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كتاب إبراايي دروك« :فري الفسفرف االمرالدي

درنهج وتطبير » يرر

لمفرا ات

الفكا الفسففي االمالدي المعاصاُ ،
واعتبا الكتاب أفضل دا ألفر العراب المثروث:ي فري
يذا الباب و أي دا يتميز ب يو جانب المنهج التطبيقي كما تميز بالتجويو واالبتكا
دنهجرررر فرررري يررررذا الكترررراب يو التررررا ياي والمقررررا ي وفي الكترررراب رررروي عرررر

المفتشاقين ودو ي في دجال العناير بالو امرات االمرالدي بشركل عرال وبالو امرات
الفسففي بشكل خاص
يناقش الكتاب دفأل األصال والفمات في الفسفف االمالدي لساد عسى الشكوك
المثا ة تجاه الفسفف والفكا الفسففي عنو المفسمين

- 1الكتاب ..منزلته وقيمته

يعو كتراب الروكت :إبراايي دروك :فري الفسفرف االمرالدي

درنهج وتطبير

الصرراد مررن 1496ل ،أ ررو أي ر المتلفررات الاالرروة خررال ل النصررق األول د ر الق ر ي

العش ي في قل الفسفف االمالدي وتا ياها ،الثقل الرذ ترأخا االيتمرال بر فري
*  -با

ودفكا د الممسك الع بي الفعودي ليس تث يا دجس «الكسم »
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ثقافتنا

●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

المجرال الع برا الثروي  ،وقرل فير االبتكررا واالبروا  ،ولر يشرهو فيمرا بعرو تااكمرا

دتصال يتف بالتط :والتجود

ودثل صوو يذا الكتاب روثا الفترا فري وقتر  ،كراي جروياا برأي يرر لر فري

دفررا ات تطرر :الفكررا الفسفررفي االمررالدي المعاصررا ،وبشرركل يفررتوعي التوقررق

عنرروه ،وذلررل لتميررزه المنهجرري والتررا ياي د ر جه ر  ،ولكون ر جرراك دبكرراا ومررابقا
لسكثيا د الكتابات والمتلفات في قس
و ين تتبر الروكت :داجرو ف ر

الو امرات الفسفرفي فري دالر عرال ،وتوقرق

عنو الكتابرات الع بير التري أ خر لسفسفرف االمرالدي  ،اعتبرا أي كتراب الروكت:

إباايي دوك« :يو أفضل دا ألفر العراب المثروث:ي فري يرذا البراب ،ودر أنر لريس

تا ياا شادال لسفسفف الع بي  ،فقو بفر دتلفر األمرس الصرحيح لمثاولر الترأ يخ
()1

لسفسفف الع بي تأ ياا جادعا ،ودثل عسي تمثيال فنا»

د ذلل فهناك د تجاوز يذا الكتاب ول يأت عسى ذكاه ،وال أد

تغافال أل

نفيانا ،أل لوجه نظا عنو أصحابها د دوي أي يصرا وا بهرا ،ودر يرتالك الروكت:
أ مرو دحمرود صربحي أمرتاذ الفسفرف االمرالدي بجادعر االمركنو ي  ،فري د امر

تتب فيها اتجايرات الفسفرف االمرالدي المعاصراة ،مسر عنرواي اتجايرات الفسفرف
()2
االمالدي في الوط الع با
ود يتالك أيضا ،الوكت :إباايي أبو بي في د ام تتب فيها التيا ات الاليفري

فرري الفسفررف االمررالدي المعاصرراة ،مس ر عنررواي الفسفررف االمررالدي المعاصرراة فرري
()3
العال الع با
ويذكا لهذا الكتاب ويفجل ل أن جاك بعو ثالث منوات عسى صروو كتراب

الشرريخ دصررطفى عبرروالاا

تمهيررو لتررا يخ الفسفررف االمررالدي الصرراد مررن 1499ل،

يذه الفتاة الزدني المتقا بر جعسر

كرل كتراب يرذكا بالكتراب ا خرا ،ويرذا درا

امررتفاد دن ر كترراب الرروكت :درروك ، :وذلررل لسشررهاة الوامررع الترري ظرري بهررا
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كتاب الشيخ عبوالاا

لكون د أمب المتلفات الع بي في باب

وظرررل الثررروي عررر يرررذي الكترررابين دقتانرررا فرري بعرررا الكتابررات الع بيرر ،

كالذ أشا إلي الوكت :دحمو عابرو الجراب

رين اعتبرا أنهمرا يمرثالي در أير

المثاوالت ،إي ل تكونا أيمها عسرى االطرال  ،وأعطايمرا صرفتي ال يرادة والطمرو ،
وقال ع دتلفيهما إنهما د األماتذة الذي أمهموا إمرهادا كبيراا فري إعرادة بعر

و إ ياك الفسفف في الفكا الع برا الثروي  ،بعرو أي بقير د نوقر دقموعر طيسر

عصا االنثطاط ،بل دنذ وفاة اب

()9

شو

ويذا التزاد واالقتااي بين الكتابين ودا اتفما ب د

يادة وتميز ،لفر االنتبراه

إلررى طبيع ر تسررل الفترراة ،فترراة أ بعينيررات الق ر ي العش ر ي  ،الترري يمك ر أي تعررو د ر

الفتاات التي شرهو فيهرا الفكرا الفسفرفي االمرالدي المعاصرا تطر :ا وتقرودا وانبعاثرا،

أمه في نهض وتأميس قل الفسفرف االمرالدي وتا ياهرا ،وذلرل بعرو أي كراي
يذا الثقل تهيم عسي بشوة كتابات المفتشاقين الغ بيي

ويذكا لكتاب الوكت :دوك :أن كترب بسغر مرهس ووا رح بعيروة كرل

البعو ع الغموض والتعقيو ،وع كل درا يكتنرق كترب الفسفرف عرادة قرويمها
و ررويثها د ر تصررعيب و إبهررال ،يكرر:ي دتعمرروا أ يان را ،لتكرر:ي يررذه الكتررب د ر

ايتمال الااص د دوي العاد

ويررذه الفررم كان ر دتوقع ر ودنتظرراة د ر الرروكت :درروك ، :وليف ر ي يب ر

عسي  ،ويو الذ عاف دجم السغ الع بي بالقاياة زدنا ط:يال شا ف نصق ق ي ،إذ
انض إلي من 1497ل د ناب عاف آنذاك بمجموعر العشراة الطيبر  ،كراي در

بي رررنه ال ررروكت :أ م رررو زك ررري ،وال ررروكت :عب رررو ال ر ر زا الف رررنه ، :وال ررروكت:

عبوالوياب عزال ،والشيخ عبوالوياب خالف ،والشيخ دحمود شستوت وآخ وي

وفرري يررذا المجمر  ،تررو ا الرروكت :درروك :فرري دناصررب  ،در كاتررب مررا مرن

1494ل ،إلى أدين عرال مرن 1471ل ،ثر ليفرا لسمجمر مرن 1469ل ،خسفرا لسروكت:

ط

فين ،وبقي في دنصب ليفا إلى من 1449ل
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ثقافتنا

●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

و ين توقرق الروكت :دروك :أدرال كتابر فري الطبعر الثانير  ،وجرو أي لريس
ينرراك دررا يفررتوعي امررت ناف بثر  ،وال إعررادة د امر  ،وجررل دررا أدخررل عسير كرراي
أقاب إلى التنقيح دن إلى الزيادة
- 2املنهج وتطبيقاته
د أكثا دا تميز وتف :ب كتاب الوكت :دوك :عسرى الكتابرات الفسفرفي
األخررا  ،يررو ذلررل الجانررب الررذ يتصررل بررالمنهج التطبيقرري ،فهررو در أكثررا المتلفررات
و و ا في المنهج د النا يتين النظ ي والتطبيقي  ،واتف بالتجويو واالبتكا در
يذه النا ي  ،وكان يذه در أعظر نجا اتر  ،بثير يمكر القر:ل إنر كتراب
في الفسفف د جه  ،وكتاب في المنهج د جه أخا  ،وال يزال إلى اليول يثتفظ
بهذه الفم المتفوق
وقسيس ر يرري الكتابررات الترري تميررزت بررالتف :المنهجرري ،أو التجويررو المنهجرري فرري
الو امات الع بي واالمالدي  ،ولهذا فإي كتاب الوكت :دوك :يصسح أي يك:ي
كتابا نموذجيا ُيثتذ ب في قل المنهج وتطبيقات  ،وبإدكان أي يقرول در يرذه
النا ي  ،ويو س كنموذا في كيفي تطبيقات المنهج في قل الفسفف االمالدي
وتا ياها
ودا يعزز د قيم يذا التميز المنهجي لكتاب الوكت :دوك ، :أي صوو ه جاك
في وقر دثرل بواير االيتمرال بو امر ترا يخ الفسفرف االمرالدي فري المجرال الع برا
الثرروي  ،ول ر تك ر ينرراك تااكمررات مررابق عسي ر مررو كترراب التمهيررو لسشرريخ
دصررطفى عبرروالاا  ،د ر ذلررل تمك ر الرروكت :درروك :د ر أي يبتكررا لنفف ر
دنهجرررا تطبيقيرررا جويررروا ،ولررر يكررر تابعرررا أو دقسررروا فير ر أل ررو در ر المت ررأخ ي أو
المتقودين
والمرررنهج الرررذ يعررر:ل عسير ر الررروكت :دررروك ، :ويقتا ر ر ف رري د امر ر الفسف ررف
االمالدي وتا ياها ،يتحود في نطاقين يما
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أوال المنهج التا ياي ،الذ يا في الوكت :دوك :أن المنهج «الذ يصعو بنا

إل ررى األص رر:ل األول ررى ،وينم رري دعسوداتن ررا ،ويز ي ررو ث وتن ررا العسمير ر  ،وبوامرررطت يمكر ر

امررتعادة الما رري وتكرر:ي أجزالرر الباليرر  ،وعرراض صرر :ة دنرر تطرراب الواقرر دررا

أدك »

()9

كمررا أن ر المررنهج «الررذ يعرر:ل عسررى األصرر:ل الثابت ر  ،فيزنهررا بميزانهررا الصررحيح،

وينقرويا النقرو النز ير  ،ويثرذ الو ر واالخرتال والغسرو والتعصرب ،والثزبير العسمير

ليفررر أقرررل خطررراا درر الثزبيرر الفيامررري  ،ويثرراول دررا أدكرر أي يرر ب الثيرراة
()7

الفك ي باأل واث الفيامي واالجتماعي »

وجرراك اختيررا يررذا المررنهج ،بنرراك عسررى جمس ر د ر الاسفيررات أشررا إليهررا الرروكت:

دوك :في دقود الطبع األولى در كتابر  ،ويمكر الكشرق عنهرا وتثويرويا

في العناصا التالي

1رر ال ياسو البح التا ياي د ف وض يقول عسيها ،وأيواف نظ ي يصوب إليهرا،

وال يفتغني ع نموذا دت يل تجم الوقال عسى ياا ه ،ويبني الما ي عسى أمام ،

ولقو د ا المر خ:ي عسى أي يامموا بثروثه فري روك دعسودراته  ،ويثرودوا دعالمهرا

بقررو دررا يفررمح له ر اطالعه ر  ،فيقفرر:ي بالعصرر :والمرروا س عنررو خطرروط تثويررو

ويمي  ،ويصس:ي دا انقط أو يقطع:ي دا اتصل ،وال دناص لهر در أي يفعسروا ذلرل،
وقو ال يك:ي في عيب أو يضا

 2رر العيررب كررل العيررب أي يتحرر:ل التررا يخ إلررى دجموعر فر وض لرريس بينهررا و بررين

الواق صس  ،وأي تتخذ عسى أنها قضايا دفرسم ال داعري لبحثهرا ،وال دحرل لمناقشرتها،
أو أي تمنح قومي ال دب لها ،السه إال أن قو قال بها دتلق ماب  ،وذيب إليها در

قوي  ،وبذا تقق جرا عثراة فري مربيل البحر والو امر  ،وتثر:ل دوي تقرول العسر
وا تقال

3رر ُبسي تا يخ الثياة العقسي في االمالل بطالف د يذه الف وض ،فقيل درثال إي

الفاديي فط وا عسى ي يرزة التو يرو والبفراط فري كرل شريك ،فري الروي والفر
_______________________________
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إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

ُ
والسغ والثضا ة ،أو أي عقسيته عقسي فصل ُودباعوة ،ال جم وتأليق ،فال قبل له

إال بررإد اك الجزليررات والمفررادات دنفصررس  ،أو دجتمع ر فرري ييررا تنام ر وال انفررجال

وظر أي العرراب لر يصررنعوا شرري ا أكثررا در أنه ر تسقرروا دالرراة المعررا ف اليوناني ر فرري

صرر :تها الترري كرراي العررال كس ر دفررسما بهررا فرري القررانين الفرراب والثرراد  ،أو أن ر ال
فسفف له  ،وكل دا صنعوا أنه

راكوا األفالطونير الثويثر و ددويرا ،ولر يقرق

األدا عنو ذلل ،بل تب عسي نتالج شتى ،ال يزال يأخذ بها بعا البا ثين

 9رر إي دنشررأ يررذه الفر وض فرري الغالررب أنهررا لر تو ر بعررو د امر كادسر  ،ول ر

تفررتمو د ر التفكيررا االمررالدي نفف ر فرري أصررول ودصرراد ه ،و إنمررا أدستهررا صرر :ة

دشوي لما كاي دتواوال د الماطوطات الالتيني وذلل أي بعا درر خي القرانين
الثاد عشا والتام عشا عا وا لسحياة العقسي عنرو المفرسمين ،در دوي أي يكر:ي

له إلمال بسغرته  ،أو در دوي أي تتروافا لرويه المصراد الع بير الكافير  ،وانتهروا إلرى
ُ
أ كال ال يمك إال أي تك:ي م يع وناقص  ،ود يذا قو لها أي تثيا زدنا
9رر لر يبر بررو در ترروا ك يررذا الررنق

 ،وأقررول ط ير لررذلل أي يعرراض الفكررا

االمالدي في ذات  ،فيو س د ام واقعي في وك دا وصل إلى المفسمين د أفكا

أجنبي  ،وعسى أماس دا ولوت البي االمالدي نففها د بثوث ودناقشات ،ويعاف
دباشرراة ع ر ط ي ر وا ررعي والقررالسين ب ر  ،كرري يمك ر إد اك ر عسررى قيقت ر ،

وتفهم عسى وجه ث تتب أدوا تك:ين نشأة ونموا وكمراال ونضرجا ،ويبرين درو
تأثياه في الاسق والموا س الال ق

7ر رر إي د ام ر كهررذه يجررب أي تقررول عسررى النصرروص والوثررال الترري يرري دررادة

التررا يخ األولررى ،ودعاد ر الثك ر الق :ي ر  ،ومرربيل االمررتنباط وكشررق الثقيق ر وال

شل في أنها ،إي صح ثبوتها وفهم عسى وجههرا ،ولر تثمرل فر :طاقتهرا ،كانر

أو ح ص :ة تثكي الما ي وتعبا عن  ،وقرو ال يكفرى تس يصرها أ يانرا ،برل ينبغري

أي تقول كما يي ،كي تناقش وتثسل
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ثانيرا المررنهج المقررا ي ،الررذ يررا فير الرروكت :درروك :أنر المررنهج «الررذ يفررمح

بمقابس ر األش ر اص وا اك وجه را لوج ر  ،ويعررين عسررى كشررق دررا بينهمررا د ر شررب أو

عال قر  ،والمقا نر والموازنر در العسررول االنفرراني بمثابر المال ظر والتج بر در العسررول
()6

الطبيعي »

ويناك اج إلى يذا المنهج تثويروا فري د امر ترا يخ الفكرا االمرالدي ،وذلرل

ألي الكثي ي في نظا الوكت :دوك :دم عا وا لهرذا الترا يخ بفروا أنففره

في نطا

ي  ،وعالجوه د نوا دحوودة ،فأخذوا األفكا دنفصرال بعضرها عر

بعررا ،وكأنمررا نبت ر

كررل فكرراة بمعررزل ع ر األخررا  ،ولمفك ر ي دنفررادي ،

وكأنما عا ش كل وا و دنه في كهق أفالط:ي الذ ال صس بينر و برين العرال

الاا جي

فإذا دا عا وا لفيسفوف دثال اكتفروا بفراد آ الر وتس ري

بعرا دتلفاتر  ،در

دوي أي يعنوا بو ع و عا صحيحا في بي تر  ،أو أي يقانروه بمر كرانوا ولر  ،ودر

دوي أي يهتموا ببياي كيفي نشأة فسففت  ،والعوادل التي أثات فيها ،ودو ا تباطها
باألفكررا المعاصرراة لهررا و إي رراولوا دقا ن ر جرراكت دحرروودة ناقص ر فتقصررا عسررى
ف ررال ي رروا ي ع ررادة إال ب ررين فيسف رروف

بع ررا المف ررالل ،وتق ررق عن ررو بعرررا ا ف ررا

وفيسفوف ،أو بين دتكس ودتكس  ،أو بين دتصوف ودتصوف ،د أي يتالك جميعا

كثيرراا دررا تعاصر وا وتعا رروا ،ودا بثررثه فرري الغالررب رر:ل نقر
الاطأ أي ينتز الوا و دنه د بي ت وينفى در

()8

ع نوا الثقاف االمالدي األخا المتصس بها

دشررتاك ودر

ولر  ،أو أي تبحر آ اهه دنفصرس

واالبوا والتجويو كما يو وا ح ال يكم في يذا التحويو لسمنهج د النا ي

النظ ي  ،فهو د المنايج المع وف والمتواول والمفضس عنو الكثير ي  ،و إنمرا يكمر

فري تطبيقررات يرذا المررنهج ،ويرري التطبيقرات الترري شرركس بنير الكترراب األمامرري ،

وتجس فيها أط و ت

_______________________________
67 ______________________________

ثقافتنا

●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

وجات يذه التطبيقات عسى خمس نظ يات تنتمي إلى الفسفف االمالدي  ،ثالث

دنها جات التطبيقات عسيها في الجزك األول ،ويري نظ يرات الفرعادة والنبروة وخسرود

الررنفس ،واثنترراي جررات التطبيقررات عسيهمررا فرري الجررزك الثرراني ،ويمررا نظ يتررا األ لويير
و ي اال ادة

و يررا الرروكت :درروك :أي يررذه النظ يررات دررا يرري إال نمرراذا لو امررات ينبغرري

دحاكاتهررا ،وجررزك در مسفررس يجررب امررتكمال سقاتهررا ،وينرراك نظ يررات أخرا

بثاجر ألي ترروخل فرري نف ر يررذه التطبيقررات ،دنهررا نظ ي ر واجررب الوجررود ،والعس ر

اال لهي ،والاس واالبروا  ،والفرببي والغالير  ،ودرذيب التفرا ل ،وييايرا در نظ يرات
أخا ديتافيزيقي وطبيعي وميكولوجي وأخالقي

وط يق دوك :في تطبيقات المنهج عسى يذه النظ يات الامس ،تبوأ بتو يح

النظ ي و إعطاك فكاة كادس عنهرا ،وشرا ها بسغر أصرحابها ووا رعيها ،وبثفرب
الص :ة التي ظهات عسي في المجال االمالدي ،ودحاول تسمس أصولها ،والبح ع
دصاد يا فيما نقل إلى الع بي د أفكا أجنبي  ،أو فيما جاك ب الوي د تعالي

ود ر ث ر تتب ر تررا يخ يررذه النظ يررات ،والكشررق ع ر دررو تأثيايررا فرري مررا

المفسمين ،وفي بي اته الفك ي واالجتماعي  ،لكونهرا نشرأت بيرنه  ،وعسرى أيرويه

تاعاع  ،وبسغته كتب  ،وفري سقراته ودناقشراته تبودلر  ،و إذا كراي ينراك
د عا ض يذه النظ يات أو مل عسيها ،فإي يذا ال يث:ل ويقق دوي تأثيايا

والاطرروة الال ق ر  ،يرري تتب ر أثررا وتررأثيا يررذه النظ يررات عسررى ييررا المفررسمين د ر

اليهود والمفيحيي  ،وعسى دذايبه ودوا مه الفك ي والويني  ،وبالذات في فتراة

العص :الومطى

وال تنتهي يذه التطبيقات عنو يذا الثو ،و إنما تمتو إلى العص :الثويث  ،وتصل

أ يانا إلى دا يو أبعو در ذلرل ،إذ ال رظ الروكت :دروك :أي ينراك بعرا الشرب
في نظ يات فالمف المفسمين والفالمف المثوثين ،ويرذا درا لر ُيولر البرا ث:ي در
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قبل عناي تذكا ،ول يب اليول شل في أي الفسفف الثويث دوين في كثيرا در

دبادلها لفسفف الق وي الومطى ،ولو ل تتومر الفسفرف االمرالدي بينهمرا درا بروت

الفسفف الثويث بهذا الو

التي ظهات عسي

ويذه ليف أول دحاول لسوكت :دوك :في يذا التطبي المنهجي ،فقو مرب

أي طبق كما يق:ل في بثث ع الفا ابا الذ أعروه بالسغر الفانفري لنيرل شرهادة

الرروكت :اه در جادعر الفرر :ب:ي مررن 1439ل ،و مررل عنررواي الفررا ابا ودنزلتر فرري
المو م الفسففي االمالدي  ،ويذا البح كاي مرالت الصرغا  ،أدرا بثر مرالت
الكبا فكاي بعنواي تا يخ دنط أ مطو في العرال الع برا ،ففري فانفرا آنرذاك
كاي الثص:ل عسى دكت :اه الوول يتطسب إعواد مالتين صغا وكبا

دا

و ين توقق الوكت :داجو ف

أدال ياتين الامرالتين وجرو أنهمرا در أجرود
()4

ه دتلف:ي عاب في قل الو امات الفسففي من 1439ل

ود جهت وصق المفتش

الفانفري ينر

ك :براي بثر الروكت :دروك:
()10

ع الفا ابا بالبح القي الذ عاض في دذيب الفا ابا الفسففي
 - 3املستشرقون ..والدراسات الفلسفية

تثوث الوكت :دوك :ع المفتشاقين ويو يرر لروو ي فري دجرال العناير

بالو امات االمالدي بشكل عرال ،وبالو امرات الفسفرفي بشركل خراص ،ودنويرا

بهررذا الرروو  ،ودشرريوا بفضررل يررتالك المفتشرراقين الررذي اتجهر عنررايته بالو امررات
االمالدي في النصق األخيا د الق ي التام عشا ،ولكنها نشط في ال ب األول

د الق ي العش ي

وكانر ر لسو ام ررات الفسف ررفي نصررريب در ر يرررذه الجه ررود ،إذ نش ررات دتلف ررات

لفالمف المفسمين بقي د طوط زدنا ط:يال ،وق:بس أصولها الع بير بمرا عراف لهرا
د تاجمات التيني وعب ي  ،وعس عسيها بما يشا يادضهاُ ،ويعين عسى فهمها
ولوال يذا الوو د المفتشاقين ،كما يقر:ل دروك ، :لبقير يرذه الماطوطرات
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دهمس في خزال المكتبات العاد  ،ولروال تمكرنه در لغرات عروة قويمر و ويثر ،

واعتمادي عسى دنهج صحيح ،فب قول  ،دا ظهات يذه المتلفات عسى دا ظهات

ب د

ب

ودق

و يررا دررروك :أي دو المفتشررراقين لررر يق ررق عنررو يررذا الث ررو ،برررل رراولوا أي

يكشفوا ع دعال الثياة العقسي في االمالل ،وأ خروا لهرا جمسر وتفصريال ،فكتبروا

ع ر الفسفررف والفال مررف  ،والكررالل والمتكسمررين ،والتصرروف والمتصرروفين ،وأخررذوا
يشا :ي ا اك والمذايب ،ويتاجمر:ي لش شر اص والمروا س ،ووصرل بهر الثرال إلرى

ن :د الت ص

أ حى دعها كل با

دع وفا بالنا ي التي تف غ لها ،فهنراك

د اعتنى عناي خاص بتا يخ التش ي كالمفتش

اعتنررى عناي ر خاص ر بالتصرروف كالمفتش ر

المج

جولو يها ،ويناك در

االنجسيررز نيكسفرر:ي ،وينرراك د ر

اعتنررى عناي ر خاص ر بالكيميرراك الع بي ر كالمفتش ر

الثال د آخ ي

األلمرراني ومرركا ،ويكررذا

ويذا درا يتكرو ن ظرا الروكت :دروك :فري أي ال بر األول در القر ي العشر ي

شهو اك امتشاا نشيط  ،وكاي لسو امات العقسي والفسففي فيها نصيب

ودا ي يو دوك :أي يق ه ويسف النظا إلي  ،يتعس بما س دا بعو ال ب األول د

الق ي العش ي  ،والتي تتحود في النقاط التالي

أوال إي الفسفررف االمررالدي بررالاي د ر كررل يررذا االيتمررال ل ر تررو س الررو س

الال ل ر بهررا ،ال د ر نا ي ر تا ياهررا ،وال د ر نا ي ر نظ ياتهررا و جالهررا ،وبقي ر

تررى

أ بعيني ررات القر ر ي العشر ر ي لررر تع رراف نش ررأتها بوقر ر  ،ولررر يب ررين بو ررو كيفير ر

تك:ينه ررا ،وال العواد ررل الت رري م رراعوت عس ررى نهو ررها ،وال األم ررباب الت رري أدت إل ررى

انثطاطها والقضاك عسيها ،ول تناقش كل نظ ياتها ليو رح درا اشرتمس عسير در

أفكا األقودين ،ودا جاكت ب د ث وة جويوة
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ثانيا

تى أ بعينيرات القر ي العشر ي درا زالر د امرات المفتشراقين قسيسر وييرا

وافي  ،وفي جرزك دنهرا دعيبر وناقصر  ،ال تاسرو در أخطراك لغ :ير وفنير  ،أو د تصراة
اختصا ا يكاد يال برالغاض المقصرود ،ولعرل ذلرل اجر إلرى أي بعرا در كتبروا
في تا يخ الفسفف االمالدي ال يجيووي السغ الع بي  ،وال يثيط:ي بوج خاص تمرال

اال اط بتا يخ الثقاف االمالدي  ،أو ي إي عافروا ذلرل يجهسر:ي ترا يخ الفسفرف فري

عمود  ،ول يكونوا تك:ينا فسففيا خاصا
فم يطال دا كتب المفتش

الفانفي «كاا د فرو فري» كثيرا در دتلفاتر

يثس أنر أدرال دتراج ينقصر العمر والوقر  ،وأدرا در يطرال المفتشر

الهولنرو

«د ب » :في تأ يا لسفسفف االمالدي فإن يتمنى لو أن أطال أكثا دما فعل

ثالثا إي د امات المفتشاقين في جمستها قو طال عسيها العهو نوعا دا ،وأ ح

في اج إلرى التعرويل والتجويرو ،وذلرل ألي دعسوداتنرا عر الثقافر االمرالدي تتغيرا

در

ررين خررا ،وبقررو دررا نكشررق د ر د طوطررات ،ونقررق عسي ر د ر آثررا يتضررح

الغادا ويصحح الااطئ وال شل في أي اك جمر الترااث االمرالدي فري نمرو

ا ي ،دق ون إلرى أوالرل يرذا القر ي ،ودعسوداتنرا عنر أيرز درادة وأكثرا و رو ا ،ودرا
أ وجنا إلى د امات جويوة في وك يذه المعسودات وتسل المصاد

ابعا يناك اج دام إلى دتاب الفيا ،فرإذا كراي المفتشراق:ي قرو ا رطسعوا

بالعبك األعظ

تى ذلل الوق  ،فالواجرب أي نقرق إلرى جرانبه إي لر نتقروده ،

وال يق رراس انتش ررا ص رروت دفك ررا أو د تر ر

فحفب ،بل بو ج عناي د

بمقررروا د ررا أنرررتج در ر آ اك ود تاع ررات

ول ب  ،وايتمال أدت بإ ياك آثا ه ،ويا يي ذ األدر

المتقود تتفاب في االشادة بمجويا ،ونشا آثا عسمالها ودفك يها
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ُ
خادفا إي ديرواي العمرل أدادنرا ففريح ،ودجرال البحر ذو مرع  ،وأول درا نروعو

إلي جم ونشا لمتلفات فالمف االمالل ،التي ال تزال د طوطر

ترى اليرول ،أو التري

نشات نشاا ناقصا ودعيبا ،ذلل ألننا ال نفتطي أي نفهمه فهما قا إال إذا قاأنراي
بسغته وفي كتبه  ،و إذا عافنا دثال أي لسكنو

مالل عوة دهمس في دكتبرات

امررطنب:ل ،وأي لسفررا ابا دتلفررات د طوط ر د:زع ر بررين دكتبررات ليرروي وبررا يس
واألمررك يال ،وأي كترراب الشررفاك المشرره :البر مررينا قررو أيمررل ناشرراه طبر الجررزك
األول دن الااص بالمنط  ،أد كنا دقوا اجتنا إلى يذا الجم والنشرا ،ولفرنا فري
اج أي نال ظ أي اب

العال الع با

شو دع وف في العال الالتيني أكثا دما يو دع وف فري

و إلررى جانررب نشررا يررذه الماطوطررات ،ينبغرري أي نت رولى فال مررف االمررالل بالعناي ر

والو س ،عسى نثو دا د س الفالمف ا خ وي ،فنتاج لهر تاجمر وافير تكشرق
ع

يراته وتثسرل ش صرياته  ،وتفرمح بمعراف العوادرل الماتسفر التري كراي لهرا

دخررل فرري تكرر:ي آ الهر  ،ولنبحر عر أصرر:ل يررذه ا اك فيمررا وصررسنا در تفكيررا

قوي  ،ولنقا نهرا بمرا عراف لرو الالتينيري  ،ولنبرين وجروه الشرب بينهرا و برين األفكرا
الثويثر و إنررا لناجررو أي يجرريك يررول يكتررب فير عر الفررا ابا بقررو دررا كتررب عر

دومى ب ديم:ي ،وتعاف دتلفات اب مينا كما عافر دتلفرات القرويس تودراس
األك رر:ينيُ ،ويرررو س الغزالررري كمرررا ُد س ديك ررا ت ،و ررين ذاك تب رروو الفسف ررف
االمالدي في ث:بها الالل ودظهايا الثقيقي

بهررذا الموقررق يكرر:ي درروك :قررو ظهررا بمظهررا الموقررق الهرراد وااليجررابا د ر

االمتشررراا والمفتشررراقين ،وكررراي بعيررروا كرررل البع ررو عر ر االنفع ررال والتش رركيل
باالف دوقق الكثي ي في المجالين الع با واالمالدي ،ود يذه الجه يمكر

تصرررنيق دوق ررق الررروكت :دررروك :ف رري خانر ر أصرررحاب الموقرررق االيج ررابا تج رراه

االمتشاا األو وبا

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 66



●زكي الميالد

وعنو النظا في يذا الموقق ،يمك تففياه بعو الكشق ع دجموعر عوادرل

دتعودة ودتثاة ،دنها الطبيع الفك ي المتفادح عنو الوكت :دوك :التي تجس

بو و في كتاب في الفسفرف االمرالدي  ،ودنهرا عادرل التتسمرذ عسرى المفتشراقين،

والزدال له  ،والصحب دعهر فري داا رل تالير  ،فحرين ذيرب دروك :لسو امر فري
فانفا من 1424ل ،كاي د

ظ كما يق:ل أي أمتاذا جادعيا فانفيا كبياا يو

الذ أشاف عسى بثوث  ،ويعني ب أنو ي ال ال نرو ،إذ اتصرل بر طروال ثرالث مرنوات،

ووجو في  ،فب قول  ،األب الكر ي  ،والماشرو الهراد  ،ودرا لقير دراة إال وأفراد در

توجيهات ر ود وم ر النافع ر  ،وفرري دا س ر تالي ر زادس ر بعررو عودت ر إلررى القرراياة مررن

1439ل ،وتعيين ر عضرروا فرري يي ر الت رو يس بقف ر الفسفررف كسي ر ا داب جادع ر

القاياة ،وكاي ال النو أمتاذا فيها آنذاك فنع بصحبت  ،وبقي عسى تواصل دع إلرى

وفات  ،فما أي يصل دوك :إلى با يس في أير يرا ة لر كراي يتصرل بر  ،ويفرتمت
بمجسف

()11

إلى جانب ال النو كاي يناك المفتش

الفانفي لر:يس دامريني:ي الرذ تتسمرذ

عسي ر الرروكت :درروك :فرري فانفررا ،وشررا ك فرري دناقش ر بثثي ر فرري الرروكت :اه،
وكاي يعتباه عميو المفتشاقين المعاص ي

ود يذه العوادل أيضا ،أي جماع د المفتشاقين األو وبيي ي الذي نهضوا

بثقل الفسفف عنو تأميف في جادع فرتاد األول جادعر القراياة اليرا ،ثال ثر در

يتالك كاي قو تعاف عسيه الوكت :دوك :في با يس وتتسمذ عسيه  ،وشا كوا

في دناقش بثثي لسوكت :اه ،وي إلى جانب ال ال نرو ودامريني:ي إديرل ب يير أمرتاذ
تا يخ الفسفف القويم

و إلررى يررذه المجموع ر د ر المفتشرراقين األو وبيرري ياج ر الفضررل فرري تأمرريس

و إ ياك قل الفسفف في التعسي الجادعي المص

يضرراف إلررى يررذه العوادررل ،أي المجموع ر المص ر ي الترري التح ر دعهررا الرروكت:

درروك :فرري يي ر التررو يس بقفر الفسفررف  ،وبقرري دتعاونرا دعهررا لررزد ييررا قصرريا،
_______________________________
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كان عسى الموقق نفف تق يبا تجاه االمتشاا والمفتشاقين
د

ويي المجموع التي يرذكايا دروك :فري كتراب مريات وأشراد بهرا ،واعتبرا أي
ظر العمرل إلرى جانرب يومرق كرال درر الفسفرف  ،وأبرو العرال عفيفري أمرتاذ

المنط  ،ودصطفى عبوالاا

أمرتاذ الفسفرف االمرالدي  ،ويرذه يري المجموعر التري

نعر بصررحبتها ،إلررى جانررب األمرراتذة األجانررب فرري جررو يصررف درروك :كسر صررفاك
وعطاك و ب وتقويا ،وامتطاع يذه المجموع أي تك:ي أجيراال كراي لهرا شرأنها
()12

في البح والو س الفسففي دنذ العقو الااب إلى اليول

وقررو عافرر يرررذه المجموعرر المصرر ي بأمرراة الفسفررف  ،وانضرر إليهررا األمرراتذة

األجانب الزدالك له في قف الفسفف  ،ودثس يذه المجموعر الجيرل األول ألمراتذة

الفسفف في التعسي الجادعي المص  ،ويذا يعني أي البي الثقافي واألكاديمي في

دصا إلرى أ بعينيرات القر ي العشر ي درا كانر تظهرا تشرودا وانفعراال وتشركيكا
تجرراه ظرراياة االمتشرراا والمفتشرراقين كالررذ ظهررا فيمررا بعررو فرري دصررا والعررال

الع با

و يررتم يررذه العوادررل ،أي الرروكت :درروك:

ينمررا التف ر إلررى قررل الو امررات

الفسففي في المجال الع با درا برين ثالثينيرات وأ بعينيرات القر ي العشر ي  ،لر يجرو

د التاجمات والتحقيقات والنصوص والمتلفرات مرو كتابرات المفتشراقين التري
ج إليها ،وامتعاي بها في إعرواد وتصرنيق كتابر عر الفسفرف االمرالدي  ،وأشرا

إلى يذه المال ظ في دقود الكتاب دعتافا له بالفضل

وأظر ر أي ي ررذه العوادرررل دتض ررافاة ،تقرررول تففرررياا دعق رروال ودتمامررركا لموق ررق

الوكت :دوك :تجاه ظاياة االمتشاا والمفتشاقين
وفي وق ال

أثا يذا الموقق نقوا ونقاشا دتباينين بعرا الشريك فري المجرال

الع با ،موف نأتي عسى ذكاه ال قا
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- 4الفلسفة اإلسالمية ..األصالة والسمات
أثا المفتشاق:ي األو وبي:ي فري القر ي التامر عشرا دوجر عنيفر در الشركوك

تج ررراه الفسف رررف والفك رررا الفسف رررفي عن رررو المف رررسمين ،وكث رررات وت رررواتات أق رررواله

ونصوصه التي تفرسب در المفرسمين دسكر االبروا واالبتكرا الفسفرفي ،واال تقراك

بالبح العقسي الثا ،وتضعه في داتب أدنى د ذلل ،وتصر :ي عسرى أنهر أديرل
إل ررى الشرررعا والاطابر ر در ر الفسفرررف والمنطر ر  ،وأقررراب إل ررى إد اك الجزليرررات در ر

الكسيات ،وأي ال طاق له باالمتوال ل والباياي ،وال عهو له بالقوانين والنظ يرات،
والفسفررف الترري ظهررات فرري مررا ته دررا يرري فرري نظرراي إال اقتبرراس وتقسيررو واتبررا

دشوه ودنقوص ودضطاب ع الفسفف اليوناني القويم

يررذه يرري الصرر :ة الترري و ثهررا المفررسم:ي المعاصررر وي عرر الموقرررق الغالررب عنررو

المفتشرراقين األو وبيرري  ،تجرراه الفسفررف والفكررا الفسفررفي عنررو المفررسمين ،صرر :ة

يتجسى فيها بو و درو التحيرز والتحادرل واالمرقاط والتشر:ي المفراط ،فمرا كراي
عسى يتالك المفسمين إال أي يقفروا فري وجر يرذه الصر :ة النمطير المتحادسر والماعبر ،

ويباينوا عسى خالفها بتأكيو قيق وأصال الفسفف االمالدي

وفي يذا النطرا جراك كتراب الروكت :دروك ، :و إلرى يرذه المهمر ينتمري فري

أط و ت الفك ي  ،وبها تتحود فسففت و كمت  ،ويذا دا يتكشق ين التعاف
عسررى االشرركالي األمامرري الترري ينطس ر دنهررا ،ويق يررا الرروكت :درروك :بقول ر

«و ررع الفسفررف االمررالدي دو ر الشررل زدنرا ،فأنكايررا قررول ومررس بهررا آخر وي،

وكان دوج الشل فيها طايي طوال الق ي التام عشا ،فظ في تثادرل ظرايا

أي تعالي االمالل تتنافى د البح الثا والنظا الطسي  ،وأنها تبعا لهذا ل تأخذ بيرو

العس  ،ول تنها بالفسفف  ،ول تنتج إال انثال ال دويال ،وامتبوادا ليس ل دو  ،في

ررين أي المفرريحي كانر دهررو الث ير  ،ودنبر الررنظ النيابير  ،وقررو صرران ذخررالا

الفن:ي وا داب ،وبعث العسول بعثا ق:يا ،ودهوت لسفسفف الثويث ويذتها»

()13

وال يمك ر فهرر فسفررف و كمرر كترراب الرروكت :درروك :بعيرروا ع ر يررذا

_______________________________
61 ______________________________

ثقافتنا

●
الن

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

 ،الذ افتتح ب الفصل األول ،وشا في

االمالدي وتا ياها

يت وأط و ت فري د امر الفسفرف

و ين تتب دوك :تط :اتجايات النظا تجاه الفسفف االمرالدي درا برين القر ي

التام عشا الذ طغ في دوج الشل ودا بعوه ،وجو أي يناك تط :ا صل في

الق ي العش ي  ،إذ أخذ البا ث:ي يتعاف:ي عسى الو امرات االمرالدي أكثرا در ذ

قبل ،ويو ك:ي دا لهذه الو امات د طاب خاص ودميز ،وكسما ازدادت دعافته
بها ،وق به دنها امتطاعوا الثك عسيها بو و و إنصاف

واليقين الذ وصل إلي الوكت :دوك :في عصاه ،أي يناك إدكاني الثبات

وجررود د امررات فسفررفي ذات شررأي فرري المجررال االمررالدي ،وتبيرراي أنهررا ل ر تنررل بعررو
ظها در الو امر  ،وأدرا الارالف فري تفرميتها ،ويرل يري فسفرف ع بير أل فسفرف

إمالدي  ،فهذا خالف أشب دا يك:ي في نظا دوك :بالسفظي وال طالل لر  ،لكر

الذ يميل إلي يو تفميتها بفسفرف إمرالدي  ،وذلرل العتبرا وا رو ،فرب قولر  ،يرو

«أي االمررالل لرريس دينرا فق ر  ،بررل يررو دير و ضررا ة ،ويررذه الو امررات عسررى تعررود
دصرراد يا ،وتبرراي المشررتغسين بهررا قررو تررأثات وال شررل بالثضررا ة االمررالدي  ،فهرري

إمررالدي فرري دشرراكسها والظ ر وف الترري دهرروت لهررا ،و إمررالدي أيض را فرري ياياتهررا

وأيرروافها ،و إمررالدي أخيرراا بمررا جمع ر االمررالل فرري باقتهررا د ر شررتى الثضررا ات
()19

ود تسق التعالي »

و ررين ي يررو درروك :أي يكرر:ي جازد را فرري دوقف ر يقرر:ل «نع ر ينرراك فسفررف

إمالدي ادتازت بمو وعاتها وبثوثها ،بمفالسها ودعضالتها ،وبما قود لهذه وتسل
د

س:ل فهي تعنى بمشكس الوا و والمتعود ،وتعالج الصرس برين او ود سوقاتر ،

التي كان دثا جول ط:يل بين المتكسمين ،وتثاول أي توف بين الو ي والعقرل،

بين العقيوة والثكم  ،بين الوي والفسفف  ،وأي تبرين لسنراس أي الرو ي ال ينراقا

العقل ،وأي العقيوة إذا امتنا ت بضروك الثكمر تمكنر در الرنفس ،وثبتر أدرال
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الاصررول ،وأي الرروي إذا تررمخى د ر الفسفررف أصرربح فسفررفيا كمررا تصرربح الفسفررف

ديني فالفسفف االمالدي وليوة البي التي نشأت فيها ،والظ وف التي أ اط بها،

ويي كما يبوو فسفف ديني و ي »

()19

و يرررا دررروك :أي در ر يرررذا الطررراب الرررويني ،لررر تهمرررل الفسفرررف االمرررالدي

المشكالت الفسففي الكبا  ،فعا

لنظ ي الوجود عا ا دومعا ،وأدل باأيها

في الزداي والمكاي والمادة والثياة ،وبثث نظ ي المعاف بثثا دفتفيضرا ،ففاقر

بين النفس والعقل ،الفط

والمكتفب ،الصواب والاطأ ،الظ واليقين ،وفصرس

الق:ل في نظ ي الفضيس والفعادة ،فقفم الفضالل ونوعتها ،وانته إلرى فضريس
الفضالل التي يي تأدل دال ونظا دفتما ،وامتوعب أيضا أقفال الفسفرف المألوفر

د

كم نظ ي وعمسي

ول يك ي يبا في تص :دوك :أي تمتو الفسفف االمالدي إلى أبواب الثقافر

االمالدي الماتسف  ،وتتثا في نوا يها المتعودة ،وال يمك في نظاه أي نأخذ فكراة
كادسر ر عر ر التفكي ررا الفسف ررفي ف رري االم ررالل ،إي قص ررانا بثثن ررا عس ررى د ررا كتبر ر

الفال م ررف و رروي  ،برررل ال ب ررو أي نمررروه إل ررى بعرررا الو ام ررات العسمير ر  ،والبح رروث

الكالدي والصوفي  ،ون بط بشيك د تا يخ التش ي وأص:ل الفق

ويضيق دوك :أي في الو امات العسمي االمالدي  ،در طرب وكيميراك وفسرل

وينوم  ،آ اك فسففي يجب الوقوف عسيها وتفهمها ،و بما كاي بين عسماك االمالل،
د يو في تفكياه الفسففي أعظ جراأة ،وأكثرا تثر ا در الفال مرف الماتصرين،

وفي البحوث الكالدي والصوفي دذايب ونظ يات ال تقل دق وعمقا عر درذايب

المشرالين ونظ يراته  ،وفري دبراد التشر ي وأصر:ل الفقر تثاليرل دنطقير  ،وقواعرو
دنهجير تثمررل شررا ة فسفررفي وا ررح  ،بررل بمررا وجررونا فرري ثنايايررا دررا يقرراب كررل

القاب د قواعو دنايج البح الثويث

لهذا كس فسريس ثمر شرل عنرو دروك :فري أي ينراك فكراا فسفرفيا نبر فري

_______________________________
67 ______________________________

ثقافتنا

●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

االمالل ل جال ودوا م  ،دشاكس ونظ ياتر  ،ولر خصالصر ودميزاتر  ،ودر أبر ز
يذه الاصال

في نظاه دايسي

أوال إنها فسفف ديني و و ي  ،تقرول عسرى أمراس در الروي  ،وتعر:ل عسرى الر و

تع:يال كبياا ،يي فسفف دينير ألنهرا نشرأت فري قسرب االمرالل ،وت بر

جالهرا عسرى

تعاليم  ،وأش بوا ب و  ،وعاشوا في جوه ،وجاكت ادتروادا ألبثراث دينير ود امرات

كالدي

ودا د فسفف ديني إال ولسر و فيهرا نصريب دسحرو  ،واألديراي تااطرب القسروب

عادة قبرل أي تااطرب العقر:ل ،وفري نظرا فال مرف االمرالل أي الر و دصرو الثيراة

والثاك واالد اك

بهرررذا الط رراب ال ررويني وال و رري امرررتطاع الفسف ررف االم ررالدي أي تقت رراب در ر

الفسفف المو مي  ،بل وتتالقى د بعا الفسففات الثويث والمعاصاة

ثانيا إنها فسفف عقسي  ،تعتو بالعقل اعتروادا كبيراا ،وتعر:ل عسير التع:يرل كسر

في تففيا دشكس األ لويي والك:ي واالنفاي ،فبالعقل نعسل ونباي  ،وب نكشق

الثقال العسمي  ،فهو باب ده در أبرواب المعافر  ،وليفر المعرا ف كسهرا دنزلر برل
دنها دا يفتنبط العقل ،ويفت س

د التج ب

ثالثا إنها فسفف توفيقي  ،توف بين الفالمف بعضه وبعا ،ويعو التوفي برين

أفالط:ي وأ مطو أماما د األمس التي قاد عسيها الفسفف االمالدي  ،واألمراس
الثاني يو التوفي بينها و برين الروي  ،إذ اولر فري جرو التوفير برين العقرل والنقرل،
وجمي فالمف المفسمين د دوي امتثناك اشتغسوا بهذا التوفي د الكنو إلى اب
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شررو ،وبررذلوا في ر جهررودا دسحوظ ر  ،وأدلرروا بررم اك ال تاسررو د ر جرروة وطااف ر  ،وكرراي

لمجهودي أثا في انتشا الفسفف  ،ونفوذيا إلى صمي الو امات االمالدي األخا

ابعا إنها فسفف وثيق الصرس برالعس  ،تغذير ويغرذيها ،وتأخرذ عنر ويأخرذ عنهرا،

ففي الو امات الفسففي عس وقضايا عسمير كثيراة ،وفري البحروث العسمير دبراد

ونظ يات فسففي  ،لهذا فإي فالمف المفرسمين كرانوا يعتبر وي العسرول العقسير جرزكا

د الفسفف  ،وعالجوا دفالل في الطبيع كما عالجوا دفالل في الميتافيزيقا

ودر أو ررح األدثسر عسررى ذلررل ،كترراب الشررفاك البر مررينا ،ويررو أكبررا دومرروع

فسفرفي ع بير  ،إذ اشررتمل عسرى أ بعر أقفرال يري المنطر والطبيعيرات وال يا ريات

واال لهيات

وفال مرف المفررسمين كررانوا عسمرراك ،ودر بيرنه عسمرراك دبر وي ،فالكنررو عررال

قبرررل أي يكررر:ي فيسفررروفا عنرري بالو امررات ال يا ررري والطبيعيرر  ،وكرراي يررا أي

االنفاي ال يك:ي فيسفوفا قبل أي يو س ال يا
يذه يي أب ز خصال

الجزك الثاني د كتاب

الفسفف االمالدي  ،كما شا ها الوكت :دوك :فري

 - 5الفلسفة اإلسالمية ..البيئات واجملاالت
يا الوكت :دوك :أي يناك ثالث بي ات في المجال االمالدي عني بالفكا

الفسففي وكان دتعاصاة ،وأخذ بعضها ع بعا ،د دا ظها بينهرا در دناقضر

ودعا

 ،ول يكتمل البح ع الفكا الفسففي االمالدي قضراياه ودشركالت

إال بامتعااض يذه البي ات الثالث ،ويي

أوال البي ر الكالدير  ،وتشررمل إمررهال وعطرراك الشرريع وأيررل الفررن  ،فسسشرريع فرري

نظا دوك :دتكسموي الذي ال يقس:ي أ يانا ع دتكسمي أيل الفن عمقا وقروة
_______________________________
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ثقافتنا

●
عا

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

 ،وتشمل يذه البي أيضا بعا الف

آ اك كالدي خاص بها

الصغياة كالاوا ا والماج التي لهرا

وفرري تقررويا درروك :أي يررذه البي ر فرري جمستهررا أينررى البي ررات الررثالث ،وأيز يررا

دررادة ،وأشررويا اتصرراال باأل ررواث الفيامرري واالجتماعي ر الترري صررس فرري العررال
االمالدي

ود ر أو ررح النصرروص تأكيرروا فرري أيمي ر وقيم ر الو امررات الكالدي ر  ،الررن

الذ أشا إلي دوك :بقول إي «الو امات الكالدي تمثل نشأة الفكرا الفسفرفي

فرري االمررالل ،وبقي ر فرري صررميم إلررى النهاي ر  ،وتثتهررا تفاع ر الو امررات العسمي ر

()17

والفسففي الاالص  ،وا تبط بها عسى نثو دا البحوث الفقهي  ،وا اك الصوفي »

ولهذا د الاطأ في نظا دوك :فصل الفكا الفسفرفي عر الفكرا الكال دري

في االمالل

ثانيرا بي ر الفالمررف الاسر

 ،وير الرذي يمثسرر:ي المو مر المشررالي الع بير الترري

تأثات بأ مطو و جع إلي  ،و إي اختسف ع األ مطي بعا الشيك

وكما كاي يناك دشالي يوناني قويمر قرال عسرى أدايرا تالديرذ أ مرطو األول،

تستها دشالي إمكنو اني ا طس بها جال دو م االمكنو ي د شراا أ مرطو،
واختسط باألفالطوني الثويث  ،كذلل ظهات دشالي ع بي تومع في التوفير

بررين الفال مررف أوال ،وبررين الفسفررف والرروي ثانيرا ،وبرروت دعالمهررا وا ررح عسررى أيررو
الفال مرف المفررسمين فري المشر

والمغراب ،وعسررى يراا يررذه جراكت المشررالي الالتينير

التي ناد بها القويس تودا األك:يني في الق ي الثال عشا

ثالثرا بي ر المتصرروف  ،ويرري البي ر الترري قررو لهررا ،كمررا يقرر:ل درروك ، :أي تثمرري

الفكا الفسففي في الوق الذ أعا

في الجماييا عن تث تأثيا مس عنيفر
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دعادي  ،فقو عاش الفسفف زدنا في كنرق التصروف ،كمرا عاشر فري كنرق

عسر الكررالل ،ويمكر أي يال ررظ أي الفكررا الفسفررفي الفا مرري دررثال فرري الق ر وي
الفت األخياة عاش في مى اب مينا د جانب ،والفره و د ودحيرا الروي بر

ع بررا د ر جانررب آخررا ،وقررو ده رو ل ر ف يررو الرروي العطررا  ،وجررال ل الرروي ال ودرري،

وقطب الوي الشياا  ،فطابع الصوفي وا ح كل الو و

ودا يو ثاب وأكيو عنو دوك :أننا إذا تتبعنا المذايب الفسفرفي عسرى اختالفهرا

وجونا أن ل يال وا و دنها د نزعر صروفي  ،ولهرذا يرا أنر ال يمكر أي يرو س
تررا يخ التفكيررا الفسفررفي االمررالدي فرري العصرر :األخيرراة د ام ر كادس ر  ،بط يق ر

دنعزل عما كتب المتصوف وعس الكالل

ول يقق الفكا الفسففي االمالدي عنو يذه البي ات الثالث ،بل ادترو فري نظرا

درروك :إلررى ديررادي أخررا  ،دنهررا ديررادي أدبير وباليير ونث :ير  ،فقررو لررو ظ در

قرروي تررأثا األدب العبامرري شررعاا ونثرراا بررالفكا الفسفررفي ،وينرراك در الشررعااك دثررل

المتنبي وأبا العالك المع

السذي اصطبغ شرعايما بالثكمر والفسفرف  ،وينراك در

األدباك كرأبا يراي التو يرو الرذ ادرتشت دجالفر برالثوا والجرول الفسفرفي،

وأمره قوادر بر جعفرا وعبروالقايا الجاجراني فري و ر البال ير الع بير وأقادايرا

عسى دعال تم بصس إلى المنط والفسفف  ،وعس النحو يو أثرا الر در آثرا العقرل
الع با ،وقو اكتفى بكفاك فسففي وا ح

ودر يررذه الميررادي أيضرا الترري عرروديا درروك ، :ديررواي عسر األصرر:ل الررذ يررو

اب د دنايج البح في التش ي االمالدي وقو يذ بغذاك فسففي

ودنها كرذلل ديرواي العسرول ،فقرو تفسفرق المفرسم:ي وكانر فسفرفته وثيقر

الصررس بو ام رراته العسمير ر الماتسفرر در ر ط ررب وكيميرراك ،وفس ررل و يا ر ر  ،ونب ررات

و يررواي ،وكرراي فال مررفته عسمرراك ،وعسمرراهي فال مررف  ،وال يرراة لفسفررف فرري أ
عصا د العص :بمعزل عمرا يجر

فري يرذا العصرا در بثروث و اكرات عسمير ،
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وادترروت يررذه الفسفررف إلررى أبررواب شررتى در الثقافر الع بير  ،شررأنها فرري ذلررل شررأي

الفسففات القويم والثويث

 - 6الفلسفة اإلسالمية ..وتطور الفكر اإلنساني
تثودت نظ ي الوكت :دوك :في د ام الفسفف االمرالدي  ،فري بر

الفسفف بماا ل تط :الفكرا االنفراني القروي والومري

أنهررا تمثررل دا سر در داا سر المهمر والمرتثاة ،و سقر در

يرذه

والثروي  ،وعسرى أمراس
سقاتر المتصررس والفاعسر ،

والنظا لها بهذا النم  ،ود امتها في يذا االطا  ،ود خال ل يذا المنهج

يذه النظ ي يي التي راول دروك :التاكيرز عسيهرا ،ولفر االنتبراه إليهرا ،وظرل

يذكا بها د أول الكتاب في المقود إلى نهايت في الااتم

وكاي دوك :شرويو الثقر بهرذه النظ ير  ،ولر يقرل إنر أول در تثروث عنهرا،

لكن ل يتحوث ع أ و يياه أشا إليها ،وليس د ط يقت إيمال أقوال ا خر ي

إذا وجوت ،أو التغافل عنها ،ال في يذه القضي  ،وال في ييايا

وقو ظل دوك :يتحوث عر يرذه النظ ير فري دنامربات عروة ،بوصرفها تمثرل

نظ ي ل في يذا الشأي ،لك د دوي أي يعطيها وصق النظ ي  ،وفي كرل دراة
يتط

إليها كاي يسف النظا إلى جانب يتصل بها ،ألن ل ياص

فصال أو فقاة

لسحوي عنها ،وتاكها ليتحوث عنها دتفاق في فص:ل الكتاب ترى تفر
كل أجزال

فري

وأول دا لف دوك :االنتباه لهذه النظ ي  ،كاي د جه عالقتها بالمنهج الذ

اختررا ه لو ام ر الفسفررف االمررالدي وتا ياهررا ،إذ رراول ب ر

يررذه النظ ي ر بررالمنهج،

وذلل لبياي أي الفسفف االمالدي فري عالقتهرا بماا رل التفكيرا االنفراني إنمرا يري

ادترررواد لسفكررا القرروي  ،ويرررذاك لسفكررا الفسفررفي فرري القرر وي الومررطى والتررا يخ
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الثوي  ،ويي العالق التي تزداد في نظا دوك :كل يول ثبوتا وو و ا

وااليتمال بهذه النظ ي يتأكو في تص :دوك ، :د ثالث جهات أمامي يي

أوال إي الفسفرف االمرالدي ال تررزال الثسقر المفقررودة فري تررا يخ الفكرا االنفرراني،

فحتى أ بعينيات الق ي العش ي ل تعاف نشرأتها بوقر  ،ولر يبرين بو رو كيفير

تك:ينه ررا ،وال العواد ررل الت رري م رراعوت عس ررى نهو ررها ،وال األم ررباب الت رري أدت إل ررى
انثطاطهررا والقضرراك عسيهررا ،ولررر تنرراقش كرررل نظ يرر درر نظ ياتهررا ليتو ررح دررا
اشررتمس عسير در أفكررا األ قررودين ،ودررا جرراكت بر در ثر وة جويرروة ،وأدررا جالهررا
فغ برراك فرري أوطررانه  ،دجهولرر:ي لررو أقرراب النرراس إلرريه  ،وال أدل عسررى ذلررل أي

الكثي ي دنا يعاف:ي ع

ومو ومبنفا دثال دا ال يعاف:ي ع الكنو والفا ابا

ثانيرا إي الفسفرف االمررالدي تعرو در أينرى الفسفررفات التري عافهررا الترا يخ ،فيهررا

درادة يزيراة وعميقر  ،وفيهرا فكرا ررا طسير  ،أخرذت وأعطر  ،ويري در دوي نررزا
سق دهم د

في دكانها الالل

سقات الفكا االنفاني ،ودا أجرو يا أي ترو س وتعراف كري تبر ز

ثالثرا إي الفسفررف االمرالدي يرري سقر دتممر لثسقررات ترا يخ الفكررا االنفرراني،

وفيها أصال  ،وبومعها أي تو ح الثسقات األخا  ،وتعرين عسرى فهمهرا ،ودر الاطرأ

أي تفصل عنها ،وبها تكتمل داا ل تا يخ الفكا االنفاني

وتأكيوا لهذه النظ ي وتثبيتا لها ،شا دروك :صرس الفسفرف االمرالدي بترا يخ

الفكا الفسففي االنفاني ،وتثودت في ثالث صالت أمامي يي

أوال صستها بالفسفف اليوناني في العصا القوي  ،وع يذه الصس يق:ل دروك:

«نثر ال ننكررا أي التفكيررا الفسفررفي فرري االمررالل قررو تررأثا بالفسفررف اليوناني ر  ،وأي
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الفالمف المفسمين أخذوا عر أ مرطو دعظر آ الر  ،وأنهر أعجبروا برأفسوطين كثيراا
وتابعوه في نوا عوة ،ولو ل ُيك الكالل لنفو ،ود ذا الذ لر يتتسمرذ عسرى در

مبق  ،ويقتفي أثا د تقودوه؟ ويا نث أوالك أبناك الق ي العش ي ال نزال عالر فري
كثيا د المفالل عسرى أبثراث االي ير وال ودراي ،ييرا أنرا ناطرئ كرل الاطرأ إي
ذيبنا إلى أي يذه التسمرذة كانر دجراد تقسيرو ودحاكراة ،وأي الفسفرف االمرالدي

ليف إال نفر

دنقولر عر أ مرطو ،كمرا زعر

ينراي ،أو عر األفالطونير الثويثر

كما ادعى دويي  ،ذلل ألي الثقاف االمالدي نفذت إليها تيا ات دتعودة اجتمعر

فيها وتفاعس  ،وفي يذا االجتما والتفاعل دا يولو أفكا ا جويوة

يرررذا إلرررى أي تبرررادل األفكرررا وامرررتعا تها ال يفرررتسزل دالمرررا امرررتاقاقا وعبودير ر ،

فررالفكاة الوا رروة يتناولهررا بالبح ر أش ر اص دتعررودوي ،وال تسب ر أي تظهررا عس رى

أيرويه فري دظرايا د تسفر  ،ولفيسفروف أي يأخرذ عر آخرا بعرا آ الر  ،ولر يمنعر
ذلررل د ر أي يررأتي بنظ يررات خاص ر وفسفررف دفررتقس  ،فامرربين:زا دررثال ،عسررى ي ر

دتابعت الوا ح لرويكا ت ،يعرو بثر صرا ب درذيب فسفرفي قرال بذاتر  ،وابر

مينا و إي كاي تسميذا د سصا أل مطو قو قال بم اك لر يقرل بهرا أمرتاذه ،وفال مرف

االمالل عاد عاشوا في بي وظ وف تاتسرق عر الفال مرف ا خر ي  ،ودر الاطرأ
أي نهم ررل أث ررا يرررذه الظر ر وف ف رري أفك ررا ي ونظ ي رراته و إذي امرررتطا الع ررال

االمالدي أي يكر:ي لنففر فسفرف تتمشرى در أصرول الوينير وأ والر االجتماعير ،

وليس شيك أع:ي عسرى تعراف يرذه الفسفرف  ،والوقروف عسرى قيقتهرا در د امرتها
()16

وتو يحها»

ثاني را صررستها بالفسفررف المفرريحي فرري العصررا الومرري  ،وع ر يررذه الصررس يقرر:ل

درروك :إي التفكيررا الفسفررفي االمررالدي دقا ن را بررالتفكيا المفرريحي فرري الق ر وي
الومررطى كرراي «أيررز دررادة ،وأومرر أفقررا ،وأعظرر تثررر ا ،وأقررو عسررى التجويررو
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واالبتكررا  ،و إذا مرراغ لنررا أي نتحرروث عر فسفررف دفرريحي أو امرركواللي دفرريحي ،
كما يقال ،فباألولى ينبغي أي نفس بوجود فسفف إمرالدي أو امركواللي إمرالدي ،

خصوصررررا وتسرررل دوينر ر لهرررذه فررري بعثهرررا وتوجيههرررا ،وفررري كثيرررا در ر دفرررالسها
()18

ودو وعاتها»

و يررا درروك :أي تررأثيا الفسف رف االمررالدي عسررى الفسفررف المفرريحي  ،ل ر يك ر

وا حا في القر ي التامر عشرا و رو

اليرول فري أ بعينيرات القر ي العشر ي  ،و إذا

كرراي ينرراي ،فررب أي ر  ،قررو وج ر النظررا إلررى يررذا التررأثيا فرري كتاب ر اب ر شررو
والاشوي  ،ذلل ألي دعال الفسفف االمرالدي نففرها لر تكر قرو اتضرح تمادرا،

و ج ال الق ي الثال عشا لر يكونروا قرو د مروا ذلرل الرو س العمير المقرا ي الرذ

ا طس ب أدثال األمتاذ جسف:ي ،شيخ در خي فسفف الق وي الومرطى المعاصر ي

د ييا دنا  ،وم في ذلل من يوت إلى نوا كثياة د وجوه الشرب والتال قري
بين الفسفف االمالدي والفسفف المفيحي  ،وكشق بوج خراص عر أثرا ابر مرينا

في الغاب ،ول يك دقو ا د قبل

اب

قو ه ،فأباي أن بما كراي أعمر در أثرا
()14

شو ،ويو عسى كل ال إلى نفوس المفيحيي أنفذ وأقاب

ودا ينتهي إلير الروكت :دروك :فري يرذا الشرأي ،أي ال مربيل إلرى فهر الفسفرف

المفيحي فهما دقيقا ،إال إذا د م في وك الفسفف االمالدي

ثالث را صررستها بالفسفررف األو وبي ر فرري العصررا الثرروي  ،وع ر يررذه الصررس يقرر:ل

دوك :جات عادة در خي الفسفف االمالدي أي يقفوا بها عنو القر وي الومرطى،

ول يفكا وا و دنه في جو أي يو س الصس بينهرا و برين فسفرف العصر :الثويثر

د ام دنظم  ،لك يرذه الصرس جروياة بالبحر والرو س ،و بمرا يبروو ي يبرا عنرو
البعا أي نثاول إثبات عالق بين دفك

االمالل والفالمف المثوثين

ويضررريق دررروك :أنرر إذا كنررا نقرر:ل بوجررود صررس بررين الفسفررفتين الغرر بيتين

الثويث والمتومط  ،ونعس د نا ي أخرا دقروا ترأثا الفسفرف المفريحي المتومرط
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بالفسفف االمالدي  ،أفال يجو بنا أي نبح عما يمك أي يوجرو در عال قرات برين

الفسفف االمالدي والفسفف الثويث !

ولتأكيو يذه الصس عاض دوك :بعرا الصر :والنمراذا الكاشرف عر ترأثا

بعا الفالمف األو وبيي بالفالمف المفرسمين ،ودنهرا درا صرل در وجرا بيكر:ي

الذ وصف أ نف

يناي األديا الثقيقي لستفكيا في الق وي الومطى ،فقو عراف
تج بت برل تج بر

عن أن كاي وثي الصس بالتفكيا االمالدي بشكل يفيغ ب

عصا النهض  ،بما كاي لو المفسمين د دااصو ودعادل لسكشق والبح

ود يذه الص :أيضا ،دا يتصل بالشل عنو ديكا ت ،فيا دوك :أي األدل

قادر «عسررى وجررود مررواب لر فرري القر وي الومررطى المفرريحي  ،ونعتقررو أي د امرراتنا
تبقى ناقص إي ل نتسمس يذه الفواب أيضا في الق وي الومطى االمرالدي  ،ودر

يو ينا أي يذا الشل لر يترأثا فري قسيرل أو كثيرا بشرل الغزالري؟ و إي لر يكر ثمر

تأثيا أو تأثا فال أقل د أي نثاول شي ا د المقا ن والموازن  ،ومنا في بثثنا يذا أي
الكوجيتو الرويكا تي ال يمر بصرس فقر

إلرى القرويس أيفرطين ،برل ينراك شرب
()20

كبيا بين وبين الاجل المعس في الفضاك الذ قال ب اب مينا»

ود ر الصرر :كررذلل ،أي امرربين:زا عرراف كترراب دال ل ر الثررال ي لمومررى ب ر

ديم:ي ،وعني ب عناي كبياة ،وعاف أيضا ليبنتز وأثنرى عسير ثنراك دفرتطابا ،و يرا

درروك :أي ع ر ط ي ر يررذا الكترراب نفررتطي أي نثررود إلررى أ دررو تررأثا جررال

العص :الثويث باألفكا االمرالدي  ،وذلرل ألي دومرى بر ديمر:ي عراش فري دصرا

 36من د س الفسفف والطب ،ويرو وليرو الثيراة العقسير االمرالدي  ،وتسميرذ المو مر

الع بي  ،وكتاب دال ل الثال ي يمزة وصل قيقي بين الفكرا االمرالدي والفكرا

المفرريحي ،وفي ر عرراض دقي ر ودفصررل لقف ر
االمالدي

كبيررا د ر ا اك الويني ر والفسفررفي

وبهذه الصالت الثالث يك:ي الوكت :دوك :قو ود وبس :نظ يت في ب
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الفسفف االمالدي بماا ل تا يخ تطر :الفكرا االنفراني ،و يرا فري يرذا الر ب أنر
يض األد :في نصابها ،وينزل الفسفف االمالدي المنزل الاللق

والنتالج التي خ ا بها الوكت :دوك :فري خاتمر المطراف ،روديا فري ثرالث

نتالج ليف يي

أوال كيفما كان األفكا األجنبي التي مات إلى المفسمين ،فإنه امرتطاعوا

أي ياسقروا بي ر عقسير خاصر بهر ويكونروا يراة فك ير دفرتقس  ،ودر الاطررأ أي
نثاول تففيا ظوايا يذه الثياة في وك المتثاات الاا جي و ويا التري يظر أنهرا

ل تهض ول تتأقس ول تنفج د العال االمالدي ،أو أي نفرتهين بشرأي العوادرل

الواخسي التي ادتزج بها فكان أوث اتصاال وأنفذ أثاا

فالثاب أي يناك عسما وفسفف إمالديي  ،و إنهما و إي كانا قو امتموا الكثيا

درر المصرراد األجنبيرر  ،إال أنهمررا قادررا عسررى جهررود المفررسمين ،ود مررا برر و وعقسيرر

إمالدي

ويا دوك :أي في ومعنا أي نذيب إلى دا يو أبعو در ذلرل ،فنقر أنر لريس

ثم بث عقسي عاف المفسم:ي إال ول نقط بروك إمرالدي  ،بروأ أوال فري روك تعرالي

االمالل وشب تث

كنف  ،وتغذ دا امتطا د الكتاب والفن  ،ث ل يسب أي

مررعى و اك يررذاك خررا جي ودررود أجنبرري ،فنمررا وتاعر

وثي الصس بالبي التي نشأ فيها ،والظ وف المثيط ب

وتفر

وتشررعب ،لكنر بقرري

ثانيرررا إي الفسف ررف االم ررالدي ذات ط رراب خ رراص وش صررري دف ررتقس  ،أخر ر

خصالصها التوفي واالختيا  ،توف بين النقل والعقل ،وتتاخي بين الوي والفسفف ،
ذلررل ألي فال مررف المفررسمين ي ر وي أن ر يمك ر كشررق الثقيق ر د ر ط ر

شررتى

وبومررالل دتع ررودة ،فيقودن ررا إليهررا المنطر ر والباي رراي ،كمررا يه رروينا نثوي ررا ال ررو ي

واال لهال
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●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

وفي الفسفف االمالدي أيضا اختيا  ،تفتعاض شتى ا اك وتاتا دنهرا درا تشراك،

وتقاب دا بين الش

والغاب

كمررا أي فرري الفسفررف االمررالدي كررذلل أخررذا وتررأثاا بمررا قبسهررا ،وفيهررا خس ر

وابتكا أ اف ب جويوا إلى الث وة الفك ي العاد

ثالثا إي الفسفف االمالدي يي ا طااد وامتماا لسفكا االنفاني ،برل تقرول لر

فرري بعررا النرروا ي ،أخررذت دررا أخررذت ع ر الفسفررفات القويم ر  ،ث ر أمررهم فرري
تنقيحها و إ اف جويو إليهرا ،ودهروت لمرا جراك بعرويا در فسفرفات أخرا  ،فبعثر

التفكيا اليهود د داقوه ،ودفع الفسفف المفيحي دفعر ق :ير  ،وانضرم إليهرا
في تغذي جال النهض والعصا الثوي  ،وبذا تاتب

ببعا

سقات يذه الفسفس بعضها

وقو امتطاع الفسفف االمالدي أي تتثا فيمرا تال يرا در

سقرات ،أمرسم إليهرا

التااث القوي بعو أي يذبت وأدخسر عسير درا أدخسر  ،ولر يبر اليرول شرل فري أي
جال الق وي الومطى د يهود ودفيحيي قو أفادوا دنها ،وأخذوا عنها

إلررى جانررب يررذه النتررالج الررثالث أشررا الرروكت :درروك :إلررى وجررود خطررأي فرري

البح ع آثا التفكيا الفسففي االمالدي ،يما
أوال

اول الربعا أي يقرق بمثرا التفكيرا الفسفرفي االمرالدي فري الشر

عنرو

الق ي الفرادس الهجر  ،ظنرا أي مسر الغزالري قضر عسرى كرل تفكيرا فسفرفي،

وقو اتضح لنا دما تقول أي يذا زع باطل ،فهناك تفكيا فسففي إمالدي ادتو إلى

اليول ،و إي اكتفى بألواي د تسف  ،وأو ح درا يبروو فري ثنايرا الو امرات الكالدير

والصرروفي أو دمزوجرا برربعا البحرروث العسمير  ،وال يررزال يتروا س فرري بعررا المعايررو
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الشرراقي  ،والنظ يررات الررثالث الترري عا ررنا لهررا كان ر تبقررى د امررتها ناقص ر لررو ل ر
نعاض لتا ياها في الق وي األخياة

ثانيا :ل دا يتصل بالعص :الثويث  ،اول الربعا أي يضر

روا يفصرل برين

يذه العص :الثويث وبين الق وي الومطى ،وكأي فسفف العص :الثويث كان

نفيجا و رويا ولر تترأثا بشريك دمرا قبسهرا ،واأليراب در ذلرل أي يفرس الربعا أي
يذه الفسفرف ترأثات بالفسفرف القويمر در دوي أي تأخرذ شري ا در المو مريي فري

العص :الومطى ،لكر األكيرو أي الفكرا الثروي دروي فري كثيرا در دبادلر
لسفسفف المو مي

يررذه إجمرراال يرري ي ر ال روكت :إبرراايي درروك :ودنهج ر فرري د ام ر الفسفررف

االمالدي وتا ياها

 - 7اجتاهات النقد
اتجايات النقو التي وقف عسيها تجاه ير ودرنهج الروكت :دروك ، :تثرودت

في ثالث دواقرق ،تنتمري بثفرب تاتيبهرا الزدنري إلرى ثرالث بي رات ع بير  ،يري لبنراي
ودصا والمغاب ،وجاكت يذه المواقق دتغاياة د
د

ي المثتو والمضم:ي النقو

ير المنطسر والباعر  ،ويكرذا

وقصرروت ينررا امررتعمال تفررمي دواقررق ألنهررا جرراكت عرراباة ودقتضررب  ،بامررتثناك

وا و دنها ،ويذه الموقق بثفب تاتيبها الزدني يي
أوال نقو داجو ف

ررين توق ررق الررروكت :داج ررو ف ر ر

أد ررال كت رراب ف رري الفسف ررف االم ررال دي

لسوكت :دوك ، :ويو يتتب أمب المثاوالت التري أ خر لسفسفرف الع بير  ،كانر

ل ر دال ظ ر نقوي ر و يرروة ،تثررودت فرري أي الرروكت :درروك :ل ر يررنج فرري يررذا

الكترراب بالررذات د ر عقررو االمتشرراا كررل النجرراة ،فأفرراض فرري دناقش ر ينرراي
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ثقافتنا

●

إباايي دوك:

وتالدذت ر

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

رر:ل المفا ررس بررين الع ر

الفررادي والع ر

ا

 ،ودفررأل وجررود فسفررف

إمررالدي وعررول وجوديررا ،وصررستها بفسفررف اليونرراي ،وكررل ذلررل فرري نظررا الرروكت:
ف

()21

د الف و ال د األص:ل

وعنررودا توقفرر أدررال يرررذه المال ظرر  ،وجررروت دررر المفرررتغاب قرررا أي يارر ا

ال ررروكت :ف ر ر

بمث رررل ي رررذا االنطب رررا ع ر ر ال ررروكت :د ررروك :ال رررذ أنص رررق

المفتشاقين ،وأثنى عسيه  ،وأشاد بفضسه  ،وأكثرا در ذلرل أنر دعرا ألي نقرق إلرى
جانبه  ،عافانا دن ألن تتسمرذ عسريه فري فانفرا ،وزادسهر فري القراياة ،وبقري عسرى
تواصل دعه يزو ي دتى دا وصل إلى دواطنه  ،وظل يثفظ قه عسي

والوكت :دوك :يو آخا دا يمك أي يقال بثق أن ل يرنج كرل النجراة در

عقرروة االمتشررراا  ،فهرررل كررل درر يبررروأ ويثرر ع ر االمتشررراا دصرراب بعقررروة
االمتشرراا  ،ودرروك :برروأ ويث ر فعررال ع ر االمتشرراا لك ر لرريس ذد را وقررو ا

وتشرركيكا وتهجم را عسرريه  ،و إنمررا دررو ا وثنرراك واعتااف را له ر بالفضررل ،فهررل يعررو

صا ب يذا الموقق دصابا بعقوة االمتشاا
وقررال عن ر ف ر

إن ر أفرراض فرري دناقش ر ينرراي وتالدذت ر  ،و ررين جع ر إلررى

الكتاب ل أجو دثل يذه االفا

 ،فقو أشا دروك :إلرى أ

بطالي يذا الاأ د دوي توم و إمهاب وبال إفا

ينراي وتثروث عر

ثانيا نقو عسي مادي النشا

أشا الوكت :عسي مادي النشا إلى دوقف النقو يذا في يرادش الجرزك األول

د كتاب نشأة الفكا الفسففي في االمالل ،عنو ويث فري نهاير الكتراب عر

الكترب المنهجير فرري المصراد الع بير الترري تثروث عر المررنهج فري د امر الفسفررف

االمالدي وتا ياها ،فأشا إلى أ بع دنها ،أ ويا كتاب الوكت :دوك:

وفرري نظررا الرروكت :النشررا أي كترراب فرري الفسفررف االمررالدي  ،يمثررل دحاول ر
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الوكت :دوك :األخياة في بياي قيق آ الر التري مرب وأي عبرا عر كثيرا دنهرا
فري دطسر شررباب  ،وكانر تتمحرر:

رر:ل إثبررات أصررال المو مر المشررالي االمررالدي ،

وأنها لر:ي جويرو در ألرواي الفسفرف  ،وتتميرز بجروة وأفكرا ال نجرويا لرو فال مرف

اليوناي

وفي يرذا النطرا  ،فرب أ الروكت :النشرا  ،جراك كتابرا الروكت :دروك:

الصاد اي د قبل بالسغ الفانفي  ،ويما كتاب دنطر أ مرطو فري العرال الع برا،

وكتاب الفا ابا ودنزلت في المو م الفسففي االمالدي

الكترراب األول يررا في ر الرروكت :النشررا أن ر يثترر :عسررى عرراض ال ر لمنط ر

أ مطو في العرال الع برا ،وأثراه فري د تسرق المروا س الكالدير والفقهير والعسمير

والفسفررفي  ،ودعتبرراا أي كتابر دنررايج البحر عنررو دفكر
نقوي لهذه الفكاة

االمررالل جرراك دناقشر

والكترراب الثرراني يررو ا خررا يررا في ر الرروكت :النشررا أن ر يثترر :عسررى عرراض

دنهجي دتنام لفسفف الفا ابا ،وأثا يذه الفسفف فيم تاله د فالمف االمالل،
والبح ر

كادررل د ر النا ي ر الفني ر  ،وفي ر تتب ر دقي ر ألصرر:ل الفسفررف االمررالدي

المشالي في أصولها اليوناني  ،ودحاولتها التوفي بين األفكا المشالي واالمالل ،و أ

فيها الوكت :دوك :أنها دحاول قو نجح  ،وأ ف عسى ترا يخ الفسفرف أ رواك

جويوة

وينررا يصررل الرروكت :النشررا إلررى دوقف ر النقررو  ،إذ يررا أي يررذه المثاول ر الترري

تمررزا بررين المشررالي واالمررالل يرري دحاول ر ي يب ر ع ر

و االمررالل ،وع ر تفكيرراه

ودنهج ر العررال ،ألي الفسفررف فرري نظرراه إنمررا تنبث ر د ر االمررالل نفف ر  ،ع ر القرراآي

والفن  ،ال ع دحاول التوفي والتنفري والتسفير  ،وفري تقروياه أي فال مرف االمرالل
المشا وي قو ابتعووا ع االمالل و ا ونصا ،وع المجتم االمالدي فكاا وعقيوة
و ياة ،وأي الفسفف المشالي قو دات فري العرال االمرالدي دنرذ عهرو بعيرو ،وبقير
العقالو الكالدي ول تم

()22

تى عهونا يذا

_______________________________
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ثقافتنا

●

إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

ويضيق الوكت :النشا أي الوكت :دوك :كاي يبح فري الفسفرف بثر
العال المر  ،فااعت فسفف الفالمف المشالين عنو اليوناي وعنرو المفرسمين ،فحراول
فرري كتب ر  ،وفرري تثقي ر عسمرري ،أي يجعسهررا دعبرراة ع ر أصررال إمررالدي  ،ويررذا دررا
أنكاه تمال االنكا  ،إنها فسفف بال شل ،ولكنها ليف تعبيراا عر فكرا إمرالدي
و ضا ة إمالدي
د ذلل فإي الروكت :النشرا ال ي يرو تاط ر الروكت :دروك :أكثرا در يرذا
الثو ،فقو امتو ك عسى دوقف النقو ليذكا أي دوك« :ل يك عسى االطال
در دو مر الفسفرف اليونانير التري أت فري فسفرف اليونراي ياير الغايرات ،وأي إليهررا
يعود كل فكا ،ول يا الوكت :إباايي دوك :عسى االطال أي فكانرا المعاصرا
ينبغي أي ياتب بفسفف أو وبا و ضا تها ،تث تأثيا الروعوة الااط ر التري قرودتها
()23
دو م ط فين عسى دفا تفكيانا»
ويذا الموقق النقو لسوكت :النشا قرو يصرو عسرى الجرزك األول در كتراب
الوكت :دوك ، :وال يصو بتماد عسى الجزك الثاني
ثالثا نقو دحمو عابو الجاب
تط الوكت :دحمو عابو الجاب إلى يذه المال ظات النقوير فري كترابين
ل  ،يما كتاب الاطراب الع برا المعاصرا د امر تثسيسير نقوير  ،وكتراب الترااث
والثواث د امات ودناقشات ،ويما أيضا الكتابراي نففرهما السرذاي رمنهما در
قبررل دال ظاتر النقوير عسررى الشرريخ دصررطفى عبرروالاا  ،وكتابر التمهيررو لتررا يخ

الفسفف االمالدي

وط يق ر المناقش ر اختسف ر دررا بررين يررذي الكتررابين ،ففرري كترراب الاطرراب
الع بررا نرراقش الجرراب دحاول ر درروك :د ر جه ر عالقتهررا بالاطرراب الفسفررفي
الع با ودمكنات التأصيل ،وفي كتاب التااث والثواث ناقشها د جه عالقتهرا
بال ي االمتشااقي ودمكنات االمتيعاب
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وعنو النظا في ياتين المناقشتين يمك إجمال دال ظات الجاب

التالي

أوال صن ق الجاب

الشريخ دصررطفى عبروالاا

ي دوك :عسى دا أمماه ال ي السيباالي فري دقابرل ير

المنهج
و

في النقراط

الترري أمررمايا بال ير الفررسفي  ،والترري خنقر فرري نظرراه

وال ير السيباالير فرري نظررا الجرراب

يرري ير ييررا دتعصررب  ،فسرريس يهمهررا فقر

الفسفف االمالدي في دكانها الالل  ،بل يهمها أيضا اكتمرال داا رل ترا يخ

الفكا االنفاني ،وفي إطا يرذه ال ير السيباالير لر نجرو اجرا فري االعترااف برأي
الفسفف االمالدي أخذت ع الفسفف اليوناني  ،المهر يرو أننرا أعطينرا بعرو أي أخرذنا
كما فعس

كل الشعوب التي كان لهرا ضرا ة ،و إذي فسقرو كراي لنرا دكراي

في التا يخ ،وذلل باياي عسى األصال
و

واعتررااض الجرراب

()23

أي يررذا لفالرروة د ر ؟ وعسررى فرراب د ر ؟ وفرري تقرروياه «إي

الفسفف الع بي في الش

في دقابس الفسفف الالتيني في الغاب ،أ كجزك

دكمل لها ،يعني توظيفها لتق:ي خر

االمرتماا ي فري ترا يخ الفكرا الغ برا ،يعنري

توعي الثسق األ رعق فري يرذا الار  ،سقر القر وي الومرطى ،ويرذا كسر عسرى
فاب تا ياي الفسفف الع بي االمالدي  ،عسى فراب أصرالتها ،برل عسرى فراب

تفوقها عسى الفسفف الالتيني في الغاب ،التي ل تك شي ا درذك :ا إزاكيرا ،ترى

بالنفب لسمفتشاقين أنففه  ،يكرذا يرأتي إثبرات المعقولير التا ياير عسرى فراب
()29

األصال والتا ياي دعا»
ثانيا يا الجاب

أي القضي عنو دوك :جاكت دعكوم تمادا عنرو تطبير

المررنهج ،و فررب أي ر «إي يرراجس األصررال الررذ يرريم عسررى صررا ب المررنهج ،جعس ر

ياتا د المو وعات تسل التي تنفاد بها الفسفف الع بي في الش  ،وال نجويا فري

الفسفررف الالتينيرر فرري الغرراب ،أعنرري نظ يرر الفرررعادة أو االتصررال ،ونظ يرر النبرروة
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إباايي دوك:

ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

والنفس وخسوديا عنو ابر مرينا ،ووا رح أي األدرا يتعسر ينرا باطراب الالعقرل فري
دمسكر العقررل وبعبررا ة أخررا أي إثبررات األصررال يررأتي ينررا عسررى فرراب العقالنير ،

وبالتالي عسى فاب المعقولي التا ياي  ،المشا إليها قبل باعتبا يا تقرول أمامرا عسرى
()29

أنها النمو العقالني في التا يخ»

وبهذا يك:ي الاطاب السيباالي الرذ عبرا عنر دروك :فري الفسفرف االمرالدي ،

إلى عكس النتيج التي كاي ي يويا ،انتهى منيا إلرى

قو انتهى في نظا الجاب

عكس دا كاي ي يوه صاا

عسى دوقق دروك :در االمتشراا والمفتشراقين ،الرذ

ثالثا تثفظ الجاب

ل يتصق فري نظراه برالوعي الكادرل والصرحيح ،وكراي بعيروا عر النقرو والطعر

واالتهال

ويا الجاب

أي االمتشاا في كتاب دوك :ل يك دو وعا في قف

االتهررال ،بررل بررالعكس إي التن:ي ر بجهررود جال ر كرراي يتعررو

رروود المو رروعي

واالعتااف بالجميل ،وال يتعس األدا بالا وا ع مبيل المفتشاقين ،وال بالطمو إلى
تجراوزي  ،و إنمرا يتعسر األدرا أوال وأخيراا بمتابعر مرياي  ،مرواك عسرى صرعيو تثقير

الماطوطات ونشايا ،أو عسى صعيو التأ يخ لسفسفف االمالدي و جالهرا ،و إذا كراي
األدا كذلل ،ويذا يو دو

()27

جويو ودحاول تطبيق !

النظا عنو الجراب

ابعرررا لررريس ثمرر شررل عنررو الجرراب

االمررالدي  ،ولكر

فمرا الرواعي إذا إلرى اقتراا درنهج

فرري فرر نيررات دررروك :إزاك الفسفررف

فر النير فرري نظرراه ال يكفرري العطرراك يررذه الفسفررف المكرراي

الال ل ر بهررا فرري تررا يخ تطرر :الفكررا االنفرراني« ،بررل ال بررو د ر نقررو كررل المفررايي

والتصرر :ات الترري جعسرر تررا يخ الفسفررف الثرروي يثررال الفسفررف االمررالدي درر

دكانها الالل  ،وعسى أس تسل المفايي والتص :ات دفهول الفكا االنفراني ،ذلرل

ألي يذا المفهول الثوي  ،الذ صاي الفكا الغ برا تثكمر الماكز ير األو وبير ،
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إذ المقصود في الثقيق يو الفكا األو وبا دنظ :ا إلي كفكرا لننفراني جمعراك،

وبالترالي فو ر الفسفرف االمررالدي فري دكانهرا الال لر فرري ترا يخ الفكرا االنفرراني
()26

بهذا المفهول ،يعني جعسها تاد وتكمل تا يخ الفكا األو وبا»

وبهذا تنتهي يذه المثاول إلى عكس المطسوب ،والفبب في نظا الجراب

ياجر

إلى أي دوك :ل يك قو تث د ييمن ال ير االمتشرااقي  ،برل بمرا لر يكر

عسى وعي كاف بطبيع يذه ال ي ودكوناتها ،ألن ل ينطس د نقو االمتشاا
ير ودنهجرا ،برل انطسر در

دود الفعررل در الراد عسرى بعرا المطراع  ،ويررذا و إي

كاي واجبا د النا ي الوطني والقودي  ،فهو ال يكفي د النا ي العسمي
والنتيجر الترري ياسر

إليهررا الجرراب

يق يررا بقول ر « واد الررو س الفسفررفي فرري

الفكررا الع بررا الثرروي ل ر يك ر قررو تكرر:ي لررويه وعرري كادررل وصررحيح ع ر

طبيع ال ي االمتشااقي  ،وال ع دكوناتهرا األيويولوجير والمنهجير  ،برل برالعكس

در ذلررل ،لقررو كرراي النمرروذا الررذ كررانوا يطمحرر:ي إلررى تثقيقر  ،در خررال ل دررا
يقتا ون د دنرايج يرو النمروذا االمتشرااقي ذاتر  ،يرذا النمروذا الرذ لر يكونروا
ي وي في إال النظراة التا ياير والمرنهج العسمري ،وبعبرا ة أخرا لقرو تعرادسوا در ال ير

االمتشررررااقي درر ر الاررررا ا ،ولرررر يهتمرررروا بمحررررودات يررررذه ال يرر ر ودكوناتهررررا
()28

الواخسي »

والمال ظ عسى يذا النقو د الجاب  ،أن يغسب عسي الطراب األيرويولوجي الرذ

تجس رى فرري تصررنيق المواقررق فرري كتاب ر الاطرراب الع بررا إلررى اتجايررات مررسفي

وليباالي  ،ويو تصنيق أيويولوجي في األماس ،وفي كتاب التااث والثواث تجسرى

فري طبيعر الموقرق در االمتشراا  ،ويرو دوقرق فير درس در األيرويولوجيا ،والنقررو

األيررويولوجي لرريس نقرروا دتجررادا در التحيررزات الفك ير والفيامرري  ،وبالترالي فإنر

لرريس نقرروا عسميررا ودو رروعيا ،وطالمررا أفرراط الجرراب

فرري يررذا الررنم

د ر النقررو،

خصوصا في كتاب نث والتااث قااكات دعاصاة في تااثنا الفسففي
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 - 8مالحظات ونقد
أدا المال ظات التي وجوتها :ل يذه المثاول لسروكت :دروك ، :فهري تتحرود

في المال ظات التالي

أوال ال ظ أي الجزك األول د الكتاب كاي كافيا في تثقي الغاض در

جه بس :ة وتثويو المنهج ،ود ث العمل عسى تطبيق في د ام الفسفرف االمرالدي

وتا ياها ،وقو باي الوكت :دوك :عسى ذلل بط يق وافي ودتمامك

و أير أي الجررزك الثرراني جرراك تومررعا وتتميمرا ،ويررو أشررب دررا يكرر:ي بثاشرري عسررى

الجررزك األول ،وذلررل يب ر د ر المتلررق فرري دز يررو د ر التوم ر المررتكمال سقررات
النظ يررات الكبررا فرري تررا يخ الفسفررف االمررالدي  ،والثبررات قيق ر وأصررال يررذه

الفسفف  ،وكيق أنها دثس دا سر دهمر فري داا رل تطر :ترا يخ الفكرا الفسفرفي
االنفاني

ودررا يتكررو يررذه المال ظ ر  ،أي الجررزك األول د ر الكترراب كرراي األكثررا عناي ر

وايتمادا عنو الكتاب والبا ثين الذي

اولوا التعاف عسى دنهج الوكت :دوك:

في د ام الفسفف االمالدي  ،وباالف الجزك الثاني الذ ل يثرظ بو جر كافير

د االيتمال

ود جانب آخا ،يمك الق:ل إي الجزك األول كاي أكثرا تمامركا در الجرزك

الثاني الذ ظها في التكاا عنو الثوي ع المذايب الكالدي

ثانيا وجوت أي دا بين الجزأي األول والثاني ،يناك دفا قر أمامري لر يفصرح

عنها المتلق بالقو الكافي ،ول يتنبر إليهرا الكتراب والبرا ث:ي الرذي وقفر عسرى
كتاباته ودتلفاته

ويذه المفا ق تتحود في أي الجزك األول ،كاي يعنى بشكل أمامي بالفسفف
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المشالي الع بي  ،والتاكيز عسى دنهج الفالمف المفسمين الاال

 ،وتثويوا الفا ابا

واب ر مررينا ،وتغيررات يررذه ال ر و فرري الجررزك الثرراني ،إذ تثرر:ل االيتمررال نثررو دررنهج

المتكسمين المفسمين ،والتاكيز عسى امتظها العالق بين الفسفف وعس الكالل
ولعررل أكثررا ن ر

يكشررق ع ر يررذا التحرر:ل د ر الفسفررف المشررالي إلررى عسرر

الكالل ،يو دا أشا إلي الوكت :دوك :في دقود الجزك الثاني بقولر «والفكرا
الفسففي االمالدي أففرح در أي يقرق عنرو المو مر المشرالي الع بير و رويا ،فقرو

ظها وعاف في دوا س كالدي قبل أي يعاف المشا وي ويفتقا أداي  ،وفري عسر
()24

الكالل فسفف  ،وفسفف دقيق وعميق أ يانا»

ولهذا نجو أي دعظ النصوص وأيمها التري تتصرل بأيمير وقيمر عسر الكرالل،

وع عالقت بالفسفف والفكا الفسففي ،إنما و دت وتك ت في الجزك الثراني در

الكتاب ،وفي دال ل عسى يذا التح:ل

وال أعس عسى وج التحويو ،لك قو يك:ي يذا التح:ل ل عالق بالنقرو الرذ

وجه الوكت :عسي مادي النشا واتصل بهذه المال ظ تثويوا ،وخ

األول د الكتاب

بها الجرزك

ثالثا عنو تطبي المنهج ،تثوث الوكت :دوك :ع خمرس نظ يرات كبرا

تنتمي إلى الفسفف االمالدي  ،ثالث دنها تثوث عنها في الجزك األول ،ويي نظ يات

الفررعادة أو االتصررال ،والنبرروة ،والررنفس وخسوديررا ،واثنترراي تثرروث عنهمررا فرري الجررزك

الثاني ،ويما نظ يتا األ لويي  ،و ي اال ادة

أدال يرذه النظ يرات الامرس ،يمكر النقراش ر:ل تااتبهرا در

فررالمال ظ أي درروك :تثرروث ع ر يررذه النظ يررات د ر دوي أي يشررا

ير األيمير ،

يت ر فرري

تااتبها ودنزلتها في الفسفف االمالدي  ،وكأن ل يستف إلى يذه المال ظ  ،التري لر

يشا إليها ال د ق يب وال د بعيو

في ين أي د يتوقق أدال يذه النظ يرات ،يستفر إلرى ر و ة الكشرق عر

التااتررب بينهررا ،وذلررل لتفاوته ررا الوا ررح درر

يرر األيمير ر واالعتبررا فرري الفسف ررف
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االمالدي  ،والقو الذ د الصعب االختالف عسي يرو أي نظ ير األ لويير ترأتي فري
دقود تااتب يذه النظ يات د

ي األيمي  ،ود ث تأتي بعويا نظ ي النبوة

ونفتطي أي نتكو تقول نظ ي األ لويي بما أشا إلي الروكت :دروك :نففر ،

عنو ويث ع خصال

الفسفف االمالدي  ،إذ اعتبا أي «الفسفف االمرالدي دينير

في دو وعاتها ،تبوأ بالوا و ،وتثسل فكاة األ لويي تثسيال شرادال دقيقرا لر تفرب
()30

وع الوا و صو كل شيك ،فهو المبو والاال »

إلي

ابعررررا ف ررري زدر ر ص ررروو كتررراب ال ررروكت :دررروك ، :ل ررر تكر ر النص ررروص

والماطوطات والكتابات الع بي لسفال مرف المفرسمين قرو عافر ونشرات و ققر ،

وكاي دوك :دستفتا إلى يذه المال ظ وميو العا فين بها ،األدا الذ اقتضرى دنر

العررودة إلررى كتابررات ودتلفررات المفتشرراقين األو وبيرري فرري يررذا الشررأي ،وامررتعاي

كثياا بهذه الكتابات والمتلفات ،التي كاي عسى د اي جيوة بها
وكانر ر آ اك ي ررتالك المفتشررراقين ودق رراالته

ا ررراة ف رري دعظررر دو رروعات

الكترراب وبالررذات فرري الجررزك األول دن ر  ،وذلررل باعتبررا أي يررتالك المفتشرراقين ي ر

الذي تعافوا عسى النصوص الفسففي االمالدي و ققويا ونش ويا بسغاته  ،واعتنروا

بها شا ا وتعسيقا و بطا وتوقيقا

ويذا دا يففا الموقق االيجابا لسوكت :دوك :در يرتالك المفتشراقين والثنراك

عسيه  ،واالعتااف له بالفضل ،والوعوة إلى إتبا مياته في الصبا والنشاط ،وفي
الضب

والتوقي

در ذلررل فررإي درروك :درا كرراي ي يررو أي تبقررى يرذه الثررال وتفررتما كمررا يرري

عسي  ،ود ينا جاكت دعوت وتأكيوه عسى

و ة العناي بإ يراك الترااث االمرالدي

والفسففي خصوصا ،عسرى أي يرنها بهرذه المهمر المفرسم:ي أنففره  ،ترى ال يبقرى
ويفتما االعتماد عسى كتابات ودتلفات المفتشاقين
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و ين تثوث دوك :ع الواق الرذ كراي عسير وقر صروو كتابر  ،وتغيرا

يذا الواق فيما بعو يقر:ل «ال شرل فري أي الكشرق عر الماطوطرات يرو الاطروة
األولى في مربيل إ يراك الترااث االمرالدي ،وقرو اتجر إلير المفتشراق:ي دنرذ أخ يرات

الق ي الما ي ،ومانا عسى نهجه في الق ي الثالي ،وكشفوا وكشرفنا دعهر عر
ذخالا لها وزنها ،فسوينا ا ي ث وة يعتو بها د دتلفات كبا فالمف االمالل

وقرو كنررا براألدس ال نكرراد نعثررا عسرى دتلررق وا ررو بالع بير لبعضرره  ،وتغيررات

أ كادنا عسيه أ يانا في وك يذا الكشق المتال

 29م ررال در ر

 ،فأخ ا دنذ عش ي عادرا

م ررالل الكن ررو  ،الت رري وقفن ررا عس ررى كثي ررا در ر آ الر ر الميتافيزيقير ر

والفيكولوجي  ،وعسى شيك د نظ يات الجغاافي والفسكي

وترروالى فرري العش ر ي مررن األخيرراة ،نشررا بعررا دتلفررات الفررا ابا فرري الفسفررف

والمنط ر والفيام ر والمومرريقى ،الوا ررو تسررو ا خررا ،ونا ر

بالررذكا دنهررا كترراب

الث وف ،ويو أكبا دتلفات الفا ابا الفسففي التي وصس إلينا واكتمس دااجعنا
ع ر اب ر مررينا بررإخااا دومرروعت الفسفررفي الكبررا بأقفررادها األ بع ر  ،ونعنررى بهررا

كتاب الشرفاك الرذ قضرينا فري تثقيقر ونشراه نثرو بر قر ي أو يز يرو ،ولر يكر
ظ فالمف المغاب بأقل د

ظ فالمف المش  ،فقو أخ ا فري الامفرين مرن

األخياة قو ييا قسيل د دتلفات اب باج واب
ويا الوكت:

()31

شو»

ادرو طرايا أي دروك :كراي «و اك نشرا العويرو در نصروص

الفسفف االمالدي القويم  ،ود ينا ظل دنهج دعتموا عسيهرا ،وامرتمات أ كادر
()32

نابع دنها»

وفي يادش الكتاب أشا الوكت :طايا إلى بعا األعمال التري وقرق و اكيرا

درروك ، :دنهررا دومرروع المغنري لسقا رري عبررو الجبررا  ،ودومرروع الشررفاك الب ر مررينا،
إ اف إلى االشااف عسى الكتب التذكا ي الكثياة ع الفرا ابا وابر مرينا وابر

ع با ،وكذلل المعاج الفسففي الااص بالش صيات والمصطسحات
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خادفا باالف الكثي ي كاي دوك :يبروأ ويثر در الفرا ابا ولريس در

الكنو  ،وظل يقود ويفا س عسي  ،وبقري يسفر النظرا لفسفرفت وآ الر  ،وكاشرفا
ع تأثياه في ا خ ي الذي أخذوا عن  ،وتابعوه في فسففت وآ ال

وفي المقابل أيمل دوك :الكنو  ،ول يعط أيمي واعتبا ا ،وناد ا دا ج إلي

و ال  ،ودقوا دا ج إلي في الجزك الثاني د كتاب  ،يف :دقوا دا ج إلي في
الجزك األول

و فب أ دوك :فإي الفا ابا يو «أول د صاغ الفسفف االمالدي في ث:بها

الكادررل ،وو ر أصرولها ودبادلر  ،نثر ال ننكررا أي الكنررو تنبر قبسر إلررى د امر
أفالط:ي وأ مطو وعاض لبعا نظ ياتهما بالشا واالختصا  ،ولكنرا ال نجرو لوير

دررذيبا فسفررفيا كررادال بكررل دعرراني الكسم ر  ،بررل يرري نظرراات دتفاق ر  ،ودتعسق ر
بمو وعات د تسف ال ابط بينها أدرا الفرا ابا فقرو لر يرذا الشرع  ،وأقرال دعرال
()33

دذيب فسففي دتصل الثسقات»

وتوقق دوك :داة أخا أدال يذا الراأ  ،ليقر:ل إنر درا زال عسرى أير  ،وليقرول

تنبيهررا لسررروكت :دحمررو عبرروالهاد أبررو يرروة الررذ خالفرر الرراأ  ،فبعررو أي جررود

دررروك :دوقفرررا ف رري اعتب ررا أي الف ررا ابا ي ررو الوا ر ر الثقيق رري ل رروعال الفسف ررف

االمالدي  ،عقب عسى ذلل في يادش الكتاب بقولر «وا رح أنرا لفرنا ينرا بصرود
الموازن بين الفرا ابا والكنرو  ،أيهمرا المتمرس األول لسمو مر الفسفرفي االمرالدي ،

عسى أنا قو أينا د قبل فري يرذا أيرا ال نظر أنر جرو درا يغيراه ،ودرا أجرو صرويقنا
الوكت :أبو يوة الذ بوت عسي دعا تنا في بث أخيا ر دجسر األزيرا دجسرو 18رر

أي يعود إلي ليتبين أنرا لر ننكرا عسرى الكنرو فسفرفت  ،ولكنرا شر نا فقر أي نبر ز
()39

ص :تها البادل  ،وطابعها ال يا ي ،األدا الذ يميزيا د فسفف الفا ابا»
مادما ليس فق

الكنو الذ قسل دوك :د دكانت في تا يخ الفسفرف
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شرو ،الرذ ظهرا فري كتابر بصر :ة بايتر جروا،

االمالدي  ،و إنما يناك أيضرا ابر

وذلررل باررالف الصرر :ة الالدع ر والمتفوق ر الترري ظهررا عسيهررا فرري كتابررات أخررا ،
شو د

خصوصا في الكتابات الع بي الثويث التي اول إعادة اكتشاف اب
جويو

إليهمرا

ولسكشق ع يذه الصر :ة البايتر  ،يمكر االشرا ة إلرى دروقفين تطر

دوك ، :ويما

الموقق األول عنو الثوي ع نظ ي الفرعادة ،وتتبر ادتروادات يرذه النظ ير

في الموا س الفسففي األخا  ،وبعو الوصر:ل إلرى دو مر األنرولس تطر

إلى آ اك اب باج واب طفيل ،ووصل إلى اب
دوك :أي اب

شو ،وفي تقييم لاأ ابر

دروك:

شرو ،يرا

شو «اعتن كزدال لر فال مرف األنرولس ا خر ي نظ ير الفرعادة

الفا ابي  ،ود الغ يب أن ل يوخا ومعا في نقو الفا ابا واب مينا وتج يثهمرا ،وال

ميما إذا أ رس دنهمرا انثاافرا عر مرن أ مرطو ،ودر ذلرل لر يرنج در أثايمرا ،ولر

يفتط أي يك:ي لنفف دذيبا دفتقال ينفصل ع دذيبهما ،ويرو أشرو درا يكر:ي
()39

تأثاا بهما في المفالل التصوفي »

الموقرق الثراني عنررو الثروي عر نظ ير الرنفس وخسوديررا ،وجرو درروك :أي ال

اج ر ألي يع ر ا ،فررب قول ر  ،عسررى دو م ر األ نررولس ،فمثا يررا فرري الش ر

ييررا

وا ح  ،و بما كان آ اهيرا الفريكولوجي فري الغراب أظهرا ،عسرى أي روي ابر

شو ع وجود النفس كحويث ع خسوديا عيق دتهاف  ،ولريس فير درا يروعو
()37

ألي نقق عنوه

مررابعا فرري الجررزك الثرراني در الكترراب ،تطر

الرروكت :درروك :إلررى المررذايب

الكالدي عنو المفرسمين ،وتثروث عر المفرسمين الشريع ووصرفه فري ثال ثر دواقر
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ودنهج د ام تا يخ الفسفف االمالدي

بالاافض  ،ويذا الوصق ال يثبذه المفسم:ي الشيع  ،ويعتب ون دفي ا لهر  ،ويضرعون

في خان التنابز باأل لقاب الذ نهى عن القاآي الك ي فري قولر تعرالى وال تنرابز وا
()36

باأل لقاب

وفي نظا المفسمين الشيع أي يذا الوصق ،دتى دا و د فإنر يفرسب عر صرا ب

النظررا العسمرري والمو رروعي المتجرراد در التحيررزات المذيبير والتا ياير  ،ألي لرريس در

العسمي والمو وعي امتعمال يذا الوصق التنابز والتهكمي

والوكت :دوك :عسى جال ل قو ه ،و فع دكانت  ،وممو تفرادح  ،درا كراي

بثاج إلى امتعمال يذا الوصق ،وال يسي ب عسى االطال  ،ويو أكبا د ذلل ،ودا

كاي بثاجر أيضرا ألي يضر نففر فري دثرل يرذا الموقرق ،وال أي يرأتي أ رو ليسفر

النظا إلي  ،وكاي بإدكان أي يتفط لهذا األدا بنفف  ،ويو كيس فط

والال ف ر فرري األدررا ،أي يررذا الوصررق قررو يرراب كسي را ع ر الجررزك األول ،ودررا و د

وتكر إال فرري الجررزك الثرراني ،وكأنر يرراب عر الجررزك األول الررذ يسبر عسير و

الفسفف  ،وظها في الجزك الثاني الذ يسب عسي و عس الكالل ،ويو العس الذ
شهوت في ما ت نزاعات المفسمين وخصوداته ومجاالته الفك ي والتا ياي

ولعررل دنشررأ الوقرر :فرري يررذا اال لتبرراس ،أي الرروكت :درروك :ج ر إلررى كتررب

الاصول عنو ويث ع دذيب المفسمين الشيع  ،وأشا إلى ذلل بنففر

ع كتاب األشع

()38

دقاالت االمالديي إن دصو ه الو يو

رين قرال

يذه بعا المال ظات التي ال تقسل بالتأكيو د أيمي وقيم كتاب الروكت:

دوك:
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