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“ اإلن�ان ال%��ل�جي”و#�ود ال:aاع� اإلن�ان!ة و{لى والدة ما ��لr عل!ه 
 �xDائ�ه ال9ّ6ارة االس%9ار�ة وال:غ�ِ�سة ح!ال ما آل إل!ه م�قعه ال�sَ6وتي”

 .”في ال�ج�د وال:ع�فة وال%��ل�ج!ا
 :في ما �أتي تفاص
ل ال��ار

 
 م� ه� الف�ل��ف، �ال	 ال���ة؟ •

الف
ل��ف ه� في ال:أن�س ال:أل�ف، الُ:ِ�5ّ لل�?:ة؛ وق; َ�ْ�لح أن  _
وفي الف%� الع�#ي اإلسالمي، إّن الف
ل��ف @ال5ٌ . نق�ل إّنه ص;یr ال�?:ة


لها، وت����ل الُ�ْسع D��ًا لل�?:ة؛ إّنه ��عى لsْقها في نف�ه؛ وه� َی!�
ل%أنَّ ه�ا ال:ع�ى للفل�فة، أQ م$ ح
q هي @ل5ٌ . “وج��ًا وراءها”ع�ها 

 ،�ِ�وائها، شأن َمْ��ي أو م�:�ر، م(:َّ$ أو م�للفل�فة وتعّلEٌ لها واس
  …م�:�ٌل أو هاجع

 
ض�ورة الع�ا�ة تّفr ال:�اقف واألح?ام، ع�; األمE الُ:ع96َة بار�xِها، ح�ل 

Dالفل�فة، و#xاصٍة م$ ح
q هي ح5ُّ ال�?:ة أو ص;اقها؛ أو إی�ارها ونa;انها، 
ع�; الع�#ي Dأج��ه وم�اقعّ
ه داخل ال;ار العال:!ة للف%� ال�ف�اني االج:اعي 

ى أن�اع ال�ّ�فّaأو ال�قافات … والفل�فّي؛ ول ،Eه األم�وتّفr، أ�(ًا، ه
لى اع9ار الف
ل��ف إن�انًا یلvم الف%� اإلن�ان�D Qالفل�فة، ع“ ال:غ�ومةِ ”

 ِّQ�a9الD ٌّ؛ وما ه� خاص وال�;اثاني، أو األن��ة b:ا ال%
��ني، والعقل ال%�نيَّ
 (عل�م ال:�قsل(وم�قsل!ات  (فل�فة ال:�قsل(والsِ��َّة، أو م��9النّ!ٌة 

   
 
 
 

ما  ”عدد من فـالسفة  
، الذين  “بعد العلمانية
ن بأهمية  باتوا على يقي

إيالء األديان مساحة  
أرحب في تنظيراتهم، 
بعدما ظنوا أن هللا  
في الغرب خرج من  
 التاريخ إلى غير رجعة  

 
 
 
 

زيعور  “ المعلم”يعتبر  
أن توجه الحضارة  
الغربية بقفزات كبيرة  
نحو التكنولوجيا  

وأن  “ روحها”أفقدها  
الفـلسفة ستكون  
السبيل وطريق الخالص  
الذي سيواجه  

 ،“انيةالرَّقم”
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�ع�s الف
ل��ف، مs;ئ!ًا، إن�انًا یلvم، أ�(ًا، a?Dف الف�اد وال(الل، ُ
�د وال�قلي، واالسs;اد b:ا الcلE وت�ّع� الع;الة االج:اz!ة، أو ونق; ال:عه


5ِ ال���ة والع!E على bافة ال:َ;نّ!ات
الغ�#ّ
�ن، في ن�cّ�اتهE … تغ
�?ِفهE قُل م9ادئها ثE ِ�!:ها؛ فهE . األخ
�ة، قل�ا ال�;اثة والفل�فة“ الفل�)!ة” Eل

 �aوقال�ا … �ع، ال�!اسَة وال�ss!ة والِعلEقل�ا أ�ً(ا ال���ة والق;م، القان�َن وال
 56�D:�ت العقل وال:6:ع والعقالن!ة؛ b:ا قال�ا D:�ت اإلن�ان ومع�اه، وال:ا 

وفي ج:!ع األح�اِل، ُ��َق} على الف
ل��ف . أن �?�ن و�:?$ له أن �?�ن 
ْل:او�ة، و{لى  الم��ة وال�َّ ر�9ات ال��a9ة ب��!ح ال���r ال:�دQ إلى ال�َّ


� والxال Q�a9افل ال%ع:ل الفاضل، و{لى ال:ا َی9�ْغي وال:ا َ�56، و{لى �!E ال
Eاح�  .وال(ام$ وال(اف� b:ا ال

 
أخ
�ًا، إّن الف
ل��ف �Dُل اإللvام العام Dق(ا�ا اإلن�ان وال:6:ع b:ا 

ان، الع�#!ة والغ�#!ة، ع�; القّ:ة أو . ال�@$ والف%���cقا@ع ال�ه�ا تالقى وت
لقاضي Dأّن الفل�فَة َمَهّ:ٌة أو رسالة، ن;اُء ال�?:ة ال:�?�ن!ِة ح
q القان�ن ا

العال:
�!ِة، وال�(ارِة ال��a9ة ال:%افلِة ال:(ام�ة؛ و#أّن الف
ل��ف ملvِم Dال:ا 
في ذل� . �56 أن �?�ن، أو Dال�اج5 والف(
لة الxُُل�!ِة وال%
��نِة ال��a9ة

الَم��ة الaأن، َت��ح الفل�فُة الع�#!ة مق�الٍت إنق ل:او�ة وال�َّ اذ�ة م$ ن�� ال�ِّ
في ال�ج�د وال:�قsل وال�sَّ�ة؛ b:ا ت��ح الفل�فة الغ�#!ة ن��cاتها وم:ارساتها 
:ة للع�ل:ة، وال�أس:ال!ة الّ(ار�ة وااللهام!ة، وال�Ecُّ ال�!اس!ة، b:ا  ال:vخِّ

�عادQ أو وال… ال;ی�!ة، ال:�ّ?:ة ال:s6ِّ�ة أو الَ�ْ�فان!ة وغ
� اإلن�ان�ّ�ة Q�
��فِّل م�قعها وِ@9اقاتها، بل حى ال�Q یلغي الفل�فة، ه� ف
ل��ٌف ملvم ُ
 E!� ع والف%�، و#ال;فاع والِ�فا� على ال�ق�ق ال:َ;ن!ِة والُلْق:��ة، وعلى:Dال:6

 .اإلن�ان!ِة ج:عاء
 

  
 
 
أن سيطرة وسائل  
التواصل االجتماعي  
على األفراد  
ويومياتهم أدت إلى  

ابط  اضعاف الرو 
االجتماعية وبرود  
المشاعر اإلنسانية وإلى  
والدة ما يطلق عليه  

“ اإلنسان التكنولوجي”
بخصائصه الجبـّارة  ”

االستكبارية  
والمغطرِسة حيال ما آل  
إليه موقعه الجَبروتي  
في الوجود والمعرفة  
 والتكنولوجيا

  
 
 
الفيلسوف هو في  
المأنوس المألوف،  
الُمِحّب للحكمة؛ وقد  

قول إّنه  َيْصلح أن ن
 .صديق الحكمة
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 الفل�فة ض�ورة ح ار�ة، ما هي و�ائفها وض�وراتها؟ •
 ّفي . �ِّ ال:�:�دات bال:�ذوالت الفل�)!ة ذات وقٍع؛ وس�ّ�ةُی;َرك ف�رًا ولل

ال�ف�ة ع
�ها، وحى في ال:ق�ع ال�اح;، ��ُلح و��فع م;�ُح الفل�فة مع 
رفٍ� الع9ارها ر@انة و#ال مع�ى م$ جهة، ثE تx9!ٌ� لها وام�اٌع ع$ 
اع9ارها ض�ورًة ح(ار�ة، أو ذات وeائف وتأث
�اٍت فاقعة في ال:6:ع 

، وفي ال:ع�فة وال�ل�ك، وتف�
ِ� ال�!اة وال�عي أو الف$ِّ وال�!:ة، والف%�
 ِ�
:�
�، والع:
ِ� والxوال:ع�ى وال.  

 
ل!� ه�ا ت�اق(ًا؛ حى و{ْن ب;ا أّنه خ�اب م��اه ه� ال�اق� 

 ّQ��ّال �
ذاك أّن الفل�فة . وال:�ق�ض، ال:ق�sُل وال:�ذول، الQّ��ّ وغ
ي إدراٌك عاّم bُّليٌّ ل:ا في األz!ان وما في أو ت�6#ٌة اع9ار�ة؛ وه“ ش�x!ة”

الفل�فة، في دارها . األذهان، وف%ٌ� تvام�ّي وتعاقsي، أو ف%ٌ� عقالني �bني
xة، م�!عٌة وم��مُة ال:�قِع عال!ُة  الع�#!ة، غ�!ة وم;لَّلة؛ وهي راسxة م�سِّ

D Eاسr، و�!:ة م�قلة، م?�َّس. ال:?انة َّxمَف Qّاٍن مع��!b ة إّنها ذات
وهي تعّ;د�ة وم�ّ�عة، أص
لٌة وم�ق�لة . ال:�ض�عات ومِ�نة ال�xم

 .وص
�ورّ�ة، ض�ام!ٌة وذات أسٍ� وم9اد7 ت��ر�ة
 

َتE�َِّ الفل�فة Dأّنها م�ف�ة على الف%� في العالE قا@9ًة، وخ��صًا على 
 Q;
�:ُ�ل في ال;ار األورو#!ة للفل�فة “ال:عه�د”ال���a القلَ Q�، أQ ال9ُع; ال

الالِت
�!ة أو ِم�ّ�َة  –الع�#!ة  –الي ال ت�ف�ل أو ال َتْ��ى ج�ورها ال
�نان!َة 
 –ال:�!�ّ!ة، ثEّ انفاحها على اله�;�ة  –اإلسالمّ!ة  –ان�القها الaّْ�كّ!ة 


�ونّ!ةْsَقْ�م$. الف:ا للفل�فة م$ مع�ًى إْن لE . ال ت%�ن الفل�فة ق�مّ!ة؛ وال َتَ

ل ال���?:ة ال��ف��ة ن�9ًة إلى ص�فة ال6اهلي؛ أو ت%$ هي ال�عي ل

اميِّ   العام ) األع�ابيِّ (=ال�?:ة ال��فانّ!ِة، ن�9ًة إلى ال��فا Dال:ع�ى ال�َّ

  
ُيعتبر الفيلسوف، 
مبدئياً، إنساناً يلتزم،  
أيضاً، بكشف الفساد  
والضالل، ونقد  
المعهود والنقـلي، 
واالستبداد كما الظلم  
وتوّعك العدالة  

، أو تغييِب  االجتماعية
الحرية والتعتيم على  

 …كافة المَدنيـّات
  
 
ُيسقَط على الفيلسوف  
رغبات البشرية بتصحيح  
الطريق المؤدي إلى  
السَّالموية والسَّْلماوية، 
وإلى الخير والعمل  
الفـاضل، وإلى الما  
َيْنبغي والما َيجب، 
وإلى قيم التكافـل  
البشري والتضامن  
 .والتضافر كما التراحم
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فالفل�فة ما . ح
q ال:aاz!ة إْن لل�ف� و{ْن لل;ولة وال�!اسة وال�ل�ة
ع�#!ة “ فل�)!ة”س�عٍة ل� لE ت%$ ه�اك أف%اٌر كان� ِلُْقsَل وت�غ�س ب!�ٍ� و 

;ة، وح?:ٌة م�9قة في ال�!اة وال�a9 أو ال9قاء وال(�!ة وال:عق;ات حى  م:هِّ
 .ال9ع�ة ال:�ّ:;�ة – !:ا قsل ال�سالة 

 
ما ه� ال2ق�4% ال�ع�2/ ع0/.% في الفل�فة خ+�صًا أن&% ت��$ون  •

 ب�� العقل ال8�90 والعقل الع�لي داخلها؟
:�ا، مs;ئّ!ًا أو ب�جه عام، الفل�فَة إلى عقٍل نQ�c وعقٍل ع:لي؛ ق�ّ  _

م��ِلق
$ أو مغاذی$ مفاعل
$ مع ال�ال في الفل�فة ال
�نان!ة الع�#!ة 
ْ�ك!ة ال:�!�!ة اإلسالم!ة ِّaة، أو ال!�
تل� الق�اءة هي الي ع�; اب$ . الالت


ل الaاه;، وّزعْ� ال�?:ة sا، على س�
إلى ن�cان!ة ) الفل�فة، العقل(= س
م�(ة، و{لى ح?:ٍة أو فل�فة في الفعل وال:¡!ار، في الع:ل وال::اَرس b:ا 
ال:ع
�ِش وال:�rَّs، وال�ائِ; الaائع في ال:6:ع والف%� وال�اصل!ة، وشى 

) ال;سات
�، ال�!اس!ات(= م���ات ال:¡!aة في الف�د والعائلة b:ا في ال:ُ;ن
 .Q�aِّ العامال:��عة، وفي م;ی�ة االج:اع ال9


�ها، 

ها أو ال�اع
$ لvم
�ها وت�sلل�?:ة، ع�; @ال E!ق�ل!� ذل� ال
س�M أوال!ٍة ه;فها ت�ه
ُل ال��c وتع6
ل الcََّف�؛ فهي ل!�� إْنَ!ًة أو أْن!ة، أو 

األَهE أو الُ:�ام، Dات، إَذن، … ج�ه�ًا خال;ًا ثابًا، أو ح�!قًة �ق
�ّ!ة َسْ�مِ;�ة
ن وصالح األخِ�، راه�ًا و�e !ًا Dالعقَلْ
$ ال�Q�c والع:لي الق�sُل s:D;إ إم?ا

اج، أو . داخل م%اف£ٍة مفاعلٍة أو م�اذرٍة ومالصقةٍ �ه�ا ن�ل إلى االس
 E!ق�االسxالص، ل:s;أ إم?اِن بل م�فعِة وض�ورِة ماDعة أو إعادِة اع:اد ال

سE، م$ أجل ال:��bر، غ
� الَقْ�عي وغ
� ال�هائي أو غ
� ال6ازم ال�ا
ال;راسة ال�اه�ة تأرخًة وت�ل!ًال وم$ ثE فه:ًا وتف�
�ًا وتأو�ًال، لق(ا�ا ال:;رسة 

 الع�#!ة ال�اه�ة في الفل�فة، وإلش?ال!اتها، وألس£لها ومفا¤!:ها ال:�6ِّ;ة 

  
 
 
إّن الفيلسوف بطلُ  
اإللتزام العام بقضايا  
اإلنسان والمجتمع كما  
 .الوطن والفكر

 
 
 
 

لسفُة العربية  َتطرح الفـ
مقوالٍت إنقـاذية من  
لماوية   نحو السِّ
والسَّالَموية في الوجود  
 والمستقبل والَبرّية؛

 
 
 
 
الفـلسفة، في دارها  
العربية، غنية ومدلَّلة؛ 
خة،  وهي راسخة مترسِّ
منيعةٌ ومحترمُة الموقِع  
 .عاليُة المكانة
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ل ). الُ:عادة ال�َّْه�نِة، واألش?لِة، وال�:!ِة والَ:ْع�!ة(=وال�اِهَ���ة sفعلى س
َحْقَلْ
$ الع
ِّ�ة، ت:�vbت ال:;رسُة الع�#!ة على ال��c و{عادة اإلدراك في 


vَْ�$ خ��صًا في ال:��M؛ وه:اّ:العقل ال�Q�c / أ: م;اِعَ:ْ
$ م;اخَلْ
$ م
�ف؛ الفل�فة األولى أو ال:اورائ!ات  / ؛ ب)ال:
اف
�vقا(= ال:�� أو ال�ِّ

:ل علىa:والّ(امُّ ال Qفل�فة : العقل الع:لي وه� ال�او ،E!األخالق، ال�
ة، ال�!اسة، ال�#!ة، ال�:��ات للف�د ال�(ار  –الفعل، االق�اد، ال�قافة 

وال:6:ع، للف%� واللغة، ال9ادل!ة، ال;اول!ة، فل�فة ال:�فعة، ال���cة في 
 …ال:�ل�ة، ال���cات ال:اد�ة في الار�خ وال�s!عة ال��a9ة وال��ر

 
ت:ّ
v العقل الع:لي، ع:�مًا أو في ق�اعه ال�#�ab ،Qاه;، Dّأنَّه ی�قل ال�اقع 

 Q�6�
�Q  وما a9ي وتcوع ،Q�sوِم� Qهي، ت%�ار
saفي ال�اقِع؛ وه� �!اسي وت .
وه� ی��لr م$ ثقٍة Dأّن اإلناج ال:ع�في �?�ن ن!6ة اع:اٍد ل:ا �ق�له الق�آن 
 $ِّ
� لل;ی$، وال::اِرس أو ال:ع وال�ّ�ة أو ال�;یq؛ ثE ِل:ا �ق�ل الف�!ه وال:ف�ِّ

:ّ�ٌل Dارز للعقل الع:لي؛ وه�ا نق�ل أّن ال�#��ات م   س�ف ن�M، إذن،. الُ:عاني

$ وال:�رِّخ
$، َم$ ��#�ل!� أب�ز م$ اب$ خل;ون، وم$ ثE اب$ األزرق، ب
$ ال

 .عِ:ل على ت�ل
ل ال�قائع وال:�اهج ال�#��ة في ع��ه
 

آداب ”وه� ق; عالج أسال
5 ال;ر��؛ وقارَن ب
�ها؛ وانق; ب�ض�ٍح فالٍح نافع 
E!عل .العلE وش�فه وتار�xه؛ وأّس� علE العل!E وت�#!ة األ@فال، وأدب “العّلE وال

 
 هل ت�ون أن ث�ة م0?لقات م=�2.ة ب�� الفل�ف��2 الع�;4ة والغ�;4ة؟ •

�ك على ص;اقٍة وتaارٍك aت�هُ� الفل�فُة الع�#!ة والغ�#!ة م$ ان�الٍق م
دقَة أو  كلُّ ال�rّ وال�;اد bلُّه، في الق�ل إّنه ال… ب
$ ق�sَّي ال�!:ِة ال�اح;ة

  ح�!قة في أن َتْ;رس الفل�فُة الغ�#!ة حق�لها وأخادی;ها معvولةً 

  
 
 
ما للفـلسفة من معنًى  
إْن لم تكن هي  
السعي لتحصيل الحكمة  
الصوفوية نسبًة إلى  
صوفة الجاهلي؛ أو  
الحكمة الصوفـانّيِة، 
نسبًة إلى الصوفـا  
بالمعنى السَّاميِّ  

العام  ) األعرابيِّ (=
  حيث المشاعية إنْ 
للنفس وإْن للدولة  
 .والسياسة والسلطة

 
 
 
 
األَهم أو الُمرام، بات،  
إَذن، القبولُ بمبدإ  
إمكان وصالح األخِذ، 
راهناً وظرفياً بالعقـَلْين  
النظري والعملي  
داخل متكافئٍة  
متفـاعلٍة أو متناذرٍة  
 .ومتالصقةٍ 
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ْ�ك!ة  ِّaفاء الف%� . ال:�!�!ة –اإلسالم!ة  –م�ف�لة ع$ م��لقاتها ال%فاس
الَغْ�#ي ب�ف�ه، و{Dعاد ذاته ع$ ال9ُع; الع�#ي اإلسالمي، نقٌ¦ أو شأٌن ع��ٌب 

 .عاَفى وال �عافي الق�اءة الُ%ّل!ان!َة األن6ح واألنفعغ
� م
 


$ الع�#!ة والغ�#!ة، في ه�ا األوان ْإّنه ل�ائ5ٌ س;ی; أن نق�أ الفل�َفَ

$ في وح;ٍة وbّل، وتالٍق ت(اف�Q وتعاوٍن َْbُم;ر ،Eالقائ Eا العال�وداخل ه

ال:�?�ني، ت%املي لل:�ض�عات الفل�)!ة ال�اه�ة، أو لعقل ال��a9ة ال%�ني و 
ل!� تار�xّ!ًا أو فل�)!ًا أن تق�ل . ولل�!اسة العال:!ة واألنc:ة العال:!ة ال�اف�ة

الفل�فُة الغ�#!ة إنها غ
� مع�!ة Dالفل�فة الع�#!ة ال:عاص�ة، ثE ال�اه�ة، ب�ر�عة 
االكفاء Dال�اتي ع�; الغ�#ي وم$ ثE ب�ف�ره م$ أن �?�ن له الَعَ�#يُّ ش��ً?ا أو 


ًها، م�اف�ً sل!ًا وفي القادم م$ تار�خ الف%�شsق .ا ق;�ً:ا، أو م�
 
ما هي اس�2ات4C4ا الفل�فة الغ�;4ة أو خ?ابها في ال�ع0ى وال�ج�د  •

 وأی� ت0ف+ل ع� الفل�فة الع�;4ة؟

��ٍة  _cٍة عقالن!ٍة، وت���cو الفل�فة الَغْ�#!ة أج:�عَة مق�الِت ن;sت

xفاعل داخلها الاصُّ مع العاّم، وال:�ّلِي م:اس?ة وم�اوقة، م�ازنٍة ی
وتل� ن��cة، ن�rٌ أو . ال�اثي وال�اقعي مع ال%�ني b:ا ال:�?�ني والعال:
�يّ 

نcام أو bلٌّ ���ِّك و���َّك r�D االخالف؛ �?$ Dغ
� إس�اٍف، أو رح
ٍل إلى 
الَعَ;مان!ة؛ أQ إلى رف� bلِّ نcٍ� في العاون وال%افل،الآلِف 

�اح;والعا@ف،االن(:اِم وال… 
 

وه�ا، Dغ
� ال�هاب، أ�(ًا، ِلsّ�ي األنc:ِة الa:�ل!ِة ال�vعة أو االسs;اد�ِة 
 ال�!���ة؛ أو ِلsّ�ي الف�دان!ة ال:��فة ال:�فِلة، وال�اتان!ِة ال:�غِ�قة في 

  

  
 
 
 
تمّيز العقـل العملي، 
عموماً أو في قطاعه  
التربوي، كشاهد، بأّنَّه  
ينقـل الواقع وما يجري  

واقِع؛ وهو  في ال
قياسي وتشبيهي، 
تكراري وِمنبري، 
 .وعظي وتبشيري

 
 
 
 
 
أّن التربويات ممثـّلٌ  
بارز للعقـل العملي؛ 
وهنا نقول ليس أبرز  
من ابن خلدون، ومن  
ثم ابن األزرق، بين  
التربويين والمؤرِّخين، 
َمن عِمل على تحليل  
الوقـائع والمناهج  
 التربوية في عصره
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االنقفال على ال�ات أو ال:�%)!ة، وم$ ثE ال:9ِع;ة وال9ع
;ِة ع$ العالئ�!ة 
لغ
� ض:$ حقٍل ه� تعاوني اإل�6اب!ة اإلسهام!ة مع اآلخ�، أو مع ا

وت�اح:ي، َم�9َّاوQ ورْحَ:�Q، رح:اني وغ
� م�%9ٍ�ِأ وم��ِفع ��عى إلى 
ت�ق
r م�ال�ه وم�افعه، و{ش9اِع ر�9اته ال:�ت6اة، وت�ق
rِ دوافعه 

 …ال�(ار�ة
 

ِع; ع$ sالفل�فة الغ�#!ة، فل�فة أورو#ا الغ�#ّ!ة، أض�� ُتعان; ال;ی$ وت
�وب في الاله�تي ال:علَ:$ ع�;  اإل�:ان ع�; االب;اء؛ل%ّ�ها غال9ًا ما تع�د ل

، ع�; الق:ة أو ال�ق�ة �اء �̀aة ال�إّن .ان�I ،Jا ه� حالة م�Hِّلة،  .نها
ی20هي مف&�ًا اله�تيَّ ال�قَ+/ وال�0ه4Cة، وال�عِي .�ا ال�ؤ�ِة 

ذاك ما نق�له أ�(ًا، r�Dٍّ وحق
r، في شأن!ة ال�cام أو ال��r  …وال2أو�ل4ة
َي الف
ل��ف الاله�تي أو الاله�تي الفل�في؛ ال فل�في ع�; ¤!غل؛ فه�ا ق; ُس:ِّ

ومق�الته ال:��xصة، الxاصة Dه، َت�:ّ; َوتْ:ح م$ األع�اف وال:عق;ات 
ه وش�̀و م6:عه وتار�xه، b:ا £
وال�cاه� ال�ف�!ة واالج:اz!ة العائ;ة إلى ب

  .ثقافه ولغه وُأمَّه
 

لف ع$ االxم Eأّن الِعْل ،$ّcُق;، وال َتعقاد، وال:;رسة الع�#!ة ال�اهَ�ة تع
الفل�فة الغ�#!ة، ال::�َّلَة Dأورو#ا ال�(ار�ة b:ا َمّ�، مَ:��رٌة Dق��ّ�ٍة، وِش9ه 

أو مَقْ;َس�ٍة “ س���ةٍ ”ان�اٍء ب
�ل�جي أو @s!عي، ح�ل Dع� مق�الٍت 
فّ�ق، وال��9ُة تل� هي مق�لة اإلن�ان ال… وم9ارbة، اله�ت!ٍة أو ماورائ!ة:

Dال�!��ة، و{رادُة الق�ة والغّل5، وه�ُس االن�ار والف�ز وال:�اف�ة أو ال�6اح 
واك�اِب األش!اء أو ت��
ل ال:ال، والعsّ; لل:�فعة واللُّهاث وراء ال:�ل�ة 
وما ه� رمQv وجاه وهالٌة ُم(
£ٌة وّهاجٌة، وم9اَدَرٌة أو ُم9ادأٌة نف�!ة اج:اz!ة، 

�ةج:¡!ة وف�د… 

  
إّنه ال دقَة أو حقيقة  
في أن َتْدرس الفـلسفُة  
الغربية حقولها  
وأخاديدها معزولًة  
منفصلة عن منطلقـاتها  

ْركية     –اإلسالمية    –الشِّ
فـاستكفـاء  . المسيحية

الفكر الَغْربي بنفسه، 
وإبعاد ذاته عن  
الُبعد العربي  
اإلسالمي، نقٌص أو  
شأٌن عطوٌب غير  
معاَفى وال يعافي  

الُكلّيانيَة األنجح  القراءة  
 .واألنفع

 
 
 
الفـلسفة الغربية، 
فـلسفة أوروبا الغربّية،  
أضحت ُتعاند الدين  
وتبتِعد عن اإليمان  
عند االبتداء؛ لكّنها  
غالباً ما تعود لتذوب  
في الالهوتي المعلَمن  
عند نهاية الشوط، 
عند القمة أو النقطة  
 .ياء
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ت�ت9} ه�ه األف%ار، ال�ق�ُل أو ال:�ض�عات العائ;ُة إلى الفل�فات 

�َة ال�لs!ة، وقاتلًة لل�b ;عD أف%اٍر غ;ْت  !:اD ،ات األورو#!ة��cوحاني وال��


��ني، أو bواألخالق، ول:ا ه� روحان!ات و ِّQة لإلن�ان�v
ّ:وال�!E وال:?انِة ال:
لق/ غ/ْت أزمُة الف&�  في 9zارة أخ�M،. خاصٌّ Dاإلن�ان ومع�اه وم�
�ه

“ م�ت اإلله”ال0ف�اني الفل�في، .�ا الفل�في ال0ف�اني، ُتْ/َرك ع�V مق�لة 
وعلى ذل�،  …ك�ا اله��ِة وال�\4قة ولةِ أو ال\4%، والف �لِة .�ا العقل، وال/

فق; َثُقل وَسَ�ع … الع;م أو اللَّ!ُ� ما ه� غ
� الع;م أو غ
� اللَّْ!�“ مأل”فق; 
 v6والع E!ل ال�b الف�اُغ والالشيُء والالح�!قة، والالمع�ى والالث9ات، وزوال


��ة
  .ع$ إث9ات �!:ٍة ب;یلة، أو �!Eٍ ج;ی;ة وذات وeائف تغ
 

aُل، في ُی;َرك ال x!ُ¦ وال�ل
ل، b:ا ال���� واإلناج الُ:�اِكE وال:أوِّ
؛ أو األورو#!ِة “الغ�#!ة”حق�ل الل�ان واللغة وال:��r اللغ�Q، داخل الفل�فة 

ن
aه، (الa:ال!ِة D��5 ما ی�غD 5ع� ال:فّ%��$ األ�Dاِل في أل:ان!ا 
أQ في ه�ا الvمان ، ِإدراكًا ه�، D��5 علE ال�ال )هاْیِ;ِغ�؛ vxbعٍة أو شاه;

ال�اض� وه�ا ال�ق� أو الع�ِ� أو األوان، مع;ٌد وم��ِّع، م�زٌَّع إلى حق�ٍل 
لفة، نافعٍة ومف
;ة Dال�غE م$ �bنها آخ�ًة xٍة وم�
�b وم�ض�عات وعل�م
 rٍٍة وف%��ة وم��!zا:�، واالل�اق Dعل�ٍم نف�!ٍة وتار�x!ة، اجّaDالفّ� وال

E!عّ;د ال��ُع; ص¡9ًا أو خارج ال:�ض�ع ق�ٌل ف. فل�في مَ Eا ال�ال، ل�ي ه
م�ِ�ف ی�bِّ; و�;ّعE فه:ًا للفل�فة الغ�#!ة ی�اها، bال�ال في الف%� الَعَ�#ي، 
لفًة وم�ّ�عًة ض:$ إ@اٍر عام ه�، ِفعًال، ض�امي xعّ;دة، مك�
�ًة وم

  .وعقالني، م�فح ومِ�ن، َث�Qٌّ وُم�#حٌ 
 

@ل5 لل�?:ة، ول:ع�فة ال�ف� ال��a9ة وم$ ثE لق; قّ;م� الفل�فة، D:ا هي 

��ن!ًة ه;ت bن!ًة و�b رًا، وعقالن!ًة��
ل، ن�ًرا تار�x!ًا وف%�ًا مّx  للعقل ال:

  
  

الِعْلم مختلف عن   
االعتقـاد، والمدرسة  
العربية الراهَنة تعتقد، 
وال َتُظّن، أّن الفـلسفة  
الغربية، الممثـَّلَة  
بأوروبا الحضارية كما  

تَمحورةٌ بقسرّيٍة، َمّر، م
وِشبه انتحاٍء بيولوجي  
أو طبيعي، حول بعض  

أو  “ سحريةٍ ”مقوالٍت  
مقَْدَسنٍة ومباركة، 

  …الهوتيٍة أو ماورائية
 
 
 
تلك هي مقولة اإلنسان  
المتفّوق، والرغبُة  
بالسيطرة، وإرادُة  
القوة والتغّلب، وهوُس  
االنتصار والفوز  
والمنافسة أو النجاح  

أو    واكتساِب األشياء
تحصيل المال، والتعّبد  
للمنفعة واللُّهاث وراء  
 المصلحة
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b ار�خ إلى مع�فٍةان� ت�قى وتعEcُ، أو إلى حقائr وغا�ات أو اإلن�ان وال
 .مقاص; ر !عة و{س�ات!6!ة، أخال�!ٍة و�!:!ة

ه�ا یb Eb M;ّsان ع:!قًا وواسعًا تأث
� عل�م ال�ف� وعلE ال�ف� 
االج:اعي ال¡!ادQ، وما إلى ذل�، م$ ت�ق
5 وabٍف للxفا�ا وال��9ات ع�; 

اٍع، eِّلي وذو دوافع اإلن�ان؛ أو ل:ا ه� غ�رQ وم�:�ر، َمْ��ي وغ
� و 
  .ح(ار�ة، وحاجاٍت عقل!ة وثقا !ة و{ن6ازات

 

والفل�فة الغ�#!ة قّ;مْ� في ص�ٍغ إح�افي، أQ ثاٍن وُجه;Qّ، ن��cًة 
ح;ی�َة ال�وح!ة والق�ام، والغا�ِة b:ا ال�ِّ!َّة في تأو�ل ال��!قة والعقِل واللغة، 

 Eِان وال�ج;ان، م$ جهة؛ وفي تأ –وال:ع�فة وال��رِة العل:!ة والعل:�و�ل اإل
 E!ا الف(ائل وال�:b �
xا ال�;س، وال:b َِّل
xب
; أّن . م$ جهٍة أخ�M  –وال:

�xِف أو �ق�ِّع تغل
9ه ُ Eاِذرة، ل�ه�ا ال��غ اإلح�افي، ِلق�sَْي ال:%اف£ة ال:
��56ُ أ�(ًا ته:!aه و{Dعاده أو َ Eق�!ة؛ ولللعقل وال��!قة، وللعلE وال:ع�فة ال

!(xى ت �!:ة ما ه� اله�ت وروحان!ات، ما¤!اٌت وث�اب�، ج�ه�Qٌّ ح
�ل� ما ه� ماٍض وتار�خ، ت�اٌث ومعه�د ونقلي، تقل
;Qُّ ال�vعِة bات؛ و��وَأْ
وال�ؤ�ِة والق�ام، عا@فيٌّ وشاع�Q، نف�اني وذاتاني، َتَعQ;sّ وَتَ;ّی�ي وح;سي، 

 Qر�aأو ُن Qي وُأْخ�وs
الفل�فة الغ�#!ة، في ُج:لٍة م?�َّفٍة، لق; حقق� … غ
، م�aوعًا @��ًال ع��(ًا أو “أورو#ا ال�(ار�ة”الفل�فة ال:;لَّلة ال::أِزقة في 

�ا bالاله�تي؛ و r�عي م?ان ال!sال� r�واسعًا وع:!قًا شاء وزمَّ$ إحالل ال

� ال�s!عي، وال6:ال ال�s!عيxا في ص;د ال)ً�؛ لق; أراد …ال�اُل أ

اسًا وغا�ة، مقَ�;ًا وِنّ!ًة فعًال وواقعًا؛ م�aوعُهE أن �?�ن ما ه� @s!عي أس
�ا أ�(ًا ه� الق�ُل في ص;د … و#ال م?اٍن ل:ا ه� اله�تي أو ُملْهَ�تbو

العقل؛ لق; ُأر�; له أن �?�ن وح;ه، ودون غ
�ه، ال:�َ�ر وال:�vb، القل5َ 
 .واله;ف، b:ا الغ�َض وال:�هج بل ال:6ال لألنا للaأن أو ال�ّ
vِ وال�قل العامّ 

  
 
لقد غدْت أزمُة الفكر  
النفساني الفـلسفي، 
كما الفـلسفي  
النفساني، ُتْدَرك عبر  

أو  “ موت اإلله”مقولة  
القيم، والفضيلِة كما  

كما   العقـل، والدولةِ 
  الهويِة والحقيقة

 
 
 
لقد قّدمت الفـلسفة، 
بما هي طلب للحكمة، 
ولمعرفة النفس  
البشرية ومن ثم للعقـل  
المتخيـّل، نورًا تاريخياً  

راً متطوراً، وفك
وعقـالنيًة كونيًة  
وكينونيًة هدت  
اإلنسان والتاريخ إلى  
معرفٍة كانت ترقى  
وتعُظم، أو إلى حقـائق  
وغايات أو مقـاصد  
رفيعة وإستراتيجية،  
  .أخالقيٍة وقيمية
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5 العقُل م�;ر الف%� وال��!قة، وال�!:ِة b:ا ال��aع، . وه?�ا bان لق; ُن�ِّ
… وال�اكEِ ال�!اسي واله��ة؛ واع�sِ أداة ال���� وم¡!اَر الف(
لة والفاضل

غ��سِة، َحَ%:ًا في األخالق، لق; ُجِعل العقل، في الفل�فة أو األمE ال:
وض�اD} أو ِم�ّ?اٍت في ال���ة وال��ر، وال�قِ; والق
!E، والف�
ِ� b:ا الفهE؛ 
وم$ ثE في الأو�ل وت�اصِل الأو�ل، وال�ل
ِل والق�اءة، وال:�اَك:ِة ال�ق;ان!ة 
ِل:ا ه� روحان!اٌت وم�ال!ات، معال!اٌت و�ق
�!ات، م�ادراٌت وم�لَّ:ات، ث�اب� 

 .خال;ٌة وج�اه� وما ورائ!اٌت وزمان!ات
 

أش�ت% إلى انع�اسات الفل�فة األورو;4ة في ال�عي الع�;ي وحلل%2  •
ماذا ع� الcُع/ . تCل4اتها ال2ار�4aة وال�عاص�ة وت?�رها IاتCاه م�.$�ة العقل

 الغ�;ي األورو;ي وت�Hالته في الeات الع�;4ة؟
ل�ك ع�; الع�#ي ال:عاص�، أو ال9ُع; الَغْ�#ي، األورو#ي، في ال�عي وال� –

مل��ٌ� وbّ�ان؛ أQ ) إذا جاز الِ�فاُ� على ه�ه ال:ف�دة الق�!ة(ع�; العاَلْ:�ال�ي 
ه� م�ثِّ�، أسهE في نقل ال�(ارات ال:�ل!ة ال:هاو�ة وال:ع�ِّ�ة، م$ حاِل 
الفق� وال�6ِع، وال:�ِض وال6هل والع:ة، إلى حاٍل َت�
َّ$ وتvمَّ$ ف
ها ن6اٌح ما 

ي ال�:��ات وال�#��ات؛ وفي العّلE و{عادة العّلE ال�(ارQ؛ وفي اإلدراك ف
 Eِ!c�وال:ع�فة و{عادِة اإلدراِك وال:ع�فة، b:ا الع(!ِة وال(9ِ} واألش?لة، وال

؛ وفي االق�اد وال�!اسة والف%
ِ�، b:ا في )ال:ْعَ�!ة(= ك:ا ال�:!ة والَ:ْع�َ�ة 
 …الف�
ِ� والأو�ل

 

ون6ح، ال9ُع; األورو#ي في ال�ات الع�#!ة، وفي األمE الع;ی;ة الي  َت�ّ�َر،
فق; bان الغ�ب س9َّاًقا . كان� ُت;َعى DاألمE ال�ائ�ة في @��r ال�:� واإلصالح

 !eأو ت� r
sة”إلى ت�!�
؛ وفي نvع الله�تة، ورفِ� “ال�ش;�ة الالت
؛ وفي ال�ق;ان!ة األس��ة؛ ورفِ� الx(�ع ال�!اسي لألنc:ة ال�اك:ة ال:�sّ;ة

  .ال�(ار�ة االس!عاب!ة وال�xَّ��ة

  
 
كم كان عميقـاً  
وواسعاً تأثير علوم  
النفس وعلم النفس  
االجتماعي العيادي، 
وما إلى ذلك، من  
تنقيب وكشٍف للخفـايا  
والرغبات عند اإلنسان؛  
أو لما هو غوري  
ومطمور، َمْنسي وغير  
واٍع، ِظّلي وذو  
دوافع حضارية، 

ية وثقـافية  وحاجاٍت عقـل
  .وإنجازات

 
 
فقد كان الغرب  
سبـَّاقـًا إلى تطبيق أو  

الرشدية  ”توظيف  
؛ وفي نزع  “الالتينية

اللهوتة، ورفِض  
األسطرة؛ ورفِض  
الخضوع السياسي  
لألنظمة الحاكمة  
المستبّدة؛ وفي  
النقدانية الحضارية  
  .االستيعابية والتخطَّوية
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vَّ
الغ�ب س9ّاق في . وفي ال�اقع، ال9ُع; الغ�#ي في ال�(ارة ال��a9ة م:

£ة الف�ل ب
$ ال;ی$ وال;ولة؛ وفي ت���� الف%� وال:�اهج، ال:?ان واsل

والvمان؛ وفي َوْصE و{لغاء الِع�قان!ة والع���ان!ة معًا، وال�س!ِع الع:!قي 
لل:َ;ن!ات والعلEِ؛ وفي م�اك:ة ونقِ; ال:�لَّ:ات وال:�ادرات b:ا ال!ق
�!ات، 
وabِف ال:��6ب وال:?�sت، الcّّلي والالواعي؛ وفي ال;ّب� وال�ل
ل أو 

 ٌّQ��!اد و¤!:�ة، س;sوغ
� عادٍل، شاق�ليٌّ وغ
�  الق��� ل:ا ه� اس
ت(ام�ي أو غ
� تعا@في غ
� َم�9ّاوQ و{ن�ان�Q، عال:
�ّي وم�?�ني، 
ت�اُح:ي وُل�فاوQ وم$ ثE تعا@فّي وت%افلي، تغاُی�Qّ واس!عابي إسهامي 
� b Ebّ�ا م�اج
$ إلى نق; Dُع;نا الxاّصِ في ال!ق
�!ات  و{�6ابي، م$ ه�ا یف�َّ

ِ$ وال:��َج�؛ و{لى ال;بُّ� وااله:ام Dال:��6ح وال:�غِل5، وال:�لَّ:ات، ال:َقْ;سَ 
 $َّ:)ال:هvوِم وال:ه;ور، ال:�(َعِف وال:��ود، الَ:�فّي وال:��6ب، ال:

�، أ�ً(ا، … وال:?�sت، ال:ق:�ع وال:غ;ور، ال:ه:َّ¯ وال6ائع وذاك نفُ�ه �ف�ِّ
 ِ$�ّ�b:ا ال�%�ص  أّن حاجات�ا لل�ّه� والف��غ، والغ�ِل b:ا ال:��، وال

�ُّ
 .كان� حاجًة ح(ار�ة، ودافعًا أو دوافع ع;ی;ًة مvاملًة للقّ;م وال�ّ�ر والغ
 

ال9ُع; ال:ع�في، ع�; الغ�#ي، غ�اء ال%ّ!ِ ال�(ارQ والق;م االس!عابي 
 Q6اوز، وه� Dُعٌ; أف(ى إلى ث�رات العلE وال%��ل�ج!ا، وال:ع�فِة نفِ�ها …ال

وشى م�اقع ال�اصل االج:اعي الُ:�يء لإلن�ان ك:ا ال��رة واإلعالم 
لق; وeّف … وال�اس، أو ال�Q شّ!أ الف�َد وال�اصل!َة، وال:6:َع b:ا الف%�

الَغْ�#يُّ ال:ع�فة لع:
r س!��ته على الaع�ب واسb َّ;s:ا ¤!َ:$ وت�ّل}، 
وم�قsلها،  واسغّل b:ا الََهE لغاٍت، وثقافاِت األمE، أو ت�اَثها وث�واتها، ن�غها

 …آمالها ورجاءاتها
  

  
 
في الواقع، الُبعد  
الغربي في الحضارة  

الغرب  . البشرية مميَّز
سبـّاق في الفصل بين  
الدين والدولة؛ وفي  
تطوير الفكر  
والمناهج، المكان  
والبيئة والزمان؛ وفي  
َوْصم وإلغاء الِعرقـانية  
 والعنصرانية معاً،

 
 
 
كم كنـّا محتاجين إلى  

الخاصِّ في  نقد ُبعدنا  
اليقينيات والمسلَّمات،  
المقَْدَسِن والمنرَجس؛ 
وإلى التدبُّر واالهتمام  
بالمنجرح والمنغِلب،  
المهزوِم والمهدور،  
المستضَعِف  
والمطرود، الَمنفّي  
والمحجوب، المتضمَّن  
والمكبوت، المقموع  
والمغدور، المهمَّش  

 …والجائع
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•  gعcال� ارة األورو;4ة على “ أم�اض”ت�.$ون في ت�ل�ل&% ل
4lاب الcع/ اإلن�اني ال�2اك�ي وال2&افلي وال�2اصلي على م�j�2 العالقات 

 �=cةال� . mه ال2ي ی2فe/ م� ال�2ض4ح ح�ل وجهة ن�9ك ه�ن�2اج إلى م$
 معها الع/ی/ م� الفالسفة وعل�اء االج�2اع وال0فq في أورو;ا؟

ُی�َق; في ح(ارات األمE ال��اع��ة سل�bاٌت مع:َّ:ة رت
9ة؛ أQ م�:َّ�ة  _
في ال�ّ�ف وال�!اة ال
�م!ة “ وح;اثةٌ ”آل��ة؛ ومع�فٌة تق�!ة أو ق�عان!ة؛ 

ف:ا ه� ع�ضٌة … االسهالك!ِة واالق�ائ!ة، واالس�#اح!ة واالس%�اب!ة
لل:�اك:ة وم�
� لل�ق; وال:�اس9ة ف�دان!ٌة وعvلٌة واس%فاء �6عل ال�!اة 
م�9ِع;ًة لآلخ� وال�اصل، لل�قافة وااله:ام Dال�aون العامة، وال:a?الِت 

وم�قsِل ال�s!عة  االج:اz!ة االق�اد�ة، وال�
vِّ ال�@�ي b:ا العال:ي،
�
 .وال��a9ة b:ا ال:آل وال:�

 
 Eال�ؤ�ُة العاّمُة للعال ،Q;ال�ق �cعّ�ض لل:�اءلة و{عادة ال�إلى ذل�، ت
وال�(ارة، ال�ج�ِد bله واللغة، ال�!Eِ واألخالق، ال:َ;ن!اِت واإلن�ان��ة، ال��!قِة 

ت ه�ه ال�الة وه?�ا صار … ال�اقع وال�وا�D!ة وال::اَرسات“ عقل�ةِ ”وال:ع�فة، 

َّل واإل�:اني، الالمعق�ِل وال:�الي، ال�ف�اني والقل
;اني bّله؛ وت�%ٌُّ� xَتَ�ّ%ٌ� لل:

 .رافٌ� لل:عه�د وال:اضي والغاب�
 

�اع��ة، b�الٍة م�ّل!ٍة م��xصٍة أو ل�cة  في م6ال فل�فة ال��رة ال�ِّ
وتار�خ الف%�، تار�x!ة أو ن:ٍ} ح!اتي، لق; غ;ا االنaغال األكD �sعالE الف%� 

وتEَّ اإلنaغال أ�(ًا D:9اد7 ت�عى … و#الvمان والار�خ، والع�ِ� واألوان

ها، وتغاذM مع ال�أس:ال!ة، وال:ع�فة الق�!ة، 
ال�;اثة أو ت��ل;ها وُت�
وت��ِر العل�ِم وال:َ;ن!ات وشى ال�!E الل
�sال!ة وال��الِت ال�(ار�ة ال:�ارعة 

 ّ
  .� Dالفعلوال���عة الsّ;ل والغ

  
 
 
 
أّن حاجاتنا للتطّهر  
والتفريغ، والغسِل كما  
المحو، والتحّصِن كما  
النكوص كانت حاجًة  
حضارية، ودافعاً أو  
دوافع عديدًة متزاملًة  
للتقّدم والتطّور  
 .والتغيُّر

 
 
 
 
 
لقد وّظف الَغْربيُّ  
المعرفة لتعميق  
سيطرته على الشعوب  
واستبدَّ كما هيَمن  

كما    وتسّلط، واستغلّ 
الَتَهم لغاٍت، وثقـافـاِت  
األمم، أو تراَثها  
وثرواتها، نسغها  
ومستقبلها، آمالها  

 …ورجاءاتها
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العقل!ة ال��اع��ة، أQ ال:6:عاُت واالی;ی�ل�ج!ات الق���ة جّ;ًا وال:�قَّ;ة 
�ة وم$ ثE م�قَّ;ة في م�ا@r و@9قات َّ�Dالعل�م ال�ائ�ة، حالة أو �eاه� ق; ت%�ن مغ
أو ق�اعات وش�ائح م�ج�دة داخل أمE غ
� ص�اع��ة، غ
� رق:ان!ة، Dع
;ة م$ 

 .اآللة وال��رة واإلل%�ون!ات ث�رات ال%��ل�ج!ا واإلعالم b:ا
 

لق; اك��ِ� ال�cاهُ� اآلل��ُة وال%��ل�ج!ا ال�ائ�ُة، وال��اع��ُة ال:عقَّ;ة، العق�َل 
ففي تل� ال�الة، َتَ�ْلع$ اإلن�ان، وانsهَ�، وعv6 ع$ الل�اق . وال�اصل!َة وال:ع�ى

ع، اآللِة ال�:َّاء أو Dال:غّ
�ات؛ و#�ل� فه� ق; َتaَْ!أن، وغ;ا أش9ه Dال�sغي أو ال:ا
 ٍEوذاك ما ألغى ال:اورائي والعا@في، … ال%ائِ$ ال9ِال مع�ى و#ال �!:ة أو اس

ال:aاع� ال:آخ!ة واالنفعاالت ال��a9ة وما ه� ذاتاني ونف�اني؛ وسق} أو غاب 
ال%
��ني واإلن�ان�Q، وما ه� خاصٌّ Dاإلن�ان وال%�ني  !ه أو ال�!:ي واإل�:اني 

 .ل:�الي، ال:�9ّاوQ وال�اح:يك:ا ال�وحاني وا
 

وفي الxالصة، إّن الفل�فة، ال:ْ�ِث�ة لل�?:ة م6انًا ودائ:ًا وbلِّ!ًا ق; غ;ت 
هي الق�ل االس�ات!6يُّ في ال�ج�ِد القائEِ أمام ال�َّق:ان!ة وال��cان!ِة ال:�(ة 

�ك ب
$ األنا الَعَ�#!ة واألن� الغ�#ّ!ة، لa:قى أو الق; ك:ا ال�ف�!ة، وفي ال:ل
صارت ال�ق:ان!ة، أو فل�فة ال�اصل االج:اعي، ُت:�ِّل الفل�فَة وت�مvِن الق�َل 

 َّQ�:َ?�ِيَّ (= ال، والِ�ْ?: في الفعل وفي ال��!قة، الع:ِل وال�ل�ك، ) الِ�ْ?:يَّ
اإلرادِة وال���ة، ال;ولِة وال�aائع، ال:¡!اِر والِعلE، اللُّْق:��اِت وال:َ;ن!ات والع;الة 

 .، ال:��rِ وال:�ه6!ات وال��رات العل:!ةاالج:اz!ة
 

 :في cuارٍة أخ�j، الفل�فة ال�اه0ُة خ?اIان
خ�اٌب في اللغة وال9ال�!ات واألل��!ة؛ وفي ال�عي وال�ل�ك، والعقِل  - أ

  ك:ا ال:فا¤!E وال:��ل�ات؛ وفي ال�وا�D!ة والعالئ�!ة b:ا في ال�اصل!ة

  
 
 
 
 
لقد اكتسحِت الظواهُر  

نولوجيا  اآللويُة والتك
الثائرُة، والصناعويُة  
المعقَّدة، العقولَ  
 .والتواصليَة والمعنى

 
 
 
 
 
 
 
في تلك الحالة، َتَسْلعن  
اإلنسان، وانبهَر، وعجز  
عن اللحاق بالمتغّيرات؛ 
وبذلك فهو قد  
أن، وغدا أشبه   َتَشيـْ
بالبرغي أو المتاع،  
اآللِة الصمَّاء أو الكائِن  
البِال معنى وبال قيمة أو  

 …اسمٍ 
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وال;وائ� االج:اz!ة؛ وفي ال�xa!ة وال:6:ع، وفي الف%� وال�?:ة أو ال�قافِة 
ذل� ال�xاب ق�امه، أ�(ًا، األْ�ِ�ّ!اُت وال:ع� ّ!ات، وال�!:ّ!اُت b:ا  .وال:ع� !ات

وهي، ه�ه الق�ُل العقالني في ال�ج�د وال�!اِة b:ا في ال:�?�ن!ة، . الف�ّ!ات
وه�ا، Dق;ر ما هي، أخ
�ًا، إع:ال العقل في الع:ل . وال%
��ن!ة والعال:!ة


�، وفي الف(
لة وال�!:ة والف��ن xوت%�ن الفل. وال �
�فة ق�ًال في الالعقل وغ

ل وال�ج;ان، وال�;ِس والف%
�، واالعقاِد b:ا اإل�:ان ّxالعقل b:ا في ال:

وح�ة ودفء ال;ّی$ أو ال��
$ إلى ال�6#ة ال�فل!ة في الف�د وال��ع  .وال�َّ
أّما ال�xاب ال�اني للفل�فة ال�اه�ة فه� ما َ�:ُ�ل وَ��(� ب�اس�ة  -ب

إّنه b:ا صار مأل�فًا . األم
�bي –ني، أو اإلن%ل
Qv س?��  –العقل األن%ل� 
ال:�ال�!ة، ال�ر�عان!ة، : مأن�سًا، الق�ل أو ال�xاُب في فل�فات هي م$ ن��

ال:�فعان!ة، ال:!:!ائ!ة وال6
��!ائ!ة، ال��ران!ة االج:اz!ة، الفل�فات ال�اDعة 
Eعة، ث�راِت الِعل!sار�ِخ أو ال�
�ل�ج!ا أو ال:ادة، الsوال��رة واإلعالم م$ ال. 

 

فه:ا قاDالن . ال �ع�ي ه�ان ال�xاDان إلغاء أح;ه:ا ل:�ل�ة اآلخ�
لل�اك$ وال;اُعE؛ وه�ا، ب;ون أن �ع�ي ذل� ت��bّ ال:�قف ال�Q ی�M ر@انًة 
 $ِ
أو خفًة وِقّلة نفٍع في ال�xاب األول، أQ ال�اِئ; ال:��َج� D��5 الع

��bّ، م$. األورو#!ةجهٍة أخ�M، الق�َل اإلن%ل
Qv األم
�bي  وم$ ال�;ی; أن ن
 �
ال�Q ی�M نف�ه صاح5 الق�ل األرفع واألنفع، األهEّ وغ
� الأّملي، غ

وفي ال�اقع، إّن ال�ق:ان!ة . الغ�ائي، غ
� ال�ف�اف أو ال::�6ِج ال:�ذول
) فل�فة ال:6:ع ال��اَع�Qّ أو اآلل�Q وع�ِ� الvّّر وال%��ل�ج!ا ال:�فِلة(

 .ل��cان!ة ج;اً تغّ�ت م$ ا
 

وال م�فعًة راه�ًة ف�ر�ًة م$ ال:�اقف ال:�اد�ة D:ّ; ال��6ر ب
$ ال��cان!ة 
ق:ان!ة داخل ال:;رسة الع�#!ة ال�اه�ة، ف�اك فعٌل ن:ارسه ع�; eه�ر bل  وال�َّ

  وفي ج:!ع األح�ال، ه�اك. ن��cٍة أو أدروجة في م!ادی$ العل�م اإلن�ان!ة

في الخالصة، إّن   
ْؤِثرة  الفـلسفة، الم

للحكمة مجاناً ودائماً  
وكلِّياً قد غدت هي  
القول االستراتيجيُّ في  
الوجوِد القـائِم أمام  
الرَّقمانية والنظرانيِة  
المحضة كما النفسية، 
وفي الملتقى أو  
المشترك بين األنا  
 الَعرَبية واألنت الغربّية

 
 

غدا ُملِّحاً جّداً، بل هو   
في حْكم الواجب أَْن  

وجد  يكون، أْن ين
ويدُخل في الحاضر، أْن  

عوُد   يتزمَّن ويتحيَّن،
اإلنسان إلى فضيلة  
التواضع التي يرفضها  
في وعيه وسلوكه  
اإلنساُن التكنولوجي  
بخصائصه الجبـّارة  
االستكبارية والمغطرِسة  
حيال ما آل إليه موقعه  
الجَبروتي في الوجود  
والمعرفة والتكنولوجيا، 
وعصر الزّر والرقم، 

متفـاقم  وتنرجسه ال
 .الالمحدود
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 :في ال:;رسة الع�#!ة ثالثة م�اقف؛ وهي
� ه�ا ل!� فل�فة؛ بل ول!� ال�اف(�ن لل�ق:ان!ة وح6هE أّن األم .1

Eه� فل�فة عل. 
��ن أو ال� !قانّ
�ن، اإلنقائ
�ن  .2  .ال:ه6َّ
 .ال�اف(�ن أو العقالنّ
�ن ال�اقعان
�ن  .3
 
فعقل0ة العال% وفه% خفاyاه الق/�yة : “م�ت هللا”نادj ن�2=ه بـــ  •

وال��2ر م� ال/ی� ت|د8 إلى ه/م العال% الق/y% ونه�ض عال% ج/ی/؛ غ�� 
عقل األورو;ي IاتCاه ال0ف�4ة وال2أل�ل ال�ف�~، أح/ث ن/و;ًا أن ت?�ر ال

ج�ح4ة ع�ق� ن�ج�4ة الeات على ح�اب ال2=ارك وال�2اح%، وهeا ی|د8 إلى 
اغ�2اب اإلن�ان ع� ذاته ال�2اقة Iف?�تها إلى الف اء ال2=ار.ي 
واالج�2اعي، وأ�� أن ت�9ه�ات ت=9ي اإلن�اني س22$ای/ مع ال2?�ر 

وسائل ال�2اصل ال�/یHة ل�V/أ ال2القي الc=�8، وق/ “ 2اللاح“ال2&�0ل�جي و
كائ0ات I=��ة ت��4 في ع$لة ف�2ل : ت&�ن الف�ض4ة ال�?�وحة .ال2الي

. ال�ف�2ض م�ع	/ اآللة م�ان اإلن�ان، أ�� أن هeا ال��0ار�� ال��2قVلي
 ما تعل4ق&%؟

; و�;ُخل غ;ا ُمِلّ�ًا جّ;ًا، بل ه� في حْ?E ال�اج5 َأْن �?�ن، أْن ی��ج _
،$َّ
�ع�ُد اإلن�ان إلى ف �لة ال�2اضع ال2ي  في ال�اض�، أْن یvمَّ$ و�

ی�ف ها في و4uه وسل�.ه اإلن�اُن ال2&�0ل�جي aI+ائ+ه الcّCارة 
االسc&2ار�ة وال�غ?ِ�سة ح4ال ما آل إل4ه م�قعه ال�VَCوتي في ال�ج�د 

. فاقE الالم�;ود، وع�� الvّر وال�قE، وت��ج�ه ال:وال�ع�فة وال2&�0ل�ج4ا
 v

�ل�ج!ا، abاه;، ضxّ:� ت:ّsالف(اء أو ال Eفي عال �a9ل%أّن إن6ازات ال
اإلن�اِن العال:ي وال:6:ِع ال;ولي، وفاق:ْ� سل��ا على ال�s!عة وال�ف�، 

 .والعلEِ وال��رة، وال(�ء وال�اصل

  
 
 
ثّمة َمن َحَمل على  
الفـلسفة الَغْربية، وال  
سيّما فـلسفة المدلَّل  
األوروبي المتنرِجس  
والعدواني؛ فطالب  
بطردها أو تغييبها، 
ونكران الحاجة إليها أو  
التنّوِر بخبرتها  
وتاريخها، وبمنهاجها  
 .ورؤيتها على وجٍه خاصّ 

 
 
 
 
 
أن الموقف المناِقض  
تجاهها قد نعثر عليه  
عند أولئك الذين  

وانبهروا  “ اْنَسَبعوا”
بتلك الفـلسفِة؛ فطالبوا  
بامتصاصها  

تذواتها، بتمثـُّلها  واس
 .واستدخالها
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�ٌك بaم Qاألنا واألنَ�، أ $

�ه:ا Dُع;ًا إلى جان5 ما ه� مّفrٌ ح�له ب
وُف�وقًا أو تaابهًا وت:اُثًال، یّفr أ�(ًا ومM�6 االه:ام ع�; ال:فّ%��$ 

$ a:Dاكل الُ%لِّ وال�ّ
vِ العام، وش�وِن ال:6:ع وص�اعات األف%ار، ��cال�
وأم�اِض ال�اصل!ة، واض��اDاِت مقامات وأجهvِة ال�xa!ة وأغ�ارها وق�اعها 

�ال، وم�;ود�ِة الُع:� وال�ج�د، واس�الِة األعلى األخالقي، وفل�فاِت ال�
ال�ابr ب
$ اللغة والف%�، الsل!ِغ والsلُّغ أو اإلرسال واللقِّي، أو اإلرادة 

 .إلخ… والق;رة، ال�اقع وال:ع�ى، الaيء وال%ل:ة
 

على bل ضفٍة ل�ه� الار�خ وال�(ارة �قف العقل ال:عق5ُِّ ال:�ق5ُِّ في 
ففي bل ف%ٍ� أو فل�فٍة ق�اٌع أو : أو ال�جه وال�ع
;م�ض�عاٍت عال:!ة ال9ُع; 


£!ة، ال�ّ�� وال6فاف، ال�xُف م$ تsّ;الت sة واألن�اق ال£
sمق�لٌة غ�ضها ال
ال:�اخ وم$ ال�6ع والcلE وال�6ر، وم$ مa?الِت ت�اق¦ ال:!اه وت%اث� 

6
� أو ال:�:!ات ال�s!¡!ةa
$. ال�?ان وع;م bفا�ة ح:الت الْ، وعلى الّ(ّفَ
الع�#!ة b:ا الغ�#!ة، ت�ارع األف%ار، وال:�اقف، وال�!E، واألو@ان، 
واألی;ی�ل�ج!ات، وق(ا�ا ال�الح واألم$ والغ�اء، وال�ادم ب
$ أنc:ة 

 .ال�:��ات b:ا ال�#��ات الف�د�ة وال6َ:¡!ة ال6:اz!ة
 

 ثّ:ة َم$ َحَ:ل على الفل�فة الَغْ�#!ة، وال سّ!:ا فل�فة ال:;لَّل األورو#ي

sها، ون%�ان ال�اجة إل
ها أو 
ال:��ِج� والع;واني؛ ف�ال��D 5دها أو تغ

وه�ا، في . ال�ّ�ِر �sxDتها وتار�xها، و#:�هاجها ورؤ�ها على وجٍه خاّص 
“ اْن9َ�َع�ا”ح
$ أن ال:�قف ال:�اِق� ت6اهها ق; نع�� عل!ه ع�; أول£� ال�ی$ 

�واتها، ب:�ُّلها واس;خالهاوانsه�وا بل� الفل�فِة؛ ف�ال�sا Dام�اصها واس. 
 

 $
أما ال:�اِل�sن D:;ِّ ال��6ر وال9ادل، وت:ه
ِ; ال:عاب� ال:�ف�ة ال:ِ�نة ب

$ الغْ�#!ة والَعَ�#!ة، فق; انف(�ا م$ م��لrٍ ف��اه ومفاده أّن الفل�فة الفل�ف

 
 
 
 
 
أما المطالِبون بمدِّ  
الجسور والتبادل، 
وتمهيِد المعابر  

مرِنة بين  المنفتحة ال
الفـلسفتين الغْربية  
والَعرَبية، فقد انتفضوا  
من منطلٍق فحواه  
ومفـاده أّن الفـلسفة  
العربية ال تحتاج لخبرة  
الغربيين، وال حاجة ألن  
نسير في الخنادق  
 الفكرية التي أنشئوها
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$، وال حاجة ألن ن�
� في ال�xادق الف%��ة 
الع�#!ة ال ت�اج ل�sxة الغ�#
ه�ا م�قٌف . الي أنa£�ها، أو ألن ن%�ر الق(ا�ا الف%��ة الي D���ها وحف�وها

. ع�sّ ع$ مaاع� الّ(
r والَ%ْ�ب الي ی�
�هاال �xل� م$ ال�
�ة وال��;، و�ُ 
 ٍEاد “عالِ:!ة“ع�; الع�#ي، ن6اُح أم:في اناج ن��cاٍت فل�)!ة Dاه�ة، وفي اع

 .@�ائr وم�انع د�!قة في اناج الف%� واآللِة، وم�اك:ه وت����ه
 


$ الع�#!ة ّْفَ اسs;اد�ُة �eاه� ال�اصل االج:اعي م�!ِ��ٌة في ال(َّ
إّن اسa2/ام وسائل ال�2اصل االج�2اعي ق/  .”ال;ار العال:!ة”وفي  والغْ�#!ة

، ووس�اًسا َقْه�ّ�ًا؛ أو سل�ً.ا إرغام4ًّا، وو4uًا م���مًا “مان4ا”غ/ا ه�ًسا أو 
وذاك اسa2/ام ق/ أغ�ق في ِخَ ّ�ه، وقاد إلى  .وغ�� ُحّ� أو غ�� م�|ول

ه0ا �Jc م�j�2 و . “الCانح“اإلدمان، وأوقع في ال� ?�ب، والالس�8ّ، و
، واألم�ر الHقافي، وانقفل االه�2ام Iالeات، وخّف ال2أّث� Iال�=�الت ال��م4ّة

والq�9 في االنعاق وال��ر؛ وفي الq�9 “ األخال�!ة”الع:ل!ة، و#ال�6ان5 
ع$ مع�ًى لل�!اة والُع:� وال��a9ة، أQ ع$ ال�ّقr أو ال:�اعي إلى ال�ُّ(ج 

ل والق�M ال;ی�امّ!ِة في ال�xaّ!ة ال�اصلّ!ة وتعv�v اإل�6ابي واإلسهامي، ب
  .العقالنّ!ة، وال(اف�ّ�ة ال%افل!ِة وال(ام�!ة

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
إّن استخدام وسائل  
التواصل االجتماعي قد  

، “مانيا”غدا هوًسا أو  
ووسواًسا قَْهريـّاً؛ أو  
سلوًكا إرغاميـّاً، ووعياً  
محكوماً وغير ُحّر أو  

وذاك   .غير مسؤول
م قد أغرق في  استخدا

ِخَضّمه، وقـاد إلى  
اإلدمان، وأوقع في  
المضطرب، والالسوّي، 

 .“الجانح“و

 

 2021 - 23العــدد  : »و فــــــي أنفسكـــــــــــــم«سلسلــــــــــة   27



 المدرســـــة العربيــــــة الراهنـــــــة بحســــب علــــي زيعـــــور...  شهــــــادات  

  

 2021 - 23العــدد  : »أنفسكـــــــــــــم  و فــــــي«سلسلــــــــــة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلــوم النفسيـة العربيــة  مؤسسـةإصـدارات  
 2021جميـع الحقـوق محفوظـة  للمؤلــــف  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� العلــوم النفسيـة العربيــة  مؤسسـةإصــدارات   �

 2021ـوق محفوظـة  للمؤلــــف  جميـع الحق


	شهادات ...  المدرسة العربية الراهنة بحسب علي زيعور
	الفهرس
	1-حـوارات
	1.1- حوارات... العام  2019
	إستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي غدا وسواسًا قَهْريّاً قاد إلى غياب الاهتمام بالذّات



	الغلاف الأخير



