناء للعالم علمي تصور أي لدينا يحدث ولم علمية، مجتمعات إىل
ال الجذور مجتثة الدعوة زالت وما الهزيمة. لعار ودفًعا أكتوبر، حرب مثل تاريخنا يف
علمي تصور لحصول كرشط التوحيد عن وتعبريه القديم تراثنا يف العلم بتصور لها صلة
ودون املايض القرن يف الطبيعي العلم انتصارات بعد للغرب مقلِّدة دعوة هي للطبيعة.
كاكتشاف أو طبيعي كقانون العلم بني تخلط أنها كما القرن. هذا يف العلم بأزمة معرفة
ملنجزات تطبيق يحدث فقد العلمي، املنهج واستعماله للعالم العلمي التصور وبني علمي
مجتمع إىل خرايف مجتمع من بذلك املجتمع يتحول وال الخرافة تسوده مجتمع يف العلم
والعلم املعجزات. فعل عىل قادر سحر أو خرافة أنه عىل العلم إىل ينظر قد إنه بل علمي.
رجال سلطة السلطة؛ ضد باملخاطر محفوف طويل نضال حركة هو بل فراغ يف ينشأ ال
ما وغالبًا والطغيان. التسلط نظم يف السياسية والسلطة بل املوروثة العقائد وسلطة الدين

حسن د. ١٩٨١م؛ القاهرة، ص٨٣–١٠١، الثاني، العدد جديد، عربي تنوير عرص نحو الوطنية، الثقافة 6
١٩٧٩م. يوليو عربية، قضايا والتنوير، نحن حنفي:

رئيس اغتيال بعد وتوقفت املايض العام باريس يف صدرت التي العربي» «اإلحياء مجلة أيًضا: انظر
تحريرها.
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الديني، اإلصالح إىل الدعوة عليهم يصعب حيث املسيحيون العلمانيون الدعوة بهذه يقوم
الدعوة جعل مما بالوالء، إليه ينتمون الذي املسيحي الغرب من االقتباس عليهم ويسهل
ومع الغرب. لصالح واستالبها هويتها بنزع وتهددها األمة، برتاث تصطدم األثر، محدودة
الوقوع وبالتايل جيلنا؛ يف اإليمان بها اقرتن ما فرسعان طويًال. الدعوة هذه تستمر لم ذلك
إىل الدعوة يجعل مما أجنبي والعلم أصيل واإليمان واإليمان». «العلم املعرفة: ازدواجية يف
اإليماني. الجانب وازداد حياتنا، يف العلمي الجانب فقلَّ منه. وتنفر العلم تشجب األصالة
املشاكل به ونحل الصحراء، به ونعمر األعداء، به نهزم سحريٍّا مفتاًحا العلم وتصورنا
إىل العلم تحول ثم األخطاء. جميع عليها نعلق شماعة العلم غياب وأصبح املستعصية.
عىل القضاء بعد فيه يتم لم مجتمع يف الحديثة التكنولوجيا يف بإنجازاته خاصة أسطورة
مهمة إن الناس. بها يتندَّر أضحوكة والتكنولوجيا» «العلم شعار أصبح حتى األساطري
الطبيعة نحو وتوجيهه العقل عمل بإحكام وذلك له والتمهيد للعلم اإلعداد هو جيلنا

القانون.7 يحكمه عالم وتصوير واملعلول، العلة بني الرضورية الصلة واكتشاف
الزراعية مجتمعاتنا تحويل ومهمتنا نعيشعرصالصناعة، التصنيع، جيل نحن هل (٧)
العلم ملنجزات أي للتصنيع أخرى بدعوة العلم دعوة اقرتنت فقد صناعية؟ مجتمعات إىل
إىل الريف عقلية من بها واالنتقال املجتمعات تحديث عىل القادر هو فالتصنيع وآثاره.
الفعل إىل القدرية ترك وبالتايل الصناعة؛ حضارة إىل الزراعة حضارة من الحرض، عقلية
ويفرز قيمه، يفرض الصناعي فاملجتمع الزمان. إىل والخلود الحركة، إىل والسكون الحر،
دعوات لهي والعلم والتنوير والعقل والنهضة واإلصالح اإلحياء دعوات كل وإن ثقافته،
يتحول حتى يربرها ما الدعوة لهذه كان وإن الواقع. يف أثر أي تحدث ال فوقية مثالية
عادات واكتساب القومي الدخل لزيادة صناعي مجتمع إىل زراعي مجتمع من املجتمع
الغربي املجتمع يف حدث وما الصناعي، الغرب تقليد عىل تقوم األفق محددة أنها إال جديدة
أن وهو الغربي االجتماع علم يف خاطئ افرتاض عىل تقوم أنها كما املايض. القرن يف
ومسار للمجتمعات الطبيعي التطور وأن الحرض، قيم من وتطوًرا شأنًا أقل الريف قيم
التخلف. عن بالرضورة تعربِّ ال الزراعية فالقيم للثانية. األوىل من االنتقال هو تقدمها
ونهضة القديمة واملرصية الصينية املجتمعات مثل متقدمة زراعية مجتمعات وهناك

١٩٧٨م. مارس الكويت، ،٣ عدد املعرفة، عالم العلمي، التفكري زكريا: فؤاد د. 7

١٩٧١م. بريوت، الرشوق، دار العربي، الفكر تجديد محمود: نجيب زكي د.
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الصناعية القيم أن كما الالتينية. أمريكا يف الفالحني وثورات الحالية، والصني فيتنام
والدقة والضبط واإليقاع والوقت الزمان قيم إىل فباإلضافة بالرضورة. التقدم تعني ال
االجتماعي الرتابط وفقدان اإلنسان وضياع اآللة قيم أيًضا هناك والوفرة واإلنتاج والعمل
الرضائب من والتهرب والرشوة الفساد مظاهر وكل واالحتكار واالستغالل واالستهالك
اإلنتاج نمط إىل الزراعي اإلنتاج نمط من املجتمع ل تحوُّ أن كما واالغتيال. والقتل واملنافسة
الزراعة، بعقلية التصنيع يتم فقد القيم، نََسق يف تغريُّ إىل بالرضورة يؤدِّي ال الصناعي
ملجتمعاتنا األخرية التصنيع محاولة وبعد ذلك ومع الصناعة. بعقلية الزراعة تقام وقد
كاٍف، نضال دون حقوقهم العمال أخذ فقد مكاسبها؛ تستمر ولم منجزاتها ضاعت
املصانع إدارة تمت كما الدقيق. للعمل تصور ودون عمايل، وعي ودون الدولة، من كهبة
وأحيانًا املبادرة. ورسعة الذاتي واالكتفاء التصنيع بعقلية وليس البريوقراطية بالعقلية
القيم عىل الصناعة قامت إذ والضبط. الدقة مثل الصناعة قيم لغياب نظًرا اإلنتاج يسوء
والسلب والنهب واالحتيال والتهرب والتكاسل اإلهمال مثل املوروثة والعادات التقليدية
وليس السياسية السلطة من قراًرا التصنيع كان وملا الخام. املواد ورسقة املخازن وحرق
االسترياد عاد توقفت، أو الوطنية الصناعات ضاعت ما رسعان للمجتمع طبيعيٍّا تطوًرا
وذلك الوطنية للصناعة املمهد الجيل هو جيلنا إن التصنيع. فتوقف األجنبية املنتجات من
واألرض بالطبيعة وبالوعي للعالم، العلمي التصور وببث للوطن، االنتماء روح بتنمية

القومي.8 الوعي يف رشوطها بدون صناعة فال املنتج. وبالعمل واالستثمار،
يكون وبالتايل االجتماعي؛ التغيري عرص نعيش االجتماعي، التغري جيل نحن هل (٨)
بها قام التي الدعوات آخر وهي وتحقيقها؟ التغري عمليات صياغة يف املساهمة هو دورنا
األخري قرن الثلث يف حياتنا سادت وقد فيها. واملساهمة بالفعل بتحقيقها قام والتي جيلنا
مصالح وتحقق واقعنا عن تعرب جديدة أفكار وبث مجتمعاتنا، يف هيكلية تغريات إلحداث
الثورة. جيل وأحيانًا االجتماعية التحوُّالت جيل نفسه منا البعض يعترب لذلك األمة؛ غالبية
االستقالل تحقيق تم كما والفساد، واالستعمار امللكية عىل القضاء تم الجيل هذا ففي

املثل باستمرار ونرضب ١٩٥٧م، القاهرة، الصناعي»، العرص يف والحضارة «اإلنسان زكريا: فؤاد د. 8

العصري معلبات وتخرج جانب من الربتقال يدخل القرية، يف برتقال عصري تصنيع آلة إدخال تم لو اآلتي:
رضيًحا ويعتربونها أخرض وشاًحا الفالحون عليها سيلقي الزمان من مدة بعد فإنه اآلخر الجانب من

املعجزات. فعل عىل قادًرا

361



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

قوانني وصدرت والعاملي. واإلفريقي العربي التحرر قضايا جميع ومنارصة للبالد الوطني
لنهاية حد ووضع االجتماعية العدالة من ممكن قدر أكرب لتحقيق والتأميم الزراعي اإلصالح
أول وتمت القومية الروح بُعثت كما الطبقات. بني الفوارق وتذويب املال، ورأس اإلقطاع
الحضارية الدوائر اكتشاف وتم االنحياز، عدم حركات وأنشئت العربية، الوحدة محاوالت
اإلنتاج من وتحولت البالد، تصنيع تم كما باندونج. مثل املستقلة للشعوب الجديدة
اإلنتاج. وسائل عىل الشعب وسيطر العام، القطاع وتأسس الصناعي. اإلنتاج إىل الزراعي
دون املجتمعات بناء يف هيكلية تغريات حدثت فقد كبرية. املخارس كانت فقد ذلك ومع
واألبنية واملفاهيم رات والتصوُّ املقوالت أي الفوقية، األبنية يف جوهرية تغريات توازيها أن
السياسية القيادة بغيات والردة االنتكاسات حدثت ما فرسعان القيم. وأنساق النفسية
استعمال تم ولقد التاريخ. يف بجذورها ترضب التي التقليدية املفاهيم وسيادة الثورية،
والهجوم االجتماعية التحوُّالت وإيقاف الجديد النظام لتدعيم التقليدية املحافظة هذه
الفكر كان التأصيل. من ومزيًدا التقدم من مزيًدا تبغي التي السياسية املعارضة عىل
ثقافة عن الجذور مجتثة خطابية سطحية شعارات االجتماعية التغريات لهذه الحامل
حرية غابت كما التصديق. صعبة جعلتها شاسعة مسافة الواقع وبني وبينها الشعب،
يف والعلمانية الدينية األصيلة بالتيارات الجديدة الشعارات واصطدمت واملعارضة، الرأي
أن صحيح الشعبية. التنظيمات وتهرَّأت املؤسسات، وغابت الزعامة، صت وتشخَّ املجتمع.
أدى مما محافظة كانت الدولة ونظم الكوادر ولكن الثورية مستوى عىل كان األفراد بعض
االستقالل فضاع ضاعت، قد األوىل املكتسبات هذه إن بل األفراد. بنهاية التجربة نهاية إىل
بدور الحكام وقام االستعمارية، القوى مع وتحالفت التبعية، يف ووقعت للبالد، الوطني
وزادت نقد، أو معارضة دون الحاكم الحزب يف الفساد واسترشى الجدد، واألباطرة امللوك
وانتهى أوصاله، وتقطعت العربي، الوطن عن مرص واحتجبت الطبقات، بني الفروق
عزلته لوال االجتماعية التحوُّالت جيل يكون أن لجيلنا يمكن كان االسترياد. وبدأ التصنيع،

حريته.9 وضياع املايض عىل وبكاؤه وضياعه وأحزانه وأمله وحرسته مشاركته وعدم

اإلرشاد وزارة أجزاء، خمسة النارص، عبد جمال خطب مجموعة ١٩٦١م، القاهرة، الوطني، امليثاق 9
القاهرة، األهرام، جزءان، النارص، عبد جمال وترصيحات وأحاديث خطب ١٩٦٥م، القاهرة، القومي،

١٩٨٠م. أكتوبر عربية، قضايا كتاب بعده»، وما النارص «عبد أيًضا انظر ١٩٧٠م،
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نظًرا الثورة ممارسة ومهمتنا الثورة، عرص نعيش الشاملة، الثورة جيل نحن هل (٩)
واألنظمة االجتماعية الهياكل تغيري مجرد هنا الثورة تعني ال وتنظيًما؟ فكًرا وعمًال،
هذه ولكن ثورة، تحدث أن دون السابقة الدعوة يف ذلك تم فقد ا. رسٍّ أو علنًا السياسية
والعقالنية والنهضة واإلصالح اإلحياء إنجازات تضم التي الشاملة الثورة تعني الدعوة
والقوالب رات والتصوُّ املفاهيم بتنوير تبدأ االجتماعي. والتغري والتصنيع والعلم والتنوير
املشاعر، ويف النفوس ويف العقول ويف األذهان يف ثورة إحداث أي النفسية، واألبنية الذهنية
وليست مقدماتها، بل منجزاتها ليست فالثورة السلوك. أساليب ويف اليومية الحياة يف ثورة
يف الباستيل سجن الجماهري اقتحام هي الفرنسية الثورة ليست رشوطها. بل نتائجها
الفرنسية الثورة مفكري جهود بفضل لذلك القومي الوعي إعداد بل ١٧٨٩م، يوليو ١٤
الوعي يف يتغري لم ما الواقع يف يتغري يشء فال عرش. الثامن القرن يف التنوير وفالسفة
استعمال عىل تقوم وال القائمة. السياسية النظم بتغيري الشاملة الثورة لهذه شأن ال أوًال.
الحجة ومقارنة الرأي، عن والتعبري الواقع، وتحليل العقل، إعمال عىل تعتمد بل العنف
أقوامهم. ة ُمحاجَّ يف األنبياء سلكه الذي الطريق وهو بالربهان. الربهان ومقابلة بالحجة،
وتمتاز األنبياء. ورثة فالعلماء األمة، علماء بها يقوم األنبياء، ثورة هي الشاملة فالثورة
نكوص، أو ردة دون واألسلم واآلمن واألعمق، واألرسخ واألدوم، األبقى بأنها الثورة هذه
وترث البالد، تاريخ فيها يستمر ومخارس. مخاطر ودون السطح، عىل تغريات ودون
تغريب. أو انقطاع يحدث فال بالحارض املايض وتربط باألصالة، وتتسم التجديد، حركات
وقائع رات والتصوُّ متحققة، رات تصوُّ هي فالوقائع األعيان. قبل األذهان يف بالجذور، تبدأ
أن دون الوطنية الوحدة وتحقق واالتجاهات، اآلراء كل بني شامًال حواًرا تجري ممكنة.
والرأي، النصيحة عىل إال تقوم وال الحكم بتنظيم لها شأن ال أحًدا. تخون أن أو تكفر
بل أحد ضد موجهة ليست للقوة. استعمال ودون عنف، ودون عنه، الصادق والتعبري
سلطة تؤثر ولم سلطة دون أفكار أثرت فقد األمام. إىل التاريخ حركة دفع إىل تهدف
التغيري إىل تهدف الصامتة. األغلبية مطالب وتحقق األمة، مصالح ترعى أفكار. دون
وال الوحي. وبهدى النبوة طريق عىل أفضل هو ما إىل وتنحو التقدم وتحقيق واإلصالح
وحصيلة الواقعية، هي شعوبنا لدى املثالية فهذه بالفكر، تبدأ مثالية، أنها عليها يعاب
أجيالنا. مهام تشخص بل الغرب مراحل تنقل ال املتالحقة. ألجيالنا الطويلة التجارب
ليست ومخارسها. األجيال ملكاسب وبوصف للواقع مبارش بتحليل جيلنا مهمة وتحدد
عىل مرحلة تغلب مع واحد آن يف كلها املهام بهذه القيام يمكن ألنه للتطور آليٍّا تصوًرا
هو فالهدف النفوس، يف والتقاليد العادات هز من خوف وال العرص. لروح طبًقا مرحلة
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يؤوِّلها السنني لخربات طويل تراكم هي إنما ذاتها الفوقية واألبنية األمة، مصالح رعاية
القضاء خاللها من يمكن التي جيلنا مهمة تلك املصالح. هذه تحقيق أجل من جيل كل

للمستقبل.10 واإلعداد كشفه يمكن حتى الحارض يف الحرية عىل

١٩٧٩م. سبتمرب، عربية، قضايا األحرار»، املفكرون أم األحرار «الضباط حنفي، حسن د. 10

١٩٧٤م. القاهرة، املرصية، األنجلو الثقافية، والثورة القرآن هللا: خلف أحمد محمد د.
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وأزمة حساباملايض، خامًسا:
املستقبل ومهوم احلارض،
األورويب الوعي يف

وذلك املحددة التاريخية ومرحلته مهمته تحديد جيلنا فيه يحاول الذي نفسه الوقت ويف
اليوم األوروبي الوعي فإن َعثَرات، من اعرتاها مما بالرغم الحديثة النهضة الستئناف
كشف وعمل الحالية، مهمته تحديد أي اليشء نفس أيًضا يحاول جيلني أو جيل ومنذ
لديه كان وكما املستقبل. هموم عن والتعبري الحارضة، أزمته ولتشخيص للمايض حساب
إحساس اآلن هو لديه والنهضة واإلصالح اإلحياء عصور إبان الثانية بالبداية إحساس
والوعي األوىل. اإلسالمية لنهضتنا بالنسبة خلدون ابن لدى كان كما البداية لهذه بالنهاية
عند الحال كان كما النهاية لبداية مؤًرشا ذلك يكون لنفسه يؤرخ يبدأ عندما الحضاري
وبرجسون، وهورسل، وشيلر، نيتشه، وعند مؤرًخا خلدون ابن وعند مؤرًخا أرسطو
يكاد إذ الغرب». و«أفول نهايته ومعلنني األوروبي للوعي مؤرخني وتوينبي واشبنجلر،
بعد نهايته عىل شارف قد األوروبي الوعي أن عىل العرص هذا يف الغرب فالسفة يجمع
البداية نقطة كانت فإذا النهاية. إىل البداية من مساره وتحدد النهضة عرص يف بدأ أن
عند الزمان أو هورسل، عند الكوجيتو يف النهاية نقطة تكون ديكارت، عند الكوجيتو يف
الوجوديني، الفالسفة عند اإلنساني الوجود أو ومونييه، شيلر عند الشخص أو برجسون،
عند العمل أو نيتشه عند اإلرادة أو بلوندل، عند الفعل أو الحياة، فالسفة عند الحياة أو

وجيمس. ديوي
يف أزمته ص ويشخِّ املايض، حساب يعمل الحارضة لحظته يف األوروبي الوعي بدأ
األوروبية النهضة فجر يف البداية هذه من أنه فوجد املستقبل. هموم عن ويعربِّ الحارض،



الثاني) (الجزء فلسفية دراسات

بسكال الديكارتيون؛ فيه وسار ديكارت من بدأ الذي العقيل التيار األول: تياران؛ خرج
العقل تطوير يف الكانطيون بدأ ثم بعدهم. من كانط ثم ومالربانش وليبنتز واسبينوزا
الرومانسية الحركة يف الضد إىل انقلب حتى الوجدان لحساب نقده أو إليه الواقع وضم
العقل. لصورية نقده يف النهاية، نقطة بهورسل، انتهاء والوجود الحياة فالسفة ولدى
لوك والتجريبيون؛ الحسيون يمثِّله ديكارت من أيًضا خرج الذي الحيس التيار والثاني:
الَقبْلية األفكار ناقدين والتجربة، الحس من ابتداءً بيكون، من وبداية وهيوم وهوبز
الحسية املعرفة بنقد التيار هذا رفع تم الحسية. االنطباعات من مجموعة العقل وجاعلني
وعىل املعارصين الفالسفة ومعظم وبرجسون وشيلر هورسل بفضل الوضعية ونقد
الكوجيتو يف النهاية، نقطة يف األول التيار مع الثاني التيار فتالقى الوجوديون. رأسهم
العقل بني الشعور وحدة وتحقيق الصورية، ونقد التجربة نقد تم حيث هورسل عند
واملادة الصورة ثالثي؛ بناء وله ومسار، ونهاية بداية له إذن األوروبي الوعي والتجربة.

والداخل.1 واألدنى األعىل واالستواء، والخفض الرفع والشعور،
تياراته من لكل الحساب كشف لنفسه ويقدم ذاته، يراجع األوروبي الوعي بدأ
مخارسه ويحوِّل ماضيه، يراجع فلعله ومخارسه مكاسبه مبينًا وتطوره، ولبنائه الثالثة،
الثانية األوروبية الحضارية الدورة وانتهت فات، قد األوان يكن لم إن جديدة مكاسب إىل
عيوبه يعرف ماضيه، يراجع لعله والرومان، اليونان لدى تمت قد األوىل دورتها كانت إذ
فوجد واالحتضار. التقلص عىل شارف الذي مستقبله وغموض الحارضة، أزماته وسبب

كاآلتي: الحساب هذا

الدينية السلطتني ضد ورصاعه للموروث ونقده العقل انتصارات من بالرغم (١)
التاريخي النقد وهو جديًدا علًما وتأسيسه للنقد، الدينية النصوص وإخضاعه والسياسية،
للصدق، مقياسني والتميز الوضوح وأخذ للتقليد، ونبذه للتقاليد، ورفضه املقدسة، للكتب
بعد العقل أن إال العقيل املنهج ولخطوات املنهجي للتفكري وصياغته للربهان، الدليل وطلب
مضمون بال فارًغا أصبح حتى والتجريد الصورية إىل انتهى قد قرون خمسة دام جهاٍد
كانط صورية يف جيًدا ذلك ويتضح الواقع. وبني بينه التوحيد هيجل محاولة من بالرغم

دار املعارص، الغربي الفكر يف ج٢، معارصة، قضايا يف الغربي الرتاث من موقفنا حنفي: حسن د. 1

١٩٨٢م. التنوير،
.Hassan Hanafi: L’exégèse de la phénoménologie, Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire, 1980
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يف عليه الوجود وثورة الرومانسية الحركة يف الضد إىل ينقلب جعله مما ليبنتز وحساب
أونامونو مثل الحياة فالسفة لدى للحياة ا مضادٍّ واعتباره املعارصة، الوجودية الفلسفة
يتجاوز وال الحياة، يف الحركي العنرص إدراك عىل قادر غري أصبح وبرجسون. ونيتشه
رد سبب مما اآللية إىل أقرب وأصبح منه، الحركة فغابت فيها، الثابتة العنارص إدراك
أو الفلسفة أو الدينية املسبقة املعطيات تربير أحيانًا وظيفته كانت عليه. الرومانسية فعل
العقليني، عند واحد يشء والعقل فالدين ومربراته. أسبابه ويجد يشء، كل يفهم الواقعية.
الهيجليني، عند واحد يشء والواقع والعقل الحسيني، عند واحد يشء والعقل والطبيعة
وتظهر للموضوع. الداخيل االتساق إيجاد هو والفهم الفهم، هو العقل وظيفة دامت ما
السياسية النظم أو املوروثة القديمة املعطيات تربير إىل العقل انتقل ما إذا األمر خطورة
العقل اقترص عليها. وباعثًا للثورة مقدمة العقل من يجعل ماركيوز جعل مما القائمة
وإدراك األشياء جواهر إىل الدخول عىل قادًرا يكون أن دون والخارجي السطحي عىل
التصوير جهاز إىل أقرب برجسون جعله حتى بحقائقها واالتحاد الداخلية مضامينها
الفعل رد يف الواقع إىل املعارص بالفكر دفع مما األمور، بواطن يعلم ال الذي الخارجي
كما أحيانًا. والتصوف واإليحاء والليل والظالم والتأويل واالقتباس االشتباه أعني املضاد،
تستطع لم لكنها ثورات، أحدثت شاملة عامة مبادئ إىل العقل عن الناتجة املثالية انتهت
نطاق يف أحيانًا والوقوع بل غريه، دون األوروبي للوعي فالشمول القوميات، حدود تجاوز
االنقسام إىل األوروبي الوعي دفع مما اإلنكليزية أو الفرنسية أو األملانية الضيقة، القوميات
مصالح لخدمة العقل استخدام أمكن كما والشوفينية. العنرصية أرس يف والوقوع ذاته عىل
العالم، وتنظري السوق، قوانني وكشف العمل، تنظيم عىل لقدراته املتوسطة الطبقات
عىل قادر بأنه ذلك بعد اتهامه إىل أدى مما الناشئة للرأسمالية دعامة العقالنية فأصبحت
للدفاع واستعماله تغيريه، عن وعجزه العالم صياغة عىل وقدرته تغيريه، دون العالم فهم
عند الربوليتاري الحزب كان لذلك الكادحة؛ الطبقات عن الدفاع دون العليا الطبقات عن

األملانية.2 لأليديولوجية الوحيد الوريث هو ماركس

والرأسمالية، «الدين وأيًضا ج٢، معارصة، قضايا يف العقل» انتصار أم العقل «أزمة حنفي: حسن د. 2

املصدر. نفس والثورة»، «الفلسفة املصدر، نفس فيرب»، ماكس مع حوار
K. Marx: La Sainte Famille-l’idéologie Allemande, Les Manuscrits de 1844, Sur la reli-

.gion, Ed. Sociale, Paris
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وإعادة للصدق، مقياًسا التجربة واعتبار التجريبي، التيار انتصارات من وبالرغم (٢)
واطرادها، قوانينها واستقالل الطبيعة، واحرتام العلم، ونشأة الحسية، باملعرفة الثقة
بالعالم والثقة املوروثة والعقائد السلطة عىل تعتمد التي املسبقة املعارف أخطاء وكشف
وكل املسبقة املعارف كل إنكار إىل أيًضا انتهى أنه إال بوجوده واالعرتاف الخارجي
أصبحت حتى الثابتة وقوانينه العقل وبداهات العقيل، االتساق ورفض الَقبْلية، املعطيات
كل ر تصوَّ أنه كما ذاته. بالعلم أرض مما املبترس والحكم املسبق التحيُّز من نوًعا التجربة
الخالصة الكيفية الظواهر وأغفل املكان، يف تقاس مرئية مادية ظاهرة أنه عىل معطى
القياس، عىل يعتمد الذي للعالم الكمي التصور يف وقع كمية. ظواهر إىل تحولها واستحالة
وقع بل الكيف عىل الحصول يف البحتة الرياضيات تنفعه ولم الخالصة، الكيفيات وأغفل
الكمي العلم مقابل يف الكيفي العلم وضع إىل املعارصين بعض دفع مما الكم، حساب يف
والتغري بالتطور له حدود ال إيمان عىل التيار هذا قام وقد وهورسل. برجسون فعل كما
الثبات، عىل وليس االحتمال عىل كله يقوم الحديث العلم إن بل يتوارى. الثبات جعل مما
بقدرة اإليمان من الحد وبلغ الطبيعة. قوانني ثبات عىل وليس االحتماالت حساب وعىل
تم لذلك الشاهد؛ إىل والغائب صناعي إىل الطبيعي تحول أن إىل يشء كل اخرتاع عىل العلم
عيوب بكل صناعي مجتمع إىل كله املجتمع وحول حد، أقىص إىل الصناعة يف استخدامه
يف استخدامه تم كما املستقبل. وهموم الحارض أزمة يف حاليٍّا تدخل التي املجتمع هذا
للخراب. مرادًفا العلمي التقدم وأصبح والفناء. التدمري أجل من السالح وصناعة الحروب
الطبيعي البرشي بالعقل وإرضار للمعلومات تخزين من العلم سببه ما إىل باإلضافة هذا
الحاسبات إىل كلها هذه وظائفه عن تنازل أن بعد واإلبداع والتخطيط الخلق عىل وبقدراته
جهل. إىل العلم وتحول العمق، من يخلو مسطح إىل البرشي الذهن تحول ثم ومن اآللية؛
كما السياسة يف الرجعية املحافظة النظم إىل أقرب التجريبي الحيس التيار كان ما وكثريًا
عليه.3 والثورة تغيريه دون القائم بالوضع تؤمن التي الوضعية عىل ماركيوز ذلك الحظ
والرباجماتية والوجودية اإلنسانية املعارصة الفلسفات نجاح من وبالرغم (٣)
وحريته وجوده عن والدفاع جديد من اإلنسان اكتشاف يف والظاهراتية والشخصانية
العقيل واملادي، الصوري األوروبي الوعي يف الرئيسني االتجاهني عيب عن والكشف
أنها إال املستقبل هموم عن والتعبري العرص، لروح االجتماعي النقد وبدايات والتجريبي،

ج٢. معارصة، قضايا يف والثورة» «العقل حنفي، حسن د. 3
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العقل، صورية نقد بصدد وهي والتناقض والالمعقول العبث يف الوقوع إىل أيًضا انتهت
الالعقيل، بالعنرص واإليمان الواقع، يف اتساق أي إدراك عن كلية العقل عجز وإعالن
عند خاصة ذلك اتضح كما الحياة يف عقيل عنرص أي عىل له املطلقة األولوية وإعطاء
للموضوعية، مخالف يشء الذاتية أن باعتبار للعلم التام الرفض تم كما وكامو. كريكجارد
العلم ملالحظة يخضع موضوًعا أو ماديٍّا واقًعا أو علمية ظاهرة ليس اإلنسان وبأن
يمكن ال كامنة وحرية يتحقق، ومرشوع وحركة، إمكانية خالصة، ذاتية اإلنسان وقوانينه.
اإلرشاقية. الصوفية النزعات يف وأحيانًا العلمية غري النزعات يف فوقعت بمسارها. التنبؤ
تحليل بعد املطلقة أو النسبية الَعَدمية من نوع إىل الفلسفات هذه معظم انتهت كما
والدعوة والتساؤل، والنفي االستطالع وحب والرغي والحرصوالغثيان والهم املوت تجارب
بالشقاء. عليه ومحكوم أمل بال يعيش سيزيف مثل الحياة يف اإلنسان وتصور االنتحار إىل
الوعي بداية يف سائدة كانت التي والتفاؤل األمل روح وضاعت واليأس، التشاؤم يف وقعت
واالحتمال العشوائية وسادت الغائية، وانتفت التاريخ، فلسفة يف ظهرت والتي األوروبي
أكثر والليل املعلوم، من إغراء أكثر املجهول وأصبح يشء. بأي التنبؤ عىل القدرة وعدم
التي الفردية النزعة اشتدت الوضوح. يوحي مما أكثر يوحي والغموض النهار، من داللة
عند الجديل» العقل و«نقد أورتيجا عند الجماهري» «ثورة من بالرغم الجماعة دور تغفل
الوجودية بني التوفيق محاوالت من وبالرغم ماركيوز، عند والثورة» و«العقل سارتر،
العلوم أزمة اشتدت التاريخ. يف الطبقي الوعي واكتشاف لوكاتش عند خاصة واملاركسية
السابع القرن يف نجاحها بعد أوًال الرياضية العلوم مناهج بني احتارت أن بعد اإلنسانية
الرياضة إىل وعودتها عرش، التاسع القرن يف نجاحها بعد الطبيعية العلم مناهج وبني عرش

الحية.4 والتجارب الشعور تحليالت يف إغراقها أو البحتة
وظل والشعور واملادية الصورية بني األوروبي الثالثي الشعور بناء تحدد وهكذا (٤)
يعد لم حتى جديد من التجربة يعاود ثم مرة منها كل يجرب بينها، منهجيٍّا يتأرجح

املعارصة»، واملسيحية «أونامونو ج٢، معارصة، قضايا العقل»؟ انتصار أم العقل «أزمة حنفي: حسن د. 4

املصدر. نفس
.E. Hussel: Phenomenology and the crisis of philosophy, Harper New York, 1965

Strasser: Phenomenology and the human sciences, Duquesne, University Press, Lou-
.vain, 1963
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دون مستمر دائب بحٍث إىل ذلك وتحول والحرية، الرتدد بداء وأُصيب حال، له يستقر
األوروبي الوعي واتسم والشك. النسبية يف الوقوع إىل النهاية يف أدى مما يشءٍ إىل الوصول
جعل مما واالستقرار الثبات وعدم والرتدد والقلق والحرية املستمر، التجريب بطابع
باستمرار، امللل يصيبه الشائع. ضد ا ملحٍّ ومطلبًا القديم ضد دائًما باعثًا فيه الجديد
االستقرار عىل يبعث الذي املركز غاب دائًما. املستقبل إىل ويتطلع والبعيد، اآلخر إىل ويرنو
من األدنى الحد لإلنسان يضمن دائم تصور وأي مسبق نظري غطاء أي وضاع والثبات،

املحيط. نقاط أحد ويعتربه عدة مرات املركز عىل يمر وقد النظري. اليقني
املقبلة للمرحلة محددة مستقبلية رؤية له يعد ولم كلها، بمراحله الغرب مر لقد (٥)
القديمة اآلداب إحياء عرش، الرابع القرن يف بعرصاإلحياء مر لقد إليها. الطريق يف هو التي
وقدرته لإلنسان تأكيد من عنه يبحث ما القدماء أدب يف يجد فلعله وبرتارك بوكاتشيو عند
الخامس يف الديني باإلصالح مر ثم بحريته. اإليمان ويف الطبيعة مع رصاعه يف اآللهة أمام
حصل وقد األدب. بعد الدين يف للوعي األوىل الجذور من جديد من البداية يمكنه عرشحتى
والصلة والفهم، التفسري ويف والسلوك الفعل يف املسيحي لحرية تأكيٍد من ينبغي ما عىل
التاريخ إىل حاجة ما دون اللحظة يف واإليمان توسط، دون وهللا اإلنسان بني املبارشة
الرتاث دون لإليمان كمصدر وحده املقدس الكتاب وإثبات الكنيسة، تاريخ أو املقدس
واالتجار النفاق مظاهر جميع ودحض الوطنية، واللغة القومية عىل والتأكيد الكنيس،
الكون، محور اإلنسان يضع وبدأ اإلصالح، نجح أن بعد النهضة بعرص مر ثم بالدين.
وآثاره، تقاليده من وجدانه ومحرًرا لنظرياته، ناقًدا القديم املوروث نحو بعقله يتوجه
يسيطر أن بها يستطيع جديدة معارف منها يستلهم الطبيعية نحو وحسه بإرادته يتجه
كقيمة اإلنسان ليؤكد أراسم عند اإلنساني املذهب وظهر بمسارها. ويتنبأ قوانينها، عىل
له العقل أن لتعلن عرش السابع القرن يف العقالنية أتت ثم وعقًال. بدنًا مطلقة مستقلة
عاقلة، الطبيعة وأن األشياء حقائق إىل يصل أن عىل قادر منهج وأنه يشء، كل عىل سلطان
عقلية. لقوانني طبًقا تنتظم كلها والحياة عقيل، قانون يحكمه كله والعالم عقل، وهللا
والسياسية، االجتماعية النظم يف العقل ليفجر عرش، الثامن القرن يف التنوير بدأ بعدها
النظم يف الديموقراطية إىل السلوك حرية ومن املجتمع، حرية إىل الفرد حرية من ويتحول
من وكانت واملساواة. واإلخاء الحرية من أساس عىل الجديد املجتمع وإقامة السياسية،
الصناعي واالنقالب التصنيع، أتى ثم األمريكية. والثورة الفرنسية الثورة التنوير إنجازات
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مجتمع إىل املستنري املجتمع وتحويل الطبيعي، العلم وانتصارات عرش، التاسع القرن يف
وتحققت ثروتها. بإرادته اإلنسان فيه ويستثمر الطبيعة، عىل العقل فيه يسيطر صناعي،
بل العلم. حتى اإلحياء منذ الطويل جهده بنتائج اإلنسان وتمتع العلمية املكتشفات
األسواق، عن بحثًا حدوده خارج الخروج استطاع نظره وجهة من األوروبي الوعي إن
وصل وأخريًا العالم. عىل للسيطرة االسرتاتيجية والنقاط األولية، واملواد العاملة واأليدي
وأصبح العرشين. القرن يف التكنولوجيا ثورة الثانية، الصناعية الثورة إىل األوروبي الوعي
واستثمار الفضاء وغزو اآللية، بالحاسبات واملستقبل والحارض املايض حساب عىل قادًرا
أو عائق أي أمامه يقف يعد ولم األرض، باطن يف ملا بعد عن واالستشعار املحيطات، قاع

مستحيل.5
عىل سواء ف تتكشَّ الحارض أزمة بدأت العرشين القرن ثورة انتصار أوج ويف (٦)
الحديثة. الحضارة نقد يف املعنوي املستوى عىل أو الصناعي املجتمع نقد يف املادي املستوى
مثل املزدوج النقد هذا عىل املعارصة واألخالقية والسياسية االجتماعية الفلسفات وقامت
مثل اإلنسانية العلوم تخل ولم وتوينبي. ورسل وشيلر وبرجسون هورسل فلسفات
املوضوع هذا تناول من الحضارة وعلوم االجتماعي النفس وعلم واألنثروبولوجيا االجتماع
شيئًا وأصبح آلة، إىل اإلنسان وتحول الحياة، عىل اآللة سادت فقد والوصف. بالتحليل
كيان. وال له حياة ال البضائع، من إنتاجه قدر يساوي له، فردية ال يتكرر، اآللة، يماثل
عىل قدراته منه ضاعت حتى اآللية الحاسبات عىل املستمر اعتماده بعد العقل ضعف
بعد املبادرة زمام أخذ وضاع بل اآللة. عمل إىل العقل عمل تحول أن بعد واإلبداع الخلق
والجماعات األفراد استغالل االستغالل، عم القرار. حاسبات إىل القرار إرادة تحولت أن
االستعمار محل حلت التي األجناس املتعددة الرشكات لدى املال رأس وتراكم والشعوب،
الصناعية الرشكات أيدي يف العسكرية الصناعات عن الناتجة الحروب كثرت القديم.
أخرى حقائق وصياغة العام، للرأي اإلعالم أجهزة توجيه بسبب الحقيقة ضاعت الكربى.
بني الحر واالختيار الحكم، عىل والقدرة التفكري، حرية اإلنسان سلب حتى نمطية بديلة
والسلوك. التفكري موجه واحد» بعد «ذا ماركيوز يقول كما اإلنسان أصبح حتى البدائل

.p. A. Sorokin: The crisis of our age, New York, 1941 5

H. Marcuse. One-Dimensional Man, essay on the ideology of the advanced industrial
.society. Boston, 1964
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األوروبية البلدان يف األوىل الدرجة من مواطنون أو مواطنني غري فامللونون العنرصية، زادت
مواردها واستغالل األوروبية، غري الشعوب استغالل عُظم اإلنسان. حقوق عليهم تنطبق ال
وتفريغ الصناعية، البلدان يف واستدراجها البرش عقول ونهب وعمالتها، وأسواقها األولية
مشاكل تفاقمت وتاريخها. حضارتها وسلب وإبداعها، عقولها من األوروبية غري الشعوب
املحاصيل وتدمري الطبيعة، عىل املستمر واالعتداء البيئة تلوث مثل الصناعي املجتمع
اإلنسان يعد ولم الشقاء، وعمَّ االنتحار، حوادث زادت االستهالك. يف واإلرساف الزراعية،
لكل وأصبح النفسية، األمراض وكثرت االستهالك، ومجتمع الوفرة من بالرغم سعيًدا
واسترشى البدنية، األمراض زادت العرص. أمراض من لشفائه معالج نفيس طبيب مواطن
يف الخاليا تطور يف املفتعل للتدخل نظًرا الصناعي املجتمع أعضاء كل يف الرسطان
اإلنسان يف الحي الكائن لخاليا مصطنع تطور عنه تسبب مما الحيوانات يف أو املزروعات
ضاع األوىل. الطبيعة عن بديلة ثانية لطبيعة خالقة أصبحت التي الكيميائية للمواد نتيجة
الفردي. والكسب الشخصية املصلحة إىل االنتماء وتحول العامة والقضايا لألوطان الوالء
التفكري عىل قادًرا اإلنسان يعد لم بحيث واالستهالك والوفرة الرفاهية مجتمع قيم سادت
رأًسا القيم انقلبت يشء. أي سبيل يف التضحية أو يشء، أي إىل االنتماء أو يشء، أي يف
ظهرت معنى. أي والرصاحة والصدق والشجاعة واإلخالص للوفاء يعد ولم عقب، عىل
هو ما وتهدم القديم، ضد تثور بل جديًدا، تضع ال مضادة وثقافة رافضة جديدة قيم
والشك والرتدد الحرية عمت للحياة. أسلوبًا والالمألوف والالنظام الضياع وتجعل قائم،
الشمولية، االشرتاكية املجتمعات وبعيوب الصناعي، الرأسمايل املجتمع بعيوب الوعي بعد
الحرية مثل القائمة املجتمعات مميزات تتمثل لم التي الثالث العالم مجتمعات وبعيوب
والعمالة. والخيانة واالستغالل التسلط جميًعا، عيوبها تمثَّلت بل والوطنية واالشرتاكية
وكرب العرص، أزمة عن الحديث وكثُر الغثيان. النفس يف ل وتأصَّ املوت، الروح يف وانترش

البرش.6 وانقراض السماء، وتهتك األرض، وزلزلة الزمن،

النماذج عىل االطالع يمكن سلبيٍّا تأثريًا واملعنوية املادية اإلنسانية الحياة عىل التكنولوجيا آثار ملعرفة 6

اآلتية:

• F. G. Juenger: The failure of technology, Chicago, 1956.
• Jacques Ellul: The technological society, New York, 1964.
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األوروبي الوعي يف املستقبل وهموم الحارض، وأزمة املايض، حساب خامًسا:

أزمة عليه استعصت أن بعد املستقبل هموم عن يعرب األوروبي الوعي بدأ ثم (٧)
وتدمري الذرية، الحرب وخطر التسلح، سباق يخىش بدأ النهاية. عىل وشارف الحارض،

• E. G. Mesthene: Technological change, its impact on man and society, New York,
1970.

• W. Kuhns: The post-industrial prophets, interpretations of technology, New York,
1971.

اآلتية: النماذج إعطاء يمكن ومستقبله حارضه الصناعي املجتمع عيوب عىل لالطالع أنه كما

• Peter, F. Ducker: The future of industrial man, New York, 1970.
• Peter, F. Ducker: The new society, the anatomy of industruial order, New York, 1962.
• S. M. Lipset, R, Bendix: The social mobility in industrial society. California, 1959.
• R. Dahrendorf: Class and class conflict in industrial society, Californai, 1959.

اآلتي: عىل االطالع يمكن اإلنسانية والحياة املجتمع عىل اآللية آثار عىل ولالطالع

• Ch. E. Silberman: The myths of automation, New York, 1967.
• G. Terborgh: The automation hysteria, New York, 1965.
• H. A. Simon: The shape of automation for men and management, New York, 1965.
• G. Friedmann: The anatomy of work. New York, 1961.

اآلتية: النماذج عىل االطالع يمكن االقتصادي الغربي املرشوع نهاية وملعرفة

• Peter, F. Ducker: The end of economic man, New York, 1969.
• F. Pappenheim: The alienation of modern man, New York. 1969.
• A. Wheelis: The end of the modern age. New York, 1971.
• D. N. Michael: The unprepared society. planning for a precarious future, New York,

1967.

اآلتية: النماذج إعطاء يمكن املستقبل غيوم وبداية التقدم نهاية عىل ولالطالع

• R. Aron: Progress and disiffusion, the dialectics of modern society. New York, 1968.
• G. S. Stent: The comnig of the golden age. a view of the end of progress, USA, 1969.
• D. Ribero: The civilizational process. New York, 1969.
• D. Bell: Towards the your 2000 work in progress, Boston, 1967.
• E. Laszlo: A strategy for the future, New York, 1974.
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املعاهدات، ووضع السالح، نزع ورضورة البرشية، مستقبل عن الفالسفة تحدث البرشية.
تصور والفنية األدبية األعمال وظهرت النووي. السالح انتشار ملنع االتفاقيات وإبرام
الصوان، حجر باحتكاك النار باكتشاف جديد من يبدأ الدمار، عليه حل أن بعد العالم
الطاقة، أزمة عن الحديث بدأ الثمار! وجني والقنص الصيد مرحلة من اإلنسانية وبداية
اكتشف التي الطاقة تأمني ضمان أجل من والحرب للنفط، وبديلة جديدة موارد واكتشاف
ليست كلها التفوق وعنارص التفوق أسطورة عاش وأنه لديه، ليست أنها األوروبي الوعي
الحالية املواد نفاد حالة يف األولية املوارد عن البحث وبدأ الزمن. من غفلة ويف ملكه،
األسعار ورفع التضخم، آثار من يخىش وبدأ األوروبية. القارة خارج معظمها يف املوجودة
املنتجات وحماية الصناعية، الدول بني األسواق يف والتنافس البطالة، وازدياد واألجور،
الكبرية. الصناعية الرأسمالية املجتمعات داخل التناقضات وظهور دولة، لكل الصناعية
العنف استعمال وأصبح الديموقراطية، املجتمعات يف والسيايس الديني التطرُّف وظهر
جنون الجنون؛ حافة فوق يسري العالم أصبح كما أفضل، مستقبل لضمان الوسيلة هو
الغربي املرشوع بنهاية األوروبي الوعي أحس لقد املغلقة. الجماعات وجنون القيادة
قسط ألكرب االستهالك من ممكن قدر ألكرب اإلنتاج من ممكن قدر أكرب عىل القائم وإفالسه
ومن وملستقبله؛ لحارضه آخر بديًال مرشوًعا يجد أن دون والرفاهية السعادة من ممكن

املستقبل.7 وغيوم الحارض، ضياع املايض، حرسة لديه ف تكشَّ ثم

.R. Garaudy, Pour un dialogue des civilisations, Denoël, paris 7
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خامتة سادًسا:

لحياة والتخطيط املستقبل إلمكانيات كمية حسابات مجرد ليست املستقبلة الدراسات إن
تصور عىل تقوم رؤية هي بل املوارد، استغالل عىل بالقدرة أكرب تنبؤ عىل تقوم أفضل
يف الغربية بالحضارة ارتبطت ولكنها فراغ يف تنشأ لم التاريخ. يف فلسفة وعىل للزمان
بدأت والتي االنتهاء عىل شارفت التي الحالية الثانية دورتها يف خاصة الطويل تاريخها
منوالها عىل والنسج بها والتبشري وتقليدها نقلها يمكن ال قرون. خمسة من أكثر منذ
وقيامها لها، تأصيل دون غرينا لدى أو لدينا حضارة، كل يف بها واإلعجاب لها والدعاية
إحساس دون مستقبلية دراسات قيام يمكن ال إذ محلية. ومناهج فعلية، احتياجات عىل
مسكنًا العرصودواء أزمات عن تعويًضا تكون أن يمكن ال كما والتقدم. والتاريخ بالزمان
والوعي القومي، وعينا يف املستقبل نحو واالتجاه املايض من التحول إن امللحة. الحتياجاته
عن التحول أي التاريخ فلسفة خالل من املستقبلية الدراسات نشأة يف اآلخرين بتجارب
جيلنا يعيشها التي التاريخية باملرحلة الوعي وكذلك التقدم، مفهوم واكتشاف املايض
لنشأة املؤهلة الرشوط هي ذلك كل وأزمته، األوروبي للوعي الراهنة بالحالة والعلم اليوم،

وإبداًعا. ووعيًا تأصيًال لدينا املستقبلية الدراسات
العالم بنظام يسمى ما وهو للعالم الشامل التاريخي الحضاري باملوقف الوعي إن
وهو واليوم. األمس بني الغد عالم لتصور الرشط لهو السياسية العلوم مستوى عىل الجديد
وأزمة السواء، عىل والغرب الرشق يف الحديثة املجتمعات أزمة كاآلتي: وصفه يمكن الذي
تجارب بزوغ ثم واالشرتاكية، الرأسمالية املجتمعات يف واالقتصادية السياسية النظم
اكتشاف مع ملجتمعاتها وتحديثًا لذاتها تأصيًال الرتاثية املجتمعات وأهمية الثالث العالم
تعطي والسيادة. االستقالل أجل من الوطنية معاركها يف انتصارها بعد التاريخية أدوارها
عىل يقوم عنرصي، ال عالم يف االنحياز، عدم حتى باندونج منذ جديد، لعالم جديًدا مثًال
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يكون أن دون واحدة، إنسانية حضارة صنع يف الشعوب جميع مساهمة وعىل املساواة،
الطبيعية املوارد يف هائلة اقتصادية إمكانيات عىل تحتوي األطراف. واألخرى املركز أحدها
يف الناجحة الحية النضالية والتجارب اإلبداعية العقلية والقدرات املرصفية واالستثمارات
ودوائرها الحالية الحضارية دوراتها واكتشاف وإيران، وفيتنام والجزائر والصني مرص
جذري لتحول بداية أجيالنا تكون وبالتايل الرشق؛ إىل جديد من تضمها التي التاريخية

التاريخ.1 مسار ويف العالم تاريخ يف

عىل والرتكيز التيار بهذا للتعريف العديدة محاوالته يف امللك عبد أنور د. صديقنا إىل الفضل يرجع 1

يف الذاتي الفكري اإلبداع ندوة الحضارية» والنهضة «الرتاث بحثنا أيًضا انظر القومي، وعينا يف أهميته
١٩٨١م. مارس الكويت، املتحدة، األمم جامعة العربي، العالم
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