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 حوار مع الدكتور علي زيعور

 د. أمحد ماجد

أمحد ماجد، حوار مع الدكتور علي زيعور، الفلسفة اإلسالمية، الفلسفة العربية، الوجودية، الكلمات المفتاحية: 
 العصر التنويري.

ة اإلسالمية؛ وَيحصرها داخل ما معنى قولك إنك ضد من يصّنف بإحكاٍم وَقْطعيٍة مجاالت الفلسفة العربي -
في إقامة أجنحٍة وطباقاٍت لتلك الفلسفة، وفي مواقعيٍة لها موسَّعة  ا، وفي قفص. وما معنى قولك أيض  تخوم

وممّددة. ونعرف لك مصطلحات حول ذلك كله، منها النظرانية والعقل العملي، المحضانية أو الفلسفة 
وما هو الجناح (، الخير األسنىالمحضة؛ األيسيات )الوجوديات، اإلنَّيات(، الخيرانية )فلسفة أو نظرية 

األوروبي والُبعد العربي الالتيني داخل الفلسفة اليونانية العربية الالتينية؛ أي داخل هذا الخطاب األثلوثي 
وما هو  مقصودك أو الفهُم لما أطلقَت عليه اسم الفلسفة التومائية السيناوية، أو التومائية العربية  الواحد؟

تاريخ الفلسفة في أوروبا " وأين تضع كتابك الذي عنوانه ؟ةالعربية، والوجودانية العربينية المحدثة، والشخصا
تتقّدمون أمام الباحثين بمثابة مجدِّدين، وذوي رؤيٍة مختلفة وتحليالٍت  ؟"الوسيطية وعصرّي النهضة واإلصالح

، وتأرخة  غنية وُمثرية للنظر مستقبليَّ المنفعة ولماذا أو كيف يكون اهتمامكم بهذا الحقل انشغاال   ،جديدة
 ؟الفلسفي المعاصر ثم الراهِن والبازغ

 :يف َحْقبنة اخلربة احلضارية والتاريخ، والتجربِة مع الفلسفة والفكر، ُكّنا مّيزنا -

التجربةةةةة العربيةةةةة العهنانيةةةةة. لنةةةةا العصةةةةور الةةةةأ جةةةةٍر تسةةةةنيُتسا، بوةةةة  حةةةة   أو درايةةةةة  تار يةةةةة، باسةةةة  عصةةةةور  -أ
بيةةةة الةةةأ سةةةبقا عصةةةر النسضةةةة. لقةةةد أعةةةادٍ اردرسةةةُة العربيةةةُة الرالنةةةُة تسةةةنية وَمْعَنيةةةة احلضةةةارة العهنانيةةةة العر  ،االحنطةةةا 

عصةةور االسةةتسالذ الةةلان والتنةةرُجب يف َحْقبنةةة الفكةةر واخلةةربة احلضةةاريِة للةةلاٍ العربيةةة  ا نةةا   اإلسةةالمية، اصةةار لةةدينا
 .فارسي،كنا اهلندي، للفلسفة كنا للحضارة والفكرالعهناين يف اللاٍ العربية  ا نا  العريب ال

ن والِعلة   ومةن ، التجربةُة التسسيسةية مةع الفلسةفة والفكةر، ومةع التةديّ واصةاًل  قبل ذلك، كانا لناذ، أصاًل  -ب
 .التجربة )أو اررحلة أو الشخصية( التدشينية، الللبية، األرومية، األوىل، السِّْنخية، اليُةْنبوعية ،تسنياهتا األخرى
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التجربةةة  ،التجربةةة التنويرانيةةة األوىل، أو احلداةانيةةة )النزعةةة ةىل احلداةةةة( العربيةةة األوىل. مةةن تسةةنياهتا األخةةرى -ٍ
عصةر النسضةة  ،جتسادانيةة أو الفلسةفة االجتساديةةاال ،االجتساديةة احلضةارية أو اروسةةعة والفريقيةة أو ارسةتدامة وارتناِقحةة

الهانيةةةة مةةةع الفلسةةةفة والفكةةةر أو يف احلضةةةارة والعقةةةل واإلنسةةةان، أو يف احلريةةةة والشةةةورانية    التجربةةةة،الةةةيق العربيةةةة، عصةةةر 
 .والعدالة االجتناعية

التجربة التنويرانية الهانية: لي التجربة ارعنِّقةة وارنّقحةة للتجربةة السةابقة  أعة  أاةا أعةادٍ النكةر وا اكنةة  -ث
ٍ وارردوديةةةةة ومةةةةا ةىل ذلةةةةك لةةةةا حّققتةةةةب أو   تسةةةةتطع  قيقةةةةب و ةةةةبطب أو التسليةةةةل والتعضةةةةية يف األاسومةةةةاٍ وارشةةةةكال

أو الرالنةة والةأ سةطعا مةع  ،احلداةانيةة الهانيةة ،التنويرانيُة النسضيُة أو االجتسادية. ومةن تسةنياٍ لةلل التنويرانيةة الهانيةة
، أو توصةةةةُ بسّاةةةةا ا، أيًضةةةةعبةةةةد الةةةةرمحن بةةةةدوي وةايليةةةةب، وااصةةةةة منةةةةل ارنتصةةةةُ الهةةةةاين للقةةةةرن العشةةةةرين. وقةةةةد ُتسةةةةن 

 .التكييفانية، التوي انية، الرُّشدانية، النضوج ارتواظب التكاملي

التكييفانيةةةةة اإلسةةةةسامية، التطورانيةةةةة ارسةةةةتدامة  جةةةةعالرّالناويةةةةة: لةةةةي السةةةةفة النقةةةةِل واالنتقةةةةاِ  ةىل الةةةةرالن. را -ج
 .واالسرتاتيجية، السلوكانية، التسويالنية الشةّنالة

ًًدَّم للقًًار ، بحًً ٍم حين ًً اغالب ًً - ًًة فًًي اإلنسًًانيات تُق ًًاٍن  امًًا يالحًًّ أّن المدرسًًة العربي أو مًًداورة  فًًي أحي
وتقولون إّنكم األسًب   ،عديدة، بعنوان يأتي على شكل خطٍة. تقولون إنّها أول من طرح فكرة المشروع

 .إلى القول بمشروٍع نقدي مكّوٍن من حلقات متعاقبة متواِسعة ومتدرِّجة
للةوعي الفكةري )النفسةي، الفلسةفي،  ةالقو  بسسبقية ، لنا، ليب بلي أمهية. اسو مسٌ  اقط مةن أجةل كتابةةّن  -

كنا القةو  أدرسةة عربيةة   اّن ارشروع، ومتامً أ. لقد قلنا 1970(، أو للعلوم اإلنسانية، عند العريب، منل وغ لا
، ومتواصةاًل  ، يتالقح ويتناقح  كنا يكةون ّّةااًل امتنا حً  متعّددة النشاطاٍ واريادين وارنالج، يكون متكاماًل 

، ويف كل مةا يف كةل علة ، داخةل الفضةار العةريب بسجنحتةب ومواقعةب،  اوحارةً  ا، متوازنً او راميً  اديناميً  يف كل عل  
ّور برتاةةةب وواقعةةب، برزاأحةةب أو طباقيتةةب وقطاعيتةةب ارتداخلةةة، البةةور منسةةا أو اركلةة  كنةةا ا ةةروث وارخصةةةب أو ارنةة

 .وارهوةر
لمدرسًًٍة مدرسًًة.  انتوّجًًه نحًًو االستفسًًار، أو النقًًِد وإن لًًم نقًًل نحًًو المحاكمًًة، للقًًول التنظيمًًي تبع ًً -

 افهذه عبارٌة عن نظريٍة متماسكٍة متساوقة، واقعانيًٍة وعقالنيًة، نافعًة ومرغوبًة؛ إنّهًا تشًبه أن تكًون اسًم  
أو الَمواقفيًًًة، الحركًًًِة أو العقيًًًدة الفكريًًًة. نحتًًًرم اآلرائيًًًِة أو األحكاميًًًة  للنظريًًًة أو المًًًذه ، اآخًًًر  

خطابك التأسيسي لمدرسٍة عربية راهنة في الفلسفة والفكر؛ واألخًر  فًي اإلناسًة، فًي علًوم المجتمًع 
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ّنكًم تجًرأتم أحتًى  .وعلوم الًنف  والصًحة النفسًية العقليًة يفسالن والتخّلف والتنمويات، في التحليل
فلسفة الَعَرِبْسالمية، بمدرسة بغداد في الفلسًفة، بمدرسًٍة سًيناوية فلسًفية، على القول، في ِصنافتكم لل

بمدرسٍة عربية إسالمية فًي األخًالأ أو فًي المًذاه  األخالقيًة، المًذاه  السياسًية كمًا االقتصًادية، 
 .في التربية واآلدابية والتعّلم Bryson : بريسونجعرا ،المدرسة السيناوية البريسونية

ةةّددة وتدقيقيةة لتو ةيح  اانتقدوا قولنا أدرسة  سيناوية داخل الفلسفة العربسالمية  وطرحنةا أاكةارً ننتقد اللين  -
وصةةقل القةةو  أدرسةةة عربيةةة رالنةةة يف علةة  االجتنةةاع، وعلةة  الةةنفب، والتحليةةل النفسةةي  ويف اإلناسةةة والتننيةةة 
البشةةرية واالجتناعيةةة. وجةةرى األمةةر عينةةب لصةةقل حركةةة اردرسةةة العربيةةة الرالنةةة يف ا ناليةةاٍ  ويف القينيةةاٍ، 

يف تصةةّورنا لوظيفةةة الفةةن.  امية كنةةا العربيةةة الرالنةةة. ولنةةا أجرينةةا تةةدقيقً وصةةراِع القةةي ، وأنضةةودِة القةةي  العربسةةال
انحن اعتربنا الفنةان كنفّكةر ةصةالحي  والنفسةاين أو الرتبةوي صةاحب دور  أساسةّي يف التننيةة اإلشةرأبابية. يف 

وبالتةةةا ، ذلةةك، النقةةةد مقبةةةو   بةةةل ولةةةو  ةةةرورة ومبةةةدأ  ولةةو منطةةةُ  العقةةةل، وحركةةةٌة للفكةةةر، أو  ةةةّرذ للتفكةةة  
 .لتقّدم ارعراة وتطوير الرؤية وا اكنة

أين وفي أّي مبحٍث َيْصلح أن تُعّد متكافئُة التفاعل الَعربي الَغْربي مرجعية  أو سًندية؟ هًذا، وال سًّيما أّن  -
المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة تنقل المعركة إلى الًداخل. فًأنتم مَّسَّسًون علًى االنفتًاح والتفاعًل 

وبًالرغم مًًن هًذا المبًًدأ أو - لكًًنكم ،محًدوَدْين مًع الًًدار العالميًة للفكًًر والفلسًفة والمسًتقبلياتالال
تسًًًتندون إلًًًى زمالئكًًًم فًًًي الجامعًًًات العربيًًًة، وتُنصًًًِّبون المحلًًًّي واألهلًًًي كأبطًًًاٍل للفكًًًر  -القًًًانون

وميركيًًة مًًن جهًًة؛ العربًًي المعاصًًر، وتسًًتغنون عًًن االعتمًًاد الطّفالنًًي والتلميًًذاني علًًى الفلسًًفة األور 
وعلًًى الّسًًندية الَحْرفانيًًة الدوغمائيًًة المَّسًًِطرة للتجًًارب المحليًًة المتراكمًًة، وللتراثًًات والتاريخيًًات 

 .المخصوصة أو األرومية
ٍ  اّعالةةة -نسةةتند ةىل متكاا ةةة الرتاةةةي - ٍ  وقطاعةةا العةةاري يف النكةةر أو يف البحةةح والتحليةةِل، ويف ا اكنةةة رقةةوال

العةريب الةرالن، والبةازك، كنةا ارسةتقبالينِّ النزعةة والتفاعةِل مةع الةدار العاريةة. الةلاتاين سةنٌد  ومنِتجة داخل الفكر
ومرجعية  والنحناويُة منطَل  ومنّصة، مقصوٌد وبطل أي شخصيٌة تكون َرمزنًة للفعاليةة والتةسة ، وبالتةا  للننعةة 

 .وارردودية أو للنفع وارصلحة والسداد احلضاري
تقولًًون إّن الفلسًًفة العربسًًالمية لًًم تخمًًد. وكًًان لهًًا خصًًائص وسًًمات، أعًًالٌم ومصًًطلحات، غًًرٌ   -

وقًًًًوانين وتًًًًاريخ. طيلًًًًة العصًًًًور العربيًًًًة العثمانيًًًًة، الفلسًًًًفُة كانًًًًت فلسًًًًفة  محورهًًًًا وروحهًًًًا التجربًًًًة 
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يمًان، الخيلًة والحدسيات، الشعورياُت أو العواطفية )العاطفيات(. وتبًدو فلسًفة  محرُّكهًا المتخيًّل واإل
أو الصًًورُة أكثًًر مًًن المفهًًوم المجًًّرد ومًًن العلمًًي واالنصًًباب علًًى الطبيعًًة واألشًًيا ، وعلًًى الشًًرو  

 .الموضوعية والفعل والعالم الخارجي

إّن الفلسفة اإلسالمية، في جناحها العربًي العثمًاني )العَربًُْعثمًاني( قًد توصًف بأنهًا نرجسًية، مقفلًة علًى 
 .مستكفية بذاتهاذاتها، وراضيٌة 

حنتةةاج ةىل الر ةة  أو التنركةةز حةةو  الالعقةةل والتجربةةة كينةةا نةةدع  قةةو  اردرسةةة العربيةةة يف أّن الفلسةةفة ليسةةا  -
معاديًة لإلميانياٍ، وأّن الفيلسوف كنا ارفّكةر العةاريو والعقةل ارةَدين الِعلنةاين ليسةوا لة  أعةدار الفقيةب. الةيب 

 سةةينا علةة  التفسةة ، مباحةةح مُتهّةةل البطةةل ارعةةادي عنةةد الفيلسةةوف أو الفقةةب وكااةةة علةةوم الةةدين األخةةرى، وال
النكراين، الربلاين أو ا ضاين. ةّن ا ةابري، بوةّ  الطةرف عةن منعةة ومردوديةة اعلةب، ُيسةتدع  لنةا وا ن: لقةد 

المجتهًًد بدايًًة يف الفقةةب يف  اأيًضةة ايف الفلسةةفة، ومنتًجةة االبةةن رشةةد الةةلي كةةان منتًجةة اشةةار أن يكةةون اسةةتنرارً 
تكةةةون لنةةةا مزاوجةةةًة للفلسةةةفة . ولةةةلا، دون أن يعةةةو ذلةةةك أّن ارنسجيةةةة، أو العقليةةةة نفسةةةسا، ونهايًًًة المقتصًًًد

االعقةةةل، أو ارةةةنسج ارتنيِّةةةز، ةْن نكةةةَر يف منفصةةةَلْط، يف طةةةراط أو قطبةةةط   والفقةةةب، للنةةةار وارةةةار، للنسةةةار والليةةةل
 .ين، أو أنّب منسٌج يصاحل بط ارتنااراٍ ويوّا  بط ارتناقضاٍمتصارَعْط، ليب معنال أنّب عقل توايقاين تلفيقا

ال داعةةي للخةةوف مةةن االستسةةالف ارعةةا ، السةةوّي  لكةةّن اخلةةوف ينةةدلع اقةةط حةةط  ةةّوِ  العقةةِل ةىل خةةرف  أو 
 .(Autotyse) لليان، ةىل مر ي  وتفكك  يف الشخصية أو  ّلل  يف اللاٍ

 والمهَمل، الهاجع والثّاوي، الِظّلي والالمتماي ، داخل الفلسفة العربية؟ما هو المْنسي والبور، المعتشم  -
القطةةةةاع ارنسةةةةي داخةةةةل الفضةةةةار التقليةةةةداين، داخةةةةل الفكةةةةر الفلسةةةةفي العربسةةةةالمي، يشةةةةتنل علةةةة  شخصةةةةياٍ  -

مطرودة  أو مسنلة  مسّنشة  وعل  مباحح ومقةوالٍ كانةا غة  مدروسةة  أو غة   روةةة وال مصةّنعة  ويشةتنل 
روضةةوب عليةةب، وارنفِّةةر بةةل اررِعةةب وحةةه ا ةةار  والقسةةرّي. انةةن ذلةةك، وللشةةالد، كتةةاب ابةةن خلةةدون علةة  ا

ابةن خلةدون، لكنّةب  يف شخصةية كنةا يف عةا  وسةلوذ والوعةي   اسةلا  ةلعٌ أصول الًدين لُباب المحّصل في
مةةة. لكةةسنة البحةةح التقليةةدية   ةنّةةب ارنتِكةةر، ومطةةروٌ  علةة  الأحةةة ارتوقةعةةاٍ القاداجانةةب منسةةيط ومطةةرو  جانبًةة

ٍ  ومواقةةةع عديةةةدة داخةةةل الفلسةةةفة العربسةةةالمية، والفكةةةر  النزعةةةِة  وارعسوديةةةة نسةةةي أو طةةةرَد أو أسةةةكا قطاعةةةا
العةةاريو العربسةةالمي. ولةةلا كلّةةب، علةة  الّضةةّد لةةا يفعلةةب التلنيةةلاين أو الباحةةُح ارعسةةود، اقةةد اعتنةةا اردرسةةةة 
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اةةةةة يف حقةةةةو   مةةةن حنةةةو الفكةةةر ارعيةةةةاري والعقةةةل ا نةةةا ، الرتبيةةةة وارةةةةلالب العربيةةةة الرالنةةةة )م.ع.ر.ف( باحلر 
الرتبوية، الوعي األخالقةي وارةلالب األخالقيةة، الفكةر السياسةي وارةلالب السياسةية وااصةة النكريةة يف القةوة 

سةةةفة يف والسةةةلطة، االقتصةةةاد أو ارةةةلالب يف السةةةفة اللقنةةةة والعةةةيخل اركتفةةةي السةةةلي ، اخلطابةةةة، مةةةلالب الفال
 .األلولة واألنوسة وارتكاا اٍ العقلية

وما هو القطاع الرُّبّماوي عند دارسي الحضارة والفكر والفلسفة؟ وما هو الالعقل فًي التًاريخ والمعنًى،  -
 .وفي الحقيقة والخير واألنا أو الشخصية وبنية الفلسفة

اطيةةةةةة االجتنةةةةةاعي، وبالتةةةةةا  للدميقر  الرأةةةةاوي، للشةةةةةالد، لةةةةةو القةةةةةو  باألصةةةةةو  واألسةةةةةبقية العربسةةةةةالمية للعقةةةةةد -
لنةةا اكةةرة، أو تفكةة  ومنسجيةةٌة رأاويةةة  ال اتلةةك احلةة  واإلمكةةان لتسكيةةد صةةحتسا  والعلنانيةةة واحلكةة  ارةةَدين.

 .التار ية، ومن مث التسكيد سالمة ارنسج أو سدادل ومنعتب

يتسةا، يُةلكر للنقارنةة واسةتخراج العِةربة ومن ارقوالٍ وارفالي  األخرى، ارنجرحة أو ارشةكوِذ يف صةدقسا وحقاأق
علة  أسةب  منسجيةة لةي ةسةقاطية،  امعّنةرً  اوارردودية اجملروحة: التفس  ارتعا  لآلياٍ القرآنية، وذاذ تفس  يكون َمْبنيًة

انالةةةا وخربنالةةةا   ولنةةةا نتةةةوةل  أنةةةب سةةةب  أن رأينالةةةا أو فعنالةةةا، أو تعرّانةةةا ةليسةةةا، أو عر  تار يةةةة، تلفيقانيةةةة، توايقانيةةةةغةةة 
 .: الرواأز اإلسقاطية، ارنسج العياديجعرا

القةةو  بةةسنة الةةرتاث العةةريب اإلسةةالمي سةةب  ةىل القةةو  بالعلنانيةةة، أو ةىل اعتنادلةةا، لةةيب كهةة  النفةةع  وال ةمكةةان 
لصةعوِد ةىل رويةة األر  والقبولب ما دمنا قد راضةنا القةو  ةّن بعة  ا يةاٍ الكرميةة قةد سةبقا ةىل اكتشةاف ا رةومةة وك

  يصةةل الفكةةر العةةريب اإلسةةالمي ةىل اعتنةةاد العلنانيةةة مةةن حيةةح لةةي الدميوقراطيةةُة والعقالنيةةة، االختيةةاُر احلةةّر  الفضةةار.
راجةةع نقةةدنا ارتشةةّعب . لعقةةد البيعةةة يف العصةةر النبةةوي األصةةو  العقةةد االجتنةةاعي، تبًعةة اللحةةاك  ومراقبتةةب و اسةةبتب تبًعةة
 .نكام السياسي اريهاقيلنكرية العقد االجتناعي، لل

، ليب كه  النفع، وال لو ةابةٌا وغة  مشةكوذ  ايةب، القةوُ  يف أّن الةرتاث سةب  ةىل لةلا، أو ذاذ، أو ذيّةاذ، اوةذً 
مةةةن النكريةةةاٍ أو ارفةةةالي  وارقةةةوالٍ ةْن يف السياسةةةة أْم يف االقتصةةةاد، ويف الفلسةةةفة والفكةةةر والعلةةة  أم يف ميةةةادين الفةةةن 

 .يل واللوة وتفس  الكونواالجتساد أو التسو 

ما هو الوجه التبّرجي أو التبريجي عند الباحث الفلسفي والحضاري المنجرح. ولماذا القول بعقدٍة هًي  -
 ؟هنًا عقًًدُة إرضًًا  اآلخًًر، أو اسًتجالِب احترامًًه، فقًًو ألنًًّه قًًوّي ومعتبًٌر بمثابًًة معيًًاٍر للنجًًاح والتقًًّدم
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صًعيٍد فلسًفي، علمًي  ونغار منه أو نكرهه مع حّبنا لًه علًى كًلِّ ولماذا التأكيد أّن الغربي محسوٌد مّنا ، 
 ؟تكنولوجيو 

واخلروج ةىل الدار العاريةة أكسةر  حضةاري  ، خر الور ّي اهلوى حالٌة مَر يةةن ةظسار الوجول الأ يطلبسا مّنا ا -
قبةةةةيح واليةةةةابب أو لنةةةةا تقنيةةةةع للخصوصةةةةي الالمرغةةةةوب، وتوطيةةةةة لل ،يشةةةةبب حالةةةةة الّتصةةةةايب امعتةةةةرَب  مقةةةةدةر عاليًةةةة

ٍ  وقي   غ  أصيلة ايسا، وغ  نابعة مّنا  .ارتخّلُ. للا صعوباٍ نقل لللاٍ ةىل اضارا
هًًل هًًذا التحليًًل يلّخًًص تشخيصًًك لعقًًدٍة نفسًًية حضًًارية تسًًّمى بعقًًدة الباحًًث العربًًي المتصًًابي  -

 .إنّنا هنا أمام عقدة الجارح المنجرح عند األقلَّوي ا؟ وتقولون أحيان  اوحضاري   افكري  
، يف الفكر العريب ارعاصر، شبب ُعصةايب. ةنةب اريسةة ، وارنجرُ  أصاًل االباحح ارنجر ، كنا الباحح ا ار  معً  -

ٍ  مداونًة وغ  متنايزة  ولو  كوم وعيً  ٍ  من ا، أو سلوكً اوال وعيً  اتوترا سةية  وعالأقيةة، بتجةارب مةرةة وذكريةا
ٍ  لي تسوية ة طرابية بط قطبَةْط مها الواقع واررجت   .تقود ةىل حالة أو حاال

وارها  عل  ذلك، الشالُد أو اخلزعة، مَيْهُل يف شخصية ابن األقلية ارنجرحة ا ارحةة  اسةلا، بعامةة ، مقةاٌد مرعةيط 
 .بسوالياٍ دااعية، ومصاٌب مفرَتٌس أر   نفسي حضاري

)األنسًاأ( المعرفيًة واألنمًا  البشًرية ضًرورية. أيًن نفعًت، ثًم هًل مًا ت الًون تعتبرونهًا ِصنافة األنظمة  -
 سديدة ونسقية؟

النسةةةة  ارعةةةةريف لةةةةو البنيةةةةة ارعرايةةةةة. وارةةةةللب يف األخةةةةالق، يف السياسةةةةة أو يف الرتبيةةةةة واالقتصةةةةاد، لةةةةو القةةةةو   -
ةةةةةّنا  واألعّنةةةةةاوّي يف األخةةةةةالق أو يف ال سياسةةةةةة، يف اإلميانيةةةةةاٍ ويف الرتبيةةةةةة كنةةةةةا يف العقةةةةةالين الواقعةةةةةاين أو الشة

االقتصةةاد، يف الفكةةةر نفسةةب كنةةةا يف الهقااةةة، يف العقةةةل كلةةب وبرّمتةةةب أي يف الفلسةةفة نفسةةةسا وبقطاَعْيسةةا النكةةةري 
 .والعنلي اي حيح البحُح يف احلقيقة، ويف الفعل وارعيار

 ة إنتًًًال الثقافًًًة ومنطقهًًًا، فًًًي نظًًًرْت بقًًًوٍة وتوّسًًًع المدرسًًًة العربيًًًة فًًًي الًًًوعي الثقًًًافي، أو فًًًي أجهًًً -
القًول بفلسًفة عربيًة فًي الثقافًة الكونيًة العائًدة إلًى اإلنسًان؛ ثًّم  ،اطبيعتها وطباقيتها. وهنًا نجًم أيض ً

بثقافٍة عربية ذات خصوصًيات مًن جهًة، وذات بُعًٍد كًوني عًالمي وإنسًانوي، حامًٍل للخيًر واالسًتقامة 
 .في السلوك والتواصلية من جهٍة أخر 
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عن الصًِّنافة التًي حكَمًْت وضًبطت  االتوّسع أي است ادة  للتوضيح والدقة. وهكذا فنحن نسأل أيض  نريد 
ألنمًًًاٍ  أو  اوفّسًًًرتم بموجبهًًًا أنمًًًا  المثقفًًًين. مًًًا هًًًي الّنماطًًًة أو النمذجًًًة التًًًي فًًًَرَزْت وَجًًًدولت تبع ًًً

 ؟اتجاهات عريضة متّمي ة

حينةةل مسةةةولية التعبةة  والةةدااع عةةن ةقااةةة الةةوطن واألوطانيةةة، ارهّقةُ العةةريب، ويف العةةا  غةة  الّصةةناعوي بعامةةة،  -
وةقااةةة ارواطَنةةة وارةةواطن. ةّاةةا الهقااةةة الوطنيةةة، الهقااةةة القوميةةة، ةقااةةة الةةلاٍ الفاعلةةة احلةةرة يف صةةقل جسةةدلا 

 شةدانية ارتواظبةة.وقوامسا، و بِط نكرهتا ةىل تار سا وانتناراهتا، ويف التطّسر احلضاري والتكييفانية اإلجيابية والر 
ولةةةلا، يف الواقةةةع، لةةةيب معنةةةال قومنةةةة الهقااةةةة أو الفلسةةةفة، والفكةةةر كنةةةا العقةةةل والقينةةةة والفةةةّن. يضةةةاف لنةةةا، 
ةةَدنياٍ والتعزيةةز للنجتنةةع والهقااةةة وارسةةتقب الزالةةي الواعةةد. أنة الننةةوذج الوةةريب 

َ
بةةالطبع، ارلتةةزم والالملتةةزم، بار

 .ن يتبّنال ارهقُ العريبأل ااألوروم كي للنهقُ ليب صاحلً 

تبةةدو الهقااةةُة العربيةةة اإلسةةالمية، أمةةام العقةةل ارعاصةةر، ةقااةةًة أخالقيةةة: ترتكةةز علةة  أّن احلقةةوق لةةي    االعبوديةةة 
عل  أّن الفضيلة لي ارقصةود والسةبيل  وبالتةا   الي، كخزعة  أو قزعة  من شجرة،   تعاىل وحدل. وترتكز أيضً 

اإنة الواجباٍ عل  اإلنسان مةّدالا أنب موأل التكاليُ الفا لة ومنا  العنل الصاحل. وسوار أكان ذلك القةو  
لقينةةةة اإلنسةةةان  األخالقيةةةة ارعاصةةةرة، غةةة  مقةةةدِّر حبسةةةب بعةةة  ارةةةلالب أو ،ايف احلقةةةوق والواجبةةةاٍ صةةةحيحً 

 .إنّب قوٌ  يف األخالق موجِّب ومفسٌِّر ومكوِّن لألخالق وللهقااة والقي  العربية اإلسالميةوحريتب وعقلب، ا

فًًًي التحليًًًل النفسًًًي الحضًًًاري للمجتمًًًع والنحناويًًًة، للكًًًّل االجتمًًًاعي وللفكًًًر ومًًًن ثًًًم للحضًًًارة  -
أم الخارجيًًًًة ، يتشًًًًّغل مصًًًًطلح يُرمًًًًِ ن العدائيًًًًة إْن الداخليًًًًة المحليًًًًة اعيادي ًًًً اطبيبي ًًًً نفسًًًًها، تحلًًًًيال  

البطًل المنًاه ؛ أي هنًا القطًاع المهًووم بالمناَهضًة ا المتواطئة مًع الخًارجي. ذاك هًو الُمدخلنة كم
والنكدية واالعترا  فقو رغبة  باالعترا ؛ وهنًا الًذات المثيًرة للتشًويه والفتنًة، والراغبًُة عًن وعًٍي أو 

 .الم عومةغير وعٍي باإلفساد واإلقالأ وتعّق  المساو  الم عومة وغير 
ساسةةةية ونشةةةيطة داخةةةل علةةة  البطولةةةة "البطةةةل ارنةةةاِل "، كنةةةا البطةةةل ارتةةةملُ، مصةةةطلح أو "مفةةةردة" تقنيةةةة أ -

، أي لةهِّاًل   ةور  اكةري  ةّدد  يسةّن  بطةاًل  االَبطلياٍ( اللي يَْدرس وحُيّلل الكوالر واألاكةار أو النكريةاٍ تبًعة)
 .معيار يف ا اكنة والنقد وارفا لة لو مقياس أو أو مهااًل  ايكون اوذجً  ايضع اطً 
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، االبطل ارنال  لو ذلك "الناقد" ارَر ي، أي اللي يتعقب ويتحّرى حه اهلنةاٍ  ويقةع اريسةَة الةرا  اوةذً 
ارسب  ا الز، وارعاندِة االستبدادية، والتقويِ  ارتسّلِط ارسةتحوذ والهابةا ارقصةود للاتةب وبوة  وعةي وةرادة أو 

 .مسةو اختيار  

، يف معجةةة  الطةةةب النفسةةةي، مةةةرٌ  وسواسةةةي لةةةو ميةةةٌل قسةةةري، وغةةة  قةةةادر  علةةة  أن اولكةةةلا اارنةةةاِل  لةةةو، ةذً 
ةنّب البطل ا ةار  ارنجةر : ال يسةتطيع الفكةاذ.  رعاي  الفضيلة واحلرية. احياِك  نفسب أو صاحبب أو مضنونب تبعً 

 .ةنّب لو معلو  مقيةد،  كوٌم بارسب ، وا الز

م فًًي المدرسًًة العربيًًة الراهنًًة فًًي اإلنسًًانيات تُفّضًًلون اسًًتعمال تعبيًًرِة العقًًل العملًًي، أو العلًًم نًًراك -
المًًَدني أو الفلسًًفة العلميًًة. لمًًاذا تلًًك تعبيًًرٌة أقًًرب إلًًى الدقًًة؛ واحتًًرام اإلنسًًان والعلًًوم اإلنسًًانية 

باإلنسًًانيات أو علًًوم نفسًًها؟ ومًًا هًًي األسًً  أو القًًوام النظًًري للقًًول بالعقًًل العملًًي، ولًًي  للقًًول 
 ؟اإلنسان والمجتمع

 :عنلية، حبسب ابن سينا، كشالد، ليةّن أقسام احلكنة ال -

األخةةةالق: ويةةةا يَةْعةةةرف اإلنسةةةان كيةةةُ ينبوةةةي أن تكةةةون أخالقةةةب وأاعالةةةب حةةةه تكةةةون حياتةةةب األوىل واألخةةة ة  -أ
 .)لنا جند: احلكنة، سياسة أو تدب  النفب( سعيدة.

، الزوجة، الولد، اخلدم وساأر الناس. -ب  السياسة ارنزلية، أي سياسة القٍو

. سياسة اردينة، أي السياساٍ أو الرأاساٍ، كنا اردن الفا لة والفاسةدة وسياسةة مدينةة السة ة احلنيةدة -ٍ
 (.)العارية، ارَدنية، العلنانية

هًًو قطًًاع سياسًًة الًًنف ، أي سياسًًة  ولمًًاذا تعتبًًرون أّن قطًًاع الحكمًًة فًًي الفكًًر العربًًي اإلسًًالمي -
الذات المثالية؛ أو قطاع األنا األخالقية حيث الفضيلة والقيمًة كمًا الُمثًل والقًوانين والمعًايير األعلًى، 

ًًًة وصًًًناعُة  ؟ ولمًًًاذا تًًًُرّددون مصًًًطلح "المًًًذاه  اإلنسًًًان الفاضًًًل الحكًًًيم والكامًًًلأو حيًًًث التربي
 األخالقية، أو النظرية األخالقية، أو القيميات؟؛ وهذا أكثر من الفلسفة "األخالقية

توزيةةةع ارةةةلالب األخالقيةةةة أو النكريةةةاٍ العربيةةةة يف السةةةفة األخةةةالق، داخةةةل الفكةةةر أو العقةةةل العةةةريب، مةةةا زا   -
حيك  بتسييد يَةْنصر قو  اردرسة العربية الرالنة يف الفلسفة، وااصة  يف قطاعسا القينةي )األخالقةي، ارعيةاري(، 
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، وأحسةةةةن اإلدراذ للقضةةةةية األخالقيةةةةة عنةةةةد اومسةةةةتنِفدً  ااقةةةةد أتةةةة  مسةةةةتوِعبً  ذلةةةةك التوزيةةةةع جنةةةةح  وينفةةةةع.يف أّن 
 .وغايًة أخ ة ا، وبالتا  لداً اوميدانً  االعرب، وبطة وأّكد أّن احلضارة العربية اإلسالمية أخالقية غر ً 

عّقةِد التحليةل وارو ةوع نفسةب. اارةللب يف تعّدد ارلالب يف النكر وا اَكنة للسةةا  األخالقةي دليةل صةعوبِة وت
 .السعادة، ارللب الّسعادويُّ ا وِر وارقصود،   يستطع أن يةّسب األخالق أنعة  عل  مرتكزاٍ غ  اللوتية

يف صدد الّللانية، والنفعانية كنا ارللب اللي يراةع ارصةلحة ةىل الدرجةة القصةوى وجيعلسةا  اوذلك ما يقا  أيضً 
ةةر لألخةةالق والفعةةل وارفا ةةلة. وسةةديٌد عةةاريط لةةو ارةةللب يف اللريعةةة  االلريعانيةةة قةةوٌ  السةةفي جةةدير يف  ارفسِّ

 .ميدان الرباغناتية

أو   شةةةداأد وعلةةة  داةةةع ارخةةةاوف واألحةةةزان، عةةةاماًل وارةةةللب الةةةلي جيعةةةل مةةةن الصةةةرب، الصةةةرب علةةة  اركةةةارل وال
العراةةاين يف -ل األ  واخلطةةر. وللنةةللب الصةةويفوارعيةةار األكةةرب، يُوفةةل  ةةعُ اإلنسةةاِن وقصةةورل، وصةةعوبَة  ّنةة

األخةةةةالق صةةةةعوباتب، وكةةةةللك حةةةةا  ارةةةةللب الفلسةةةةفي يف األخةةةةالق  وارةةةةللب األربَعةةةةي يف الفضةةةةاأل )العفةةةةة، 
يةة أو يف السياسةة   أمةا ارةللب الفقسةي، الفقسانيةة اكحةا  ارةللب الفقسةي يف الرتبالشجاعة، العةد ، احلكنةة(

 االةةةلي يةةةرى العقةةةل مقيًنةةة وارقةةةاَرن يف العقةةةل، ذلةةةك ارةةةللب اإلحلةةةادي، النكةةةر التحليلةةةي ا. أخةةة ً أو يف االقتصةةةاد
األخةالق  ةنةب يسةتح  مةن  للنساواة بط األم  شبيٌب بارلالب الأ َاَصلْا بط الوجودياٍ )األنطولوجيا( وعل 

 .يف الفضيلة والقينة راطيدميقو ة. ةنّب قوٌ  َمَدين أو علناين أكهر من التفات اارعاصرين التنامً 

ما هي الفروأ، االبتعادات أو المسافة الُمبِعدُة بين الباحًث المعهًود والباحًث المسًتقبالني فًي مجًال  -
لفكًًر العربًًي. وهًًذا، مًًع انتبًًاهي العًًالي إلًًى أّن دراسًًة الفكًًر األخالقًًي، ثًًم الفكًًر السياسًًي، داخًًل ا

 ؟ "الحكمة العملية أو األخالأ والسياسة والتعاملية"اب في هَذين المجالَْين كان كت االسِّباأ زمني  
مةةن أن يقةةوم بةةدور ارنعطةةُ. اقةةد غةةّ  ذلةةك الكتةةاب يف منسجيةةة  ارّأةةا يبةةدو قريبًةة الحكمًًة العمليًًةةن كتةةاب  -

ةةةَدين، يف تفسةةة  العقةةةل ويف قةةةرارة الفلسةةةفة. 
َ
الدراسةةةة للفلسةةةفة العربيةةةة اإلسةةةالمية: انصةةةّب علةةة  العنلةةةي، أو ار

والشالد عل  سداد، مث عل  جنا  ومنفعة ذلك النةوع مةن الفسة  للفلسةفة األةلوةيةة، لةو  ليالتنةا لفلسةفة ابةن 
 .وذا مردود اوسنعود ةىل للل النقطة ةن بدا التفصيل التو يحي مرغوبً  و ابن رشد، الفارايب أو الوزا .ينا أس

، محاكمًُة وتحليًل الخطًاب والشخصًية ثًم السًيُر اوأيض ً اما هًي النقدانيًة الحضًارية وكيًف تكًون؛ مع ً -
 ؟وبتناقٍح وتفاعلية وتغذية مرتّدة باتجاه االستيعاب ثم التخطي والتجاوز اُقُدم  



10 
 

: قطاع الوورياٍ يف الشخصةية كنةا النفايةاٍ يف اجملتنةع وأمةام السةلطة جعلنا غوص يف ارطنور وارتضنةن )را -
، يف الةةةرزاأح والقطاعةةةاٍ، عةةةن ارخبةةةور، وارخفةةةي كنةةةا اخلةةةايف،   وارعراةةةة والعاايةةةة(. ولنةةةا جةةةْوٌس وتعّقةةةب و ةةةر 

. ويةةلا ارعة  للنقدانيةةة اةإّن الناقةد احلضةةاري اال ٍِ عنةب والالمعةربة سةتيعايب، النقةةداين، ارسنةةخل وارطةرود، ارسةةكو
قد يعنل بطراأ  ومثراٍ واعدة  وخصةبة. ولةلا، بوة  أن يةللب القةوُ  االنطالقةي، ارنطلقةي، ال حقيقةة ةال يف 

عل  أنِّ النقدانيةة لشخصةية  أو خلطايةا، بةل  افقود  وما للا القو  ةال تسّسسً الالوعي أو ارونور واهلاجِع أو ار
 .للشخصية أي خلطايا، للوعي كنا للسلوذ، لي قرارٌة شاملة، ةدراٌذ كّلي وكاّلين، جتربة أو حالة

 هي أشهر أو آخر الميادين التي تتوقف عندها المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة العربية؟ -
ألن  اوعقالنيًة اقةد ينفةع وَيْصةلح ألن يكةون علنانيًة ّّةااًل  امجّاًعة اعتربنا السفة التسويل، التسويالنية، ميةدانً لقد ا  -

للفلسةفة العربيةة الرالنةة، أي لكااةة النكريةاٍ العربيةة يف ارعراةة واللوةةة،  يتسةع  وبالتةا  يسةتطيع أن يكةون لةهِّاًل 
يف العقل والفعل، يف الشير والفكر، يف الوجود وارعراياٍ والسفِة اخلة  والسةعادة. مةن جسةة  أخةرى، أنةا أرى 

درسةةةة العربيةةةة يف الفلسةةةفة مةةةن الطوابةةة  العليةةةا يف بنيةةةة ار االتطورانيةةةة العربيةةةة الرالنةةةة قريبًةةةمبالوةةةًة و ةةةُع أنّةةةب لةةةيب 
 .والفكر ويف السلوكانية والعلوم قاطبة


