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 هذا الكتاب
 

 ملٍل، دون باستمتاع تقرؤه الفلسفة عن يتحدث كتاب عن تبحث   هل
 أأنت الفلسفية؟ توُّهااِتم عن أساسيةً  ومعلوماتٍ  املثرية، الفالسفة حياة ويتناول

 مصادرَ  إىل الكتاب يف الواردة املعلومات تستندَ  أن بُدَّ  ال: « يقولون ِممَّن
 ذلك ممسكٌ  أنت ها حسًنا، ؟»ومسلِّية خفيفة تكون أن أريدها لكن موثوقة،
 املغامرة فستقرأ عناا، وملخًَّصا الفلسفة أصل ويسرد عنه، تبحث الذي الكتابَ 
. القصرية القصة بطعم عام 2500 مدار على اإلنسان خاضاا اليت الفكرية
 يعّرف إنه إذ ؛»املختصر الفلسفة تاريخ: «جبملة الكتاب هذا تصف أن ميكنك

 كما العامل، هذا إىل ليئام الزمِينّ  الرتتيب ِوْفقَ  حياتم عن ويتحدث الفالسفة،
 وممتعة ومرحة، بسيطة، بلغة الكتاب يتميز. باختصار األساسية أفكارهم يشرح

 ُّلسة يف قراءته ميكنك. املأثورة األقوال سرد إىل األحيان بعض يف ومييل للغاية،
 واحدة.
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 جول سفينج عمر
 

 الكتب مؤلف «بصفته وُعِرفَ  الثانوية، دراسته سنوات يف كاتًبا يكون أن قرر  
 األدبية الاالت تضّمنت. الشباب من القرّاء ختاطب كتًبا لتأليفه »الشبابية
.  وقصصه جتاربه، من أعماًال 

 
 مركز 1996 عام أسس. احلكومي القطاع يف سنوات لعشر كماندس عمل  

 الثانوية املرحلتني طالب من جمموعة مع بالتعاون أصدر. العصرية الثقافة
 تناولت تليفزيونية شبابية برامج قدم. »اسم بدون «اسم محلت جملة واجلامعية

 من العديد يف وشارك الندوات، ألقى. والفلسفة واألدب، الفن، قضايا
 دار أسس. وخارُّاا تركيا، داخل الشباب تستادف اليت الثقافية الدراسات

 تنشئة يف ساهم. أعوام لتسعة با مستشارًا وعمل ، 2005 عام دنيم كاريب
 واأللبانية واألملانية، اإلجنليزية، اللغات إىل أعماله تُرمجت. الشباب الكّتاب

.  والبوسنية
  omersevincgul.com 
  facebook.com/omersevincgul 
  twitter.com/omersevincgul 
  instagram.com/sevincgulomer 
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! اقرأني
 

 حدود بال يرغب الذي الوحيد وهو وعقله، وشعوره الكون، أصل هو اإلنسان  
 وهو الكائنات، شجرة مثار الروح صارت أن ومنذ. تامة حبرية االختيار ويستطيع

. وُّوده سبب عن باستمرارٍ  ويبحث حدوًدا، للفكر يعرف ال
 ،!»احلقيقة أنا: «فقال بعده، ُّاء َمنْ  أمام الطريق مفكر كلّ  فتح ولقد  

.  فلسفته على ومشاعره وحياته، ومزاُّه، شخصيته، ظلّ  فطغى
 تبّىن  وعندما. أثره على واملشيِ  طريقه، التِّباع الناس دعا منام واحدٍ  كله   

 مجاعي إىل الفردي الفكر حتّول ذاك، أو الفيلسوف، هذا أفكار البعض
. »حنن «إىل »األنا»و
 وملخصاا الفلسفة، أصل لك وسأحكي بإجياز، احلديث أحب كتابٌ  إنين  

 حياتم، عن سأحتدث التارخيي، تسلسلام وفق بالفالسفة سأعّرفك. وأساساا
. األساسية أفكارهم - باختصار - وسأسرد

 فيلسوف كلّ  أن أبًدا أنسى ال أنين وهو أال أسلويب، مييِّز مامّ  شيءٌ  مثّة لكن  
 الفانون أولئك يكن مل إذ شيء؛ أيّ  قبل »إنسان «هو الفالسفة أولئك من

. ُّامدة فكر آالتِ  أو جمرَّدة، أمساءَ 
 فرحوا الناس، وأحبام الناس، أحّبوا. كربوا مث صغارًا، أطفاًال  كانوا ولدوا، لقد  

.  العامل هذا غادروا النااية ويف حيًنا، وتأّلموا حيًنا،
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 عليك أسرد فأنا ،»للفلسفة خمتصر تاريخ: «مبصطلح تصفين أن ميكنك  
 عام ومخسمائة ألفني إىل تارخياا ويعود اإلنسان، خاضاا اليت الفكر مغامرة
. حكاية سياق يف مضت

 وَسِلسٍ  بسيط، بأسلوب أمتتع. يفامين أن بالفلسفة شغوف كلّ  يستطيع  
. مأثورة أقواًال  أنقل كأنين فأبدو وَمرن؛

 إىل أستند ألنين يب؛ وِثقْ  شيٌِّق، كتابٌ  فأنا امسي، من ترى وكما اقرأين،  
. موثوقةٍ  مصادرَ 
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 والفيلسوف الفلسفة
 

 والكون الوُّود، مثل قضايا يف املقدمة املنتظمة األفكار هي الفلسفة؟ هي ما  
. واألخالق واجلمال، واملعلومات، واحلياة،

 عن ،»احلكمة «عن البحث هي ويرتِّباا، األفكار هذه جيمع الذي العلم إ�ا  
. واألفكار التفكري طريف

 كلمة مع احلب تعين اليت» philo «كلمة بدمج الفلسفة مصطلح ظار  
»sophy «احلكمة حب «يعين ما وهو احلكمة، تعين اليت« .
. احلكماء على أطلق وقد ،»احلكمة حمُِبّ  «فيعين الفيلسوف، مصطلح وأما  

 والعلم والفائدة، والسبب، الغاية،: مثل معاِينَ  احلكمة مصطلح حيمل فيما
. والفعل القول بني والتناسب العقل، لقوَّة املناسبة واملرتبة املفيد، والكالم والسر،

 اليت املوُّزة الكلمة وهي ظاهر، هو ما وراء الكامن السِّرّ  هي احلكمة إن  
 وهي النتيجة، ظاور إىل يؤدِّي الذي السبب وهي اجلميلة، األخالق تصف
 الشخص على »احلكيم «وصف ويطلق ما، فعلٍ  حتقهق إىل يقود الذي الغرض

 . احلكمة صاحب
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 ؟ الحكمة قبل موجوًدا كان ماذا
 

 اخلرافات يتناول علمٌ  وهو ،»امليثولوُّيا علم «يوُّد الفلسفة قبل كان  
. العلم هذا يتناوهلا اليت األساطري على املصطلح هذا ويطلق. واألساطري
 اخلاصة األساطري لوصف اخلصوص، وُّه على املصطلح هذا وُيستخدم

تينية اليونانية، باحلضارتني .  والالَّ
 يف يوُّد. خمتلًقا ديًنا أخرى ُّاة ومن ُّاة، من أسطورةً  »امليثولوُّيا «وتعده   

. السالم ويعقدون احلروب، بينام فيما خيوضون آهلة وأنصاف آهلة، العامل هذا
 الصفات األساطري علم كتاب ُنِسبَ  ولقد. بالبشر اتصال على أ�م كما

.  اخلياليني اآلهلة هلؤالء للبشر املنسوبة
 صنعوا الذين الشعراء نصيب من »امليثولوُّيا مرحلة «يف العليا الكلمة تكون  

ا
ً
 من املنسوُّة احلكايات من عاملٌ  إنه. لإلنسانية وحلًما اخليال، من عامل

 من رقيقة قماش بقطعة ملفوفة ضخمة خيال ولعبة واألوهام، اخلرافات
. اجلماليات

 املؤلفون يكتبه فما احلقيقة، عن ليبحث جيتاد؛ أحًدا نرى ال املرحلة هذه ويف  
 . الظاهر العامل تصوير عن عبارة هو
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 السبعة الحكماء
 

 ،»امليثولوُّيا »بني الفاصلة الفرتة يف احلكماء بعض عن احلديث ميكن  
 فرييسيديس، هسيودوس،: هم احلكماء أولئك أشار إن حيث والفلسفة،

 أولئك قاهلا حكيمةٌ  أقوالٌ  وهناك. بريياندر خيلون، كليوبولوس، سولون،
: اليوم إىل موُّودة تزال ال احلكماء

 
. »َقَسمه من أكثر أمامك من بنُْبلِ  ِثقْ : « سولون  
 وعموديٌّ، طويل، إلياا املوّصل والطريق للغاية، بعيدة الفضيلة: « هسيودوس  

، . »الَعَرق من الكثري َسْكبِ  دون التلّ  هذا صعود ميكن وال وشاقٌّ
!» نفسك اعرف: « خيلون  
 «. احلاُّة عند تكّلم كثريًا، استمع تفعل، فيما فّكر: « بياس  
. »قدمية وقوانينك طازًُّا، طعامك فليكن: « بريياندر  
. »لنفسه السوء أعدّ  قد يكون لآلخرين، السوء يعدّ  من: « هسيودوس  
 . »شيء من ُتكثر ال: « سولون  
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 طريًقا لقبري يعرفوا أن أريد ال
 

 ويـَُعده . واملفكرين والفالسفة، للحكماء، الغريبة السِّمات بعض وُّود يصادف  
. األمر هلذا تقليديّا منوذًُّا بريياندر

 أخربمها رُّلني مع فاتفق قربه، مكان أحدٌ  يعرف أن يريد بريياندر يكن مل  
 وظاره جيلس، رًُّال  هناك ستجدا الليل، منتصف يف التلِّ  إىل اصعدا: « قائًال 

 بشكل طريقكما يف السري واصال مث ُّثته، وادفنا فورًا، اقتاله باجتاهكما،
!  »مستقيم

 فوق الساعة تلك يف رُّلني سرتيان: «هلما قائًال  آخرين رُّلني مع اتفق مث  
! »طريقكما يف السري واصال مث ُّثتياما، وادفنا فورًا، اقتالمها التّل، ذلك

. قاتاله فاما التاليان، القتيالن وأما نفسه، هو سيكون األول القتيل كان  
. قربه طريق يعرف أحدٌ  سيبقى كان ما وهكذا

! ضربًا زوُّته بريياندر قتل: أخرى مالحظة  
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 زرادشت
 

قَّة وُّه على أحدٌ  يعرف ال    سبعة قبل عاش أنه يعتقد لكن عاش، مىت الدِّ
 هو. أساطري على حياته حول قيل ممَّا األكرب اجلزء يستند. امليالد من قرون

 وكانت. تركستان مدن يف دينه نشر حاول. فلسفي نصف حمليٍّ  دينٍ  مؤسِّس
 ما سرعان لكن البداية، يف خمتلفة أفعال ردود يف تسببت قد وآراؤه أفكاره

. الوقت مبرور انتشرت
 »زند «اسم علياما يطلق كتابني يف والكون الدين، حول مفاومه يشرح إنه  
 إله هو »يزدان: «إهلان به دين وهو ،»الوسية «باسم دينه يعرف. »أوستا»و

 كلّ . والشَّرِّ  اخلري بني صراًعا دائًما الكون يشاد. الشر إله هو »أهرمن»و اخلري،
 أن سنجد ماامِّه، إىل نظرنا وإذا با، السبب هو »أهرمن «يكون الشر أنواع

.  السماوية الديانات تعريف حسب الشيطان هو هذا »أهرمن«
 اإلسالمي الدين ثقافة يف الوارد »زِنديق «مصطلح كان: صغرية مالحظة  

 ومبرور ،»زِند بكتابِ  املؤمن الشخص « مبعىن القدمية العصور يف يستخدم
. »املؤمن غري/ الكافر «ملعاين مكافًئا أصبح الوقت

. منام مقرَّبًا زردشت يـَُعدهون الذين أولئك من نيتشه كان: أصغر مالحظة مثّة  
:  بقوله وصفه أنه لدرُّة كتبه، أحد يف أفكاره يسرد ُّعله قد وكان
!» بطلي إنه  « 
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 بوذا 
 )الميالد قبل ٤٨٠ - ٥٦٠(

 
: البوذية مؤسس  
. »سدهارتا « باسم يذكر كما. »ساكياموين أو ُّواتاما «هو احلقيقي امسه  

. فياا فمشكوكٌ  حبياته، املتعلقة املعلومات عن أما. أسطوري رُّل
. فيلسوفًا كان إنه اآلخر البعض يقول فيما رسوًال، كان إنه البعض يقول  

 تعترب »بوذا «كلمة أن اعتربنا ما إذا احلال بطبيعة البوذات، من الكثري سبقه
. امسًا
 العميقة أفكاره يف استغرق بعدما والده قصر بوذا ترك وقد أمريًا، والده كان  

. واملوت احلياة حول
. الثمانني ِسنِّ  يف ومات أفكاره، لينشر كلاا؛ البالد طاف  
 وبعدها ويفىن، يرتاُّع، مث ويتطوَّر، أوًَّال، ينشأ الكون يف ما كلَّ  أن بوذا يرى  

. ُّديد من يولد
 كي آخَر؛ إىل ُّسدٍ  من الروح تنتقل حيث أفعاله، عن مسؤول إنسان كل  

 مصطلح وهو ،»النريفانا «إىل يصل حىت الضرورية اهلجرة هذه وتستمر تنضج،
 ،»األنا «من يتخلص بعدما اإلنسان إلياا يصل اليت الروحية احلالة عن يعرب

. والعواطف واألحاسيس، الرغبات، أنواع كلِّ  من بنفسه وينجو
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 من َحيْيَـْون مث ميوتون، مث يعيشون، وهم الدين، هذا يف اآلهلة من العديد يوُّد  
.  جمَُّدًدا مااّمام ليتوّلْوا ُّديد؛

 
، النميمة، الكذب، السرقة، الزَِّىن، القتل، الكفر،: عشر الكبائر    الثرثرة، السَّبه

. احلقد احلسد،
 

: »احلكيم؟ من «سؤال على كالتايل بوذا ردَّ   
 لكنه قصرية، متعة سوى اإلنسان ياب ال الرِّضا أنَّ  يعلم َمنْ  هو احلكيم  «

». باألمل إصابته يف سبًبا يكون
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 كونفوشيوس 
 )الميالد قبل ٤٧٩ - ٥٥١(

 
 األستاذ «اسم عليه يطلقون. Kung هو الصيين امسه صيِينٌّ، فيلسوفٌ  هو  

Kung .«
. وُّده والدته ِمنْ  كلٌّ  فربَّاه عمره، من الثالثة يف يزال ال وهو والُدُه، تـُُويفَِّ   
 األخالق، يف دروًسا العشرين ِسنِّ  منذ طلبته على يلقي فبدأ ذِكّيا، شابّا كان  

. ودقائقاا الدولة، قيادة أسرار علمام حيث
 قطارات أو طائرات، هناك يكن مل وحيناا األطراف، مرتامية دولة الصني تعترب  
 بيته إىل النااية يف عاد. كثريًا وتعب أرهق قد يكون أن من بُدَّ  فال حافالت، أو

 املثال سبيل وعلى. أدبِيَّة أعماًال  فألَّفَ  شيًئا، يفعل أن دون فيه جيلس مل الذي
. لو والية تاريخ دوَّن

ْته. موته بعد والرحالت باحملاضرات، اخلاصة كتاباتُهُ  مجَُِعتْ     اليت األُّيال َعدَّ
. املدارس يف أعماله ودرَّسوا الصينية، لألمَّة األعلى املثل بعده ُّاءت

 البشرُ  يعيشَ  لكي: « يقول كان البيئة، مع تتناسب حياة بعيش يوصي كان  
 العجوز، والشاب وأمه، أباه االبنُ  يطيعَ  أن جيب وطمأنينة، سالم يف والتمع

. »احلكومة واملواطن زوُّاا، واملرأة
 Yi الصداقة، تعين Yi.. Jen و Jen: أساِسّيتَـْني  ركيزتني حياته طيلة تناول  

. هذا يومنا إىل ووصلت قاهلا، خمتصرةٌ  كلماتٌ  مثَّة. العدل تعين
١٤



 اشتار كما ،»لك يفعله أن تريده ال شيًئا ألحدهم تفعل ال: « يقول كان  
!». واألزهار بالكتب، مليًئا بيًتا يل هب إهلي،: « قائًال  بتضرهعه
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 الفلسفة على الدور حان
 

 الفرتة عناصر هم احلكماء وكان اخليال، من دربًا األساطري علم كان  
 اإلغريقية احلضارة مادها كان اليت الفلسفة على الدور حان واآلن. االنتقالية

. القدمية
 حمصورة الفكر مساحة كانت هل ذلك؟ قبل فلسفة هناك تكن أمل حسًنا،  

 يطرحون يكونوا مل الشرق سكان إن القول أميكن! ال بالطبع الغرب؟ على
 يف الكربى احلضارات لدى كذلك فلسفة هناك كان أبًدا؟ يفكرون وال األسئلة

. ومصر وإيران، واهلند، الصني، مثل بالد
 تربهن ما وهو ويفكرون، ويبحثون، يسألون، كانوا أيًضا أولئك أن يف شكَّ  ال  

. وصلتنا اليت احلكيمة العبارات من العديد عليه
 لدى موُّودة كانت اليت الفلسفة أشكال أن الغربية الفلسفة مؤرخو يرى  

 عن البحث مفاومُ  يتجسَّد فلم بالدين، خمتلطة كانت األخرى احلضارات
 اإلغريقية احلضارة لدى سوى فقط العقل إىل استناًدا احلقيقة أو احلكمة،
 الشرق بالد يف فلسفة هناك تكن مل وكأنه التظاهر، أسباب أحد وأما. القدمية

 ذلك يكتبون َمنْ  فام. الغربية احلضارة إىل الفلسفة تاريخ كتاب انتساب هي
. كتابته من يستفيدون َمنْ  وهم التاريخ،
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 طاليس 
 )الميالد قبل ٥٤٧ - ٦٢٥(

 
 جمال يف مبسامهاته ومعروفًا رياضّيا، كان كما إغريقي، فيلسوف هو طاليس  

.  األيونية املدرسة إىل ينتسب. »األول الفيلسوف « بأنه يُعرف اهلندسة، علم
 لقرون، استمرَّ  ما وهو العلم، كذلك تتضمَّن العصر ذلك يف الفلسفة كانت  
 األسئلة أحد وكان مستِقّال، وأصبح الفلسفة، عن ذلك بعد العلم انفصل مث

 هو له إُّابة عن القدمية اليونانية الفلسفة يف املفكرون حبث اليت األساسية
 املخلوقات؟ كله  منه وانبثقت البداية، يف موُّوًدا كان الذي ما: كالتايل

 لكلِّ  األساسية املادة هو املاء أن يـَُعده . َحيّ  شيءٍ  كلَّ  إن: طاليس يقول  
 مصطلح وهو. شيءٍ  كلّ ) مصدر» (Arche «هو املاء أن أي املخلوقات،

. اجلوهر املبدأ، األساس، املصدر، املنشأ، مثل كلمات خالل من ُفسِّرَ 
 كانت فاي أبًدا، مناا التخلص ميكن وال الحًقا، اجلواهر هذه ختلق مل  

.  دائًما موُّودة وستكون
 كله  يأيت. له �اية ال حميط يف وتسبح متاًما، مستوية األرض أن طاليس يرى  

ًدا ماء إىل ليتحوَّل يعود مث املاء، من شيءٍ  . يكون أن بُدَّ  ال جمَُدَّ
 كلّ  بداية هو املاء العتباره األكربَ  احلافزَ  له مثَّل ساحلية مدينة يف عاش وكونه  

 أيّة على »الرمل «قال قد لكان الصحراء يف عاش قد كان فلو و�ايته، شيءٍ 
!  حال

١٧



: مبكِّرًا الوقت يزال ال  
 الوقت يزال ال: «واحًدا ردهه كان مرة كلِّ  يف لكنْ  تزوجيه، تريد والدته كانت  

 أُّابا تزوجيه، على ُمِصرَّةً  أمهه كانت وعندما السنون، فمرت ،!»أمي يا مبكِّرًا
!». أمي يا األوان فات لقد: « قائًال 
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 أناكسيماندر 
 )الميالد قبل ٥٤٥ - ٦١١(

 
 من وهو. األيونية املدرسة إىل اآلخر هو ينتمي وكان اإلغريق، الفالسفة أحد  

. »للكون؟ األساسية املادة ما: « سؤال عن حبثوا الذين بني
 عليه أطلق كيانٍ  عن حتّدث فقد أناكسيماندر، وأما املاء، يقول طاليس كان  

 إنتاُّية ميثل الذي اخلالق هو الكيان هذا يـَُعده  وكان. »له حدودَ  ال ما: « اسم
 حدود، بال كذلك الكيان هذا يكون أن فيجب وعليه هلا، �ايةَ  وال حدودَ  ال
. �اية أو
 وهذه األساسية، املادَّة كانت ما وهلذا �اية، وذات ملموسة مادة املاء إنَّ   

 خطوة تكن مل أ�ا ولو امللموس، غري إىل امللموس من انتقالية خطوة تعده  اخلطوة
! كبرية
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 أنكسيمانس 
 )الميالد قبل ٥٢٥ - ٥٨٥(

 
 املادة ما: «سؤال عليه طُرح وعندما إغريقّيا، فيلسوفًا اآلخر هو كان  

 ما وعلى ،»اهلواء؟ غري سيكون وماذا: « بقوله أُّاب ،»الكون؟ يف األساسية
 املعروفة، األربعة العناصر بينام فيما تشاركوا األوائل اإلغريق الفالسفة أن يبدو
.  والنار واملاء، واهلواء، الرتبة،: وهي أال
 الروح: « قوله كان فقد الفيلسوف، هذا ميَّز الذي اجلانب عن أما  

 والنفخة، كالنـََّفس شيًئا كانت عّرفاا؟ اليت الروح هذه كانت فماذا. »موُّودة
 ليبين ويرُّع يعود، كان لكنه بالكلية، الكائن وحيول ومؤثّر، َحيٌّ، كيان هي

 كائنات منه لتتكون خمتلفة، درُّات يف يتكّثف فاهلواء اهلواء، على فكرته
. ذلك إىل وما متعددة

 
. علينا ما  
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 فيثاغورث 
) الميالد قبل ٥٠٠ - ٥٨٥(

 
:  مبسألة اآلخر هو تفكريه شغل وقد ساموس، ُّزيرة يف فيثاغورث ُوِلدَ   

مَ  أن عليه كان لكن ،»املصدر األساسي، الكيان األساسية، املادة  «   يقدِّ
 ِوْفقَ  األشياء تتكون حيث ،»األعداد: « ُمِصرّا فقال املرة، هذه خمتلًفا شيًئا

 مسات إحدى وكانت. مادِّيّا ُّانًبا األعداد هلذه أن كما. األعداد كّميات
 حظر املثال سبيل فعلى غريبة، قواعد هلا كان طريقة شيخ كان أنه فيثاغورث

 الذهب إذابة ميكن أنه تنسوا ال «لطلبته يقول وكان الفاصوليا، أكل مريديه على
.  »بالنساء والرُّال بالذهب والنساء بالنار

. بامسه مسّجلة رياضية نظرية وتوُّد واملوسيقى، بالرياضيات شغوفًا كان  
.  الرياضيات خالل من الكون ماهية شرح وحاول

 كشف وقد وهجرتا، األرواح بانتقال يؤمن كان أنه مساته أبرز إحدى من  
�ائية العودة «فكرة عن  عملياتٍ  هناك أن على تقوم فكرة كانت إذ ؛»الالَّ

 آلالف السابق يف موُّوًدا كان اليوم موُّود هو فما الكون، يف جتري دورية
.  املرات من �اِئيٍّ  ال لعدد املستقبل يف موُّوًدا سيكون أنه كما املرات،

 إن إذ أبًدا؛ تفىن لن بدنك فذرات املوت، بعد ستنفى أنك معتقًدا حتزن ال  
! كفى. يفىن ويرُّع، يفىن ويرُّع، يفىن ويرُّع، يفىن الكون
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 كزينوفانيس 
) الميالد قبل ٤٧٧ - ٥٦٩(

 
. الفلسفي الفكر يف »الواحد اإلله «فكرة أدخل من هو »كزينوفانيس « يـَُعده   

 ويدرك ويسمع يرى نقص، كلّ  عن منزَّه واحد إله وحيكمه أحد، واحد فالوُّود
 « لكن. بفكره شيء كلّ  يدير يتجزأ، وال يتحرَّك ال اإلنسان، يشبه ال ويعلم،

.  الوُّود وحدة قضية أي واحٌد، شيءٌ  واإللهَ  الكون، أن يرى كان »كزينوفانيس
 مل لكنه الطريق، هذا يف طويًال  شوطًا قطعوا الذين أحد »كزينوفانيس « يـَُعده   

. االنقطاع عاد رُّل حال أية على لكنه �ايته، إىل يصل
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 هرقليطس 
 )الميالد قبل ٤٨٠ - ٥٤٠(

 
 الفالسفة كله  وكان. الشارية اإلغريقية إفسوس مدينة من »هرقليطس « كان  

 الوُّود، بكيان اخلاص األصل ذلك يتغّري، ال أصل عن حبثوا قد سبقوه الذين
 ،»هرقليطس «فأما اهلواء، قال ومن املاء، قال من ومنام الرتبة، قال من فمنام
.  النار فقال

 قال شارية عبارة وله تدفق، حالة يف شيءٍ  كلَّ  أنَّ  يرى »هرقليطس «كان  
 ال. »مرتني نفسه النار يف االستحمام تستطيع فال يتدّفق، شيء كله : « فياا

 هذا ونتيجة مكان، كلّ  يف صراًعا هناك أن يرى إذ اَحلّد؛ هذا عند األمر ينتاي
 شؤو�ا ينظم ُّديدة كيانات تظار املتقاتلة القوى بني حيدث الذي الصراع

»Logos«، الكوين العقل أي  .
 هي القضية؟ هذه تعين فماذا ،»اجلدل «قضية طرح ما أول هو »هرقليطس  «
 احلقائق إىل للوصول استداللية طريقة وهي تفكري، طريقة إ�ا حيث النقاش، فنّ 

 طرح أسلوب إىل الطريقة هذه وتستند. ختطِّياا ذلك وبعد بالتناقضات، مرورًا
 من ُّديدة فكرة ثالثة نظار وبعدها هلا، معارضة فكرة ظاور مثّ  ما، فكرة

 الفكرة الفكرة،: مراحل ثالث من وتتأّلف الفكرتني، هاتني توافق أو تضاد،
 النقاش فكرة – نفسه الوقت يف – الّمعة الفكرة وتعدّ  الّمعة، الفكرة املضادة،

. السلسلة تستمر وهكذا. التايل
٢٣



 بارمينيدس 
 )الميالد قبل ٤٨٠ - ٥٤٠(

 
 باملشاعر، يثق ال إنه بالشعر، أفكاره عن َعبـَّرَ . »اإليلية مدرسة « مؤسس  

. »بالتفكري للحقيقة الوصول ميكن: « يقول حيث
 يقول حكًما يطلق فكان. الوُّود حقيقة توضيح سبقوه َمنْ  فعل كما حاول،  
 الوُّود، من الظاهر فام ،»موُّوًدا ليس العدم لكن موُّود، الوُّود: « فيه
 والعامل حقيقية، كائنات ليس – الواقع يف – به نشعر وما نعتقده، ما هذا

 حتوهالت نرى اخلارج من ننظر وعندما صورة، عن عبارة فيه نعيش الذي
.  سراب هو نراه وما ختدعنا، فحواسنا وهم، إالَّ  هذا ما لكن وكياناٍت،

 ال وهو. دائًما موُّوًدا وسيظلّ  كان واحد، والوُّود ودائمة، واحدة احلقيقة  
 خارج حدود، له ليس. للتجزئة قابل غري أنه كما نفسه، إنه بل شيًئا، يشبه
.  يتحرك وال ثابت الزمن، نطاق
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 اإليلي  زينون
) الميالد قبل ٤٣٠ - ٤٩٠(

 
 هنا وحنن إيلي، واآلخر قربصي أحدمها زينون، اسم حيمالن شخصان هناك  

.  املخلصني »بارمينيدس «تالميذ من يـَُعده . األخري هذا عن نتحدث
 حنن وأما موُّود، غري – الواقع يف – والسماء األرض يف نراه ما كلّ  أن يرى  

 ما فاو املوُّود الوحيد الشيء وأّما ختدعنا، حواسهنا موُّودة، وكأ�ا فنعتربها،
: »بارمينيدس « األستاذ قاله

. باحلواس الكيان هذا إدراك ميكن وال ،»الوحيد « الكيان أي ،!»الواحد  « 
 كما مثريٍة، منطقّيةٍ  بألعابٍ  يقوم وهو. الرفيع الطراز من منطقٍ  أستاذَ  زينون يـَُعده 

 صحة على للربهنة ساقاا اليت األِدّلة وكانت اَجلَدلِّية، الطريقة استخدام حيسن
ت قد آرائه . لقرون الفالسفة حريَّ

 أفواه خيرس كان. أفكاره التواء بسبب »البالوان « لقب عليه يطلقون كانوا  
.  »السخافات يف االختزال « بطريقة معارضيه
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  إميبيدوكليس 
) امليالد قبل ٤٣٢ - ٤٩٢(

 
 يف طُرَِحتْ  اليت الفلسفية األفكار بعض بني التوفيق وحاول ِصِقلًِّيا، كان  

 النار، اهلواء، املاء، الرتبة،: أساسية مواد ٤ به الكون أن يرى وهو السابق،
.  األزل منذ موُّودةٌ  عناصرُ  وهي الكائنات، تظار مجيًعا وباختالطاا

 والكراهية، اُحلبَّ  تسمَّيان قوَّتان بيناا؟ ويفصل العناصر، هذه يوّحد َمنْ  إًذا،  
. فُمنَـفِّرَة الكراهية، أّما ُّاذٌب، فاحلبه  تفصل، والثانية يوحِّد، األول

 اآلخر البعض يتَّحد فيما لتفىن، املخلوقات بعض تنفصل الطريقة وبذه  
. إخل.. ليبقى

.  الكفاية فيه مبا روماْنِسّيا كان والده أن يبدو  
 فألقى ،»ذلك على برهن: «له فقالوا! شيخوخته يف إهلًا نفسه أعلن أنه يـُْرَوى  

. �ايته هذه فكانت ،»إتنا ُّبل « بركان فوهة يف نفسه
 ممّا كان كما ،»الوُّود امسه شيءٌ  هناك ليس لكن حقيقة، احلركة: « قال  

.  »حمالة ال الكراهية على سينتصر احلب: « قاله
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 ديموقريطوس  
) الميالد قبل ٣٧٠ - ٤٦٠(

 
 Atom الذرة فكلمة. »الذرية «باسم املعروفة النظرية مثَّلوا َمنْ  أشار أحد  

.  »للتقسيم القابل غري الشيء: « اليونانية اللغة يف تعين
 ال. للتقسيم قابلة غري لكناا الفضاء، يف مكانًا حتتل »دميوقريطوس « ذرات  

 يف املوُّود التنوّع أما. أبًدا تتغري ال خصائصاا أن كما بعًضا، بعضاا تشبه
.  خمتلف بشكل بعًضا بعضاا مع الذرات جتمع بسبب فاو الكون،

 جمموعة ِوْفقَ  حيدث شيءٍ  فكله  بالصدف، األحداث حدوث تفسري ميكن ال  
.  إُّبارِيٍّ  بشكلٍ  تظار املخلوقات أن كما. احملدَّدة القوانني من
.  غبارًا صار أنه يعين هذا اإلنسان مات وإذا الذرة، من الروحُ  ُخِلَقتِ   
 هي الكلمة: « الشارية مقوالته إحدى. مادِّيٍّ  فيلسوف أمام حنن باختصار،  

 الروح: « تقول إحداها السعادة، حول العبارات بعض قال كما ،»الفعل ِظله 
!  حكماء لنصبح هّيا. »ضرورة احلكمة وُّود وهلذا سعيدة؛ تكون اهلادئة
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 أناكساغوراس 
) الميالد قبل ٤٢٨ - ٥٠٠(

 
 قـَْبَل، ال الذي األبدي العقل الفكرة؟ هذه فما ،»نيوس «فكرة وضع َمنْ  هو  
 كما ويدّمره، وينظِّمه شيٍء، كلّ  يفعل املرئية، الكائنات يشبه ال. له بـَْعدَ  وال
.  الكون وُّود من اهلدف حيدِّد الذي هو أنه
 شيًئا ليس – نفسه الوقت يف – لكنه املعلوم، النحو على مادة نيوس يـََعده  ال  

 أن يف برغبة املرء يشعر. ونقية رقيقة مادة أنه على تعريفه ميكن وهلذا معنويّا؛
. العقول لتشويش داِعيَ  ال لكن ،»مجيل: «يقول

 يف يستخدماا خالدة، صغرية بذورًا َلَدْيه إنّ  الكائنات؟ خيلق كيف إًذا،  
. الشعري بذور يطلق كالذي الكون يف يطلقاا اخللق،
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 السفسطائيون
 

 ثراسيماخوس، بوالس، أنتيفون، بروديكوس، ُّورُّياس، بروتاُّوراس،  
. األخرى األمساء من والكثري كاليكلس،

 وقت لدينا ليس. بروتاُّوراس أشارهم السفسطة، أساتذة هم هؤالء  
.  فلسفتام على نظرة نلقِ  فتعالوا. جلميعام لنخصَِّصه

 حكمٍ  إىل يصلون ال الذين »الشكَّاكني «الفالسفة طريقة هي السفسطة  
 وهي ،»السفسطائيون: «لقب الفالسفة هؤالء على ويطلق سلِيبٍّ، أو إجياِيبٍّ 
 لعدم عناا يبحثون وال احلقيقة، يعرفون ال الذين الشكَّاكني الفالسفة فلسفة
 بالشعر منشغلني أيامام يقضون فام إلياا، بالوصول لديام أمل وُّود

.  الكالمية واأللعاب واملوسيقى
 معرفة ميكن ال: « يقولون كما ،»خاطًئا تراه رمبا صحيًحا أراه ما: « يقولون  

 من تقنع أن هو األهمه : « وكذلك! »حقيقتك هو يكون به تؤمن فما احلقيقة،
. واملنطق الفلسفة ألعاب من الكثري فاناك ،»أمامك

 أن ميكن ال كما موُّودة، أقول أن ميكن ال أعلم، ال موُّودة؟ األشياء هل  
.  إخل. املفيد الشيء هو اجلَيِّد؟ الشيءُ  ما. موُّودة غري أقول

 النسبية: قبيل من فلسفية نظريات بذور بذروا قد السفسطائيون أولئك كان  
أدرية والواقعية، واملنفعة، والتشكيك، .  والالَّ

 
٢٩



 السفسطائي المنطق 
 

:  بقوله إيَّاه خماطًبا أستاذه إىل األذكياء السفسطائيني الطالب أحد يأيت  
 أعطيك مالٌ  َلَديّ  ليس لكن حمامًيا، ألكون يديك على أتتلمذ أن أريد  « 
 باملال ديين لك ألدفعَ  إيصاًال  سأعطيك الدروس، تعطيين أن قبلت فإذا. إيَّاه

.  »مستقبًال  أكسباا دعوى أول من أرحبه الذي
 

 فيوقِّعان ،»تكسباا دعوى أول من أُّري يل لتدفعَ  حسًنا،: «األستاذ فيقول  
 ال لكنه حمامًيا، يصبح الذين التلميذ على الدروس يلقي األستاذ ويبدأ إيصاًال،
 تلميذه، على دعوى األستاذ فريفع األعمال، من الكثري ينجز بعدما دينه يسدد

: ليقول األستاذ يناض اجللسة تعقد أن وما
 

 ذلك فورًا، احلكم إصدار احملكمة هيئة فعلى الدعوى، هذه جللسة حاُّةَ  ال  « 
 أول من َديـَْنه سيسدِّد كان الذي تلميذي وبني بيين، قضائية دعوى هناك أن

 لكننا ُّيد، أمر. اليوم حىت دعوى أية يربح مل إنه يقول لكنه يرحباا، دعوى
 ربح، ألنه رحباا؛ لو بالسداد ملزم وهو قضائية، دعوى وهذه احملكمة، يف اليوم
!» اجللسة هلذه داِعيَ  ال إًذا،. خسر ألنه خسرها ولو

 
 الكالم؟ هذا على ردٌّ  هناك فال  
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: ليقول التلميذ يناض  
 ممارسة على مااراته كله  ترتكز الذي أستاذي يد على الدروس تلقيت نعم،  « 

 لو أنين ذلك! اجللسة هذه ملواصلة داعٍ  هناك ليس أنه وأرى املنطق، ألعاب
 فإنين خسرتا، ولو السداد، بعدم حكًما سأتلقى ألنين املال؛ أعطيه فلن رحبتاا،

 كلتا يف املال له أدفع لن أنين أي الدعوى، كسب يف لفشلي أسدد لن
!». بيننا االتفاق ينصه  كما احلالتني،
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 سقراط 
 )الميالد قبل ٤٠٠ - ٤٧٠(

 
 يف مفكر وهو. اإلنسان عنصر على فلسفته ترتكز شاريٌ  إغريِقيٌّ  فيلسوفٌ   

 يستخدم حيث الفلسفة، على الطريقة فكرة أدخل الذي وهو الذكاء، منتاى
.  احلوار طريقة

 األسئلة، طرح طريق عن خماطبه ذهنَ  يطاِّر احلوار مراحل من األوىل املرحلة يف  
 يطرح الثانية املرحلة ويف. أفكاره استقبال أمام الال يفسح الطريقة بذه وهو
 خياطبه َمنْ  جيعل وهكذا. يعلم ال وكأنه التظاهر، طريق عن األسئلة من املزيد
.  »الطوبولوُّيا طريقة: «الطريقة هذه على يطلقون. بنفسه احلقيقة إىل يصل

 مع احلديث يريد وعندما مناسبة، كلِّ  يف يفكرون الناس جيعل أن حياول إنه  
 ما تعيش؟ ملاذا أنت؟ َمنْ : «ويسأله طريقه، ويقطع فورًا، عصاه ميده  أحدهم،
 »حياتك؟ من الغرض

. »حيياها أن تستحقه  ال األسئلة صاحباا حوهلا يطرح ال اليت احلياة: « يقول  
 تكويين هو فرقي إنَّ : « املشاورة مقوالته وإحدى. الشخصية متواضع أنه كما
. »أعرفه ال ما يعرف الذي

 وتلميًذا صاحلة، حياة فكان الفلسفة، لعامل إرثُهُ  وأمَّا كتابًا، سقراط يرتك مل  
. احملكمة يف ودفاعه أفالطون، مثل ذِكّيا فيلسوفًا
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 التسبهب: « بتامة باإلعدام عليه حكموا فقد. البؤس غاية يف حياته كانت  
 يف وقال. »السَّامّ  الشوكران « عصريَ  بَسْقِيهِ  أعدموه وقد ،»الشباب احنراف يف

 أكشف: « يفكر املرءَ  جتعل اليت العبارات بعض حماكمته خالل دفاعٍ  نصِّ 
!» فقري: كالمي صدق إثبات أُّل من تكذيبه ميكن ال شاهد عن النقاب

 ألحد قال فقد اإلعدام، حكم لتنفيذ اقتادوه عندما اهلدوء منتاى يف كان  
 هذا سدِّد ِديك، عن عبارة ِبَدْينٍ  آسكليبيوس لإلله ندين! كريتو «تالمذته

ْينَ  !» فضلك من الدَّ
 …السماء ضحكت إذا  
 ولو سعيًدا، ِصْرتَ  صاحلة زوُّتك كانت لو تزّوج،: « يقول سقراط كان  

!  »فيلسوفًا أصبحت شريرة كانت
 الستطعت طباعاا حتمهل استطعت لو: « فقال الطَِّباع، سيِّئةَ  امرأة تزوَّجَ   

.  »احلياة صعوبات حتمهل كذلك
 تالمذته، أمام توبيخه عن تتورَّع كانت فما حّقا، الطبع سيَِّئةَ  امرأة كانت لقد  
.  تصّرفاتا كلّ  يتحمَّل فكانَ  سقراط، أما
 سقراط كان وقت يف ُّدوى بال األيام أحد يف تتحدَّث زوُّته كانت  

َاا، فلم تالمذته، أحد مع باحلديث منشغًال   بالصَِّياح، املرة هذه فبدأت جيُِبـْ
 وسكبته املاء، من دلًوا أحضرت زوُّاا، من َردٍّ  أيّ  تلقِّي عن عجزت وعندما

 مىت أخربتك، لقد: « قائًال  تلميذه إىل بدوء التفت الذي سقراط رأس فوق
!» املطر نزل السَّماء ضحكت
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 تبكي؟ ملاذا  
 وهي جبواره تقف زوُّته كانت لتنفيذه، واقتادوه اإلعدام حكم عليه قرأ عندما  

 سيعدمونك أل�م: « فأُّابته ،»زوُّيت؟ يا تبكني ملاذا: «سقراط فسأهلا تبكي،
 بوُّه أعدموين لو خريًا أكان: « كفيلسوف به يليق َرّدا علياا لريدّ  ،»ظلًما
!». حّق؟

 
:  السقراطية املدارس  
 ظلًما أْعِدمَ  الذي سقراط فأفكار باقيًة، تظلّ  أفكاَرهم لكنَّ  األشخاص، يُقَتل  

 الفلسفية واملدارس الفالسفة، من الكثري واصل. بعده من احلياة واصلت
 الكلبية املدرسة (»أنتيستنيس «تلميذه أسس حيث أفكاره، عن الدفاع املختلفة
). القورينية املدرسة (أسس فقد ،»أريستبوس «اآلخر تلميذه وأما ،)الفلسفية

 درب على سارتا اللتني ألرتيا وأليس ميجارا مدرسيت على ينطبق نفسه األمر
.  أستاذمها

 قيمة أمسى أ�ا الفضيلة) الكلبية املدرسة (أنصارُ  َعدَّ  فقد اثنني، أول أمههاا  
ِامَّة أن ويرون. الناس بني نشرها وحاولوا

ُ
 هي احلكيم للشخص الرئيسة امل

رَ  السعادة إىل الوصول .  املخادعة احلياتية االحتياُّات من التخلهص َعبـْ
 »املتعة «على احلصول بضرورة فَناَدْوا ،)القورينية املدرسة (فالسفة وأما  

.  »إبيقور «الحًقا طورها اليت املتعة فلسفة بذور لينشروا السعادة، إىل للوصول
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 ديوجانس  
 )الميالد قبل ٣٥٦ - ٤١٣(

 
 هذه عليام أطِلَقتْ  الذين) الكلبية املدرسة (فالسفة من »ديوُّانس « يـَُعده   

 ال فاملصطلح الكلب، مثل القاسية الظروف ظل يف معيشتام بسبب التسمية؛
. إهانة أية يتضّمن

 الدنيا، نعم كلِّ  عن نفسه فمنع املشردين، حياة يعيش »ديوُّانس « كان  
 وعاًء، كان الدنيا يف الوحيد متاعه أن ويـُْرَوى. برميل داخل يعيش كان حيث

.  الوعاء ذلك من ختلَّص بيديه، املاء يشرب أحدهم رأى وعندما
 عن يسألونه كانوا وعندما مصباًحا، حامًال  الناار وضح يف يتجوَّل كان  

!  »رُّل عن أحبث: «جييب كان السبب،
 يانئ كان بل يتزوُّون، َمنْ  يانِّئ ال وكان املتزمتني، العزَّاب الرُّال أحد كان  

 الشباب بعض زاره األيام أحد ويف ذلك، على القدرة ولديام يتزوُّون، ال من
 وإذا مبكٌر، والوقت شبابًا زلتم ال: « فأُّابم ،»أستاذ؟ يا نتزوج مىت: «وسألوه

. »كثريًا تأّخر قد سيكون فالوقت شيوًخا، أصبحتم
 عندما الذي »األكرب اإلسكندر « آنذاك املعروف احلاكم األيام أحد يف زاره  
 ما اطلب: « قائًال  وخاطبه برميله، أمام فوقف حاله، على باألسى شعر رآه
 من ِظلَّكَ  تزيل أن سوى معروفًا أريد ال: « الفيلسوف ُّواب فكان ،»تريد

!». أمامي
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 …سينسحب من أنا  
 ما للغاية ضّيق شارع يف متغطرًسا غنّيا مرة ذات الفقري ديوُّانس صادف  

 أحد على وينتظر اآلخر، يقف بأن سوى منه العبور يستطيع أن أحدمها كان
 من أنسحب ال: « قائًال  احتقره الذي الفيلسوف الغين خاطب. الشارع ُّانيب
 الطريق ُّانب على ووقف فورًا، ديوُّانس فرتاُّع ،!»مثلك حقري شخص أمام
!».  سينسحب من أنا: « شديد هدوء يف يقول وهو
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 أفالطون 
 )الميالد قبل ٣٤٧ - ٤٢٧(

 
 وامسه نبيلة، عائلة من ينحدر وهو سقراط، تالمذة أذكى أفالطون يـَُعده   

 ،»املنكبني عريض «يعين الذي أفالطون، اسم أما ،»أرستوكليس « احلقيقي
.  »َفنّ  أْمسَى هي الفلسفة: «قال من وإنه. الحق وقتٍ  يف عليه أْطِلقَ  فقد
 صامدة ظلت اليت »األكادميية «اسم محلت اليت املدرسة مؤسس هو أفالطون  

 « طليعتام يف يأيت الذين الفالسفة من العديد فياا وخترَّج قرون، لتسعة
. »أرسطو

ُثل نظرية « وتـَُعده . »املثالية أبو « بأنه أفالطون يعرف  
ُ
 مشاورة وضعاا اليت »امل

 بالنسبة االنطالق نقطة وهي الفلسفة، تاريخ يف كبريٌ  تأثريٌ  هلا كان إذ للغاية؛
. بعده أَتـَْوا الذين املثاليني الفالسفة لكلِّ 

. احلوار أسلوب مؤلفاته يف ويستخدم وخلودها، والروح، باإلله، أفالطون يؤمن  
 ألفاا اليت األعمال يف وأما خماطَِبِه، عليه لريدّ  األسئلة، سقراط يطرح ما وعادة
ُثل عامل إىل الوصول طرق يعرف فاو نضجه، فرتة خالل

ُ
.  احلب طريق عن امل

 القت وقد ،»اخلري فكرة « إىل الوصول هدف حول تفسريات له كانت  
 األفكار هذه الحًقا »أفلوطني « طرح وقد املتصّوفني، ُّانب من كبريًا ترحيًبا

 مدرسة: «باسم عرفت اليت الفلسفية املدرسة أساسَ  لتكون ُّديد من
. »اإلسكندرية
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 عقل عن مستقلة حقيقة هناك إن: تقول اليت الفكرة عن أفالطون ويدافع  
 إ�ا حيث هلا، انعكاس هي بل نفساا، احلقيقة هي ليست املادة إن. اإلنسان

 دائًما، تتغّري  الظاهرة املخلوقات وإن. شكًال » Ide «اكتساب عن عبارة
.  املرئي غري العامل فاي الباقية احلقيقة وأما ختتفي، مث فتفسد،

ُثل هلذه انعكاسات هي الظاهرة فالكيانات العليا، املثل هي هذه  
ُ
. امل

 …الكاف مثال  
 وجيلسون بالسالسل، مكبلني األشخاص من جمموعة داخله كاًفا ختيَّل  

 بعض عليه يشاهدون الذي اجلدار إىل النظر إالَّ  يستطيعون ال الضوء، وخلفام
 فنحن اخللف، يف ما مكان يف احلقيقة أنَّ  بيد حقيقية، أ�ا يعتقدون اليت الظالل

ُثل أي للحقائق، ظالل هو إمنا نراه فما نفساا، احلالة نعيش العامل هذا يف
ُ
 امل

. آخر عامل يف املوُّودة العليا،
. »اإلنسان مثل «ظالل هم نراهم الذين األشخاص فإن املثال، سبيل وعلى  

. آخر عامل يف موُّودٌ  وهو اجلميع، على يتفّوق فاو ،»اإلنسان «مفاوم وأما
 فاملعرفة. تتغري وال األشكال، أفضلَ  تتَّخذ وهي. األوىل النماذج هي املثل فاذه

.  املثل هذه معرفة هي احلقيقية
 عامل حدودَ  ختطِّي اإلنسان ويستطيع الظالل، عامل يف البشر حنن نعيش  

ُثل عامل ِمنْ  ليقرتبَ  عقله؛ وباستخدام املعرفة، طريق عن الظالل
ُ
.  امل

 جتعل فمثلما كالشمس، تعترب اليت »اخلري «فكرة من واقعيَّتاا األفكار تتَِّخذُ   
ادِّيّة الكائنات الشمس

َ
 األفكار جتعل كذلك هي اخلري فكرة فإن مْرئِّية، امل
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 بتجاربَ  تعريفاا ميكن لكن الفكرة، هلذه تعريف وضع ميكن ال. َمْرئِّية األخرى
.  باطنية

 اسم عليه يطلق أفالطون كان! بالتأكيد اإلله هذه؟ اخلري فكرة فما  
.  »دميريج«
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 أرسطوطاليس 
 )الميالد قبل ٣٢٢ - ٣٨٤(

 
 للملك الوقت لبعض دّرس إغريقي فيلسوف ،»أرسطو «هو املختصر امسه  

. »األكرب اإلسكندر « العظيم
 أعماًال  شبابه يف وألَّف ،»األكادميية « تالمذة وأمار أجنب، أحد كان  

 اليت أعماله سوى أيدينا بني وليس ُفِقَدْت، األعمال تلك لكن. احلوار بأسلوب
.  نضجه فرتة خالل ألَّفاا

 وامليتافيزيقا والفيزياء، املنطق،: هي جماالت ِستِّ  يف ُكتُِبهِ  تصنيفُ  ميكن  
 يف أثر ولقد الصهورِّي، املنطق مؤسسَ  يـَُعده . واألدب والسياسية، واألخالق،

  اإلسالمي العامل مفّكرو منه استقى وكذلك املسيحي، الغريب العامل مفكري
 إنه عنه قيل الذي رشد، وابن سينا، وابن كالفارايب، أفكارهم، منه واستلاموا  

.  ألرسطو األعظم الشارح
 أفالطون أما شيٍء، ّ كل أساس هي الذرة أن يرى »دميوقريطوس «كان  

ادِّيَّ  العامل ويرى احلقائق، هي األفكار يُِعده  فكان
َ
 أن غري ِظلٍّ، هيئة على امل

 هو ما وأما أمساء، عن عبارة األفكار أن يرى كان إذ االثنني؛ عارض أرسطو
.  املرئية أشكاهلا فاو حقيقي،
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 كيان أ�ا نقصد ال فنحن ،»قطة هناك إن: « نقول عندما املثال، سبيل على  
 يف األساس إنَّ . بالعني فقط ترى قططًا هناك إن بل القطط، سائر عن مستقلّ 
.  بعقولنا واجلوهر حبواّسنا، الشكل ندرك فنحن اجلواهر، هو الكون

 يتحّرك ال الذي اجلوهر يوُّد أعاله يف هرم شكل على متدرُِّّة الكيانات  
.  اإلله أي. حيرِّك لكنه

 
: املختصرة العبارات بعض له  
 

. »الَيِقظ املرء ِحْلمُ  هو األمل  - « 
 

. »العادي كاإلنسان وتكلم كاحلكيم، فكِّرْ   - « 
 

.  »فُمَعّقد السَّيِّئُ  أما بسيط، الصاحل  - « 
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 الثالثة العظماء
 

. القدمية الفلسفة عماء هم أرسطو، أفالطون، سقراط،  
 

 بني الربط ميكن. األُّل وطويلة عميقة، تأثرياتم وكانت الفلسفة، أساس هم  
 هؤالء أحد وبني اليوم، املوُّودة الفلسفية األنظمة ومجيع الغربية، الفلسفة كلِّ 

 املثالية، فكبري أفالطون، أما الطريقة، أستاذ هو سقراط يـَُعده . الثالثة الفالسفة
. املادة من انطالقًا املعىن إىل واالرتقاء واملادة، واملنطق، العقل، أرسطو يـَُعده  فيما

 من أرسطو ينتقل العمل، إىل املعّلم من أفالطون فيه ينتقل الذي الوقت يف  
. أكثر معنويني وأفالطون سقراط يـَُعده  بأرسطو، ومقارنة. املعّلم إىل العمل

 الفلسفة جمال يشاد مل الثالثة أولئك عاد منذ أنه الفلسفة مؤرِّخي بعض يرى  
 يف ما كلّ  هذا وأزهرت، أينعت عادهم يف املنثورة فالبذور ُّديد، إبداعٍ  أيّ 

 . األمر

 

 

 

 

 

 

 
٤٢



 إبيقور 
) الميالد قبل ٢٧٨ - ٣٤١(

 
 َطوَّر إذ املتعة؛ فيلسويف أشار أحد. الذرّة إىل الوُّود يُعزي مادِّيٌّ  فيلسوفٌ   

.  املتعة قيمة من تـُْعلي أخالقية فلسفة
 قائمة فلسفة فلسفته يـَُعدهون فكثريون خاطئ، بشكل عادة إبيقور يعرف  

 من يقصده كان فما ذلك، يقلْ  مل الرُّل أنَّ  بيد. املتعددة املتع على بالكامل
.  القليبّ  والفرح الرهوِحّي، الصََّفاءِ  أنواع من نوعٌ  هو املتعة

  أستاذ؟ يا فعله علينا ماذا ذلك على حنصل لكي  
 انسوا رغباتكم، من ختلصوا احلياة، تعقيدات عن ابتعدوا: إبيقور جييبنا  

 فإذا املوت، يف تفّكروا ال. األديان عن النامجة واألوهام واملخاوف، اخلرافات،
 وانتاى، متم فقد متم، وإذا. املوت يف تفّكروا ألن داِعيَ  فال أحياء، كنتم

. له معىن ال فخوفكم
! السفسطة إىل انظر  
َتع على اعتماًدا العيش نتيجة أن غري  

ُ
 له كان املادِّيَّة احلياة فلسفة خالل من امل

َتع من �اِئيٍّ  ال عددٍ  يف َغرِقوا فالناس خمتلفة، نتيجة
ُ
 على للحصول املادية امل

.  »اخلنازير فلسفة « اسم الفلسفة هذه على أطلق وهلذا املتعة،
 يستطيع: « فيقول باحلرية، يتعلق فيما احلتمي املذهب أتباع من إبيقور يـَُعده   

 إن: تقول أن: « يقول كان كما ،»احلُرَّة بإرادته األشياء بعض اختيارَ  اإلنسان
٤٣



 إن: تقول أن عن خيتلف ال فات قد أو بعد، يأتِ  مل بالفلسفة االنشغال وقت
.  »فات قد أو بعُد، يأتِ  مل السعادة وقت

 الرُّل ذلك ،»لوكريتيوس «الروماين واملفكر الشاعر فلسفته تابع وفاته وبعد  
. وانتحر حياته آخر يف باجلنون أصيب الذي

! رُّل من لك يا  
 على يصادق كان الذي تالمذته أحد مع يتحدث »الرواقي زينون « كان  

 لك يا: « له فقاله صربه، نفد حىت ذلك رأى أن ما الذي أستاذه يقوله ما كلّ 
 شخصان أننا أفام حىت خمتلفة فكرة أية قل واحدة، ملرة ولو اعرتض! رُّل من
!» واحًدا شخًصا ال
 الرتمجة اقرأ.. الفيلسوف هذا عن شيًئا تعرف أن أىل اآلن اشتقت لعلك  

:  ُغّلَتكَ  تشفي فسوف القادمة،
 
  

 
 
  

 
 
 

٤٤



 الرواقي  زينون
) الميالد قبل ٢٦٣ - ٣٣٥(

 
. »الّرواِقّية الفلسفة «أبَ  يـَُعده  وهو الرومان، زمن يف الفيلسوف هذا عاش  

. السَّقف تعين يونانية كلمة هي» Stoa «كلمة
 يلقي فكان بيت، صاحبَ  ليكون حىت يكفي ماًال  ميتلك املفكر هذا يكن مل  

.  »الّرواِقّية املدرسة « أتباعه وعلى عليه، أْطِلقَ  وهلذا ُمْاَرتٍِئ، سقفٍ  حتت دروسه
 مها والعقل اخلربة زينون ويـَُعده  ،»الكلبية املدرسة « إىل فلسفته أساس يرُّع  

 يؤمن. »ساخن نـََفس «أ�ا على الروح يعرِّف حيث املعرفة، اكتساب طريقة
 شفافًا يـَُعده  النار، حمتواه مادِّيّ  كيانٌ  أنه على اإلله ويتخّيل الوُّود، بوحدة
.  بالكون مقارنة

 تستند ال أخالقٌ  وهي الدنيا، متاع يف الزهْهدَ  يستوُّب األخالقي مفاومه كان  
 مواساة فكرة على تعتمد بل خاطر، ِطيبِ  عن موُّود هو ما ترك فكرة إىل

. احلرمان بسبب النفس
 قبوهلا عليه بل احلياة، سري يف يتدّخل أالَّ  اإلنسان على جيب: « يقول جنده  

 ،»والفعل املتعة بني التمييز على قادرةً  وُّعلاا إرادته، تقوية وعليه هي، كما
. الغرض هذا خلدمة موُّودة الفلسفة أن يرى فاو

 
  

٤٥



 شيشرون 
) الميالد قبل ٤٣ - ١٠٦(

 
 كان كما رومانِّيا، وسياِسّيا دولة، رُّلَ  »شيشرون توليوس ماركوس « كان  

. ناًُّحا دفاعٍ  وحماِميَ  شاريًا خطيًبا
 كانوا. املان أبرز هي واخلطابة والسياسة، احملاماة، حيث. يونانِّيا مفكِّرًا كان  

موا مل وهلذا أفعال؛ رُّالَ   أن من وبدًال  الفلسفة، جمال يف كبريةً  إسااماتٍ  يقدِّ
مَ   اليونانيني الفالسفة باتّباع اكتفوا أصلية، فلسفة أنواع الرومان املفكرون يقدِّ

. القدامى
 اليت األُّيال إىل اليونانية الفلسفة نقل يف َجنَحَ  فلقد أشارهم، شيشرون يـَُعدّ   

 لغة الالتينية اللغة من ُّعل الذي وهو حمّنًكا، كاتًبا كان. بعده من ُّاءت
. للفلسفة

 متيـََّزتْ  حيث. والصداقة الشيخوخة جمال يف أّلفاا اليت األعمال وصلتنا  
 لتشكِّلَ  ذاك من وشيًئا هذا، من شيًئا تأخذ اليت الفلسفة أي باالنتقائية، فلسفته

.  بالفلسفة يكتفِ  مل أنه- القارئ عزيزي -واعلم ثالثًا، تيَّارًا
 عرَّضه الذي األمر السياسية، باألحداث واخنرط بالسياسة، ماتّما كان ولكنه  

 يف ُعِرضَ  الذي رأسه بقطعِ  أْعِدمَ  السياسي نشاطه عن يرتاُّع مل وعندما للنفي،
!  املدينة سكان أمام روما ميدان

.  »لتأكل تعيشَ  أن ال لتعيَش، تأكلَ  أن عليك: « قاله ما أبرز من  
٤٦



 المسيحية
 

 السماء إىل رُفع مث لقومه، كالمه أوصل نبّيا- السالم عليه -عيسى بُعث  
. منوذُّية حياة عاش بعدما

 اسم محل الذي احلواري كان. دينه لنشر كبرية ُّاوًدا يبذلون احلواريون كان  
. الكنائس أوىل أسَّس من هو بطرس

: قال قد- السالم عليه -عيسى وكان. »الصخرة «يعين بطرس اسم كان  
. بارزة إشارة قدم أنه أي اإلشارة، هذه ليقدم ،»الصخرة فوق كنيسيت سأبين«
 من وكان شديد، الضطااد يتعرَّضون عيسى دين اعتنقوا من كان حيناا  

.  الرومان أيدي على شديًدا عقابًا يعاقبون إميا�م عن يفصحون
 أعداد كانت ُّاوده كلِّ  من وبالرغم العقوبات، منفِّذي صفِّ  يف بولس كان  

 من اخرتاقه حاول الذي اإلميان ُّدار اخرتاق عن عجز ولقد تزايد، يف املؤمنني
 الكنيسة إىل بولس ُّاء يوم وذات املتتالية، اهلجمات خالل من لسنواتٍ  اخلارج
 اهتديت لقد طريقي، يف أسري كنت بينما عيسى يل ظار لقد: « وقال

. »مؤمًنا وأصبحت
َقهُ    . الدين بنشر وكلََّفهُ  بطرس، احلواري فصدَّ
 جيول وبدأ بطرس، عن انفصل مث َُّّيد، بشكلٍ  البداية يف بولس تصرَّف  

.  للدين تفسريه لنشر زمانه يف الكربى باملدن
 …شاول أو بول أو بولس  

٤٧



 هو العربي وامسه بول، باسم يـُْعرف فاو أكثر، الرُّل هذا معرفة يف فائدة مثَّة  
 يف ُوِلدَ . رومانِّيا مواطًنا ويـَُعده  بنفاقام، املعروفني الفريسيني الياود من. شاول

 اعتبار ذات شخصية يـَُعده  أنه إالَّ  احلواريني، من ليس أنه من وبالرغم طرسوس،
 لكنه عيسى، باسم دين أساس وضع من وهو احلواريني، مكانة يضاهي كبري
. به خاصٌّ  دين
 بني خلط إذ كبري؛ تأثري ذات لكناا بسيطة، طريقة املاكر بولس اتّبع لقد  

 الرومانية الوثنية واألفكار اليونانية، والفلسفة عيسى، النيب َوْعظِ  من بعضٍ 
 التمعات أن ذلك اجلميع، به َرحَّبَ  ُّديًدا فكريّا مزًجيا صنع حىت واألساطري،

 أما منام، ُّزءٌ  أ�ا يعتقدون وكانوا الوثنية، تأثري حتت قرون منذ تعيش كانت
 أخفى كالذي فكان ،»الرب «لقب النيب عيسى على أطلق فقد بولس،

. للناس منوذًُّا كونه عباءة من وأخرُّه شخصيته،
 إىل مقدسة كتاباته واعتربت زمانه، يف الكربى املدن إىل اخلطابات أرسل ولقد  

.  »البولسية «الكنائس تأسيس بدأ كما اإلجنيل، نصوص ُّانب
 

 حكاية صورة يف الواقعة هذه »الرومي الدين ُّالل «يذكر: صغرية ملحوظة  
َثـَْنِوي (كتابه يف

. بأمسائاا شخصياتا إىل يشري ال لكنه ،)امل
 
 

   
٤٨



 الكنيسة؟ رأى ما
 قوتا من وزادت البولسية، الكنائس أسس على الكاثوليكية الكنيسة نشأت  

 الدينية، اآلراء توحيد أوًَّال  القساوسة كبار وأراد التالية، السنوات خالل املسيطرة
 من الكثري أيديام بني الناس وكان ،٣٢٥ عام »إزنيك « جملس يف فاُّتمعوا
 ُّعلوا كما. يوحنا مرقس، لوقا، مىت،: مناا بأربعة سوى يقبلوا فلم األناُّيل،

 آريوس معلنني ،»الرمسية الفكرة «هي الثالثة، اآلهلة أي التثليث، فكرة من
. »واحد الرَّبّ  « إن قالوا أل�م منحرفني؛ وأتباعه

 اجلديد للدين املسيطرة فالقوة االندثار، وشك على احلقيقي عيسى دين كان  
. دولة لتكوين طريقاا يف تسري وبدأت شوكتاا، قويت اليت الرهبان فئة كانت

 على الدور حان لكن اَحلّد، ذلك عند ينتاون »الكنيسة كرباء «يكن مل  
.  املفكرين

 
  
  

 
 
 
 
 

٤٩



 سينيك 
) ميالدية ٦٥ - الميالد قبل ٤(

 
 ُمَفوًَّها خطيًبا كونه ُّانب إىل باحملاماة، يشتغل وسياسة قانوٍن، رُّلَ  كان  

. ومقنعٍ  سلسٍ  بأسلوبٍ  يتميز
 نشرتا شائعة بسبب نُِفيَ  حيث واملؤامرات، للمكائد ضحية »سينيك «كان  

 كان الذي لنريون أستاًذا صار املنفى من عاد أن وبعد ،»ميسالينا «اإلمرباطورة
.  إمرباطورًا ليكون مرشًَّحا

 ذلك من بالرغم لكنه الشارة، حيتقر فاو التناقضات، رُّل »سينيك «كان  
 رواِقّيا، ومادِّيّا. غنّيا كان لكنه الفقر، به ميدح الذي الشعر ويقرض مشاور،
 عملية، أخالقًا ويؤيد األرواح، خبلود يؤمن فاو ،»فائق «إلهٍ  عن ويتحدث

. احلكيمة واحلياة البيئة، صديقة احلياة مبدأ بني جيمعَ  أن وحياول
 رسم لقد ،»املتوحشة احليوانات قطيع «بوصف زمانه جمتمع يصف كان  
 يبحث بنفسه، مكتفًيا كان حكيم صورة يف املثايل اإلنسان صورة »سينيك«

 وخيتار باعتدال، املصائب يستقبل فاو واألمل، باملتعة ياتم ال داخله، الراحة عن
. املوت يااب وال احلُرَّة، بإرادته الفضيلة

 وقته وكرَّس ثروته، من ُّزء عن تنازل كما حياته، آخر يف السياسة اعتزل  
! شرايينه بقطع انتحر املطاف �اية ويف للفلسفة، بالكامل

 
٥٠



: التفكري على املشجِّعة العبارات بعض قال قد »سينيك «كان  
 النار مياه تتقاذفاا اليت التنب بقايا يشبه حياته يف هدفًا حيمل ال َمنْ   «

. »املتدفِّقة
!». املوت إىل هذه الغالية بقيمتك َمِدينةٌ  إنك! احلياة أيتاا يا  «

 
 شريًدا وحيًدا  
 أكابر أحد دخل بكتبه منزله يف منشغًال  إيسوب اإلغريقي الكاتب كان بينما  

 تستطيع كيف أتعجب: « بقوله الفيلسوف فخاطب الباب، يقرع أن دون قومه
 لكين وحيًدا، لست: « جميًبا رأسه إيسوب فرفع ،»هكذا؟ مبفردك املكوث
!  »الباب من دخلت أن ما وحيد أنين درُّة أية إىل أدركت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥١



 أبكتيتوس 
)١٣٠ - ٥٠ (

 
 الشطر خالل أسريًا كان. حياته عن املعلومات من الكثري أيدينا بني ليس  

ا؛ سيده كان. حياته من األول
ً
 من هلا يا بالكّالب، ساقه بربط يستمتع إذ ظامل

! متعة
 كان ما سيده لكن ،»سيدي يا ستنكسر ساقي: «يقول أبكتيتوس كان  

 انكسرت أن إىل بالكّالب ساقه على الضغط يواصل وظل لكالمه، ليستمع
 كما انكسرت لقد أرأيت؟: «قائًال  اهلدوء مبنتاى فيلسوفنا فخاطبه! ساقه
 كان لكنه شاخ، عندما األسر من ُحرِّرَ . أعرجَ  كان فقد السبب وهلذا. »قلت
.  قط يتزوج مل. فقريًا منِفّيا

 يؤلف مل كما ممناجة، فلسفته تكن فلم الّرواِقّية، فالسفة من أبكتيتوس يـَُعده   
 ممَّا كان. كتابة تالمذته سجَّلاا اليت خطاباته بعض أيدينا بني لكن الكتب،

 الطريق هذا يف السري يريد من وعلى واحلقيقة، احلكمة حبه  هي الفلسفة «قال
 ال اليت األمور يف الغيب صورة يف يبدو ّممن اخلوف أو الناقدين، بنقد يبايل أالَّ 
. »الروح تم

 
.  حياة أسلوب الفلسفة يرى وكان له، مثاًال  سقراط من أبكتيتوس اختذ  

٥٢



 أهداف حول ألفكاره رائًعا ملخًصا يـَُعده  للفيلسوف تعريفه جتد وأنت  
 يسرد وال بالفيلسوف، نفسه ينعت ال احلقيقي الفيلسوف:» قال إذ الفلسفة؛

 يقوله ما يطبِّقَ  أن قوة من أوِيتَ  ما بكلِّ  حياول بل الناس، أمام املعسول الكالم
 الناس على تسرد ال: مثًال  هذا، تفعل أن أيًضا أنت ُّّرب الواقعية، حياته على

 كما أنت ُكلْ  بل طعام، مأدبة على جيلسون عندما يأكلوا أن عليام كيف
!». الطعام يؤكل أن جيب

 
: لإلعجاب مثريًا للفلسفة تصنيفه كان كما  

 على. القواعد تطبق كيف حيكي الذي القسم هو الفلسفة يف قسم أهم  « 
 إثبات فيتضمن مناا، الثاين القسم وأما اإلنسان، يكذب أالَّ  جيب: املثال سبيل
 قواعد، على فيحتوي الثالث، القسم وأما اإلنسان؟ يكذب أالَّ  جيب ملاذا: هذا

 أُّل فمن الثاين، وأما الثاين، أُّل من الثالث القسم يكون. اإلثبات هذا وطرق
 يكذب أّال  جيب: عنده الوقوف جيب إذ فيام؛ قسمٍ  أهمَّ  يـَُعده  الذي األول

!  اإلنسان
 ُمْنَصّبا يكون ُّادنا فكل األحيان، معظم يف الرتتيب هذا فنعكس حنن، أما  

 الكذب عن نرتدَّد ال وهكذا التطبيق، أي األول، القسم وننسى اإلثبات، على
 على جيب ملاذا: فرضية على نربهن أن دائًما مستعدون لكننا احلاُّة، عند

!».  يكذب أالَّ  اإلنسان
 

٥٣



 أوريليوس  ماركوس  
)١٨٠ - ١٢١ (

 
 امسه صار تزوَّج وعندما ،»سيفريوس كاتيليوس أنيوس ماركوس « هو  
 إمرباطورًا أصبح عندما إنه بل بذلك، يكتفِ  مل لكنه ،»أوريليوس ماركوس«

.  »أنطونينوس أوريليوس ماركوس «اسم سعادته على أطلق
 

 وفاة بعد روما إمرباطور وأصبح تبنَّاه، قد كان الذي روما إمرباطور ابنة تزوج  
.  زوُّته والد
 أفكار وتبّىن  الفالسفة، بني مقعًدا شبابه يف لنفسه وحجز أدبِّيا، تعليًما تلقى  

 بالنيب يؤمن من كلَّ  يعاقب وكان أبكتيتوس، بأفكار وتأثر الرواقية، الفلسفة
.  اإلميان هذا ويعلن - السالم عليه -عيسى

 
. سعيًدا اإلنسان ليكون كافية والطبيعة العقل وفق احلياة إن: يقول كان  

 قال. »أنت «قائًال  نفسه به خياطب كان الذي »التأمالت «بكتابه اشتار
: مرة ذات
 فاي الروحية، األشياء وأما النار، كمياه وختتفي تتدفق، اجلسدية األشياء  «

.  »نسيان فاو الحًقا، امسك ذكر وأما كفاح، احلياة. كاألحالم
 

٥٤



  أفْـُلوِطينُ  
)٢٧٠ - ٢٠٣ (

 
 ديًنا، فلسفته من ُّعل وفيلسوفٌ  ُّديد، أفالطوينٌّ  ياوِديّة، أصولٍ  من مفكِّرٌ   

. صوِيفٌّ  بـُْعدٌ  هلا األفكار من مبزيجٍ  يتميَّز كما
 أي» nous «منه خيرج »الواحد « هو احلقيقي الكيان أن أفلوطني يرى  

. املادة عناا نتجت – بدورها – اليت »الكون روح « عنه تتمخَّضُ  الذي العقل
 ميكن ال. »النشوء «أو ،»االنبثاق «مصطلح االشتقاقات هذه على يطلق  

 ؟»الواحد «الكيان ذلك إًذا َمنْ  بالعقل، سوى األول الثالثة الكيانات إدراك
. تأكيد بكل اإلله

 ينبغي هذا ولفعل سامية، روحه َجبْعلِ  »الواحد « إىل االرتقاء اإلنسان يستطيع  
َينْ  يفتح أن له َينْ  يفتح الذي فالشخص قلبه، َعيـْ  هو إمنا الكلَّ  أنَّ  يدرك قلبه َعيـْ

 التيارات على كثريًا األفكار من النوع هذا أثَّر ولقد ،»الواحد « لذلك انعكاس
 من مسلمون مفكرون استمدَّ  املثال سبيل فعلى والغرب، الشرق، يف الصوفية

. »االنبثاق نظرية « منه رشد وابن سينا، وابن الفارايب،: أمثال
 بيد األفكار، هذه على قائمٌ  اإلسالمي التصوف أساس إن يقول من وهناك  
.  بِشدَّة الفكرة هذه يعارضون اإلسالميني املتصوفني أن
 
  

٥٥



 أوغسطينوس  
)٤٣٠ - ٣٥٤ (

 
 فلسفة أي ،»البطريركية الفلسفة «شخصيات أشار من. مسيِحّيا أسُقًفا كان  
 املسيحي، للدين املوَُّّاة االنتقادات على الرَّدَّ  حاول وقد ،»الكنيسة آباء«

 ذلك وكان. واملسيحية اجلديدة، األفالطونية بني للتوفيق يادف كان حيث
 الدفاع يف فكَّر أنه إىل باإلضافة والعقل، اإلميان، بني التوفيق أنواع من نوًعا

.  الدينية الفلسفة بواسطة والتقوية
:  يقول امسعه. »بريئة الكنيسة «إن تقول اليت الفكرة أوغسطينوس طرح  

 ،»بعقولنا فقط للحقيقة الوصول عن عاُّزين جتعلنا لدرُّة ضعفاء حنن  « 
 أخرى تلميحية كلمة وله ،»أفام حىت أصّدق:» شارية عبارة يف قال كما
 هنا تسريَ  أن من لك خريٌ  بطيًئا سريًا الصحيح الطريق يف تسري أن: « بارزة

.  »سريعةٍ  خبطواتٍ  وهناك
 معه كان احلال، بطبيعة الفكر هذا تـَبَـينِّ  يف وحيًدا »أوغسطينوس « يكن مل  

. ُّرجيوري ُّريوم، أمربوز،: الثالثة »اآلباء «كذلك
 فيام مبَنْ  اجلميع على الرهوِحيَّة الناحية من تتفّوق الكنيسة إن: « أمربوز قال  

تينية، إىل اإلجنيل َنصَّ  ترُّم فقد ُّريوم، أما ،»اإلمرباطور  بناء ودعم الالَّ
 اليت الكتابات من الكثري كتابة عرب أفكاره عن التعبري حاول كما األديرة،
.  ُمِاّمة مكانة البكارة محاية كيفية مسألة فياا احتّلت

٥٦



 بوثيوس 
)٥٢٤ - ٤٨٠ (

 
 وهلذا اغتيال، خمطط يف امسه وورد الرومان، زمن يف عاش مسيحيٌّ  فيلسوفٌ   

 ضربًا وقُِتلَ  الشديد، التعذيب صنوف لشىتَّ  تعّرض كما باإلعدام، عليه ُحِكمَ 
!  مسيكة بعصا

 الفلسفة يف وُّدت: « قاله وممّا ،»الفلسفة سلوى «عليه أطلق عمًال  ألَّفَ   
 على الربهنة كتاباته يف حاول. »املسيحية العقيدة يف أُّدها مل اليت السلوى
 دون اإلحسان وال عقاب، دون اإلساءة تبقى ال: « تقول اليت الفكرة صدق
. »مكافأة

 لرتمجة حثيثًا ُّاًدا بذل وهلذا وأرسطو؛ بأفالطون املعجبني أكرب من كان  
ُثل هل: « فيه قال ُّداًال  أطلق كما مؤلفاتما،

ُ
 وُّودها أفالطون زعم اليت امل

.  وفاته بعد لقرون استمرّ  الذي اجلدال وهو! »حّقا؟ موُّودة
 
  

 
 
 
 

٥٧



 َصافٍ  إيمانٌ 
 

 كانت. الفلسفة أصابت اليت الركود فرتة أي امليالدي، السابع القرن إىل وصلنا  
 والعقول، التمعات تسود الفوضى وأضحتِ  السنني، مبرور قّوتا تعزِّز الكنيسة
. األرواح وكذلك

. يتوّقعاا أحدٌ  يكن مل بسرعة ينتشر وبدأ الظروف، هذه ظل يف اإلسالم ظار  
 بذه الدين هذا انتشار عوامل أهم أن يعتقدون الفلسفة مؤرخي بعض أن حىتَّ 

 بسيطًا ديًنا كان. »املطر كقطراتِ  نقّيا إميانًا « للناس تقدميه كان السرعة
 اجلميع أنَّ  معناه فذلك ،»اهللا إال إله ال: «اإلنسان يقول فأنْ . وواضًحا وصافًيا

زَةً  أحًدا يعطي يكُ  فلمْ  النيب، ذلك يف مبن له عبيدٌ  . إضافية َميـْ
 ال بشكلٍ  واضًحا- اهللا كالم- الكرمي القرآن يظلّ  وسوف يزال، وال كان،  

، جماًال  يدع  اهللا صلى – حممد النيب عاشاا اليت املثالية احلياة كانت كما للشَّكِّ
 بسيطةٌ  الدين هذا ممارساتِ  أنَّ  واضًحا وباتَ  للجميع، معروفة – وسلم عليه

 يف للكنيسة احلال هي كما ضغط ملؤسسة مكان هناك يكن ومل للغاية،
 اإلسالم عصور تعرف ومل املفكرين، حرية من اإلسالم َحيُدّ  مل كما املسيحية،

 أن اجلميع من يريد كان الدين فاذا متاًما، العكس على بل العلماء، إقصاءَ 
 »تعقلون؟ أفال: «بسؤال العقل خياطب الوحي وكان حوله، من الكْونِ  يف يتفكَّر

 ذلك؟ بعد ماذا

٥٨



 وفاة بعد اإلسالمي الدين عام بوُّه والفقه واحلديث التفسري علماء نقل  
 والفلسفة والتصّوف، الكالم، مدارس أن غري التالية، األُّيال إىل الرسول
.  ضّيق نطاقٍ  يف حدث ذلك كان وإن األخرى، هي وتطوَّرت نشأت،

 
 عن للدفاع العقل إىل تستند كتًبا »واألشاعرة املعتزلة »الكالم علماء أّلف  

ُمون فكانوا الصوِفّيون، وأما اإلسالمية، العقيدة  الرَّامية االنضباط من مناذجَ  يقدِّ
 أنَّ  يف َشكّ  وال سامية، أهداف وراء السَّْعي على الروح وَحثّ  النفس، لرتبية

 كانوا الذين الفالسفة وأما الدين، انتشار عملية يف دورًا لعبوا كذلك أولئك
 وتأثروا اليونانيني الفالسفةِ  مؤلفاتِ  درسوا فقد اإلسالمية، الديار يف يعيشون

 الفلسفة، بني كتاباتم يف ميزُّون وكانوا وأرسطو، أفالطون: أمثال بعظمائام
.  اإلسالمية والعقيدة

 
  

 
 
 
 
 
 

٥٩



 الرَّاوْنِديّ   ابنُ 
) ٧٥٢ تـُُوفِّيَ (

 
. بالغرب مقارنةً  احلُرّ  للتفكري أكربَ  بتسامح تنظر اإلسالمية البلدان كانت  

 العقيدة متاًما تعارض أفكارهم كانت الذين والطبيِعيهون املادِّيهون، فحىت
. ُحبرِّيَّة أفكارهم عن التعبري على قادرين كانوا اإلسالمية

 عاش »َدْهرِيّا «فيلسوفًا كان إذ النماذج؛ هذه أبرزِ  أحدَ  الرَّاوْنِدي ابنُ  كان  
 املسلمون العلماء وكان! الزمانَ  يؤلِّه الذي الشخص هو والّدْهرِيه  املسلمني، بني

 ،»الدهريني «اسم املادِّيّ  الكيان مفاوم يتبَـّنون الذين املفكرين على يطلقون
ْهرِيّة «ووصف . أنشطة من يفعلونه ما على »الدَّ

 الزمان، مبرور مبفرده ظار شيءٍ  وكلّ  أَزلِّية، املادَّة: « يقول الرَّاوْنِدي ابنُ  كان  
 مصطلح ويطلق. املادية األفكار إحدى ذلك وكان! »خالق هناك فليس وهلذا

.  فلسفته على « الرَّاوِْنِديّة« 
 
  

 
 
 
 

٦٠



 الِكْنِديّ  
) ٨٦٦ تـُُوفِّيَ (

 
 ثريّا كان لكنه يتيًما، ترىبَّ . معروفة عائلة من ينحدر عريب أصل من فيلسوف  

 باسم الغرب عند يعرف. »املسلمني «الفالسفة أول ويـَُعده  خبيًال،
»Alkindus .«حمَُدَّد نظامٍ  إطارِ  يف الِكْنِديّ  فلسفة الفارايب صاغ .
 مؤلَّفٍ  مئة من أكثرَ  مؤلفاتُهُ  تبلغ إذ تقريًبا؛ الاالت كلّ  يف أعماًال  ألَّف وقد  
 والسياسية، والدين، والفلك، والرياضيات، والطب، الفلسفة،: مثل جماالت يف

تيِنّية إىل أعماله بعضُ  تـُْرِمجَتْ  النفس، وعلم . الالَّ
 يف أرسطو فلسفة على أْطِلقَ  الذي االسم وهو املّشائية، للمدرسة أبًا يـَُعده   

 اسم ُّاء هنا ومن ميشي، وهو دروسه يلقي أرسطو وكان. اإلسالمي العامل
 هذه عن املدافعون املسلمون املفكرون فيه اعتمد الذي الوقت ويف. مدرسته
. فكرية كطريقة األرسطية الفلسفة تبَـنَّوا فإ�م اإلسالمي، الدين على الفلسفة

. رشد وابن سينا، وابن الفارايب، نذكر املدرسة هذه علماء أشار ومن
 
 
 
 
 

٦١



 الرَّاِزيّ   بكر أبو
)٩٣٣ - ٨٦٥( 

 
 يويل كان. »الطبيعيني»بـ اإلسالمي الفكر تاريخ يف ُعرُِفوا الذين الفالسفة من  

 وتـُْرِمجَتْ  والكيمياء، بالطب ماتّما فكان والتجربة، باملالحظة، كبريًا اهتماًما
تينية إىل أعماله بعض .  الالَّ

 هدفٍ  أكربُ : « يقول كان! الوحي ينكر كان لكنه اإلله، بوُّود يؤمن كان  
 بالبعث يعرتف يكن ومل! بشدة األنبياء وهاُّم. »اإلله مضاهاة هو البشر حيمله
. آخر إىل ُّسد من الروح بانتقال آمن لكنه املوت، بعد
 العود عزف شبابه يف وهوى للدهشة، مثريًا والفلسفة للطب، اّجتاهه كان  

 الغناء ترك وُّاه على يتكاثر الشعر وبدأ السِّنه، به تقّدمتْ  وعندما والغناء،
 الطب يتعلم فبدأ ،»والشارب اللحية بني من الغناء خيرج أن يليق ال: « قائًال 

.  والفلسفة
! رأسه على بكتابه اضربوه  
 احلاكم فأعطاه عصره، حاكم على وعرضه الكيمياء، يف كتابًا الرازي ألَّف  

 ما لتطبيق يلزم ما كلِّ  بتجايز وأمر بكتابه، ُّاء ما تطبيق منه وأراد دينار، ألفَ 
 فغضب! الكتاب يف الواردة النظريات تطبيق عن عجز الرازي أنَّ  غري كتبه،
 على بالفعل فضربوه ،!»رأسه على بكتابه اضربوه: « قائًال  وأمر كثريًا، احلاكم
. بالعمى فأصيبَ  رأسه،

٦٢



 الصفا إخوان
 

 قريبة منطقة يف ظاروا الذين الفالسفة من جمموعةٍ  على أْطِلقَ  الذي االسم هو  
 سنرى املعلِّقون، قاله ما إىل نظرنا ما وإذا امليالدي، العاشر القرن يف البصرة من
.  »اإلمساعيلي الشيعي املذهب »لنشر َسَعْوا الفالسفة هؤالء أن
 تـَبَـّنوا كما اجلديدة، واألفالطونية اإلغريقية، بالفلسفة الصفا إخوان تأثر  
 اإليرانية للديانات آثارًا مؤلفاتم يف نرى أن نستطيع حيث ،»االنبثاق نظرية«

 ألف. أعماهلم يف مامَّةً  مكانةً  الباطنية التفسريات احتلت وكذلك القدمية،
 اليت بالتأثرات طعَّموها بعدما ونشروها أفكارهم، عن للتعبري رسالة ٥٢ هؤالء

.  الفكرية املدارس خمتلف من هلا تعرضوا
 أيب بقلم كتبت مث ،»رفاعة بن زيد «يقودها جمموعة يَدِ  على أعماُهلم مجَُِعتْ   

 موسوعة، صورة يف الرسائل هذه وتأيت. ِخْلَسة العامة بني ُنِشَرتْ  حىت سليمان،
 عصر يف فائقة انتشار سرعة وهي األندلس، إىل عام مائة حنو بعد وصلت وقد
!  احلايل عصرنا يف املتاحة االتصال وسائل من ُحرِمَ 
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 الفارابي 
)٩٥٠ - ٨٧٠ (

 
 يف يعرف. حممد احلقيقي وامسه تركستان، يف ُوِلدَ  ترِكّية، أصولٍ  من ينحدر  

 مدينة يف ُوِلدَ  ألنه الفارايب؛ لقب عليه أطلق» Alpharabius «باسم الغرب
.  »فاراب«
 مفكرين من املنطق يف دروًسا تلقَّى كما بغداد، مدارس يف تعليمه تلقى  

 بني التوفيق مؤلفاته يف وحاول اإلغريق، الفالسفة مؤلفات درس كما مسيحيني،
. والفلسفة اإلسالم

 
 ،»أفلوطني «أفكار من استفاد وقد املّشائية، املدرسة إىل الفارايب ينتمي  

 فلسفته أسس يضع كان بينما اجلديدة، األفالطونية املدرسة إىل بدوره املنتمي
: التايل يف بالوُّود املتعلقة أفكاره وتنحصر. اخلاصة

 موُّوًدا، ليكون أحدٍ  إىل حيتاج وال واُّب، وُّوده أن أي الوُّود، واُّب اهللا  
 ،»ممكنة «كائناتٍ  تـَُعدّ  اليت املخلوقات كلّ  وخالق األزل، منذ موُّود أنه كما
 موُّب اهللا أن كما. مرُِّّح اختيار نتيجة احلياة لنفساا وُّدت أ�ا أي

 عن صدر وقد األسباب، جتتمع إن ما »بالضرورة «خالق أنه أي بالذات،
 كل يف ُّديد عقل ُّاء وهكذا آخر، عقل انبثق منه مث ،»األول العقل «اخلالق

. أزلية واملادة لدرُّات، مقّسمة املخلوقات فإن ذلك، وخبالف. مرة
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 ،»املنبثقة العقول نظرية «إىل شديدةً  انتقاداتٍ  املسلمون العلماء وَُّّهَ  لقد  
 ألنَّ  ذلك ؛»أزلية املادة: « إن تقول اليت والنظرية ،»بالضرورة اخللق « وفكرة

 كما. له َعْونَ  وال نِّد، وال شبيَه، ال واحدٌ  اهللا أن على تنصه  اإلسالمية العقيدة
 لقد: « حنن نقول وحني خيلق، مل يُرِدْ  مل وإن َخَلق، أرادَ  فإذا إرادة، صاحب أنه

. وتعاىل سبحانه إرادته جتاهل يعين فاذا »بالضرورة خلق
  
 لكلِّ  احلال هي كما خلقاا، اهللا ألنَّ  ؛»أزلية املادة «إن القول ميكن ال  

.  خللقه نتيجة عدم من ُخِلَقتْ  اليت املخلوقات
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 مسكويه  ابنُ 
)١٠٢٠ - ٩٢٠( 

 
 جماالت يف أعماًال  وألَّف. النفس وعلم باألخالق، اهتمّ  إيراينٌّ  فيلسوفٌ   

 ليست الروح إنّ : تقول اليت الفكرة عن يدافع. والرياضيات والطب، الفلسفة،
 مبسألة ويقبل. اإلله وُّود إلثبات خمتلفة أدلة عدة يسوق وهو مادِّيّا، شيًئا

 قادرون الروحية الناحية من اْرتـََقْوا الذين األشخاص بعض إنَّ : يقول كما النبوة،
. وسيط بال معلوماتٍ  على احلصول على

 سيما ال كثريًا االنتباه لفت وقد. املّشائية للمدرسة مسكويه ابن ينتسب  
 واعلم. احلميدة األخالق اإلنسان إكساب بإمكانية يؤمن إذ األخالقي؛ بنظامه

.  »األخالق تذيب: «كتاب هو أعماله أشار أحد أنَّ 
 من سخر سينا ابن إن: تقول رواية وهناك شيخوخته، يف باخلََرفِ  أصيب  

! حّقا هذا فعل قد كان إذا عيًبا ارتكب ولقد تلك، حالته
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 الهيثم  ابن
)١٠٣٩ - ٩٦٥ (

 
 النظام عن حتدث من أول يـَُعدّ . العراق ُّنويب اليوم الواقعة البصرة من ينحدر  

.  املعلومات مشكلة حول دراساتٌ  وله الشمسي،
- بالرؤية يتعلق فيما - وقال البصريات، جمال يف دراساتٍ  أُّرى فيزياء، عامل  
 من خترج األشعة هذه أن ذلك قبل يُعتَقد وكان األشياء، من خترج األشعة إن

.  اإلنسان عني
 يُعدّ  كما أرسطو، فلسفة وتعجبه العلوم، كلّ  أساسَ  الفلسفة اهليثم ابن يـَُعده   

. له بالنسبة عناا غىن ال اليت األشياء أحد املنطق
 غربيني وعلماء مفكرين، يف أثَّر كما الغربية، اللغات إىل مؤلفاتُهُ  تـُْرمجت  

. كيبلر ويوهانز بيكون، روُّر: أمثال
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 البيروني  ريحان أبو
)١٠٥١ - ٩٧٣( 

 
 عن أمه فرَبـَّْته صغري، ِسنٍّ  يف وهو والده تـُُوىفَِّ  ترِكيٍّ، أصلٍ  من وعاملٌ  فيلسوفٌ   

 بتحصيل اهتمَّ  كما. فضولُهُ  يادأ ال شغوفًا طفًال  وكان احلطب، بيع طريق
. اخلوارزمية الدولة ملوك عاد يف له وختّصص مبكِّر، عمرٍ  يف عليه وأقبل العلم،
.  حيناا لفرتة وزيرًا عمل أنه لدرُّة الغزنويني عاد يف كبريًا تقديرًا القى
   

 الفلك علم جماالت يف عديدة أعماًال  سطّر . متميّـزًا وصيدلِّيا طبيًبا كان
 حول النظر وُّاات سينا ابن مع تبادل. والفيزياء التاريخ والرياضيات والطب
 قضايا يف وتناقشا بيناما، املتبادلة اخلطابات طريق عن والفلسفة العلم، مسائل
. مامَّة

 
 وحتدث نفساا حول األرض دوران إىل فأشار فائق، بذكاء يتمتع البريوين  كان 

اهه حتديد واستطاع االستواء، خط طول حبساب وقام األرضية، اجلاذبية عن  اجتِّ
دَ  اآلالت، من كبريًا عدًدا اخرتع كما الرياضية، بالعمليات  النوعي الوزن وحدَّ

. احلالية قيماا من تقرتب عالية بِدّقة السوائل من أنواع 6و صلًبا، ُّسًما 23لـ
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 كتابًا كتب عودته وعند للاند، سياحية رحلة يف »الغزنوي حممود «  استدعاه 
 بعض وتـُْرِمجَتْ  العلم، من ُِّّدا كثرية فروع يف كتًبا ألَّف كما رحلته، حول
». Aliboron «باسم الغرب بالد يف ُعرف وقد الغربية، اللغات إىل كتبه
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 سينا  ابن
)١٠٣٧ - ٩٨٠ (

 
 يف كتابه كان ،»Avicenna « بلقب الغرب يف اشُتار وطبيب، عامل  

 يف ُدّرس فقد العصور، َمرّ  على دراسيٍّ  وكتابٍ  مرٍُّع، مبثابة “الشفاء «الطب
. سواء َحدٍّ  على والغرب الشرق مدارس

. كالفارايب مّشائي وهو بم، وتأثَّر اإلغريق، الفالسفة حياة سينا ابن  درس 
. بالدين الفلسفة بني للدمج كبرية ُّاوًدا بذل وقد
 علياا يطلق كان “خالصة روًحا «األمر بادئ يف خلق اهللا أن سينا ابن يرى  
. »األول السبب «هو الكيان هذا فكان ،»املؤثر العقل«
 تأثرياتٍ  من حيمله ملا نوعه؛ من فريًدا يـَُعدّ  للتصوف مفاوما طوَّر كما  

َؤثّر بالعقل التَّصل بالعلم اإلنسان نضج لو: « قال ما بني ومن. أفالطونية
ُ
 امل

.  »املطلقة احلقيقة وأدرك
.  أفكاره يكّرر فكان اإلهلية، واإلرادة املاّدة، خيصه  فيما كالفارايب آراؤه كانت  
 الغربية، الفلسفة على عميقٌ  تأثريٌ  هلم كان الذين املفكرين من سينا ابن يـَُعده   

). السِّكوالئِّية (املدرسية الفلسفة نشأة يف دورًا لعب كما
 ابن األطباء وأستاذ الفيلسوف، قاله كالمٌ  هو يلي ما فإن يبدو، ما وعلى  

 مجعت: «فيقول الوزن، وزيادة والتغذية، الصحة، يف مشاكل يعانون ملن سينا
، قلَّ  ما الكالم وخري بسطرين، الطب علم لكم  القليل، كل تأكل، عندما ودلَّ

٧٠



. اهلضم يف فالشفاء األكل، بعد ساعات خلمس أربع من مرور حىت تأكل وال
 للمعدة فاملرهق هضمه، املعدة على يسال ما األكل من مقدارك وليكن

. »الطعام بعد الطعام أكل هو علياما ثقًال  واألكثر والنّفس،
 

: شيء كل قبل األدب  
  »األدب؟ تعلَّمتَ  أين من:«احلكيم لقمان سألوا  
. »األدب عدميي من: «قال  
 »ذلك؟ وكيف: «فسألوه  
.  »أفعاهلم جتنهبَ  حاولت:«فقال  
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   أنسلم كانتربري أسقف
)١١٠٩ - ١٠٣٣( 

 
 الفلسفة«مؤسس ويـَُعده  الوسطى، القرون فالسفة أوائل من مسيحيٌّ،  

 ذو بارع جمادل املسيحية، العقيدة عن الدفاع بـاسم وتنقَّل سافر،. »السِّكوالئِّية
. املدهشة املنطقية أالعيُبهُ  ولديه ُحّجة،

. سينا وابن الفارايب،: أمثال املسلمني املفكرين كتب من استفاد  
 ينسى أن جيب كبرية أفكار أُّل من يعيش الذي الرُّل:«إن يقول كان  

 املصطلح فاذا ،»السِّكوالئِّية «مصطلح عن أيًضا لنتحدث باملناسبة. »نفسه
. الوسطى القرون يف ظار وقد الفلسفية، النصوص يف بكثرة مستخدم

 الدين بني أو واإلميان، العقل بني التوفيق الفلسفة هذه من اهلدف كان  
 على مستمرّةٌ  ُّداالتٌ  بدأت. أرسطو فلسفة ِوْفقَ  نظاًما أقاموا وهلذا والفلسفة

 ال؟ أم حقيقية العوامل هل: ََُّدِيلّ  موضوع أهمّ  هو ذلك وكان قرون، مدى
 املعارضون، أما املدرِسّيون، عنه دافع ما وهو حقيقية، إ�ا يقول كان فأفالطون

. »موضوِعّيةٌ  واقِعّيةٌ  هلا ليس جمّردة أمساء عن عبارة فاي ال،: «يقولون فكانوا
. »االمسية الفلسفة»بـ يُعرف ما ظار هنا ومن
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 الَخّيام  ُعَمرُ 
)١١٢٣ - ١٠٤٤ (

 
 ،»إبراهيم بن عمر الفتوح أبو «احلقيقي امسه إيراِينٌّ، وفيلسوفٌ  وشاعٌر، عاملٌ،  

.  »اخلّيام«بـ ُلقِّبَ  وهلذا ويبيعو�ا؛ اخليام، يصنعون أُّداده كان
 يف األكرب النصيب ولرباعياته. بالرباعيات املعروف الشعر أساتذة أشار هو  

 ذات خمتصرةٌ  قصريةٌ  بأ�ا تتمّيز أشعارٍ  عن عبارةٌ  وهي القدر، بذا شارته تكوين
 التحسهر، دائمُ  متشائِمٌ  فاخليام فلسفته، إىل بالنسبة أما البيان، سالةِ  بسيطةٍ  لغةٍ 

. دامس ظالمٍ  يف وحيدٍ  يتيمٍ  كطفلٍ  يبكي .والشكوى
 يفعل؟ أن عساه ماذا إًذا  
 أيدينا، بني من خنسره شيء وكله  زائلة، عابرة الدنيا دامت ما حييا، أن عليه  

.  ذلك وراء مبا تبالِ  وال بيومك، يوَمكَ  فِعشْ 
 على املرتددين معشوق كان وهلذا أشعاره؛ يف اخلمر عن كثريًا يتحدث  

! احلانات
 مجيع إىل ِعدَّة مرات رُباعيَّاتُهُ  تـُْرِمجَتْ  وقد الغريب، العامل يف وحمبوبٌ  معروٌف،  

ِاّمة اللغات
ُ
.  امل
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 » حامد أبو «الغزالي محمد
)١١١١ - ١٠٥٨ (

 
ا، والده يكن مل صويف، وفيلسوف مسلم، عامل  

ً
 للعلم عاشًقا كان لكنه عامل

 وصية الغزايلّ  فنفَّذَ  العلم، بتحصيل املوت فراش على وهو أوالده أوصى أنه حىت
ا ليصبح وُّه أكمل على أبيه

ً
. كبريًا عامل

 أزمة عاش أن بعد له �ًجا الصوفية واّختذ. النظامية املدرسة يف أستاًذا عمل  
: التايل النحو على والفلسفة بالعلم شغفه يشرح فاو فكرية،

 هذه كانت ولقد احلقائق، لفام متعطًِّشا شخًصا كنت شبايب بداية منذ  «
 حقيقة وفام معرفة، هو هديف إن: لنفسي قلت األمر بادئ ففي فطرية، عادة

. »األمور
 ويـَُعده  كتابًا، سبعني من أكثر كتبه عدد فبلغ وكتب، فكر توقهف، دون قرأ  

 يف األساسية الكتب من »الدين علوم إحياء:« أمساه الذي الضخم العمل
. الّتَصوهف

 الكتاب هذا يف ينتقد حيث كبرية، شارة »الفالسفة تافت: «لكتابه كان  
 طرحام بسبب سينا وابن الفارايب،: مثل املّشائية املدرسة من مفكرين أفكار
. الغرب بفلسفة متأثّرين العقيدة ختالف أفكارًا

٧٤



 فرتة يف فقط العقل على تعتمد اليت تفسرياتم أخطاء إلثبات فيه يسعى وكان  
 مساوئ على أيًضا ويربهن متأخرة، مرحلة يف يزال ال فياا العلمي التطور كان
. الدين يف املغالطات هذه َخْلطِ 

 العقل طريق عن املعرفة اكتساب ميكن أنه ويرى املعرفة، دقة عن يبحث وظل  
 فإن احلواس، نطاق عن اخلارُّة املسائل يف ولكن املادية، العلوم يف واحلواس
. املطلقة احلقيقة إدراك عن تعجز احلواس

 خارج تكون اليت الاالت يف املعرفة الكتساب الوحيد السبيل هو احلدس إن  
 نضج الذي الشخص روح أمام تُفتح ُّديدة نافذة وإن الشعور، نطاق

 املعرفة هذه اكتساب طريقة وإن النافذة، تلك عرب احلقيقة فريى بالتصوف،
.  الوالية يف »اإلهلام«وبـ النهبُـّوة، يف »الَوْحى«بـ ُيسمَّى

تينية، إىل أعماله وتـُْرِمجَتْ  األندلس، طريق عن أفكاره على الغربُ  اطَّلعَ     الالَّ
 الشَّكِّيّ  ُّانبه »ديكارت«تـَبَـّىن  إذ املفكرين؛ بعض على كبريٌ  تأثريٌ  له فكان

 مذهبه »برُّسون «وذهب الّرد، للعقل نقده »كانت «تـَبَـّىن  فيما املناِجّي،
.  »املعرفة مصدر هو احلدس: «إن قال عندما

 
  

 
 
 

٧٥



 البغدادي  البركات أبو
)١١٦٩ - ١٠٧٦ (

 
 زمن يف عاش ياودية، أسرة من ينحدر بغداديٌّ  »اهللا هبة «احلقيقي امسه  

 وانتقد عمره، أواخر يف اإلسالم اعتنق ماهرًا، طبيًبا بكونه وُعِرفَ  العباسيني،
. الياودية املعتقدات

 اإلشراقيني، مذاهب من أيٍّ  إىل أبًدا ينضم فلم املستقلني، الفالسفة من يـَُعده   
ّشائني من كّال  انتقد بل عصره، يف انتشارهم شاع الذين واملّشائني

َ
 واملعارضني امل

. هلم
ْعتربُ  : «كتابه نال  

ُ
 الكتاب هذا يف ويتناول واسعًة، شارةً  »اِحلْكمة يف امل

 تتعلَّق مامَّة آراءَ  فيه ويُبدي وامليتافيزيقا، والفيزياء، املنطق، حول موضوعاتٍ 
.  واملكان والزمان، واحلركة، بالوُّود،

 
: التَّايل النحو على العلوم َصنَّفَ  وقد  
 

 ضمن والفيزياء والكيمياء، الذهنية، العلوم ضمن يندرُّان والرياضيات املنطق،  
 العلوم ضمن فيدخالن وامليتافيزيقا، اإلهليات علم أما التجريبية، احلسية العلوم
.  العقلية
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 أبيالر  بيار
)١١٤٢ - ١٠٧٩( 

 
. إقطاِعّيا كان الذى والده مثل يكون أن رفض فرنِسيّ  دينٍ  وعاملُ  مفكٌِّر، هو  

 الثانية يف يزال ال وهو مدرسة، وافتتح. بالعلم لَوَلِعهِ  باريس إىل الذهاب اختار
هوت، اجلديل املنطق علم لطالبه ودّرس عمره، من والعشرين  حياول كان والالَّ
 من لكلٍّ  الفلسفية اآلراء فخالف منطقّي، أساسٍ  على الديين النقاش تأسيس
هوت علم إىل مدخل «كتابه أحرق لكنه. واالمسيني الواقعيني  بسبب » الالَّ

. املعارضة آرائه
 

 بذا إلواز عم يقبل مل ِسرّا، وتزوُّاا إلواز، تدعى فتاة عشق يف أبيالر وقع  
 مّتخًذا راهًبا بعدها من ليصبح! َفَخُصوه الرُّال من جمموعة فاستأُّر الوضع،

.  مريرة صامتةً  حياةً  عاش أن بعد َوتـَُويفَِّ  له، مقرّا الدير من
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 باجة  ابن
) ١١٣٨ تـَُوفِّيَ (

 
 عمل ،»الصائغ بن حممد بكر أبو :» بالكامل وامسه األندلس، فالسفة من  
.  شبابه يف ومات الدولة، شؤون يف
 يستطع فلم َمرِنَة، غري وشخصيته ويتمّناه، موته ينتظر متشائًما رًُّال  كان  

. العود يعزف وكان باملوسيقى، اهتمَّ  كما بيئته، مع التكيف
 وكتب أرسطو، أعمال شرح األندلسيني، املّشائني مذهب أنصار من كان  

. الغزايل انتقادات على رّدا مقاالتٍ 
 هنالك ليس وأنه العلم، لتحصيل الوحيدة الوسيلة هو العقل أن يرى كان  

. أرقام هيئة على الكائنات ويصف احلواس، طريق عن املكتسبة للمعرفة قيمة
 احلاملني الفالسفة من ويـَُعده  بالفلسفة، تتعلق رسالة وعشرين أربعٍ  على له عثر  

. فاضل مثايل مبجتمع
 أيًضا تأثريه له كان كما بعده من ُّاءوا الذين األندلسيني الفالسفة يف أثر  

تيِينّ، العامل على  »  Avempace .« بـاسم الغربية الفلسفة يف ُعرف وقد الالَّ
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 المقتول  السهروردي
)١١٩١ - ١١١٥ (

 
 قد وكان . أُْعِدمَ  أنه بسبب ؛ »املقتول«بـ ُلقِّبَ  اإلشراقية، الفلسفة مؤسس  

 حكمة «باسم املعروف بكتابه اشُتار. املامني الدولة رُّال من لكثري دّرس
. »اإلشراق

 املدرسة «فلسفة طوَّر ذلك وبعد املّشائني، مذهب إىل مال البداية يف  
 احلديثة األفالطونية آثار وتبدو. والعقل احلدس بني اجلمع خالل من »اإلشراقية

: إن قال. املعرفة لتلقِّي كطريقٍ  والعقل احلدس بني مجع أنه كما فلسفته، على
. »احلقيقة إلجيادِ  كافيةٍ  غريُ  ولكناا الزمٌة، العقلية املعرفة«
 النشوة، حبالة يقبل مل ولكنه واملشائية، الصوفية، بني اإلشراقية الفلسفة يف  مجع 

. الصويف التقليد يف املعروفتني والوُّدان
 وتأثَّر الزرادشتية التعاليم من أخذ الساروردي إن الفلسفة مؤرخي بعض يقول  
. االتامات تلك رفضوا أتباعه لكنَّ  اإلشراقية، للفلسفة تطويره عند با
 مفّكرٌ  هناك كان فقد: األمور ختتلط ال حىت امللحوظة تلك إىل نـُنَـوِّهَ  أن ونريد  

 بأيب امللقَّب الساروردي عمر الدين كشااب ،»الساروردي«باسم ُعِرفَ  آخرُ 
 الطريقة صاحب وهو أقربائه، من وكان املقتول، الساروردي عاصر الذي حفص

.  »املعارف عوارف«املشاور الكتاب ومؤلف الساروردية،
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 طُفيل  ابنُ  
)١١٨٥ - ١١٠٦( 

 
 غرناطة، مدينة يف بالطب اشتغل دولة، ورُّلُ  أندلِسيٌّ، وفيلسوفٌ  طبيبٌ   

 »األسرار كاتب «منصب يف الوالة جبانب وَعِملَ 
. أرسطو بفلسفة وأُعجب اإلغريق، الفالسفة أعمال قرأ  
. الساروردي وضعاا اليت »اإلشراقية «فلسفة تبَـّىن   
 واإلحساس، التفكري طريق عن اإلله معرفة يستطيع اإلنسان أن طفيل ابن يرى  

. الوحي ُّانب إىل املعرفة الكتساب طريقة العقلَ  يـَُعده  كما
. هذه أفكاره يثبت كي »يقظان بن َحيّ  «أمساها فلسفية رواية كتب قد كان  

 ُّزيرة يف وحيًدا نشأ »َحيّ  «يدعى طفل حول باختصار الراوية أحداث وتدور
 علم حىت يفكر بدأ َكبُـرَ  أن وبعد أحد، من معرفة أية اكتسب قد يكن ومل

. والعقل احلدس طريق عن خالقه
تينية إىل الكتاب هذا تـُْرُِّمَ    . كبريًا اهتماًما ونال عشر، السابع القرن يف الالَّ
 

 رواية من قرون قبل ُكِتَبتْ  قد كانت »يقظان بن َحيّ  «رواية أن إىل انتبه  
!  »ديفو دانيال «ألفاا اليت » كروزو روبنسون«
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 رشد  ابن
)١١٩٨ - ١١٢٦ (

 
 والطب، والفلك، واألدب، والفقه، الكالم، علم درس. أندلِسيٌّ  فيلسوفٌ   

. قرطبة يف القاضي منصب شغل كما. احلاكم لقصر طبيًبا بصفته وعمل
. أعماله من الكثري وشرح ترُّم، حيث له، وحمُِّبا أرسطو مبذهب خبريًا كان  

 تناقضات نقد أُّل من الغزايل كتبه الذي »الفالسفة تافت «كتاب انتقد
. »التاافت تافت»وهو الصيت ذائع مؤلف يف عليه وردّ  الفلسفة،

 
 باملذهب املؤمنني العقالنيني الفالسفة من وكان علًما، الفلسفة يـَُعده  كان  

. العقلي
 النقلية العلوم وشرح اإلسالمية، بالعقيدة املتعلقة كتاباته يف عقله على اعتمد  

 أفكاره، بعض بسبب مسلمون علماء انتقده لكن فلسفته، مع يتَّفق بشكل
. الشعب من العامَّة هلجوم تعرَّض كما

 
 رشد، ابن حول آرائام عن وسأهلم قرطبة، علماء املنصور السلطان مجع وهلذا  

!  كفر مناا وُّزءًا ضالٌل، أفكاره من ُّزءًا أن فرأوا
 حياة إىل أقربَ  حياة ليعيش ثروته، منه وُسِحَبتْ  رشد، ابن ُسِجنَ  وعليه  

ْنفي،
َ
. احلال هذه على وميوت بائًسا، األخرية سنواته ويقضي امل
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 والفقه، والكالم، الطب،: مقدمتاا يف ُّاء كثرية جماالتٍ  يف كتًبا ألَّفَ   
تينية الِعْربيّة، للهغتني قصرية مّدةٍ  يف أعمالُهُ  وتـُْرِمجَتْ  والفلسفة،  والالَّ

. باهتمام كتبه األوروبيون قرأ. الغريب العامل يف» Averroes «باسم ُعِرفَ   
.  والناضة اإلصالح حركات يف أفكاره وأثرت  
 وُعوِقبَ  الكنيسة، من بضغطٍ  الفرتات بعض يف أعمالُهُ  ُحِظَرتْ  لكن  

 حرقًا »ريسويك فون هريمان «اهلولندي الفيلسوف فأعدم احلظر، هلذا املخالفون
! رشد ابن أفكار عن لدفاعه

 
 أناديك أن بإمكاين هل كثريًا، أحببتك لقد: أرسطو خماطًبا رشد ابن جند  

  بأيب؟
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 الرازي  الدين فخر
)١٢٠٨ - ١١٤٨ (

 
ا كذلك والده كان إيراِينّ، عاملٌ   

ً
 الكالم: مثل عصره علوم تعّلم كبريًا، عامل

 الرياضيات تعلهمه ُّانب إىل هذا والتفسري، واحلديث، والفقه، واألدب،
. والطب والفلك، والكيمياء،

ا  كان 
ً
 حكام مبديح حظى كما ذهب، أينما باهتمام ُيْستقبل عظيًما عامل

. زمانه
. وامليكانيكا والكيمياء، الفيزياء، جماالت يف أعماَال  وألَّف دراساٍت، أُّرى  

 حىت با معموًال  زال ما واحلركة والقوة، والضوء، بالصوت، تتعلَّق أفكارًا وضع
. هذا يومنا

. الفلسفة على الكبرية تأثرياته بسبب الكبار؛ الفالسفة أمساء بني امسه سجل  
 زمانه يف الشائعة باملعتقدات املتعلقة املواضيع ودمج لشرح، حماوالتٌ  له كانت  

. وأفالطون أرسطو، فلسفة خالل من
 

 قد كانت الفلسفية، املدارس من وشبيااتا »املّشائية املدرسة «ُّانب وإىل  
م اليت املذاهب نشأت  الباطنية أفكار وكانت كاملعتزلة، النقل على العقل تـَُقدِّ

 يف ودخل األفكار، هذه مكافحة يف الرازي فبدأ يوم، بعد يوًما انتشارًا تزيد
. الباطنية أفكار هلدم وسعى املعتزلة، مفّكري مع مناظراتٍ 
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 وتأثريٌ  وقعٌ  وخطبه لكالمه فكان ُمَفوًَّها، وخطيًبا حاذقًا، منطقّيا الرازي كان  
 ينجو كي بسوٍء؛ عنام يتكلَّم بأالَّ  فوعدهم بالقتل، الباطنيون هّدده أنْ  لدرُّة
. بنفسه

 التفسري «كتابه وأما. والرياضيات واملنطق، والفقه، الكالم، علوم يف كتًبا ألف  
. تلته اليت األعمال من للعديد مصدرًا كان فقد ،»الكبري

 
 الثروة  
 

 ،»قدميك؟ حتت اليت الثروة برغم اَحلدّ  هلذا فقريٌ  أنت ملاذا: « فيلسوفٌ  ُسِئلَ   
!».  األرض على من ألخذها االحنناء عليَّ  جيب ألينِّ : « فأُّاب
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 الَبغداديّ   اللطيف عبد
)١٢٣١ - ١١٦٢ (

 
 فإنه بغدادي، أنه من وبالرغم املؤرخ، صفات من فيه معروف، وطبيب حكيم  

.  األناضول مدن يف عمره معظم قضى
 علم جمال يف بأعماله أيًضا وُعِرفَ  ،»امليتافيزيقا «حول أعماله إلينا وصلت  

. اخلصوص وُّه على التشريح
 كذلك وله ،1788 عام الغربية اللغات إىل »واالعتبار اإلفادة «كتابه ترُّم  

. اخلمس احلواسّ  يتناول عملٌ 
 مذهبٍ  أو ما، مدرسة إىل انضمّ  قد يكن فلم املستقلني، الفالسفة من يـَُعده   

. وشّكاًكا ناقًدا فيلسوفًا بكونه ُعِرفَ . معّني 
 كتاب شرح وقد. بم تأثّر من أكثر هم والغزايل سينا، وابن الفارايب، كان  
. الفارايب ألفه الذي »املنطق«
فّكرَْين أفكار يف الضعف نقاط إظاار على عمل  

ُ
. ميمون وابن الساروردي امل

 يكن مل املامة، انتقاداته من وبالرغم. حياته حول كافية معلومات هناك ليس  
. الفلسفة تاريخ يف تُْذَكرُ  إسااماتٌ  الفيلسوف هلذا
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 الشيرازي  سعدي
)١٢٩٢ - ١٢١٣ (

 
 عصره علوم تعلَّمَ  أن بعد طويلةٍ  برحالتٍ  قام. إيراِينٌّ  وحكيمٌ  وصويفٌّ، شاعٌر،  

. األساسية
 يف وثلثه طّوافًا، سائًحا وثلثه العلم، طلب يف عمره ثُلثَ  قضى أنه يـُْرَوى  

. الكتب تأليف
 لكن منعزلة، حياة يعيش أن أراد شرياز إىل وعاد رحالته، أكمل أن بعد  

 واملوسم مجيلة لروضة للذهاب وَدَعْوه الفكرة، هذه عن يرتاُّع ُّعلوه أصحابه
 كتابه تأليف هناك فقرر الصباح، حىت هناك فتسامروا الربيع، حيناا

: األمر هذا علينا يروي له نسمع بنا هّيا. »كلستان«
 الرحيان وأزهار بالورد، ردائه طرف مأل وقد صديقي، ألرى أنظر يب وإذْ   «

 الورد أن أيًضا أنت تعلم: له فقلت املدينة، إىل يصحبين أن ويريد والياقوت،
 بأشياءَ  قلبك تعلق ال احلكماء ويقول بستان، وال تبقى روضة فال قصري، عمره
. زائلة

  تنصحين؟ مباذا أفعَل، أن عسايَ  ماذا إًذا حسنا،: فسألين  
. األرواح وحيتضن الصدر، ويشرح العني، يداعب كتابًا سأؤلف: فقلت  

 دوران يتمكن ولن أوراقه، تُْذِبلَ  أن اخلريف رياح تستطيع لن عمًال  سيكون
 تعالَ  ورد؟ من حزمة تنفع فبماذا. اخلريف ُحزن إىل ربيعه صفاءَ  حيوِّلَ  أن األرض
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 متفّتحٌ  بستاين وردَ  ولكن أيام، ستة أو مخسة الوردة فُعمر ورقة، بستاين من خذْ 
. ميوت وال يَْذبُُل، ال دائًما

 
 ُّاء الذي »كلستان « كتاب وألَّف وعده، الشريازي صدق لقد  

 حيّب، فاو أبًدا؛ الكتاب هذا أوراق َتْذبُلْ  مل وبالفعل ،»الزهور روضة:«مبعىن
. قرون ٧ منذ ويقرأ

 أسرار حيكي كما والنثر، الشعر بني وجيمع اإلنسان، على الكتاب هذا يركِّز  
. قصرية قصص صورة يف الكرمية األخالق ودقائق احلياة،

 
 العقل ميزان  
 

 املرء؟ عقل مستوى تفام كيف: حكيم سئل  
. كالمه من: فقال  
 أبًدا؟ يتكلم مل وإذا: فقالوا  
!  الدرُّة هلذه ذِكيٌّ  إنسانٌ  هناك ليس: وقال فضحك  
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 عربي  بن الدين محيي
)١٢٣٩ - ١١٦٥ (

 
 رحالت يف خرج امرأة، كانت أساتذته أول. أندلِسيّ  ومتصوفٌ  ومفّكٌر، عاملٌ   

. عمره من األخرية السنوات يف األتراك السالطني من اهتماًما والقى طويلة،
 

 له كانت كما هذا، يومنا حىت تأثريُهُ  واستمرّ  كاريزِمّية، بشخصية يتمتَّع كان  
 الفتوحات:« باسم معروفـَْنيِ  مشاورين كتابـَْنيِ  ألَّفَ  فقد للغاية، كثرية أعمال
َكِّيَّة

 هو أنه حىت فاماما، يصعب هذان وكتاباه ». احلكم فصوص «و ، »امل
! »مقامي إىل يصل مل من كتيب يقرأ ال «فيقول ذلك، يدرك أيًضا

 
 عن فياا ودافع أعماله، يف كثريةً  صفحاتٍ  الفلسفة ملوضوعات خصص   وقد

.  »الوُّود وحدة نظرية« 
 كثري كالم حوله دار وهلذا تفسريها؛ إساءة ميكن بأفكار كتاباته بعض ُحتَّمل  

. واسع وُّدل
 

 غري موُّود ال: « تقول األساسية، فكرته هي اليت »الوُّود وحدة نظرية «إن  
 إنه. الروحانيني السائحني حمطات إحدى وتعترب. »وخيالٌ  وهمٌ  عداه وما اهللا،
. ناقص لكنه ُمْباج، مقامٌ 
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 الكائنات وسائر نفسه يرى فاو هلذا املقام، ذلك إىل عريب ابن ارتقى وقد  
 ففي موُّودين، كأ�م بََدْوا وإن حىت: «فيقول موُّودة، غري وكأ�ا األخرى،

 وكأ�ا تبدو اليت املخلوقات مجيع فاو سواه، أبًدا شيءٌ  هناك ليس األمر حقيقة
. »عنه منفصلة

 هناك ليس الوردة، هي املرآة «فيقول مرآة، يف وردة يرى مبن الكالم هذا يشبه  
. »الوردة سوى هناك فليس مرآة،

 إنه ويقولون ،»شيءٍ  كلّ  هو اهللا:«إن القائل هذا كالمه العلماء بعض ينتقد  
  »اهللا من شيءٍ  كلّ : «إن القول عليه ذلك من بدًال 

 اليت الواحدية وبني ،»األكربية «أي الوُّود، وحدة نظرية بني اخللط جيب ال  
 ففي الشكل، ناحية من هو بيناما فالتشابه واحًدا، شيًئا والكون اإلله تعترب

 الوُّود وحدة فإن الكون، باسم إلهٌ  يوُّد ال أنه الواحدية فيه تـَُعدّ  الذي الوقت
.  اإلله باسم كون يوُّد ال أنه ترى
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 الَقْوَنِويّ   الدين صدر
)١٢٧٤ - ١٢١٠( 

 
 ترىبَّ  العربية، باللغة أعماله كتب تركي، أصل من أناضويل ومتصوف عاملٌ   

. أمه زوج كان الذي عريب بن الدين حميي يَدِ  على وتتلمذ
. بالَقْونَِويّ  تلقيبه ُّاء هنا ومن قونية، إىل مالطية من انتقل معلمه موت  بعد 

 عناا دافع اليت الوُّود وحدة لنظرية أفضل تفسري يف الَقْونَِويّ  أعمال سامهت  
 خالل به خاصة شروًحا فأضاف اجلاّف، بالنَّقل يكتفِ  مل لكنه عريب، ابن

. الوُّود وحدة ملفاوم توضيحه
 خمتلف يف وجتادال معه، األفكار وتبادل الطوسي، الدين نصر كاَتبَ   

. الفلسفة موضوعات
 

: اآليت النحو على تلخيصاا ميكن مقاالتٍ  كتب  
 

 ميكن وال أبًدا، اهللا ذات إدراك ميكن ال العقل، طريق عن اهللا معرفة ميكن ال  «
 أن وحمَُالٌ . موُّودة غري داولناا العربيكون، بن عناا دالفع صفاته، سوى معرفة
. »إرادة صاحب اهللا أن ذلك اخللق، على جمربًا يكون

 جمال يف الباحثني أن سّيما ال اليوم، حىت بأمهيتاا حتتفظ كتبه زالت ما  
. هلم كمصدر إلياا يرُّعون التصوف
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 الطَّْوِسيّ   الدين نصيرُ 
)١٢٧٤ - ١٢٠١ (

 
 تعليًما تلّقى. للعلم حمُِّبا والده كان »َطْوس «مدينة يف ُوِلدَ  خراساِينٌّ  فيلسوفٌ   

 الشيعة لطائفة ينتمي. والفلسفة والفلك، الرياضيات، علوم وتعّلم َُّّيًدا،
.  املّشائني الفالسفة من ويـَُعده  اإلمساعيلية،

 
 أطلق املناطق تلك على »هوالكو «استوىل وحني العباسيني، عاد يف ُسِجنَ   

 ُوضع الّطْوِسّي، من بتشجيع بغداد فتحت وعندما ُّواره، إىل وأخذه سراحه،
! بسجنه أمر الذي اخلليفة عني يف معدِينّ  سيخٌ 

 
 مجع كما. اخلاقان من بدعم مراغة يف ومكتبة فلكّيا، مرصًدا الطَّْوِسيّ  بىن  

ِنّية، وافته أن إىل املرصد ذلك يف بنفسه هو يعمل وظلَّ  عصره، علماء كبار
َ
 امل

ًما سجَّل . واهلندسة الَفَلِك، جماَيلِ  يف كبريًا تقده
 

 واملعادن واهلندسة، الفلك، مواضيع يف معظماا كتابًا ستني من أكثرَ  ألَّفَ   
. واألخالق

 فصولٌ  به ترد واملعادن الكرمية، األحجار عن يتحدث وممتعٌ  شيٌِّق، كتاب له  
.  الكرمية باألحجار األمراض عالجِ  كيفيةِ  حول
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 الّروِميّ   الّدينِ  َجاللُ 
)١٢٧٤ - ١٢٠٦ (

 
. سيدنا يعين »موالنا «وُلقِّبَ . قونية يف َوِلدَ . وشاعرٌ  وعاملٌ، ومفكٌر، متصوفٌ   

 تسمَّى كانت الوقت ذلك يف األناضول أراضي ألن بالّروِمّي؛ ُلقِّبَ  ولقد
. »الروم ديار»بـ

ا أيًضا والده كان  
ً
 اإلسالمية، العلوم يديه على الدين ُّالل تلقَّى كبريًا، عامل

. مكانه الدروس وإلقاء عمله، مبزاولة بدأ وفاته وبعد
ابًا رًُّال  كان الذي »التربيزي الدين مشس «على ذلك بعد تعرف    طيًِّبا، ُّذَّ

 فيه مستغرقًا الشعر يقرض وبدأ التصّوف، طريق يف فدخل كثريًا، الّروِميه  به تأثّر
َثـَْنِوي «كتابه ظار وهكذا كبريْين، وهوسٍ  بَوَلٍع،

 عاملية، شارة حقق الذي »امل
.  عاملية صبغة ذات ومواضيعه فأفكاره

 اليت الفلسفية التيارات وينتقد حيتقر، ولكنه. للفلسفة أعماله من أقساًما أفرد  
. الوحي على تعتمد ال
 ميكن اليت باألشياء متعلًقا بالفلسفة املتمسك الشخص عقل يبقى: « يقول  

. »بالعقل إدراكاا
 ولقد والسالم، احلب طريق هو وطريقه اإلهلي، احلب شاعر موالنا يـَُعده   

. العامل أحناء كلّ  إىل دعوته صدى ووصل متييز، دون الناس مجيع خاطب
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 سبعين  ابن  
)١٢٦٩ - ١٢١٧ (

 
 يا الكثري، وعلَّمتام الغرب، بالد يف أثَّرتْ  حضارة ابن أندلسي، اآلخر هو  

! املفكرين من الكثري أجنبت اليت األندلس لتلك
 

 مجيع وهاُّم والتصوف، الفلسفة بني التوفيق حاول عجيًبا، رًُّال  كان  
. الفارايب عدا فيما الفالسفة،

 
 آنذاك، صقلية ملك طرحاا أسئلة على للرَّدِّ  أُّوبة على حيتوي كتابًا ألَّفَ   

ة مريضة شخصية ذا وكان . حوهلا َمنْ  حتتقر متكربِّ
 

. »اجلاد بعض ببذل نِبّيا يكون أن اإلنسان يستطيع: « بقوله يعتقد كان  
 

َلك لكنَّ  الوحي، وانتظر حراء، غار يف واعتكف مكة، إىل ذهب  
َ
 ومل يأتِهِ  مل امل

!  منتحرًا مات األمر �اية ويف وْحٌي، عليه ينزل
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 األكويني  توما
)١٢٧٤ - ١٢٢٥( 

 
 يف وعضو أرستقراطية، إيطالية لعائلة ابنٌ  وهو السِّكوالئِيَّة، فالسفة أشار أحد  

 أحد »ماغنوس ألربتوس « يد على تعلم وقد. الدومينيكانية الرهبنة مدرسة
. آنذاك األرسطية املدرسة رُّال أشار

 وُّاة فمن ،»أصدق كي أعرف: «يقول وكان الفام، لقوَّة أمهية توما أوىل  
. للتصديق إعداًدا فقط كانت »املعرفة «إن نظره

 هذا يف جنح ولقد الفلسفة، مع والدين النقل، مع العقل ملزج يادف كان  
 كيف ولنَـرَ  السِّكوالئِّية، الفلسفة أساسَ  وضع قد يكون وهكذا كبرية، بنسبة
. ذلك حدث

 بابن تأثّرت »الدومينيكانية الرهبنة مدرسة «أن يعتقدون الكنيسة أعضاء كان  
 بعني أتباعاا إىل ينظرون كانوا وهلذا املسلمني؛ الفالسفة من وأمثاله رشد،
.  الشَّكّ 

 يكن مل األرسطي التيار تأثري أن باألدلة هلم وأثبت معارضيه، توما أقنع ولقد  
 ذلك حىت تعرف مل أِدّلةً  بتقدميه أدهشام فإنه اإلله، وُّود وإلثبات. سيًِّئا شيًئا
. اليوم
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هوت، علم من نوعني هناك إن يقول كان    املقدس، الكتاب يشرحه أوهلما الالَّ
 للحقيقة الوصول ميكنه املرء وإنّ  واإلنسان، الكون يف موُّودٌ  وثانياما

. واحلواس للعقل، باستخدامه
 الطرفني كال وسعد توما، القس فأصبح قسِّيًسا، وُّعلته الكنيسة، به متسكت  

 املفكرون وهم أال اخلطوة، بذه َيْسَعدْ  مل َمنْ  هناك كان لكن املصاحلة، بذه
.  أفكارهم على قيودٌ  فُِرَضتْ  الذين

 َمنْ  بِشدَّة يعاَقبُ  وكان التفتيش، حماكمُ  وُأسَِّستْ  احملظورات، بدأت هنا ومن  
 املتام حرق هي العقوبات هذه أبرز وكانت الرمسية، األفكار ختالف أفكارًا يطرحُ 
! حّيا

 
:  برُّراك كأنف  
 

 وايل أنف من يسخر كان فقد وسليط، ساخر لسان ذا رًُّال  املقفع ابن كان  
 قابله وكّلما ُِّّدا، كبرية كانت الوايل أنفَ  ألنَّ  الفرصة؛ له سنحت كّلما البصرة
!» عليكما السالم: « يقول كان

.  مقتله يف دور هلا كان هذه الوايل أنف مسألة أن ويروى  
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 خلدون  ابن
)١٤٠٦ - ١٣٣٢( 

 
 يسمَّى كان الذي االُّتماع، علم مؤسسَ  يـَُعده  تونسيٌّ، مسلمٌ  وقانوِينٌّ  مؤرٌخ،  
 القصر، يف كاتًبا َعِملَ  دولةٍ  رُّلُ  أنه إىل باإلضافة. قدميًا »العمران علم»بــ

. السجن يف به وزُجَّ  لالفرتاءات، ضحيةً  وقع ولكنه
 خالل اليت مصر إىل وبعدها أوًَّال، األندلس إىل سافر السجن من خروُّه بعد  

 مصر، يف حياته من األخرية السنني قضى وقد. وأستاًذا قاضًيا، َعِملَ  با تواُّده
. القاهرة يف وتـُُويفَِّ 

ا، كان  
ً
 خلَّص. اليونانية والفلسفة اإلسالمي، األدب درس كبريًا، ومفكِّرًا عامل

 رسائل كتب كما رشد، وابن الرازي، الدين فخر: مثل الفالسفة أعمال بعض
. واملنطق الرياضيات جماَيلِ  يف
 واالقتصادية واجلغرافية، الثقافية، التمع أوضاعَ  رحالته خالل حبث  

 يف الداخلية العوامل دور وشرح والرصد، باملالحظة، واهتمَّ  واالُّتماعية،
.  التارخيية األحداث

. وخرباته جتاربه إىل استناًدا »الِعَرب  كتاب «الضخم كتابه ألَّف هنا ومن  
 عمًال  واعُتِربَتْ  الضخم، العمل هذا من ُّزءًا كانت اليت ،»املقدمة «واشتارت
 الغريب الفكر عامل يف كبري بقدر وأثَّرت الّالتينية، إىل وتـُْرِمجَتْ  منفصًال،

.  العلمية واألحباث الدراسات، يف ومرُّع كمصدر، واسُتْخِدَمتْ 
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 كوبرنيكوس  نيكوالس
)١٥٤٣ - ١٤٧٣ (

 
ا كان  

ً
 تربيته، عّمه فتوىلَّ  العاشرة، ِسنّ  يف يزال ال وهو والده، تـُُويفَِّ  بولنِديّا عامل

.  فياا عاش اليت للِحْقَبةِ  بالنسبة ُّّيًدا تعليًما تلقَّى. معروفًا دينٍ  رُّلَ  وكان
، الَفَلك، الدينية العلوم ُّانب إىل درس    ملّدة قّسيًسا َعِملَ . والقانون والطِّبَّ

 يف اجلامعية دراسته وخالل الفلك، علم ياوى كان لكنه اجلامعة، يف ختّرُّه بعد
 بَوَلعٍ  الفلك علم يف أحباثه فبدأ بم، وتأثّر الفلك، علماء على تعرف إيطاليا
. حياته آخر حىت هذه ُّاوَده وواصل كبري،

 
 يف وكان ،»أيًضا الشمس وحول نفساا، حول تدور األرض: « إن القائل هو  

 الشمس: «وقال هذا كوبرنيك فنفى الكون، مركز هي األرض أن يـُْعتَـَقدُ  السابق
.  »نفساا حول تدور كما حوهلا، تدور واألرض املركز، يف
 أحد إقناع يف فشلوا لكنام قبل، من الفكرة هذه طرح من هناك كان أنه بيد  
. با
 

. 1543 عام الكتابُ  وُنِشرَ  بالتفصيل، نظريته به شرح كتابًا كوبرنيك ألف  
 ُّاءت أفكارًا فيه وأورد تغافل، ألنه الكنيسة؛ دوائر لدى قبوًال  يلقَ  مل لكنه

. الرمسية لألفكار متاًما معاكسة
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 كنت أنك عن فضًال  كوبرنيك، يا عيب هذا: « قالوا فقد األرُّح، وعلى  
! »بنا؟ هذا يُفعل فال األوقات، من وقتٍ  يف قسِّيًسا

 استمر وقد ،»اإلجنيل خيالف مبا تتحرك إنك: « بقوهلم ذلك مربّرين فحظروه  
. 1882 عام حىت احلظر هذا
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 مكيافيلي  نيكولو
)١٥٢٧ - ١٤٦٩( 

 
 العسكرية، االسرتاتيجيات يف وخبريٌ  دولٍة، ورُّلُ  مفّكٌر، وهو فلورنسا، يف ُوِلدَ   

. أيًضا مسرِحيٌّ  وكاتبٌ  وشاعٌر،
 إيطاليا، يف الناضة حركة يف ماّما دورًا لعبت اليت الشخصيات أحد يـَُعده   

 علم أسس وضعوا ِممَّن وكان إيطاليا، وحدة أُّل من ُّاوِدهِ  كلَّ  بذل حيث
 واحملافظة احلكم، على السيطرة طرق »األمري «كتابه يف تناول كما. السياسة

 الكتاب هذا يكتب وهو واألخالقية، الدينية، باملخاوف ياتمّ  مل لكنه عليه،
. اخلصوص وُّه على الطغاة احلكام نفع الذي

 أُّل من ُمَباحٌ  شيءٍ  وكلّ  الوسيلة، تربر الغاية: «مقولته بسبب للنقد تعّرض  
 »املكيافيّلية «لفظ وأطلق املقولة، بذه مقرتنًا امسه وصار ،»للادف الوصول

. الّتصرهف من النوع هذا على
 ظفر ابن « الكاتب كتباا قد كان مكيافيّلي عناا َعبّـرَ  اليت األفكار إن  

 بني كبريٌ  تشابهٌ  فاناك قرون، ثالثة حوايل قبل »األمري «كتابه يف »الّصقلِّيّ 
. الكتابني هذين
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لوثر  مارتن  
)١٥٤٦ - ١٤٨٣(  

 
 الرهبنة طريقة واتّبع احلقوق، درس. الريف يف نشأ أملاين دين رُّل هو لوثر  

هوت يف أستاًذا وأصبح قسيًسا، عمل ،»أغسطينوس «للقديس . الالَّ
 مقابل للخطايا البابا غفران عارض. الكنيسة سلطة من أهمّ  اإلجنيلَ  يـَُعده  كان  

 ال ذنًبا هذا وكان مفاومة، غري الكنيسة ممارسات بعض وُّد إنه: وقال. املال
. يُغفر

 واستدعته فنُِبَذ، يفعل، مل لكنه ،»هذا كالمك عن تراُّع: «له فقالوا  
 مؤسسة مع صراعه بدأ وهكذا يذهب، مل لوثرَ  لكنّ  بأقواله، لإلدالء الكنيسة
. ملذهبه نظاًما وأسَّس بيانًا، وأصدر الكاثوليكية، الكنيسة على مترَّد. البابوية

 اإلجنيل فياا يـُتَـْرُّم مرّة أوَّل هذه وكانت األملانية، إىل اإلجنيل نصوص ترُّم  
. با املتحدث اللغات إحدى إىل
 راهبة زوُّته وكانت فتزوج، ، »يتزوَُّّوا أن القساوسة على جيب: « إنه قال  

. سابقة
 وحدث كثرية، اضطرابات فظارت يوم، بعد يوًما اإلصالحية آراؤه انتشرت  

 وانتشرت الكاثوليكية، الكنيسة تأثري قلَّ  النااية، ويف الدماء، وسالت التمرهد،
 مذهباا وانتشر الربوتستانتية، الكنائس نشأت بعدها ومن أملانيا، يف لوثر أفكار
. إجنلرتا أراضي إىل وصل حىت
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 املذهب هذا اّختذ هناك ومن اإلجنليكية، الكنيسة ظاور إىل أيًضا أّدى ممّا  
. أمريكا إىل طريقه

. »بالعقل وليس باإلميان، األزمات جتاوز تستطيع اإلنسانية: « إن لوثر يقول  
. »قلبك به يرتبط ما هو إهلك: « تقول اليت مقولته واشتارت

 
 حماربة مسيِحيٍّ  كلّ  على جيب: إنه فيه يقول كتابًا لوثر ألَّف: صغرية ملحوظة  

 آخر كتاب وله اإلسالم، خطر من الغربية احلضارة محاية سبيل يف األتراك
.  الياود فيه يُعادي

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

١٠١



 برونو  جوردانو
)١٦٠٠ - ١٥٤٨( 

 
 بوحدة ما بشكلٍ  املعتِقدينَ  أحد كان. إيطاِيلٌّ  وشاعٌر، وعاملٌ، مفكٌِّر،  

 الستكشاف، احلماسة تأخذه حيث الكون، بعمل معجًبا كان كما. الوُّود
 الدومينيكانية، الرهبنة مدرسة أتباع أحد يـَُعده . فينِّّ  عملٌ  وكأ�ا الطبيعة وتأمهل
. والفلسفة للعلم الحًقا واّجته

 يف تدور األرض إن قوله بسبب حوكم الذي »ُّاليلي ُّاليليو «إىل تعرَّف  
.  خوف دون أفكاره يشرحُ  وبدأ فـََلٍك،

 
 هذا أن يرى فاو للقمع، كوسيلة الكنيسة تستخدمه الذي الدين يزدري كان  

 خمالفة آراء وهي املتميزين، للصفوة فاي الفلسفة، أما! اجلالة أُّل من الدين
. للكنيسة

مَ     يف لفرتة أقام. عليه الواقع للضغط نتيجةً  وطنه ملغادرة واضطرَّ  باإلحلاد، اتِه
 عليه والقبض مالحقته، متَّتْ . السوربون ُّامعة يف أستاًذا وعمل فرنسا،

 تعّرضه من وبالرغم عادلة، غري حمكمة يف حوكم حيث التفتيش، حملاكم وتسليمه
.  أفكاره عن يرتاُّع مل فإنه التعذيب، أنواع جلميع

 ُّسده حرق حكم لتنفيذ اقتادوه عندما فحىت الشخصية، قويَّ  رًُّال  كان  
وا به، النار إشعال وقبل صالبته، يفقد ومل ثابًتا، ظل  لكنه ليقّبله، الصليب له َمده
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 املوت، أخشى ال: «قائًال  القضاة حنو واستدار تقبيله، ورفض بيده، دفعه
!» احلكم هذا عليَّ  حكمتم ألنكم بكثري؛ خويف من أكربَ  خوفًا حتملون لكنكم

 كلماته وتعطينا ،»فيوري دي كامبو «بساحة روما يف َحيٌّ  وهو حرقًا، أعدم  
: القوية شخصيته حول إشارة التالية

 
 شاركت لقد. صراحة قوهلا من أخاف وال أراها، اليت احلقيقة إخفاء أحب ال  «
 وهلذا واجلال؛ العلم بني والظالم، النور بني القائمة املعركة يف مكان كل يف

 من احلمقى معظم لغضب هدفًا وأصبحت مكان، كل يف الصعوبات واُّات
.».  واألغبياء الرمسيني، األكادمييني
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 كامبانيال  توماسو
)١٦٣٩ - ١٥٦٨ (

 
 التجرييب؛ بالبحث يؤمن. للطبيعة ودراساتِهِ  بتأمهالتِِه، مشاورٌ  إيطايلٌّ  فيلسوفٌ   
. املعرفة الكتساب الصحيح الطريق هو هذا أن يرى إذ
 فإن اإلله، ملعرفة األول الطريق هو املقدس الكتاب كان إذا : « إنه يقول  

 أو اإلله متثال هي الطبيعة: «أيًضا يقول كما الطبيعة، تأمهل هو اآلخر الطريق
. »مرآتُهُ  أو انعكاُسُه،

 
 فيه يتناول الذي »الشمس مدينة «كتابه يف فاضلة مدينة كامبانيال يبين  

 أطلقه الذي الفاضلة املدينة تقليد يستكمل وهكذا فاضًال، جمتمعّيا نظاًما
 رّواد أحد املاركسيني الباحثني بعض يـَُعدهه الكتاب هذا وبسبب. أفالطون
. املبكرة فرتتا يف املاركسية

 
 إدارة أو اُّتماِعّيا، نظاًما يصّور تصميمٌ  هي) الطوباوية (الفاضلة واملدينة  

 ال الذين األشخاص على يطَلقُ  الذي الوصف فاو ،»الطوباوي «أما فاضلة،
.  أيًضا لتحقيقه يسعون بل الفاضل، التمع هذا بتخيهل يكتفون
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 ديكارت  رينيه
)١٦٥٠ - ١٥٩٦ (

 
. التحليلية للاندسة أبا يـَُعده  فرنسي رياضي عامل هو ديكارت  
 أما الفيزياء، وُّذعاا امليتافيزيقا، ُّذروها كشجرة، الفلسفة: « قال َمنْ  هو  

. »األخرى العلوم مجيع فاي أغصا�ا،
 

 وعاش العسكرية، اخلدمة وأدَّى احلقوق، درس مث الَيُسوعّية، املدرسة يف درس  
. فرنسا خارج

 فإنه متديـًّنا، مسيِحّيا كونه من وبالرغم ، «احلديثة الفلسفة «مؤسسَ  يـَُعده   
. وهدماا السِّكوالئِّية الفلسفة انتقد

 الواقعية التفكري طريقة أي ،»الديكارتية الفلسفة «أساسِ  حجرَ  ديكارت يـَُعده   
 أنه أي العقالنية، مذهب فالسفة أشار أحدَ  يـَُعده  كما والتجريبية، العقلية،
. عقالين

 على نفِسهِ  جمربًا الشّكاك مثل يفكر وكان املناجيني، الشكَّاكني أحد كان  
. ذلك

 أنا هل: «فيه قال سؤاًال  طرح الصحيحة املعرفة إىل مبفرده الوصول سبيل ويف  
 لقد ،»موُّود أنا إًذا أفكر، أنا « نفسه على أُّاب بعدها ،»موُّود؟ حّقا
.  التفكري استطاع ملا موُّوًدا يكن مل فإذا حمّقا؛ كان
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. باألدلة وُّوده إثبات وحياول بالرَّّب، يؤمن كان  
: كالتايل تلخيصه ميكن منطًقا ديكارت انتاج  

 كائنٌ  ألنه منه؛ تتولَّد ال الفكرة وهذه إنسان، لدى الكمال فكرة توُّد  « 
 كامل، كائن من قادمة أ�ا يعين فاذا الفكرة، هذه حيمل أنه دام وما. ناقص

. »الّربّ  وهو أال
 

َيِتهِ  بسبب يتزوج مل أنه احملتمل من   ا أو الضعيفة، بِنـْ  الكايف؛ الوقت جيد مل رمبَّ
 بااللتااب تـُُويفَِّ . العلوم صياغة إعادة مثل كبري هدف وراء يسعى كان ألنه

. الرئويّ 
 

 كنز عن يبحث كمن خطة دون يعمل من: « بالذكر اجلديرة كلماته من  
. »خريطة دون
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 بيكون  فرانسيس
)١٦٢٦ - ١٥٦١( 

 
 الزواج ياامجون كانوا الذين املتشددين العزَّاب أحد كان إجنليزيٌّ  فيلسوفٌ   

 سبع مبقدار شاخ قد املتزوج الرُّل يـَُعده : « املثال سبيل على يقول كان. بِشدَّة
! »لزواُّه األول اليوم منذ سنني

 عمل وقد. ُّيمس امللك عصر يف» Sir «لقبَ  ُمِنحَ . سياسة رُّلَ  كان  
. عاّما ونائًبا قاضًيا

 بعدها ومن لفرتة، ليسجن وأدين وحوكم الرشوة، بتامة وظيفته من ُفِصلَ   
 تناول. فيلسوفًا ويصري السياسة عن ذلك بعد لينقطع الدولة، عني من سقط
. »التجريب «بأسلوب أفكاره

 اإلجنليزية، التجريبية الفلسفة دعائم وأرسى السِّكوالئِّية، املدرسة فلسفة عارض  
. العلمية التجريبية أبَ  ويـَُعده 

 واآللية، للمادية مييل حيث احلديث، العصر يف الفلسفة أعالم من بيكون يـَُعده   
. كتاباته بعض يف الوضعية الفلسفة من ويقرتب

 على كلٍّ  األحداث دراسة جيب ،»للطبيعة العلم يعود أن جيب: « إنه يقول  
.  االستقراء مناج استخدام جيب أي نتيجة، إىل الوصول مثَّ  ومن حدة،

 تضع وأن اإلله، حول املناقشات تناي أن الفلسفة على أن بيكون يرى  
! ُّانًبا األخالق مسائل
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 ميكن لكن دائًما، بطًال  اإلنسان يكون أن مستحيل: « البليغة كلماته ومن  
. »وقت كلِّ  يف إنسانًا يكون أن
 فيلسوف وهو ،»بيكون روُّر»و هذا، بيكون بني خنلط أالَّ  علينا انتظروا،  

 قبل مشابًا كالًما قال فقد التجرييب، باملناج باهتمامه معروف أيًضا إجنليزي
. الزمان من بقرنني »بيكون فرانسيس«
 

 الصمت؟ ملاذا  
 

. أبًدا يتحدث أن دون امللك مائدة على جيلس ما دائًما حكيم هناك كان  
: بقوله عليام فردَّ  صمت، يف هكذا جيلس ملاذا: فسألوه  

 وهلذا هنا، يقال أن جيب ماذا أيًضا أنا أعلم وال سأقوله، ما مكانَ  ليس هنا  « 
.  »أصمت
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 هوبز  توماس
)١٦٧٩ - ١٥٨٨ (

 
 خاطب َمنْ  هو آّيل، مادِّيّ  فيلسوف وهو أكسفورد، ُّامعة يف خترّجَ  إجنليزيٌّ   

 وامليتافيزيقا، والروح باإلله، املتعلقة املوضوعات من دعوكم: « قائًال  الفالسفة
! »واألُّسام باملوادّ  واهتمهوا

 واهلمجية، والدََّنس بالوحدة، مليئة األرض وُّه على احلياة: « إن يقول كان  
 حياته اعتبار وميكن ُِّّدا، طويًال  عمرًا عاش لكنه ،»ُِّّدا قصريةٌ  أ�ا عن فضًال 
. سعيدة كانت

 من املشاعر، حىت شيٍء، كلِّ  لتفسري وسعى والتجريب، باملالحظة يثق كان  
 قبل الطبيعية الظواهر ختمنيُ  هو األَهمّ  أن يرى وكان احلركة، قوانني خالل

. حدوثاا
. الصناعية واألُّسام الطبيعية األُّسام: قسمني إىل األُّسام قسَّم  
 

 مبصلحته يفكر أناِينٌّ  اإلنسانَ  أن رأيه ويف. الصناعية األُّسام أكرب هي الدولة  
 عدو فاإلنسان: « يقول فكان اآلخرين، مع يتقاتل كان هلذا وحسب،
 تكون أن جيب كان بعًضا، بعضام ألكل حلاهلم البشر ترك ولو ،»اإلنسان

 احلاُّة، هلذه تلبيةً  الدولة فنشأت كافة، الناس سلوكيات تضبط مؤسسة هناك
. الدولة قّدسوا ِممَّنْ  »هوبز «وكان طاحل، يضّرها وما صاحل، الدولة ينفع فما
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 وقت أن سنجد ،»الفلسفة أم هو الفراغ وقت: « القائلة عبارته إىل نظرنا لو  
.  كثريًا كان فراغه
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 سبينوزا  باروخ
)١٦٧٧- ١٦٣٢( 

 
. هولندا إىل الربتغال من هاُّرا ياودي أصل من وأمٍّ  ألبٍ  ابنٌ  هو  
 طُرِدَ  وهلذا احلاخامات؛ يعجب مل بكالم تفّوه قد وكان العقالنية، الطريقة  يتبع 

 من جنا لكنه قتله، بعضام وحاول أمسرتدام، يف الياودي الكنيس ِقَبلِ  من
. ذلك

 فكان فلسفته، مع يتوافق بشكل للعيش سعى مبدأ، صاحب رًُّال  كان  
ابة كانت ماما ألفكاره املخالفة العروض فورًا يرفض . ُّذَّ

 الكامل، اجلوهر فاو اإلله،: واحد ُّوهر سوى يوُّد ال أنه سبينوزا يرى  
 جلميع احلقيقي والسبب ذاته، سبب هو. لغريه حيتاج ال الذي القادر

 منطي فكر وهو. الكون نفسه هو فاإلله َكَوَُّْاْيِه، والروح ، املادة. املوُّودات
.  الوُّودية للمدرسة ينتمي

دٍ  نظامٍ  ِوْفقَ  اخلالئق مجيع اإلله خلق لقد    هناك تكون أن ميكن ال. ُحمَْكم حمَُدَّ
 يف املوُّود اخلصائص معرفة تعين هنا عناا املتحدث واحلرية لإلنسان، حرةٌ  إرادةٌ 

. علياا بناء والتصرف طبيعتنا،
: املثال سبيل على فقال صعبة، أسئلة طرحوا الذين من »سبينوزا «كان  
 ما إرادة يف ُحرٌّ  كذلك أنا ترى يا فال أفعله، ما فعل يف ُحرٌّ  أنين فلنفرتض«

.  »أريده؟
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 باسكال  بليز
)١٦٦٢ - ١٦٢٣( 

 
 يزال ال كان بينما فائٍق، بذكاءٍ  متّتع فرنسيٌّ  وكاتبٌ  رياضياٍت، وعاملُ  فيزيائيٌّ،  
 اآللة صمَّم كما. الرياضيات يف جتريبية أعماًال  أّلف عمره من عشرة السادسة يف

. الفيزياء جمال يف قوانني ووضع. عشرة التاسعة يف كان حني احلاسبة
 العلم يكن فلم فكرية، أزمة كانت وقد شديدٍة، نفسّيةٍ  بأزمةٍ  َمرّ  أنْ  بعد  

َلذَّات، حياةَ  يعيشَ  أن أوًَّال  فجرب يرضيه،
َ
. والّرتف امل

 تزيد مثّ  ومن احلظ، ألعاب يف الرياضيات استخدام املمكن من: «قاله ممَّا  
!  املقامرين بني واسعة شارة فنال ،»صحيحة ختمينات التخمني احتمالية

 عامل يف لدائِهِ  دواءً  جيد مل بعدما الدين حنو فاّجته ترِضِه؛ مل احلياة هذه لكن  
 مع ُّداالت يف ودخل الكنيسة، معتقدات مع تتَّفق ال أفكارًا فطرح الفجور،

 عن عبارة كانت قصريةٍ  رسائلَ  شكل على أفكاره دّون أنه كما. القساوسة
 باسم ُنشرتْ  حيث كبري، َحدٍّ  إىل وخمتصرة معين، ذات نصوص

»Pensees«، اللغات كل إىل تـُْرِمجَتْ  كما القراء، بني رائجة وكانت 
.  الكربى
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 لوك  جون
)١٧٠٤ - ١٦٣٢ (

 
 املعروف العصر رواد من وهو أكسفورد، ُّامعة يف خترّج إجنليزيٌّ، فيلسوفٌ   

. »التنوير «بعصر
 

 عامل أيًضا دخل والفيزياء، الفلسفة بني احتار بعدما الطب دراسة قرَّر  
.  واُّتماعية سياسية جماالت يف أعماًال  وكتب الزمن، من ملدة السياسة

. اإلجنليزية الدميقراطية مالمح رسم يف كبريًا دورًا ولعب  
 األمريكيون استلام كما الفرنسيني، الفالسفة بعض يف عميًقا تأثريًا أثّر  

. األمريكي للدستور الروحي املرشد كان إنه القول وميكننا أفكاره، من كذلك
 وُّود يربِّر كان لكنه املساواة، يؤيد كان حيث الليربالية، رمز مثل لوك كان  

 يكسب وكان العبيد، بتجارة تعمل مبؤسسة يعمل كان ألنه العبودية؛ مؤسسة
. العبيد وراء من األموال

 املعرفة أنواع كل إن وقال احلسِّّي، املذهب على تعتمد للمعرفة نظريته كانت  
. والتجارب احلواس، طريق عن تأيت
 مبادئ مبجموعة البشري العقل يولد أن وفكرة الفطرية، املعرفة مبدأ عارض  

. ومفاهيم
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 يعين الذي »الفارغ اللوح «بتشبيه اشُتار حيث االستداللية، املعرفة نظرية طّور  
 كاللوح عقله ليكون والدته حلظة اإلنسان عقل يف أبًدا مسبقة معرفة وُّود عدم

.  الفارغ
 

: املشاورة أقواله من  
 معرفة بل شيٍء، كلّ  معرفة ليست اإلنسان عاتق على الواقعة املسؤولية إن  « 

 هذه الكتساب كافية مااراتنا وإن العملية، وحياتنا سلوكياتنا ختصّ  اليت املسائل
.  »املعرفة

 
: الزيارة  
 

: أريستبوس احلكيمَ  دينيس امللك سأل  
 »فيلسوف؟ لزيارة غِينٍّ  أيه  يذهب وال األغنياء الفالسفة يزور ترى يا ملاذا  « 

 
:  أريستبوس فأُّابه

 أما ميتلكون، ال ما يعلمون الفالسفة ألن هذا؛ يف عجيبٌ  شيءٌ  هناك ليس« 
.  »ميتلكون ال ما فيجالون األغنياء،

 
  

١١٤



 جوتفريد 
) ١٧١٦ - ١٦٤٦ (اليبنتز

 
هوت، والتاريخ واجليولوُّيا، واألحياء، بالفلسفة، اشتغل أملاينٌّ، فيلسوفٌ     والالَّ

. باسكال مثل حاسبة آلة أيًضا هو صّمم. والدبلوماسية والرياضيات، والقانون،
. »عصره يف األذكى الرُّل « الفلسفة مؤرخي بعض يـَُعدهه

 أن يرى) الذرات تعين يونانية كلمة وهي» (Monad «مصطلح وضع  
 الذرات، تشبه أساسية مواد هي اليت اجلواهر من له حصر ال عدًدا حيوي الكون
 مواد هي. احلريف باملعىن مادِّيَّة وال جمرَّدًة، وليست بعًضا، بعضاا تشبه ال لكناا
 أعالها ويف املادة، توُّد أسفلاا يف مراحل ذات أ�ا كما مشاعر، هلا حية

. اإلله يوُّد
 املكون التناغم «هو هذا. الكون يف الذي التناغم حيدد الذي هو اإلله  

 ينتسب. »املمكنة العوامل أفضل خلق اإلله: « إن تقول نظر وُّاة له. »مسبًقا
. فيه يغالِ  مل لكنه املثايل، للتيار اليبنتز

 الفلسفة، تاريخ يف العزَّاب الفالسفة من الكثري فلدينا أبًدا، اليبنتز يتزوج مل  
 يصريون ترى يا فال والعزوبية، الفلسفة بني صلةً  هناك وكأنَّ  املرء، ليشعر

.  لكم القرار فالسفة؟ أل�م يتزوُّون؛ ال أ�م أم يتزوُّوا؟ مل أل�م فالسفة؛
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 بريكلي  ُّورج
)١٧٥٣ - ١٦٨٥ (

 
 يف مديرًا عمل. إيرلندا من والِعْربية اليونانية، للهغتني وأستاذ وأسقف، مفكر،  

 طرح. املثالية إىل تستند فلسفته كانت. مؤثـّرًا مبّشرًا وكان القساوسة، مدرسة
 واألخرى إفراطًا، إحداها كانت. املادية الفلسفة تقوله ملا متاًما معاكسة أفكارًا

. وسط شيء إىل حباُّة أننا بيد تفريطًا،
اه النافذة من يوم ذات بريكلي نظر    واألزهار الطيور فرأى احلديقة، باجتِّ

 موُّودة إ�ا: « وقال ففكر ،»حّقا؟ موُّودة هذه هل: «نفسه وسأل واألوراق،
 وُّود دون للمفعول وُّود ال أن يعين فاذا موُّود، غري كنت فلو بوُّودي،
.  »لوُّودهم حقيقة ال أنه يعين ممّا الفاعل،

 نتيجة إىل ووصل ،»أفكارنا «جمرد هي حولنا نراها اليت الكائنات إن: قال  
 كان كما ،»والفكر الروح هو حّقا املوُّود الوحيد الشيء: « أن مفادها �ائية
.  »األشياء ماهية معرفة ميكننا وال األفكار، سوى أيدينا بني يوُّد ال: « يقول

 فاعرتض ،»موُّود أنه يعين فاذا ما، شيًئا أدرك كنت إذا «يوم ذات قال  
: ردهه فكان تدركه؟، مل دمت ما موُّوًدا الشيء هذا يكون أال: « قائًال  أحدهم

 دون حيول ما وهو شيء، كلّ  وُّود دائًما يدرك فاإلله موُّودة، تكون بل ال،«
.  »وُّودها على ويـُْبِقي فنائاا،
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 هيوم   ديفيد  
)١٧٧٦ - ١٧١١ (

 
 مديرًا اشتغل مث ملدة، تاُّرًا وعمل. بريطانيا تاريخ دّون إسكتلندي مؤرِّخ  

. ملكتبة
 كل فإن السببية، مبدأ وفق هذا؟ يعين فماذا السببية، مبدأ بانتقاده اشُتار  

 حمددة، نتائجَ  إىل تؤدِّي ما دائًما احملددة فاألسباب ما، لسبب تكون نتيجة
 عالقة يبين الذي هو اإلنسان: «إن باختصار وقال هيوم، عليه اعرتض ما وهذا
 إميانية، ظاهرة يـَُعده  الطريقة بذه وتفكرينا شيئني، أو حدثني بني نتيجة – سبب

 احلسبان، يف كذلك االحتماالت وضع ولقد ،»احلقيقة هي هذه أن يعين وال
 التجارب أن كما با، لنثق املوضوع هذا عن مسبقة معرفة لدينا ليس: « وقال

 متتالٍ  بشكلٍ  شيئني أو حالتني، أو حدثني، وقوع أن ذلك اليقني؛ لنا تضمن ال
. »إخل. بعًضا بعضاما ونتيجة سبب أ�ما يعين ال
 من أحد بال على االستقراء، طريقة رفض تتضّمن اليت الفكرة، هذه تَرِد مل رمبا  

 هذه وكانت عناا، يفصح مل صاحباا لكن وردت قد كانت لعّلاا أو قبل، ذي
 مسعاا َمنْ  أن يف شكّ  وال العلوم، أساس على نزلت اليت املطرقة مبثابة الفكرة

!».  ذلك؟ بعد سنرى ماذا يُعقل، ال هذا: «قال
 
  

١١٧



 كوندياك 
)١٧٨٠ - ١٧١٥ (

 
 أطلق اليت الفرتة خالل عاش الفرنسية، األكادميية وعضوُ  فرنسيٌّ، فيلسوفٌ   

 كاتب أصدقائه أقرب كان. »التنوير عصر «الفلسفة مؤرخي بعض علياا
 املذهب فالسفة من »كوندياك «كان. »ديدرو دنيس «الفرنسي املوسوعات

 طريق عن ُتكتسب أ�ا أي املعرفة، مصدر هي احلواسَّ  أن يرى إذ احلّسي؛
. احلواس

 
 حواسه، بتأثري دائًما وتفكريه وإدراكه، وحدسه، اإلنسان، إحساس إن: يقول  

ت أحاسيسَ  عن عبارةٌ  األفكار وإن  يف هذه أفكاره إلثبات سعى أشكاهلا، غريَّ
. التمثال مبثال مستِدّال  فلسفته شرح وقد ،»األحاسيس يف مبحثٌ : «كتابه

 
 املتعة ملشاعر العقل ذِكر هي الرغبة: « إن تقول اليت الفكرة واضع هو كان  

.  »اإلنسان با شعر اليت
 
  

 
 

١١٨



 فولتير 
)١٧٧٨ - ١٦٩٤ (

 
 امسه استخدم لكنه ،»أرويه ماري فرانسوا «احلقيقي امسه. فرنسيٌّ  فيلسوفٌ   

. غنّيا عدلٍ  كاتبَ  والده وكان »فولتري «املستعار
. الراقية بالطبقة ُّيدة عالقته وكانت احلال، ميسورة أسرة من فولتري كان  

! مستذئب رُّل إىل يتحول الليل ويف ماّذبة، لطيفة بيئة وسط يكون بالناار
 يف يدخل أحيانًا وكان متأخر، وقتٍ  حىت املتشردين مع ويلاو يتسكع،

 وُّاه على وتبدو بيته إىل بعدها ليعود ضربًا البلطجية أحد فيوسعه شجاراٍت،
. الضرب آثار
 السجن ليدخل املغايرة أفكاره بسبب لفرتة مشكالت يف ودخل تورَّط،  

. النبالء بعض محاية حتت فرتة بعد إليه عاد الذي وطنه ملغادرة ويضطر
 واحلكايات، والقصص واملسرح، والشعر، التجارب، جماالتِ  يف أعماًال  كتب  

 أفكاره اّتسمت تقريًبا، الاالت كلّ  يف آراء له وكان والنقد، والروايات،
.  واسعة جماالت مشلت لكناا الُعْمق، من خالية فاي بالسطحية،

 مؤلفات قرأ. مناجية فلسفة له تكن ومل املوسوعات، ُكتَّاب من واحًدا كان  
. با وتأثَّر إجنلرتا، يف إقامته فرتة خالل »لوك ُّون«
 صراع يف ودخل ملحًدا، وكان فرنسا، إىل عودته عند أفكاره تدوين يف شرع  
.  املسيحي الدين مع
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 ُّاة ومن ُّاة، من واالستقامة الصدق ميدح فكان متناقًضا؛ رًُّال  صار  
! بنفاق التصرف على قادرًا كان أخرى

 الدعم على حيصل أن عليه ووُّب الفرنسية، األكادميية يف عضًوا ليكونَ  ُرّشحَ   
 أمامام وأساء الكاثوليك إىل أوًَّال  فذهب االنتخابات، يف النجاح من ليتمكن

 تدرك فقط اآلن! أمامام للكاثوليك وأساء لليسوعيني، ذهب مث لليسوعيني،
! والنفاق التلبيس على قادرًا كان كم
 كي بروحي سأضحِّي لكنين كالمكم، من أيّا أقبل ال: «الشارية مقوالته من  

. »حبرية تقولوه
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 الموسوعات أصحاب
 

 والُكتَّاب، الفالسفة، بعض التقى عشر،حيث السابع القرن إىل التاريخ يشري  
 فأْطِلقَ  موسوعة، كتابة يف وبدؤوا متشابة، أفكارًا حيملون الذين واألكادمييني

. »املوسوعيني «وصف عليام
 

 انفصل روسو أن غري ومونتسيكو، وروسو، وديدرو، فولتري، أشارهم كان  
.  الحًقا عنام

 املشرتك هدفام وكان ،»املستنريين «لقب أنفسام على الفالسفة هؤالء أطلق  
! الدين شأفة استئصال هو
 الربويب؟ هو فمن ربوبيني، عام بوُّه كانوا واآلخرة، والوحي بالنيب يؤمنوا مل  
 وُّود ينكر ال أنه مع واآلخرة والنيب، والوحي، الدين، وُّود ينكر شخص هو

 نعم ،!»نيب لوُّود الداعي فما عقلي، يكفيين: «يقول الذي املتكرب وهو اإلله،
 حيمِّلُ  ال اخليال وحي من إهلًا معنويّا، إهلًا كان لكنه إله، بوُّود بعضام آمن
. نواهٍ  وال أوامُر، له وليس مسؤولية، أحًدا

 
 آلباء السليمة العقيدة مع املتناقضة التفسريات تكون أن ميكن هل رأيك؟ ما  

 هاوية إىل املفكرين بعض ُّّرت اليت هي »الدين باسم «املتحدثني الكنيسة
 اإلحلاد؟
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 مونتسيكو 
)١٧٥٥ - ١٦٨٩ (

 
 وقانوين، مفكر، هو. مونتسيكو البارون. مونتسيكو سيكوندا دي لوي شارل  

 رسائل: «كتابيه يف أفكاره شرح قد كان فرنسي وسياسة اُّتماع، وعامل
. »القوانني روح»و ،»فارسية

 يف كما دستورِيَّة ملكية أيًضا حنن لدينا يكون أن ينبغي: « يقول كان  
 ظلم إنه أيًضا؟ حنن منتلكه ال فِلمَ  ُّرياننا، لدي موُّوًدا هذا كان فإذا بريطانيا،

. التمعات إدارة شكل حتديد يف والرتبة املناخ، خبصائص ماتّما كان!» بّني 
: التالية العبارات يف قاله ما تلخيص ميكن  

 االستبدادي النظام سوى يناسباا فال احلار، املناخ ذات لألماكن بالنسبة  «
 فيجب املعتدلة، واحلرارة املتوسطة، املساحة ذات البالد وأمَّا اخلوف، على القائم

 ذات الصغرية البالد بينما والشرف، الد على القائم امللكي بالنظام تدار أ�ا
. »الدميقراطية سوى هلا يصلح فال البارد، املناخ

: احلياة يف جتاربه عن نتج حكيم كالم أيًضا وملونتسيكو  
 نظامٌ  للحكومة يكون أن جيب السلطة، استغالل إساءة تفادي أُّل من  «
. »السلطة يُقّيد
 يضمناا اليت املصلحة من أكثر التملهق يوّفرها اليت املصلحة كانت لو  «

. »باال�يار عليه حمكومٌ  البلد ذلك فإنَّ  ما، بلد يف الصدق
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 متري  ال دي
)١٧٥١ - ١٧٠٩ (

 
 شيء كل ينكر من هو واملاّدي املاّدي، باملذهب يؤمن فرنسيٌّ  فيلسوفٌ   

. اآلخرة وال بالروح، وال باإلله، يؤمن ال كما املاّدة، خبالف
. لنشره سعى بل بإحلاده، »مرتي ال «يكتفِ  مل  
.»! شيءٍ  بأيِّ  يفيد وال أساس، أيِّ  على باإلله اإلميان يستند ال: «قاله وممَّا  
 كل يف اإلحلاد نشر جيب »و ،»املاّديّة امللذَّات هو للحياة الوحيد اهلدف»و

! »السعادة أُّل من مكان
. الكفر يف أستاًذا لكن أستاًذا، كان  
 ذلك بعد. »مرتي ال «أفكار عن بإصرار دفاعه »هولباخ دي بارون «واصل  

 أنا األساتذة، أياا حقٍّ  على أنتم: « قائًال  »هلفتيوس «يُْدعى رُّل ظار
. »معكم

 ماتوا ذلك؟ بعد حدث ماذا. الفرنسيون عشر الثامن القرن ماديّو هم هؤالء  
.  مجيًعا
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 روسو  جاك جان
)١٧٧٨ - ١٧١٢( 

 
. الكربى الفرنسية الثورة قيام أمام الطريق مماِّدي من. فرنسيٌّ  وكاتبٌ  مفكٌر،  
 تعليم تلّقي عن روسو فعجز. عنه أبوه وختلَّى مباشرة، والدته بعد أمه ماتت  

.  ُّّيد
 من العديد زاول و الكاثوليكية، إىل الربوتستانتية من وحتوَّل رحالت، يف خرج  

!  مجيًعا فياا فشل لكنه املان،
 حيث سيداته، مع خمادعة عالقاتٍ  فأقام األغنياء، بيوت يف خادًما عمل  

 كان كم أرأيت. اآلخرْين اخلاِدَمْني  على التامة وألقى إحداهن، أموال سرق
! ُّبانًا؟

 وقد. كبري باهتمام رواياته حظيت وقد املقاالت، كتابة األثناء تلك يف بدأ  
 من عصره مثقفو تبنَّاه. »والفنون العلوم حول خطاب «لعمله ُّائزةً  ُمِنحَ 

. الحًقا عنام انفصل لكنه املوسوعات، كتَّاب مع فعمل به، واهتموا الفرنسيني
 

 أحد يف املالبس غسل يف تعمل امرأة مع ويعيش النساء، معاملة يسيء كان  
 إىل فلنضف!» الرعاية دار إىل مجيًعا أرسلام أطفال خلمسة أبًا وصار. الفنادق
 ليؤلف وُّلس ،»صاحلة أسرة بناء مسؤولية حتمل على القدرة عدم صفاته
 األطفال تعليم الضروري من أنه يعتقد كان! األطفال تربية حول كتابًا بعدها
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 يقّدم أن عليه ينبغي كان ،»إميل «روايته يف سرده ما وهو طبيعية، بيئة يف
! أّوًال  لنفسه النصح

 
:  قاله وممَّا كتًبا، متأل وحكمٍ  مقوالٍت، من إرثًا وراءه خملًفا بالشلل مات  

 احلياة معىن يفام من بل أطول، لسنني حييا من ليس أكثر يعيش من  «
!  »أفضل
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 كانت  إيمانويل
)١٨٠٤ - ١٧٢٤ (

 
 الفالسفة من. الفلسفة تاريخ يف األساسية الركائز أحد يـَُعده  أملاينٌّ  فيلسوفٌ   

. النقديّ  التيار أستاذَ  فكان مناجية، فلسفة لديام كانت الذين القالئل
 مبا قناعةٍ  على فريقٍ  فكله  واملثاليون، املاديّون: املفكرين من نوعان قبله ظار  

 طريقٌ  هناك أليس: «مفاده سؤال لطرح حباُّةٍ  املرء ليشعر. لآلخر رافًضا يقول
 كيف أرنا: «له فقالوا ،»بلى) «كانت (فقال ،»صديقي؟ يا هذين بني وسطٌ 

. هلم وبّينه ،»هو
 للحصول «باختصار فقال املعرفة، اكتساب طريقة مسألة منتقًدا عمله بدأ  

 حتس فأنت نعم،. ضروري والعقل اإلدراك، استخدام جيب احلواس املعرفة على
 واحًدا، تأخذون فلماذا املعرفة، قناة مجيًعا فاذه تفكر، وبعدها تدرك، مث أّوًال،

. »اآلخرين دون أحدهم فال اآلخرين؟ وترتكون
. »الّرد العقل نقد: « كتابه يف يكفي ال وحده العقلَ  أنَّ  إثبات حاول  
 قادرٌ  العقل أن يدَّعي الذي العقالين للمذهب موُّعةً  ضربةً ) كانت (وُّه  

. »النقدية الفلسفة»بـ فلسفُتهُ  مسَُِّيتْ  هلذا مطلق؛ هو ما كل معرفة على
 

: فأُّابم ،»العقل؟ طريق عن الغيبيات معرفة لإلنسان ميكن هل: « سألوه  
. »األمساء معرفة ميكن ال لكن الظواهر، معرفة ميكن ال،«
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 فاي األمساء، أمَّا. ما وزمانٍ  مكاٍن، يف أمامنا الكيانات ظاور هي والظواهر  
 واملالئكة اإلله،: مثل املادة، حسب تتشكَّل وال خاص كيان هلا اليت الكائنات
. ذلك إىل وما واألرواح،

 على واحلصول معه، التواصل بإمكاين هل اإلله؟ إجياد ميكنين فكيف حسًنا،  «
  »معلومات؟

 عن ُمسُّوا أكثر معرفة إىل الوصول ميكنك كما بوُّدانك، ذلك ميكنك نعم،  «
 والقيام فاضلة، حياة وعيش الشاوات، من وتطاريها النفس، تزكية طريق

. »الصاحلة باألعمال
. الغزايل مع التقائه نقطة هي الفكرة هذه كانت  
 

. الفلسفية أعماله أمام عائًقا الزوُّية احلياة يـَُعده  وهو أبًدا،) كانت (يتزوج مل  
. املدينة أطراف يف شارع يف أعزبَ  حياته فعاش

 
 قاوته يشرب حمددة، ساعة يف يستيقظ هلا؛ خمططًا يومه من دقيقة كل كانت  
. حمدد وقت يف للتجوال خيرج حمددة، ساعة يف دروسه يعطي معني، وقت يف

 يضبط اجلميع كان نزهة يف خيرج كان عندما أنه لدرُّة دقيًقا إنسانًا كان لقد
 يف مرات مثاين الطواف عن عبارة ُّولته وكانت والنصف، الثالثة على ساعته
!  الزيزفون أشجار به طريق

 
١٢٧



 فيشته  جوتليب يوهان 
)١٨١٤ - ١٧٦٢ (

 
 أستاًذا أصبح أن إىل أملانية قرية قساوسة أحد رعاية حتت فيشته األملاين نشأ  
. األملاين املثالية تيار ركائز أهمِّ  من- وتعد كانت، - فلسفة تبّىن . الفلسفة يف
 شخص أنت: « بقوهلم أخربوه بعدما اجلامعة من طُرِدَ  دميقراطّيا، رًُّال  كان  

.  أفكاره عن تعبريه مثن دفع!» اللعنة عليك الرب، يعرف ال ملحد
 ليقول بفكره يتطّرف مل لكنه مثالِّيا، دهرِيّا كان بل ملحًدا، فيشته يكن مل  

.  »لفكري نتاجٌ  هو اخلارُّي العامل إنّ  « بريكيلي قال مثلما
 إدراك اإلنسان يستطيع ال: « يقول وكان عاُّزة، واحلواس العقل، يـَُعده  كان  

 حيتاج املعرفة والكتساب. قاصرة أدواتٌ  إالَّ  احلواسّ  وما باحلدس، سوى احلقيقة
 هي يل بالنسبة الوحيدة احلقيقة كانت وهلذا ؛»مثقف حدس إىل اإلنسان

.  الفاعل أي ،»األنا«
 النشاط هي اإلرادة: « التالية العبارة يف تلخيصاا ميكن اليت اآلراء بعض لديه  

 أشياء تعترب عداها وما شيء، كلّ  حمّرك وهي بنفسه، مالحمه حيدِّد الذي
. »سلبية

 
 ال احلرية: « يقول كان وكأنه ،»حرّا لتكون االُّتااد عليك: « قال ممّا وكان  

. »تؤخذ بل تعطى،
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 شيءٌ  والتحرر شيء، ُحرّا تكون أن: « قاهلا اليت البارزة األخرى العبارات ومن  
.  »بعجزه اإلنسان اعرتاف «ما حنو على » الدين يـَُعده  «و ،»آخرُ 

. وفاته بعد سريًعا تطّور الذي الفكر وهو القومي، الفكر بذور نشروا ممَّن يـَُعده   
 
 

: احلنني  
 

 »تشعر؟ مباذا: «املوت فراش على كان بينما حكيم ُسِئلَ   
. »احلنني بنار أكتوي: « باحلزن مليءٍ  جبوابٍ  فردَّ   

. »حيدث؟ ومل حدوثه، أردت الذي ما ماذا؟ إىل احلنني  « 
 وها قليب، مقابل قلب عن لنفسي، مرآةٍ  عن حيايت طيلة حبثت: « قائًال  فردَّ   
. »شيًئا أُّد أن دون ذاهبٌ  أنا
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 شيلنج  فريدريك
)١٨٥٤ - ١٧٧٥( 

 
 درس أملاين وهو ،»شيلنج فون ُّوزيف ويلاامل فريدريك « بالكامل امسه  

 املثالية، فالسفة من يـَُعده . العريقة »األملانية ينا «جبامعة أستاًذا عمل. الفلسفة
. املوضوعية املثالية مؤسسي أحد وهو
 خمتلف لكنه ،»فيشته « خليفة مبثابة وهو كبري، بشكل »كانت « بفكر تأثَّر  

 يعارض ميكانيكّيا كيانًا بوصفاا الطبيعة يرى ال. التفسريات بعض يف عنه
 اإلنسان يستطيع وهلذا والطبيعة، اإلنسان بني تقارب هناك « فيقول اإلرادة،
. »فاماا

 
 مثالية أمام الطريق مّادت اليت األفكار طرح الذي الفيلسوف هو شيلنج يعد  

 هذا وحيقق ،»املطلق الفاعل هو شيءٍ  كلّ  أساس إن: « يقول حيث هيجل،
وعي من يتقّدم تكامل خالل من الكون يف نفسه املطلق الكيان  الوعي، إىل الالَّ
 الدين ومها أال املطلق، الكيان إىل للوصول طريقني هناك أن املفكر هذا ويرى

 املثاليني، يف أفكاره أثرت ولقد التصّوف، إىل حياته آخر يف شيلنج اّجته والفن،
.  الوُّوديني بعض وكذلك
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 هيجل  فريدريش فيلهلم جورج
)١٨٣١ - ١٧٧٠ (

 
 مات. للفلسفة أستاًذا وعمل والفلسفة، الدين، علوم درس أملاينٌّ  هو  

 أي كبري، بتنظيم فلسفته تتمتع حيث املثالية، تيار فالسفة من يـَُعدّ . بالكولريا
. الاالت كل يف البعض بعضاا مع متوافقة عبارات قال أنه
 طريقة ليس اجلدل أن يـَُعده  وهو. كثريًا اجلدالية التفكري طريقة هيجل طور  

.  أساسّيا كونّيا قانونًا بل وحسب، تفكري
 الفكرة أو الروح، هلذه ميكن ال تدركاا، اليت هي والفكرة مطلٌق، كيانٌ  الروح  
.  باستمرار وتتطّور تتغّري، بل دائًما، واحدة تبقى أن
 خمتلفة أفكار التعارض هذا عن ويتوّلد. ضده هو ما داخله كائن كله  حيمل  

 مرورًا نفسه فيطّور الروح، أي املطلق، الكيان وأما ُّديدة، ومصطلحات
. نفساا باملراحل

 كيانًا الطبيعة تـَُعده  حيث. »نفسه إبطال «طريق عن نفساا الطريقة اإلله يتبع  
 الكيان «حالة لتعيش ُّزئِّية، كياناتٍ  إىل املطلق الكيان ويتحّول خارُّّيا،
 يف نفساا جتسد فكرة أ�ا أي الطبيعة، هي فاذه نفساا، وتعزل ،»اخلارُّي

. كائنات صورة
 الكائنات يتخطَّى البشري الوعي وأما املخلوقات، كلّ  مطلق كيان حيّدد  

 كيان «إىل البشري الوعي داخل يتحّول الذي املطلق الكيان حنو ويّتجه اجلزئية،
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 مطلق، هو ما على يعثر أن إىل املسرية هذه البشري الوعي فيتبع ،»نفسه يعرف
. ويعكسه

 « بصفتاا نفسه ليتعرف والفام واإلدراك، الشعور، مبراحل البشرية الروح متره   
. »املطلقة الروح «إىل تتحّول الطريقة وبذه ،»حرة أنا
 حتدِّد اليت املطلقة الروح على الروح تعثر. والدين الفن فاي املعرفة، وسائل وأما  

. إلياا وتتعرف فتعرفاا الفلسفة، خالل من شيء كلّ 
 الكائنات وكل املادية، غري األفكار احتاد هي اإلله، أي املطلقة، الروح تعترب  

 أن يرى فاو. الوُّود بوحدة هيجل ويؤمن. باليد واإلمساك بالعني للرؤية القابلة
 « حيًنا يشبه ما وهو الكون، يف »كامًنا «يراه الذي اإلله نفسه هو الكون
. »الوُّود وحدة « فكرة أخرى وحيًنا ،»االنبثاق نظرية

 وُّافة، خمتلطة عباراته. به خاصّ  األفكار من لكون تصّورًا هيجل وضع لقد  
.  العظماء الفلسفة أساتذة أحد فاو حيلة، باليد ما لكن
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 شوبنهاور  أرتور
)١٨٦٠ - ١٧٧٨ (

 
 وتأثَّر شبابه، سنوات يف العامل عن انعزل. الطب »شوبنااور «األملاين درس  

. اهلندية بالفلسفة
 بال مفعول هناك وليس الفاعل، على املعرفية الفلسفة تعتمد: « قاله ممّا  

. »فاعل
 بيد لعبة فيُـَعده  اإلنسان، أما! معىن بال وهو! اإلنسان تصميم من العامل إن  

. الكونية اإلرادة
 ومبا تألهًما، يـَُعده  شيء طلب أن يرى حيث. متشائًما فيلسوفًا شوبنااور يعده   
 نفسه يطور ومن له، بالنسبة مؤمل مكان العامل فإن دائًما، يريد اإلنسان أن

.  آالمه من زاد قد يكون
 واتركوا الدنيا، يف ازهدوا إًذا؟ نفعل أن عسانا فماذا خاسرة، حربًا احلياة تعده   

. با شيءٍ  كلّ 
 مجلة قال لكنه اخلاصة، الفلسفية لغته خالل من اهلندي الفكر شوبنااور شرح  

 هي املرأة تعترب حياتّن، طيلة أطفاًال  النساء تظل: « النساء حول العبارات من
 فُخِلْقنَ  النساء وأما املال، ليكسبوا الرُّال خلق ولقد العقل، نظر قصر

! »لينفقوه
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 قد ُّده كن. اَحلدّ  هلذا تشاؤمه سبب لفام حياته على نظرة إلقاء املفيد من  
 جمنونًا، فكان اآلخر أما غِبّيا، إخوته أحد وكان فانتحرت، ُِّّدته أما أفلس،
 من ُحّبا يـَرَ  مل. ذلك عن عجز لكنه تاُّرًا، أرتور يكون أن أمنية والده ُّعل
 القدمي عداءه يفسر ما وهذا. با اُّتمع أينما معاا يتشاُّر فاو قط، والدته
 مع نفساا اجلامعة يف تدريسه وكان شأ�ا، من واحلط عناا وكالمه للمرأة،
. لشقائه آخرَ  سبًبا هيجل مثل مشاور أستاذ

 كلًبا شيخوخته سنواته يف الوحيد صديقه وكان صديق، وال عقيدة، له يكن مل  
 أن عساه فماذا متشائمة، فلسفة كاذا رُّلٌ  لنا يقدم مل فإذا البطباط، نوع من

 ترى؟ يا يفعل
 حياول أن أبًدا الصحيح من ليس: « قال إذ ذلك؛ عكس قال لكنه  

.  »وأعماله وشخصيته، حياته، بني عالقة يبين أن الفيلسوف
 

  وأعماله؟ شخصيته، بني حّقا عالقة هناك أوليس  
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 مل  ستيوارت جون
)١٨٧٣ - ١٨٠٦ (

 
 الطريقة تطوير حاول مناجية، فلسفة له تكن مل إجنليزيٌّ  فيلسوفٌ   

 باحلواسّ  «أُّاب ،»املعرفة؟ اكتساب ميكن كيف: « سأل وعندما االستقرائية،
!» تأكيد بكل

 ما إًذا، « سألوه. »رؤيته نستطيع عّما عبارة موُّود هو ما كل: « يقول  
 يصيبك وما ُّّيد، السعادة مينحك ما: « فأُّاب ،»السَّيِّئ؟ وما اجلّيد،

. »سّيئ بالتعاسة
 تريد اليت األيدولوُّية وهي االشرتاكية، هو تبنَّاه الذي السياسي الفكر كان  

 من املتقدمة املرحلة فاي الشيوعية، وأما الدولة، بيد اإلنتاج آليات كلِّ  حصر
 الصدمات بعض تلّقت وعندما الزمان، تقّدم جماراة عن عجزت اليت االشرتاكية

. »االُّتماعية الدميقراطية « إىل حتولت
 هتلر النازي الزعيم استخدماا وقد ،»القومية االشرتاكية: « أيًضا هناك  
 يف َمْبِنّية إدارة طريقة أو نظر، وُّاة وهي األوقات، من وقت يف »بنجاح«

.  واالشرتاكية والقومية العليا، القيادة على األساس
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 كونت  أوجست
)١٨٥٧ - ١٧٩٨( 

 
 الفلسفة مسمَّى حتت فكره أساس وضع فرنِسّيا، رياضيات معلم كان  

.  الوضعية
 الفكر امليتافيزيقا، الدين،: ثالثٍ  مبراحلَ  مرَّت اإلنسانية أن كونت يرى  

.  األخرية املرحلة يـَُعده  األخري وهذا الوضعي،
ْبِين  الفكر هو الوضعي الفكر يـَُعده   

َ
 واملالحظة التجربة، على األساس يف امل

. العلوم اكتشاف قبل ما أفكار بوصفاا وامليتافيزيقا الدين، ألفكار والرافض
. »أراه ال مبا أؤمن ال « فلسفة باختصار،

 اكتساب ميكن ال: « يقول. الطبيعة علوم يف العلوم كلّ  اختزال كونت حاول  
 ال مبا تصدقوا ال. آخر طريق أيّ  هناك وليس احلواّس، خالل من سوى املعرفة
. بأعينام يرونه ما إالَّ  يصدقون ال الذين من كان ،»بالتجارب إثباته ميكن

 يكن مل لكنه بالكلية، الدين ينكر كان فقد إله، بوُّود يؤمن ال ملحًدا كان  
 تعترب. اصطناِعّيا ديًنا يصوغ كان بل للدين، منكرًا الشخص جيعل أن يستطيع

! يومية عبادات يصمم كان وحىت بل الدين، هذا إله هي »اإلنسانية«
 املادي املفكر لدى سكرتريًا يعمل كان. مؤملة حياته سنوات آخر كانت  
 أن ويبدو عالقتاما، ساءت سنني لسبع لديه خدم أن وبعد ،»سيمون سانت«

 يف تزوَّج أنه لدرُّة سيمون عن انفصل أن بعد وحيًدا بنفسه شعر كونت
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 أرهقته زوُّته أن ذلك شديًدا، ندًما ندم ما سرعان لكن ُّاهلة، امرأة عجالة
 إذا ما أحد يعرف وال انتحر، حىت جبنون مث باكتئاب، فرتة بعد فأصيب كثريًا،
. وانتحاره ُّنونه يف دورٌ  لزوُّته كان
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 سبنسر  هربرت
)١٩٠٣ - ١٨٢٠( 

 
 جماالت يف عمل. والده يد على تعليًما حياته بداية يف تلقَّى إجنليزيٌّ  فيلسوفٌ   

. كبري بشكل املؤثر النوع من فلسفته تكن ومل والصحافة، واملقاوالت، التدريس،
 نفًقا، حيفر كان. للدهشة مثرية والنشوء التطّور، نظرية تـَبَـنِّيه قصة كانت  

 هذا بتأثري األحياء بعلم ياتمّ  فبدأ النفق، ُحْفرة يف اَحلْفرِيَّات من جمموعة فوُّد
. تبنَّاها أن إىل والنشوء التطوهر، نظرية ودرس الكشف،

 ألفكاري، األحياء علم يّتسع ال: « قائًال  نفسه وبني بينه، فكَّر أنه ويبدو  
 جمال يف كذلك نظريته تطبيق بدأ أن إىل ،»ُّديدة آفاق على االنفتاح عليّ 
. واالُّتماع النفس علم
 التغري إنه إذ ؛»التطور «مصطلح على قرب عن نتعرف أن املفيد من أنه أرى  

 مظاهر له تكون أن دون تدرجيي بشكل النضج مرحلة إىل للوصول حيدث الذي
 التطور من اختذ الذي الفلسفي الفكر اسم فاو التطور، نظرية وأما. تذكر

 ففي. برُّسون ونظرية داروين نظرية فرعني، إىل النظرية هذه وتنقسم. له أساًسا
 نظرية يف وأما. املصادفات نتيجة نفسه تلقاء من حيدث التطور األول، نظرية

 األصحّ  من فإن الواقع، ويف ما خطة وفق التطوَّر عملية يدير اإلله فإن الثانية،
.  »التطوهر «من بدًال  »التكامل «اسم النظرية هذه على نطلق أن
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 ماركس  كارل 
)١٨٨٣ - ١٨١٨ (

 
 يف شيء كلّ  فعل األملانية، اجلامعات يف درس. ياودية أصولٍ  من فيلسوف  

 أفكارمها وكانت السيامي، كالتوءم كانا إذ ؛»إجنلز «صديقه برفقة حياته
.  متوازية

 الطريقة نقل الذي هو هيجل وكان اجلَدلِّية، املادِّيَّة عن يدافع ماركس كان  
 الال على الطريقة هذه طبَّقَ  فقد ماركس وأما متقدمة، مراحل إىل اجلدلية
. »التعديل «بوصف هذا ليصفَ  املادي،

 مادِّيّا كان. »الطبقية الصراعات تاريخ هو التمعات تاريخ: « قال ممّا كان  
: يقول كان. واآلخرة والروح اإلله، مثل اإلميان ألفكار منكرًا وكان وقالًبا، قلًبا
 العبارة، هذه قال من أول هو باور برونو وكان. »الشعوب أفيون هو الدين« 

.  شارةً  أكثرَ  أصبح عندما ماركس إىل ُنِسَبتْ  لكناا
 يا شارته سبب ما حسًنا، الفلسفة، جمال يف ُّديًدا شيًئا ماركس يقل مل  

  ترى؟
 اإلغريق املفكرون وكان الفعل، مع الفكر تناوله من ماركس شارة ُّاءت  

 عن بالدفاع ماركس يكتفِ  مل ،»العملي التطبيق: « اسم عليه يطلقون القدامى
. تطبيقاا كذلك حاول بل املثالية، أفكاره
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 هو األصل أن بيد العامل، بتفسري الفالسفة اكتفى لقد: « ماركس قاله ممَّا  
 االُّتماعية املسائل يف أعماًال  وألَّف ،»النفور «مصطلح فحص كما ،»تغيريه

 يف وأثر كبرية، شارة اكتسب قد »املال رأس «كتابه وكان واالقتصادية،
 من الكثري عليه أْدِخلَ . الزمن مبرور مسعته فقد لكنه العشرين، القرن يف اجلماهري

 وبنيامني وهوركاامير أدورنو مثل ماركسيني مفكرين ُّانب من التحديثات
. النسيان من ينقذه مل هذا أن غري وألتوسري، وُّرامشي وهابرماس وماركوزه

 
 

: الصرب مثرة  
 

 ليطلباا، أقاربه أحدَ  فأرسل ُّيين، تدعى أملانية بفتاة الزواج يريد ماركس كان  
!»  لياودي ألزوُِّّاا بنات َلَديّ  ليس « والدها فقال رفضوا، أهلاا لكنَّ 

 سنني ٧ بعد مراده إىل وصل حىت يستسلم مل ماركس ذلك، من بالرغم لكن،  
.  االنتظار من
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 داروين  تشارلز
)١٨٨٢ - ١٨٠٩( 

 
 الطب درس فقد هو وأما طبًيبا، والده كان. إجنليزي طبيعةٍ  مؤرِّخُ  هو داروين  

هوت  تنصه  اليت والتطور النشوء نظرية طرح َمنْ  وهو الكائنات، دراسة بدأ. والالَّ
 اليوم وضعاا وإن التطور، عملية نتيجة نفساا تلقاء من نشأت األنواع أن على
 القردة، نوع تطّور نتيجة ظار فقد اإلنسان، وأما. طبيعية انتقاء عملية نتيجة هو
. ذلك إىل وما
 ُّزر على رصدها اليت ملالحظاته استناًدا الكالم هذا يقول داروين كان  

 متخلفة، مرحلة يف تزال ال العلمية األحباث كانت حياته وإبّان. ُّاالباُّوس
 فقاعة هي اخللية: « يقول داروين وكان. اجلينات عن شيًئا يعرفون يكونوا ومل

. »باهلُالم مليئة
 هو األساسي فالقانون ،»معركة احلياة إن: « مناا أخرى عبارات يقول كان  
 من للنيل قوته تكفي فمن القوي، مع فاحلقه  الضعيف، على يقضي القويَّ  أن

! »حق على فإنه اآلخرين
 قانونَ  كان ذلك أن ذلك كثريًا، الفكرة هذه واملستبدون الطغاة، أحبَّ  لقد  

 على شجَّعت قد داروين أفكار كانت كما اَحلَمل، أكل يشرّع الذي الذِّْئبِ 
. »االُّتماعي التطّور « فكرة ظاور

 
١٤١



 على قادرًا القوي دام وما البسيطة، وُّه على السائد هو احلرب قانون دام ما  
 فاذا األمر؛ هذا حول استغرابه ميكن شيءٌ  هناك وليس الضعيف، على القضاء

. الضعيفة التمعات تدمري على قادرة كانت القوية التمعات أن يعين
 أصبح الذين الفالسفة من املاديني مصلحة يف كذلك النظرية هذه َصبَّتْ  لقد  

 الذين هؤالء ،»علمية «بطريقة التلقائية الوُّود نظرية عن الدفاع بإمكا�م
 ساحة على بقائاا سبب وهذا البحتة، الصدفة طريق عن الكون بنشأة يقولون

ذع للنقد تعّرضت مثبتة غري نظرية كو�ا من بالرغم النقاش،  قبل من الالَّ
.  العلماء
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 جيمس  ويليام
)١٩١٠ - ١٨٤٢ (

 
 ولنسأله ،»الرباغماتية الفلسفة «تيار مؤسِّس هو »ُّيمس «األمريكي يـَُعده   

: سيقول ماذا ولننظر فلسفته، أساس عن
. »نظرك؟ وُّاة من الصحيح هو ما  - « 
.». يفيدنا ما  - « 
. »ما؟ فكرة صحة نفام كيف  - « 
.». صحيحة فاي أفادتك، فإذا تطبقاا،  - « 
. »أعرفاا؟ أن يل كيف املعرفة؟ وسيلة ما  - « 
. »حواّسك خبالف بشيء أبًدا تثق ال والتجربة، املالحظة  - « 
. »ميتافيزيقية؟ معرفة اكتساب ميكن هل  - « 
 يف املوُّودة القطة مثل الكون هذا يف إننا ذلك، فعل تستطيع ال ال،  - « 
 مفيد هو عمَّا واحبث احلياة، إىل انظر ذلك، يف الوقت ُتِضعِ  ال. الكتب مكتبة

. »لإلنسان
. »اإلميان؟ عن متاًما نتخلَّى هل  - « 
 مبا والشعور به، االستمرار فيمكنكم يفيدكم، اإلميان كان إذا ال،  - « 
.». به تؤمنون

!  عملي رُّل من له يا  
١٤٣



 نيتشه  فريدريك
)١٩٠٠ - ١٨٤٤ (

 
 حياته طيلة للعيش اضطر. اليونانية للهغة وأستاذٌ  أملاِينٌّ، مفكرٌ  هو »نيتشه  «

 كثريًا تكلموا الذين بني من كان. الزهري مبرض إصابته بسبب النساَء؛ متجنًِّبا
. واجلنون باالكتئاب، أصيب حياته �اية ويف. النساء حقِّ  يف بالسوء

 بنظرية يؤمن كان! »اإلله مات لقد: « حوله ضجة وأثار قاله، ممَّا وكان  
 يدافع كما. معركة احلياة يـَُعده  وهو. الياودي داورن اخرتعاا اليت والتطّور النشوء

 أفكار لديه. »حياتية فلسفة «فلسفته وتعترب ،»القوي مع احلق: «فكرة عن
: يقول كان حيث ،»خارقة«

 اآلن كونوا هيَّا األمر، بادئ يف بشرًا أصبحتم لقد! أنفسكم حاُّزَ  ختطهوا  « 
!». خارقني
. »ذلك؟ نستطيع وكيف  - « 
!». واملكان الزمان حاُّز على تفوَّقوا  - « 

 وهو الساحة على ظار بل هتلر؟ يسكت وهل للطغاة، خمصَّصة نصيحة إ�ا  
. رغباته مع تتماشى فلسفة لنفسه وُّد إذ ؛!»عظيم مفكر من لك يا: « يقول
! اآلخرين يقتل اخلارق؟ الشخص يفعل وماذا

 على ضحك حيث نيتشه، يف بغيته الديكتاتور الطاغية هتلر وُّد لقد  
 هذا يف العناصر مجيع على اآلري التفّوق فكرة فيه وغذَّى األملاين، الشعب

١٤٤



 مليون ومخسني مخسة وراءه وخلف والقتل، الدمار أشاع ُّيًشا وبىن العامل،
!  له أيقونة مبثابة كان الذي األملاين الفيلسوف بذا إميانه بسبب قتيٍل؛

: املثال سبيل على قاله ممَّا وكان. أخرى عباراتٍ  قال نيتشه أن يف شكَّ  ال  
 أالَّ  جيب لكن واالستاتار، العبثية بإشاعة كفيًال  هذا وكان ،»سخيف الكون«

. بإرادتكم ذلك على التغلب ميكنكم إذ متشائًما؛ اإلنسان يكون
�ائية العودة « فكرة نيتشه طّور    هي احلياة. «فيثاغورث وضعاا اليت »الالَّ

 ذراتكم، من ولدت اليت احليوات من اآلالف الكون شاد إذ له؛ �اية ال تكرار
 ،.»املوت من للخوف معىن فال إًذا،. مستقبًال  مناا اآلالف كذلك وسيشاد

. ذلك إىل وما
! النفس لتسلية بائسة حماولة  
 يزأر فاو متفاخر، أسلوبه أن كما. كتاباته يف شعرية لغة »نيتشه « يستخدم  

 من خلوفه الصفري يطلق وهو يسري، الذي كالطفل خاٍو، زئريٌ  لكّنه كاألسد،
.  الظالم
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 برجسون  هنري
)١٩٤١ - ١٨٥٩ (

 
 وأبرز الذكاء، حادَّ  كان أيرلندية، وأمٍّ  ياوِدّي، أبٍ  من فرنِسيٌّ  فيلسوفٌ   

.  العشرين القرن يف الفالسفة
 ميكن ال. احلدس: « أُّاب ،»املعرفة؟ اكتساب طريقة ما: « ُسِئلَ  عندما  

 بال معرفة قناة يـَُعده  الذي باحلدس سوى للمخلوقات احلقيقي األصل معرفة
. »وسيط

. خاطئة فكرة التطوهر فكرة أن يـَُعده  حيث املادية، الفلسفة برُّسون يعارض  
 ويرى. »اخلّالق التطّور: «مصطلح عليه يطلق التطوهر عن به خاص مفاوم لديه
 أنَّ  بيد. الكمال إىل الوصول سبيل يف يتغريَّ  الكون يف شيءٍ  كلّ  أنَّ  املفاوم هذا
 االنتقاء نتيجة امليكانيكية بالطرق نفسه تلقاء من حيدث ال التغيري هذا

.  مصدرها هو اإلله ويـَُعده  الكائنات، كل يف »حياتية طفرة «فتوُّد الطبيعي،
 زمن بني مييِّز فاو. الزمن مفاوم حول مثرية أفكارًا كذلك »برُّسون « يسوق  

 عبارة فوعينا. »الفرتة «هو الوعي يف موُّود هو فما اخلارُّي، والزمن الوعي،
.  عليه حنن ما على جيعلنا ما وهو احلاضر، يف املاضي ختزِّن ذاكرة عن
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 هوسرل  إدموند
)١٩٣٩ - ١٨٥٩ (

 
 مؤسس هو هوسرل ويـَُعدّ  ياودية، أصول من أملاين وبروفيسور رياضيٌّ، هو  
 كان فقد والزمان، املكان يف يظار ما تعين والظاهرة ،»الظواهر فلسفة تيار«

 من املسائل لتنتزعَ  تتقدم العلوم وكانت ،»املعاصرة «األزمنة يف يعيشون الناس
. للفلسفة ُّديدة أسس عن هوسرل حبث ولقد. الفلسفة يََديِ  بني
 فعله؟ الفلسفة على ماذا: كثريًا أرَّقه سؤال عن وأُّاب  
 جيب وأنه باجلوهر، االهتمام علياا ينبغي الفلسفة أن إىل »هوسرل «توصل  
.  الوعي على واخلارج الداخل، من تنعكس اليت للجواهر »علم «هناك يكون أن
 درست فإذا اجلوهر، على ومحلاا بالتجارب، املكتسبة املعلومات معاجلةُ  جيب  

. آخره إىل. »العلوم علم «لدينا يصبح ماهيتاا، أي األشياء، ُّواهر الفلسفة
 إىل الوصول عدم: «يعين ما وهو ،»قوسني بني الوضع «الشارية ُمجَِلهِ  من  

 كل عن التخّلي. حكم إصدار تأُّيل أي التفكري، عملية خالل « ما حكم
 سبيل يف اخلارُّي الكون وُّود عن وحىت بل باحلواّس، املكتسبة املعلومات
. وسيط دون الرَّبة واجلواهر الصَّايف، الَوْعيِ  إىل الوصول
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 كيركجور  سورين
)١٨٥٥ - ١٨١٣ (

 
 يعرتف ال وهو الوُّودية، الفلسفة مؤسِّسي وأحد دامناركي، فيلسوفٌ  هو  

. وسقراط عيسى النيب: بأستاذين سوى
 خالل من للحقيقة الوصول جيب: « قاله وممَّا الكنيسة، عقيدة يعارض  

 فرد كلّ  حيمل الصوفية للتجربة طريقة يـَُعده  ما وهو ،»الشخصية التجارب
. املسؤولية

 وظيفة إن: « يقول حيث والدينية، واألخالقية، اجلمالية، احلياة بني ميّيز  
 من ينجو فلن ذلك، يفعل مل وإن الدين، يعيش أن هي احلقيقية اإلنسان
.». الدينية للحياة وسيلتني واألخالق الفن يكون أن جيب االكتئاب، حاالت

. وأفعاله وتفضيالته، ومعتقداته، أفكاره، خالل من نفسه اإلنسان حيدد  
 الوصول هو الفلسفة غرض يكون أن جيب. املضمون ذلك بعد مث أّوًال، الشكل

 ألسئلة أُّوبة عن تبحث أن جيب كما الكون، يف اإلنسان وُّود سبب إىل
 أين إىل املسؤولية؟ يتحمل من إزاء موُّود؟ اإلنسان ملاذا: «قبيل من ُّوهرية

 »سيذهب؟
 كافية، غري الرَّدة األفكار إىل املستندة الفلسفية التيارات »كريكجور «يـَُعده   

 يتورَّع وال هيجل، أمثال للُمَنظّرين انتقاداته ويوُِّّه ،»التافه الكالم»بـ ويصفاا
 يكتفي: «الصََّدد هذا يف أفكاره عن للتعبري اللاجة شديدةِ  لغةٍ  استخدام عن

١٤٨



 فال وموضوعية، بعيدة طريقة خالل من فقط العامل مبالحظة الّرد املثقف
 العامل يف يفكر وال انتاى، قد التاريخ وكأنّ  يتصرف. أبًدا العامل هذا يف يشرتك
. »جمرَّد بشكل بل حمسوٍس، مادِّيٍّ  بشكلٍ 
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 فرويد  سيجموند
)١٩٣٩ - ١٨٥٦ (

 
 التحليل علم مؤسِّسَ  يـَُعده . ياودية أصول من أسرتايل نفسي طبيب هو  

 يف البحث فكرة على تقوم اليت العالُّية الطرق إحدى وهي النفسي،
 َحللِّ  الواعي العقل إىل ونقلاا الباطن، العقل يف الكامنة والدوافع الصراعات،

. »طفولتك عن يل احكِ  هّيا: «مسألة. الروحية املشاكل
 اهتماًما يويل وكان يتكلمون، وجيعلام مغناطيِسّيا، مرضاه ينيم فرويد كان  

 عن الواعي العقل يف تظار ال اليت املشاكل فام حياول وكان باألحالم، كبريًا
.  لألحالم االستماع طريق

 وأما. واملسترتة املكبوتة املشاعر نتيجة هي النفسية املشاكل أن فرويد يرى  
 بسيطة املسألة أن أي الكبت، بسبب بالذنب الشعور فاو باإلله، اإلميان سبب

! الدرُّة هذه إىل
 أو اجلنسية، الطاقة أي نظرياته، يف كبرية مبكانة» Libido «مصطلح حيظى  

 أولئك. الشاوة هذه سببه بأمااتم الرهضَّع األطفال اهتمام فحىت الشاوة،
! اخلونة األطفال

 
 حممل على يأخذونه الذي القانون مثل هذه نظريته يـَُعدهون فرويد طلبة كان  

! أمااتم وُّوه يف النظر عن عاُّزين أصبحوا وهلذا اجلد؛
١٥٠



 من بالرغم: «قال الذي فرويد درساا اليت املسائل بني من النساء كانت  
: املام السؤال هلذا إُّابة أُّد مل فإنين عاًما، ٣٠ منذ النساء لنفسية دراسيت

. »حّقا؟ النساء تريد ماذا
 مؤكد حكم تقدمي عن يرتدد مل لكنه النساء، بشأن بعجزه فرويد اعرتف ولقد  

:  قال عندما الرُّال حبقِّ 
 يف رغبة بداخله وتكون إّال  امرأة، إىل مقرّبًا صديًقا يكون رُّلٌ  يوُّد ال  « 
! »معاا ُّنسية عالقة إقامة

 الذين النفسيني واألطباء العلماء، من العديد ِقَبلِ  من لالنتقاد فرويد تعرَّض  
وا  إطالقه فاي إليه، املوَُّّاة النقد نقاط إحدى وأما. ناقصة ونظريته طريقته، عده

 احملدودين األشخاص بعض َكْونِ  من انطالقًا البشر كلّ  على عامة أحكاًما
.  املشاكل من يعانون الذين
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 طاغور  روبندرونات
)١٩٤١ - ١٨٦١ (

 
. مثقفة بيئة يف ترّىب  هنِديّا وكاتًبا وشاعرًا، وموسيقّيا، ورساًما، حكيًما، كان  

 وألف دراسته، سنوات خالل باألدب واهتم بريطانيا، يف القانون درس
 باهتمامٍ  حظي الذي الشعر قال كما والقصص، والروايات، املسرحيات،

. كبريين وإعجابٍ 
 

 الفكر نشر وحاول امسه، حتمل مدرسة أنشأ وطنه إىل طاغور عاد عندما  
 حبِّ  عن مؤلفاته يف تكلم. طويًال  وقًتا استغرقت رحالت يف خرج كما اهلندي،

. به والرمحة واحرتامه اإلنسان،
 

 يف نوبل ُّائزة على وحصل الناس، بني تـَُتداَولُ  باملشاعر املليئة أعماله بدأت  
 اهلند كانت إذ إيّاه؛ منحه اإلجنليز قرر الذي» Sir «لقب رفض لكنه األدب،
 أما السياسية، بالطرق كفاًحا خيوض غاندي كان. آنذاك بريطانية مستعمرة
 لنا ترك. اخلاصة طريقته على كفاحه وواصل غاندي، أسلوبَ  تبىنَّ  فقد طاغور،
. الكربى اللغات كلِّ  إىل قصائده وتُرمجت وفاته، قبل ممّيزة أعماًال 
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 با؟ يتأثر وال التالية عباراته يقرأ أن للمرء ميكن وهل  
 

. »مضيئةً  خنافسَ  الناس حيسباا أن النجوم ختشى  « 
 

. »املاء إىل والنظر جبواره، بالوقوف البحر عبور ميكنك ال  « 
 

 ترى أن كذلك تستطيع فلن الشمس، رؤية فوَّتَّ  ألنك الدمع؛ سكبت إذا  « 
.  »النجوم
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 هايدجر  مارتن
)١٩٧٦ - ١٨٨٩ (

 
 ُّامعّيا، أستاًذا الحًقا وأصبح ،»هوسرل «هو وأستاُذهُ  أملاِينٌّ، فيلسوفٌ  هو  

. فلسفية جملة »هوسرل «مع وأطلق
 من أبعد مث هتلر، عاد يف اجلامعات إحدى ورأس النازيني، من مقرَّبًا كان  

.  سنني لسبع عاطًال  ظلّ  أن بعد للجامعة بالعودة له ومسُِحَ  احلرب، بعد اجلامعة
 واللغة، الوُّود بني عالقة أقام وقد الوُّود، قضية »هايدُّر «فلسفة تناولت  

 لفام استخداًما األصلح هي الشعر لغة وتـَُعده  كالبيت، للوُّود بالنسبة فاللغة
. فجأة وختتفي تظار، احلقيقة، مثل ثابتة غري الشعر لغة أن ذلك احلقيقة؛

 ماهية عن للسؤال ُّواب إىل للوصول كثريًا حاروا الذين من »هايدُّر «كان  
م التالية السطور ويف اإلنسان،  باملصطلحات شرحاا أراد اليت لألفكار موُّزًا نقدِّ
: بنفسه وضعاا اليت الفلسفية

 نفسه، حول يتساءل الذي هو اإلنسان سوى املخلوقات بني يوُّد ال  
 عن كذلك يفصح إنه بل وُّوده، كيانِ  بإدراك اإلنسان يكتفي وال ووُّوده،

. ووعيه عقله، بفضل األخرى املخلوقات كلِّ  وُّود
 

 أهمّ  يـَُعده  الذي بالقلق يشعر فإنه وهلذا الكون؛ هذا إىل باإلنسان قذف لقد  
.  الفناء تديد حتت بأنه يشعر ألنه األمان؛ من اإلنسان حرمان هو له سبب
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 هو املوت يكون وترية وهي دائًما، بشكلٍ  متشكًِّال  كائًنا اإلنسان يـَُعدّ   
 القلق، مثل تصيبه اليت النفسية احلاالت أما ذلك، ينسى لكنه �ايتاا،

ُرَّة احلقيقة بذه فتذّكره واالكتئاب
 بإحدى اإلنسان يتصرَّف احلالة هذه ويف. امل

 مشكلته، واُّه وإذا. التحذيرات يرُّئَ  أو يستفيَق، أن خيتار أن فإمَّا الطريقتني،
 غري حياة يف العيش يواصل فإنه أرُّأها، وإذا احلقيقية، احلياة حنو خيطو فإنه

. حقيقية
 وحيناا هذا، أصله تنسيه اليومية األحداث لكن فريًدا، كائًنا اإلنسان يعده   

. وُّوده سبب يعرف أن دون وميوت فيعيش زائٍف، كائنٍ  إىل يتحول
 هذا يواُّااا اليت احلتمية النااية هي تلك ميوت، أن أُّل من اإلنسان يعيش  

. الكائن
 

 وأهمّ  اإلميان، من حرمانه بسبب التشاؤم؛ غاية يف إنسانًا »هايدُّر «كان  
.  »والزمان الوُّود: «أعماله
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 مارسيل  جابريل
)١٩٧٣ - ١٨٨٩( 

 
 درس والده، من أكربَ  شارةً  اكتسب لكنه كاتًبا، ووالده فرنِسّيا، فيلسوفًا كان  

. املسرحيات أّلف كما نقديًّة، مقاالتٍ  وكتب التدريس، مبجال وَعِملَ  الفلسفة،
 مواقف له كانت وقد. املسيحيني من الوُّوِديّ  التيارِ  أنصار من مارسيل يـَُعده   

.  »كريكجور «الدمناركي الفيلسوف تيار من قريبة فلسفية
 حيول باإلله اإلميان أن يرى امللحدين الوُّوديني من يـَُعده  الذي سارتر، كان  

 العقيدة بني املزج حاول حيث مارسيل، عارضه الذي األمر اإلنسان، حرية دون
.  الوُّودي والفكر املسيحية،

 اتصال على اإلنسان يكون أن هو احلياة هلذه احلقيقية الغاية إنَّ : « قاله ممَّا  
 بطريقة يتحقق أن بُدَّ  ال كان االتصال هذا أن غري ،»والناس بالرب خملص
 يفام اإلنسان أن على مارسيل فلسفة تنصّ  إذ اإلنسان؛ فردية على حتافظ
. الفردي لكيانه فامه بقدر نفسه

 »االمتالك «بني اإلنسان وُّود حيث من تعارًضا مثَّة أن فلسفته ترى كما  
.  »موُّوًدا «يكون أن عن املرء يبعد املادِّيّ  املتاع امتالك يف فالرغبة ،»الوُّود»و
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 فيتجنشتاين  لودفيج
)١٩٥١ - ١٨٨٩ (

 
 إىل الفلسفية القضايا كلّ  أرُّع وقد اللغة، فلسفة جمال يف شاريٌ  مفكِّرٌ  هو  

 كلِّ  عن التعبري على قادرة ممّيزة منطقية لغة بإجياد حيلم وكان. اللغة مسألة
 كل به حلّ  إنه وقال ،»Tractatus «عنوان محل عمًال  ألَّفَ  أنه كما شيٍء،

.  الفلسفة مشاكل
 قراره عن تراُّع لكنه ضروري، غري أمرًا يـَُعده  أخرى كتًبا تأليفه أن يـَُعده  كان  

 فإنَّ  حياته، من األوىل الفرتة وحبسب الفلسفية، مالحظاته ونشر الحًقا، هذا
 اللغة فإن الذرات، من تتكون الكائنات أنَّ  وكما العامل، »صورة «هي اللغة

 بواسطة العامل حول املوُّودة الكيانات رسم جيب وكذلك الكلمات، من تتألف
.  اللغة

 اللغة برؤية ويبدأ هذه، نظره وُّاة »فيتجنشتاين «يصحح ما سرعان لكن  
.  ظاهرة بأ�ا ويعرتف ،»أداة»كـ
 الستخدام الصحيح التدريس أن ويرى ُلعبة، بَلِعبِ  اللغة استخدام يشبِّه إنه  

 إن نظره وُّاة فمن. املشكلة سيحلّ  اللغوية األخطاء عن والكشف اللغة،
.  نفسه املعىن احلاالت كلّ  يف حتمل ال الشخص يقوهلا اليت الكلمات

 الكلمات إىل فقط النظر تسليط إن إذ الطبيعي؛ إطارها يف اللغة تناول جيب  
.  عبارته بقدر ماّمة العبارة قائل فحالة خاطئة، نتائج إىل يقودنا
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 فاي منطقية، بطريقة األفكار خبايا عن الكشف يف يكمن الفلسفة مامة إن  
 النظريات، طرحَ  يتجنَُّبوا أن املفكرين على جيب وإنه. نشاطًا بل تعاليَم، ليست
 املسائل معرفة ميكن ال. الناس عقول تضليل سوى بشيءٍ  تفيد ال أ�ا ذلك

 اخلاصة، مبواضيعاا واالهتمام عناا، التخّلي الفلسفة على فيجب امليتافيزيقية،
.  ذلك إىل وما
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 سارتر  بول جان
)١٩٨٠ - ١٩٠٥( 

 
 تدريس يف لفرتة وعمل املعلمني، مدرسة يف خترّج فرنِسيٌّ  فيلسوفٌ  هو  

 والتجاربَ  واملسرحياِت، والقصَص، الرواياِت، وأّلف جملة، أصدر. الفلسفة
.  األدبية

. ذلك بعد عنه انفصل لكنه االشرتاكي، احلزب إىل حياته من وقتٍ  يف انضمَّ   
 حيول باإلله اإلميان أن يرى إذ! بالكلية الدين يرفض وهو ملحًدا، سارتر يـَُعده   

. وُّوِديّا يـَُعدّ  كما! الفرد حرية دون
 بالنسبة وأما الكائنات، مجيع لدى الشكل قبل يأيت اجلوهر أن سارتر يرى  

.  ُّوهره حيدِّد الذي هو فاإلنسان اجلوهر، قبل يأيت الشكل فإن لإلنسان،
 وأنه هذا، أُّل من ُّاًدا يبذل أن وعليه حرّا، يكون أن اإلنسان على جيب  

 مل إذ األفكار؛ هذه طرح من أول ليس سارتر أن يف شك وال. احلرية يستحق
. وهايدُّر كريكجور: أمثال الوُّوديني الفالسفة أفكار تكرار سوى شيًئا يفعل
! األديب ُّانبه أنه يف شك ال اَحلّد؟ هلذا مشاورًا سارتر من ُّعل الذي فما إًذا،
 هذه رفض لكنه األدب، يف نوبل ُّائزة على حصل أنه لدرُّة مشاورًا كان إذْ 

 لقد الطويلة، حياته طيلة توقف دون وحتدَّث كتب، رًُّال  كان لقد. اجلائزة
.  مات مث شاريًا، صار
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 بوفوار  دي سيمون
)١٩٨٦ - ١٩٠٨ (

 
 والدتا لكن أْدرِيّا، ال ُصنِّفَ  والدها بينما وُّودية، فرنسية فيلسوفة كانت  

َدة كاثوليكيتاا على حافظت . املتشدِّ
 التدريس، مانة تركت! زواج دون »سارتر «مع طويلة لفرتة سيمون عاشت  

.  للكتابة بالكامل حياتا وكرَّستْ 
 األدبية واألعمال والقصص، الرواياِت، ألََّفتِ  كما الصحافة، مبجال عملت  

 الزَِّىن، مثل قضايا عن دفاعاا وكان املرأة، حترهر أُّل من وكافحت التجريبية،
 اليت األفكار بني واءمت. اجلدل من واسعة حاالت إىل أدَّى قد واإلُّااض

.  املرأة مشاكل وبني الوُّودية، حول سارتر طرحاا
 أحدث وقد العصري، مبعناها النسائية احلركة أساس »بوفوار دي « وضعت  

 ومن الثقافية، األوساط يف َدوِيّا »اآلخر اجلنس: «عنوان محل الذي عملاا
 بالثقل األكتاف كلِّ  على السنوات تناار ال: « الذِّْكر تستحقه  اليت عباراتا
.  »نفسه
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 كامو  ألبير
)١٩٦٠ - ١٩١٣ (

 
 القدم، كرة رياضة ومارس فقرية، عائلة يف »كامو «الفرنسي الفيلسوف ترعرع  

. مرتني وتزّوج الفلسفة، يدرس كان بينما َمِرضَ  لكنه
 واملسرحيات الرواياِت، ألَّف كما الصحفي، الال يف »كامو « عمل  

 حادث يف حياته وفقد اآلداب، يف نوبل ُّائزة على حصل. األدبيةَ  والتجاربَ 
. مروري

: يقول حيث فيلسوفًا، نفسه يـَُعدّ  ال ذلك ومع الوُّوديني، املفكرين من يـَُعده   
!  »للوقاحة املعاصر الشكل هي الفلسفة«
. مسكني فاو العامل، هذا على غريبٌ  اإلنسان وأن سخيفٌة، احلياةَ  أن يرى  

 املثال؟ سبيل على ينتحرَ  أن جيب هل يفعل؟ أن عليه ماذا حسًنا،
 يتمرَّد؛ أن وعليه شيء، كلِّ  من بالرغم ببطولة يعيش أن خيتارَ  أن عليه بل ال،  
. النااية حىت وُّوده يواصلَ  أن فعليه موُّوًدا، أصبح أنه مبا إذْ 
 ،»العبث «مصطلحا يتمتع! أخالقي لكنه ،»ملحد «بأنه نفسه يصف  
.  الفلسفية كتاباته يف كبرية مبكانة »التغريب»و
 

 ميتلك ال شخص تعريف يف نستغربَهُ  أن ميكن ما هناك ليس أنه يف شك ال  
 يوصف كامو كان ،»سخيف «بأنه للوُّود فناءً  املوت ويـَُعده  صحيًحا، إميانًا
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 ُّريحٍ  قلبٍ  بإيقاع كلماته بعض يف ونشعر ،»ينزف فكرٍ  ذو كاتبٌ : « بأنه
. »ِحيب أالَّ  بل اإلنسان، ُحيَبّ  أالَّ  ليس العامل يف حزنٍ  أكرب: «قلق يف خيفق

 
 هذا حتقيق سبيل ويف أوًَّال، اجلسد إنقاذ جيب أنه املعاصر اإلنسان يعتقد  «

 من لفرتة متوت أن للروح ميكن هل لكن لفرتة، الروح مبوت حىت يرضى األمر
!  »الوقت؟
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 راسل  بيرتراند
)١٩٧٠ - ١٨٧٢ (

 
 ال لكن نبيلة، عائلة من ينحدر إجنليزيّ  ورياضيٌّ  ومنطٍق، اُّتماٍع، عاملُ  هو  

 زواُّه تزوج عندما وكان مرات، أربع تزوج. نبيلة عائلة يعين ماذا يعلم أحد
.  والثمانني الثانية يف عجوزًا الرابع

 وهلذا التسلح؛ سباق وعارض الدبلوماسي، الال يف حياته من لفرتة عمل  
.  للسالم املؤيّدة أفكاره بسبب أشار؛ لستة السجن يف به أْلِقيَ 

 نفساا هي احلقيقة: « قاله وممَّا باملعرفة، يتعلَّق فيما أْدرِيّا ال راسل يـَُعده   
 حمتملة، معرفة فاي األشياء، هذه حول اإلنسان يعرفه ما وأّما املعروفة، األشياء

 ميكن لكن معرفة، تعترب ال فإ�ا للمالحظة، القابلة غري باألشياء يتعلق وفيما
. »تصديقاا

: كالتايل باختصار والفلسفة العلم بني العالقة يصف  
! »العلم فشل من فُنِسَجتْ  الفلسفة، وأما الفلسفة، جناحات من العلمُ  ُنِسجَ   «

 
. املنطقي اإلجياِيبَّ  الفكر ويتبىنَّ  منطقية، ناحية من الفلسفية األسئلة يتناول  

 وال التجربة: « قالوا من على ردَّ  وقد. التحليليَّة الفلسفة مؤسِّسي من ويـَُعده 
 شيء وال املنطق، نفسه الوقت يف لكن حمُِقهون، أنتم: « بقوله »غريها شيءَ 
. »غريه
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 ويفند. استنتاُّات سوى شيء هناك وليس فلسفة، علم يوُّد ال أنه يرى  
: بقوله »الفلسفة؟ فشلت ملاذا: « سؤال على فريده  ذاك، رأيه

 
 التواضع أن حني يف ويتعّجلون، األعايل يف أعينام ينصبون الفالسفة ألن  « 

م حتقيق يف األخرى، العلوم سائر مثل العلم، هذا يف يسامهان والصرب  تقده
، .  »وقِويٍّ  مستمرٍّ

 
  

 
 

Telegram @t_pdf 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٤



 ألتوسير  لوي
)١٩٩٠ - ١٩١٨ (

 
 للطالب الشبابية الموعة »بــ عضًوا ما وقت يف كان فرنسي فيلسوف  

 بتأثريٍ  الشيوعية إىل حتوَّل األْسر يف كان وبينما احلرب، يف شارك. »املسيحيني
.  الشيوعيني من
 وأحد املاركسية، منظِّري من ويـَُعده  ماركس، حول بكتاباته »ألتوسري «يعرف  

 الوقت، مبرور الزمن عليه عفا الذي التيار هذ حتديث حاولت اليت األمساء
!  »الّرد التطبيق نظرية هي: «فقال غريًبا، رّدا ردَّ  »الفلسفة؟ ما: «ُسِئلَ  وعندما

 قاهلا عبارة إىل استناًدا أفكاره وضع وقد. التغيري هو له بالنسبة املام كان  
ذها حيث ماركس،  لكن العامل، بتفسري الفالسفة اكتفى لقد: « له معيارًا اختَّ
 محل الذي عمله يف املاركسية تعريف ألتوسري أعاد لقد. »يغريوه أن هو األصل

 مالمح رسم بإعادة وصفه ميكن ما فعل إنه بل ،»ماركس إىل الَعْود: « اسم
.  نفسه ملاركس اللَّْومِ  وُّّه قد وكأنه التيار،

 لكشف دراسات بعدَّة قام ولكنه ،»بنيوي ماركسي: «بأنه ألتوسري يعرف  
م العجوز، وماركس الشاب، ماركس بني الفرق عن النقاب  خمتلفة أفكارًا وقدَّ

 أدخل ذلك بعد لكن. الوراء إىل وأحيانا األمام، إىل أحيانًا متعّددة خبطواتٍ 
 بل ُّديًدا، شيًئا املاركسية تقرتح ال: « قاله وممَّا هذا، موقفه على تعديالتٍ 

 حرق وحاول باالكتئاب، أصيب النااية ويف ،»للفلسفة ُّديًدا تطبيًقا تطوِّر
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 فلم ،»جمنون «بأنه يقرّ  تقريرًا حبقه كتبوا! خنًقا زوُّته قتل كما اجلامعة، مبىن
 مبرض املنية وافته أن إىل الانني مستشفى يف حياته بقية قضى. السجن يدخل

.  الرئوي االلتااب
 
 

 والنون ُّالينوس  
 

 بذلك ائتوين: « لطلبته يوم ذات »ُّالينوس «الشاري والطبيب احلكيم قال  
 للمجانني، العالج ذلك! أستاذ؟ يا هذا وكيف: « طلبته فردّ  ،»ألتناوله العالج
 إىل أّوًال  فنظر جمنونًا، اليوم قابلت: «فأُّابم ،»الذكاء منتاى يف شخص وأنت

 ذلك ليفعل كان وما بالضرب، عليّ  ا�ال ما وسرعان بعينه، غمز مث وُّاي،
 على من إالَّ  أحًدا يزعج أحدٌ  هناك فليس وبينه، بيين شبًاا َلَديّ  جيد مل أنه لوال

.  »مشرتكة نقطة عن بيناما تبحث أن عليك شخصان، تشاُّر فإذا شاكلته،
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 النورسي  سعيد الزمان بديع
)١٩٦٠ - ١٨٧٨ (

 
. بنفسه نفسه رّىب . »النور رسائل: «ومؤلف مسلٌم، وحكيمٌ  ومفّكٌر، عاملٌ  هو  

 لقب عليه أْطِلقَ  وقد. األناضول ومدن إسطنبول، يف العلماء بتقدير حظي
.  »الزمان بديع«
 عالية بدرُّة يتمتع كان. »اإلميان حقائق: «لنشر حياته طيلة النورسي سعى  

 وحتدَّى املادية الفلسفية التيارات انتقد حيث والفلسفة، العلم جمال يف املعرفة من
. فالسفتاا كلّ 
 فالسفتام أكرب أسقطت لقد: « باحملكمة الدفاعية ُّلساته إحدى يف قال  

.». احليوانات منزلة من أقلّ  منزلة إىل امللحدين من
 بالفلسفة تأثـهرًا أعماهلم ألَُّفوا الذين املسلمني املفكرين كذلك النورسي انتقد  

 السجون، ُّدران وبني املنفى، يف حياته نصف من أكثر قضى قد وكان الغربية،
: عليام أطلق الذين طلبته مع العلمية ُّلساته واصل لكنه أعمالُُه، ُحِظَرتْ  كما

 الكتاب؛ إىل يستند أسلوبًا طوَّر ولقد. الكثريين منام رىبَّ  الذين »النور طلبة«
.  الشخص إىل املستند التقليديِّ  األسلوب من بدًال 

 وتـُْرِمجَتْ  صفحة، آالف ٥ صفحاتا ختطَّتْ  اليت األعمال من جمموعة خّلف  
.  لغة 30 من أكثر إىل كتبه
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 والفلسفة الوحي، مع املتصاحلة الفلسفة: قسمني إىل الفلسفة النورسي يقسم  
: « قال عندما الذًعا نقًدا وانتقدها الثاين، النوع قصد وقد. الوحي مع املتعارضة

. »اَحلقِّ  طريق عن الفلسفة حادت لقد
 سيًِّئا شيءٍ  كل تظار سوداء نظَّارة هي الفلسفة: « املثال سبيل على يقول  

 مجيًال  شيءٍ  كلّ  تظار برّاقة شّفافة نورانية نظارة فاو اإلميان، أما ومرعًبا،
. »وودوًدا

 احلكمة أقول نعم،: « ويقول احلكمة، مبصطلح كبريًا اهتماًما النورسي يويل  
. »قليل وشرهها كثٌري، خريها ألنَّ 
 يرى. »احلياة وكتايب القرآن، أستاذي: « مجلة أفكاره يف َمْنِطُقهُ  كان  

 يقرأ وبينما اإلهلية، لألمساء مرآة يـَُعدّ  كائنٍ  فكله  كتاب، أ�ا على الكائنات
 يف حوله املرئية اآليات كذلك يقرأ أن عليه فإن املكتوبة، اآليات اإلنسان
 اآلراء أبرز من الرأي هذا يـَُعدّ  و بعًضا، بعضاا وتدعم تفسر، أ�ا ذلك الكون،

.  املفكر هذا با متيز اليت
 األمساء ظواهر فام على مساعدتنا طريق عن اإلميان، خيدم العلم أن يرى كان  

: « أُّاب ،»خالقنا لنا عّرف: «طلبته سأله وعندما الكون، يف املوُّودة اإلهلية
 ألساتذتكم، تستمعوا فال اخلالق، يعّرف تدرسو�ا اليت العلوم من علم كلّ  إنَّ 
.  »العلوم هلذه استمعوا بل
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 أينشتاين  ألبرت
)١٩٥٥ - ١٨٧٩ (

 
 فاز. »النسبية نظرية «واضع ويعده . ياوِديٍّ  أصلٍ  من أملاين ومفّكر فيزياء، عامل  

 على ذلك بعد وحصل النووية، للقنبلة النظري األساس وضع كما نوبل، جبائزة
.  األمريكية اجلنسية

 دولة إقامة حول أفكاره وتضمن ،»الصايونية حول: «عنوان محل كتابًا ألف  
.  ياودية

 الذين هم فاؤالء للياود، قوية دولة إقامة فكرة أساس على الصايونية بُِنَيتْ   
 و فلسطني، أراضي على هلم قومي وطن إقامة قرروا خمتارًا عرقًا أنفسام يـَُعدهون
. البشر مجيع قمع على سياستام قامت

: العلمية التطورات أمهية على للتشديد يلي ما أينشتاين قال  
 شيءٍ  كلِّ  إىل الوصول ميكن بأنه الفلسفة، طفولة مرحلة يف الناس آمن لقد  « 
. »زائًفا حلًما كان ما وهو الرَّد، التفكري طريق عن معرفته ميكن

 من دائًما العظيمة لألفكار الشديدة املعارضة ُّاءت لقد: « يقول وكان  
 أن: « تقول شاريةً  مقولةً  له أنّ  كما. »املتوسطة العقلية القدرات أصحاب

.  »الذرة تشطر أن من أصعب مسبًقا، حكًما تشطر
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 دريدا  جاك
)٢٠٠٤ - ١٩٣٠ (

 
 ُّيل»و »فوكو ميشال «من كلٍّ  مع وضع وقد فرنسيٍّ، أدبٍ  ناقدُ  هو  

َيوِيّة، بعد ما الفلسفة أساس »ُّوتاري فيليكس»و ،»دولوز  كان حيث الِبنـْ
.  الذًعا نقًدا احلداثة ينتقد كما العقل، على املرتكزة الفلسفة يعارض

 هي األنا: « يقول فاو اللغة، إىل املستندة الفلسفة تقليد إىل دريدا ينتمي  
 أ�ا كما وغامضة، متقلبة، أداة اللغة أن ويرى ،»للهغة نتيجة أو لغوي، شكل
 شيءٌ  هناك وليس والتناقضات، االختالفات، إىل تستند مؤشرات لعبة أو نظام،
. النَّصِّ  داخلَ  موُّودٌ  شيءٍ  فكله  اللغة، خارج

 يولِّد فالتفسري احلقيقة، إىل يقود ال أنه يرى أنه ذلك بالتفسري، دريدا يؤمن ال  
.  الكتابة توّلد والكتابة التاريخ، يولِّد والتاريخ التفسري،

 البالغة إن: فيقول هلا، مركزًا املنطق من الغربية »امليتافيزيقا « اّختاذ يعارض إنه  
.  عالية حبرفية الكالم إلقاءِ  فنه  وهي املنطق، قبل تأيت
 فاو التقليدية، بالفلسفة يتعّلق تقريًبا شيء كل ويادم الفيلسوف هذا ينتقد  

. »اهلدم حركة «مفكِّري أحد
 به يصاب الذي الذهين لألمل املادِّئ العالج هي الفلسفة تعترب: « قاله ممَّا  

 َمنِ  أكثر من نفسه هو وكان. »احملتمل اجلنون إىل نقطة أقرب يف وهو املرء،
. العالج هذا استخدموا
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 جارودي  روجيه
)٢٠١٢ - ١٩١٣( 

 
 القرن مثقفي أهمّ  من ويـَُعدّ  فلسفّيا، تعليًما تلقَّى فرنسي فيلسوف هو  

 والفنِّ  الفلسفة، يف أعماًال  وألَّف الفرنسية، اجلامعة يف أستاًذا عمل. العشرين
. املامَّة اللغات إىل كتبه وتـُْرِمجَتْ  واألدب، االُّتماع، وعلم

 من كان. الياود حول ألفه كتاب بسبب واهلجوم للضغط، ُّارودي تعرَّض  
 كما حياته، من لفرتة بالسياسة انشغل. الشيوعي احلزب شخصيات أبرز بني

 بسبب حزبه وبني بينه، خالف حدث ما سرعان لكنْ  بالربملان، نائًبا كان
. الفكرية التناقضات بعض

. له بالنسبة ُمْرِضيةٍ  غري آماله، علياا عقد قد كان اليت املاركسية، أصبحت  
. رُّاء اسم واختار اإلسالم، اعتنق والتفكري البحث، من طويلة فرتة وعقب

 
اه سبب حول رواية وهناك   : اإلسالمي الدين حول للبحث املفكر هذا اجتِّ
 سيُـْعدم وكان سري، تنظيم تشكيل بتامة باإلعدام فرنسي مثقف على حكم  

 مل الفرنسي باجليش خيدمون كانوا الذين اجلزائريني اجلنود أن غري بالرصاص، رمًيا
 فسألوا الرُّل، حياة أنقذت وهكذا. عليه النار بإطالق قائدهم ألمر ينصاعوا

 عليه؟ النار تطلقوا مل فلماذا الرُّل، هذا تعرفون تكونوا مل: « املسلمني اجلنود
 ال: « املسلمون اجلنود فأُّاب ،»عنه؟ تدافعون ُّعلكم الذي السبب ما
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حارب لدى العسكرية شرف مع أعزلَ  شخصٍ  على النار إطالق يتوافق
ُ
 امل

!».  املسلم
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 الخبرة
 

اذ تستطيع كيف: « حكيًما سألوا    ،»الصائبة؟ القرارات من القدر هذا اختِّ
 من: «فأُّاب ،»اخلربة؟ هذه اكتسبت كيف: «فسألوه ،!»اخلربة «فقال

: أقول �ايته من الكتاب قراءة سيبدأ الذي القارئ وأما ،!»أخطائي
 
 

!»  مسؤوًال  اإلنسان جتعل الكلمة  «
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