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مؤسسة رشق  -غرب وديوان املسار للنرش.
ّ :

الكتاب الذي بني أيدينا حماولة لعرض األسس
ٍ
بطريقة
الفلسفية حلضارات العامل الكربى
ّ
َ
مسائل تتع ّلق
إمجالية ومكثّفة .يبدأ ّأولاً باستعراض
ّ
وتوجهات احلياة واكتساب املعرفة،
بتفسري العامل،
ّ
االجتامعية وبنية اللغةّ .
فكل حضارة بدأت يف
واحلياة
ّ
ّ
والتفكر
بالتأمل يف تفسري العامل وشكل احلياة
زمن ما
ّ
ّ
وتشكل النقلة من التفسري األسطوري إىل
نقديا.
فيهام ًّ
التفكري العقالين املكثّف بداية الفلسفة باملعنى الدقيق
السؤال عن املوضوعات التالية:
للكلمة .ويثري الكتاب ّ
نظرية املعرفة ،فلسفة ّ
املاورائيات،
الطبيعة ،األنطولوجيا،
ّ
ّ
الدين ،األخالق وفلسفة األخالق ،املنطق
فلسفة ّ
االجتامعية وفلسفة احلضارة،
وفلسفة ال ّلغة ،الفلسفة
ّ
عقالنية خمتلفة.
وجتري مناقشتها عىل مستويات
ّ
واإلسالمي -لبنان.
العريب
* باحث يف الفكر
ّ
ّ

وهيدف الكتاب إىل دفع احلوار الفلسفي بشأن
حضارات العامل خطوات صغرية إىل األمام ،فهو
يعكس ّأولاً إمكانيات التبادل وحدوده مع التفسريات
النظريات
ثم يعرض
ّ
الغربية للعامل ولنظام القيمّ ،
ّ
الفلسفية يف حضارات العامل بشكل واضح ومتامسك،
ٍ
وعامة وبطريقة بسيطة وغري معقّدة.
يف لغة مفهومة ّ

ثقافية
فلسفة
ّ
األول كتب أنطوان غرابنر  -هايدر مقال ًة
يف الفصل ّ
الفرضيات
ثقافية" تساءل فيها عن
بعنوان "فلسفة
ّ
ّ
ثقافيينْ ؟ يقول غرابنر
العينية الالزمة لفكر وفهم
ّ
ّ
 هايدر إنّه من أجل ذلك جيب إجياد يشء مثلالثوابت البيولوجية لالنفعالية املعرفية والثقافية ،إذ

228
نتعرف بادئ األمر لدى مجيع الناس والثقافات
نحن ّ
عقلية تتع ّلق بتفسري العامل ونظام احلياة.
عىل ب َنى
ّ
ربام ال يمكن للمجموعات اإلنسانية
ومن دوهنا ّ
تستمر عىل قيد احلياة .وإىل هذه الثوابت تنتمي
أن
ّ
احلاجة الشديدة إىل البقاء وتفتح احلياة .فالناس يف
ّ
كل الثقافات يريدون التعبري عن مشاعرهم املعيشة
واالتّصال مع اآلخرين ،كام أنهّ م يريدون قيادهتم
تتكون
وتوجيههم عرب قدراهتم العقلية .نتيجة ذلك ّ
أشكال تواصل شديدة االختالف ،إذ ال حفظ
لبقائهم إلاّ وسط املجموعة.
الصيادين
فالبرش عاشوا ضمن جمموعات صغرى من ّ
الرعاة
والقطافني ّ
ثم ضمن جمموعات أكرب من البدو ّ
ومربيّ املاشية ،والحقًا ضمن جمموعات منتظمة
وأيا كان مستواهم
من املزارعني الصغار والكبارًّ .
أحس البرش باحلاجة إىل تنظيم حياهتم،
الثقايف
ّ
لترصفاهتم
وإعطاء سلوكهم معنى ،ووضع قواعد
ّ
واإلقرار بداللة تطاول كامل وجودهم البرشي .ففي
احلضارات ّ
املبكرة تولىّ
الكهان ومنشدو الطقوس
ّ
وكبار املع ّلمني هذه الوظيفة ،والحقًا تو ّ
الزعامء
الها ّ
والكهنة .لقد رووا األساطري الصغرية والكبرية،
السبب الذي
معبرّ ين بذلك عن مصدر احلياة وعن ّ
حييا من أجله البرش.

وبذلك قدم التفسري األسطوري للعامل ألناس
واضحا يف احلياة ،وأعطى ّ
كل
توج ًها
ً
الثقافات األوىل ّ
ووجه سلوكهم نحو
جتارب األفراد احلياتية مع ًنى
ّ
ٍ
ويتضمن التأويل األسطوري للعامل
معينة.
ّ
أهداف ّ
عنارص وب ًنى عقالنية ح ّتى لو أمكن اعتبار
باستمرار
َ
الصور
فرضياته
األساسية ما قبل عقالنية ،وذلك أنّ ّ
ّ
غالبا تدمج ببعضها بشكل عقالين .عرب
األسطورية ً
األساطري يعبرّ البرش عن جمال غري املحسوس حقًّا،
يتحدثون عن قوى وقدرات ال ترى عن جوهر
إذ
ّ
التطور الثقايف يطلق
وإبان
روحي وحقيقة إهليةّ .
ّ
رواة األساطري واملع ّلمون القدامى باستمرار بنى
عقالنية واضحة ونامذج تأويل ،فهم يسألون عماّ
تتحرك الكواكب
كان يف أصل عامل اإلنسان ،وملاذا
ّ
بانتظام ،وأين يذهب اإلنسان بعد املوت .تلك
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الضيق
كانت بدايات ال ّتأويل الفلسفي للعامل باملعنى
ّ
املعرفية والعقالنية
للكلمة ،وبذلك أخذت العنارص
ّ
يف االزدياد.
ويعزز التفكري العقالين للعامل النظرة الواقعية لعامل
ّ
حياة اإلنسان ،ولعامل الكوكب األكرب .حيث طرح
الزمان واملراحل
السؤال عن ّ
التفسري العقالين ّ
املادية .ويف ذلك
الزمانية ،وعن املكان والعنارص
ّ
تكونت أنظمة كتابة واألعداد احلسابية يف
الوقت ّ
العديد من الثقافات ،لتثبيت تفسري العامل لزمن أطول
وجلعل التواصل داخل املجموعات تواصلاً أفضل.

الزمن
نتعرف إىل بدايات الفلسفة من ّ
وبإمكاننا أن ّ
التارخيي الذي استخدم فيه أنظمة الكتابة ،إذ أنّ
احلضارات التي مل تعرف الكتابة ال نعرف منها إلاّ
وتم تناقلها عرب
تفسريات العامل التي نقلت
ًّ
شفويا ّ
أجيال عديدة.

الفلسفة الهند ّية
الفصل الثاين عن "الفلسفة اهلندية" ،كتبه هايكة
الصعب إخضاع
ميخائيل  -هورمان ،ويقول من ّ
الفلسفة اهلندية لرتتيب تارخيي أكيد .لكن باإلمكان
تتضمن احلقبة األوىل
زمنية كبرية.
ّ
حتديد أربع حقب ّ
يمتد من بداية األقاويل
فلسفة العرص القديم الذي ّ
الفلسفية املبكرة ،أي يف عرص األوبانيشاد (بني 800
و 600قبل امليالد) وعرص املالحم (ح ّتى سنة 400
بتكون األنظمة
تتميز احلقبة الثانية
قبل امليالد).
ّ
ّ
امتدت فرتة ازدهارها ح ّتى
الكالسيكية الس ّتة التي ّ
تتميز بأفكار
عام  1000بعد امليالد .نجد هنا عقائد ّ
بمنهجية
تطورت
اخلالق إىل حدٍّ بعيد ،وهي عقائد ّ
ّ
املتأخر التي علينا
ثم نجد حقبة فلسفة العرص ّ
علميةّ .
ّ
األول بعد امليالد،
حتديد بدايتها منذ منتصف القرن ّ
جزئيا ح ّتى اليوم.
والتي ما زالت مدارسها قائمة وإن ًّ
تتميز إىل حدٍّ كبري بالنظام الفيسنوي والسيفايت
وهي ّ
أي يغلب عليها ّ
الطابع التأليهيّ .أما احلقبة الرابعة
املخصصة للفلسفة احلديثة ،ومن أبرز
فهي احلقبة
ّ
معاملها األخذ بالفكر الغريب.
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فلسفة العصر القديم
(عصر الفيدا)
من أقدم آثار الفلسفة اهلندية الكتابات الدينية
القديمة املسماّ ة الفيدا .والفيدا تعني املعرفة ،وهي
املعرفة لكسب رضا اخلالق .والفيدا هي من أقدم
األدبية اهلندية ،وهي جمموعة من النصوص
املصادر
ّ
املقدسة املكتوبة بالسنسكريتية .ويعتقد اهلنود أنّ
ّ
اإلله األعظم (برامها) كتب الفيدا بيده .وتتمثّل
أسس الفكر الفلسفي فيها يف ثالثة أسئلة هي:
السؤال عن اإلنسان ،وعن ع ّلة احلياة ،وعن املصري
ّ
عد صنو املوت .إنّ
بعد املوت أو أثناء ال ّنوم الذي ُي ّ
َ
أساسية يف الفلسفة،
مسائل
بعض هذه األعامل يثري
ّ
مثل :كيف نشأ العامل؟ وكيف ّ
باقيا؟ وما أسسه؟
ظل ً
جتيب عن هذه األسئلة بعض التسابيح الفيدية يف
زعمهم بذكر اسم ٍ
الفلسفية
إله معينّ  .لكن النقطة
ّ
الكربى نجدها يف الريغ  -فيدا العارش أي تسابيح
اخلليقة ،إذ جاء فيها أنّ أصل اخلليقة يرجع إىل كائن
يسمونه تاد إيكام؛ أي ذلك األوحد
غري
ّ
مشخص ّ
الكامن يف الشّ عور.

فلسفة الملحمة
ّأما املصدر األكرب اآلخر فنجده يف األدب امللحمي
الواسع ،ويف الدرجة األوىل يف كتاب مهاهبراتا
(الكتاب الكبري) .وظهرت يف هذه الفرتة عقيدة
مرات متعاقبة.
ّ
التقمص ،بمعنى أنّ الروح تولد ّ
الشفهية
الرواية
استغرقته
الذي
الطويل
الوقت
وأثناء
ّ
هلذه امللحمة ( 400ق.م و 400ب.م) وجدت
الفلسفية هلا مدخلاً إىل كتاب
سلسلة من النصوص
ّ
يضم اليوم نحو  100ألف بيت
مهاهبراتا الذي
ّ
شعري مثنوي(مزدوج).
فلسفية
نصوصا
إال أنّ املص ّنف األكرب الذي حيوي
ً
ّ
يوجد يف موكشادراما (عقيدة املخلص) .تقول هذه
الفلسفة إنّ اجلوهر الذي هو أساس ّ
كل يشء هو
الفردية ،أو ّ
الذات العليا .ومن النفس تنطلق
النفس
ّ
املعرفة ،ومن املعرفة ينطلق الفكر ،ومن الفكر تنطلق

احلواس .يقود الفكر األعامل اخليرّ ة والرشّ يرة
أعضاء
ّ
نوعية الوجود اجلديد .اجلديد
معه وهي املسؤولة عن ّ
يف هذه النظرية هو موقع النفس التي توجد اآلن
خارج قانون اجلزاء والثّواب ،ذلك أنّ حامل الثّواب
والعقاب هو الفكر الذي يص ّنف هنا فوق جمموعة
احلاسة .وقد أ ّدى األخذ بالفكر الدوري إىل
القوى
ّ
فرضية نشوء العامل وانعدامه
جتديد آخر يقود إىل
ّ
التصور إىل اآلن
بشكل دوري حيث ال يزال هذا
ّ
اهلندية للعامل.
جز ًءا ثاب ًتا من النظرة
ّ

الجينية
الفلسفة
ّ
اجلينية ،هي من الديانات التي يعود الفضل يف
تأسيسها إىل مهافريا ( 527- 599ق.م) .وهو
أمري ترك اإلمارة ،وراح ّ
يعذب نفسه  12سنة ،ح ّتى
جاءه اهلدى من دون مساعدة الكهنة .وهي إحدى
اهلندية الثالث التي رفضت تعاليم الفيدا،
الفلسفات
ّ
والبوذية .تقول اجلينية
مثلها يف ذلك مثل الرشفاكا
ّ
إنّ مصادر املعرفة ثالثة :اإلدراك واالستدالل
أي حكم من األحكام
والشّ هادة .ويعتقد أصحاهبا أنّ ّ
معينة .لذلك
العقلية ليس
ً
صحيحا إلاّ من وجهة نظر ّ
ّ
ٍ
فا ّدعاء أنّ احلكم صحيح دون قيد أو رشط ،قد يؤ ّدي
والتعصب .ويعتقد أتباعها
اجلزمية (الدوغامئية)
إىل
ّ
ّ
أنّ ّ
ذرات وأنّ مجيع
كل األشياء الطبيعية تتأ ّلف من ّ
احلية هلا روح .فالروح مثلها مثل النور
الكائنات ّ
تنترش يف البدن الذي ّ
حتل فيه بأكمله .والشّ عور جوهر
ٍ
جيدة فإنهّ ا تبلغ
الروح .وعندما تكون الروح يف حالة ّ
الروح
الكامل املعريف ،لكن ارتباطها باملا ّدة جيعل ّ
الطبيعية .ومن معتقدات
عاجزة عن ممارسة وظيفتها
ّ
حتدد نوع اجلسد
للروح ّ
الكارما أنّ اخلربة املاضية ّ
املتقمص هلا وما يرتتّب عىل ذلك من قيود .وتقول
ّ
يتم عن طريق اجلواهر
الفلسفة اجلينية :إنّ اخلالص ّ
الصحيحة
الصادق واملعرفة ّ
الثّالثة ،وهي اإليامن ّ
السلوك القويم ممارسة
والسلوك القويم .ويستلزم ّ
الصدق يف
مخس خصال-1 :عدم العنفّ -2 .
السقة -4 .الع ّفة -5 .عدم
القول -3 .االمتناع عن رّ
شبث بأمور الدنيا.
ال ّت ُّ
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وأتباع اجلينية هم ّأول من اتخّ ذوا عدم العنف قاعدة
هلم يف احلياة.

الفلسفة البوذ ّية
ومؤسسها
البوذية ،كر ّد فعل عىل الربامهة،
ظهرت
ّ
ّ
غوماتاسيدهانا ( 483 -564ق.م) الذي ُدعي
بوذا ،أي املستنري ،أو الذي اهتدى ،وكان ابن أمري
منطقة عىل حدود نيبالّ ،
فتنكر لسلطة الفيدا ،والكهنة
خلقية ،بمنزلة الوصايا
وقرر مخس قواعد
ّ
الربامهةّ ،
السقة ،وعدم الكذب،
وهي :عدم القتل ،وعدم رّ
الزنا.
وعدم رشب املسكر ،وعدم ّ
ٍ
فكرة بسيطة من
وارتكز بوذا يف فلسفته ك ّلها عىل

حيث ّ
النشوئية .ويقيض
التبعية
الظاهر وهي :قانون
ّ
ّ
هذا القانون بأنّ ّ
كل يشء يف الكون تابع من حيث
ٍ
السبب .فام األشياء إال متتابعات
املنشأ ليشء آخر هو ّ
من األحداث ،والكون زائل إذ ليس هناك من ذات
بالدنيا ناجم
تشبث اإلنسان ّ
دائمةـ ويعتقد بوذا أنّ ّ
الظن بأنّ األنا أو ّ
الذات
عن فكرة خاطئة تتمثّل يف
ّ
بالدوام .فاإلنسان ،بعدوله عن هذه الفكرة
ت ّتصف ّ
الساح املطلق.
السبيل ال ّنبيل حيصل عىل رّ
واتّباعه ّ

امليتافيزيقية ألنّه يعتقد أنّ
مل يبحث بوذا يف املسائل
ّ
األسئلة التي هي من نوع :هل العامل خالد؟ ال يمكن
اإلجابة عنها ،لذلك فال فائدة من اخلوض فيها.

البوذية ،بام يعانيه الناس من
مؤسس
ّ
أحس بوذاّ ،
وقد ّ
خاص ًة عذاب املرض والشّ يخوخة واملوت،
عذابّ ،
حدا ّ
لكل أنواع
فحاول أن يع ّلم قومه كيف يضعون ًّ
العذاب؛ لذلك دعا إىل احلقائق األربع التالية:
1.1احلياة حزن.

ّ 2.2
الطمع هو سبب احلزن.
السبب ّ
حدا للحزن.
(الطمع) تضع ًّ
3.3إزالة ّ

السبيل
4.4الطريق املؤ ّدي إىل إبعاد احلزن هو ّ
ال ّنبيل ذو الفروع الثّامنية.

الفلسفة الهند ّية المعاصرة
اهلندية يف ما بني
تطورات جديدة يف الفلسفة
ّ
مل حتدث ّ
امليالديني .ويف
القرنني السابع عرش والتاسع عرش
ّ
أواسط القرن التاسع عرش بدأ ال ّتواصل مع األفكار
اهلندية.
الغربية ،وبدأ التأثري املسيحي يف الفلسفة
ّ
ّ
وكان رام موهان (ّ )1833 - 1722أول من قام
مسيحية .استقى عنارص
اهلندوسية بأفكار
بتطعيم
ّ
ّ
هندوسية
وطور
مثاليات العلم الغريب ومعارفه ّ
ّ
من ّ
ّ
التفكر
إصالحية ،كان من نتائجها أن استعاد
اخلاص مع االحتفاظ بانفتاح فع ّ
يل عىل
يف تراثه
ّ
الغربية .نقطة االنطالق كانت من التوحيد
األفكار
ّ
السبب امللزم يف
ّ
السؤال عن ّ
الصارم ،ومنه يصار إىل ّ
الفكر اإلنساين.

رأى ٌّ
كل من سوامي فيفكانندا()1902 - 1863
ورسفيبايل راوهاكريشنان( ،)1975 - 1888وإليهام
الصارم
يرجع الفهم احلايل
للهندوسية ،ال ّتوحيد ّ
ّ
اهلندية.
الدرجة األعىل يف الفلسفة
ّ

ّأما القرن العرشون امليالدي فقد شهد بداية حركة
جتديد يف الفلسفة .إذ أنّ رسي أوروبندو (- 1873
 )1950يف فلسفته بشأن الفيدانتا املتكاملة قد انتقل
فلسفية
بالفيدانتا ،من نظرهتا املتبصرّ ة إىل منظومة
ّ
اإلنسانية من الصعيد املا ّدي
متطورة ،حيث ترقى
ّ
ّ
إىل صعيد العقل األعىل .وأخذ يف ربط الفكر اهلندي
بالترصف البرشي األخالقي ّ
كل من رابندرانت
ّ
طاغور ( ،)1941 - 1861وموهنداس كرمشند
سياسية
غاندي ( )1948 - 1869الذي وضع فلسفة
ّ
اجتامعية مرتكزة عىل ْنبذ العنف ،وعىل احلقيقة.

ّأما ك.س .هياتشاريا ( )1949 - 1875فقال إنّ
التفصيلية
(الظواهرية) أي الدراسة
الفينومينولوجيا
ّ
ّ
الشعورية ،قد تساعد يف حتقيق ّ
الذات
للخربة
ّ
للحرية الكاملة .كذلك بذل اوروبندوغوس
الطموح
ّ
( )1950 - 1872جهده للتوليف بني الفلسفة
الغربية .ووضع مانابندرا ناث روي
اهلندية والفلسفة
ّ
ّ
املادية صيغة جديدة.
( )1954 - 1889للفلسفة
ّ
ونظرا ألنّه يميل إىل االتجّ اه اإلنساين الراديكايل
ً
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اإلنسانية جز ًءا من الطبيعة املادية التي ال
عد
فقد ّ
ّ
احلرية
تستكمل ّ
مقومات ذاهتا إال إذا ّ
تشبعت بقيم ّ
يمقراطية.
وبالد
السياسية
ّ
ّ

الصينية
الفلسفة
ّ
الصيني للعامل إىل القرن
ترقى بدايات التفسري ّ
سجلت أسئلة
الرابع عرش قبل امليالد ،حيث ّ
وطور الكهنة
الكهان وأجوبتهم عىل عظام النبوة.
ّ
ّ
صورية مبكرة استطاعوا من خالهلا
املنجمون كتابة
ّ
ّ
الطقوسية .يدور احلديث يف هذه
النصوص
تثبيت
ّ
املرئية ،عن جوهر العقل
ال ّنصوص عن القوى غري
ّ
وأرواح األجداد ،التي تؤ ّثر يف ّ
كل مكان من العامل
ظواهر الطبيعة ،يفرتض وجود
يف اإلنسان ،يف
َ
ترصفهم،
مرئية وليست حتت ّ
كائنات روحية غري ّ
والصلوات .كانت
يتم استحضارها بالشّ عائر ّ
والتي ّ
اإلهلية أكرب وأقوى من
هذه الكائنات الروحية
ّ
البرشية .ومجع كهنة
البرش ،إال أنهّ ا كانت تفهم اللغة
ّ
القرابني هذه الكائنات حتت اسم "السامء" (،)tien
وكان الناس يؤمنون باحلياة األخرى لقوى النفس
املرئية ( )hunالتي يفرتض وجودها لدى ّ
كل
غري
ّ
إنسان .بعد املوت ،ترجع هذه القوى بعد انحالل
اجلسد إىل عامل األجداد حيث تبقى.
استمر التأويل األسطوري للعامل ح ّتى احلقب
ّ
املتأخرة.
الثقافية ّ

وتستقي املؤ ّلفات اخلمسة الكالسيكية املكتوبة
مضموهنا من عرص العامل األكرب كونغ  -فو  -زي
(كونفوشيوس 491-551،ق.م) ،الذي أسهم مع
كتابيا.
تالميذه يف تكريس مضمون هذه العقيدة ًّ
مجع املعلم كونفوشيوس احلكم القديمة وتفسريات
ودرسها لتالميذه.
العامل وقواعد األخالق القديمة ّ
وكتب الحقًا عقيدته .ويزعم تلميذه مانغ زي
حوليات
أنّ املع ّلم كونغ زي قد كتب بنفسه
ّ
"الربيع واخلريف".
ّ

تتمحور تعاليمه وأتباعه ،يف جمملها ،حول
األخالق واآلداب وطريقة إدارة احلكم والعالقات
االجتامعية .أ ّثرت الكونفشيوسية يف منهج حياة
ّ
وحددت هلم أنامط احلياة وس ّلم ِ
القيم
ني،
الصيني
ّ
ُ
ّ
األساسية التي قامت
املبادئ
ّرت
ف
و
كام
ة،
االجتامعي
ّ
ّ
الصني.
يف
ة
السياسي
سات
واملؤس
ات
النظري
عليها
ّ
ّ
ّ
ّ

ثم إىل
انترشت هذه املدرسة من ّ
الصني إىل كورياّ ،
اليابان وفيتنام ،وأصبحت ركيزة ثابتة يف ثقافة شعوب
الرغم من أنّ الكونفوشيوسية
رشقي آسيا .وعىل ّ
ّ
الرسمي ،لك ّنها مل
ة
الصيني
الدولة
مذهب
أصبحت
ّ
ّ
تشق طريقها ح ّتى تصبح ديانة باملعنى املعروف ،كان
ّ
َ
أساسية ،وطبقة من الكهنوت.
هياكل
يعوزها وجود
ّ
ٍ
حظي كونفوشيوس بمكانة رفيعة لدى أهل العلم يف
الصني ،كانوا يلقّبونه "املع ِّلم" و"احلكيم" ،إال أنّ
ّ
تبجيلهم ّإياه مل َ
يرق إىل درجة التأليه .فهو مل يكن
يدعي أنّه إاله ،وفشلت ّ
كل املحاوالت التي كانت
ّ
دينية.
هتدف إىل جعل الكونفوشيوسية عقيدة ّ
سياسيا فقد كان كونفوشيوس يدعو إىل حكومة
ّأما
ًّ
رعيته
َأ َب ّ
وية يقودها حاكم حيظى باالحرتام ومطاع بني ّ
ينمي أخالقه لتبلغ الكامل ح ّتى
بحيث عىل احلاكم أن ّ
يكون مثالاً حيتذي به شعبه.

التـاويــــة
التاوية جمموعة مبادئ ،تنقسم إىل فلسفة وعقيدة
الراسخة يف
دينية ،مشتقّة من املعتقدات
ّ
الصينية ّ
القدم .من بني ّ
العقلية التي عرفتها
كل املدارس
ّ
ُعد التاوية الثانية من حيث تأثريها يف
الصني ،ت ّ
بالد ّ
الصيني بعد الكونفشيوسية.
املجتمع ّ
التاو ( )DAOمعناها بالعربية :اهلدي ،الطريقة أو
الطريق ،الذي يسلكه أتباع الديانة أو اهلدي .حني
بدأت الديانات اإلبراهيمية (اليهودية ،واملسيحية،
واإلسالم) من األعىل إىل األسفل (اهلل ومالئكته)،
بدأ أتباع اهلدي من األسفل إىل العامل العلوي .راقب
جردوه من
قدماء
الصينيني اإلنسان ببساطةّ ،
ّ
ثم ّ
جليا أنّ
غالفه للمقارنة بينه وبني احليوان ،فظهر ًّ
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املتطورة هلا أصالن ،ذكري وأنثوي،
احلية
ّ
األشياء ّ
متضا ّدان ،م ّتحدان (الني  YINاألنثوي واليانغ
 Yangالذكري) ،منبعهام يشء له صفتان ،غموض
أنثوي ونشاط ذكري ،أصل ّ
كل األنواع عىل األرض
وغريها ،ال ّتاو.

حتى يكون اإلنسان يف حالة تناغم مع الـ"تاو"،
ّ
األقل
عليه أن يامرس الـ"الفعل" (وو واي) ،أو عىل
اجتناب ّ
كل األفعال ال ّنامجة عن الغصب (اإلجبار)،
للطبيعية .عن طريق
واالصطناع أو غري اخلاضعة
ّ
األساسية،
الذاتية
ال ّتناغم التلقائي مع نزوات طبيعته
ّ
ّ
وترك ّ
العلمية املكتسبة ،ي ّتحد اإلنسان
كل املعارف
ّ
قوة غامضة (دي) .بفضل
مع "التاو" ويستخلص منه ّ
القوة يستطيع اإلنسان جتاوز ّ
كل املستحيالت
هذه ّ
العاديني ،عىل غرار املوت واحلياة.
عىل ذوي البرش
ّ
تدعو هذه املدرسة إىل احرتام ّ
الذات واالنعزال
تفرعت هذه املبادئ عن التقاليد
عن احلياة
ّ
العامةّ ،
للتصوف والعبادة التأملية والتي
الصينية القديمة
ّ
ارتبطت باليوغا .النظام املثايل يف رأهيا هو النظام
الرعية
الشمويل الذي يقوده ملك-فيلسوفّ ،أما
ّ
فيجب أن تكون مساملة ومطاوعة إىل أقىص درجة هلذا
احلاكم .عىل عكس الكونفشيوسية والتي كانت تدعو
الفرد إىل االنصياع إىل ال ّنظام التقليدي ،كانت مبادئ
التاوية تقوم عىل أنّه عىل اإلنسان أن هيمل متط ّلبات
املجتمع املحيط ،وأن يبحث فقط عن األشياء التي
ّ
املؤسسة للكون ،أو
متكنه من أن يتناغم مع املبادئ
ّ
"التاو" ّ
(الطريق).
الصني خالل تارخيها اضطرابات عديدة
عرفت ّ
وشديدة ،جعلت فالسفة تلك املرحلة يعودون إىل
املايض ،الستلهام البساطة ،والسكينة ،من سذاجة
الناس ،راجني اإلبقاء عىل األمور يف حالة سكون،
الصني يف القرن التاسع
تفاد ًيا للفوىض .كان عىل ّ
تتحمل الكثري من اإلهانات السياسية
عرش أن
ّ
األوروبيون .وكانت
تسبب فيها
ّ
واالقتصادية التي ّ
االقتصادية والسياسية الالزمة قد ذهبت
اإلجراءات
ّ
الصارم الذي اتخّ ذته
الرياح بسبب املوقف ّ
أدراج ّ
اإلمرباطورة األخرية تيس هيس .ويف  12شباط
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صيف 2012

 1912كان عليها أن تتخلىّ عن العرش حتت تأثري
السيايس الكبري الذي ألزمتها به القوى
ّ
الضغط ّ
ٍ
وبـتأخر زمني،
الصني ،وببطء
ّ
الثورية .هنا بدأ انفتاح ّ
ّ
عىل العلم والتقنية الغربيني ،وعىل أشكال احلياة
الغربية تعرف
الديمقراطية .وبدأت نامذج الفلسفة
ّ
ّ
ليّ
السلطة عام
الشيوعي
احلزب
و
ت
منذ
الصني.
يف ّ
ّ
الصني.
 1948صارت املاركسية الفلسفة
الرسمية يف ّ
ّ

اليابانية
الفلسفة
ّ
ّ
بقوة
تطورها الروحي
والذهني تأ ّثرت اليابان ّ
يف ّ
ومنذ عصور مبكرة بالثقافة الصينية .فمنذ القديم
الصني إىل اليابان للعمل
أتى مع ّلمو احلكمة من ّ
عىل حتسني نظامهم ،فالصني كانت يف ذلك الوقت
إمرباطورية كربى.

عرفت اليابان الفلسفة الكونفوشسية والعقائد
الصينية.
البوذية والتاوية ومدارس احلكمة األخرى
ّ
ّ
بوذيون
أساتذة
قدم
ميالدي
السادس
القرن
ومنذ
ّ
الرهبان العقائد التاوية
من الصني ،وحرضت مع ّ
البوذية والتاوية قد
يف تفسري احلياة إذ كانت العقائد
ّ
اندماجا يف ذلك الوقت .وحواىل عام 600
شهدت
ً
اليابانيني إىل
أرسل األمري شوتوكو كهنة الشنتو
ّ
وتم
الصني هبدف دراسة الكتابات
ّ
البوذية هناكّ .
البوذية يف بادئ األمر من جانب الطبقات
استقبال
ّ
العليا واستفيد منها يف تنظيم الدولة املركزية ،وبعد
قرنني أخذ الشعب الياباين بدوره هبذه العقيدة
الشعبية (.)Amida
بالبوذية
اجلديدة ونشأ ما ُيعرف
ّ
ّ
وأشار دستور الدولة الياباين األسايس الذي صدر يف
بوذي.
عام  604إىل عقائد من أصل
ّ

الراهب سايشو
يف القرن الثامن امليالديّ ،
أسس ّ
مدرسة تانداي التي قامت بتفسري العامل اخلارجي
بوصفه ك ّله شكل متظهر عجيب لنور بوذا الذي ال
ُيرى .من حيث املبدأ باستطاعة ّ
كل إنسان أن خيلص
من معاناة احلياة ومن قوى الرشّ  ،إذا ما تس ّنى له أن
عقليا.
يعرف عامل بوذا وأن ي ّتحد به ًّ
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ومنذ القرن الثامن عرش تكاثرت العقائد الغربية
الفلسفية والعلمية التي عرفتها اليابان ،فكان ما
ّ
قويا لألساتذة
ا
ي
حتد
هولندا"
بـ"مذهب
يعرف
ّ
ً
ًّ
واملدارس الكونفوشسية ،حيث ذهب البعض
إىل وجوب الربط بني املذهب اهلولندي والعقائد
القديمة التي قال هبا املع ّلم كونغ فو تيس .ومالت
إىل هذا االتجّ اه حجج هرياتا اتسوتان (توفيّ عام
(1843إذ أراد أن يربط بني العقائد اليابانية القديمة
األوروبيني اجلدد.
وعلم
ّ

وبوصول أرسة ميجي إىل السلطة يف عام 1868
الغربية ،من استقدام علامء
تعزز االنفتاح عىل الثقافة
ّ
ّ
غربيني لبناء آالت جديدة ،إىل إرسال طالب
وخرباء ّ
ّ
فاحتك
يابانيني للدراسة يف جامعات أوروبا وأمريكا،
الغربية التي كانت تُعرف يف اليابان
هؤالء بالفلسفة
ّ
ّ
واحتك الطلاّ ب بمذاهب
بـ"العلم اهلولندي".
والنفعية فبدت هلم مقبولة ،بعدما
الوضعية
الفلسفة
ّ
ّ
والطبيعية احلياة يف اليابان يف
طبعت العلوم التقنية
ّ
تلك الفرتة ،وبذلك حصل التغيرّ يف املجتمع الياباين.
بالنسبة إىل املعلم فوكوزاوا ياكييش (توفيّ عام
 ،)1901فإنّ العلم احلديث قد أوصل التاريخ
التقدم ،وصار من الرضوري أن يتغ ّلب
الياباين إىل
ّ
املثقّفون عىل أشكال تفسري العامل ذات ّ
الصويف
الطابع ّ
أو املاورائي.
ّ
اليابانيني قد أظهروا عدم
املفكرين
لكن بعض
ّ
الوضعية واملا ّدية
موافقتهم عىل تفسري العامل بأشكاله
ّ
والنفعية ،فكانوا عىل قناعة بأنّ حلقيقتنا األكيدة بعدً ا
ّ
األوروبية
املثالية
إىل
فوا
تعر
.
مرئي
غري
ا
آخر،
بعدً
ّ
ّ
ّ
بمعناها األفالطوين ،أو اهليغيل ،وقد أرادوا الربط
بينها وبني التقليد الياباين ،سواء التاوي أو البوذي يف
تفسري العامل.

بدوره ،أراد ّ
املفكر الياباين تيتسو جريو (توفيّ عام
 )1944أن يربط بني العقائد الكونفوشسية ونامذج
التفكري الغريب .درس الفلسفة يف أملانيا وأبدى
بنظريات ايامنويل كانط ونيكوالي
إعجابه الشديد
ّ
هارمتان وأراد أن حيرض تولي ًفا بني طريقة التفكري
الغربية وبني تفسري العامل الشرّ قي.
ّ

البوذية
كام استندت مدرسة كيوتو إىل الفلسفة
ّ
ويعد نيشري كيتارو (توفيّ
وقامت بتطويرها قد ًما.
ّ
عام  )1945الشخصية التي طبعت اتجّ اه هذه
ّ
متجذ ًرا يف
املدرسة بطابعها ،إذ أراد أن يكون اتجّ اهه
والغربية يف آن واحد.
الرشقية
الفلسفتني
ّ
ّ

من جهته اتّبع كوكي شوزو (توفيّ عام )1945
وبالتأويلية.
تفسريا للعامل يأخذ بالفلسفات الوجودية
ً
ّ
مع ادمون هوسريل أراد أن يصل إىل األشياء ذاهتا،
ومع هيدغر أخذ برنامج التأويل الوجودي.

الفلسفة اليهود ّية
كتب هذا الفصل أنطوان غرابنر  -هايدر ،فرأى
أنّ الثقافة اليهودية ال تفهم يف بداياهتا إال يف سياق
ثقافات الرشق الكربى القديمة ،وقد ورثت هذه
الثقافة أجزاء كربى من تفسرياهتا للعامل ،من أساطري
السومريني وعقائدهم إىل البابليني واملرصيني
والفرس والكنعانيني الذين تركوا آثارهم عىل
التقاليد املروية لإلرسائيليني.
يف فرتة النفي البابيل ( 585ح ّتى  537قبل امليالد)
املرويات
تم جتميع
ّ
ويف فرتة إعادة البناء التي تلتّ ،
وتدوينها ألول مرة يف مؤ ّل ٍ
ف مكتوب .هكذا
ّ
ّ
القانونية الكربى
األعامل
أورشليم
هيكل
نشأت يف
ّ
والتأويالت التارخيية التي ّ
شكلت نواة التوراة.

واستكمل هذا العمل من خالل األناشيد واألغاين،
ونظريات احلكمة .كام
ومن خالل أقوال األنبياء
ّ
ّمتت متابعة هذا العمل يف العرص الفاريس (بعد عام
 537قبل امليالد) ويف العرص اهلللينستي (منذ 332
قبل امليالد) ،ويف العرص الروماين (بعد عام 69
تم االنتهاء
قبل امليالد) ،وحواىل عام  100ميالدي ّ
ُعد التوراة اليهودية يف ك ّليتها نتيجة
منه .وهكذا ت ّ
سريورة وضع حدود مع الثقافات الغربية ونتيجة
اهلوية.
اكتشاف ّ
ويرى هايدر أنّ الكهنة اليهود باحتكارهم العقيدة
اإلهلية قد أبدوا منذ وقت ّ
مبكر تط ّلعات سياسية،
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ثم الحقًا عىل شعوب
بداية عىل شعبهم
ّ
اخلاص هبمّ ،
أخرى .وأسدى عالمَ حياة الدين هلم نموذج ال ّتناقض
السياسية الواقعية ،وهكذا تس ّنى
الكبري مع العالقات
ّ
هلم ،وهم الشّ عب الصغري وعىل عالقة بالثقافات
األخرى ،رسم أكرب أسطورة تتع ّلق بتاريخ العامل.
انتشارا وقراءة
والتوراة ال تزال إىل اآلن أكثر الكتب
ً
يف تاريخ العامل.

بدايات الفلسفة اليهود ّية
حرضت الفلسفة عند اليهود يف العرص اهللليني
إىل جانب الثقافة اليونانية التي كانت ثقافة اليهود
ولغتهم يف املدن اهلللينية .ونجد يف كتابيَ كوهيليت
فلسفية .وانترشت يف أوساط
وحكم سليامن عقائد
ّ
التصورات األفالطونية عن النفس
اليهود املتع ّلمني
ّ
والتصورات األخالقية ذات الطابع الفلسفي
ّ
الرواقي والكليّ  .و ُيذكر أنّ ّأول فيلسوف هيودي
ّ
هو أريستوبول اإلسكندري (حواىل عام  150ق.
العربية
م) .و ُيروى أنّه قام بتفسري التوراة املرتمجة إىل
ّ
اليونانية املجازية
بطريقة فلسفية ،مستخد ًما الطريقة
ّ
الرواقيون يف إيضاح
التي استخدمها الفالسفة
ّ
األسطورية(هومريوس وهزيود) .ويقال
مؤ ّلفاهتم
ّ
إنّ أريستوبول قد علم أنّ عقائد الفالسفة اليونان
تتوافق مع تفسري التوراة للعامل ،ذلك أنّ فيثاغورس
وسقراط وأفالطون  -بحسب زعمه  -قد تع ّلموا من
املرشّ ع اليهودي موسى ،وهذا أقدم بكثري من الفلسفة
اليونانية .وندرك بذلك رغبته يف التوفيق بني الثقافتني
ّ
واليونانية.
اليهودية
ّ
ّ
ّ
املفكرين اليهود
يعد فيلون اإلسكندري أكرب
ّ
يف الثقافة القديمة (وقد عاش بني عام  20ق.م
ح ّتى عام  50ميالدي) ،وهو ُيعرف يف النصوص
اليونانية باسم فيلون اليهودي .وقد تض ّلع يف األدب
اليونانية والتوراة .وكان يرى
والفلسفة والعلوم
ّ
أنّ احلكمة احلقيقية يف احلياة إنّام تتمثّل يف الثقافة
ٍ
يشء آخر ،وأنّ عىل
أي
اليهودية ويف التوراة قبل ّ
ّ
الفلسفة اليونانية أن تساعد عىل معرفة هذه احلكمة

العدد 1
صيف 2012

بشكل أفضل .كان فيلون يعتقد أنّ عىل الفلسفة أن
تكون يف خدمة اإليامن الديني .ويرى كثريون فيه ّأول
األلوهية.
الهويت هيودي دارت فلسفته حول جوهر
ّ
معارصا لعيسى املسيح ولبولس الصوري،
وبوصفه
ً
األلوهية يف
نظرية
فهو كان له تأثري حاسم يف
ّ
ّ
متاس إطال ًقا بني اهلل امليتافيزيقي وعامل
املسيحية .إذ ال ّ
بد من وجود كائن
املا ّدة(اهليوىل) ،ونتيجة لذلك ال ّ
وسيط بني اهلل الرحيم واملا ّدة الناقصة ،إذ بإمكان
هذا الوسيط أن يقيم ً
الساموي والعامل
ربطا بني العامل ّ
الرواقية
األريض .والكائنات الوسيطة هي "القوى"
ّ
األفالطونية ،واملالئكة يف
(الديناميات) ،واملثل
ّ
اليهودية .تنقل هذه الكائنات صلوات البرش إىل اهلل
اإلهلية .هذه القوى تنبثق
وتنقل إىل هؤالء الرسائل
ّ
قوة ونعمة.
من
األلوهية وترتاءى لإلنسان باعتبارها ّ
ّ
وعدت يف
ومن وجهة نظر
هيودية فقد ّمتت شخصنتها ّ
ّ
وسميت املالئكة.
عداد "مملكة اهلل"،
ّ
التأمل الفلسفي
ُي ّ
مؤسس ّ
عد املع ّلم سعديا بن يوسف ّ
يف الدين اليهودي يف القرون الوسطى ،وهو رائد
تلمودية يف بابل .يف كتابه كتاب اآلراء
مدرسة
ّ
الفلسفية والعقائد الدينية يرى أنّ الفلسفة والالهوت
ّ
معا عىل إجياد احلقيقة ،فكالمها ينبع من
يعمالن
ً
املصدر اإلهلي عينه .أراد سعديا أن يعرض العقائد
نظريا.
اليهودية بوصفها نظا ًما
فلسفيا ًّ
ّ
ًّ
يف هذا العرص انترشت الفلسفة األفالطونية املحدثة
مؤسس هذا االتجّ اه
يف أوساط املثقّفني اليهود .وكان ّ
الفكري إسحق اإلرسائييل (القرن التاسع/العارش
الطب والفلسفة،
ميالدي) الذي ولد يف مرص ،ودرس ّ
اخلاص للخليفة يف القريوان؟! وقد
وكان الطبيب
ّ
تطو ًرا عىل نظرية الفيض األفالطونية ،ذلك أنّ
أدخل ّ
املا ّدة والصورة ال تنبثقان عن ّ
اإلهلية الواحدة،
الذات
ّ
بل مها من خلق هذه ّ
الذات..

مع سالومو بن غربيول (1070 - 1020م) يف
إسبانيا تبدأ الفلسفة اليهودية مكتوبة باللغة العربية.
وقد ترجم كتابه حول مصدر احلياة منذ عام 1050
إىل الالتينية .ويطلق عليه الفالسفة الالتينيون اسم
وعدوه ً
خطأ مسلماً  .وهو بدوره مجع بني
ابن جربول ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :فلسفة حضارات العالم ،نظريّات الحقيقة وتأويلها

واألرسطية .يف كتابه
األفالطونية املحدثة
التصورات
ّ
ّ
ّ
يسبح اهلل
فهو
عميقة،
ة
هيودي
تقوى
يظهر
امللوك
تاج
ّ
ّ
وسيد الكون .والعامل بنظره يشارك يف مجال اهلل
اخلالق ّ
اإلهلية هي مصدر ّ
كل حياة.
وكامله ،واحلكمة
ّ
كام ملع نجم الفيلسوف اليهودي باخيا ابن باكودا يف
إسبانيا يف القرن احلادي عرش .وتناول أبراهام بارشيا
األخالقية
تأمالته القضايا
يف القرن الثاين عرش يف ّ
ّ
نتعرف إىل
واحلياة السعيدة ،ويف كتابه عن الكشف ّ
طريقة مقاربة التفكري األفالطوين املحدثة.
ٍ
فالسفة هيود آخرين،
ويعرض املؤ ّلف هايدر ألعامل
وصولاً إىل موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي
الشّ هري الذي نال حظوة واسعة يف ذلك القرن الثاين
عرش .وهو يرى أنه بإمكاننا أن نسند ّ
للذات اإلهلية
فالسببية الصارمة عند أرسطو
حرة كاملة،
ّ
إرادة ّ
ليست ملزمة .إذ جيب فصل املجال الدينوي عن
املجال اإلهلي ك ّل ًّيا ،وبذلك يمكن عرض عقائد
ٍ
عقلية.
الدين بطريقة ّ

وضع الريايض والفلكي ليفي بن غرشوم يف القرن
َ
فلسفية ،وعرب رشوحات ابن
رسائل
الرابع عرش
ّ
نظريات أرسطو.
تعرف إىل ّ
رشد ّ

ومع بداية العرص احلديث وجب عىل اليهود
واملسلمني اخلروج من إسبانيا ،وقد انتهى طردهم
منها بحلول عام  .1492ويف إيطاليا يف عرص
النهضة ،ظهر هيودا بن ليون الذي أ ّلف رشوحات
عىل أرسطو وابن رشد .مجع ليون ابريو النظريات
معا ونشرَ ها يف
واألرسطية
األفالطونية
واألفلوطينية ً
ّ
ّ
ّ
إيطاليا .القى الكتاب استحسان العلامء ح ّتى القرن
السادس عرش ،ومنه تع ّلم باروخ سبينوزا ً
أيضا.
وقد جتاوز سبينوزا (توفيّ عام  )1677الفكر
تربى وسط إرث اليهودية،
اليهودي ً
كثريا ،علماً أنّه ّ
وكان ّ
نظريات ابن ميمون وكرسكاس
لعا عىل
مط ً
ّ
وليون ابريو .لك ّنه ختلىّ عن مجاعة املؤمنني اليهود،
األوروبية.
وأراد أن يتامهى مع فكر الثقافة
ّ
كذلك كتب سلمون ميمون(توفيّ عام  )1800وهو
رشحا ألعامل موسى بن ميمون،
هيودي من ليتوانياً ،
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فرضيته
وتعرف عىل كتابات إيامنويل كانط وأخذ عنه
ّ
ّ
األساسية بإمكان بناء دين يف حدود العقل املحض.

توجه ً
أيضا هريمان كوهني(توفيّ عام
وإىل كانط ّ
 )1918وقد كان أستاذ الفلسفة يف جامعة مرابورغ.
الكانطية اجلديدة.
مؤسس مدرسة ماربورغ
و ُي ّ
عد ّ
ّ
هيوديا
وعد مارتن بوبر(توفيّ عام  )1965نفسه
ّ
ًّ
اهلوة
بولنديا
ًّ
وأملانيا ،واعتقد أنّ بإمكانه جرس ّ
ًّ
األملانية .كام التحق باحلركة
بني اليهودية والثقافة
ّ
الصهيونية يف وقت مبكر ،وهاجر إىل فلسطني عام
ّ
تخّ
ً
ًّ
نقديا ،إذ
ا
ف
موق
اخلاص
التقليد
من
ذ
ا
و
.1938
ّ
ًّ
التصوف احلسيدي.
جمد ًدا صوت
أراد أن يوصل ّ
ّ
ّأما من ّ
مفكري ما بعد احلداثة اليهود ،فنجد إيامنويل
الكليانية
لفيناس الذي توفيّ عام  .1995يف كتابه
ّ
الذاتية
عد نفسه املدافع عن
والالهنائي عام ّ 1961
ّ
والسياسة.
جتاه أشكال الكليانية يف الفكر ّ

كذلك انطبع تفكري جان فرانسوا ليوتار (توفيّ عام
أولاً
ماركسية،
أفكارا
ً
 )1998باإلرث اليهودي ،اتّبع ّ
ّ
اهتم بفلسفات ٍّ
كل من كانط وفيتغنشتاين
ثم
ّ
ّ
وهيدغر .ويف كتابه رشط ما بعد احلداثة عام 1979
تقربه من احلداثة .ويف سياق الثقافة اليهودية،
أعلن ّ
انصب فكر جاك دريدا (توفيّ عام  ،)2004الذي
ّ
هيودية قبل أن
أرسة
وسط
اجلزائر
يف
طفولته
عاش
ّ
ثم أمريكا.
ينتقل إىل فرنسا ّ

المسيحية الحديثة
الفلسفة
ّ
يف الفلسفة املسيحية احلديثة ،يعرض الباحث
لتطور هذه الفلسفة التي هتدف إىل
رينهولد اسرتباور ّ
املهمة للكنيسة
الربهنة عىل وجود اهلل ،وهي املسألة ّ
أي ٍ
يشء آخر ،أي العالقة بني الفلسفة
الكاثوليكية قبل ّ
ّ
متتد منذ صدور الرسالة
املسألة
هذه
الديني.
واإليامن
ّ
البابوية عام  1879والتي ترقى إىل ليون الثالث عرش
ّ
الرسالة البابوية التي أعلن عنها يوح ّنا بولس
ح ّتى ّ
استقاللية
تم الرتكيز عىل
الثاين عام  ،1998حيث ّ
ّ
املهمة التعليمية التي جعلت فوق العقل.
العقل وعىل ّ
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إنّ اخلالف الذي يدور حول ما إذا كان باإلمكان
ّ
مستقل إىل احلقيقة أو
االعرتاف بالفلسفة كسعيٍ
لعامة عىل العالقة الصعبة بني الفلسفة
ال ،قد يكون ّ
والعقيدة املسيحية أو الالهوت حتديدً ا .عرب هذه
اإلضاءة يكتسب مفهوم "الفلسفة املسيحية" مع ًنى
دقيقًا .وهذا املفهوم هو اليوم إشارة إىل معضلة ،إذ
خاصة
املسيحية منهجية مستق ّلة
ال متلك الفلسفة
ّ
ّ
هبا ،األمر الذي قد يسمح بتصنيفها أو بوصفها
إىل جانب الفنومنولوجيا (الفلسفة الظاهراتية)،
أو الفلسفة املتعالية أو الفلسفة التحليلية .بل إنّ
مسيحيون ،هم
املتفلسفني الذي يقولون إنهّ م
ّ
وثانيا ال
متنوعة.
بتيارات
فلسفية ّ
ً
ّ
بدورهم ملتزمون ّ
وجود ملوضوعات قانونية ثابتة تنتمي إىل اختصاص
مسيحية".
مضمونيا بالقول إنّه "فلسفة
يمكن حتديده
ًّ
ّ
فللفلسفة املسيحية من حيث املنهجية واملضمون
وجو ٌه متعددة .ويعرض الكاتب أبرز آراء الفالسفة
املسيحيني من أوغسطينوس (430 - 354م)
ّ
إىل أنسلم كانرتبري( ،)1109 - 1033ورينيه
ديكارت( ،)1650 - 1596إذ سعى األخريان
لألخذ بالربهان األنطولوجي ،أي أنّ مفهوم اهلل
ّ
ثم يعرض
ستدل عليه من
ُي
ماهيته إىل وجودهّ .
ّ
لفلسفة توماس االكويني( )1274 - 1226وأكثر
الرباهني عىل وجود اهلل شهرة والتي أطلق عليها
تسمية ّ
"الطرق اخلمس" ،وصولاً إىل إيامنويل كانط
( )1804 - 1724يف كتابه العقل املحض ،حيث
ينتقد الربهان األنطولوجي عىل وجود اهلل.

اإلسالمية
الفلسفة
ّ
اإلسالمية فرأى أنّ
كتب كارل برنر عن الفلسفة
ّ
االستناد إىل الفلسفة اهلللينستية  -اليونانية كان حاسماً
وتطوره
بال ّنسبة إىل نشأة الفكر الفلسفي اإلسالمي
ّ
السيام اإلرث األفالطوين ،واألرسطي،
الالحق،
ّ
تعرفوا
واألفلوطيني .ورأى أنّ الفالسفة املسلمني قد ّ
اليونانية.
إىل تأويالت الفلسفة األفلوطينية للفلسفة
ّ
وانطال ًقا من أفلوطني(القرن الثالث امليالدي)
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ونظريته عن الفيض ،قام الذين خلفوه بتطوير النظام
ّ
املدريس(السكوالئي) يف األفالطونية املحدثة ،وكان
هدفهم ّأول األمر اجلمع بني أفالطون وأرسطو.
وهبذه الطريقة أمكن تأويل أرسطو بشكل أفلوطيني
حجة ّ
كل تفلسف .والنتيجة من ذلك ك ّله
ما جعل منه ّ
متثّلت يف إمكان الربط األكيد بني الفلسفة والدين.
وحتت اسم أرسطو كان يصار إىل فهم "الالهوت
الفلسفي يف األفلوطينية" ،وال ّتمييز األرسطي بني
ّ
املتشكلة أوصل بتأثري
الصورة (اهلل) واملا ّدة غري
نظرية الفيض ،والتي متثّل
تكون
ّ
األفلوطينية إىل ّ
تصورات كبار الفالسفة ،أمثال
النقطة
ّ
املتوسطة بني ّ
الكندي والفارايب وابن سينا من أجل إيضاح العامل
واإلنسان والكون .ويرى الكاتب أنّنا نجد أنفسنا هنا
التصوف
إزاء نو ٍع من "احلكمة" التي نجد صداها يف
ّ
ً
نوع من العلم الذي جيمع بني
تكون ٌ
أيضا .وبذلك ّ
ٍ
والتصوف والفلسفة ضمن سياق واحد.
الكالم
ّ
الصفا بدورهم ،وهم ّتيار إسامعييل
رأى إخوان ّ
ّ
املتصوفة يف القرن العارش
رسية من
شكلوا عصبة ّ
ّ
ٍ
امليالدي يف البرصة ،أنّ هدف ّ
تفلسف يقوم عىل
كل
ّ
جعل النفس التي هي فيض من النفس الكلية ،تعود
شبيها به تعاىل .وقاموا
جمد ًدا إىل اهلل ،أي أن تصبح
ّ
ً
بوضع موسوعة علم طبيعي  -فلسفي ،هي رسائل
الشيعية،
تضمنت إىل جانب العقائد
الصفا،
إخوان ّ
ّ
ّ
تصورات الفيض األفلوطيني استنا ًدا إىل إرث فكري
ّ
ّ
انتقائية.
ة
فلسفي
ة
عقيد
ل
شك
ما
هندي،
فاريس
ً
ّ
ّ
وقد قادت هذه ال ّنامذج ذات األصل األفلوطيني أبا
حامد الغزايل إىل اتهّ ام الفالسفة بالكفر واإلحلاد يف
وردا عليه وضع ابن رشد
كتابه هتافت الفالسفةًّ .
كتابه هتافت ال ّتهافت ورأى إمكانية التوفيق بني
الفلسفة والوحي.

من جهته ،مجع السهروردي بني الوجود والنور،
نظرية يف النور.
نظريته يف الوجود
ُعد
وتبعا لذلك ت ّ
ً
ّ
ّ
فاملعرفة ،ومعرفة الذات مها حدث نوراين حيدث
يف نفس األفراد .اهلل هو مصدر ّ
كل األنوار ،إنّه نور
خالص ،وليس جسماً  ،ومن مصدر النور األزيل
لنظرية الفيض النور
هذا ينطلق باملعنى األفلوطيني
ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :فلسفة حضارات العالم ،نظريّات الحقيقة وتأويلها

جمد ًدا إىل مس ّلمة
بمختلف رتبه ودرجاته ،ما يعيدنا ّ
بأزلية العامل.
القول ّ
التطور التارخيي العقيل للفلسفة وعلم الكالم،
نتيجة
ّ
يسمى بعلم الكالم الفلسفي أو "العلم
ظهر ما ّ
التوجه الفلسفي يف
اإلهلي" .بعد الغزايل ،قوي
ّ
الرازي(توفيّ عام
أوساط علامء الكالم الفرس كام مع ّ
1209م) ونصري الدين الطويس(توفيّ عام 1274م)،
املاورائيات املدريس ،وقد دافع بوصفه
وهو ممثّل علم
ّ
عرشية يف مقابل
فيلسو ًفا عن عقيدة الشّ يعة اإلثني
ّ
الس ّنة يف كتابه جتريد االعتقاد.

للتصوف ولعلم الكالم
التطور الروحي
أ ّدى
ّ
ّ
السابع عرش إىل قيام نظام فلسفي
العقالين يف القرن ّ
ّ
مستقلُ ،عرف حتت اسم "احلكمة" .جيمع هذا النظام
املاورائية
النظرية
التيارات العقالنية:
ّ
ّ
بني خمتلف ّ
نظرية الكشف الفلسفية
األرسطية،
األفالطونية -
ّ
ّ
ّ
كام عند السهروردي ،وحدة الوجود عند ابن عريب،
الباطنية يف
نظرية علم الكالم العقالنية ،والعقيدة
ّ
ويعد
أئمة الشّ يعة بوصفهم متظهرات النور اإلهلي.
ّ
ّ
فيّ
مؤسس هذه املدرسة
مريداماد (تو عام 1040م) ّ
يف العلم اإلهلي.
ترى هذه املدرسة أنّ "الوحي اإلهلي ...والعقل
اإلنساين ..والكشف الصويف ..بنظر رؤيوي
وبالطريقة نفسها طريق ملعرفة احلقيقة الواحدة :يؤكّ د
املنزلة بالوحي ،كام أنّه
ال ّنظر العقيل احلقائق
اإليامنية ّ
ّ
الرؤية
يمكن لنتائج ال ّنظر املاورائي أن تدرك بواسطة ّ
الصوفية".

قمته مع املال صدرا الشريازي (توفيّ
بلغ هذا التفكري ّ
عام  ،)1640فهو يرى أنّ أفالطون وأرسطو كانا
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من احلكامء عىل غرار الفالسفة ما قبل سقراط .وهو
يعتقد أنّ املوجودات هي متظهرات الوجود الواجب،
أي متظهرات اهلل ،ال ّنور .بدل مصطلح الفيض
يستخدم مصطلح ال ّتمظهر بتأثري من ابن عريب يف
القول بميتافيزقيا النور .يف العرص الذي تال انصبغت
الفلسفة باألثر الذي تركه املال صدرا.

اإلسالمية يف حتديد العالقة
تبحث الفلسفة العربية -
ّ
التوجه إىل
األوروبية أو
بني األخذ عن احلداثة
ّ
ّ
اخلاص .وبذلك يطرح
اخلاصة ،إىل اإلرث
التقاليد
ّ
ّ
والتبعية .جرى
اهلوية أو عن االستقالل
السؤال عن ّ
ّ
املتقدمة حتت عنوان "ال ّنهضة" ،أي
احلوار مع أوروبا ّ
أي قطيعة مع
جتدد املجتمعات
ّ
اإلسالمية .ومل حتصل ّ
ّ
ّ
التقليد اإلسالمي ،بل كان األمر يتعلق بعملية إحياء
مع احلرص عىل االستفادة من املكتسبات التقنية
العلامنية التي تتع ّلق
التصورات
األوروبية ال من
ّ
ّ
ّ
بال ّنظام االجتامعي.
ويعرض الباحث حلركة اإلصالح التي دعا إليها
وحممد عبده وغريمها ،وصولاً
مجال الدين األفغاين
ّ
ّ
حممد عابد
إىل
الراحل ّ
املفكرين املعارصين من ّ
طيب تيزيني
اجلابري ،إىل حسن حنفي ،وصولاً إىل ّ
مظاهر
وحممد عارف وغريهم الذين يستندون إىل
ّ
َ
حمددة من فلسفة ابن رشد ببعدها الغريب ،إىل ّتيار
ّ
املعتزلة الكالمي  -الفلسفي.
ٍ
آخر من ّ
املفكرين املعارصين
كام يعرض آلراء عدد َ
سيد
من زكي نجيب حممود إىل اإلسالم ّ
السيايس مع ّ
قطب ،وأيب األعىل املودودي ،إىل تأويل ال ّنصوص
مع ّ
وحممد
املفكرين الراحلني حامد نرص أبوزيد،
ّ
جعيط ،وحليم
أركون ،وهشام رشايب ،وانتها ًء هبشام ّ
بركات ،وصادق جالل العظم ،وبسام الطيبي،
ّ
واملفكر اإليراين عبد الكريم رسوش.

صدر حديثًا

شمس الدين الكيالني

تحوالت في مواقف ال ّنخب السور ّية من لبنان
ّ
()2011 - 1920
متعددة المسارات في اال ّتجاهات السياس ّية السور ّية منذ االنتداب الفرنسي على
جولة
ّ
سورية ولبنان ح ّتى بداية االنتفاضة السور ّية في سنة  ،2011وهو رصد لألحداث السياس ّية
الحاسمة مثل تأسيس دولة إسرائيل في سنة  ،1948وثورة  23يوليو  ،1952واستيالء حزب
السلطة في سورية سنة  ،1963واندالع الحرب األهل ّية في لبنان سنة ،1975
البعث على ّ
التحوالت
معا ،من لبنان ،وذلك في سياق
ولمواقف ال ّنخب السور ّية ،السياس ّية والفكر ّية ً
ّ
السياسي السوري طوال نحو تسعين سنة.
في المجال ّ

