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 ومشكلة اإلنسان فيورباخ،
 عبد العزيز بومسهوليد. 

عبد العزيز بو مسهويل، فيورباخ ومشكلة اإلنسان، فلسفة الدين، أمحد عبد احلليم عطية، الكلمات المفتاحية: 
 النزعة اإلنسانية.

إنكار  وجود اإلنسان أو عدم وجوده... ليست مهمة إمناإن املشكلة اليوم، ليست وجود أو عدم وجود اهلل، و "
 .فيورباخ "اهلل هي ما يعنيين، ولكن ما يعنيين مشكلة عدم وجود اإلنسان

ا يربطهما، يف الوجود. وجيعل مشرتك   خر، إال ألن هناك انتماء  إن الفيلسوف ال يهتم بالفيلسوف اآل
ا املنظور داخل ا، فاستعادة الفيلسوف التايل للفيلسوف املبادر ال تدخل ضمن هذإىل أفق التفكري ممكن  انتساهبما 

وهو ما يعين  ،actualisationا يف دائرة التحيني إمنا تدخل أيض  متثل جتربته الفلسفية فحسب و و  االستذكاردائرة 
وترسيخه يف احلاضر بقصد استكمال  يحلظة التفلسف مبا هي حلظة إعادة تأسيس للخطاب الفلسف استعادة

ا على إيقاظ الكائن اإلنساين من سباته، ا للحياة، قادر  فن   ذاهتااملشروع الفلسفي اإلنساين، أي جعل الفلسفة 
ي باملوجود يف خضم عامل مغلق هو عامل التشميل والتنميط الذي يلق ،االعتياديوانتشاله من عتمة الوجود 

 والتطابق.
ذي مبا هي أساس إبداع احلاضر ال   L’alterété، ليكشف الغرييةخرهآسس للعالقة مع ؤ إن الفيلسوف ي

نسان ذاته إىل تفلسف يطبع العود األبدي للحياة اإلنسانية، أي مييز عودة اإلثق كشكل مغاير للتفكري، وكينب
 ضر إىل احلياة.حاضره، وعودة احلا

 آخرين، وفالسفة "فيورباخ"هو  آخرا فيلسوف   ة"أمحد عبد احلليم عطي"وفق هذه العالقة يستعيد فيلسوفنا 
داخل اخلطابات  االنثناء، وغريهم. وهي العالقة اليت مكنته من "فوكو"، "نيتشه" "،لجهي"، "كانط"من بينهم 

الفلسفية املتعددة، بقصد استعادة اإلشكاالت وتوليد أسئلة جديدة هي أسئلة احلاضر، وخبصوص فيورباخ فإن 
طية اليت ترهن عن املشرو  االنفالتا. وهي استعادة تروم استعادته راهنا ال تعين سوى استعادة االنسان فينا حاضر  

يف كتابه  "عطيهأمحد عبد احلليم "وجودنا ومنط تفكرينا، وتصريه خارج الزمان والتاريخ، بل خارج احلياة ذاهتا، يقول 
من أجل تقدميه إىل الثقافة العربية  اآلنأما فيورباخ الذي نذرت جهدي من : "اإلنسان في فلسفة فيورباخ، اهلام

ا من فكرنا املعاصر يثري احلياة يف مياهنا الراكدة حىت ا مكون  كانته حبيث يصبح جزء  ا يليق مبو الفكر العريب تقدمي  
ألنه  ،فلسفة املستقبل بال منازع ئنعي مقصد "هنر النار" ونتفهم خطابه الفلسفي األنثربولوجي وهو حيدد لنا مباد

 "فيورباخ"وعينا، أي التعرف على  اليوم إىل التعرف على اإلنسان وتأكيد وجوده يف فيلسوف اإلنسان، وما أحوجنا
 ".وأفلت احلاضر وفقد اإلنسان ،وتقدمي فلسفته لعلنا نشارك يف املستقبل بعد أن ذوى املاضي الذهيب بني أيدينا

يتمحور حوهلا اهلم الفلسفي،  باعتباره القضية اجلوهرية اليت ،ل الفلسفي املتعلق بوجود اإلنساناشكإن اإل
، فسؤال االنسان الذي بادر لإلنسانعلى النحو الذي ميكن من خالله العودة  "يورباخف"االقرتاب من  أساس هو
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، جديد، جيد نفسه داخل وضعية أزمة مضجع كل تفكرييقض  ظل سؤاال   "من هو االنسان"؟ ":كانط" هإىل طرح
 ة مقنعة.نسان وأفوله وحتلله داخل أنساق مهيمنة تكاد تعيد منط إنتاج عبوديأي أمام ورطة اغرتاب اإل

زمان إىل  وإعادة ال ،نيةان والتاريخ املتعلق باستعادته ثايظل سؤال اإلنسان هو نفسه سؤال الزم مثومن 
ليوم إن املشكلة ا": ذاته قائال   "فيورباخ" للوجود ذاته، وهو ما أكده سؤاال   يغدوكينونته، وهو على هذا النحو 
ا كانت طبيعة اهلل ذأو عدم وجوده، ليست املشكلة ما إ إمنا وجود اإلنسان، و ليست وجود أو عدم وجود اهلل

سيح ملاوليس ما إذا كنا نشرتك يف جسد  ا.ا كنا حنن البشر متساوين فيما بني أنفسنذمشاهبة لطبيعتنا، ولكن ما إ
ي ما هلل ا كنا نعطذيكفينا، ليس ما إ زلكن ما إذا كان لدينا خبو ، لالتناو  أننا نأكل اخلبز ونشارك يف عقيدة رباعتبا

ولكن ما إذا كنا نعطي لإلنسان ما لإلنسان، ليس ما إذا كنا مسيحيني أو وثنيني، مؤهلني  .وما لقيصر لقيصر هلل،
واحليوية. إن  ،والنشاط ،واحلرية ،والبدن ،دميني نتمتع بصحة الروحآنصبح كسأو  آدمينيولكن إذا كنا  أو ملحدين

ليس مهمة إنكار وجود اهلل هي ما يعنيين، ولكن ما  ا...شيئ   من يتحدث عين كملحد ال يقول وال يعرف عين
 ."يعنيين مشكلة عدم وجود اإلنسان

إذن أمام حمك جديد ال يتعلق فقط مباهية اإلنسان بل يتعلق أساسا بتحققه  "فيورباخ"تضعنا فلسفة 
ا، ا فعلي  ولكن مبا يصريها وجود   ،االفعلي داخل الوجود، أي حتققه كواقعة إنسانية ال ترهتن مبا جيعلها مغرتبة عن ذاهت

حتيني التساؤل عن اإلنسان يروم  مثةذاته، ومن  اإلنساينيرهتن به هذا الوجود هو املصري أي أن السياق الذي 
نسان على أساس عنه، مفارق لذاته، أي استعادة اإل متخرجمبا هو  االنشغالعن نسق اغرتابه املتمثل يف  االنفصال

ليس على أساس الالهوت الغييب، فاالنفتاح على املستقبل ال يتأتى على أساس تأكيد وجود اهلل و  اإلنسايناملصري 
ا وجود   يغدوأو نفيه، وإمنا على أساس إثبات وجود اإلنسان وإنقاذه من نسق العدمية الذي يفضي به إىل أن 

 فوجل"، ففيورباخ فيما يرى  عما يستطيعه وما يكونه هو ذاته يف حاضره ومستقبله أي ما يعين مصريهمنفصال  
H.Vogel،" يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة  نثروبوجليا الفلسفية الذي متكن من أننسان واألهو فيلسوف اإل"

 "فيورباخ"، ومن وجهة النظر هذه فإن اإلنسايندين وذلك باملعىن العام لكلمة دين، واليت تعين االهتمام باملصري 
 ." للعقيدة أي زيف الالهوتده ضالال  ى ما عا علا ومكثف  ا دائم  د  يشن انتقا

نب املتعلق بتوكيد اجلهو ذلك ا "فيورباخـ"ا لباعتباره حماور   "أمحد احلليم عطيه"تكشف عنه قراءة  إن ما
رباخية يو ، وتوكيد اإلنسان يف الفلسفة الفا منعدم القيمةا فارغ  اإلنسان وانتشاله عن النزعة العدمية اليت تصريه وجود  

ا حني يؤكد يف على أهنا فلسفة جديدة متام  نفسه يقدم فلسفته  "فيورباخ" االستجابة لنداء املستقبل، فما فتئ معناه
ال ختتلف يف قليل  اآلن حىتيف الفلسفة  حدثت"أن حماوالت اإلصالح اليت  فلسفة المستقبلالفقرة اخلتامية من 

لة، فلسفة ا، مستقلكي توجد فلسفة جديدة حق   أنهالقدمية إال من حيث الدرجة فقط و أو كثري عن الفلسفة 
 ."ا عن الفلسفة القدميةحلاجات املستقبل من الضروري أن تتميز جوهري  تستجيب حلاجة البشرية و 
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ضرورة إصالح يف كتاباته مثل:  إىل حتقيقه "فيورباخ"هو ما سعى  "عطيه"هذا اهلدف فيما يرى و 
 من نقد ، وهي احملاوالت اليت تنطلق أصال  فلسفة المستقبل ئمباد، القضايا األولية إلصالح الفلسفة، الفلسفة

 .رومتتد لتيارات الفكر املعاص "هيجل"فة فلس
ا أساس   "عطيه"نسان على حنو تتجلى داخله احلقيقة. وهذا هو ما يهم يؤكد اإل "فيورباخ"أن هذا  ومعىن

فلسفة للطبيعة  تستهدف فلسفته أن تكونالذي ال  "فيورباخ"من خالل فحصه ملفهومي الطبيعة واإلنسان لدى 
اإلنسان هو  . ألناإلنساين، فالطبيعة ال تدخل يف موضوع حبثها إال بقدر ما تتحكم يف الوجود باملعىن التقليدي

ا ا جديد  يقدم لنا تصور   "فيورباخ"إىل أن  "عطيه"موضوع اهتمامها احلقيقي. ويذهب الذي يؤلف مضموهنا و 
 ي"التصور األنرتوبولوج ":عطيه"، وهو التصور الذي يطلق عليه "ماركس"و "هيجل" للطبيعة خيتلف عن تصور

 ،نسان أن يدركيس بوسع اإلإذ لحيث ميتزج يف هذا التصور اإلنسان بالطبيعة والطبيعة باإلنسان.  ،للطبيعة"
، وذلك كما يقول الوجود البشري، مبا يف ذلك الطبيعة يرى آخروحيب أي كائن  ،ويريد ،ويؤمن ،ويشعر ،ويتصور

ا من ماهية ا من الطبيعة... كذلك تشكل الطبيعة بدورها جزء  ألنه كما يشكل اإلنسان جزء  ": "فيورباخ"
ة، يوهو األمر الذي يشكل سر فلسفتنا يف العالقة مع الطبيعة، وحنن ال ميكن أن نتجاوز أنانية املسيح اإلنسان...

ا يف املنظور ا وتطابق  ليس متاهي   واإلنساناملشرتك ما بني الطبيعة فاالنتماء  ،"إال عرب ربط اإلنسان بالطبيعة
 "فيورباخ"يؤسس للوجود اإلنساين ذاته يف قلب الوجود الطبيعي وكما يقول اخي ولكنه متايز وتكاشف يربالفو 

ود، واملاهية اليت فالطبيعة هي املاهية اليت ال تتمايز من الوجود، أما الوجود البشري فهو املاهية اليت تتميز عن الوج
يعين انفصال الطبيعة  وهذا ال  فالطبيعة هي أساس الوجود البشريمثهي أساس املاهية اليت تتميز. ومن  ال تتمايز

الذي هو كائن يعلم  فاإلنسانعن اإلنسان ومتيزها واختالفها عنه، بل يعين أن االنسان هو الطبيعة الواعية بذاهتا، 
 .ته، جوهر التاريخ، جوهر الدول، جوهر الدينأنه جوهر الطبيعة الواعي لذا

فريى أن هذا األخري ال يعطي األولوية  "فيورباخ"روبولوجي للطبيعة عند نثإذن من املفهوم األ "عطيه"يقربنا 
ا وليس وليس يف املرتبة. الوجود األول فيزيقي  فهي الكائن األول يف الزمان  ،ا للطبيعة إال باعتبارها إنسانيةهن

ا بال وعي، فإن اإلنسان هو جوهرها الواعي، ولكن الطبيعة تظل رغم كل شيء ا، وإذا كانت الطبيعة وجود  أخالقي  
األخري، وهي بال بداية وال هناية، كل شيء فيها هو فعل متبادل. كلي الكائن األساسي، الكائن األول و  هي

ي طبيعة حمسوسة واقعية. ومن هنا فليس معا سبب ونتيجة، فهي باملعىن احلقيق نآومتبادل، كل شيء نسيب هو يف 
 .الوجود احلسي ىسو  آخرلدى اإلنسان أية فكرة عن واقع 

رق إن الوجود اإلنساين مرهتن بالوجود الطبيعي، وهذا يعين نقض أوهام امليتافيزيقا اليت جتعل من األصل املفا
لطبيعة من اهلل باعتباره مثل اشتقاق األصل اشتقاق ا يرفض "فويرباخـ"فا، اإلنسان مع  أساس الوجود العيين للطبيعة و 
ء موجود معناه فقط: أن هذا الشيء ليس حمض ا من األشيايئ  ه، فالتدليل على أن شمن الصورة أو الشيء من فكرت

فكر لكن هذا الربهان ال ميكن أن يستمد من الفكر نفسه كي يأيت وجود ليضاف إىل موضوع الفكر، جيب أن 
 . كر ليضاف للفكر شيء تختلف عن الفيأيت
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وأن العالقة الصحيحة بني الفكر والوجود هي  ،والفكر هو احلقيقة الثانوية ،ن الطبيعة هي احلقيقة األوىلإ
وعلى الفلسفة أن  ن الوجود موضوع وأن الفكر حممول، فالفكر ينبثق عن الوجود وال ينبثق الوجود من الفكرأ

 أي الطبيعة. –جود العيين ال الوجود اجملرد، لكن الو  – تبدأ من الوجود
ا، فهو حترير للطبيعة مبا هي األساس إن هذا التصور فيما نرى يقود إىل حترير مزدوج للطبيعة واإلنسان مع  

وحترير غريب الطبيعة عن وجودها العيين، الذي يتأسس عليه الفكر مما يعين إبطال احللول املثالية اليت تؤول إىل ت
ا لتحرير اإلنسانية، فالطبيعة ا وسيط  يتخذ من الطبيعة أساس   "فيورباخ"بالعذاب،  "ماركوز"اإلنسان مما يسميه 

ة" بني الذات احلية وبيئتها املوضوعية ألن يققها، وعذاب اإلنسان عالقة "طبيعحتتسلب الفلسفة أو تنفيها و 
ا لتحول ارج أساس  إن الطبيعة تشكل األنا وتتحكم فيه من اخل ،الذات تقف مقابل املوضوع الذي يطغى عليها

 سلبيته من مصدر للحرمان واألمل إىل مصدر للوفرة واملتعة.
ا من الطبيعة يتشكل اإلنسان  ومعىن هذا أن هذا التحرير هو سبيل اإلنسان حنو التحامه باحلياة، فانطالق  

، وأن احلس اإلنساينا مبا هو عادي يف  وعمق  كقدرة على استعادة املتعة، فالطبيعة تقوم بوصل أكثر األشياء مجاال  
 .قل األشياء وسوف جيد مادة للتأمل والفكرأمن  - من الطبيعة - على اإلنسان أن يبدأ من هنا

ومعىن ذلك أن الطبيعة هي الواقع الوحيد  "فيورباخ"ربولوجية عند ن فالطبيعة هي أساس الفلسفة االنثإذ
ا، وما جتب اإلشارة إليه هنا حسب "عطية" هو أن واإلنسان هو نتاجها ومتامها، ويف اإلنسان حتس الطبيعة ذاهت

 واحد وأن تنوع مظاهر الطبيعة ا تختلفة ملعىن  ل مجيعها رموز  "الواقع" متثطبيعة" و"املادة" وو"ال "مفاهيم "الوجود
والطبيعة خالدة، فما يظهر  ا كالوجود.ميكن إرجاعه إىل شيء واحد، أو إىل مادة متجانسة، واملاهية متنوعة أيض  

 .ا المتدادهايف الزمان هو األشياء الفردية فقط، إهنا الهنائية يف املكان، واحملدودية اإلنسانية وحدها تضع حدود  
حسب قراءة  "فيورباخ"إن فهم الطبيعة ميكن من فهم اإلنسان ذاته، وهو موقف فلسفي يسعى من خالله 

ى لنا عن طريق التفكري الذي يتنج لنا هذا معط  "عطية" إىل التجربة الكاملة املوضوعية الذاتية، فالعامل ليس 
ى لنا من خالل احلياة واإلدراك احلسي واحلواس، وهذا العامل الواقعي واملوضوعي عامل التجريب، ولكنه معط  

 الطبيعة واملوجود بصورة مستقلة عن شعورنا نصل إليه عرب الزمان واملكان.
، "كانط"للحساسية كما هو الشأن لدى تني ضرد صورتني حموليس الزمان واملكان جمرد شكلني للظواهر أو جم

ا شرطان للوجود، فاملكان والزمان يرتبطان باإلحساس واإلرادة والفكر، ومها شرط وجود هذه األشياء، وإمنا مه
ا له امتداد، والزمان يفرتض شيئا ما يتحرك يف شيء مكاين وزماين، فهما قانون فاملكان أو االمتداد يفرتض شيئ  

ربط لزمان مما جيعله ييف املكان يقوده إىل التفكري يف ا "فيورباخ"ويرى "عطية" أن تفكري  .الوجود والفكر مع  ل
ولكن ال ميكن التفكري يف  ،ن خارجية الوجود املكاين هي وحدها اليت متثل حقيقة التمييزات املنطقيةإ" بينهما:

ا يف الزمان واملكان حىت إن نفي املكان والزمان هو دائم  الفكر الواقعي فكر  ...اخلارجية إال من خالل التعاقب
ا ا وزمان  ا وفقط لكي نكتسب مكان  ، زمان ما، فذلك دائم  ما ملك للزمان واملكان ذاتيهما حني نريد إلغاء مكان

 ."اآخر  
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ن الفلسفة جيب أن تقوم على أالذي يرى ب "فيورباخ"وللزمان بشكل خاص أمهية قصوى يف فلسفة 
 الفلسفة اليت تضارب على الوجود بال زمان هي بالضرورة ضد التجريبية، ضد العامل احملسوس"ـ"لزماين، فالوجود ا
بني اإلحساس والزمان، فإلغاء اآلن هو ذاته إلغاء لإلحساس، فالزمان هو الشرط  قاستحالة التفري ومن مث

ا افتقاد لإلنسان، أي أن ويف افتقادمهأن الطبيعة إنسانية والزمان إنساين  "عطية"الضروري لكل إحساس، ويرى 
ا له نتائج عملية يف فاالهتمام بالزمان نظري   ،ضياع اإلحساس بالزمان يعين ضياع اإلحساس بالسياسة والتاريخ

"نفي املكان والزمان يف امليتافزيقا، يف جوهر األشياء، ينتج  :قائال   "فيورباخ"السياسة واألخالق وهذا ما يعرب عنه 
عمل أوخم العواقب، من يتبىن وجهة املكان والزمان ميلك، يف احلياة واحلس، املعىن العملي املكان والزمان عنه يف ال

ا ا يطرد الزمان من ميتافزيقاه ويؤله الوجود األزيل اجملرد عن الزمان، يطرد أيض  مها احملركان األوليان للعمل. أن شعب  
 .املضاد للحق والعمل والتاريخ"ويؤله مبدأ الثبات  ،ا الزمان من سياستهمنطقي  

آفاق جعله خيصص هلذا املوضوع دراسة مستقلة، نشرت يف جملة  "رباخيو ف"بالزمان عند  "عطية"واهتمام 
 يف التسعينات. ،اليت تصدر يف بغداد ،عربية

مبثابة للطبيعة واإلنسان والزمان تغدو  "رباخيفو "مسة والضرورية اليت ينبين عليها تصور وهذه النتيجة احلا
زيقا اليت تؤكد األصل اجملرد باعتباره مبدأ للثبات،  يفاتقويض امليت على مشروع أساسي لفلسفة املستقبل، وهي تقوم

ا ال يتأمل يف مبدأ ا، تأسيس  ا دائم  ا، أي باعتباره بدء  ، مصري  كما تقوم على استعادة مفهوم العامل باعتباره صريورة  
حبياة الوجود، حيث ينبثق اإلنسان كرغبة حمركة للتاريخ ومن  امانية ليست إال التحام  جمرد، وإمنا يف الزمان ذاته. والز 

حسب  "رباخيفو "يظل يف هناية التحليل هو اإلنسان ذاته وبذلك "تتجاوز فلسفة  "رباخيفو "هنا فمشروع فلسفة 
 ."عطية" كل الفلسفات املثالية الكالسيكية لتكون بداية لكل التيارات املعاصرة اليت تبدأ بالطبيعة واإلنسان

هو أساس الفلسفة، وشرط وجود الفلسفة يرهتن باالستجابة ملطالب  "رباخيفو "فاإلنسان وفق منظور 
على حافة عصر جديد يف تاريخ اجلنس البشري؟ "هل جند أنفسنا  السؤال التايل: "رباخيفو "اإلنسانية، وهنا يطرح 

 .هل نظل يف عهدنا القدمي لإلنسان؟ أم ينبغي أن نبحث عن فهم جديد يتفق مع مسرية الزمن"
، فمهمة الفلسفة تتمثل يف منح "رباخيفو "ا لفلسفة املستقبل اليت يدعو هلا إن هذا هو ما يشكل أساس  
"مملكة النفوس  ":رباخيفو "اة يعرب عنها، وبالتايل حتريرها مما يسميه ا للحياحلياة للفلسفة أي جعل الفلسفة فن  

امليتة"، وجعلها "مملكة للنفوس احلية اجملسدة" فليست الفلسفة ممكنة دون إعادهتا إىل احلياة وإىل التصاحل مع 
 التفكري، هي اإلنسان ال العقل اجملرد، هي احلياة ال"إذن عطية هي  حسباجلسد اإلنساين فالبداية احلقيقية 

أهنا رفضت ألول مرة  ʻرباخيفو ʼتأكيد الواقع مقابل الفكر، والعيين مقابل اجملرد. فأهم هدف حققته فلسفة 
مشولية املذهب اهليجلي من أجل اإلنسان، وأظهرت أن الوعي الكلي هو وعي اإلنسان، وأن اإلنسان هو احلقيقة 

ا دائم   ʻرباخيفو ʼ. والقضية األساسية اليت يؤكد عليها ʻهيجلʼوال مطلق  ʻفشتهʼو ʻكانطʻ ʼأناʼالواقعية، وليس 
 .يف كل كتبه بال استثناء هي إنكار اخليال الالهويت للتأكد على اجلوهر"
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   وقبلن فلسفة جديدة بكل ما حتمله هذه العبارة من معىن هي فلسفة مستقبلية تضع يف اهتمامها أوال  إ
باملعىن الفلسفي، إهنا فلسفة متهد السبيل لفالسفة املستقبل الذي  ربولوجييولوجي إىل انثثحتويل ال كل شيء

وغريهم، أي أهنا  "سارتر"و "،ريكور"و "،مريلوبونيت"كوجود جسدي من قبيل فلسفة   ؛اهتموا باإلنسان كلحم
 ا. ويذهبا كلي  ربولوجيا علم  ثنل من األعوعها الكلي، يف ذات الوقت الذي جتجتعل اإلنسان كجسد متعني موض

 ،ا ذا مغزى لطبيعة اإلنسان اليت تتمثل يف ثالث قوى أساسية هي: العقليعطي حتديد   "رباخيفو "إىل أن  "عطية"
ا إىل اإلنسان الكامل، األول هي نور والوجدان:"قوة الفكر، قوة اإلرادة، وقوة العاطفة، تنتمي مجيع   ،واإلرادة

كماالت الوجود اإلنساين، بل األكثر من   هي ه القوىالعقل، والثانية طاقة الشخصية، الثالثة هي احلب، وهذ
ذلك فهي الكمال املطلق للوجود، فاإلرادة واحلب والتفكري متثل أمسى القدرات فاإلنسان وجد ليفكر وحيب ويريد 

جل التفكري واحلب واإلرادة وهذا وحده ا، فالوجود هو وجود من أكون أحرار  فنحن نفكر من أجل التفكري لكي ن
املقدس يف اإلنسان الذي يسمو فوق اإلنسان جل ذاته، فالثالوث أيقي والكامل واإلهلي الذي يوجد من هو احلق

 الفردي ميثل وحده العقل واحلب واإلرادة".
فاإلنسان الكامل هو من يتمتع باحلاسة اجلمالية والفنية والدينية واألخالقية أو الفلسفة العملية، وهذا 

 الفلسفة احلديثة. يكون حمور أننسان ينبغي اإل
هو الذي مينح للجمال القيمة العينية فاجلمال قيمة ال  -أو جتربة احلس مبتعة احلياة-وإن هذا التمتع 

 عنا، يؤثر يف حواسنا فندركه نتيجة ذلك، فاجلمال يوجد يف اإلدراك وال وجود له ا مستقال  نستطيع تصورها وجود  
 ."سانتيانا"ال حتس ومن مث فهو تناقض على حد تعبري يف غري ذلك، واجلمال الذي ال يدرك هو لذة 

اكتشاف موطنه  إلعادةلسف اجلديد الذي بدأ يغادر مساء اجملردات فروح احلياة يف الت "رباخيفو " أيقظلقد 
أو  اإلرادةلن يغدو الفكر، والرغبة أو  بدوهناباعتبارها جتربة للمحايثة اليت  اإلحساسواملتمثل يف جتربة  األصلي

 التايل: "رباخيفو "ا، ومن مث نفهم تساؤل عور بالقيمة ممكن  الش
هو احلب أو االنسان الفردي؟ أ"من ذا الذي مل جيرب قوة احلب أو على األقل مل يسمع هبا؟ من األقوى: 

نسان؟ فعندما جيرب احلب نسان هو الذي يستحوذ على احلب؟ أم احلب هو الذي يستحوذ على اإلهل اإل
الفردية حمبوبته، أليست هذه القوى املميتة للحب هي القوى جل أذوق املوت بسعادة من نسان على أن يتاإل

من ذا الذي مل يتذوق تلك القوة الساحرة اهلادئة قوة الفكر، حني تستغرق يف الفكر ... لإلنسان أم هي قوة احلب؟
ك وحيتويك؟ أال ميلك تنسى نفسك ومن حولك  فهل عندئذ تتحكم يف العقل أم أن العقل هو الذي يتحكم في

أليست الرغبة يف املعرفة قوة ال ميكن  ؟ميلك عليك الرغبة يف املعرفة -أجمد انتصارات العقل -احلماس العلمي
قوة تغزو اجلميع؟ عندما تكبح مجاح عواطفك وتنزع عن نفسك من نفسك عادة أم عندما تنتصر  ؛مقاومتها

ت هذه هي قدرة اإلرادة وقوة األخالقيات اليت تتحكم فيك ذاتك، أليست القوة املنتصرة قوة شخصيتك؟ أليس
 .ومتأل بالغضب جتاه نفسك وجتاه ضعفك كفرد؟"
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أو ماهيته اليت ليست سوى الرغبة ذاهتا كما عرب عن  اإلنساينالكائن  أساسإن هذه التساؤالت تكشف 
 .نسان ذاهتا""فالرغبة هي عني ماهية اإل ":سبينوزا"ا سلفه ذلك سلف  
نسان مبا هو وحدة نفس وحلم عن قوة جتربة وجود دينامي يعرب من خالهلا اإل أماميضعنا  "سبينوزاا"إن  

جل االقتدار الذي أجل االستمرار يف الوجود ومن أأو اجلهد من  conatusتوكيدية للحياة يسميها الكوناتوس 
فإننا جند أن  -كما يزعم عطية  –رباخ يمينح املتعة وحيول دون العجز مصدر كل تعاسة، وإذا عدنا إىل فيلسوفنا فو 

نسان وهي تتحدد يف أن اإل ماهية المسيحيةتلك التساؤالت توضح الفكرة األساسية اليت يرغب يف توكيدها يف 
تلك اليت تكشف لنا ما يقدر عليه االنسان هي  لإلنسانيةا دون موضوع يتعلق به، والنماذج العظيمة ئ  ليس شي

الذي يعترب قاعدة  ؛هلا عاطفة واحدة تتحكم فيها أال وهي حتقيق اهلدف أنل إذ اليت تثبت حقيقة هذا القو 
ا سوى طبيعة أساسية ملوضوع نشاطها واملوضوع الذي يتعلق بالذات بالصفة األساسية والضرورية ليست شيئ  

ستنتج يفكر به، وهنا ينسان يتعرف على نفسه من املوضوع الذي الذات اخلاصة واملوضوعية ولذلك فإن اإل
 ؛"هوسرل"وجيا لو نيوميف فين intentionnalitéة يا بفكرة القصدلنا إرهاص   ميقد "رباخيو ف"بأن  "عطية"

نسان مبوضوعه ومفهومه ملا هو خارجه، ويف هذا فالوعي بالقصد هو وعي ذايت باإلنسان، فنحن نعرف اإل
 .املوضوع تتضح طبيعة الظاهرة واألنا املوضوعية احلقيقية"

كامل أو حقيقي، نسان يرتبط أذن بفهم طبيعته أي فهم ماهيته األساسية اليت تشكله كإنسان إن فهم اإل
ولكي حيب، ولكي  يوجد لكي يعرف،وغاية االنسان مرهتنة بدورها هبذا األساس الذي هو عني ماهيته، فاإلنسان 

بأن هذه "الفلسفة اجلديدة تقوم  الفكر، واحلب واإلرادة هو مفتاح الواقعة اإلنسانية. ويرى "عطية" يريد فثالوث
على حقيقة اإلحساس، الذي ميأل القلب والفهم كما تقوم على حقيقة احلب، والفلسفة اجلديدة يف عالقتها 
باألساس الذي تقوم عليه ليست إال ماهية اإلحساس اليت ارتفعت إىل مستوى الوعي )العقل(، فهي تؤكد العقل، 

سان واقعي من كل قلبه، إهنا القلب الذي ارتفع إىل مستوى الفهم، والقلب إن به كلوالعقل وحده الذي يعرتف 
 ال يريد موضوعات جمردة ميتافزيقية كانت أو الهوتية، إنه يريد موضوعات وماهيات واقعية حسية".

تدخل إىل جانب احلس سا ألنه يعن هذه النزعة احلسية، بل عن نزعة جسدية أيض   "رباخيفو "ويفصح 
عاطفة إىل تصوره اجلديد لإلنسان فيقول: "إن أدوات الفلسفة ووسائلها األساسية هي الرأس مصدر الرغبة أو ال

ة، ومبصطلحات نظرية النشاط واحلرية والالهنائية امليتافزيقية واملثالية، وأيضا القلب: مصدر العاطفة والنهائية واحلسي
القلب، الفكر هو مبدأ املدرسة والنظام كر هو مطلب الرأس، واحلدس مطلب ف، وذلك ألن الالفكر واحلدس

كر فحدد أنا املوضوع، يف الأا من قبل املوضوع يف الفكر د  واحلس مبدأ احلياة، يف احلس )احلدس( أكون حمد
 .أنا" –أكون أنا يف احلدس أكون ال 

رته ا من حماو نسان انطالق  ها اإلا لفلسفة جديدة حمور أمحد عبد احلليم عطية أن يولد تصور  "حياول 
حول  – ن العربحن – كنه أن يغين مفاهيمنا، وهو بذلك يتيح لدينا إمكانية استعادة تفلسف جديد مي"رباخيو فـ"ل

، ولكي نتفلسف ينبغي أال نفصل الفيلسوف فينا "رباخيفو "ة فكر ا يف إضاءبالتايل فهو ال يدخر وسع  نسان، و اإل
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ة الكائن البشري احلقيقي، إهنا إمكانية يمنتزعة من كلنفكر هي إمكانية أن نسان، بل إن اإلمكانية يف عن اإل
فتح، ا على مصراعيه إال إزاء عقل منفتوح  ا من العامل القادر على إحياء فعاليتنا، فالعامل ال يكون مللتفكري انطالق  

نسان إلا عليها، الفكر دون حواس، دون الق  منغ لذاته و واحلواس وحدها هي نوافذ العقل، أما كون الفكر معزوال  
وخارجه فهو تلك الذات املطلقة اليت ال ميكنها وال ينبغي عليها أن تكون موضوع طرف ثالث  واليت هلذا السبب 
نفسه ال ميكنها أن تعثر على وسيلة متكنها من مالمسة املوضوع والوجود، وستكون عاجزة عجز رأس فصلت عن 

ستكون مفتقرة إىل الوسائل واألعضاء القادرة على جذعها ومل تعد قادرة على العثور على موضوع هلا، ألهنا 
 .التأمل والتلقي"
 ا، وال يعين ذلك فصال  فقط بواسطة احلواس بل بواسطة الروح أيض   ىتأعلى العامل ال يت اإلنسانوتفتح 

يكون  نسان ينبغي أن، ولكي يولد اإلاإلنسانمن إثبات العالقة التفاعلية داخل وحدة  للروح عن اجلسد وإمنا شكال  
نسان هو مبدأ ومعيار احلقيقة نسان مع اإلاجلسدي، وتضافر اإلنسان الروحي، واإلنسان اإل :هناك كائنان بشريان

ا الكونية، بل وحىت يقيين من وجود األشياء اخلارجية عين، مير بالنسبة يل عرب يقيين من وجود إنسان آخر خارج  
 .مما يراه اآلخر معيشك فيما أراه مبفردي، وعلى يقني فقط أإين  ،عين

مع ا للغريية مبا هي عالقة نسان على العامل أساس  من خالل هذا املنظور جيعل شرط تفتح اإل "رباخيفو "إن 
ن ذاته ببناء اليقني املشرتك ، مما . إهنا العالقة اليت جتعل احلقيقة كونية ، كما تسمح يف اآلاآلخر اإلنساينالوجود 

خريته آخريته، وعن غريية األخر تغذو مستحيلة، فاالنتماء املشرتك لإلنسان و آ عن يعين أن معرفة اإلنسان منعزال  
الذي يساهم يف  اآلخربكينونة األخر ومعرفة بذاك  إقرارأساس انكشاف الواقعة اإلنسانية مبا هي اعرتاف وتعرف، 

ا، ويساهم يف مع   آنيف ومتكامل معي  تختلف عين آخربناء الذات "إن معرفيت بنوعي جتعلين أقر بوجود كائن 
. وبالتايل يكون املبدأ احلقيقي للوجود والفكر آخرئن ، بل أنا بطبيعيت مرتبط بكاا مستقال  حتديدي إذن فلست كائن  
يسعى للحصول على معرفة اإلنسان  "رباخيفو "خبصوص ذلك أن  "عبد احلليم"ويؤكد . هو احتاد األنا واألنت"

هو كياين ذاته،  -حقيقي، وأن جسمي كله هو األنا يفكائن مادي حمسوس و " هكون  ىوالطبيعة ومن هنا تأكيده عل
و املعرفة احلسية وأنه حيث توجد احملسوسات تنتهي كل الشكوك والصراعات وأن جوهر املعرفة هو احملسوس، أ

يعطي  آخراك نيل عندما يكون ه ياآلخر، فالشيء احلقيقي يعطنسان و اإلم بني اإلنسان والعامل، املباشرة اليت تت
يف وفكرة الشيء  آخرحدوده وقيوده من وجهة النظر الفلسفية عند بداية كائن يل هذا الشيء، عندما جيد نشاطي 

، وهكذا يفكر اإلنسان يف طفولته ويف كل شيء على أهنا كائنات تتصرف األصل ليست سوى فكرة أنا أخرى
 حبرية.

ا. وهذه هي العقبة األوىل اليت تعثرت فيها أصبحت شيئ    من فكرة األنت اليتأيتوفكرة الشيء بصفة عامة ت
  ."الوقت الرباط الذي يربط بيين وبني العامل نفسيف  كنهاولكربياء املثالية،   ىخط
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الغريية، وأن هذه الغريية بوأن هذه الواقعة مشروطة  واقعة جسدية، إالاإلنسان ليس  أنومعىن هذا يف نظرنا 
الطريق للفلسفات اجلديدة اليت يتمحور جوهر تفكريها  الذي مهد "رباخيفو "ق مبادرة توسطها العامل. وهذا هو عمي

 على اجلسد.
 ،Intercorporel ابيجسداني   يبين تصوره للعامل باعتباره فضاء "رباخيفو "التأويل أن هذا  يظهر من خالل

، يفتح اجملال للحديث عن بتحديد الذات اجلسديةوعالقة اآلخر  خرباآل اجلسدوما يشري إليه خبصوص عالقة 
بعد ذلك يف الوجود  "سارتر"جوهر فلسفته، وهو ما قام به  يف ا، وهو ما قام به فعال  أبعاد اإلنسان باعتباره جسد  

 و اجلسد وهي:أثالثة أبعاد لإلنسان  "سارتر"و العدم، فقد حدد 
لكن  ،ا به من قبل الغريعرتف  فهو كون جسدي م الثاين، األول، أما البعد البعدا، وهو وجد جسد  أكوين "

يتعلق إذن ا، فالبعد الثالث موضوع   هلاينكشف يل كذات أكون بالنسبة  فالغريبقدر ما أوجد من أجل الغري، 
لق بواقعييت ذاهتا. يتع  خاصة فيهاذايت كمعرتف به من قبل الغري جلإذن فأنا أوجد من أ بعالقيت اجلوهرية مع الغري،
 ."كمعرتف به من طرف الغري من خالل اجلسد  وأنا أوجد من أجل الذات

ا به من قبل الغري، فما يعرفه اجلسد عن نفسه ينبع من وإذا كانت خاصية اجلسد تتمثل يف كونه معرتف  
فاجلسد يكتشف مع  وإىل الكينونة من أجل الغري، وجود الغري، له فإن طبيعة اجلسد حتيل إىل اآلخرينطريقة رؤية 

وبالتايل فإن " للوجود هو غري الكينونة من أجل الذات، وإمنا هي كينونة من أجل الغري،ر ا آخجسد الغري منط  
سط و ا بعد إدراك جسد الغري، فاجلسد هو األداة اليت أكوهنا، وهو وقائعية كينونيت يتموقع زمني  إدراكي جلسدي 

ا ا هام  ا مارس تأثري  ا جديد  تصور   "خربا يفو "قد قدم ل. "العامل – داخل – العامل بالقدر الذي أجتاوزها حنو كينونيت
 التفكري"بيجسداين" إىل حقل   الغريية مبا هي وجودمثداخل حركة التفلسف اجلديدة اليت أعادت اجلسد ومن 

وأسست  باإلنساناهتمت  "أمحد عبد احلليم"كما خيلص   "رباخيفو "املعاصر، ذلك ألن فلسفة  يالفلسف
اللوغوس، أو  باعتبارهال  باإلنسانقية، هتتم يهي فلسفة مضادة للمثالية امليتافيز ة وبالتايل فيروبولوجيا الفلسفلألنث

الكوجيتو، أو العقل اخلالص، أو األنا الفشيت فقط، بل باعتباره اإلنسان الذي يوجد يف شقاء األرض وليس يف 
ألرض، فاألصل الذايت نسان احلقيقي "بلحمه ودمه" الذي حييا على هذه االسرمدي  أي  بوصفه اإل نعيم السماء

ومع الفالسفة  "هوسرل"يقف يف بداية صف طويل مع  "رباخيفو "أي أن  وضوعيامل هاأصل اأيض  للفلسفة هو 
النقطة  أماالوجود والكائن جمرد ال وجود له،  أساسوالفالسفة املثاليني، فاملشاعر  "كانط"الوجوديني مقابل 

ا بذاته بل هو  ا مكتفي  نسان كما يتصوره ليس فرد  اإل أنهي  "رباخيو ف"يف فلسفة  "عطية"األساسية اليت يقف عندها 
فكرة الوجودية يف الغري  "عطية"وهو هنا يتجاوز كما يرى  ،، الرجل واملرأةاألنا واألنت هونسان املتصل باآلخر اإل

 -تعبريال جازإن  –ن اآلخر هنا عند هذا األب من آباء الوجودية إلآلخر، الذي يسلبين حرييت.  "سارتر"ونظرة 
يفتح فلسفة احلوار اليت وجدت  "رباخيفو "كمل يل،  حمب يل جزء مين، جيمع األفراد على احلب واملشاركة، م

هناك  ."رباخيفو "على  تتلمذذي " الM. Buber  بوبرمارتن "بشكل عابر يف الوجودية وظهرت متكاملة مع 
رباخية يهذه الفكرة الفو  أليستسفة، صالح الفلأكيد على إوهي الت "رباخيفو ـ"ل "عطية"حقيقة ننتزعها من حماورة 
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قصده نن ما إا إلبداع حياة فلسفية عربية؟ و ا جوهري  شرط   – مل يفكر بعد –اليوم بالنسبة لنا يف عامل عريب 
ا حترر من منا هو أيض  إباإلصالح ليس جمرد إصالح لوضعية تدريس الفلسفة باجلامعات واملؤسسات التعليمية و 

ن إصالح الفلسفة يف العامل العريب لن إاجلسد اإلنساين،  لقطيعة مع كل تفكري يبخسلية الذهنية، وإحداث التبع
الدين والسياسة يف الفكر العريب وذلك سلطتا يتم إال باالنقالب اجلذري على كل األوهام امليتافزيقية اليت رسختها 

 هو أول الطريق.
 


