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 عن سيرتكم ومسيرتكم العلمية في عالم الفكر والفلسفة. حدثونافي البداية  -
وميكنين القول أنين هذا  موقعكممنربكم و نشكركم يف البداية على أن تتيحوا يل فرصة للتعارف عرب  -

اليت أصدرها  أوراق فلسفيةمن خالل  ؛ومن خالل كتيب يمن خالل عمل يف نفساستطيع تعري
ا بعد عمل اليت صدرت مؤخر   موسوعة الفالسفة العرب المعاصرينا ومنذ أكثر من عشرون عام  

 يوجذور  ا. وإن كانت هذه األعمال هي ما يعرب عن توجهايت فإن بدايايتعشرون عام  ستمر اا أيض  
حيايت متثل عالمات بارزة يف  يوهوقائع اليت مرت هبا مصر والعامل العريب ترتبط مبجموعة من ال

، حرب 1967، هزمية حزيران 1952هي الثورة املصرية هذه الوقائع  .ومؤثرات أساسية يف تفكريي
 ، اتفاقية السالم.1973أكتوبر 

 لقد ولدت مع الثورة املصرية وتشكل وعيي مع أحداثها ودخلت اجلامعة بعد عام من
هزمية حزيران، وخترجت فيها مع حرب أكتوبر وعاشت بدايات حيايت العملية يف سياق عريب 

ا، حيث بدأت خريطة ثقافية جديدة ا وثقافي  متعاطف معها فكري  ؛ امتحفظ على مصر سياسي  
 للوطن العريب حتولت عن القاهرة وبريوت ومعهما دمشق وبغداد إىل الدار البيضاء وتونس.

يف البداية إىل املؤثرات األوىل يف حيايت من أساتذيت الذين يرجع هلم فضل  ويهمين أن أشري
 تشكيل وعيي.

ساتذة أثناء دراسيت بآداب القاهرة على كبار أحيث تلقيت  انين كنت حمظوظ  أيف احلق 
مني، زكي جنيب، توفيق الطويل، حيي أذكر منهم: عثمان أاجليل الثاين من الفالسفة املصريني و 

بو الوفا التفتازاين، حسن حنفي، األول هو املثايل املصري صاحب اجلوانية أرية مطر، مأهويدي، 
هم جملة فلسفية أداعية العلم واحلرية والذي رأس حترير  ينوالثا ،وصاحب التفسري املثايل لديكارت

له يف تدريس مادة  اوالثالث الذي عملت بعد خترجي مساعد   ،القاهرية الفكر المعاصرعربية هي 
شرف علّي يف أما حيىي هويدي فهو الذي أ ،األخالق والقيم صاحب الفلسفة اخللقية توفيق الطويل

نسان عند فويرباخ وصاحب دراسات مل املاجستري عن القيم يف الواقعية اجلديدة والدكتوراه عن اإل
للتفلسف  اديد   جسالم" تفتح جمال  " و"مرآة اإلتنشر بعد ىف الفلسفة القرآنية منها "البيان القرآين

س غري مسبوق . ودرست يل أمرية مطر الفلسفة اليونانية وعلم اجلمال وأبو الوفا التفتازين الذي ترأ



حد ترمجايت عن األخالق واحلياة األخالقية عند املسلمني لدى بور أ اجلمعية الفلسفية فرتة وقدم يل
كان وما يزال صاحب التأثري   ن حسن حنفي فقدأل إسالمية والتصوف س لنا الفلسفة اإلفقد درّ 

تفلسف عرب أكمله والذي عن طريقه تعرفت على فويرباخ الذي ما زلت أه جيل بالعميق والذي وجّ 
نسان والدين وجتذيرها. وهناك الكثري فكاره حول اإلأمقولته والذي حتتاج ثقافتنا العربية إىل تعميق 

 وبينه.يقال عن أوجه التفاق والختالف بيىن أن الذي ميكن 
هشام  عماهلم خاصة  أهم فالسفة عصري يف العربية وعلى أنين تعرفت على أواحلقيقة 

وناصيف نصار صاحب طريق  ،وغريها يشرايب صاحب املثقفون العرب والغرب والنقد احلضار 
وعلي أومليل وحممد  ،وفتحي الرتيكي وحممد حمجوب من تونس ،من لبنان يالستقالل الفلسف
 قرب إىل توجهايت.أغرب. وهم ميثلون توجهات املصباحي من امل
بفضل احلضور الفلسفي املستمر يف  ؛فرتة التسعينيات فرتة خصبة للغاية يف حيايت وكانت

واجلمعية الفلسفية العربية يف  ،يف مصر اللقاءات والندوات اليت تقيمها اجلمعية الفلسفية املصرية
مات، والندوات اليت تنظمها أقسام الفلسفة واجلمعية الفلسفية التونسية يف احلما ،األردن

 واملؤسسات الثقافية العربية على امتداد البلدان العربية خاصة اجلزائر واملغرب.
 ا بينكم وبين الدكتور حسن حنفي، فما هو أثره عليكم؟نالحظ قرب   -
انت س يل حسن حنفي بعد عودته من الدراسة يف فرنسا يف العام الثاين يل يف اجلامعة، وكدرّ  -

 يف هذه الفرتة بالنقد الديين حماضراته يف الفلسفة املسيحية يف العصور الوسطى، وكان مشغول  
نماذج من  وقد ظهر له عملني أقرب إىل الفكر الديين أو فلسفة الدين مها: .للكتب املقدسة

اية يف لسبينوزا وهي ترمجة غ رسالة في الالهوت والسياسةوترمجته الشهرية،  الفلسفة المسيحية
مة أسباب أمهيتها تلك املقدمة اليت وضعها حسن حنفي للرتمجة. وكنت يف هذه دويف مق ،األمهية

ا من مئات ممن يستمعون إىل حماضراته اليت قطعت ألسباب سفره إىل الوليات املتحدة الفرتة واحد  
ميدان احلجاز للتدريس وعاد بعد أن خترجت وعينت باجلامعة وكنت أذهب إىل لقائه يف منزله يف 

مبصر اجلديدة ويكلفين بقراءات هي مترين فلسفي وإعداد يل. إل أن توجهايت انقسمت منذ البداية 
 وكان أستاذي فيها هو الدكتور حييبني الدراسة العلمية األكادميية من إعداد ماجستري ودكتوراه 

الفكرية والفلسفية اليت وجدت يف  وميويل حيايت ا لتأثريه العميق يفا كبري  اعتز به اعتزاز   يالذهويدي 
أعمال حسن حنفي وحماضراته ما يشبعها. فكان هذا النقسام وما زال بصور متعددة مسة عالقيت 

 .قرب وبعد ، اتفاق واختالف ، إميان ونقد حبسن حنفي



 يف ا يف قسم الفلسفةيف البداية وزمالء مع  كتلميذ حسن حنفي  مع واحلقيقة إىل عالقيت 
فاألثر الذي كان وما يزال هو أنه جعل ؛ عن سؤال واحدواحدة ل تستوعبها إجابة  رةآداب القاه

الفلسفة فكرة حية يف داخلنا، ونلنا، ونال جزاء ذلك كثري من اهلجوم. تعلمنا منه وهومجنا بسببه وله 
اجلمعية  الذاتية والفردية. كنا معا يف اجلامعة ويف جتسيمالفضل يف تكويننا، وله النصيب األكرب يف 

 ىف مصر والعامل العريبعون أن حضور حنفي املكثف يف احلياة الثقافية وكان اآلخرون يدّ  .الفلسفية
يرجع يف بعض وجوه إىل حتلق تالميذه حوله، وكان يكتب لنا يف إهداءاته لكتبه ستضطهدون 

د وفيها الشوائب ا، ففيها الندفاع وفيها الركو دائم  بسبيب، لكن العالقات بيننا مل تسري متدفقة 
 ا توىل فيها رئاسة اجلمعية الفلسفية مبفرده ورئاسة آخرون.خالل أربعون عام  

أن  2015باإلسكندرية يف ديسمرب الفلسفية املصرية حاولت يف آخر ندوة دولية للجمعية 
وهو  "كشف حساب ختامي بيين وبني حسن حنفي"ا يلخص عالقيت به حتت عنوان م حبث  أقدّ 

. به عن عالقته مع عبد الرمحن بدوىأن اقرتحته على حممود أمني العامل ليكتب  عنوان سبق يل
ا منه أنه مثل كتب املذكرات تكشف عما خفي وغري معروف. لكنين فتوجس من هذا العنوان ظن  

ا على من يربطون أردت به التمييز داخل املتشابه وبيان الختالف بني رؤيتني وطريقتني وتوجهني رد  
 معوننا يف سلة واحدة.بيننا وجي

إل أن املشكلة يف بيان هذين التوجهني ترجع إىل كون إسهام حنفي معلن ومعروف للقراء 
التراث فهو صاحب مشروع  ؛سواء كانوا راضون متعاطفون أو ناقدون مهامجون ؛واملثقفني العرب

حنفي ذلك هو ما ا فما هو اإلسهام الذي أقدمه مقابل إسهام الذي ظهرت أجزائه تباع   والتجديد
طرح بعد إلقاء حبثي املشار إليه، وتوضح كتابايت اليت ظهر بعضها واليت يف طريقها اآلن للنشر 

وهي  قراءة القراءةاهتمامي الكبري بالقراءة العربية للفلسفة الغربية ويصنفها البعض حتت عنوان 
 .التراث والتجديدتتفق وختتلف يف اآلن نفسه مع مشروع حنفي 

وعالقته بالفكر  "الرتاث"ريب اإلسالمي حتت عنوان في للعالقة بني الفكر العيعرض حن
فالرتاث والتجديد أو األصالة واملعاصرة أو ما  ؛"التجديد"وقضايا العصر الراهن حتت عنوان  الغريب

يسميه أحيانا الوافد واملوروث هو ما يشغل األستاذ حسن حنفي، وهو مشروع ظهر وازدهر يف فرتة 
يف هذا اجملال،  ت املختلفةقدمه املفكرون العرب ذوي التوجها نيات من القرن العشرين مع ماالسبعي

وهي مشروعات فلسفية ارتبطت بتلك املرحلة التارخيية والتوجهات الفكرية ألصحاهبا الذين كانوا 
 ومروة وغريهم. ،واجلابري ،والعروي ،زيينيان الفكر العريب أمثال: الطيب تفرس



ف الفرتة التارخيية واحلضارية اليت حيياها العامل العريب وظهور تيارات وتوجهات الإل أن اخت
فلسفية جديدة تنتمي إىل ما بعد احلداثة أو احلداثة البعدية وتطرح قضايا التعدد والتفرع والختالف 

ناهج. ويف هذا والالمذهبية وتعدد الرؤى وامل على فكرة الالنسقية ا، وتنبينياة اليومية والعي  سوي  واحل
اإلطار ميكن أن تندرج كتابايت املختلفة اليت تؤكد على أمهية القراءة والتلقي واحلداثة والنقد. وهذا ما 

،  "قراءة القراءة"أشار إليه الزمالء والباحثون يف بعض األعمال حيث وصفوا توجهي وعملي حتت عنوان 
س من ا يف اجلزائر للباحثتني والثاين يف تونكما يتضح يف عملني ظهرا على التوايل حول أعمايل أحدمه

 .معاصرة   عربية   ا فلسفية  نحو اجور  حترير الدكتور فتحي الرتيكي حتت عنوان 
 تميلون نحو األخالق والقيم. ما هو سبب هذا التوجه الفلسفي لديكم؟في أعمالكم األخيرة  -
. ذلك أن بدايات أعمايل  القيما حنو دراسة األخالق و توجه  فقط احلقيقة ليس يف أعمايل األخرية  -

 القيم في الواقعية الجديدةيف هذا السياق فقد كانت رساليت للماجستري عن  كلها تدور
األخالق في الفكر ومن أوائل ما نشرت كان كتاب  فورباخاإلنسان في فلسفة والدكتوراه عن 

حققت كان كتاب  وأول ما األخالق الهيجليةوأول ما ترمجت كان كتاب وول   العربي المعاصر
مث توالت بعد ذلك أعمايل املختلفة  في السيرة اإلنسانيةالسعادة واإلسعاد أبو احلسن العامري 

اليت تدور يف هذا الجتاه واليت بدأ اآلن اإلعداد لطبعة جديدة منقحة لبعضها مع إصدارات جديدة 
"األخالق والحياة و ونانية"من أثينا إلى بغداد "القراءة العربية لألخالق الييف األخالق مثل: 

 إتيقا، وغريها من أعمال مثل: احلكميةاملعارف  داروسوف تنشر يف  األخالقية عند المسلمين"
 .إلى األخالق التطبيقية يةالحداثة من األخالق النظر 

سواء لدى  ؛واحلقيقة أن هذا التوجه يرجع إىل قلة وندرة الهتمامات الفلسفية هبذا اجملال
احملدثني من العرب واألوروبيني واألهم أنه يندرج يف إطار الهتمام املعاصر باإلنسان القدماء أو 

ا عن التوجه التقين القتصادي حنو العوملة بعيد   وحقوقه والبيئة وفلسفتها والتوجه حنو اجملتمع املدين
 الذي ل أدري إىل أي مدى سيصل بنا.

 ت هذه الموسوعة وأين وصلت؟حاليا بوضع موسوعة فلسفية. ما هي مقوماتقومون  -
و اكثر، فقد فكرنا فيها وراسلنا أاحلقيقة أن صدور املوسوعة يتوج عمل استمر عقدين من الزمان  -

حياء منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين، زمالئنا وأهم املفكرين والفالسفة العرب األ
هؤلء الفالسفة وتعد وثائق هامة وسنطبع هذه املراسالت يف اجمللد الثالث من املوسوعة خبط يد 

 عماهلم.أحول 



حد أل اخاص   اقل ملف  أو على األ اخنصص عدد   وراق فلسفيةأومنذ هذا احلني، وحنن يف 
الفالسفة العرب باإلضافة إىل سلسلة هامة هي األوىل من نوعها يف العربية وقد تابعنا فيها الزمالء 

نا واآلخر عن عبد الرمحن بدوي والثاين عن جدل األبعد ذلك؛ عن الفالسفة العرب. أوهلا كتابنا 
ومليل أوعلي  اصدارات بعد ذلك عن فتحي الرتيكي والعي  سوي  عند حسن حنفي مث توالت اإل

عداد خاصة عن كل من األب جورج شحاتة قنوايت وهشام أوالفكر السياسي العريب املعاصر و 
عداد كتابنا عن أهم مؤرخي العلم العريب إشرايب، هشام جعيط، والقائمة مستمرة حيث نواصل 

 اليوم رشدي راشد.
ن هناك حصيلة كبرية من الكتابات اليت قمنا هبا وقام هبا أومن هذه العناصر املتعددة رأينا 

ذكرناهم من مستشاري  نن توفر مادة خصبة للموسوعة فاتصلنا باملهتمني، وهم مأزمالؤنا ميكن 
ساتذة يف تونس نور خص بالذكر األأ ،من جيل واعد من الشبابعمال متميزة أاملوسوعة ووصلتنا 
ومن  ،ويوسف بن عدي ،وبثينه الناصري ومن املغرب بومسهويل ،وزهري املدنيين ،الدين السايف

ستاذ بن مزيان بن شرقي ومن لبنان واأل ،دريسإونعيمة  ،وعبد احلليم بلواهم ،اجلزائر موسى معريش
وماهر عبد  ،ماموغادة اإل ،ومن مصر بدر مصطفى ،الستار الراويومن العراق عبد  ،عفيف عثمان

 وحممود طه، وغريهم. ،وحممد سيد عيد ،احملسن
فالعمل مجاعي يربز الوجوه املضيئة يف الفلسفة العربية املعاصرة والفالسفة باملعىن الرحب 

 لو مل يكونوا وا حياتنا الفلسفية حىتؤ ضاأوليس باملعىن التقين؛ يوضح جهود أساتذة متميزون 
 ،بو زيدأمحد أو  ،والسيد ياسني ،وبوحديبة ،وجعيط ،وشرايب ،ركونأو  ،فالسفة خلص مثل: العروي
هم يف الكتابة عنهم وكل من ساعد ساقدم إىل كل هؤلء وكل من أوحممد علي الكردي. دعين 
 وليس مبفردي. ا، فالفضل يرجع هلم مجيع  خالصة   على ظهور هذا العمل حتية  

اآلن  يسبانية والفرنسية للموسوعة وجار الرتمجة اإل جابة هو التفكري يفود أهنى به اإلوما أ
ستؤدى خدمة كربى للفكر والفلسفة العربية  عمل الجراءات الالزمة للبدء ىف تلك الرتمجة اليت

 . هباصويرنا عدائنا لتأيسعى  للعامل صورة مغايرة للعرب واملسلمني عن تلك اليت يتعط املعاصرة اليت
 

 هل أنتم راضون عن واقع الفلسفة في العالم العربي واإلسالمي اليوم؟ -
، خاصة أن املعطيات عن الفلسفة  للفلسفة يف البلدان املختلفة يف العامل العريبميكن أن نعرض أول   -

وإن   يف العامل اإلسالمي بالنسبة لنا قليلة للغاية سواء بالنسبة للدول اإلسالمية يف آسيا أو أفريقيا،
اإلشراقي يف املؤسسات امتداد للفكر  ؛ هىفلسفية إسالمية معاصرة بارزةكان هناك اجتاهات 



اإليرانية؛ أما بالنسبة لرتكيا فاملعطيات قليلة حوهلا وإن كانت هناك هنضة يف بعض  واألكادمييات
ني إىل األزهر املبعوث وهو ما يتضح ىف ندوات الدول اإلسالمية مثل ماليزيا كما يظهر لدى أعالمها

يغلب عليها بالطبع  ، والىتالشريف يف مصر الذي حتتوي جامعته على كلية للعقيدة والفلسفة
 الدراسات اإلسالمية دون التيارات الفلسفية الغربية احلديثة.

رس أما بالنسبة للعامل العريب فإننا جند غياب تام للفلسفة يف دول اخلليج باستثناء الكويت وتد  
ت عناوين أخرى يف بعض اجلامعات العربية مثل التفسري والفكر وباستثناء دول مشال أفريقيا  الفلسفة حت

اليت يظهر فيها الهتمام بالفكر الفلسفي الغريب املعاصر بتياراته املختلفة جند فقط مصر ولبنان ل يزال 
 ناك غياب لكل شيء.ه العراق وسوريا فكما يعلم اجلميع؛ فيها، أما الوضع  يفمتميز للفلسفة حضور 

خشية من العامة  ؛ه باحلذر واخلشية يف معظم أحناء العامل اإلسالميواخلالصة أن الفلسفة تواج  
هذا من  .ألهنا الطريق إىل العقالنية والتنوير واحلرية والدميقراطية ؛باعتبارها هتدد العقيدة وخشية من األنظمة

يف كثري من أحناء العامل العريب اإلسالمي. حنن ما زلنا  جانب آخر فهي ختضع لألسلمة واألدجلةجانب ومن 
 خنشى الفلسفة والتفلسف.

را على التصدي للموضوعات والعلوم ذات  قاد  هل تستطيع جامعاتنا اليوم أن تنتج جيال   -
 الطابع الفلسفي؟

ع أن جامعاتنا جزء من الواقع العريب اإلسالمي الذي حللناه يف إجابتنا عن السؤال السابق. أستطي -
ة الشكية والرتيابية جتاه التفلسف على العوائق اليت حنياها والنظر  أقول أهنا تستطيع لو تغلبت

 والفلسفة.
ما هو سبب غياب الموضوعات الفكرية والفلسفية على الصفحات الثقافية والفكرية  -

 والصحف والجرائد العربية؟
سبق جتاه الفلسفة يف واقعنا العريب يبدو يف هذا السؤال والسؤالني السابقني عليه حضور حكم م -

ا وحيتاج إىل بيان وإذا كان هذا احلكم صحيح إىل حد ما، فهو ليس صحيح كلي   .اإلسالمي
. ذلك أن حضور الفلسفة يف العامل العريب اإلسالمي يتحدد من خالل عدة ونقاش وحتليل وتوضيح

احلضور أو تنفيه واليت توضح  د هذااملعايري والقواعد اليت تؤكمظاهر ويتأكد من خالل جمموعة من 
فهناك حضور للفلسفة نعم وهناك جمالت متعددة سواء فلسفية خالصة أو ذات  ؛تقدمه أو ختلفه
 املعايري؛وهناك إصدارات كثرية ودور نشر عديدة ظهرت، تلك  .اا كبري  تلقى رواج   ؛طابع فلسفي
واجلمعيات  ،واملعاهد ،كيانات، املؤسساتوهناك معايري أخرى تتعلق بال ،والكتب املنشورة ،اجملالت



 ؛الصفحات الفلسفية يف الصحف العربية جابة عن املعيار الذي طرحتموه وهووقبل اإل .الفلسفية
سأحتدث عن اجلمعيات الفلسفية العربية القطرية والقومية باعتبارها معيار هام للتفلسف له حضور 

 يف العامل العريب.
جتمعات: هي اجلمعية الفلسفية العربية وكان رئيسها د. أمحد لدينا أو كان لدينا ثالثة 

. ومل تستمر اءات أساسية مجعت الفالسفة العربقامت عدة لقأو  اهام   ادت دور  أردن و ماضي يف األ
ردن الذي شغله لفية رمبا لندرة املوارد أو حتول رئاسة د. أمحد ماضي لحتاد كتاب األمنذ بداية األ
احلقيقي رمبا كان التفكري ىف كيانات فلسفية جديدة ىف مصر والعراق،  دري السببأأكثر، ل 

سسناه يف مصر حتت عنوان الحتاد العريب للجمعيات الفلسفية، والذي ظل أوالتجمع الثاين الذي 
من أن  اعلى ورق، ومل جيتمع حىت مرة واحدة، وخشي من سعوا لتأسيسه إىل تنشيطه خوف   احرب  

لسفية املصرية وأدائها وحضورها على الرغم من تالشي وغياب الدور الرائد يؤثر على اجلمعية الف
الحتاد الفلسفي العريب الذي نقل من بغداد إىل بريوت واجنز  اوهناك ثالث   ،الذي كان هلا من قبل

ن حتدد ما أعدة لقاءات هامة برئاسته اجلديدة يف فرتة رئاسة د. أدونيس العكرة. واآلن من الصعب 
 ري الذي آل إليه.هو املص

ورمبا يكون سبب ذلك هو النظرة العربية للفلسفة وما حييط هبا من خوف وشك لدى 
وضاع السياسية واألمنية يف كثري من دول تدهور األ انظمة من دور الفلسفة ورمبا أيض  العامة واأل

ر أمهية وجود كيان العامل العريب صاحبة الريادة يف هذا اجملال خاصة سوريا والعراق وغريها. هنا يظه
 جديد وهو قد يكون مبعىن ما من املعاين الكيان العريب الوحيد املتاح اآلن.

فكرنا فيه منذ سنوات مع عدد من الزمالء يف اجلزائر وتونس ومصر بالطبع يف ملتقيات  
هداف واستمارة كرسي اليونيسكو للفلسفة بتونس وقام وكيل املؤسسني بطبع وارسال الفكرة واأل

سفرت أساتذة الذين يتولون مهمة التأسيس و وية وطلب اقرتاحات بتكوين اهليئة التأسيسية واألالعض
، وأمحد عبداحلليم عطية من االردود عن الختيارات التالية: الرئيس فتحي الرتيكي من تونس رئيس  

مني مساعد، وهناك عدد من نواب الرئيس هم: حممد املصباحي من أ، ومعه اعام   امصر أمين  
، وحممد دونيس العكرة من لبنانأو  ،اجلزائروبن مزيان بن شرقي وحممد جديدي من  ،املغرب

 ا للصندوق باإلضافة لألعضاء من دولة املقر.للرئيس أمين   احمجوب من تونس، نواب  
هدافه، فهو القيام بالدور الغائب عن حياتنا أواملقر سيكون يف القاهرة أو عمان أما عن 

مهيته ودوره والرافضة للتفكري النقدي، أخاصة يف تلك البلدان النافية للتفكري النظري و الثقافية العربية 



قطار العربية الذي يكشف احلقوق واحلريات والتطلع حنو جمتمع دميقراطي مدين حديث يف كافة األ
 إىل التخلص من الشمولية والستبداد. امتطلع  

صة، فهي صارت اليوم متثل توجهات أعود إىل الصحف العربية سواء احلكومية أو اخلا
أصحاهبا ممن يغلب عليهم التوجه الرأمسايل الستهالكي، الذي يسعى ملا يظن أنه احتياجات 
القارئ حيث تغلب عليه موضوعات أساسية هي السياسة واحلوادث والفن والرياضة أما ما يتعلق 

ألدب واإلبداع من هنا فإن هذه وا ةبالفكر والثقافة فال حيتوي سوى الثقافة الدينية التقليدي
من الرياضة والفن على حساب الثقافة  يتعل الصفحات احلالية استهالكية أكثر منها فلسفية.

 والفكر.
تميز عملكم الفلسفي بانشغال خاص باالتجاه اإلنساني في الفلسفة الغربية، وخصوصا  -

 "فورباح" وفلسفته. ما سبب توجهكم هذا؟
تأثريات  ىحدإ هت أطروحيت يف الدكتوراه حول اإلنسان عند فورباخ وهذفقد كان ؛هذا صحيح متاما -

من الزمالء معروفون ول داعي لذكر  حسن حنفي الفلسفية ليس علي فقط بل على جيل كامل
أمساء هامة يف الفكر الفلسفي الغريب مل نتوقف  ؛وفويرباخ مع اسبينوزا وبيريبايل ونيتشه .أمسائهم

يقة أننا ل نكتفي بنظرة العامة للفالسفة ول بنظرة تاريخ الفلسفة هلم فقط عندها مبا يكفي. واحلق
فهم يف موقف اشتباه وهم  ؛ظلم الفالسفة من أصحاب الجتاه اإلنساين على امتداد تاريخ الفلسفة

 حمط اهتام وإنكار وتكفري. وتلك أحكام يف حاجة إىل استئناف وإعادة نظر.
الفرنسي املعاصر، بول ريكور الذي مل خي  يف تناول ما أطلق وحنن هنا نتتبع خطى الفيلسوف 

ا من تفلسفه ليتمثلهم وحيوهلم ا كبري  خصص هلم حيز   : ماركس ونيتشه وفرويد، فقدعليهم أنبياء الشك 
 ؛على فويرباخالبعض من خصوم إىل جزء من فلسفته. وعلينا حنن أن نفعل نفس الشيء. لقد أطلق 

من تيارات الالهوت املعاصر تستلهم فلسفته، ألنه ما يزال يثري أسئلة  ايه كثري  إلوعادت  ؛امللحد التقي
اإلميان واإلحلاد ويشغل البشرية بقضايا أساسية حول مصريها أنه مثله مثل نيتشه نقطة مركزية يف تاريخ 

تقبل من تاريخ البشرية، يسعى لتأسيس فلسفة املس من تاريخ الفلسفة لكنه جزء   التفلسف، ليس جزء  
 ذلك ألنه فيلسوف اإلنسان.

 هنا نسأل أين يقع اإلنسان في الفلسفة اإلسالمية؟ -
ا لكل تفكرينا. وعلينا أن نوضح معىن اإلنسان الذي علينا أن جنعل منه حمور   ؛هذا هو سؤال األسئلة -

أو التصورات الفلسفية املختلفة لإلنسان. وهذه التصورات املختلفة تتحدد على أساس عالقة 
 سان بالكون والطبيعة والعامل واهلل ومكانة اإلنسان يف هذا الكون.اإلن



خيتلف مكان اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية عنه يف الفلسفات الغربية، بل ميكن القول إن 
تعدد بتعدد تصوراته. فكل التصورات اإلنسانية تتلف داخل الفلسفة اإلسالمية و ختمكان اإلنسان 

قة باهلل والطبيعة. فهناك التصور احللويل احملايث لإلنسان تصور القرب تتحدد كما ذكرنا يف العال
الشديد من اهلل، وهناك التصور التنزيهي الثنائي الذي يفصل اإلنسان عن اهلل والعامل. اإلنسان يف 
الفقه وأصول الفقه والعلوم اإلسالمية أقرب إىل التصور الثاين، ويف التصوف والعرفان واإلشراق أقرب 

 التصور األول. إىل
ا للدين والفن واإلبداع والعلوم املختلفة والتصور الثاين هناك يف التصور األول، اإلنسان حمور  

التمييز والتمايز بني العامل واإلنسان، اهلل واإلنسان يف التصور األول اإلنسان فاعل يف الكون ويف 
 الثاين اهلل هو حمور الكون.

 


