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فر�ضية البحث:
ــة وزالت  ــفوية أو صامت ــة أو ش ــة مكتوب ــن لغ ــان م ــات اإلنس كل منتج
ــس أو  ــخ تعك ــق... إل ــفة واملنط ــن والفلس ــة والف ــام والنكت ــان واألح اللس
ــال  ــن خ ــه م ــرف قوانين ــم نع ــن ث ــري وم ــاغ الب ــة الدم ــى طبيع ــدل ع ت

ــخ. ــات... إل ــات أو الصناع ــذه املنتج ه

غاية البحث:
ــاد  ــارص إليج ــي املع ــال اإلرث العلم ــن خ ــة وم ــذه الورق ــعى يف ه أس
ــة،  ــدر الحاج ــه بق ــن معانات ــان م ــص اإلنس ــى تخلي ــادر ع ــادي ق ــبيل م س
وهــذا ال يعنــي رفــض النزعــات الروحيــة أو الثيولوجيــة أو العرفانيــة... إلــخ 
وســيتبني ذلــك عنــد حديثــي عــن املنهــج الــذي أتبعتــه يف هــذه الورقــة.

منهج البحث:
يقوم هذا البحث عى ثاث مسلامت أساسية وهي:. 	

� ليس هناك إال العامل الطبيعي)الفيزيقي( وهو مكتفي بذاته.	

� ال يوجد خطاب أو قضية مكتملة ونهائية.	

� املوجــودات كائنــات تكيفيــة ومــن ثــم معيــار تحقــق صحــة الفكرة 	
ــى  ــا ع ــل يف قدرته ــن، ب ــارج أو الذه ــا يف الخ ــس يف تحققه لي
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جعــل الكائنــات متكيفــة أكــر.

إال أن املناهــج حســب تاريــخ الفلســفة أخــذت عــدة أشــكال، وقــد 
قســمتها إىل ثاثــة أنــواع:

الهنديس الريايض.. 	

الجديل.. 	

الفريض.. 	

ــي أن  ــذي يعن ــريض وال ــج الف ــو املنه ــث ه ــذا البح ــه يف ه ــا أطبق وم
ــة  ــق أو لعب ــام أو نس ــات نظ ــرض إلثب ــا ف ــن كونه ــاوز ع ــّلامت ال تتج املس
لغويــة محــددة وهــي بذلــك )املســّلامت( نســبية مــن جهــة وتقــال باإلضافة 
مــن جهــة أخــرى، وهــذا يعنــي أن هــذا البحــث يعتمــد عــى هــذه املســلامت 
إلثبــات قضايــا ماديــة ويف ذات الوقــت ال ينفــي قضايــا ال ماديــة أو قضايــا 

تنــدرج تحــت مســميات عــدة.

مقدمة:
ــة  ــرى تاريخي ــة أخ ــن جه ــفية وم ــا” فلس ــا يف “جوهره ــة هن ألن الكتاب
مقارنــة كان ال بــّد مــن رفــع بعــض اللبــس الــذي قــد يشــطح بالقــارئ بعيــًدا 
عــن “مقاصــد املؤلــف” وهــذه املعضــات تنقســم إىل قســمني األوىل 
لســانية لغويــة والثانيــة تتعلــق بالحمولــة التاريخيــة وااليديولوجيــة بــني 

ــرب. ــرق والغ ال

منــذ القــدم كانــت الفلســفة ترتبــط باللغــة بشــكل جــذري كمحــاورة . 	
املنطــق  يف  أرســطو  مباحــث  وكذلــك  كراتيليــوس  أفاطــون 
ــة  ــدء بنظري ــذ الب ــت من ــة ارتبط ــدو أن اللغ ــارة، ويب ــاب العب ككت
التمثــل مبعنــى أن الكلمــة تعكــس “حقيقــة يشء ما” واللغــة نافذة 
للــروح كــام يقــول دميقريطــس، لذلــك كانــت النصــوص اليونانيــة 
األوىل بحســب مــا وصــل إلينــا اليــوم تعتمــد أســلوًبا شــعرًيا 
ــس  ــذرات هرياقليط ــدس، وش ــدة بارمين ــر كقصي ــن الن ــرب م يق
وانبذوقليــدس وغريهــم، وأســتمر هــذا التقليــد رغــم تقنينــه 
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ــلوب  ــص األس ــد يخ ــام بع ــة في ــطو بنقل ــام أرس ــون، وق ــع أفاط م
ــن  ــن م ــك مل يك ــب، لذل ــة والتبوي ــاج والكتاب ــفي يف الحج الفلس
ــاج  ــات الحج ــريه مقام ــد غ ــس أح ــطو ولي ــم أرس ــث أن يقس العب
يف كتابــه امليتافيزيقــا، فهنــاك الربهــاين، والجــديل، والخطــايب، 
السفســطايئ، وهكــذا نعــي بشــكل رسيــع بــأن األســلوب ليــس 
شــيًئا ثابًتــا وقــار منــذ األزل لذلــك ليــس مــن الدقــة أن نقــول 
بــأن الخطــاب الفلســفي برهــاين فحســب، لذلــك يكــون الســؤال : 
ــا عــيَّ أن  بــأي لغــة نســتطيع أن نتحدث/نكتــب فلســفًيا؟ مــن هن
أضــع مفهــوم “األســلوب” والــذي يعنــي ببســاطة بــأن هنــاك عــدة 
أســاليب للكتابــة الفلســفية، ولــو أردت وضــع يشء مــن هــذي 

ــر: ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــامذج ع الن

� األسلوب النري.	

� األسلوب الحجاجي الجديل.	

� األسلوب الصوري االستاتييك.	

� األسلوب الشذري.	

وال أريــد هنــا تفضيــل أحــد الــروب عــى اآلخــر، ولكــن النتائــج التــي 
أريــد الوصــول إليهــا هــي كالتــايل:

� ــك ال 	 ــادي لذل ــلوب أح ــا أس ــا إىل غربه ــذ رشقه ــفة من ــس للفلس لي
يوجــد مســوغ لهيمنــة طريقــة ومنهجيــة عــى األخــرى، وهنــا نقــع 
يف مــأزق “املعيــار املتعــايل” عــى كل األشــياء والــذي ميكــن مــن 

خالــه ترجيــح خطــاب عــى اآلخــر.

هــذا فيــام يخــص أســلوب كتابــة هــذه الورقــة فهــل عــى االختيــار مــن 
بــني هــذه األســاليب؟ ال ليــس كذلــك إمنــا ســبيلنا الوحيــد هــو مــا أســميه 
“الفــوىض االســلوبية”، وال تعنــي الفــوىض رضب مــن التنافــر؛ بــل تتوجــه 
ــني  ــفية ب ــزات الفلس ــر التامي ــق إىل ك ــفي الدقي ــى الفلس ــًدا باملعن تحدي
ــب،  ــز والرتي ــط والرمي ــال التنمي ــن خ ــا م ــون دامًئ ــي تك ــارف، والت املع
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وهــذا مــا يضــع القــدرة عــى التخليــق واإلبــداع ضيقــة ، ومــن زاويــة أخــرى 
ــا  ــر داخلًي ــوري يضم ــاين والص ــه كالربه ــلوب بعين ــا ألس ــًدا صارًم إن تحدي
قــواًل مكتمــًا “ملاهيــة الحقيقــة”، وهــذه الراتبيــة يف الخطابــات ال متايــز 
بينهــا كــام فهــم الجابــري مثــًا وأهــل املنطــق، إمنــا هــي طــرق تــؤدي لغايــة 
منشــودة، وعليــه فهــذه الورقــة لــن تأخــذ بعــني االعتبــار أســلوًبا دون غريه.

ــا مــا يتــم التعاطــي مــع هــذه املواضيــع مــن زاويــة املقارنــة . 	 غالًب
بــني الــرق والغــرب، ومــا يتخلــل ذلــك مــن تفضيــل حــزب عــى 
ا يف هــذا البحــث أي املقارنــة  أخــر، وهــذا هاجــس بعيــد جــدًّ
ــني  ــني آليت ــة ب ــو مقارن ــزع نح ــي تن ــل ه ــة ب ــة والعرقي الجغرافي
مــن آليــات الدمــاغ، ونــدرك هــذه االليــات كــام ســبق وذكــرت مــن 
خــال منتجــات اإلنســان منــذ بــدأ ميــي عــى هــذه األرض طبًعــا 

ــن: ــق أمري ــراد تحقي ــا امل ــا. وإمن ــدود علمن بح

� ــميه 	 ــام نس ــوم م ــان الي ــل إىل إنس ــا وص ــودات وكل م املس
معرفــة، علــم... إلــخ، مــا هــي إال ترســيامت وانعكاســات 
لقوانــني الدمــاغ األوليــة فاملنطــق الكاســييك لــن يخــرج 

ــة.  ــاغ املادي ــني الدم ــن قوان ــا م ــه قانوًن ــن كون ــا ع قطًع

� ــذه 	 ــال ه ــن خ ــا م ــوي بلوغه ــي أن ــة الت ــة املهم ــا الغاي أم
الورقــة وهــي تخليــص اإلنســان مــن حيــث كونــه فــرًدا 

ككل. اإلنســانية  أو  جزئًيــا 

منتجات االإن�ضان اللغة نموذًجا:
ــن  ــوع م ــو ن ــان ه ــن اإلنس ــدر ع ــا يص ــأن م ــث ب ــة البح ــت يف فرضي قل
ــة  ــال اللغ ــن خ ــا م ــى أنن ــاة، مبعن ــن يف الحي ــذا الكائ ــة ه ــكاس آللي االنع
والجســد ســنتعرف عــى بعــض “القوانــني األوليــة النســبية”، والتــي مــن 
خالهــا نضــع أرًضــا ال أقــول صلبــة ولكــن ممكنــة لفتــح رؤى جديــدة نســبًيا 
نحــو تخليــص اإلنســان مــن معانــاة العيــش معيديــن بذلــك أمريــن: اآللهــة، 

والجــزاء اآلخــروي.
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اللغة/المنطق:
	- للغــة متثــات عــدة، ولــن يكــون مــن الدقــة التعاطــي مــع كل مــا يــدور 
حــول مبحــث اللغــة، لذلــك ســيكون املنطــق ـ وتحديــًدا مــا وضعــه أرســطو 
ــية أي  ــة عكس ــال حرك ــن خ ــاغ وم ــي الدم ــة تج ــى كيفي ــة ع ــد األدل ـ أح
مــن املنطــق واملقــوالت نســتطيع أن نضــع اجابــة محتملــة لهــذا الســؤال: 
كيــف صــار املنطــق ممكًنــا؟ وكيــف ظهــرت مقولتــي املمثــل و “الجوهــر”؟ 
ــة  ــة كبني ــادت األفاطوني ــف س ــة: كي ــر جذري ــؤال أك ــودين لس ــذا يق وه
ميتافيزيقيــة كل هــذا التاريــخ حتــى يومنــا هــذا؟ هــل هنــاك ثبــات وينبوع 
هــو مــا ميــد البــر بهــذه املقــوالت القويــة والصلبــة؟ هــذا الســؤال يقودنــا 
مبــارشة إىل أرض امليتافيزيقــا، والــذي هــو بحــث يف مراتــب الوجــود 
وصــواًل إىل الوجــود املطلــق، وقــد نقســم هــذه الــرؤى إىل ثــاث مــن حيــث 

التجريــد:

أ- العدم.

ب- الوجود.

ج- الصريورة.

إذن مقولــة “الوجــود” هــي املركزيــة حتــى يومنــا هــذا. وعليــه مــن أيــن 
جــاءت فكــرة الوجــود؟ األطروحــة كــام يف بدايــة البحــث تنــص عــى أن 
ــا عــن ثنائيــة جســد الطبيعــة دون  كل مــا يصــدر عــن اإلنســان يكــون نابًع
الوقــوع يف أي ذاتويــة، لنبــدأ باملقــوالت العــر املنطقيــة يقــول أرســطو 
يف كتــاب املقــوالت: “كل التــي تقــال بغــري تأليــف أصــًا فقــد يــدل إما عى 
جوهــر، وإمــا كــم، وإمــا عــى كيــف، وإمــا عــى اإلضافــة، وإمــا عــى أيــن، 
وإمــا عــى متــى، وإمــا عــى موضــوع” إن هــذه املقــوالت العــر ســتعد 
يف تاريــخ الفلســفة يف حيــز امليتافيزيقــا لذلــك صــار مبحــث الوجــود هــو 
املبحــث األول فمــن خالــه يتــم تريــع هــذه املقــوالت مــن خــال عــدة 

تفســريات كــربى ليــس بينهــام فــارق كبــري نجملهــا يف :

عامل املثل.. 	



6

السبيل إلى اليقظة المادية

العقل.. 	

ــامل  ــاوز الع ــامل يتج ــر بع ــر تف ــوالت الع ــذه املق ــارت ه ــا ص ــن هن م
مــن  نابعــة  أو  العقــل،  عــن  منفصــل  مثــايل  واقــع  يف  إمــا  الفيزيقــي 
ــذي ســيقودين إىل  ــا، نــأيت للســؤال ال العقــل نفســه، كــام عنــد أرســطو هن
ــأت؟ ــن نش ــن أي ــرى م ــارة أخ ــر؟ بعب ــوالت الع ــل املق ــا أص ــي: م أطروحت

نستطيع أن نجمل تفسري هذه املقوالت يف مسارين كبريين:

� امليتافيزيقي.	

� والسيكولوجي أو النفيس.	

إذن ناحــظ أن يف كا الرؤيتــني تكــون للمقــوالت العــر انعــكاس 
ــق”  ــود الح ــق أو “الوج ــود مطل ــريدها لوج ــي س ــه، فامليتافيزيق ــري إلي تش
ــى  ــم معن ــل نفه ــذا املدخ ــن ه ــل، م ــامل املث ــون ع ــربه أفاط ــا أعت ــذا م وه
“لوغــوس” الكلمــة فاللغــة هــي مــن تحيــل إىل عــامل الكليــات واملفاهيــم، 
وتكــون النتيجــة وهــي مــا أردت الوصــول إليــه منــذ البــدء “اإلنســان 
حيــوان عاقــل” أو “حيــوان ناطــق” فهــو ينطــق بالكليــات واملفاهيــم 
املجــردة، وترتــب عــن هــذه املاهيــة لإلنســان ثنائيــة عنيفــة الروح/جســد 
وهكــذا تنتهــي كل النتائــج إىل حيــث نقطــة البدايــة وهــي: مــا اإلنســان؟

وألنــه حيــوان عاقــل ولديــه القــدرة عــى تفســري العــامل ومعرفــة عللــه 
األوليــة نشــأ “العقــل التحليــي” الــذي يصبــو لفهــم كل يشء، حتــى كتــب 
أرســطو املنطقيــة تســمى التحليــات. وأظــن أن التحليــل مل يكــن مكتمــا 
ــد  ــال جي ــدس مث ــدة بارمين ــا يف قصي ــقراط ولن ــل س ــا قب ــفة م ــع فاس م
عــى األســلوب النــري للقــول الفلســفي وأفاطــون ذاتــه مل يكــن يطنــب 

يف التحليــل وهــذا مــا يفــر حضــور األســطورة يف محاوراتــه.

ُطرق الخال�ض:
ــل  ــوان العاق ــه بالحي ــا علي ــذي مثلن ــان وال ــن اإلنس ــور ع ــذا التص إذن ه
كان عليــه أن يضــع رشوًطــا للخــاص مــن املعانــاة، هنــا كان ملفاهيــم الروح 
واآللهــة نصيــب كبــري لحاميــة اإلنســان يف األرض ومــا بعــد األرض، وهنــا 
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ينشــأ ســؤالني يف غايــة األهميــة:

� كيف تكون الروح واآللهة مخلصة من معاناة اإلنسان؟	

� هــل مــن ســبيل آخــر مــع غيــاب الــروح واآللهــة ممكــن أن يخفــف 	
ــاة الكائنــات البريــة؟ مــن معان

1. العقل التحلييل:
أ. ليــس هنــا مقــام رشح كيــف كانــت هــذه املفاهيــم الكــربى قــادرة عــى 
تخفيــف عــبء اإلنســان، ولكــن مــا يهمنــي هنــا هــو “الطريقــة” التــي 
مــن خالهــا حــاول “الغــرب” تحريــر اإلنســان مــن أملــه ومعاناتــه، هــي 
محاولــة اعتمــدت عــى العقــل التحليــي وكان أوج تجليهــا تناقضــات 

)جدليــة( هيغــل والطــب الجســدي.

أجــزاءه  تفكيــك  الــيء مــن خــال  يعنــي معرفــة  التحليــل هنــا 
ومعرفــة علــل االشــياء، مــن هــذا الطريــق صــار الفيلســوف اليونــاين ينظــر 
ويعطــي مجموعــة مــن التقنيــات مــن أجــل تحريــر اإلنســان مــن معاناتــه، 
ومحــاورة فيــدون تعــد أقــوى وثيقــة عــى هــذه النزعــة لتخليــص اإلنســان 
مــن خوفــه، فســقراط الــذي ســيعدم يرفــل يف ســامء الســعادة “ألنــه عــى 
موعــد مــع اآللهــة يف العــامل اآلخــر” فمنشــأ طأمنينــة ســقراط حينهــا هــو 
الحجــاج الــذي ينــص عــى خلــود الــروح والنعيــم لألخيــار والجحيــم 
لــألرشار فوضــع أفاطــون يف هــذه املحــاورة برهانــني عــى وجــود الــروح 
وخلودهــا بعــد املــوت. إال أن املهــم هنــا هــو أن العقــل التحليــي “ال يفيــد 
كثــرًيا يف خــاص اإلنســان” وســرى مــن خــال أبيقــور كنمــوذج عــى هــذا 
ــال  ــن خ ــني م ــك نب ــد ذل ــم بع ــربى ث ــا الك ــع القضاي ــي م ــي التحلي التعاط

كانــط “حــدود العقــل التحليــي”.

ب. كتــب أبيقــور رًدا عــى شــاب يطلــب منــه خاًصــا مــن الخــوف 
واملعانــاة، وقــد بــدأ الرســالة بــأن البــر بعامــة يخشــون أمريــن:

� اآللهة.	

� املوت .	
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كان الحــل الــذي وضعــه أبيقــور هــو ذاتــه الــذي ســاد الحضــارة البريــة 
إىل اليــوم أعنــي مــن جهــة التعاطــي التحليــي مــع مفاهيــم كــربى، وال بــّد 
أن أؤكــد عــى أن العقليــة التحليليــة ليســت حكــًرا عــى الغــرب ولكــن كانت 
والزالــت لهــا الســيادة. عــودا ألبيقــور قــام بصياغــة حجتــني عقليتــني مــن 

أجــل رفــع املعانــاة والخــوف وهــي كالتــايل:

� أمــا مــا يخــص اآللهــة فقــد أعتمــد أبيقــور عــى مقدمــات منطقيــة 	
اســتقاها مــن أرســطو وهــي أن املحــرك األول كامــل باملطلــق وال 
يجــوز عليــه أي نقــص، والعــامل دون األفــاك قابــل للفســاد والتغــري 
فهــو ناقــص ومــن ثــم تكــون النتيجــة الحتميــة أنــه ال يليــق باإللــه 
أن يفكــر أو يراقــب البــر أي أن تقــوم فيــه األحــداث وعليــه 
فاآللهــة خلقــت هــذا العــامل وادارت ظهرهــا عنــه مــام يعنــي وهنــا 
مــا أراد أبيقــور التشــديد عليــه أنــه ال حاجــة للخــوف مــن عقــاب 
أو رجــاء ثــواب وهكــذا بالحجــاج العقــي يقنــع الطــرف األخــر رفــع 

غاممــة الخــوف.

� ــة 	 ــات منطقي ــى مقدم ــدوره ع ــور ب ــد أبيق ــد أعتم ــوت فق ــا امل أم
كالتــايل: نحــن نتــأمل ألننــا نحــس أي مــن خــال الحــواس واملــوت 

ــه؟ يعنــي انقطــاع الحــس فكيــف نخــاف مــن يشء ال وجــود ل

هكــذا تــم تنــاول هــذه القضايــا فلســفًيا مــن أجــل أســلوب عيــش ســعيد 
مــن خــال الحجــاج والعقــل التحليــي، والســؤال اآلن : ملــاذا ال يعــد العقــل 
التحليــي كافًيــا؟ ســأعتمد يف اجابتــي عــى كانــط كونــه أدرك هــذه 
ــن  ــا يشء م ــة فيه ــة يف جمل ــة مروع ــو أردت صياغ ــق فل ــألة بعم املس
املجازفــة “العقــل التحليــي وحــده غــري كايف وال يجيــب عــى كل يشء” 

وقــد صاغهــا كانــط بنفســه يف بدايــة نقــد العقــل املحــض:

“ كتــب عــى العقــل البــري هــذا القــدر الخــاص يف نــوع مــن معارفــه 
ــا  ــر عنه ــرف النظ ــتطيع أن ي ــو ال يس ــه وه ــئلة ترهق ــًا بأس ــون مثق أن يك
ألنهــا مفروضــة عليــه بحكــم طبيعــة العقــل نفســها لكنــه يف الوقــت نفســه 
ــن  ــري م ــل الب ــك العق ــا ميل ــاوز كل م ــا تج ــا ألنه ــة عنه ــتطيع اإلجاب ال يس
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قــدرات”.

قــرر كانــط أنــه ال ميكــن مــن خــال العقــل التحليــي إثبــات خلــود الروح 
واللــه وحريــة اإلرادة، مــا يهمنــي هنــا هــو أن العقــل التحليــي ليــس كافيــا 
لوحــده حتــى يخلــص اإلنســان مــن مخاوفــه ومعاناتــه، وهــذا مــا مل يدركــه 

هيغــل بينــام وعــاه جيــًدا شــوبنهاور كريكغــورد.

٢. العقل الوصفي:
يف البــدء ال بــد مــن رفــع اللبــس حــول مصطلح”العقــل الوصفــي” ألن 
الوصــف صــار لــه الســيادة منــذ ظهــور العلــم الحديــث أي أن نصــف العــامل 
ــفات  ــاد يف الفلس ــا س ــه هن ــذي أعني ــف ال ــه، إال أن الوص ــني علل دون تعي
الرقيــة ويف البوذيــة تحديــًدا حيــث يقــول “بــوذا وحــده يعــرف متامــا 
ــر  ــب أو رشي ــأ أو طي ــك خط ــح أو ذل ــذا صحي ــل ه ــو ومل يق ــام ه ــامل ك الع

فهــو ببســاطة يصــور العــامل كــام هــو”.

لذلــك يعــد بــوذا الطــرق املقابــل لهيغــل وهــذا مــا جعــل األخــري يعتــربه 
ــك يف  ــض” لذل ــود املح ــوم “الوج ــل والدة مفه ــدم” قب ــادل “الع ــة تع بداي
ــام  ــه ك ــى أن يصف ــامل وال حت ــر” الع ــم أن “يف ــى الحكي ــس ع ــل لي التأم
يصــف العلــم الحديــث اليــوم ظواهــره، بل كل مــا عــى اإلنســان مراقبة هذا 
العــامل والتامهــي معــه، لذلــك لــدى البوذيــة مــا يســمى “وهــم االنفصــال” 
ــار يف  ــا ص ــذا م ــة وه ــن الطبيع ــل ع ــه منفص ــان بأن ــعر اإلنس ــو أن يش وه
ــري ال  ــاذا التفس ــؤال: مل ــن الس ــوع لك ــة ذات/موض ــة ثنائي ــفة الحديث الفلس

يفيــد كثــرًيا كــام فعــل أبيقــور؟

لإلجابة عى هذا السؤال سأقسم األمر إىل أمرين: 

الجانب االبستمولوجي. . 	

الجانب السيكولوجي.. 	

� مــن الناحيــة االبســتمولوجية أو املعرفيــة فــإن التفســري يعنــي أن 	
تــرد ظاهــرة مــا إىل “مبــدأ” وهــذا يعنــي أنــه ال بّد مــن اثبــات املبدأ 
ســلفًا وهكــذا ال ميكــن الفصــل بــني هــذه املعايــري وال يختلــف إذ 
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ــي كل  ــا فف ــابق عليه ــة أم س ــن التجرب ــتنبط م ــدأ مس ــو كان املب ل
ــن  ــري م ــع غف ــني جم ــل ب ــار يفص ــة إىل معي ــن بحاج ــوال نح األح

املبــادئ.

� أو 	 التفســري  يتضمــن  النفســية  أو  الســيكولوجية  الناحيــة  مــن 
التحليــل “حكــم” أي أن تحكــم عــى الــيء بأنــه كــذا وكــذا وهــذا 
ــاه  ــذي رأين ــر، فال ــابق الذك ــتمولوجي س ــف االبس ــن املوق ــادر ع ص
ــم  ــو حك ــم ه ــن ث ــور وم ــى تص ــي ع ــاج مبن ــو حج ــور ه ــع أبيق م
ــم  ــاس الحك ــام كان أس ــه مه ــي أن ــية وه ــة نفس ــأيت معضل ــا ت وهن
فلــن يكــون قويــًا وهــذا مــا قــاد البريــة إىل فكــرة األلوهيــة لذلــك 
ســيفيدك الحجــاج العقــي بعــض الــيء لتخفيــف معاناتــك يف 
ــي:  ــة وه ــة املهم ــربز النقط ــا ت ــون كاٍف، وهن ــه ألن يك ــاة لكن الحي
كل حكــم يســبقه تصــور والدمــاغ -جســد ال ميكــن أن ميلــك تصــوراً 
كامــًا عــن العــامل، لذلــك حــني نقــول املــوت غيــاب الحــس فكيــف 
نخــاف مــام ال حــس فيــه فهــذا حجــاج عقــي مبنــي عــى تصــور 
ــار  ــك ص ــل” لذل ــور كام ــد تص ــدي “ال يوج ــة عن ــدة الذهبي والقاع
لدينــا رضبــان مــن التفكــر التحليــي والوصفــي باملعنــى الرقــي 
ــد  ــرب ض ــة الغ ــردد عقاني ــذ ي ــري فأخ ــه الكث ــر مل يدرك ــذا األم وه
غنوصيــة الــرق ويف الحقيقــة كا الرؤيتــني عقانيــة وال تفاضــل 
بينهــم بــل هــي كــام يف فرضيــة البحــث “مــن منتجــات اإلنســان 

فهــي تعكــس قوانــني دماغه-جســده”.

ومــن ثــم ليــس عليــك أن “تحكــم” عــى املــوت أو وجــود اآللهــة كــام 
فعــل أفاطــون يف فيــدون وأبيقــور، فمهــام بلغــت معرفتنــا اليقينيــة 
ــن يعفــي اإلنســان مــن التوتــر الكامــن خلــف  ــك ل بحتميــة املــوت فــإن ذل
هــذا الحكــم وهــو مــا وعــاه كانــط بدقــة عاليــة أي تلــك البنيــة التحتيــة مــن 
ــي  ــي ال أرت ــا لكنن ــأموت قطع ــي س ــض “أدرك أنن ــل املح ــات العق تناقض
هــذي النتيجــة عــى مســتويات عــدة االفــكار واملشــاعر والســلوك” الحكــم 
ــر  ــا أم ــك مراقبته ــا لدل ــع قوانينه ــة م ــول معرك ــبه دخ ــة يش ــى الطبيع ع
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يختلــف عــن الحكــم ومــا أدافــع عنــه يف هــذه الورقــة : البــد املزاوجــة بــني 
ــل  ــر أو أق ــاك أك ــأن هن ــي ب ــع رضورة أن نع ــي م ــي والوصف ــل التحلي العق

مــن ذلــك ال نــدري حتــى االن.

الخال�ضة:
إن الرؤيــة التــي تضــع العــامل يف حيــز “العقــل التحليــي” ليســت 
كافيــة إلشــباع اإلنســان ورفــع املعانــاة عــن ذاتــه، ولكــن ليــس عــى الــكل 
ــد  ــام بع ــدث في ــوف أتح ــل وس ــن التحلي ــدر م ــذا الق ــه ه ــن يكفي ــاك م فهن
عــن “تعــدد األمزجــة” ضــدا لوضــع الكائنــات يف قالــب واحــد، ،واملهــم أنــه 
املقــوالت العــر التــي كانــت مثــااًل يف هــذا البحــث هــي ال تعــود لوجــود 
مطلــق يتجــاوز الفيزيــاء بــل هــي جــزء مــن تركيبــة الدماغ-جســد اإلنســان 
وعليــه ليــس مــن الدقــة القــول بــأن التحليــل واملقــوالت العــر كالجوهــر 
واملثــل ذات معايــري موضوعيــة منفكــة عــن حــال اإلنســان والغايــة األهــم 
وهــي تخليصــه مــن املعانــاة لذلــك يف رد كل منتجــات اإلنســان مــن لغــة 
وأحــام ونكتــة وحرفــة وصناعــة الــخ إىل البيولوجيــا يعنــي ببســاطة 
ــام  ــعيًدا، وك ــان س ــل اإلنس ــى جع ــا ع ــدى قدرته ــرة” يف م ــة كل “فك صح
أن يف الدمــاغ جانــب مييــل للتحليــل فهنــاك جانــب مييــل للوصــف وهــو 
“العقــل الوصفــي” وهــذا أيًضــا جانــب مــن بــني جوانــب أخــرى مل ندركهــا 
بعــد، مــن هنــا ننتقــل إىل الفلســفة الرقيــة كونهــا ركــزت بشــكل كبــري عــى 

وصــف العــامل ال تفســريه .

الغاية االأ�ضمى:
ــي  ــل تعن ــوم ب ــا الي ــام نفهمه ــي ك ــان ال تعن ــد اليون ــة عن ــت الفضيل كان
ــون  ــع أفاط ــيمه م ــم تقس ــام ت ــان ك ــيء” وألن اإلنس ــامل ال ــاطة “ك ببس
وأرســطو واســتمر ذلــك مــع الفلســفات الســكوالئية واإلســامية إىل ثــاث 
أنفــس النابتــة والحيوانيــة والعاقــل فلــكل نفــس كاملهــا، فــإن َتصــري 
اإلنســان حكيــام فيلســوفا فقــد نــال الفضيلــة ألنــه بذلــك بلــغ كــامل “النفس 
العاقلــة” ومــن ثــم يكــون ســؤالنا : مــا الغايــة األســمى التــي عــى النفــس 
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ــروق  ــض الف ــه بع ــاق يتخلل ــطو اتف ــون وأرس ــني أفاط ــا ب ــا؟ م أن تحاكيه
عــى أن الغايــة األســمى هــي الســعادة، لكــن مــاذا نعنــي بالغايــة األســمى أو 

ــوى؟  القص

لــكل فعــل غايــة معلومــًة كانــت أم مجهولــة، فنحــن نــأكل حتــى ال 
منــوت ننــام حتــى ننعــم بصحــة جيــدة، نرقــص لنبلــغ اللــذة وهكــذا سلســلة 
متواصلــة مــن الغايــات، إال أن الغايــة األســمى هي تلــك التي تقــف خلف كل 
هــذه الغايــات النســبية، لذلــك حــني يتحــدث أرســطو عــن الغايــة األســمى 
ــة  وأنهــا الســعادة فهــو يعنــي ســعادة تقــوم عــى النفــس الناطقــة والعاقل
تحــايك املحــرك األول وهــو الثبــات املطلــق، وكل ســعادة ليســت تأمليــة 
ــة  ــا الغاي ــرى: م ــرة أخ ــؤال م ــد الس ــك نعي ــاز، لذل ــبيل املج ــى س ــال ع تق
األســمى؟ الســعادة؟ اللــذة؟ الخــري؟ مــا ســأدافع عنــه ببســاطة ليــس هنــاك 
غايــة قصــوى أو نهائيــة أو مطلقــة إمنــا هنــاك “الطريــق” أو “الطــرق” ولكــن 

ملــاذا أرفــض مفهــوم الغايــة األخــرية؟

� أواًل: هــذا املفهــوم ميتافيزيقــي ويحتــاج إىل تســويغ كايف وهــذا 	
مل يتوفــر حتــى اآلن.

� ــذا 	 ــه وه ــان مبحاكات ــزم اإلنس ــامي يل ــوذج متس ــة أو من ــع غاي وض
ــن: ــق أمري يخل

قلق اإلنسان املستمر يف سعيه لبلوغ هذا النموذج.. 	

يحجــب عــن الفــرد مفهــوم الطــرق إذ وجــود غايــة قصــوى . 	
يرتــب عنــه وضــع جملــة مــن القواعــد لبلــوغ الغايــة . ومن 
ــي  ــق تختف ــى الطري ــا ع ــي نراه ــاة الت ــة الحي ــا جاملي هن
ــارم  ــى الص ــي املعن ــاة” فأعن ــول “حي ــا أق ــب وعندم وتغي
للكلمــة والــذي أعجــز عــن وصفــه بدقــة ولكــن أقــول بيء 
مــن التقريــب الحيــاة هــي جملــة الجزئيــات املبعــرة عــى 
ــي  ــل ه ــكي ب ــض ال ــون نقي ــا ال يك ــزيئ هن ــق، والج الطري
جزئيــات تشــبه ســمفونية المتناهيــة لــكل صــوت وإيقــاع 

فيهــا حيــاة .



13

السبيل إلى اليقظة المادية

ــعرية  ــٍة ش ــاة بقول ــى األرض والحي ــتطيقيا ع ــور إس ــو العب ــق ه الطري
ــك: لبلي

أن ترى العامل يف حبة رمل

والسامء داخل وردة الحقول

أن متسك الانهايئ بكفك

أن تضع األبدية يف ساعة

االإرث الميتافيزيقي:
ــات  ــى مورث ــتند ع ــث يس ــذا البح ــه يف ه ــا ذكرت ــني أن كل م ــن الب م
ثيولوجيــة والهوتيــة كالبوذيــة والطاويــة واألورفيــة األفاطونيــة الــخ 
لذلــك البــد مــن فــك االرتبــاط “الــروري” بــني هــذا اإلرث وبــني خــاص 
اإلنســان مــن معاناتــه، وهــذا ال يعنــي نفــي الربوبيــة أو األديــان بــل يعنــي 
أنــه مــن املمكــن العيــش بغبطــة وســام داخــي دون أن يكــون لــك إلــه أو 
صنــم أو حتــى تؤمــن بالــروح وغــري ذلــك، وهــذا األمــر لــن أطيــل فيــه هنــا 
ــه يعتمــد عــى الحجــاج “البعــدي” أي الدراســات التجريبيــة والعلميــة  ألن
ولكــن حتــى يتضــح للقــارئ كيــف يكــون ذلــك ممكنــا أقــول ببســاطة 
هــذه املســلمة “ الدمــاغ ال يفهــم لغــة حــق وباطــل” وهــذا مــا يجعــل 
اليقظــة املاديــة ترتبــط بثاثــة علــوم أساســية)الفيزياء، علــم األعصــاب، 
البيولوجيــا( هــذا هــو مفتــاح التحــرر مــن اإلرث امليتافيزيقــي باملختــر 

ــديد. الش

خاتمة:
قلــت يف البدايــة بــأن كل مــا ينتــج عــن اإلنســان فهــو بالــرورة نابــع 
عــن تركيبتــه البيولوجيــة، وبهــذا أرفــع التفاضــل بــني رؤيتــني للعــامل 
ــة  ــن زاوي ــامل م ــرى الع ــزال ت ــي ال ت ــات الت ــك الخطاب ــاوز تل ــي أتج ــام أنن ك
ــرد ال  ــن الف ــا للكائ ــرة يف تكيفه ــة الفك ــار صح ــأن معي ــت ب ــل فقل حق/باط
الــكي، لذلــك لــوال ضيــق املقــام لذكــرت مفهــوم “األطــر النســبية” ملعرفــة 
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ميــل كل كائــن وألي خطــاب يســتوعب، لذلــك العــاج املعــريف الســلويك 
هــو عقانيــة محتكــرة يف قالــب معــني كــام أن الــرق يحتكــر هــو اآلخــر 
عقانيتــه كــام ال بــّد أن نتذكــر املســّلمة بدايــة البحــث بأنــه ال توجــد قضيــة 
مكتملــة، وهــذي الورقــة متهيــد مختــر لربــط الظواهــر بالعلــوم الحديثــة 
ــخ  ــا بالطب ــان بدًئ ــات اإلنس ــال كل منتج ــن خ ــاغ م ــني الدم ــة قوان ومعرف

ــخ. ــامرة والقوانني...إل ــب والع ــواًل للط وص

كــام أننــي أســعى إىل تحريــر اإلنســان مــن معاناتــه دون أن يكــون ملــزم 
باهــوت بعينــه أو حتــى ركيــزة خــارج العــامل، فالســؤال الــذي تنتهــي عنــده 
هــذه الورقــة: كيــف الســبيل إىل اليقظــة والغبطــة والطأمنينــة مادًيــا؟ 
ــاص  ــبيل الخ ــي أن س ــة وه ــة األهمي ــة يف غاي ــر نقط ــم أن أذك ــن امله وم
ارتبــط مــن أقــدم الحضــارات مبفهــوم املــوت أي أن اإلنســان يتحــرر مــن 
معانــاة الحيــاة عندمــا مييــت جســده وهــذا مــا شــدد عليــه أفاطــون يف 
فيــدون عندمــا قالهــا رصاحــًة “الفلســفة تدريــب عــى املــوت” واملــوت هنا 
يعنــي انفصــال الــروح عــن الجســد لذلــك يحاجــج بــيء مــن الســخرية 
ــن  ــًا” ل ــا أص ــن كان ميًت ــوت م ــاف امل ــف يخ ــقراط “وكي ــن س ــا ع متحدًث
تتبــدل هــذه الفكــرة أبــدا إمنــا هنــاك شــبه اجــامع عليهــا بــني الحضــارات 
فهــي يف البوذيــة والطاويــة والجينيــة االفاطونيــة والرواقيــة والرهبــان 
والصوفية...إلــخ، إال أن هايدغــر ســيغري هــذه املعادلــة إىل نــوع مــن 
ــي اإلدراك  ــر يعن ــد هايدغ ــوت عن ــأن مت ــامين ف ــاين أو العل ــوت الطبيع امل
الحــاّد والعميــق لفكــرة تناهــي اإلنســان وأنــه يف طريقــه إىل العــدم، وهــو 
ــرؤى ووضــع تقنيــات  مــا أســميته “املــوت التأمــي” عــى أن نقــد هــذه ال

ــه لبحــوث الحقــة. ليقظــة ماديــة أرجئ




