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األول
الفصل ّ
مشكلة الفلسفة

 .1طبٌعة الفلسفة

جصوس ممازساث حصتوًّة خسًست يف جمال اًفَسفة ،و ّاًصقحة يف اًخّفَسف اًّيت ّ
ثـب ؾهنا ازلوغ مؤد ًّصا ،وجناخ
اًىذة وا ٔلؾٌلل اًّيت ثعمح ٔبن ج ُس ّمى ابًفَسفِّة واهليدّشت يف اهلىذحاثً ،سفـوهيا حنو اًدّساؤل ؾن ماُ َّة
ظحَـة اًّخفَسفّ ،
اًسائست مؤد ًّصا.
وحت ّاًصذ ؿىل من ٌضىّىون يف رشؾ َّة ثـممي ثكل ّاًصقحة يف اًخّفَسف ّ
ثضلك ؿام؟ ٔبم سَوكٌ ّ
مـني» ،زقو تال مـىن«؟ ٔبم
ُي اًخّفَسف ُو إهلا ٌم ابًفىص ٔبم ثفىّص حول اًـامل واذلَات ٍ
هلسي؟ ُي ًمت اًخّفَسف يف حصًّة ات ّمة ٔبم ابلٕهصاٍ؟ ُياك فِاماث واحامتلث ؿسًست ىصاُا يف ُشا
حتََ ٌي ّ
اًس َاق وِم اًّيت س خسفـيا حنو ّ
ذاظة
اًحت يف اهلضالك اًّيت ًعصهحا مدس ٔب ُىشا ممازسة ،وركل تعصًل ٍة ّ
ّ
مذحزيت ٔبو حزئ َّة) وراث َّة .اًىثري من ّ
اهليؼصاث سُسَىن -ذون حصذّذُ -شٍ ّ
( ّ
اًعصًق ارلعصت ،اًّيت ثدّسم
حاذي اهلـىن وظَة ،ابلٕضافة إىل إذاهة وجسرَف ٔب ّي
تخحسًس حوُص ُشٍ اهلٌلزسة ومـياُا وكميهتا ٍ
ثضلك ٔب ّ
مس ٔبو ٍ
ًوج ًُؼِص قَاة اًفَسفة ٔبو ّ
حت
ثعوز ًععسمن تَ وًـخلسن ٔبه َّ حيخوي تساذهل ؿىل ٍّ
ّ
فريوش ٔبًسًو ٍ ّ
موهتا اًلصًة ٔبو اًحـَس .ابًخّبٔهَس ،إرا اكن ُياك ل ماهؽ يف دوط ٍ
وضاظ فَس ّفي وِشا (زاذٍاكً َّة اًخّيؼري اًلدًل
ًُست خسًس ًت ؿىل اًفَسفة) ،فَيدساءل ّمعا إرا اكن جية معاًحة ّ
اهليؼصاث اهلُـرتف هبن واًلاذت يف جمال
اًفَسفة مبٌلزسة اهل َ َ
اًعالة و ّ
ومسزساث اًفَسفة ّ
اًعاًحاث مبٌلزس هتا.
مسزسو ّ
ضلكة اًفَسفِّة ،نٌل ًعاًة ّ
مبا ٔبه ّيا اب ٔلساش هخـامي مؽ دعاابث ،ما ّاّلي ًؤنّس ٔب ّن ارلعاة اهلعصوخ رو ظحَـة فَسفِّة؟ ُي ٍىون
فَسفًِّا ؾيسما ثعحح اًفىصت موضوؿًا ّلاهتا؟ ٔبم ؾيس اٌَّجوء إىل اًخّجصًسّ ،اّلي ٌساؿس ؿىل الاهخلال من
ًٕضايح ،من ا ٔلسعوزت إىل اًـلاله َّة؟ ُشا اًخّلاتي ًفرتط ٔب ّن اًـلاله َّة راهتا ل ؿالكة ًِا مبا ُو
اًّس ّ
ّ
ذي إىل ال ّ
سعوزي و ٔب ّن ا ٔلسعوزت ًُست ؾلاله َّةُ .ي حوكن ا ًّعحَـة اًفَسفِّة يف كِام ارلعاة ؿىل حتََي ٔبو يف كِامَ
ٔب
ّ
دعاة مت اًخّفىّص تَ ،حيمي مضمونً ّمت
صي؟ ُي ُو
ٌ
ؿىل ثفِّم؟ ُي ُو الاهخلال من اهلـَوص إىل اًخّفىّ ّ
دعاة ًسؾو ٌَخّفىري وحيمي فىص ًت مضي َّة؟ ابًخّبٔهَس ،هـرتف ُيا -ونٌل ُو اذلال ابًًّس حة زلَؽ
ثفسرئٍ ،بم ٔبه َّ
ٌ
وؾي
ُشٍ اًخّلاتالثٔ -ب ّن ٔبحس اهلععَحني ل ٌس خثين الٓدص ّ
ابًّضوزتُ .ي ُو اًوؾي توحوذ ّاّلاث؟ ُي ُو ٌ
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ٌس خَزم ٔبن ًُعاػ جلكٌلث؟ ُي ُو جصوس قَخِّة ِّ
مؤسسةٔ ،بو ُبهعوًوحِا (ؿنل هوه َّة اًوحوذ)1؟ ٔبم ٔبه َّ جصوس
هلسي؟ ُي ُو ؾحازت ؾن ثواحص فىصت ٔبم ُو تَوزت مٌؼومة؟ ما ّاّلي حيسّ ذٍ :موضوغ اًخّفىّص ٔبم ظصًلة
ثفىري ّ
اًفَسفي يف اًحالكة فامي
دعاة ٔبذال ّيق ٔبم جية اس خزالض مـَومِّ ًة مٌَ؟ ُي ًخَرّط اًفن
اًخّفىري؟ ُي ُو
ٌ
ّ
حموزا ٌَخّفَسف؟ ٔبل ثعَف ّ
خيط اىلاحجة واًالكم اًفعَح؟ ٔبًُست ّ
لك زلاف ٍة
ّ
لك ؾلِست ذًًِّة ،تخـصًفِاً ،
رخعة؟ ُي اًفَسفة ٌ
وضاظ
اًسَعاث اهل ُ ّ
مـ َّية ؾلِس ًت فَسفِّة؟ ُي اًفَسفة ِم اًخّفسري ارلادل اهل ُ ّزنل من ّ
ختط ،يف حوُصُا ،اًاكئن اًخّشيّ ،
تلغ اًيّؼص ؾن
ٌ
ملصون حبلد ٍة اتزخي َّة ،و ُمحسّ ٌذ يف زكـة حلصافِّةٔ ،بم ٔبّنّ ا ّ
ثـسّ ذًخَ ّ
خثٌاء
ًلي مـجز ًت ومنور ًخا ً
ممخاسأ ،بم ؿََيا ٔبن هـخبٍ اس ً
اًضلك َّة؟ ُي ؿََيا ٔبن هـخب اًخّفَسف الٕقص ّ
ومزي ًت اتزخي َّة وزلافِّة؟ ُي اًفَسفة ٕا ًرا مالسمة ّ
ٌَعحَـة اًخّشًّة؟ ُي اهلفِوم ُو حعََهتا ٔبم حتوً ٌةل ؾهنا؟ ُي
جية اًخّفصكة تني فَسفة اًـا ّمة واًفَسفة اًيّخِةل ،وتني اًفَسفة ارلُبًّة واًفَسفة اًـَم َّة ،وتني اًفَسفة ا ًّعحَـ َّة
اًفَسفي دلزخة إقصاكَ يف ظوفاّنا.
واًفَسفة الاظعياؾ َّة؟ اًـسًس من ا ٔلس ئةل اًّيت حتسّ تشاهتا اًًّضاظ
ّ
كس ٍىون من اًواحة اهلساَمة يف إجصاس فَسفة اهـاكس َّةٔ ،بي معفوفة ثفَسفٔ ،بو حصهَة ًّشوظ إماكه َّة
حعول ممازسة فَسفِّةُ -شا إن مل حىن اًفَسفة حتمي يف راهتا ُىشا حماوةل -وركل من ذالل ٔبذش تـني
الاؾخحاز اًلسماء اًالكس َىِّني ،اهلسافـني ؾن هصامة اًفَِسوف اذلىمي واًـا ًِم اًخّازخي َّةٔ ،بي اهلثلّفني ّاّلٍن
ذة فىصي ،مًلء مبفاُمي
ًـخبون ٔب ّن اًفَسفة ثـين مبٔسسة اًـَوم الٕوساه َّة ،وثسزٌس اتزخي ا ٔلفاكز ،وٕاهخاح ٔب ٍ
إصاكً َّة .من هج ٍة ٔبدصى ،من ذالل ٔبذش تـني الاؾخحاز »معفِّاث« اًفَسفة اٌَّوايت ل ًـمتسن ا ّٕل ؿىل اًَلني
ًـزتون ابهامتهئم
ؼصايث ا ٌّّلٍن ّ
اًـَمي وؿىل ذكّة اًالكم ،واهليعق ،واًواكـة؛ ٔبو ٔبثحاغ اهلٌلزسة ارلاوًة من اًيّ ّ
ّ
ٌَفَسفة .اًخّفىري مبا «وزاء ُشا لكَّ» ًـين اًيّؼص إىل اًفَسفة ؿىل ٔبّنّ ا ؿَحة ٔبذواث هحريت وهعاق واسؽ من
ا ٔلفاكز ،واهلسائي ،والٕحصاءاثٔ ،بي ٔبّنّ ا وس َةل ًلائح ٍة ٔبدصى .وهمٌل اكهتُ .شٍ ّاًصؤاي ثلٌ َّةً ،ىهنّ ا جساؿس ؿىل
(ادلوحٌلظَلي) .ابٍهنّ اًةُ ،شا ابًضّ حط ما حاول حتلِلَ تـغ
ظصوحايت ٔبو اًوزو ّيق
ثفاذي خف اًخّفىري ا ٔل
ّ
ّ
حرصاُ .يا ٔبًضً ا
اًسَعاث واهلشاُة والاؾامتذ ؿىل اًـلي ً
اًفالسفة اًىدازٔ ،بولذ اهليؼومة ،سامعني ّتاُي ّ
جنس زوخ اهلٌلزسة اًفَسفِّة حارضت.
ٍ
حماولث ٔبسً َّة ل ثـس ول حتىص ،حياول ٔبن ٌسَّط اًضّ وء ؿىل مـىن اًخّفَسف .ومثَيا
ُشا اًـمي ،نلريٍ من
ًَٕىن ُشا الاؿرتاف
مثي ٔب ّي اكثةً ،ن هخذـس ُيا ّمعا هيحاس هل ،جماسفني ٔبن هدسخّة ٔلهفس يا ابلدذياق .ا ّ
اًعاذق ،تلسز اهلس خعاغ :ا ّٕن اًفَسفة هكٌلزسة ّ
جضلك حموز اُامتمٌا .مارا ثـين اهلٌلزسة اًفَسفِّة؟ مارا ًخض ّمن
ّ
ُشا اًًّضاظ اًخّشي؟ ًحسو ًيا ،وُيا هخّفق مؽ سريوشٔ ،به َّ من اهلس خحَي حتسًس اهلـىن اًوحِس ٔبو ا ٔل ّويل
حسايث
ثضلك معَق)
( ٍ
هلععَح حيمي يف ظ َّاثَ اتزخيًا ،وًىٌّيا وس خعَؽ حماوةل جسََط اًضّ وء ؿىل تـغ اًخّ ّ
ٍ
1مالحؼة اهلرتمجة

8

و ّاًصُانث اًّيت حوكن تساذهل.
 .2ازدواجٌّة معنى الفلسفة

ٌسدٌس مععَح اًفَسفة ،ومٌش ولذثَ يف اًَونن اًلسمي ،ؿىل اسذواحِّة مـىن ( ٔبو ؿىل ما ًحسو ًيا اًَوم
هؼصاي وحبسة ما ًحٌَُّ ادلشز « ،»philoجضـص
اسذواحِّة مـىن) وؿىل مفازكة .فَيحس ٔب ابسذواحِّة اهلـىنًّ .
ابذلة و ّاًصقحة واهلَي حنو ما حيمهل مععَح « »sophiaمن مـاين ،وِم اذلوكة واهلـصفة .من
اًفَِسوفة ّ
اًسِي خسًّا اسدِـاة الاجّساق اهلوحوذ يف حزوجي ُشٍن اهلععَحني .وابًفـي ،هخوكّؽ ممّن ٍصقة اهلـصفة ٔبن
ّ
ًخرصف تعصًل ٍة مـ َّيةٔ :بن ٍىون زسًيًا ومذبٔ ّم ًالٔ ،بن ميخكل اًلسزت ؿىل الاس امتغ واًخّحََئ ،بن ل ٍصوغ
ّ
اًسَوك ُو ٔبًضً ا ما هًذؼصٍ ؿاذ ًت من
ذَف اًخّفاُاث ،ما ًخعَّة ُ
متاس ًفا مـ َّيًا مؽ اًيّاش وا ٔلحساجُ .شا ّ
ثخـنل وثـصف هَف ّ
اًعاًحة اًّيت ّ
اًعاًحة اولهتستٔ ،بي ّ
ّ
ذاظة،
ثخـنل .ثلذيض ُشٍ اذلوكة راث َّ ًة مـ َّية ،وظحاؿًا ّ
وؾيس وظَِا ابهلـىن الٓدص ًؼ « ،»sophiaىصى ٔب ّن ُشٍ اذلوكة مصثحعة متا ًما تفـي اهلـصفة والاسدِـاة،
وابًيّدِجة حىون مصثحع ًة مبوضوؾ َّ ٍة ماُ .شٍ ّاًصؤاي اهلُعا ًِحة مفِوم ٌة متا ًما ،وًىن ميىن اؾخحازُا ٔبًضً ا ملعسً ا
ظوابوائ ،بي ٔبفلًا مثاً ًَّا هوؿًا ما ،ل ميىن ذللدخيا اذلسًثة وظوهل وّتاوسٍ واًخّـامي مـَ ؿىل ٔبه َّ واك ٌؽ ،وركل
ً
ابًضم و ّاًصًحة .اًـسًس من ّ
اًعحاغ ّ
اًضرع َّة اهلُخـحة ثُثلي فـي اهلـصفة ذون ٔبن ثحعي فـَ ًَّا ّ
ٔلّنّ ا ُمث َلةل ّ
حصة
ثكل اهلـصفة ،وتشكل متيؽ اذلفاع ؿىل ّ
مععَح واحسًّ ،حني اًـالكة
اًعحاغ اهلـ َّية واًلسزت ؿىل اًخّفىري يف
ٍ
حصة ُشا ّ
حصة ٔبو ؿسم ّ
تلغ اًيّؼص ؾن ّ
اًّضوزًّة تُهنٌلّ .
خشعا ما ميىن ٔبن
اهلخحاذةل ّ
اًعصخُ ،ياك اؾخلا ٌذ ٔب ّن ً
اًسَعة ،وحٌون اًـؼمة ،واًلصوز ،مجَـِا «ظفاث
ٍىون إوسانً «سُّئًا» وؿاهلًا زائ ًـا يف ب ٓ ٍن واحس .ظـم ُّ
سُّئة» ،وًىهنّ ا ل ّ
ثـعي اًـاهلة ؾن ممازسة هميهتا .وٕارا ٔبزذن ٔبن خناًف اًلسماء متا ًما ،ميىٌيا اًلول ٔب ّن امذالك
اًسَعةً ،سفؽ حنو ّاًالؾلاله َّة وًُس حنو اذلوكة .هبشا ىصى ٔب ّن اًـلاله َّة واذلوكة
اهلـصفة ،اكمذالك اهلال ٔبو ُّ
مفِومان حيمتالن اهل َ َ
اكًصواكِني ؿىل سخِي اهلثال ،اؾمتسوا
ضلكة ٔبنرث ممّا كس ّ
هؼن ٌَوُةل ا ٔلوىل .تـغ اًلسماءّ ،
زؤاي ٌسدٌس فهيا واكؽ اًـامل ٔبو اهلسًية ؿىل الاجّساق واًخّيامغ ،تُامن اؾخب ٔبولذ مسازش ٔبدصى ،اكًلكح َّني ٔبو
ُرياكََعسٔ ،بن ّاًزناغ حينك و ّ
اذلة ّ
ٌضلك اًواكؽ ا ٔل ّولّ .
اًضامي،
حت ّاًصؤاي اهلس َح َّة ،اًّيت ثسؾو إىل ّ
اًرصاؾ َّة يف زؤايُا ٌَ ِـنل .فِيي ثُسٍن من خيصق مدس ٔب الامذياغ ؾن اهلـصفة
حتمي حصؿ ًة ل تبٔش هبا من اهلحاذئ ّ
اًسـي إٍهيأ ،بي ؾن اهلعسز ا ٔل ّول ٌَرعَئة ا ٔلظَ َّة؛ ل كمية ٌَمـصفة ذون «الٕحسان»ُ .يا
«اًخّافِة» وؾن ّ
ٍ
زلوة يف اذلائطً ،عاهلا اكهت موحوذت يف ممازسة
اؾمتسث اذلسازة اذلامةل ًالزثَاة،
تسزخاث خمخَفة ،ؿىل ٍ
اًفىص.
 .3مفارقة الفلسفة
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اًس
فسعايئ جىوّنا حصقة اً ِـنل ،تُامن ُو
ّ
فَيًذلي الٓن إىل اهلفازكةً .لول اًخّلََس ٔب ّن اًفَِسوفة ختخَف ؾن ّ
ميخكل ركل اًـنلُ .ياكل من ٔبذلّوا ؿىل اس خزسام مععَح «فَِسوف» ،نفِثاقوزش و ٔبفالظون ،ا ٌّّلان
اًّضوزي هلن حصًس ٔبن ثـنلٔ ،بن حصقة اً ِـنلّ ،لا
ظيـاٍ و ٔبؾعَاٍ جمسٍ .اكن ُؤلء ٍصًسون ٔبن ًلوًوا ٔبه َّ من ّ
ًـب ؾن ثواضؽ ٍ ماِّ ،
ً ُ َفضَّ ي ٔبن هـصف ٔبه ّيا ل هـصف صُئًا ٔبو ٔبه ّيا ل هـصف صُئًا ثلصً ًحا .فـي الٕميان ُشا ّ
مؤسس
ّ
ٌَسؤالٔ ،له َّ ابث ًـصف ّ
لك
ومودل ٌَمـصفةً ،لاتهل اذّؿاء اً ِـنل ّاّلي مل ًـس ٌسـى ٌَمـصفة ومل ًـس ُخيضؽ راثَ ّ
ثضلك
صزاظا ميخَىون اهلـصفة ُهسَعة ،ممّا ًسفـِم ٍ
يشء .اهخلاذ ٔبفالظون اًلايس ٌَسفسعائ َّني ًُؼِص ًيا ٔب ً
تلوت و ّ
حصة ِؿَمِم ،تسل ٔبن ٌس خىضفوا ما جيَِوهَ تـسُ .يا جنس ّاًصاتط تني
حَـي ىلاوةل إكٌاغ مجِوزٍم ّ
ظ ّ
ذاظةّ ،مت ٔبذشُا وحاةل هفس َّة مثاً َّة ،وِم ٔبساش ُشٍ اهلـصفة .مؽ ركل،
اذلوكة واهلـصفةٔ ،ل ّن ُياك راث َّ ٌة ّ
ىصى يف ُشا الاحامتل مفازك ًة حوكن يف هون اًفَِسوفة س خفذرص تشكل اًخّواضؽ ،فدواسعخَ دلهيا امذَاس اًوظول
خحازا من
اًسفسعايئ اىلسوذ ابلهفذاخ
ّ
إىل اذللِلةُ .يا هلاتي ثفىري ّ
تلوثَ .اؾ ً
اًفىصي ّاّلي ثدّسم تَ اًفَِسوفة و ّ
ُشٍ اًيّلعةّ ،
ثخلري كواهني اٌَّـحة :من ّاّلي سُذفادص جىوهَ سفسعائ ًَّا؟ ومن ّاّلي ًن ًخفادص ،هبشا اهلـىن،
اًسفسعائ َّة ِم ادلاُةل،
جىوهَ فَِسوفًا؟ ؾيس ؾىس الزيني وؾحوز اًخّلِميًُ ،عحح اًفَِسوف ُو اًـا ًِم و ّ
وًىن الكٌُل حيس يان ّ
اًس
فسعايئ؟ ٕاه َّ
ّ
اًؼن تيفس هيٌل وٍصان ٔب ّن موكفٌِل ُم َ ّبزَّ ُ .ا ٕا ًرا :من اًفَِسوفة ومن ّ
ٔل ٌمص ًعـة حتسًسٍ -نٌل هـصف -ا ّٕل إرا مقيا مبـاًية ٔبنرث ّاًصقحاث وا ٔلفاكز محمي َّ ًةُ .ي فَِسوف اًـرص
سفسعايئ اًـرص اًلاجص؟ وُي ٍىفي اذلنك ؿىل اًيّفس ابدلِي يك ٍىون ّ
اًضرط ؿا ًِ ًما؟ ُي
اذلسًر ُو
ّ
خاُي ،ل ًسّ ؾي اهلـصفة؟ حاول ٔبفالظون ح ّي ُشٍ اهلُضلكة
زخي ٍ
اًـاهلة اهللصوزت واًـيَست ٔبك ّي ؿَ ًما من ٍ
ابكرتاحَ فصض َّ ًة ،حفواُا ٔب ّن اذلوكة ِم مـصفة ما هـَمَ وما ل هـَمَُ .شٍ اىلاوةل مثريت ًالُامتم ،مفن ذالًِا
ًلرتخ ٔبفالظون ٔبن ه ّعَؽ ؿىل ما هـصفَ وما جنِهل م ًـا .وًىن ُشا اهليؼوز ًعصخ اهلُضلكة اًخّاًَةٌ :ضري اً ِـنل إىل
خجسس ٔب ّو ًل يف اًلسزت ؿىل فِم وثلَري اًـاملٔ ،ب ّما اًوؾي ابدلِيّ ،اّلي كس ًعي إىل حسّ ّ
اًضم،
ٔب ّن اهلـصفة ث ّ
ًُس ف ّـ ًال ،تي ابًـىس متا ًما.
سفي» ،جية اًـمي ؿىل اًـالكة مؽ اهلـصفة ،وًىن من اهلمىن ٔبن ٍصى اًـا ًِم ٔب ّن ٌَ ِـ ِنل كمية
من اهليؼوز «اًفَ ّ
واكـ َّة حوكن يف راثَ ،و ٔب ّن اًـالكة ابهلـصفة ًُست سوى ؿنل هفس ٔبو فَسفةٔ ،بي ممازساث اتتـة ولالٍ بٓدص.
تـغ ؿاهلاث اًفزيايء ًًذلسن ّاًزمالء هوّنم ٔبظححوا ؿٌَلء ِؿنل ،اتزنني وزاءٍم ؿنل اًفزيايء ،وركل ٕا ّما ثسخة
اًخّـة ٔبو ّ
خّشي
ًلةل ذكّهتم ٔبو ذلاكًا ابهلوضة .إن اؾخبن ٔب ّن سمٌيا ٔبظحح ًدّسم ابًوؾي حول تُـس وضاظَ اً ّ
(وركل ذون صم ثسخة اتزخيَ واًخّجازة اًّيت ّمص هبا) ،فشكل ٔله َّ ّمت إذزاح ؿنل ا ٔلذالكِّاث وضاتط ،ممّا
اًسخة .فٌحن
فيس ُو ّ
ٔبذّى إىل إؿاذت اس خحضاز اهلضلكة .وًُس نٌل ُو حال ٔبسالفٌا ،حِر اكن اًحـس اًيّ ّ
ًضىو ًِا ٔبوخاؾيا ،ما هخحلّق مٌَ ُو
الٓن ل ّ
هخحصى ّمعا إرا اكهت حِات ظحَخذيا سَمية كدي ٔبن هخّجَ إٍهيا ً َ
خشزي ،ذون ٔبن هسزك ،ما تني اً ِـنل واهلـَومِّةٔ ،بي ؿنل
نفاءاهتا اًخّلٌ َّة وظسق ٔبفـالُإ .اه ّيا هلعؽ ٍ
ثضلك ّ
اً ِـنل ،وما تني اهلـَومِّة وؿنل اًيّفس .كس ىىون ؿىل ظو ٍاة ٔبو ؿىل دعبٔ .وًىن ّ
حت ُيا ،اًوًوغ اذلسايث تـنل
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اًيّفس ،ومؤد ًّصا ابًفَسفة وؿنل ا ٔلذالكِّاثٌ ،ضري ،ذون ٍ ّ
صم ،إىل ٔبه َّ مثّة ؾوذت إىل اؾخحاز هون فىصت ّاّلاث
حِواي يف اهلـصفة.
اهل ُ َف ِىّصت هَانً ًّ
ضلكة مععَح «اًفَسفة» من ذالل ٔبزتـة ثبٔو ٍ
فَيحاول الٓن َم َ
تعصق
ًالث خمخَفة س يحاول حتَََِا .س يلازهبا ٍ
ابًّضوزت .س يـعي اًفَسفة اهلـاين ا ٔلزتـة اًخّاًَة :اًفَسفة نثلافة،
خمخَفة -نٌل س حق وفـَيا -فِيي ثخلاظؽ ّ
اًفَسفة هكجال ،اًفَسفة ّ
اكّتاٍ ،واًفَسفة هكِازتُ .شٍ اهلـاين س خدضازك وهج ًة واحستً ،خل ّشي تـضِا اًحـغ
اتز ًت وختاًف تـضِا اًحـغ اتز ًت ٔبدصى.
يف س َاق ادذَازن ،سًس خعَؽ اهلـيَني ا ٔل ّوًني (اًث ّلافة واولال) رسً ًـا ،ومن ّمث سًذـ ّمق ٔبنرث يف ا ٔلذريٍن
( ّ
الاّتاُاث واهلِازاث).
 .4الثّقافة الفلسفٌّة

ابًًّس حة ٌَىثريٍنٍ ،متث ّي اهلـىن ا ٔل ّول هلععَح «اًفَسفة» ،اهعالكًا ممّا هخشنّصٍ من ملاؿس ادلّ زاسة ،واهلؤمتصاث
اًّيت صازنيا هبا ،واًىذة اًّيت كص ٔبّنا ،يف زلاف ٍة ،مََئ ٍة اب ٔلسٌلء ،واهلشاُة ،واهلسازش ،واذل َلداث ،وا ٔلفاكز،
اًفَسفي ؿاذ ًت فلِ ٌَ وٌسدٌس ؿىل مصاحؽ ،ممّا جيـهل إصاكً ًَّا هلن مل جس يح هل
وا ٔلذواث اهلفاُمي َّة اهلخـسّ ذت .ارلعاة
ّ
فصظة اًخّ ّـصف ؿىل ُب ِ
اًعـة ؿىل ّ
لك زوخٍ فصذًّة ٔبن ثسّ ؾي إؿاذت اذرتاغ ٍلي
سسَ .مؽ ركل ،إرا اكن من ّ
ؿَوم ّاًصايض َّاث ،فىِف ًِا ٔبن ثـَس اذرتاغ اتزخي ا ٔلفاكز ً
اكمال ،و ٔبن ثـَس ذَق اهلساٌُلث اًيّوؾ َّة اًّيت ّمت
إهخاهجا ؿب اًـعوز تـمي ا ٔلحِال اًحعيء وهجوذ اًىداز؟ ٔبًس يا ٔبكزا ًما مذـَّلة تبٔنخاف اًـٌلًلة؟ ٕاه َّ هلن اهلُلصي
ٔبن هؤمن تـحلصًّدٌا و ٔبن هًىس ذًوهيا.
من نحِ ٍة ٔبدصى ،إرا اكن اندساة الاس خلالً َّة يف اًخّفىري ُو ا ٔلساشٔ ،بل جية مالحؼة ٔب ّن اهلفاُمي
اهلوحوذت ختخرص اًىثري من ممازسة اًفىص؟ نٌل ُو اذلال ابًًّس حة هلـاذلث ّاًصايض َّاث واًفزيايءُ ،شٍ اهلفاُمي
اًّشخّ ،لكل فِيي مفِست .وًىهنّ ا هبشا جض ّي اًفىصت ،فِيي ّ
اهلصحـ َّة جسمح تخفاذي اًىثري من ّ
ثـعَِا ؾن
اًسِي ومن
اًخّفىري تشاهتاُ .شٍ اهلفاُمي ثلسّ م تسهي َّاث خسًستٔ ،ل ّن ا ٔلذات مل حىن ًو ًما حِاذًّةّ ،لا من ّ
ا ًّعحَـي حتوًي اًوس َةل إىل ؾلِستُ .ىشا ،ثلوذ اًفصوكاث اهلفِست واًحازست ،اًيّاّتة ؾن ٔبزسعو واكهط،
ًخـرث اًخّ ّ
ثسِوةل حنو اًخّوكّف ؾن اهل َ َ
ضلكة .اًخّازخي ٔبزخت ٔبه َّ ّ
زًل ؾن ٔبو ّ
حت هلس فىص ُؤلء اًفالسفة ،فِو
حاة جيَِِا اًـلي .ادلّ ُاء ذاظ َّة ثّشًّةٔ ،بذات جساؿس
مو ٌ
مفص مٌَٔ ،كه َّ مـج ٌم ٔبظَيٌَ .موضة ٔبس ٌ
زوق تَ ول ّ
ؿىل اًخّمَزي تني ا ًّعحَـة واًث ّلافة .إّنّ ا جصن ٌة وًـي ٌة يف ب ٓ ٍن واحس.
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ُىشا -ونٌل كَيا ساتلًا -نٌل ٔبه ّيا ل وس خعَؽ ٔبن هـَس ذَق اكمي اتزخي اً ّصايض َّاث (مفساٌُلث اًلسماء واًلسمياث
اًفَسفي ذون
مفِست خسًّ ا ورضوزًّة ٌَخّفىري اب ٔلصاكل وا ٔلؿساذ) ،فال وس خعَؽ ٔبن هسّ ؾي ّتاُي الٕزج اًث ّلا ّيف
ّ
ٔبن حنصم ٔبهفس يا من الٕهلام تحـغ اًـيازص اًِا ّمة ًفى ٍص خسٍ ٍص هبشا اهلس ّمى ،وذون ٔبن هخجاُي اتزخي حىوٍن
فىصن ارلاضٔ ،بي اًـمَ َّة اًفىصًّة ازلـ َّة ّ
اًعوًةل اًّيت وززياُا .اهلسذي إىل اًث ّلافة اًفَسفِّة ٌساؿسن ٔبن هـي
ٔبهفس يا و ٔبن هخين َُلك فىصن ،ثّشظ ٔب ّل هلؽ يف متجَس اًـيازص اهلًسوتة ًـحاكصت ،اًّيت ّ
جضلك ُشا اًفىص،
اًسائس ،تُامن كس ثخـاىل اًفَسفة ؿىل سعح َّة ّاًص ٔبي.
ذون ٔبن ىصى ؿالكة هحاز اًفىص مؽ اًفىص اهلُضرتك ٔبو ّ
نٌل كال ابزمٌَسش يف ؾرصٍّ ،
ٌضلك ّاًص ٔبي واحسً ا من ٔبٍم اًـوائق يف اهلٌلزسة اًفَسفِّة .وركل ابهلـىن
يك ٔ ،ل ّن ّاًص ٔبي ميث ّي ما ٌض حَ اًفىصت هوهَ ًٌُلمة من ا ٔلفاكز ادلاُزت اهلَ َخ َلعة من ُيا وُياك ذون ٔب ّي
اًالكس َ ّ
ٍ
متاسف ٔبو حتََي؛ ٍصذّذُا ّ
اًضرط ُمى ّ ِص ًزا ما ًلوهل الٓدصون ذون ٔبن ًيددَ ٔبو ًسزك ركلّ .اًص ٔبي مضرتكٌ
معي ٔبو جمِو ٍذ ذاض .ؿازط ابزمٌَسش حبزم
مبـىن ٔبه َّ
سعحي ول ميخكل صُئًا من اًفصذاه َّةٔ ،له َّ ًُس هدِجة ٍ
ّ
حلِلي ٔبو خسٍ ٍص
ما ّمساٍ تؼ «اذللِلة راث اهلساز ارلاًط» و « ٔبفاكز اًخّش اًحائسٍن ،اًّيت ًُس فهيا ٔب ّي يش ٍء ّ ٍ
ابًخّلسٍص».
مبـىن بٓدصٔ ،بنرث إصاكً َّةّ ،اًص ٔبي ٍزجع اًخّفَسفٔ ،له َّ مبثاتة اًحـحؽ ،س َف ذميوكَُس ّاّلي وضـص تَ ُمسَ َّ ًعا
ؿىل ّاّلاث و ّاّلي ّهَوخ تَ همسّ ذٍن الٓدصُّ .
ثخجص ٔب ٔبن حتاول اًخّفىري ابس خلالً َّة ،ذون ٔبن ّمتص مبشزات
لك من ّ
ا ٔلسٌلء اًـصًلة وارلعاة اهلُسدٌس ؿىل اهلصاحؽ اًفَسفِّة ،همسَّذت ابًـزل ؾن ازلاؿة ،مفا ثفىّص تَ ُو ز ٔب ٌي ل
كري .نشكل اًوضؽ ابًًّس حة هلن ًسّ ؾي ثبٔوًي فىص ف ٍ
اكراب.
َِسوف مـصوف تعصًل ٍة ُمدخ َىصتّ .اًص ٔبي ُو ما ًُـخب ً
وًىن كس ىصى اًـىس ٔبًضً ا :فََخّفَسف ،جية كول ما مل ًُلال تـسٔ ،بو ثوهَس ؾىس ما ًونّسٍ ازلَؽًُ .س من
اهلفاحئ ٔبن ًـَن ممهتيو اًفَسفة ؾزل تـضِم اًحـغ ؾن جممتؽ جماهلم ثسِوةل.
مسازاٌ ،ساؿس ؿىل تَوزت
ابلٕضافة إىل ركل ،ح ّشزن ٔبفالظون من ا ٔلفاكز ّ
اًسِةل واًالكم ّ
اًسائس ،واكرتخ ً
اًسويق» حفسة ،وٕاهٌّل اهخلس
ثكل ا ٔلفاكز ،واًـمي ؿَهيا ،وممازسة اًخّفىّص .ابهلياس حة ،مل ًًذلس ٔبفالظون ّاًص ٔبي « ّ
ٔبًضً ا ّاًص ٔبي «اًضّ ََؽ»ٔ ،بي ّاًزت ّمتّ ،اّلي همٌل اكنً ،حلى ز ٔب ًايّ .
حت ًو ُصتت اًفَِسوفة من ػالم و ٔبوُام
وِفِا يك ثخبٔ ّمي اذللِلة اهلوحوذت يف ارلازح ،جضـص ٔبّنّ ا ُمَزمة ابًـوذت إىل «ادلّ اذي» يك ثُفِس سمالهئا وسمِالهتا
ؿاجّ ،
حت ًو اكهت ثكل اًـوذت
اب ٔلضواء ادلسًست ويك ثلوم مبواهجهتم .من اهلس خحَي ٔبن ثـزل هفسِا يف جصحٍ ٍ ّ
اًسرصًة مهنا ،فلس اكن
اًسَعة ،فسلصاظ مل ًخوكّف ؾن هلسُا و ّ
اكـي» ممَخةٔ .ب ّما ابًًّس حة ذلجج ُّ
إىل ما ُو «و ّ
موً ًـا ابهلواهجة ا ٔلحاذًّة اًّيت ثُبس اًفىص اهلس خل ّي ،وًُس ابهلـصفة وحىصاز ا ٔلفاكز «اًـحلصًّة» .مؽ ركل ،فلس
اكن من ٍ
ٍزوذن تـيازص من زلافذَ اًفَسفِّة ّ
اًضرع َّة وًفصط ؿََيا تـضً ا من َحسسَّ .اًص ٔبي
وكت إىل بٓدص ّ
اًضّ ََؽ ل ًخجاوس مس ّمى ّاًص ٔبئ ،له َّ خام ٌس ،وًُس يف حىو ٍٍن ٔبو سريوزت كامئةّ ،لا فِو ّنف ؾن اًدّساؤل
12

حول راثَ.
اًس َاق َحسش ابساكل ؾن ّاًص ٔبي ،فِو ًونّس ٔب ّن اذللِلة موحوذت يف الٓزاء ،وًىن دلزخ ٍة ل
فَيشهص يف ُشا ّ
ٌس خوؾهبا حامَوُأ .بي ٔب ّن ّاًص ٔبي ل ًلاتي اذللِلة اًّيت ثـضـش يف كَة ّاًص ٔبي تعصًل ٍة مض ّوصة ،واهلوحوذت
تلسز ٔبكي ممّا ًـخلس نكَِاًً .ذج ؾن ُشا اهليؼوز اًخّايل :ميىن اًوظول إىل اذللِلة فامي ًو اس خحّض ّاًص ٔبي راثَ
ٍ
ارلاظة و ٔبذزك راثَ .مل ثـس اًـمَ َّة اًفَسفِّة حتعي من ذالل اًححر ؾن تـغ ا ٔلكوال ادل َّست
وظلي ماذّثَ ّ
و ّاّله َّة ،واًّيت كس حىون ذاذؿة ،وٕاهٌّل من ذالل اًخّفىري واًخّىصاز وثفىّص اًفىصت تشاهتا .هبشا حتافغ اًفَسفة
ؿىل ؿالكة خسً َّة مؽ ّاًص ٔبيُ .شا ٔبًضً ا ما حياول َرش َحَ اكهط يف حتََهل هلفِوم اذلس اهلُضرتكّ ،اّلي ّ
ٌضلك
ٔبساش اًخّفَسف واً َـلدة ٔبمامَ يف ب ٓ ٍن واحس.
احامتؾي .فإرا
فىصن مل ًًضبٔ من ٍ
حِي ّ
ؾفويٕ .اه َّ نجتٌ ؾن اتز ٍخي ّ
نٌل س حق ورهصنُ ،
خشيص وؾن حىو ٍٍن زلا ّيف و ّ
اكن اًفىص ًبٔذش تـني الاؾخحاز اًـيرص ا ٔل ّول ،هلا ل ًبٔذش تـني الاؾخحاز اًث ّاين ٔبًضً ا؟ ظاهلا ا ًّعًَِّون ل
ًفىّصون اك ٔلمصٍاكن ،وُؤلء ل ًفىّصون اكًفصوس َّاثُ ،شا ًـين ٔبه َّ مثّة مـعَاث زلافِّة ثؤثّص ؿىل ُشٍ
اًاكئياث ا ٔلحاذًّة ،وجضِس ؿىل ركل الادذالفاث اًفَسفِّة اهلـصوفة تني ُشٍ اًحدلانّ .مث إن اكهت ا ٔلسٌلء
اهلـصوفة يف زلاف ٍة ما ِم من ّ
اهلثايل» وممث َِّا اًحازس ،فِيي يف ّ
لك
صلكت ثكل اًث ّلافة ٔبو إن اكهت ِم «مٌ َخجِا ّ
ذاظة ٔبه َّ من ذالًِا ،ميىٌَ
اذلالث سدسَّط اًضّ وء ؿىل اًفىص اًفصذاين وثل ّشًَ ،وؿَََ ٔب ّل حيصم هفسَ مهناّ ،
زؤًة ثفاُخَ ّ
اًضرع َّةُ .شا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل ا ٔلسٌلء اًلصًحة ؾيّا ،اًّيت ثسؾون تلريٍّهتا لٕذزاك دعوظ َّدٌا
وهوؾ َّدٌا.
ابًًّس حة هليؼوزنٔ ،بي مٌؼوز اهلٌلزسة اًفَسفِّة ٔبو اًفَسفة اًـمَ َّة ،جسِّي ؿََيا اًث ّلافة اًفَسفِّة ،واتزخي
ا ٔلفاكز ،وفِم اًلضااي اًىبى ،اًّيت احذَّت مٌاػصاث اًىداز واهلسازش ايلخَفة ،إتعاز وفم ص َفصت مصاتعيا
اًفىصًّة ّ
مـِن؛ وركل من ٔبخي فِم الٕحصاخاث ( وِم اس خسللث جيس
اًضرع َّة ،نشكل مصاتط من هخحسّ ج ّ
مٌاض هل من ادذَاز ٔبحسٌُل) 2اًّيت جسىهنا .اًـوامي اهلفاُمي َّة
هفسَ ٔبمام ظصفَ ْني مذلاتََ ْني ل َ
فهيا ال ُ
ٕوسان َ
اً ّسائست س خفِسن ،فِيي ٔبذو ٌ
اث ثلٌ َّة مثريت ًالُامتم ،وركل ًُس ٔلّنّ ا ٔبذواث ثح ّحص ؿَمي ؾحيث ،وٕامن ّا ٔبذواث
َحصزن من
ًدسَِي معَيا وحـَيا ٔبنرث ذكّة وف ّـاً َّةُ .شا ل ٌس خثين ٔبتسً ا جماه َّة اً ِـنل ،تي ابًـىس متا ًما .فِو س ّ
ايلخعني ادلاُزٍن ذو ًما
وسن اًخّوكّـاثٔ ،له ّيا ًن ىىون حباخة إظاؿة ٔبوامص ّاًص ٔبي اهل ُ َمبٔ َسسٔ ،بو ٔلن حنمتي من ّ
ٌَعـق جاكمي كواٍم .وركل ٔله َّ من الٓن فعاؿسً ا ،س ميىٌيا اس خزسام مساٌُلث اًخّازخي نٌل حيَو ًيا وحىَِفِا
نٌل ىصاٍ مٌاس ًحا ،ذون حصذّذ.
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ُشا ًلوذن إىل اًخّمَزي رسً ًـا تني هوؿني ٌَـالكة مؽ اًث ّلافة اًفَسفِّةّ :اًصؤاي اًخّبٔزخي َّة و ّاًصؤاي اًباقٌلث َّة
( ّاّلزًـ َّة) .3ثدّسم ا ٔلوىل «ابهلضموه َّة»ٔ ،بي ٔبّنّ ا ٔبنرث قَخِّة وممتحوزت حول اهلضامني؛ ٔب ّما اًثّاهَة فِيي ٔبكصة
ابًعوزت .نٌل ُو حال اًـَوم ّ
وحت اًخّىٌوًوحِا ،اًّيت
ٌَفَسفة ا ٔلجنَوساهسوه َّةٔ ،بي ٔبّنّ ا حتَََ َّة ٔبنرث وهتمت ّ
جسـى ّاًصؤاي ّاّلزًـ َّة ٔبن ثلوم ؿىل منورهجا واًّيت ثدداُم تـَم َّهتا وف ّـاً َّهتا وحساثهتا ،هتمت ُشٍ ّاًصؤاي تعحَـة
ارلعاة و ٔبساًَة ثلِمي ّ
وظي
حصخَٔ ،بي ابدلواهة اًـمَ َّة ٌَرعاةٔ .ب ّما اًفَسفة «اهلضموه َّة» ،فمتَي إىل اًخّ ّ
هؼصايث كمي كَدَ َّة .ابهلياس حةّ ،
جضلك ا ٔلذالكِّاث ساحة حصة تني
ٔلمناظ صامةل و ٔبساس َّة نبى ،حتمي كميًا و ّ
اًسـاذت
ُاثني ّاًصؤًخني ،حِر ًخواخَ فهيا اهليعق ّاّلزًـي اهلِمت تددـاث ا ٔلفـال ،واهليعق اًيّاتؽ من مشُة ّ
اهلائي ًًّش فضائي ثونّس يف معاذز ٍاث ظحَـ َة ارلري و ّ
اًّش تشاحهيٌل ،وركل تعصًل ٍة ٔبنرث اس خلالً َّة ومبـزل ؾن
حَـي خسًّا ،وُشا ل ًـين ثرصحي ثَلائ َّة ماً ،خّجَ فـي اًخّبٔسُس إىل اهلايض ،تُامن
اًيّخاجئ واًخّحـاثٍ .
ثضلك ظ ّ ٍ
خشز ؾٌلٌُل.
ثخعَّؽ اًف ّـاً َّة إىل مس خلدي اًفىص .والك اًيّؼصثني حتمالن يف ظ َّاهتٌل َ
يف اس خًذاحٌا ؾن اًحـس اًث ّلا ّيف ٌَخّفَسفً ،حسو ًيا مفِسً ا اس خحضاز مفِوم اًؼ « ،»Bildungوِم فَسفة
اًخًّض ئة ا ٔلهلاه َّة .مت ثعوٍص ُشا اهلععَح يف اًلصن اًخّاسؽ ؾّش ،من ِكدي اًـسًس من اًفالسفة ،مهنم
ُومدوًت وَُلي .وحيخوي ُشا اهلفِوم ؿىل فىصت اًخّـَمي وثًض ئة ّاّلاث ،حِر ٌضري إهضاح ّاّلاث إىل معَ َّة
حتول اًِوًّة وٕانٌلًِا ًمت من ذالل
ثيامغ وس يب تني اًلَة و ّاًصوخ ،وثيعحق ؿىل اًفصذ وؿىل اولمتؽ تبٔرسٍّ .
ابًّضوزت مبواهجة مؽ «اًوؾي ا ًّعحَـي»ُ .شا اهليؼوز
إدضاغ مـصفة ومـخلساث ّاّلاث ٌَخّجصتة ،واًّيت ّمتص ّ
اًسائست ،اًّيت ثلسّ م «ظحَـة» و «ظحؽ» ّ
مفص
خيخَف مؽ ّاًزنؿة اًيّفساه َّة ّ
اًضرط هكـعَني كري مَموسني ول ّ
مهنٌلً .ىن ُشا اهلفِوم ل ٌس خثين ٔبتسً ا ثـسّ ذًّة اهلواُة و ّ
اًضرع َّاث ،هون ُشٍ اًخّـسّ ذًّة واًـالكاث ادلسً َّة
هلساي يف ؿالكة اًفصذ ابولمتؽ من
ثعوز اولمتؽ .نٌل ًخض ّمن ُشا اهلفِوم تـسً ا ًّ
مىوهني ٔبساس َّني يف ّ
اًّيت حتسهثا ّ
مثايل .ما ًعصحَ ُشا اهلفِوم ُو ٔبوس ية الٕوسانٔ ،بي اًـمي ؿىل ثعوٍص ؾواظفَ وكسزاثَ ّاّلُي َّة م ًـا.
ٍ
مٌؼوز ٍ ّ
وًخذـس ؾن ظصخ ما ٌس ّمى «ابًث ّلافة اًـا ّمة»ّ ،اًصمس َّة مهنا ٔبو اًيّرحوًّةٔ ،بو اس خـصاط اهلـازف واهلصاحؽ،
والاحامتؾي .هبشا ،ختصح فَسفة اًخًّض ئة ا ٔلهلاه َّة ،اًؼ «»Bildung
اًوحوذي
وحاين و
وركل ًعاحل اًيّمو ّاًص ّ
ّ
ّ
ؾن إظاز قَخِّة ا ٔلٌْس و ّاًصفغ اهلا تـس اذلسايث ّ
هوين وصامي.
ًلك ما ُو ّ
ً
 .5المجال الفلسف ّ

اًفَسفي .إن اكهت اًفَسفة
اًفَسفي ٔبو اًيّعاق
اهلـىن اًث ّاين ّاّلي هلرتحَ ٌَخّفَسف ُو ما سًس ّمََ ابولال
ّ
ّ
ثسّ ؾي الاُامتم ّ
هؼصاي ،مفؽ ركل دلهيا تـغ ا ٔلزض َّاث اهلفضّ ةل .نثريون
جلك يشء و ٔب ّن ل يش ٌء قص ٌ
ًة ؾهنا ًّ
 3مالحؼة اهلرتمجة
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ًعوزوهَ من اهلضامني اًّيت ّ
ًودلُا راك اٍهنّ ج :هسلصاظ،
اًفالسفة ّاّلٍن كس ًحسون ٔبنرث اُامت ًما ابٍهنّ ج ّاّلي ّ
ّاّلي ل ّ
ٍلك ول مي ّي فامي خيط اًدّساؤل واًـمي ؿىل ّاًصوخ ،واهلشُة اًخّوًَسي؛ وَُلي مؽ ادلسً َّة ،واًـمي
اًسَة ّاّلي ثخضميَّ؛ ٔبو اكهط مؽ اًخّحَََ َّة اًرتوس يسهخاً َّة .مؽ ركل ،ثحلى الاؾخحازاث اهلصثحعة
ؿىل ّ
ابهلضامني ظاقَ ًة ؿىل اهلسائي اهلهنج َّة يف اتزخي اًفىص .ابٕماكهيا ٔبن هونّس ٔب ّن ٔبكَة اًفَِسوفاث حيافؼن ؿىل
معَِنٔ ،بي ٔبّنّ ّن ًسافـن ؾن زؤاي ما ٌَـامل -مثاً َّةٔ ،بو ما ّذًّةٔ ،بو ذ ُِبًّةٔ ،بو هفـ َّة -و ٔبّنّ ّن
زؤاي ٔبظصوحاث َّة يف ّ
ًـميؼومهتن»ٔ .ب ّما ابًًّس حة ٌَمسائي اًّيت حيسذّنا ،فِزرتن
ًُؼِصن تـغ اهلفاُمي اًّيت ٌس خزسموّنا ٔكساش «
ّ
ؿاذ ًت تـغ ّ
مٌؼوز خماًفًُ ،ـصف ابًخّلاتي ٔبو اًيّلسً .ىن ُياك
اًعصق
ّ
هلـادلهتن .ابهللاتيُ ،ياك فالسفة دلهيم ٌ
ٔبًضً ا تـغ اًفالسفة الاهخلائ َّني ،لكَحًِزتّ ،اّلي ّؿب ؾن اث ّفاكَ مؽ مجَؽ اًفالسفة ا ّٕل ؾيسما ٍصفغ تـغ
اًلض َّاث اًّيت ًعصهحا ُؤلء ،ما ٔبفٌسثَ تـغ اهلواكف اًّيت ّاختشُا.
اًفَسفي؟ فَيحاول زمس تـغ اًـالماث ،مؽ اًـنل ٔب ّن اتزخي
ثـصف اولال
ما ِم ٕا ًرا اهلفاُمي واهلسائي اًّيت ّ
ّ
اًفىص ٍ ّمتزي تحـغ اًخّـسًالث اهلِ ّمة اًّيت ظص ٔبث ؿىل اولالّ .اًّنحس َّة ،ذون ّ
ذوزا ٔبساس ًَّا فامي
صمً ،ـحت ً
س يلول ،وًىن ٔبًضً ا هون الٕوسان ُو ا ّّلاث اهلُف ِىّصتٔ ،بذّى إىل جساؤل الٕوسان حول الٕوسان ،ما كس وس ّمََ
اًوحوذي .من ُو الٕوسان؟ مارا ًفـي؟ من ٔبٍن ٔبىت؟ ٔبٍن ُو راُة؟ ُي ُو
تـنل الٕوسان ٔبو ابًلَق
ّ
حص ٔبم ًـُش يف حمت َّة؟ ما ِم كائخذَ؟ ُياك موضوؿان ل تسّ من
ثس َطٌ ٔبم مصنّة؟ سائي ٔبم ذادل؟ ٌّ
مٌاكض هتٌل ٔبًضً ا ،هوّنٌل ًيحسزان من اهلوضوغ ا ٔل ّول ،وًىهنّ ٌل هم ّمانٔ .ب ّوهلٌل ،ؿنل اًىوه َّاثٔ .بٍن جسىن الٕوساهة؟
ما ُو اًـامل؟ ُي ُياك ؾواملٌ مذـسّ ذت؟ ُي اًىون مذيا ٍٍ ٔبم ل مذيا ٍٍ؟ ُي ّمت ذَلَ ٔبم ٔبه َّ موحو ٌذ تشاثَ؟
اثىهيٌل ،اهلـَومِّة اًّيت هتمت توسائي اً ِـنل واذللِلة .هَف ميىٌيا الٕخاتة ؿىل بٔس ئَخيا؟ مارا هـنل؟ ُي وس خعَؽ ٔبن
هـنل؟ هَف وس خعَؽ ٔبن هـنل؟ ُي ِؿَميا موزوق؟ ما ّاّلي ًضمن ًيا اذللِلة؟ ومن ّمثُ ،ياك ؿنل اًلَخِّاث
اًحسهييي وما وزاء اىلسوش مدارشتً ،ظاز ًحا فىصت ٔب ّن
ّاّلي ًبٔيت ًَجَة ؿىل ّاًصقحة يف اًوظول إىل ما وزاء ّ
كاذز ؿىل وضف اًواكؽ ّاّلي هـصفَ .هشهص ُيا ٔب ّن
ُياك واك ٌؽ ٔب ّو ٌل بٓدص ّ
ابًّضوزت ،ثبٔسُيس ٔبو اسددسايلٌ ،
اًدّسَسي ّاّلي رهصن تَ ُشٍ اولالث ًُس س حخًِا ٔبو سمٌ ًَّا ،فَُس ُياك جسَس ٌي ميىن ٔبن ًسّ ؾي هوهَ
اًضامي .مارا اكن ُياك كدي اًـامل والٕوساهة؟ ما ّاّلي ٌسخّة ّ
اًيّمورح اًىوين و ّ
اًؼواُص اًّيت ميىن
سخة ٔب ّو ّيل ّ
ٍىوهَ؟
مالحؼهتا؟ ُي ًوخس ٌ
ًلك يشء؟ ما وزاء اهلاذّت اىلسوسة؟ ما ّاّلي هيصة من ّاًزمن ٔبو ّ
ُي منخكل ه َ ْف ًسا؟ ومن ّمث ثبٔيت ا ٔلذالكِّاث اًّيت ثدساءل حول رشؾ َّة ا ٔلفـال اًخّشًّة من مٌعَق اًخّلاتي تني
ارلري و ّ
ؿًل ٔبن
اًّش ،نٌل ٔبّنّ ا ثو ّخَ كصازاث الٕوسان اًَومِّةّ ،
ذاظ ًة ثكل اهلصثحعة تـالكذَ ابلٓدص .مارا جية ّ
رصف نٌل ٔبزًس؟ ما ِم واحدايت ّتاٍ
حص يف اًخّ ّ
ٔبفـي؟ ما ّاّلي جية ؿََيا فـهل؟ هَف هـنل ما اًـمي؟ ُي ٔبن ٌّ
حتصنَ.
الٓدصٍن؟ ركل ابلٕضافة إىل ؿنل اًيّفسّ ،اّلي حياول ٔبن ًفِم بً َّاث ّاّلُن اً ّ
خّشي واًضّ لوظ اًّيت ّ
ُي ّاّلُن واح ٌس ٔبم مذـسّ ذ؟ ُي ٌس خعَؽ ّاّلُن ٔبن ٍىون مس ًّ
خلال؟ مارا ىصقة؟ هَف ًـمي ّاّلُن؟ ُي
ذريا هعي إىل ؿنل ازلاً َّاث ،اهلِمت ابًخّيامغ وازلال والٕتساغ وارلَال
ميصط ّاّلُن؟ هَف ميىٌيا حصتَة رُييا؟ و ٔب ً
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حنة لكّيا ا ٔلص َاء راهتا؟ ُي ميىن الازثلاء
ومذـة ّاّلُن واذلواش .هلارا جنخشة ًحـغ ا ٔلص َاء؟ ُي ّ
اب ّّلائلة؟ ُي ازلَي مجَ ٌي تشاثَ ٔبم مجَ ٌي ٔل ّن ُياك من اجنشة إًََ؟ ُي ميىن ٔبن ٍىون اًلدَح ً
مجَال؟
ثلََسي تني اًفصوغ اهلـصفِّة اًث ّالزة ؿىل اًيّحو اًخّايل :اهلـَومِّة -اهليعق كسميًا-
ثضلك
ٌَخّخس َط ،ميىٌيا اًفعي ٍ
ّ
اًّيت حمتحوز حول اذلق؛ ا ٔلذالق اًّيت حمتحوز حول ارلري؛ وؿنل ازلاً َّاث ّاّلي ًدٌاول ازلالً .حسو ٔب ّن ُشٍ
اًفَسفي ؿاجص ًت اهلاكن و ّاًزمان .ونٌل ُو
اهلفاُمي اًرتوس يسهخاً َّة اًث ّالزة ،اذلق وارلري وازلالَ ،وضَ ـت تًِة اًفىص
ّ
ززتةلُ ،شا اًخّلس مي إحصايئ إىل ٍّ
حس تـَس ،وٕان مل ثـس ُشٍ
اذلال ابًًّس حة ً ٔلمناظ اًخس َعة اًّيت كس حىون ُم َ ِ
اًضلكي .ميىٌيا ٔبًضً ا -ابس خزسام ّ
اهلفاُمي زاجئة ؿىل اهلس خوى ّ
اًعصًلة راهتا -اًخّـلِس من ذالل إضافة جمالث
اًس َاس َّة ،واًفَسفة الاحامتؾ َّة ،وفَسفة ّاّلُن اهلصثحعة
ٔبدصى ٌَخّفَسف ،واًّيت ّودلهتا اذلسازة ،اكًفَسفة ّ
ابًـَوم الٕذزاه َّة.
وًىن ما هي ّميا كدي لك يشء ُو زمس حسّ اًخّفَسف واسدِـاة حسوذٍ من ارلازح يك ىمتىّن من فِم اًخّفَسف
اًسـي حنو ما ُو صامي .نٌل ُو حال ِ ّ
لك ثعيَف ،ثعيَفٌا ٌساؿس ؿىل حتسًس
متا ًما تـمَ َّة فىصًّة واحست ،تسل ّ
ثضلك ٔبفضي ،نٌل ٌساؿس ؿىل إذزانَ من ذالل اسددسال وٕاؿاذت اًخّفىري ابًفىصت
اهلوضوغ ّاّلي ً ّمت ثعيَفَ ٍ
ا ٔلحاذًّة يف الٕظاز ّاّلي ل تسّ ٔبن ثًمتي إًََُ .شا اًيّوغ من ّ
اًضلكية ٌساٍم يف اًخّواظي مؽ سؤالٍ ما واًخّفىري
ارلاظة ،وركل ذون ٔبن متيؽ ُشٍ ّ
اًضلكية جصوس فصاذاث
يف اًـالكاث اهلوحوذت مضيًا فَِ ،وابًخّايل تعحَـخَ ّ
حاذي تعوزت حمسّ ذت ،ؿَ ًما ٔبه َّ تلري ركل سريى هفسَ كري
مضوصة .وُشا ٌضمي اسدضفاف ذاظ َّة سؤالٍ ٔب ّ
ّ
ثضلك ّ
اًفَسفي ،ممّا سُساؿسن ؿىل اذلفاع
حتوكي وسخًِّا اولال
مذلاٍصا وًلصق يف اذلضس .هبشا ىىون كس حسّ ذن ٍ
ً
ّ
ؿىل مدس ٔب خامؽ (وحلِلة مصحَ َّة) هخّزشٍ فصض َّ ًة ٌَـمي واًخّفىري.
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الفصل الثّانً
االتّجاهات الفلسفيّة

اًـمًل»
عوز ٔبنرث ٌَخّفَسف ،حِر
فَيخلَلي الٓن يف اهلـىن اًث ّاًر واهل ُ َّ
ّ
سًذعصق إىل ما وس ّمََ ابًحـس « ّ
ٌَفَسفة.
 .1التّفكٌر فً َج ْوف

ّ
اًفَسفي ُو ظصًلة ٍ
سَوك ميىن اؾخحازُا ً
رشظا ذلسوج اًخّفَسفٔ ،بي اذلاةل ّاّلُي َّة اًّيت ّتـي ممازسة
الاّتاٍ
ّ
اًفىص ممىٌةُ .ياك تـغ ّ
الاّتاُاث اهلخّفق ؿَهيا معو ًما إىل ٍّ
حس ما ،وًىن ًن هسّ ؾي ٔبّنّ ا هوه َّة .اتزخي اًفَسفة
مًل ٌء تبٔفصا ٍذ ٌضـصون تًضو ٍت ابًلة ؾيسما ًـَسون اًيّؼص تبٔ ّي هلع ٍة اكهت ؿىل وصم ٔبن ًمت الث ّفاق ؿَهيا ،وركل
اًعفاث اًـا ّمة اًّيت هخلكّم ؾهنا ِم،
ًيك ًضـوا ؿالمهتم اًفصذًّة اهل ُ َّمزيت ؿىل ركل الاوسجام ٔبو دمت الٕحٌلغّ .
ً
هجي ّ
ثخعوزّ .
اًضم ٔبًضً ا
مثال ،زقحة اً ِـنل ،اًّيت ثفرتط ٔب َّن اًوؾي مبلساز ٍ
حيصك ّاًصقحة ًصؤًة ثكل اهلـصفة ّ
مـني ّ
اًعفاث ،و ّاّلي كس ّ
ًخجىل تعصًل ٍة قصًح ٍة يف ظَة وزوكِّة كامئة ،ؾيسما مييؽ دوط اولاسفة ٌَخّوهَس،
ٔبحس ثكل ّ
حت ًو اكن مصحَ ًَّا .مشُة ّ ِاًزن يف اًفَسفة اًحورًّة ًـخب ّ
ّ
اًضم « ُ َّمسا» ،وركل ثسخة كسزثَ ؿىل ص ّي
اذلصنة و ّاختار اًلصازاث .ثـََق إظالق ا ٔلحاكم ،ظف ٌة ٔبدصى ،جساؿس ؿىل مـاًية مضلكة حباةل رُي َّة مٌفذحة
وسخًِّا ،و ّاّلي ًخوكّف يف ٔبكَة اذلالث ؾيس اًلسزت ؿىل اًخّفىري ابًفصض َّاث اهلـاهسة من ٔبخي فِمِا ،وًىن
ذون اًخّ ّ
اًضرع َّة .هبشا اهلـىن ،حىون اهل َ َ
زًل مضيًا ؾن الٕميان تع ّحة اًفصض َّاث ّ
ضلكةٔ ،بي اًلسزت ؿىل اًخّفىري
ارلاظة واهلدض ّـحة ،مععَ ًحا ٔبنرث ذكّة يف اًوظف ،فِو ل ٌس خثين
يف اهلضالكث اًّيت ثعصهحا تـغ ا ٔلفاكز ّ
ابًصمغ من ظَخَ ّ
حزي .س يعصخ مفِوم اهل َ َ
اًخّ ّ
ابلّتاُاث اًفَسفِّة ٔبًضً ا .الاهسُاص ًحسو
ضلكة يف فلصت اهلِازاثّ ،
ٔبًضً ا من ّ
الاّتاُاث اهلخّفق ؿَهيا إىل ٍّ
حس ما ،و ّ
حزءا من ثفاُة
ًـب ؾن اًلسزت ؿىل زؤًة ما ٍصاٍ الٓدصون ً
ّاًصوثني -وتشكل كري مصيئ -تـنيٍ مٌخـضة ومشُوةل .ا ّٕن اهلالحؼة واًخّحََي ًحسوان ٔبساس َّان يف معَ َّة
اًخّفَسف ،وٌُل ؾحازت ؾن همازثني ًمت اندساهبٌل توحوذ ّاّتاٍ ما -كس وس ّمََ الاس خـساذًّة ٔبو الاهدداٍ -وٌُل
معسز الاهسُاص .وابًفـي ،اًلسزت ؿىل اًخّمَزي ثفرتط وحوذ اهددا ٍٍ إضايفّ ،حِر ثعحح اًوكائؽ الاؾخَاذًّة
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ُمسُضةٔ ،لّنّ ا مل ثـس ثـخب «مضموهة» ثَلائًَّا .وميىٌيا ٔبن هلول ّ
اًّشء راثَ ؾن فـي اًدّساؤلّ ،اّلي -وكدي ٔبن
ٍىون هماز ًت مفاُمي َّة ٔبو حتَََ َّةً -فرتط «ذوزان ؿامل اهلـصفة و ّاّلاث اهل ُ َف ِىّصت إىل ما لّناًة» ،فال يشء مضمون
ٔبو ثَلايئ .نٌل ًو ؿسن إىل مصحةل ّ
اًعفوةل ،حِر ل يشء مضمون ،وحِر «هلارا؟» و «هَف؟» سؤالان
ثضلك ص حَ ذامئ ،فِيا ّاّلُن ًخفاؿي يف َح ْوف وًُس يف مَئّ ،لكل ؿَََ ٔبن ًًىس ما ثـَّمَ يك
حارضان ٍ
ًفىّص ،نٌل ًويص سلصاظ.
 .2اتّجاهات متعارضة

الاّتاُاث اًفَسفِّة اهلخّفق ؿَهيا ،س يشهص تـغ ّ
تـس اس خـصاضيا ّ
ارلاظة ارلاضـة ٌَجسال ،وًىهنّ ا مؽ
الاّتاُاث ّ
ولصذ ٔبّنّ ا ثعصخ مضلك ًة مثريت ًالُامتم و ُمرثًةٔ .ب ّوًِا ،اًحـس
ركل مذساوةل ومؤثّصت نفاًةّ ،لا مت ّت مالحؼهتا؛ ٔبو ّ
اهل َّال ٌَرصاغ يف اًخّفَسفّ ،اّلي ًخل ّشى ابًخّياكغ وًسؾو ٌَمواهجةُ .شا ّ
حارض يف اًَونن اًلسمي ،يف
الاّتاٍ ٌ
لك ٔبكي ؾيس ّاًصواكِّني ويف اهلسزسة اًّيت ميىن ٔبن وس ّمهيا
فَسفة ُريكََعس ٔبو سلصاظ ،وًىٌَّ موحوذ ثض ٍ
ابً ِـَم َّة ،واًّيت جنسُا يف ّاّلزًـ َّة ا ٔلمصٍىِّة .وركل ٔل ّن ؿامي ثلسّ م اًفىصت مل ًـس اهلواهجة اًلامئة فامي تني اًيّاش
واهلحاذئ .ابًًّس حة ٌَصواكِّنيُ ،شا اًـامي ٍمتث ّي يف اًلسزت ؿىل ثلدّي اًـامل ،واًّيت ثعحح -إىل ٍّ
حس ما -كسز ًت ؿىل
اًـمي ؿىل ّاّلاثٕ ،ا ّما ثسخة اًلَق ٔبو ثسخة فِم اًواكؽُ .شا اًـامي ًـمتس ؿىل فىصت «اًخّح ّمي» ٔبنرث من
ازلاؾي،
اًـَمي -ما هي ّم ُو اًخّـاون واًـمي
ّ
«اًلذال» .يف ّاّلزًـ َّة ا ٔلمصٍىِّة -نٌل ُو اذلال ابًًّس حة ٌَمهنج ّ
كسز من اًخّـاظف وثبٔذش تـني الاؾخحاز اًخّ ّيوغ .مازهس
ابًصؤاي «اًخّاكمَ َّة» ،فِيي مدي َّة ؿىل ٍ
وميىن ٔبن وس ّمََ ّ
ً
مثال -وابًِٕا ٍم من َُليٍ -صتط اًلسزت ؿىل فِم اًـاًَمٔ ،بي اًوؾي ،مبواهجة ركل اًـاًَم مؽ راثَُ .يا ،جيس اًحـس
اًرصاغ
اًرصاؿاثّ .
ادلسيل ًِشا اًـاًَم من ذالل الٕوسان اولحول اتزخيًَّا هبشٍ ّ
ّ
اؾي اهخٌاءٍ ومـياٍ يف الٕمتام ّ
اًرص ّ
وكدول اًـاًَمّ ،اّتاُان فَسفِّان زئُس َّان وهم ّمان ،ابلٕضافة إىل ٔبّنّ ٌل مذـازضان يف اًىثري من ا ٔلحِان ،نٌل حسّ ذ
ذٍاكزث.
ٍ
سايس ٌَخّفَسف .الاذزتال
نشكل ُو اذلال ابًًّس حة «ٌَخٌّلسف» ّاّلي ظصحَ تـغ اًفالسفة
وّشظ ٔب ٍّ
ّ
ّتسس اًواكـة
ايت مثا ٌل ٌَخٌّلسف ،فِو ًخعَّة ّتاوس
اًؼاُص ّ
اًوكائـي لسدِـاة اًلضااي اهلفاُمي َّة اًـا ّمة ،و ّاًيت ّ
ّ
اًـصيض مبحاوًخَ
واحسً ا من ٔبؾصاضِاُ .شا اهلحس ٔب ًـَسن إىل ثلََ ٍس كسمي ًـخب ٔبن اًخّفَسف ًخذـس ؾن ارلاض ٔبو
ّ
اًفئوي .وًىن ُيا ٔبًضً ا جنس تـغ اًخَّازاث اكلمس َّة ،واًلكح َّة ،واًوضـاه َّة ،واًوحوذًّة
اسدضفاف
ادلوُصي و ّ
ّ
حصفغ ُشا ّ
الاّتاٍ ّاّلي مييح اهلفاُمي ( ٔبو ما ُو صامي) واك ًـا وكائـ ًَّا و ٔبنب مما جية ،وركل ًَثخّت اهلوضوغ
ماذي ومَموش .اًخّلاتي ا ٔلذري تني الا ّّتاُاثّ -اّلي ىصى ظصحَ واح ًداُ -و اًخّلاتي
ٍ
ثضلك حمسّ ٍذ ٔبنرث يف واكؽ ٍ ّ
اهلُمتحوز حول ا ٕلوس َّةُ .يا ٔبًضً ا ،ومؽ ٔب ّن الاُامتم ابلٕوسان واًخّـاظف مؽ اًاكئن اهلفىّص (اًوحِس اًلاذز ؿىل
اًخّفَسف واًوظول إىل اًـلي) ًحسوان تسهي َّان ،دلزخة متجَس الٕوساهة وفعَِا توضوخ ؾن ّ
لك ما ًوخس،
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ذاظة ؿامل اذلَوانُ ،شا ّ
كاتي ٌَخّـممئ .بزاذث فَسفاث ّاًصًحة -ابلٕضافة ًلريُأ -بن ثُؼِص ٔل ّي مسى
الاّتاٍ كري ٍ
ّ
ًاكئن تلَغ ،نٌل ىصاٍ ؾيس صوجهناوز .زمغ ٔب ّن
ارلاظة ُشٍ ِم سخة ومدس ٔب فضهل ،دلزخة حتوًهل ٍ
كسزت الٕوسان ّ
ًخعصكان ًِشا اًضّ ـف اًخّشيً ،ىهنّ ٌل ًلومان تشكل تلصط ّ
اًضِاذت ؿىل دعوظ َّخَ
ابساكل و ٔبوقسعَيوش ّ
حتصف يف اًىثري من ا ٔلحِان اًحٌُّةٔ ،ل ّن الٕوساهة ِم اًاكئية اًوحِست اًلاذزت
اولَست .اًـالكة مؽ ما ُو ا ًِّٕيي ّ
مـصضة ٌَرعبٔ ّ
َاق
اهلخىصز ٌَزرئ .ب ّما يف س ِ
ؿىل هللا ،وختضؽ ًيـمخَ ،وًِشا ّ
وضاةل يف زفضِا ّ
اًسخة ٔبًضً اّ ،
بٓدص ،ف ُرتًيا بٓزهسث اًلسزت ؿىل ّ
اًّش اًّيت حيمَِا الٕوسان يف ثفاُخَ اًَومِّة.
الرادٌكالٌّة
ّ .3

اهعالكًا من ُشا وس خًذج ٔب ّن اًوضـ َّة ّاًصاذٍاكً َّة ٌَخّفَسف ميىن اؾخحازُا ّاّتاًُا ُمضرت ًاكّ .
حفت ؾيسما ًونّس
اًفَِسوف جضخّثَ ّ
اين ،ميَي إىل ّاًصسو ؿىل زؤاي حمسّ ذت ٌَـامل ًَيعَق مهنا ؾيس كصاءت وثفىِم
اًضسًس ابًفصذ ّ
ساق مأ ،بو ّ
مب ٍز كدًل رلَازاثَ اًـا ّمة .هبشا
حت ؾن ّ
اًوكائؽ وا ٔلحساج وا ٔلص َاء واًاكئياث ،ابحث ًا فهيا ؾن اج ّ ٍ
ابًصمغ من ٔبه َّ-هكوهخني ً
مثال -س َىون كس حاول
اهلـىن ،س َىون ذامئًا ً
خاُزا ًخددّؽ وٕاػِاز ؿسم اجّساق الٓدصّ ،
ًعوز اهخلائ َّة ما ،مع ّممة هحسًي ٌَوزوكِّة وزوخ اهليؼومة .نيَدضَ ً
ظوز هؼصًّة اً ِـنل اهلصخ
مثالّ ،اّلي ّ
ٔبن ّ
واهخلس زلي اًفَسفة ،وًىٌَّ مل ميخيؽ ؾن ّاًرتوجي ٔلظصوح ٍة كوًّة ،مذعَّحة خسًّا ومََئة ابًخّحـاثُ .شٍ اًوضـ َّة
ّاًصاذٍاكً َّة ثسّ ؾي ٔبحِانً اس خحلاق وضـ َّة اًوسط ،اهلع ّممة ًخىون ً
مثال ٌَحوكة .ؾيس ٔبزسعو ،جنس اًفضَةل-
هؼصاي -تني حسّ ٍن :فاذلشز -ؿىل سخِي اهلثال -جنسٍ ؿىل تـس اهلسافة راهتا من ا ٔلزؾن وادلحانٔ .ب ّما اكهط-
ًّ
اًضم ادلّ ٍاكزيت ،فِحاول ٔبن ًضؽ ّ
ظاحة اهلوكف اًيّلسي -وتعسى ؾن ّ
الاّتاٍ اهلياسة تني اًوزوكِّة
مصاتة وذائف.
واًلكح َّة يف موكؽ اًؼ «ل ُشا ،ول راك» :ل كدول سارح ،معمنئ وظَة ،ول زفغ ُممهنجٌ ،
اهليؼوز اًيّلسي نت ٌؽ ؾن ؿسم زلة صامةل اب ٔلحاكم اًلدَ َّة ،وًىٌَّ ًسؾو لس خلعاء بٔسسِا ورشوظ إماكهُّهتا .مؽ
اًفصذي
ًلوت اًـلي
ّ
ركل ،ميىٌيا ٔبن هدساءل ّمعا إرا اكن زفغ ّجحة ّ
اًسَعة دلى اكهط وذٍاكزث كس حصك ماكهَ ّ
كري اىلسوذت ،وًحسهي َّاث خسًست ،كس حىون مصه ّحة ٔبنرثٔ ،بو ٔبنرث رشؾ َّة ،واًيّاتـة من رُن ُشا اًفصذ مـَي ًة
تفر ٍص ؾن اس خلالً َّة اًفصذ واًـلي اًفصذي ،واًّـيت كس ثلؽ يف ٔبصاكل ٔبدصى من اًوزوكِّة اًخّلََسًّة ،كس حىون
دساة ٌَـلاله َّة وٕاىل ما ُو صامي إىل رهة.
ٔبنرث حسازة ٔبو دفّةٔ .ب ّما ما تـس اذلسازة فذحاول ٔبن ختزتل ٔب ّي اه ٍ
 .4الجهل ال ُمكتسب

الاّتاُاث اهلـ َّية واًـزٍزت ؿىل كَوة اًىثري من اًفالسفة واًخّ َّازاث اًفىصًّة تـغ ّ
ًوخس تني ُشٍ ّ
الاّتاُاث
اًّيت ىصًس ٔبن هخوكّف ؾيسُا ٔلّنّ ا ثحسو ًيا ُمرثًة .ا ٔل ّول ميىن ٔبن وس ّمََ ابدلِي اهلُىدسة ،اًخّواضؽٔ ،بو ّاًصظاهة.
نٌل س حق ورهصن ،ودل مععَح اًفَسفة من إزحاث ذلاةل هلط و ّاًصقحة يف ثـوًغ ركل اًيّلطً .ىن اتزخي
اًفىص ٔبوضبٔ تحطء ػاُصت ثُـزى إىل جناخ اً ِـنل ،وٌُل اًَلني واًوزوكِّة ،اهلصثحعان جصوخ اهليؼومة ومواهحهتٌل
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اًسائستً .عاهلا ُوخسث فَِسوفة ٔبو ٔبنرث ،ل ثرتذّذ يف ظصخ ؿس ٍذ من اذللائق كري اًلاتةل ٌَمياكضة ٔبو
ٌَحلائق ّ
اهل َ َ
ذاظة يف اًلصهني ا ٔلذريٍن ،اهلدّسمني «تفَسفة ا ٔلساثشت» .وركل ٔل ّن اىلوز الٓن ًُس يف
ضلكة ،وتـيفّ .
اًسـي ّاًالمذياٍ ٔبو اهلفذوخ حنو اذللِلة ،وٕاهٌّل يف ف ّـاً َّة اًفىصت ٔبو يف اًلمي َّاث ،وركل ؿىل اهلس خوًني اهلـصيف
ّ
وا ٔلذاليق .ابًخّبٔهَس ّ
كسز من اًخّوهَس خيسهما هكعاذزت
لك فىصت -همٌل اكهت اس خفِامِّة وكري إددازًّة -حتخوي ؿىل ٍ
4
(مدس ٔب كري ّتني تيفسَّ ،
مسنل تَ ؿىل سخِي حسن ّ
حصَح ٔبًضً ا ٔب ّن ؿىل مس خوى
اًؼنٔ ،بو وضؽ)  .وًىٌَّ ٌ
ّ
اًضـوز تَلنيٍ ل ّ
حَـي ٔبنرث حنو ّ
صم
حتصك ٍ
ثضلك ظ ّ ٍ
الاّتأٍ -بي اًـالكة مؽ ا ٔلفاكز -تـغ ا ٔلمناظ اهلـ َّية كس ّ
ذاظة ؾيسما ٍىون ا ٔلمص مذـَّلًا تحَوزت مٌؼومة ،تُامن ثسؾو تلِّة ّ
الاّتاُاث إىل حاةل ؿسم ًلني ممهنج،
فَِّ ،
ثضلك مٌعلي.
ثددؽ هخاجئَ ٍ
فَيبٔذش هكثالٍ مدس ٔب «ادلِي اًـا ًِم» ًيَىولش ذي هوٌسّ ،اّلي ٍمتحوز حول اًخّوهَس ٔب ّن ادلِي فضَ ٌةل رضوزًّة،
ثلسٍصا ّ
حُىدسة وجساؿس ؿىل اًخّفىرئ ،ل ّن ّ
ًخعَة
لك فىص ٍت خسٍص ٍت تبٔن جس ّمى فىصت ًُست ا ّٕل ختمَيًا ٔبو ً
اهلـاًية اهلس ّمتصت تيؼصت هلسًّة ومس خلعَة .ابهلياس حةُ ،شا اهلحس ٔب ًيضم ًفىصت حسًثة ٔبنرث ًحوجص ومدس ٔب « ّاًزتوٍص»
ملصون تبٔن حىون ّ
فـي
ّاّلي ظصحَ ،و ّاّلي ًـخب ٔبن اً ِـنل
لك كض َّ ٍة ؾصضة ٌَدّساؤل ،وركل تـىس اًـلِستِ ،
ٌ
ًلني هل ظحَـة ذًًِّة .ابًًّس حة ٌََحًِزت ،ما هيم ُو إاثزت اًلَق و ّاًرتوجي ذلاةل اًلَق اًّيت متيؽ
الٕميان ،و ّاّلي ُو ٌ
اًِسوء ،فِو ٍصى يف اًِسوء ؿالمة موث اًفىص.
 .5الحدّة

ُياك من ّ
اًسائست ٔبًضً ا ادلّ كّة ٔبو اذلسّ ت .اهليعق ادلّ كِق ؾيس اكهطّ ،اّلي ً ّـصف ّ
مععَح مضن
لك
الاّتاُاث ّ
ٍ
تـمق تفىص ٍت ماّ .اّتاٍ اًدّساؤل واهلَضلكة ًُس ُو ّ
ابّتاٍ الٕخاتة
بً َّ ٍة ظازمة ،ل ًسؾو ًِىشا متاسف ٔبو ٌَخّفىري ٍ
اًسـي ٌََلنيً ،ـصف اًخّـصًف رشؾ َّخَ من ذالل معاًحخَ ابدلّ كّةّ ،
حت ًو اكن
ابًصمغ من ّ
واًخّـصًف .مؽ ركلّ ،
دعاة لدذحاز راثَ تلصط حىوًيَ .ركل ٌس خسؾي
ًلوم تشكل فلط ًىون اًخّفَسف ًـين ٔبًضً ا إدضا َغ
ٍ
ثعوز ُشٍ اًفىصت.
الاًزتام واًدّساؤل .تَوزت مٌؼومة جس خَزم إوضاء تًِة ثخساذي فهيا اهلفاُمي واًلض َّاث ذالل ّ
ونٌل ٌّشخ ًَحًِزت ،لكٌّل ظال اهلساز يف ّاًزمان واهلاكن ،لكٌّل ظـة ؿىل اًفىصت ٔبن ثحلى مدّسلة مؽ راهتا .حوذت
ثكل اًحًِة س خحسّ ذ متاسم اًفىصت ،تـَسً ا ؾن مضموّناُ .شا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل ٔبثحاغ ف ٍ
َِسوف ماً ،خحلّلون من
هحريا ،ثكل اًيّاتـة من
ثبٔوًالهتم وفلًا ًسـة فىص ما ٌس خزسموهَ هكصحؽ .وٕان اكن دعص اًوكوغ يف ّخف اًوزوكِّة ً
اًسَعة واًّيت متث َِّا سىولسدِّة اًـعوز اًوسعى ذري مثال يف ؿالكهتا ص حَ اهلصض َّة مؽ فىص ٔبزسعو-
ّجحة ّ
اًفَِسوف ّاّلي ظصخ كض َّاث مل َ
ٍصق إٍهيا ّ
ًـعوز ظوًةل -فـََيا ٔب ّل هًىس ٔب ّن ؾىس اًفىصت اهلعَلة
اًضم
ٍ
ساوي ٔبًضً ا .وؾيسما ٍىذة هَدضَ ٔبه َّ ؿىل
اًـيان -واًّيت ميىن ٔبن ثونّس ٔبي يشء وثسفؽ ًلول ٔبي يشء -مبٔ ٌّ
مالحؼة اهلرتمجة
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اًفَِسوفة اهليض ّ
هكوػفة تيمٔ ،بي ٔبن حىون «خاف ّ ًة ،واذص ًة ،ول جسىهنا ا ٔلوُام» ،حياول ٔبن ًلول ًيا هبشا
ٔب ّن ٌَلكٌلث وً ٔلفاكز كمية حمسّ ذت ل ٌ ُس ّ
خرف هبا .هبشا ،حىون اذلسّ ت اًّيت كس ثُدٌلغ ثسخهبا اًفَِسوفة مزي ًت
اًسِي اندساهباّ ،
اًس َاق؛ وؾوذ ًت ًيَدضَ ،مل خيجي ُشا اًفَِسوف ٔبمام اًخّياكغ
حت ًو يف ُشا ّ
ًُس من ّ
اًفَسفي ومضلّاث ّ
اًسلصاظ َّة ،اًّيت ثعاًة تخح ّمي مسؤوً َّة ّ
مععَح ٔبو ثـح ٍري
لك
ؾيسما اهخلس ّاًزتُّس
اًعصًلة ّ
ٍ
ّ
ًمت اًيّعق تَُ .شٍ ادلّ كّة ثخعَّة ٔبن وسمؽ ما هلوهل حِامن هلوهل و ٔبن وسمؽ «حلِلة بٓزائيا» نٌل ًلول ابساكل .هبشا
ىصى ٔب ّن ادلّ كّة ثخعَّة جضخّث ًا ابًواكؽ ًخجاوس ا ٔلماهة ،والاس خـصاط ،و ّاًصقحة يف اًىون ؿىل حقٔ ،بو ّ
اًضـوز
ابًصمغ من
ابًخّ ّمكل .إن مل ثلؽ ادلّ كّة يف خف اًوزوكِّة ،فميىهنا ٔبن حىون ّتس َسً ا لد ٍ
حلِلي ٌَاكئن واًفىصتّ ،
ذحاز ّ
ٔبّنّ ا كاذزت ؿىل ثـخمي وظحن ٔب ّي فىص ،وحسش ،وٕاتساغ حب ّجة ِؿَم َّهتا.
 .6األصالة

ُشا ًلوذن إىل فضَ ٍةل فَسفِّة ٔبدصى وِم ا ٔلظاةل ،واًّيت هو ّذ متَزيُا ؾن ا ٔلماهة .حصثحط ا ٔلظاةل ّ
ابًضجاؿة،
ؿشة وب ٓ ّين .إّنّ ا فضَ ٌةل نتـ ٌة
وا ٕلزاذت ،واهلُواػحة ،وثلاتي وُن اًـزمية ،واًخّواظؤ ،واولامةل ،ول حصثحط
ثضـوز ٍ
ٍ
اًفصذي يف زصاؿَ مؽ اًلريًّة ،وا ّ
ًلك ،ومؽ ُهكسَ ت ا ٔلٌس ،ويف اظعسامَ مؽ اًـلداث و ّ
اًضسّ ت .إّنّ ا،
ؾن اًخّوهَس
ّ
تال ٍ ّ
صم ،إحسى ٔبول ٔبصاكل اذللِلة ،واًّيت وس ّمهيا ابذللِلة اًفصذًّةٔ ،بو حبلِلة ّاّلاث .إّنّ ا اكمي ا ٔلٌس،
اًفصذي ،و ّاّلي ّ
دعاة ثس َط .ا ٔلظاةل ِم من وسمـِا
جمصذ
وًىن ثضلكَ
ٍ
ّ
ٌضلك حموزُا وزنزيهتا ،وًُس ّ
ّتصيئ ٔبن ثـَمي مبا
ّتص ٔب ٔبن ثفىّص»ّ .
ّتص ٔب ٔبن ثـنل!» ٔبي « ّ
حمتمت ذَف إًـاس اكهطّ « ،»Sapere aude!« :
ثـب ؾن هفسِا ٍ
ثفىّصٍن ،فسون ركل ًن جس خعَـي اندساة اهلـصفة واًخّ ّـنل .وّلكل ،ؿىل فىصثم ٔبن ّ
جلكٌلث،
ؿَهيا ٔبن ثعحح موضوؾ َّةٔ ،بن ثعحح موضوؿًا ّلاهتا .ا ّٕن ا ٔلظاةل ِم اهلُخعَّة ّاّلي ىصاٍ ٍمتؼِص يف ثوظَة
ذٍاكزث تبٔن وس ّمتص يف اهلساز ؾيسما ٍىون ّاّلُن يف حاةل ؿسم ًلني وصم :إّنّ ا ما ٌس ّمََ «اب ٔلذالق
اهلؤكّذة» .وكس ّؿب نريهَلازذ ؾهنا ٔبًضً ا تعصًل ٍة ٔبنرث زصاحة ؾيسما ونّس ٔب ّن ل وحوذ ذللِل ٍة ٔبدصى كري اذللِلة
ّاّلاث َّة .ا ٔلظاةل ِم ما ّتـَيا هلول ؾن ٍ
حلِلي» من وزاء ،من حتتٔ ،بو من ذالل ارلعاة.
خشط ما ٔبه َّ « ّ
اًضرط ّ
كدًل ،هدساءل تخساظة ّمعا إرا اكن ركل ّ
ًخوىل مسؤوً َّة
ذون اًخّم ّـن يف وحوذ حلِل ٍة ما ٔبو ص ٍ
امي ٍ ّ
حت اٍهنّ اًة ث ٍ
ّشظ ،وُو ٔبن حىون ثكل «اٍهنّ اًة» حام ًةل هلـىنّ .
دعاتَ ّ
حت من ذالل ثياكضاثَ ول وؾََ،
ٌضق اًاكئن ظصًلَ وًعَف هفسَ ،وس َلُس فضهل ٔبو نشتَ ؿىل ثياسلثَ وحساابثَ ادلّ اذَ َّة
وممىن ثسخهبمّ ،
اًعلريت .همٌل اكن ٔبٌسَ كري مٌعلًِّا وصا ًّرا يف ؾَوهَ وؾَون اًـاًَم ،س مييض حنو كسزٍ وٌس ّمتص تع ٍب يف
ّ
وحوذٍ ،نٌل ًلول س حٌُوسا« .قصٍزت اذللِلة» ُشٍ جسمح ًيا ابًخّوهَس ،ز ًمغا ؾن احامتً َّة ازحاكة ا ٔلدعاء،
اًرصاحة ،حصًّة اًالكم ،كول اذلق...
مـازضة ،واولاسفة اًّيت ثالسهمٌل .إّنّ ا اًؼ «ّ ،»parrêsia
واس خلدال ٔبحاك ٍم ِ
ممازس هتا ّ
جضلك هتسًسً ا ذامئًا ٌَّصواتط الاحامتؾ َّة ،إّنّ ا ما ٌس ّمََ فوهو «ثضجاؿة اذللِلة».
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 .7االستعدادٌّة

عصق ً ٔلظاةل اًّيت ًعـة اًخّـامي مـِأ ،لّنّ ا كاً ًحا ما حىون ل ثُعاق ابًًّس حة ًلٓدصٍن ،هًذلي إىل مزيت
تـس اًخّ ّ
فَسفِّة اثًثة ،مـاهسة ،سًس ّمهيا ابلس خـساذًّة ،الاهفذاخٔ ،بو اًخّلدّي .الاس خـساذًّة ثـين اًخّواخس ،اذلضوز يف
ُشا اًـاًَم ،والاهسماح مؽ اًلرئ .ل ّن تُامن ا ٔلظاةل تـَست ّ
لك اًحـس ؾن اًلريًّة ،فالس خـساذًّة حز ٌء مهنا .وركل
تعصًلذني خمخَفذنيٕ :ا ّما الاس خـساذ نرتكّة اًيّمص ابهلصظاذ ٔبو اكس خـساذ ٔبوزاق ّ
اًضجص ٌَصحي .ما خيخَف يف ُشا
اًخّمَزي ُو ُمرصح اذلاةلّ ،اّلي ً ّمت تسافؽ ٍ من ظحَـة اًاكئن .نٌل اًوزكة ،اًيّمص ًُس « ُمس ًّ
خلال» ،فِو ل ًّلصز يف
ًيلغ ؿىل فصٌس خَ :قصٍزثَ «اًيّمصًّة» ّ
بٓدص ذلؼة ٔبن ّ
ثخوىل ا ٔلمص .نٌل اًيّمص ،اًوزكة اًّيت حتمَِا ّاًصحي ثخلدّي
ابًصمغ من ركلٕ ،ابماكهيا اًخّوهَس ٔب ّن اًيّمص،
كسوت اًوحوذّ ،تـي اًواكؽ حيمَِا ،وًىن تعصًل ٍة ٔبنرث ؾصض َّةّ .
حتصنَ اًيّ َّة ،ابًخّايل حىون اس خـساذًّخَ ٔبكي ،مؽ ٔب ّن هُّذَ ِم اًّيت ّ
ثودل ثكل الاس خـساذً ّة.
تـىس اًوزكةّ ،
تعصق خمخَفة :وـالك ٍة تني ّاّلاث والٓدصٔ ،بي حضوز اًـاًَم ،الٓدصٍن
ميىٌيا اسدِـاة الاس خـساذًّة ٍ
لك ما ميىن ٔبن ًعحح مفِسً ا ،و ّ
وا ٔلدصايثٔ ،بو حضوز ّ
لك ما ميىن اس خزسامَ ٔكذات ،نٌل فِم واهخلس َُسًلص.
نٌل ٔبّنّ ا اس خـساذًّة ّاّلاث :اهفذاخ ّاّلاث ٌَـامل؛ ّاّلاث اًّيت ميىن اذزتاًِا ذلاةل الاهفذاخ اًخس َطٔ ،بي اًّيت متث ّي
فُذح ًة ّميص من ذالًِا س َي اًاكئياث وا ٔلص َاء ،حبسة وظف اهلسزسة ّ
اًعاوًّة ،وكس ثحسو ُشٍ ّاًصؤاي ٌّلُن
اذوي وحا ٍةل من ّاًصهوذ واًـجز .وميىن ًالس خـساذًّة ٔبن حىون اس خـساذًّة ّاّلاث ٌّّلاثٔ ،بي ٔبن
ّ
اًلصيب ا ٕلز ّ
اًحوري.
هت ّمت ّاّلاث تشاهتا ،نٌل ظصخ سلصاظ ،موهخني ،فوهؤ ،بو اًفىص ّ
ابًًّس حة هلن ثـخب ُشا ّ
الاّتاٍ حمت ًَّا ٔبو كري ف ّـالٍ  ،وسبًِٔا ّمعا إرا اكهت كصاء ُت ٍّهط مأ ،بو الاس امتغ ًالك ٍم ما،
ٔبو مضاُست ٍ
اهلصاث اًّيت ونّسن فهيا ٔبه ّيا مل هفِم ما كِي مؽ
ؾصط
مّسيح ل ًخعَّة ُىشا اس خـساذًّة .مك ؿسذ ّ
ٍّ
جمصذ زفغ كدول ما كِي؟ وكس ٍىون زفغ ثلَري اهلوكف ٔبو اًخّموضؽ ّاّلي
ٔب ّن ّ
اًسخة ًُس مضلكة فِم ،وٕاهٌّل ّ
حت ًو ٌَحؼةٔ .بل ًفرتط اًخّفىري وادلّ دول يف حو ٍاز مؽ ّاّلاث ،نٌل ًسؾو ٔبفالظونً ،
هخز ّشٍّ ،
صالك من
ٔبصاكل الاهـزال؟ إرا مل ٔبهن مس خـسًّا ٔب ّل ٔبهون هفيس ٌَحؼة ،هَف يل ٔبن ٔبمتىّن من اًخّفىري؟ إرا مل ٔبهن
متسىت تشايت اكًلصًق ت ّ
لضة ،هَف يل ٔبن ٔبذّؾي اًخّفىّص؟ إرا اكهت
ٌَسري يف حتوًةل اًلريًّة ،إرا ّ
مس خـسّ ًت ّ
ٔبني و ٔبفاكزُا واذصة ول قحاز ؿَهيا ًِشٍ ادلّ زخة ،هَف ميىن ٔبن حيعي اًخّلَري ّاّلي ّ
ٌضلك كَة ادلّ ًيامِّة
اًفَسفِّة؟ الاس خـساذًّة ِم اًلسزت ؿىل الاهلسامٔ :بي الاس امتغ ٌَـاًَم ،ومواهحة الٓدص يف مسازٍ ،و ّ
حت
اًعروز واهلزنًلاث اًّيت حتمَِا ُشٍ ّ
اًعصًقٔ ،بو يك وساؿسٍ ؿىل ٔبن ًخفاذاُا،
س حلَ يف ظصًلَ ّ
ارلاظة يك ىصًَ ّ
نٌل ًفـي سلصاظ مؽ مذحسّ زََ ،فال وحوذ ًعص ًٍق وزذًّةّ .
ابًّضوزت مََئة
اًعصًق اًّيت خنخازُا س خىون ّ
اًسري يف ّاّتا ٍٍ بٓدص ًـين إذزاك ٔب ّن ظصًلٌا ًُست ا ٔلفضي ،وًـين اولاسفة ّ
اب ٔلذاذًس و ّ
ًخـنل يش ٍء
اًعني .كدول ّ
ما ،واًخّفىري تبٓفاق خسًست.
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سَوة» بٓدص ٌَىون ،تـَ ٌس ؾن اًفـي .وركل ٔل ّن
ابًلصة من ُشا اًخّلدّي الٔنرث خشزًّة ،جنس اًخّبٔ ّمي .وُو « ٔب ٌ
من ًفـي ابس متصاز ل وكت دلًَ ٌَخّبٔ ّمي ،فشُيَ مًضل ٌي ٌَلاًة ابلٕهخاح ،واًحلاء ؿىل كِس اذلَات ،واًـمي؛ ٕاه َّ
مٌلمس ٔبنرث ممّا ًًدلي مبسائي ُشا اًـاًَم ،كس ٍىون ّ
ٌلمسا يف اًخّفىري ٔبنرث ممّا ًًدلي .ؾيس ٔبزسعو
ٌ
حت م ً
و ٔبفالظونّ ِ ،
ًـب ثبٔ ّمي ارلري وازلال واذلق ؾن اًـلي ادلسٍص هبشا اهلس ّمىٔ ،بي اًـلي ّاّلي دلًَ اًوكت ٔبو
حصزي اكهلوس َلى ،واًحالكة ،و ّاًص ّايض َّاث :مجَـِا
خيعط وكذًا ّلكل .من ُيا ًًدؽ مفِوم ّ
ّاّلي ّ
اًفن اًخّ ّ
جبا ؿىل اًـمي .اهلخبٔ ِ ّمةل ّتَس يف اهلـحس .حسة ؿنل
ٕوسان ّ ٍ
حص ،دلًَ اًوكت يك ًفىّصٔ ،له َّ ًُس ُم ً
وضاظاث ا ٍ
متخط ما حصاٍ من مضاُسهتا
اًسٌلء وا ٔلزطُ :ياك ّتَس مصا ِكد ًةّ ،
الاص خلاق ،اهلـحس ُو اهلاكن اهلوحوذ تني ّ
ًلٔص َاء ّ
ابّتا ٍٍ ص حَ كامغ ،ول ثًذؼص صُئًا من اًـاًَم ،ا ّٕل ٔبن ٍمتىّن من زؤٍهتا.
اًَونين ّاّلي اس خـاذٍ نلريٍ ؿنل فِم ّ
اًؼواُص ،ؿىل الاس خـساذًّة تـغ ّ
اًّشء.
حيخوي مععَح «»épochè
ّ
فِو ًعف اًفـي اًـلًل ،ذلؼة اًخّفىّص ٔبو اًخّبٔ ّمي ،حِر ًمت ثـََق مجَؽ ٔبحاكمٌا ،ومـازفٌا ،ومـخلساثيا ،و ّ
لك
حسساي؛ ٕاه َّ
كدًلُ .شا ادلّ وزان اًيّؼصي ّاًالمذياٍ ٌس خَزم ٔبًضً ا ثـََق اًفـي ،إن اكن رُي ًَّا ٔبو
ًّ
ٔبصاكل ما ُو ّ
ٌ
متاسف مؽ وحوذ اًـاًَم وظحَـخَ .يف ُشٍ اذلاةلٍ ،ىون وؾَيا ّ
اًضريص ذاض ًـا ٌَيّلس ،وٕاؿاذت اًيّؼص ،وٍىون
كس ذذي يف قصابل ّ
اًضم .وركل ًُس لٕذاهخَ ابٕذذاهل هلحو الاهـسام ا ٔلتسي ٌَحنك ،وٕاهٌّل لٕؿاذت اًيّؼص يف ٔبفاكزٍ
ومفاُميَ اهلصحـ َّة ،و ٔبسسَ ،وهجاثَ .وُيا ل ّ
معسز مذبٔ ّظ ٌي ٌَرعبٔ ،وًىٌّيا
هخزىل ؾن فىصت اذلنك مـخبٍن ٔبه َّ ٌ
هـَّلَ ٌَحؼة يك هـاٍن رشؾ َّخَٕ .اه ّيا تـَسون ّ
لك اًحـس ؾن زاذٍاكً َّة اًحريوه َّة اًّيت ثـخلس ٔبه ّيا ل وس خعَؽ اًوزوق
ٍ
ومصت
ابذلواش ول ابًـلي ،وحتث ّيا ؿىل ٔبن هحلى ؿسميي الٕحساش و ّاًص ٔبي ،وتشكل ثسًًٌا يك هـُش تبٔفاساي
ابًصمغ من ٔب ّن ُشا اًيّوغ من اذلوكة واحست من ّ
اًعصق اًّيت ثؤذّي إىل زاحة اًضّ مري ،وقَاة اًلَق
ّ
فىصيّ ،
واهلـانتُ .شا اًخّـََق اٌَّحؼي ُو ما ٌس خحّضٍ ذٍاكزث هكحس ٔب مـصيف « ّ
ٌَضم اهلهنجي» .تُامن ؾيس ُّسل ،جنس
اًخّـََق ٍمتؼِص -من ذالل الاذزتال ّ
خيوؿة،
اًؼاُص ّ
ايت -هكحس ٔب ٌساؿسن ؿىل ثفاذي مزنًلاث مـخلساثيا اهل ّ
اًسارخة مهنا واهلىدس حة ،اهلخـَّلة توحوذ اًـاًَم ،وركل من ٔبخي مـاًية ّ
اًؼواُص ذاًعة ّ
ابًضلك ّاّلي حمتؼِص
ّ
فَِ اب ٔلظي ٔبمام اًوؾي.
 .8الحذر

اًفضَةل اًفَسفِّة ا ٔلذريت اًّيت ُجيمؽ ؿَهيا وسخًِّا ،واًّيت هو ّذ ظصهحا ُياِ ،م اذلشزٕ .اه َّ اذلشز ّاّلي ًخو ّحة ؿَََ
حية اذلشز
ٔبن ٍصًيا ايلاظص اًّيت ثرتتّط تيا ،و ّاّلي تشكل ًسفـيا حنو اًخّ ّحعي دوفًا ومن مدس ٔب اذلَعة .ل ّ
اولاسفة كري اًيّافـةّ ،لا ميىٌَ حـَيا هزنًق ثسِوةل يف ٔبذسو ٍذ وس خًذج فَِ ٔب ّن ٔب ّي جماسف ٍة س خىون كري جمسًة.
مهنن واًىدرياث -اٌَّوايت ًن جياسفن تخوهَس ٔبي يش ٍء
اًعلرياث ّ
ُشا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل «ثَمَشاثيا اولهتساث»ّ -
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ؾَة مأ ،بو ل ًـىس متا ًما مسى فىصهتن .مبحاوًخيا اسدداق
كس ٍىون كري مثاًًَّأ :بي يشء نكطٔ ،بو فَِ ٌ
ثحـاث ٔبفـاًيا كري اهلؤاثَة ،ىصًس ٔبن هخفاذاُا ،وًيك وسِّي حِواثيا ،وثسخة حبثيا ؾن ا ٔلمانً ،ن هلوم هبا
ٔب ً
ظال :مبا ٔب ّن يف ّ
ذاظة يف حّضت مس متـني.
لك فـي حلكّم جماسف ٌة ،فا ٔلفضي ٔبن هعمتّ ،
وًىن تـَسً ا ؾن ُشا اذلشز ّاّلي ثفوخ مٌَ زاحئة ٔبذالق جصحواسًّة فَ ِزؿة مؽ اًلََي من اًفذوز اًحرَي ّاّلي
ٔبذاهَ اًلسّ ٌس توًط ثضسّ ت ،ما ُو اهلـىن الٔنرث ً
متاساك ّاّلي ميىن ٔبن منيحَ ًِشا اهلععَح؟ فاذلشز فضَ ٌةل
فـي ٔبو كول ،نٌل حتث ّيا ؿىل ّاختار اًلصازاث توؾي ،واًلِام مبا ُو مٌاسة
ٔبساس َّة ،ثسؾون ٌَخّفىري كدي ٔب ّي ٍ
تسل الاهعالق من زذوذ ٔبفـال بٓه َّة ٔبو كافةل .هيمت اكهط هبشٍ اذلوكة اًـمَ َّة واًلسمية ،فِيي ابًًّس حة هل هماز ٌت
اًّساءً .فرتط اذلشز وضوخ اذلنك و ّاّلُن ،وًًضئ اهلواظن ،فِو يف
ّتـَيا خنخاز ا ٔلساًَة اًّيت ثلوذن إىل ّ
ابًس َاسة ٔبنرث من ا ٔلذالق .وًىن فامي ًو اكهت اًفَسفة ممازس ًة -نٌل هفِمِإ -ا ًرا
اًىثري من ا ٔلحِان مذّع ٌي ّ
جية ؿىل ّفن اًفَسفة إدضاغ هفسَ ًِشا اذلشز ّاّلي ًًذؼص اًوكت اهلياسة وحيعي ؿىل ٔبفضي اًوسائي،
وركل ًرتنزيٍ ؿىل اًف ّـاً َّةّ ،
اًضلك الٓدص ٌَحلِلة .نٌل ا ًّعحَـة اًّيت حصحىز ؿىل مدس ٔب اذلسّ ا ٔلذىن من اًفـي.
اًفَسفي ابًؼ «ٔ ،»kairosبي اقخيام اٌَّحؼة اهلياس حة ،وِم هج ٌة هم ّمة
َايس ؾن
ابًفـيّ ،ميزي ٔبفالظون ّ
اًس ّ
ّ
من هجاث اًىفاءت ،تـىس اًفَِسوفة اًّيت ثخجاُي ّاًزمٌ َّة «تبٔزسعلصاظ َّة» .وًىن مؽ ُشا ،إن اكن ٔبفالظون
ًسؾو اهلكل ٔبن ٍىون فَِسوفًا ،فِو ًسؾو ٔبًضً ا اًفَِسوفة ٔبن حىون مَى ًةٔ ،بن ثدسُّسٔ ،بي ٔبن ثفِم حسوذ
وحوذُا يف ّاًزمان واهلاكنً .لول ايهَََفِدشٔ ،به ّيا ل ميىٌيا كول ّ
لك حلِلة يف ٔبي وكت ٔبو ٔل ّي خشط ،ؿََيا
ٔبن َ
حزءا من اذللِلة؟ اذللِلة حٌلؾ َّة،
هـنل ما جية كوهل ،ما ميىٌيا كوهل ،هَف هلوهل ،هلن هلوهلٔ ...بًُس ُشا ً
ثضلك
اًس َاق ًخـامَون مؽ اًحـس اًـمًل ٌَفَسفة ٍ
ل فصذًّة ول اس خـالئ َّة ،جص ٔبي ٔبهعاز ّاّلزًـ َّة؛ ويف ُشا ّ
ٔبفضي .فاًفَسفة ًُست ِؿَ ًما فلط ،إّنّ ا همازت اًفـي ،واًوحوذ ،واًـمي؛ واذلشز ُو إحسى اًفضائي اًّيت ل
ثخجز ٔب ؾهنا.
ّ
ّ
نثريا :خشوزٍم واحست ومـاىهيم
الاّتاُاث ِم ؾحازت ؾن إماكنث .يف اٌَّلة اًفصوس َّة ل ختخَف ُااتن اًلكمخان ً
حاكذ حىون مذعاتلة .اًفصق تُهنٌل ميىن يف ٔب ّن ّ
الاّتاٍ ًس ّل ؿىل اًىون ،ؿىل همازت اًوحوذٔ ،ب ّما الٕماكنث فذس ّل
ؿىل إحصاء ،ؿىل همازت اًفـيً .حلى ؿََيا ٔبن هـصف ما إرا اكن اًفـي حيسّ ذ اًىونٔ ،بم ٔب ّن اًىون ُو ّاّلي حيسّ ذ
اًفـيُ .شا اًخّموضؽّ ،
هسزسِا ،ابلٕضافة إىل ظصًلة
اكّتاٍ ٔبو نفـي إميان ،س َحسّ ذ مضمون اًفَسفة اًّيت ّ
اًخّسزٌس ،ورضوزت اًخّسزٌس ،واًـالكة مؽ الٓدص ،واًـالكة مؽ ّاّلاث ،واًـالكة مؽ اًـاًَم .يك هخـامي مؽ ُشٍ
اهلسبٔةل ،ؿََيا ٔب ّل هيفي ٔب ّن ٌَخّفَسف موضو ٌغ :حنن ٔبو الٓدصُ .شٍ اهلالحؼة متيـيا من اًخّلكّم ابمس اًفَسفة،
فصذي .وًىن ُيا ٔبًضً ا ُياك حصوجيٌ
مٌؼوز َ
وجسمح ًيا ٔبن هخلكّم من ٍ
خمزتلٔ ،بي مٌؼوز اًاكئن اهليفصذ واًالكم اً ّ
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ّ
مـني ًن ٌس خعَؽ اًِصوة من هلس من ًوذّون ثفاذًَ.
لّتاٍ ّ ٍ
 .9تركٌب االتّجاهات الفلسفٌّة

تويُ .شا ّاًرتهَة ٌس خحّض
هضَف ُيا ذالظ ًة ؿىل صلك حص ٍ
هَة ،نخخٌاُا ساتلًا ًًس خزسهما يف معَيا ّاًرت ّ
الاّتاُاث ا ٔلساس َّة يف اهلٌلزسة اًفَسفِّة يف إظاز اًخّـَمي .مجَؽ ّ
ٍلي ّ
الاّتاُاث اهلشهوزت مـصفِّة ووحوذًّة،
وجية متَزيُا ؾن ّ
ابًصمغ من هوّنا مذّعةل هبا ٔبحِانً  .اًفىصت من ُشٍ ارلالظة ِم مساؿست
الاّتاُاث ا ٔلذالكِّة ّ
ّ
اًضرط ؿىل الاس خـساذ ،وركل دلـي مزاوةل فـي اًخّفىري ممىٌة.
هتسئة اًيّفس
اًسىون ،إساكث دصَج ّاّلُن ،اًخّزَّط من َجع َةل اًفىص واذلاخة اهلَ ّحة ٌَخّلكّم .من
هتسئة ادلسس واًفىصّ ،
ذزسا ٔبو موضوؿًا ٌَىذاتة ٔبو
ٔبخي ركل ،جية ؿىل اهلـَّمة مصاكدة واذلفاع ؿىل احّزان وثريت اًـمي ،إن اكن ً
ً
فـي ما.
هلاصا ،وركل يك ًـي ا ٔلظفال بً َّاث معَِم ويك ًـخاذوا اًخّفىري كدي ٔبن ًُلسموا ؿىل ٍ
ادلِي اهلُىد َ َسة
اًعف ،والاهخلال من منط ثَلني اهلـصفة واً ِـنل إىل اًـمي ؿىل فصض َّاث وممازسة
إذزاح ؿسم اًَلني يف اًـمي يف ّ
اًفىص .ما هـيََ ُو كسزثيا ؿىل اًخّ ّ
ارلاظة ،وثـََق ٔبحاكمٌاّ ،
حت ًو مازس يا ركل فلط ذالل
زًل ؾن ٔبفاكزن ّ
ٍىف ّ
هلسي وصسًس .من ٔبخي ركل ،جية ٔبن ّ
اًعحَحة» ،اًلوًّة،
ٍ
اهلـنل ؾن اًدّضخّر جمنط «الٕخاتة ّ
امذحان ٍ ّ
ًعوز معَ َّة اًخّفىري ،واًخّفىري اهلُضرتك ،واهل َ َ
ضلكة.
واهلُعََلة ،وارلازكة ،وركل يك ّ
ا ٔلظاةل
جصؤ ؿىل كول ما ًفىّص تَ ّ
اًضرط وحماوةل ظصخ فصض َّاث ذون اًلَق ثضبٔن ما س خلوهل اهلـَّمة ٔبو ّاًزمالء
اًخّ ّ
اًعف ،وذون دوف ،وذون اهخؼاز ثبًَٔس الٓدصٍن وا ٔلدصايث ،وذون ٔبن ٌسمح ّ
ٌَض ّم ٔبن ًًسفَ .ما هي ّم
يف ّ
ٔبًضً ا ُو ٔبن ىىون مسؤولث ؾن ٔبكواًيا ،و ٔبفاكزن ،و ٔبفـاًيا ،وركل تسكّة واجّساق .لٕؾعاء كمية ٌَفىصت اًفصذًّة
اهلـنل ٔبن ٌض ّجؽ اًخّالمِش الٔنرث ً
ؿىل ّ
صفو ًّاي ٔبو نخات ًَّا -و ٔبن ًسؾو ّ
لك ثَمَ ٍش ٔبن مييض تفىصثَ ّ
حت اٍهنّ اًة،
جخالّ -
ذون كَق ثضبٔن ثحـاث ما ًلول وتعصًل ٍة واذصة ًَضمن ٔبن ًفِمَ الٓدصون .ابلٕضافة إىل ركل ،ؿىل ّ
اهلـنل ٔبن
وختصة اًـمَ َّة.
ًـَق ٔبي متؼِص ًـسم ثبًَٔس ٔبو خسصًة حٌلؾ َّة جس هتسف اهلخلكّمة ّ
اهلضازنة اًوخساه َّة/اًخّـاظف
ثعوٍص اًلسزت ؿىل فِم وٕاذزاك مضاؾص الٓدصٍن والٕحساش هبا (اهلضازنة اًوخساه َّة) ،والاجنشاة حنو ٍ
خشط
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بٓدص (اًخّـاظف) ،واًلسزت ؿىل ؿسم اًخّمصنز حول ّاّلاثُ .شٍ اذلاةل ّاّلُي َّة ّتـي اًخَّمَشت مذواخست
ً ٔلدصايث ،اً ّزمِالث ٔبو اهلـَّمة ،ومس خـسّ ت ًدس متؽ ًالكم الٓدص ذون ٔبحاك ٍم ُمس حلة ٔبو حل ٍس ،وٕاهٌّل ابُامتم .ما
هـيََ ُو ٔبه َّ من اهلِ ّم إذزاح اًـالكاث اهلـصفِّة -وًُس اًـاظفِّة -اهلحًِّة ؿىل اًـلي؛ وُشا ل ًـين الٕحساش مبا
ابًّضوزت ،ول ًـين زفغ خشعَ ،وٕاهٌّل ًـين فِم ؾواظفَ و ٔبفاكزًٍ .خحلِق ركل
حيس تَ الٓدصٔ ،بو ثبًَٔسٍ ّ
ّ
جية ؿىل اهلـَّمة ذؾوت اًخّالمِش لٕذزاك اًـالكاث ا ٕلصاكً َّة تُهنم واًخّـامي مؽ ما ٌسخّة ّاًزناؿاث كري اهلصقوة
هبا.
اهلواهجة
اًسـي هلوافلة الٓدصٍن ٔبو
ثعوٍص اًلسزت ؿىل مواهجة ٔبفاكز الٓدص و ّاّلاث ،واهلضازنة يف اًيّلس واذلواز ذون ّ
ً ٕالحٌلغ تبٔي مثن ،وذون متجَس ٔبو حتجمي ٔبفاكز ّاّلاث ٔبو الٓدصُ .شا ل ًـين ٔبه َّ جية احرتام ا ٔلفاكز تشاهتا،
اًلوت اًـلَ َّةً .خحلِق ركل
وٕاهٌّل جية احرتام فـي اًخّفىري ،وُشا ًخعَّة اسددسال اًدّسامح اٌَ ّ ّني تسزخ ٍة من ّ
ؿىل ّ
اهلـنل ٔبن ًسؾو اًخّالمِش ٔل ّل خيافوا من تـضِم اًحـغ ،و ٔبن ًُعاذلِم مؽ مدس ٔب اًيّلس ،وركل يك ًخـامَوا مؽ
ُشا اًفـي ؿىل ٔبه َّ ًـحة ٔبو متصٍن ،وًُس هتسًسً ا.
الاهسُاص
ّ
ثـنل كدول وٕاذزاك اهلفاخبٔت ؾيسما ثواخَ ّاّلاثٔ -بو ؾيسما ًواخَ الٓدص -ما ُو كري مذوكّؽ ٔبو ما ًخـازط مـِا،
ٕصاكيل وفِم اًخّحسّ ايث اهلعصوحة .قَاة الاهسُاص جيـي ّ
لك يش ٍء زثُ ًدا ،وجيـي
وركل لسدضفاف ما ُو ا ّ
اًفىص ً
لك خشط إىل راثَ وسعح َّخَ ،وجيـي من ّ
لكَال ،وٍصسي ّ
لك يش ٍء ز ٔب ًاي وراث َّ ًة ٔبو ًلِيًا وموضوؾ َّة .من
ثيوغ اهليؼوزاث ،و ٔبن ث ّحني ّاًصواتط تني ا ٔلفاكز ،يك ُحتسج ً
ضلعا ذًيامًِّا
ٔبخي ركل ؿىل اهلـَّمة ٔبن ثُؼِص ّ
ًًذج فصض َّ ٍ
اث خسًست.
اًث ّلة
اًث ّلة ابًيّفس والٓدص ذون اًخّعَّؽ لٕزحاث ٔب ّي يشء :ل ظوزت ّاّلاث ٔبمام الٓدص ول ا ٔلفاكز ول ّ
اًضرط
هفسَ .يف ػ ّي قَاة ُشٍ اًث ّلة سُسوذ الازثَاة ،وحماولث ؿسم ّاًصذ ؿىل الٓدص ،وزفغ الاؿرتاف
اًضم توحوذ ٔبحٌست رسًّةٔ ،بو ثسخة ارلوف من ازحاكة ارلعبٔ
اب ٔلدعاء واًضّ اللث اًواذصة ،وركل ثسخة ّ
ٔبمام الٓدصٍنٔ ،بو ثسخة ارلوف من الُٕاهةّ .
جضلك ُشٍ اًث ّلة ؿامي اس خلالً َّة ٌّّلاث والٓدصٔ .لخي ركل
اهلـنل إوضاء تُئة ثدّسم ابًث ّلة ،حِر ارلعبٔ ل ّ
ؿىل ّ
ًودل ذزاما ،وحِر ّاًالمـلول ًعحح سخ ًدا ٌَضّ حم ،وحِر
حٌلؾي ّ
تلغ اًيّؼص ؾن ظاحهبا.
ًمت ثلسٍص فىصت مجَةل ٍ
ثضلك ّ
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الفصل الثّالث
التّع ّمق
ثعصكٌا ٌَمـصفة ّ
والاّتاُاث ،هو ّذ ٔبن هعصخ اهلـىن اًث ّاًر ٌَخّفَسفٔ ،بو هجخَ اًخّـصًفِّة اًث ّاًثة ،وِم ظفذَ
تـس ّ
اًـمَ َّةً .يـاًيَ من ُشٍ ّاًزاوًة ،سًس خزسم مععَ ًحا صائ ًـا يف جمال ّاًرتتَة واًخّـَمي :اهلِازاث .ثلذيض اهلِازاث
ٍ
اًس َاق ٌّفن ،ثلٌ َّ ٌة ّ
جضلكت
نفاءاث مـ َّيةٔ ،لّنّ ا ثعَف مذعَّحاث ومـاًري ُشٍ اًىفاءاثٔ .بي ٔب ّن اًفَسفة يف ُشا ّ
فاكز ما .وُشٍ اهلـادلة تشاهتا ثثري اُامتمٌا ُيا ٔبنرث
من ذالل معَ َّ ٍة ٔبو ٍلوؿة معَ َّاثٔ ،بو مـادل ٌة هع ّحلِا ؿىل ٔب ٍ
مفاُمي كامئة ،وٕاهٌّل تعفهتا
من ٔبفاكز مـ َّيةٕ .ا ًرا هخحسّ ج ُيا ؾن ُظ َوزًّة اًفَسفةًُ ،س تعفهتا مضمونً  ،مبـىن
ٍ
مسازا.
ً
ادلاهة ا ٔل ّول من ُشا اهلساز مذـَ ّ ٌق ابًخّـمق ابًفىص واًفىصتّ .
ابًعحؽ ،هيعَق ُيا من مدس ٔب ٔب ّن يف رُن ٔب ّي خشط
ثوخس هك َّة من ا ٔلفاكز وح ٌّس ٔبذىن من اهلـازف اًّيت سًس ّمهيا بٓزاءّ .
تلغ اًيّؼص ّمعا إرا اكن ُشا ّاًص ٔبي -نٌل ًلول
ٔبفالظون« -حلًّا»ٔ ،بو «حلِلًِّا»ٔ ،بو ُمضرت ًاك .هوغ ّاًص ٔبي ا ٔل ّول ٍ ّمتزي ؾن اًث ّاين جىوهَ كس دضؽ هلـادل ٍة و ّمت اًـمي
ؿَََ ،وتشكل ٍىون موزوكًا ٔبنرث ،وًىن ُشا ل ّ
اًسريوزت اًّيت جية إمتاهما ّ
حت يف ُشٍ اذلاةل.
ًلري صُئًا من ّ
وكو ٌت جسمو فوق ٔب ّي فىص ٍت مـ َّية .هبشا اهلـىن ،ل جس خعَؽ
ابًًّس حة ًِشا اهلفىّص ،اذللِل ُة مذعَ ّ ٌة ،وهج ٌس ،وهسا ٌءّ ،
اذللِل ُة ٔبن حىون فىص ًت ول ّ
مهنج ثفى ٍري ٔبو ّاّتا ٍٍ ،مؽ
حت مٌؼوم ًة فىصًّة ،فِيي ًُس توسـِا ٔبن حىون ٔبنرث من ِ
عوزان كصًحان هوؾ ًَّا من مفِوم اذللِلة ٔبنرث من كريٌُل .تشكل ،اذللِلة ًُس توسـِا ا ّٕل ٔبن
اًـنل ٔب ّن ُشان اًخّ ّ
تلغ اًيّؼص ؾن هلعة الاهعالق ،مفا هي ّم ُو اهلخعَّة ّاّلي ًفصضَ ّ
حىون ذًيامِىِّ ًةّ ،
اًضرط ؿىل راثَ.
ـمق ثوكّ ًـا مس ًّمتصا ،مص ً
مبضمون ما إىل ا ٔلمام تلاًة اًـمي ؿَََُ .شا اًخّوكّؽ
اهليض
تشكل ًعحح اًخّ ُ
ٍ
ابًصقحة يف ّ
ثحعا ّ
اتخساء
نجتٌ ؾن ادلِي اهلُىد َ َسةٔ ،بي ؾن ؿَميا مبا جنِي وؾن وؾَيا ّاّلي ًسفـيا ٔبن هلول ٔبه ّيا ل هـصف ما هلولً .
لك ما وسمـَ من ٔبفواُيا ٔبو ٔبفواٍ كرين و ّ
من ُشٍ اٌَّحؼةّ ،
لك كض َّ ٍة هعَلِا مؽ ٔبهفس يا س خعاًَة ابًخّـ ّمقٔ ،بي
ذكِق وحمسّ ٍذ
س خعاًة تبٔن ً ّمت اذلفص حتهتا ،وحىدريُا ،وٕاجصاسُا ،وهتوًَِا ،وثوضَحِا ،إخل .وًىن فَيـاٍن ٍ
ثضلك ٍ
مـىن اًخّـ ّمق ،وظصق معهل ايلخَفة اىلسوذت اًـسذ ،واًّيت ًحسو ًيا من اهلفِس حرصُا وحتسًسُا .وركل ٔل ّن كري
اىلسَّذ ومتؼِصٍ ّاًالمذياٍ ميَالن إىل ٔبرس اًفىص ّاّلي ًـخلس حِيئ ٍش ٔب ّن معَ َّاثَ ثلومٔ -بو جية ٔبن ثلوم -تفـي
«ؾحلصً ّ ٍة» كامضةٔ ،بي تفـي إماكنث ثّشًّة ّممزيت ،كاذزت ؿىل اًوظول ًِشا اهلس خوى من اً َـ َمَ َّة ،و ٔب ّن ُشٍ
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تلوت ص حَ إًِ َّة ،وِم اًوحِست اًلاذزت ؿىل اًخّلَلي يف جمالٍ كري مذاخٍ ٌَجمَؽ وخنحوئ .ب ّما
الٕماكنث ثدّسم ّ
اًخّحسًس فِـين وضؽ ٔب ٍ
سس ثلٌ َّة ،ومعَ َّاث مـصوفة ومؤنّست وسخًِّا ميىن حىصازُا ،وركل ما جيـَِا مع ْم ِئية
لك يش ٍء ممىًٌاً ،عحح ّ
ومفِست .من اًلصًة ٔبه َّ ؾيسما ٍىون ّ
لك يش ٍء كري ممىًٌا حتت ثبٔزري ما ٌض حَ اهـاكش
ماكن
ذوزان ل مذياَُة كس ٔبحسهثا تيفسَ ،وركل من ذالل ذَق ٍ
اهلصبٓت ،حِر ًُلصق ّاّلُن راثَ يف معَ َّاث ٍ
ذالِ اهلـامل واًلِوذ ٌ ُضـص ّاّلُن ابذلصًّة ،وًىن ًلَلَ ثضسّ ت ذلسّ ِ ّ
صهل.
 .1ال ّ
ش ْرح

معواي ؿىل راثَٔ ،ل ّن ُشٍ ّ
اًع َّة ّتـي
حزئ ًَّا ،اًخّـ ّمق ًـين ّ ْ
اًّشخ .اً ّّشخ ُو فذح اهلعوي ،إػِاز ما اكن ًّ
اًواكؽ ٔبو اًىِان اهلُـاٍن كري مسموؿًا وكري مصئ ًَّا من ارلازح ّ
حت ابًًّس حة ذلامهل .اٌَّلاء مؽ الٓدص فصظ ٌة ّممزي ٌت
اهلصيئ مصئ ًَّا .وركل ٔل ّن الٓدص ُو صخهييا ،مصبٓثيا؛ ؾيسما ًلوم تسوزٍ نٌل جية
اهلصيئ مصئ ًَّأ ،بو ّ
دلـي كري ّ
سُذـامي مؽ ُشا اًخّـخمي ،وًبسٍ ،وٌضسّ اهدداُيا إًََ ،وركل يك هخلَّة ؿىل ّ
اًضـوز ابلؾخَاذ و ّاًصاحة اًّيت
ثـمَيا ؿاذ ًت« .ل ٔبفِم ما ثلوًني!» ،س َونّس إن مل ٍىن خياف من ملاومذيا ّ
وحتفؼيا ،وٕان مل ٍىن خياف من ٔبن
ىىصز تـيا ٍذ ٔب ّن ٔبكواًيا واذصة وتسهي َّة ،وٕا ّما ٔبن هخـامي مبس ٍ
خوايث مذـسّ ذت مؽ
ًُـخب مـخوًُا .ؾيسُا ٕا ّما ٔبن ّ
ّ
خجسس وػَفهتا يف جسََط
اًضـوز ابًالإماكه َّة ّاّلي ٔبػِصٍ الٓدص ،و ٔبن هعصخ تـغ اًلض َّاث ادلسًست اًّيت ث ّ
اًؼئ ،بي ٔبن هخـامي مؽ اًحلـة اًـمَاء ٔبو اًخّياكضاث ّ
حت ثكل اٌَّحؼة يف ّ
اًضّ وء ؿىل ما اكن ّ
اًؼاُصت .كس
ًخـازط مؽ ُشا ّ
اًعَة ز ٌفغ مّشو ٌغ ّ
وؾي
حاة حصتوًّة ٔبو ٔلس ٍ
ٌَّشخٕ ،ا ّما ٔلس ٍ
حاة وحوذًّةٕ ،ا ّما ٍصافلِا ٌ
ؾلًلٕ :ا ّما ثسخة ؿسم اًلسزت ؿىل اًخّلسّ مٔ ،بو ثسخة جصوس تـغ الً َّاث
تبٔس حاة ّاًصفغٔ ،بو ذَ ٌي ٌّ
هفيس ٔبو ٌّ
ادلّ فاؾ َّة وكري اًواؾَة.
ّ
مععَح بٓدص ،و ٔبماهن ٔبدصى ،وثعوٍص ما ُو ثس َط ،وثلصًة اًحـَس ،واًوضؽ يف
اًّشخ ًـين اًيّلي إىل
ٍ
اًّشخ ًـين ظصخ ٔبمث ٍةل وحتَََِا ،وحتوًي اهلاكن ،واًلكٌلث ،و ّ
اًؼصوفّ .
س َاقّ .
اًّشخ ًـين مـاًية ظسى
ّ
اًسخة هلول ٔب ّن ّ
اًّشخ ُو حز ٌء من اًخّـ ّمقٔ ،له َّ
اًضـاغ اهليضء ؾيسما ًيـىس ؿىل ما ُو ًُس ؿًَََِ .شا ّ
اًّسؿة ،واًخّضرمي ،واًخّوس َؽّ .
اًّشخ ًـين اًخّعوٍص ،واًخّفىري يف ثحـاث
مصثحطٌ ابًيّلي ،واًخّىدري ،وختفِف ّ
ماكن كري مذوكّؽّ .
اًّشخ
ا ٔلكوال ،وٕاكامة متازالث جساؿسن ٔبن ىصى هَف ميىن ٔبن جيس صلك ٔبكواًيا واكـَ يف ٍ
ًـين اًخّوضَح ،كس ٍىون ثـلِسً ا ٔبو ثخس ًَعا .نٌل ٔبه َّ ًـين اًلِام تـمَ َّاث خمخَفة ومذياكضة جساؿسن ؿىل ّاًصؤًة
ّتاوسا ٌَحسوذ اًّيت
واًفِم ٍ
ثضلك ٔبوحض ،وؿىل حصهَة اًفىصت جماسفني جبـَِا ثض ّي ظصًلِا .هبشا ٍىون اًخّـ ّمق ً
تلغ اًيّؼص ّمعا إرا اكهت مصقوت ًة ٔبو كري مصقوتة ،مؤكّذة ٔبو كري مؤكّذةّ .
وضـهتا ًيفسِا ا ٔلكوال ا ٔل ّوً َّةّ ،
ًلك
وّشخ وهبٔذش فىص ًت -نٌل ًسؾون ذٍاكزث -نٌل ِم ومبا ثـعَيا ا ّٕايٍ ،ذون اًلَق
يش ٍء ٔبواهَ .ذؾون ىصى هَف ّ
ثضبٔن زواتعِا اهلخـسّ ذت اهلمىٌة واًفـَ َّة .وًىن ميىٌيا ٔبًضً ا متسًس افرتاض َّة اهلـىن ا ٔل ّويل إىل اهلا لّناًة.
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هلس ّ
اًّشخ
مؽ ركل ،ؿََيا ٔبن وضري ٔب ّن اهلُض َمص كس ل ًلذرص ؿىل هوهَ ً
ارلاظة .من وهجة
هلعا ،فَوحوذٍ ٔبس حاتَ ّ
ذَال ٔبو ً
ذاظة ثسخة هلط اًوضوخ اهلُصافق هل .فَّنى
هؼ ٍص مفاُمي َّة ٔبو من
ٍ
ُّشغ هلس اهلُض َمصّ ،
اظًل ،كس ٌ َّ
مٌؼوز ثو ّ
ُيا هَف ميىن ّ
ٌَّشخ ٔبن ٍىون كري مّشوؿًا ،وكري مص ّح ٍة تَٔ .ب ّو ًل ،س يعصخ حسوذ وسوء اس خزسام
اًضفافِّة» واًّيت ِم ؾحازت ؾن زؤاي ؿَموًّة ثسّ ؾي اًلسزت ؿىل حـي ّ
إًسًوًوحِا « ّ
لك ػاُص ٍت مصئ َّ ًة ٌَـاًَم ،إن
اكئن
اكهت مج ًةل فصذًّة ٔبو صامةلً .حسو ًيا ُشا كري ممىًٌا وكري حم ّح ًشا ،فادلزء اهلؼَّي من ٔب ّي
ٍ
دعاة ٔبو ٔب ّي ٍ
مفص مٌَ ،وًىن ثحلى حماوةل ّ
خيط اهلـصفةُ ،ياك مفازك ٌة
ٌّ
اًضفافِّة حص َّة .نٌل ُو ذامئًا اذلال فامي ّ
رضوزي ول ّ
مىونث ا ٔلٌس -فإقصاء
مىو ٌن من ّ
ثـصف ؾن هفسِا :إرا اكهت اهلـصفة سَع ًة مل ثـس زقحهتا مّشوؿ ًة -وِم ّ
ّ
اًسَعة سدٌلَة ؿىل راهتا
اًسَعة إىل اسددسا ٍذ ،وركل ٔل ّن ثكل ّ
حيول حزًئ ًة من ثكل ّ
اًلوت اًّيت حصافلِا حمتًا ّ
ّ
اًّشخ وحماوةل ّ
وؿىل ّاّلُن ّاّلي ٔبحسهثا يك ثُحعي ادلّ ًيامِّة اًّيت ٔبحسثهتا .دذا ًما هلول ٔبه َّ جية ّ
اًّشخ ،وًىن
ذون ٔبن هًىس خاهحَ اهلزًّف ّاّلي كاً ًحا ما ٍىون ؿىل صلك حىص ٍاز ٌَفىصت ٔبو ؾلَي ٍة تـسًّة ،وًُس ثوضَ ًحا
حلِلًِّا .هبشا اهلـىن ،س خحاول اهل َ َ
لسي لسدضفاف حلِلة ٔب ّي ٔبكوال ً ّمت ظصهحا.
ضلكة ٔبن حصًيا ٔبَم َّة اهليؼوز اًيّ ّ
خيط رشخ ّ
اهلـنل ّ
الٓن هو ّذ ٔبن هعصخ اؿرتاضيا ؿىل حماوةل ّ
ٌَعاًحاث ٔبو فامي
ذاظة فامي ّ
اًّشخ من مدس ٔب حصتويّ ،
ثضلك ؿام ،ثفضّ ي اهلسزسة اًلصت َّة اهلىلء ؿىل اًفصاػ؛ قَاة يش ٍء ما ٔبو
خيط نظق ارلعاة ومس متـٍََ .
ّ
صـوزا ابلمذالءٔ ،ب ّما قَاة
ادلِي مفِومان حيمالن ٍ
مـان سَح َّة .اذلضوز واهلىلء مع ْم ِئيانٔ ،لّنّ ٌل حيمالن ً
جبا ٔبن ًلول ّ
ّ
لك يشءٕ ،ا ّما ٔله َّ ٌضـص ٔبه َّ
سخة ٌَحصمان وا ٔلملّ .لكل ىصى اهلـ ّنل ًـخب هفسَ ُم ً
اًّشء فِو ٌ
لك يشء» ٔبو ٔله َّ جية ٔبن « َ
ًـنل ّ
جمبٌ ؿىل «فـي ّ
لك يشء» .وركل ذالفًا ٌَميؼوز ّ
اًّشيق ،حِر ً ُـخب
ارلواء واك ًـا ٔبًضً ا ٔبو ّ
اًس َاق ،حىذفي اهلـَّمة تعصخ مج ٍةل
اهلؤسس ،اهلعفوفة .يف ُشا ّ
حت اهلعسز ،اًواكؽ ّ
ّ
سُذوىل هم ّمة إؾعاء مـىن ٌَجمةل .كَة اهلسؤوً َّاث هبشا
ثس َعة وؿىل اًخَّمَش ٔبن ًخبٔ ّمَِا وحيََِّا ،فِو من
ّ
جيسسٍ ٔبسَوتيا ّاًرتتوي ،حِر جضـص ظاحدة اًفىصت ٔبّنّ ا ُمجبت ؿىل
اًضلك مييؽ فـي «إؾعاء ّ
اًعيازت» ّاّلي ّ
ثفّسٔ ،بو ّ
حت ٔبن ّثبز ّلاهتا.
حزوًس اهلس متؽ ًِا « ٍ
تسًَي» ،و ٔبن ّ
مس ّمتصٍن يف هلس ّ
اًس َاق مبـىن اًعَلة
اًّشخ ،هفىّص ُيا ابحامتلٍ بٓدص ،وُو ثبٔ ّمي اًفىصت اًّيت ثبٔيت يف ُشا ّ
ًلض َّ ٍة ٔبو ًسَسةل كض َّاث .ذؾون ّمنزي اًفىصت ا ٔل ّوً َّة ؾن ّ
اًّشخ ّاّلي ميىن ٔبن ًددـِا .كس ٍىون من اهلثري
ًالُامتم ٔبن ىصنّز ؿىل اًخّـاكة ما تني ُاثني اٌَّحؼخني وركل ًس حخني خمخَفني .ا ٔل ّول ُو اؾخحاز ٔبن ٌَفىص ِت
ارلاظة ،ومزياث موزفوًوحِّة ،وحنوًّة ،وذلً َّةُ .شٍ ارلاظ َّة متيض ثسالسة
صلكِا ارلاض و ٔب ّن دلهيا حِاهتا ّ
صم من ا ٔلس حاة اًّيت ّتـي ثشنّص ٔبو ّ
اًضـص -وابؾخلاذن -يف اًفَسفة ٔبًضً ا .إّنّ ا تال ّ
يف ّ
الاظالغ ؿىل ظَاكة
ابًصمغ
وسزة اًفىصت ا ٔل ّوً َّة يف اًيّط ا ٔلظًل ٔبو ابٌَّلة ا ٔلظَ َّة صُئًا ً
مثريا ًالُامتمُ .شٍ ازلاً َّة يف اًفَسفةّ ،
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من احامتً َّة سوء اس خزسامٌا ًِاّ ،تس ّ
اًسخة
ٌَسرصًةٔ ،ب ّن ًِشا ّ
لك مـياُا يف ٔبحاذًّة اٌَّلة اًفصذًّة .ما ًسؾو ّ
ارلاظة ،وركل ًضٌلن
ٔبًضً ا ميىٌيا ثبٍص فـي لك مس متـة ٔبو كازئة ثـَس ظَاكة كض َّ ٍة مسـهتا ٔبو كص ٔبهتا تعصًلهتا ّ
تلغ اًيّؼص ؾن ّ
متَّىِا ا ٔلفاكز اهلعصوحةّ .
لك ُشا ،ذلؼة ثبٔ ّمي فىص ٍت ما اًّيت جض حَ ذلؼة ثبٔ ّمي ًوحة ٔبو
مـزوفة موس َلِّة ،ؾيسما ىمت ّـن وهسؾِا ثخلَلي يف ٔبؾٌلكٌا كدي ٔبن حنََِّا ،حننك ؿَهيأ ،بو هخفاؿي مـِاِ ،م
كسز ممىن من اًالكم ّاّلي ّمت اًخّـحري ؾيَ.
ذلؼة ثلدّي ذاًعة ،ذلؼة اس خـساذًّة ثضمن اس خلدال ٔبنب ٍ
اًخّبٔ ّمي
حيول
ّ
اًسخة اًث ّاين ًِشا اًخّـاكة ٍمتث ّي يف هون ٔب ّي ثبٔو ًٍئ ،ب ّي رشخٍ -نٌل ُو حال ّاًرتمجة -دِاه ًة ،وركل ٔله َّ ّ
ابًّضوزت :اًخّبٔوًي ًيليٌ ،س يس ،ومي َّؽ .وؿََيا ٔبن هخلدّي ثكل ارلَاهةٔ ،له ّيا مَزمني ابمذالك اًلسزت ؿىل فصاق
ّ
اًًّسزة ا ٔلظَ َّة ٔلكوال الٓدص ٔبو ٔلكواًيا ّ
اذلي الك ٌم مت ّت دِاهخَ ،فذعحَلَ ومعَ َّخَ فـالن
اًضرع َّة .اًالكم ّ
ابًّضوزت وحمسوذانّ ،
حَـي
ززتلن ّ
ُم ِ
حت ًو اكن متسّ ذٌُل يف اًلريًّة -فـ ٌي ًـزهلٌل وًـسّ ل ظحَـهتٌلٔ -بنرث من ظ ّ ٍ
ذاظة ؾيسما هًذلي من اىلسوش إىل
ّ
ورضوزي .مؽ ركل ،جية إذزاك ادلّ وز ّاّلي ًَـحَ ُشا الاهخلالّ ،
اولصذٔ ،بو من فىص ٍت إىل مثالّ .
ابًعحؽ ،زفغ ثبٔو ًٍي ما ًىوهَ ثبٔوً ٌي فـ ٌي ًسفؽ حنو صلك َّة وظالتة مفصظة.
ّ
َاق ذاض ل ثًمتي إًََُ ،و إحصاء
وًىن من هج ٍة ٔبدصى ،دوط ذلؼة حصذّذ كدي وضؽ ٔبكوالٍ ٔبظَ َّة يف س ٍ
حصة رُي َّة» وؿىل احرتام ا ٔلكوال ا ٔلحاذًّة واًفصذًّةُ .شا ًسؾو هل َ َ
ًس ّل ؿىل » ّ
مسم
ضلكة اهلـىن وؿسم اًخّ ّ
تلصاء ٍت واحست هلّ ،
ثفسريا
حت ًو اكهت ظاحدة ا ٔلكوال تشاهتا ثسؾون ًفِم ما بٔهخجخَ تعصًل ٍة مـ َّية ٔبو ثعصخ ً
ًيعِا.
مـ َّيًا ّ
فَيبٔذش مثال ٔبَم َّة اًخّبٔ ّمي وجِة حتسًس تسًةل ّ
ٌَّشخ .يف اًىثري من ا ٔلحِان حيسج ذالل اًيّلاصاث ٔبن ًحس ٔب
موس ًـا ومداق ًخا ،ز ًّذا ؿىل سؤالٍ ٔبو كض َّ ٍة ما .وًىن رسؿان ما ًخضّ ح
ٌ
خشط ما ابٕخاتة ثخض ّمن رش ًحا ّ
ً
ٌَضرط هفسَٔ ،به َّ ّ
ٌَمس متـاث ،و ٔبحِانً ّ
ارلاظةًً ،ىس
ختىل ؾن ا ٔلكوال ا ٔل ّوً َّة؛
مضلول تبٔفاكزٍ ٔبو ؾواظفَ ّ
حموز نٌل ٍصنّز
ارلعَة هلعة اًحساًة ،ول ًـصف هَف حيافغ ؿىل حصنزيٍ يف موضوغٍ حمسّ ذٔ ،بي ٔبن ٍصنّز ؿىل ٍ
ذاظة جية مـادلهتا .اذلفاع ؿىل فىصت يف ّاّلُن ٌ
صلك من ٔبصاكل الًٕزام
اًسٌلءٕ .اّنّ ا مضلك ٌة ّ
ؿىل جنم ٍة يف ّ
اهلُصثحط ّ
ابّلاهصت و ّاًرتنزي ،تـَسً ا ؾن ٔب ّي فىصت ٔبدصى كس حصاوذن تـسُا .نٌل ُو اذلال يف اًىوزال ٔبو يف
اًس َاق يف اًخّفىري ّ
ابّلاث ّ
ابًزتامن مؽ الاس امتغ هلا حيعي يف
خجسس اًخّحسّ ي يف ُشا ّ
ازّتالث ادلاسّ ً ،
ارلازح .إّنّ ا اًلسزت ؿىل اًخّفىري ابًخّواسي اب ٔلظًل وما ًددـَ ،ابدلّ اذي وارلازح ،ابهلـعى وتخلسّ مَ ،ابهلصنز
وابًّشخُ .شا ُو اهليؼوز اهلزذوح ّاّلي ىصى ٔب ّن ّاّلُن ؿَََ ٔبن ّ
ًخـنل مـادلخَ ٍ
واىلَط ،ابًفىصت ّ
وّشظ
اذللِلي :فى ٍص ًبٔذش تـني الاؾخحاز اًلريًّة وًـصف اًواكؽ هكحس ٔب ٌَزازخاه َّة اًّيت حتمَيا من رواثيأ ،بي
ٌَفىص
ّ
اذلازسة ادلّ اذَ َّة اًّيت جية ٔبن حناول ٔب ّل هًساُا.
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 .2المحاججة

اهلُحاحجة ٌ
صلك بٓدص هم ٌّم من ٔبصاكل معَ َّة اًخّـ ّمق ابًفىصت .اىلاحجة ثـين اًخّموضؽٔ ،لّنّ ا ثعاًة ابًخّـََي،
والٕزحاث ،واسدِـاة ٔبس حاة وحوذ فىصت ٔبو ٔبظصوح ٍة ماّ .
حت ؾيسما ٍىون ُشا اًخّموضؽ بٓه ًَّا واظعياؾ ًَّا،
ًس ّل ؿىل اًلدول ٔبو اهلوافلة ،وتشكل ؿَََ ٔبن ًُؼِص ّ
حصة ٔبو معساكِّة فىص ٍت ما .اًخّـََي ًـين حـي كض َّة ما
حصَحة ،مٌحِا حلِّا يف اًـساةل ،فسون ركل س خرّس ماكىهتا نلض َّة ،وميىن ٔبن ًمت اؾخحازُا كري مـَّةل ٔبو
ّ
حت كري حصَحة.
اًسؤال الٓن ُو اًخّايلُ :ي اىلاحجة جساؿس ذامئًا ؿىل اًخّـ ّمق؟ من هج ٍة ،جنَة تيـمٔ ،ل ّن ؾيس حماوةل ثلوًة
ّ
مـني من ا ٔلفاكز ،اًّيت س خجـي اًفىصت
ٔبظصوحة ما يف ؾَون ازلِوز ،اًواكـي ٔبو اهلُخر َّي ،سُمت رهص ؿس ٍذ ّ ٍ
نثريا.
ا ٔل ّوً َّة حمتسّ ذ من ذالل ادلِس ّاّلي ً ّمت تشهل لٕػِازُا ٔبو حـَِا ُملٌـة .وًىن ظحَـة اىلاحجة كس ختخَف ً
اىلاحجة ثـين إهخاح كض َّ ٍة ٔبو ٔبنرث ،وكائؽ ٔبو ٔبفاكز ،تلاًة ثـََي كولٍ ٔب ّويل .وًىن ُي جسـى اىلاحجة لٕزحاث
فَسفي؟
تالقي؟ ٔبم ٔبّنّ ا جسـى ًخوضَح ٔبس حاة ،و ٔبظي ،ورشؾ َّة كولٍ ٔب ّو ّيل تبٔ ٍ
ٔبه ّيا ؿىل حق تبٔ ٍ
سَوة ّ
سَوة ّ
اًسَعة ّاًزائفة ٔبو اهلسُئة ،وكس
كس ختاظة اذلجج ؾواظف ازلِوز ومضاؾصٍم ،وكس جسدٌس إىل ٔبكوال ّ
جس خزسم ٔب ً
ٍ
وظَاكاث ،وتسغ تالق َّة ٔبدصى جسـى لٕزضاء اهلُس متـة ،ولٕضـاف ملاومهتا تسل ٔبن ّتـَِا
صاكل،
ٍ
ضرتنة ،واهلُصافـة تسل اذلفصُ .شٍ الٕحصاءاث
ثفىّص من ذالل ظصخ ٔبفاكز مدخشةل ،واٌَّجوء إىل
مساحاث ُم َ
ّ
جسعح ارلعاة تسل ٔبن ثـ ّملَ ،و ّثًمي رُن اهلُس متـة تسل ٔبن ّتـهل ًفىّص.
مجِوز ٔبنب ،لكٌّل ٔبظححت ٔبكواًِا صامةل ٔبنرث ،مدخـس ًت تشكل ؾن ازلِوز ّاّلي مت
لكٌّل حاوًت اىلاحجة خماظحة ٍ
اًسـي ً ٕالزضاء ّاّلي
حتشٍصٍ و ّاّلي ميىن ثوكّؽ زذوذ ٔبفـاهل ،وابًّخايل ثل ّي دعوزت وكوغ ُشٍ ا ٔلكوال يف ّخف ّ
ٌضج ّـَ اًلصة من ازلِوز .إرا اكهت اذل ّجة ّ
موهج ًة -كسز الٕماكنٌَ -ـلي اًخّشي ٔبمجؽ -ركل اًضّ اتط ّاّلي
جيسز إتلاؤٍ يف اًحال -س خىون ا ٔلكوال مٌخهب ًة ٔبنرث و ٔبنرث هلسًّة مؽ مضموّنا .مؽ ركل ،الٕؿالنث ،واًبوابقيسا
ثضلك ميسء يف حماولث
اًس َاس َّة ،واًخّخضري ادلّ ًين ًثخذون ٔبه َّ ميىن خماظحة ازلوغ واس خزسام اىلاحجة ٍ
ّ
هعريأ ،بي حتوًهل ًّش ٍء ٌض حؽ ّاًصقحاث وحيلّق ٕازاذت هج ٍة
ؾضوا يف اذلزةٔ ،بو ً
دلـي الٓدص ٔبذاتًٔ ،بو ستوه ًةٔ ،بو ً
رايت حياول ٔبن ًـَّي راثَٔ ،بو ٔبن ًًذلس
ما .وؿََيا ٔب ّل هًىس -ونٌل س حق ورهصنٔ -ب ّن اذل ّجة ثيعَق من متوضؽ ٍ ّ
اهلوكف اهلـاهس ،ابًخّايل هـوذ إىل هفس اًيّلعة.
وؾي ٔبو مـاًية ثحـاث كولٍ
خبالف ا ٔلسَوة اًخّحًََل ٔبو اهليعلي و ّاّلي ًسّ ؾي مـاًية اهلضمون ٍ
ثضلك موض ّ ٍ
ما ،اذل ّجة حز ٌء من معفوف ٍة ّاّتاُ َّة ّ
ثوهجِا وثلوذُا .ابهلياس حةًُ ،فرتط ؿىل اذل ّجة ٔبن ثـمي يف جمال
اًّضوزت ،ول حتت
يض ،اهل ُ َص َّحح ،حِر اهليعق ٔبو اًخّحََي ثوكّفا ؾن اًـمي .فاذل ّجة ل ثيسزح حتت ّ
اً َـ َص ّ
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اهليعق -نٌل ًلول ٔبزسعو -وٕاه ٌّل حتت ادلسً َّة اًّـيت ًـسّ ُا ُشا اًفَِسوف ٔبك ّي خسازت ابًث ّلة .ابٍهنّ اًة ،اىلاحجة
صلك
ثضلك من ا ٔلصاكل « ٔبسو ٔب الاحامتلث» ،وًىن ل ميىن ثفاذهيا ،وركل ٔل ّن اًواكؽ ل ٍمتؼِص ؿىل ِ
ِم ٍ
مٌعلي ،و ٔل ّن مـصفذيا ابًـاًَم ؾحازت ؾن ٍّ
لك مذيافص ومذياكغ.
هؼا ٍم ّ
اًفَسفي -ؿىل اًخّـ ّمقٔ ،لّنّ ا ثلسّ م ا ٔلس حاة وزاء فىص ٍت ما ،ثفىّص يف ثحـاهتا ،ثلمي
هبشا ،جساؿس اذل ّجة -ابهلـىن
ّ
ً
ًىن ّكوهتا حمسوذت ،فِيي ل
دعوظا مذواسًة ومتازالث ،جس خحّض ٔبمث ًةل ،حتَّي اهلضمون ،وثلمي ّاًصواتط .و ّ
متضلك راهتا ،ول ثامتسف مـِا ،ول ثسذي يف ؿالكة هلسً ّة مؽ راهتا .مؽ ركل ،إرا اكهت اىلاحجة ذلؼ ًة يف
معَ َّة فىصًّة ٔبوسؽ ،فِيي س خَـة ذوزُا اىلسوذ ،وًىن اًخّىوًين وادلوُصي ،يف تَوزت اًفىصت .س ُخحسج
اًفىصت راهتا ،وًن حىون مبالمح واذصةٔ ،بو ذاًَة من ّاًصُانثٔ ،بو ّ
مذحزيت ،وٕاهٌّل س خىون فىص ًت ثحلى كاذز ًت
ارلاظة وؿَسَ هما ،وُشا ٌ
سايس ًلِام ٔبي حماحجة خسٍصت هبشا اهلس ّمى .وٕا ّلً ،ن
ؿىل اًخّفىري ثساًحُّهتا ّ
رشظ ٔب ٌّ
حىون سوى إزحااتً ّ
اًعـوتة حوكن يف مفازكة
مسع ًحا ًيؼص إىل راثَ ،وس خـزل هفسِا يف يش ٍء ٌض حَ اٌَّلوّ .
ملو ًّاي ٔبنٍ ،واًّيت ميىن ٔبن ثـخلس ٔبّنّ ا ل
ابًسريوزت ،ميىن ٔبن ًل ّشي حسوذٍ ّ
ّاّلُنّ ،اّلي ؾيسما ًَزتم ّ
ارلاظة ّ
حصز مهنا .اذلفص ًـين وضؽ ٔب ٍ
سس ،وًىٌَّ
ثُلِص ،نٌل ميىٌَ ٔبن ًـاٍن ُشٍ اذلسوذ ،مساؿسً ا ؿىل ّتاوسُا ٔبو اًخّ ّ
حت ًو ؾىن ركل دعص اًلوض يف اهلسدٌلؽ .فاذل ّجة ثثخّت ،وًىهنّ ا ثضؽ ً
ًـين ٔبًضً ا الاهلٌلشّ ،
رشوظا ٔبًضً ا:
إّنّ ا حتسّ ذ اهلـىن ،حصس ََّ ،ت ّمسٍ ،وٕاضاف ًة إىل ركل ،ثسّ ؾي ٔبّنّ ا ثُؼِص تشكل ظسق ا ٔلكوال.
الٕزحاث
اهلُحاحجة ثـين ٔبًضً ا الٕزحاث من ذالل ؾصط ما ًؤنّس رضوزت كولٍ ما .وركل من ذالل إوضاء زتعة من
الٕزحااتث اًّيت حص ّحح اًلول ،ومن ذالل اكرتاخ اس خسللٍ ابرلَُْف ًسفـيا لس خًذاح ؿسم إماكه َّة اًـىس ،ومن
ٌلث و ٍ
ذالل إػِاز مسَ ّ ٍ
مفص مهنا ،ما ًثري وٌسِّي حوكيا ،وًضفي اًلََي من ّ
اًّشؾ َّة ؿىل مـخلسن
ثحـاث ل ّ
اسلميي .وٕارا اكهت اهلُحاحجة كري كاذزت ؿىل إزحاث ّ
حصة كولٍ ما ،فـىل ا ٔلكي جساؿس يف حـي مؼموهَ ٔبنرث
ً
متاساك .اًـمَ َّة اًفصض َّاث َّة-الاس خًذاحِّة ،اًّيت ثسؾون ٌَخّفىري ابٍهنّ ج اًخّايل« :إرا ّمت ُشا ،فسُ ّمت راك» ثخل ّشى
ؿىل ُشٍ اًخّخاتـاثّ .
جضلك ُشٍ اًخّخاتـاث كوام فىصن وثلوم هبَلكة معفوفة ٔبفاكزنّ .
ابًعحؽ اىلاحجة ل ثثخت
اًّضوزت -وًىن حماوةل إػِاز اجّساق ا ٔلفاكز ّاّلي خيخئب وزاءُا ّتـي مٌخوحٌا اًفىصي
ذامئًا -وركل ًلَاة ّ
ٔبنرث رشؾ َّة وثضفي ؿَََ ذزخ ًة من ّ ِ
اًع ّحة ٔبو اهلـلوً َّة ،وركل ابٕػِازُا حىوٍن اًفىصت .ما هيم ُو ؿسم
ثعسًق ّ
لك ما هلوهل ،و ٔبن ل هًىس ُضاصة ٔبٌس يا وما ًسوز يف ٔبؾٌلكَ.
ابهلياس حة ،يف اًىثري من ا ٔلحِان ثبٔيت اذل ّجة وّش ٍظً ،
مثالٔ « :بظعحة ّ ً
مؼةل ؾيسما ث ُِمعص»ًُ .ـََّي اظعحاة
اهلؼةل ُيا ابهلعص ،وًىٌَّ اكذضايئٕ ،ا ًرا فِو ل ًـَّي ذامئًا اظعحاة ّ
ّ
اهلؼةل .ما هيم ٕا ًرا ُو اً ِـنل مبا إرا اكهت
ثُمعص ٔبم لٔ ،بي اًخًّدؤ هبعول اهلعص ٔبو ؿسمَ .اًـالكة اًخّضمًَِّة ِم ٔبًضً ا هجة هم ّمة من هجاث اىلاحجة:
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« ٔبفـي ُشا ٔبو راكٔ ،له َّ إن مل ٔبفـي»...؛ حناحج تشهصن اًخّحـاث اًّيت ثُـ َخب كري مصقوتةٔ ،بو تشهص قَاة
اًخّحـاث اهلصقوتةّ .
كوي ٔبم
اًلك ُو حتسًس ما إرا اكن ُياك ؿالكة رضوزًّةٔ ،بو مص ّححةٔ ،بو ممىٌةُ .ي ّاًصاتط ٌّ
اًضائـة ِم اهلحاًلة يف ثلسٍص ّ
ضـَف؟ إحسى ا ٔلدعاء ّ
اًسخة واًيّدِجة ،تني
الاحتاذ ص حَ ادلوُصي تني ّ
اًفـي وثحـخَ ،وركل ثسخة اًخّلََي من ُضاصة اذل ّجة ؾيسما ىىون مبٔسوزٍن مبـخلسن ٔبو جصقحدٌا ابلٕكٌاغ.
اهلؤسس» ز ٔب ًاي راث ًَّا وحسة .من اهلؤنّس ٔب ّن
هشهص ُيا ذًفِس َُوم وهلسٍ ًفىصت ا ًّس حخِّة اًّيت ّتـي ُشا «اهلحس ٔب ّ
ابًّضوزت إىل ُضاصة اهلُسَّمة .ويف ُشٍ اهلعاذزت ىصى اًفصق
اذل ّجة جس يس ،وًىن ابلٕضافة إىل ركل حتَي ّ
سايس تني اذل ّجة اًحالق َّة واذل ّجة اًفَسفِّة :ا ٔلوىل حتعي ؿىل اًخّبًَٔسٔ ،ب ّما اًثّاهَة ف ُذًضئ مساح ًة وثُؼِص
ا ٔل ّ
حسوذُا.
 .3التّحلٌل

ىوهة ًِا هلـاًًهتا وحتسًس كميِا واًـالكاث تُهنا .اهلـىن
اًخّحََي ُو ثلس مي ازلةل اهلا ّذًّة ٔبو اًفىصًّة إىل ا ٔلحزاء اهل ُ ّ
اهلحارش ٌَخّحََي -إن اكن يف اًىميَاء ٔبو يف اًفَسفة -مصثحط ابذل ّي ،والاهخلال من اهلصنّة إىل اًخس َط،
وتخفىِم اًلكّي إىل ٔبحزائَ .ذلسوج ركل ،من هجة ،جية امذالك اًلسزت ؿىل اًخّفىري اب ٔلحزاء ٔكحزاء ،ما
ًعصخ مضلكة اهلس ّمى ،واهلفِوم ،و ٔبظي اًلكمة .من هج ٍة ٔبدصىً ،خعَّة اًخّحََي امذالك اًلسزت ؿىل اًخّفىري
حَـي -مضالكث مذـَّلة ابٌَّلة واهليعق.
يف ّتمَؽ ُشٍ ا ٔلحزاء ،ويف اًلواؿس اًّيت حتوكَ ،ما ًعصخٍ -
ثضلك ظ ّ
ٌَخّحََي جية مـاًية اهلضمون اهلعصوخ وثبٔوًي مـياٍ اهل ُ ِّلوم ،ذون الاذّؿاء ابٕضافة ٔب ّي يش ٍء بٓدصُ .يا ًضؽ
اكهط اذلنك اًخّحًََل يف ثلاتي مؽ اذلنك ّاًرتهَيب ،حِر ًضَف ا ٔلذري مفاُميًا خسًست ذازخة ؾن اًلض َّة
ا ٔل ّوً َّة .هبشا اهلـىن ،هلرتة من ّ
اًّشخ ،ا ّٕل ٔب ّن اًخّحََي ٔبنرث ثضََلًا تال صمٔ ،له َّ ل ٌس خعَؽ ٔبن ًححر ؾن
اًسِي مـاًية
ٔب ّي يش ٍء إضايف ذازح راثَ .كس ًحسو ُشا اهليؽ مؤهلًا ثسخة ظفذَ ّاًزتُّسًّة وسخًِّاًُ .س من ّ
ٔبكوالٍ ما ذون الاذّؿاء « ّ
ماكن بٓدص» ،وذون فصاق ىزؿة «اهليض إىل ا ٔلمام» اًـزٍزت ؿىل كَة
ابّلُاة إىل ٍ
ارلاظة ،وؾيس فِم حمسوذٍّهتا،
ذاظ ًة ؾيس مـاًية وثفسري ٔبكواًيا ّ
الٕوسان ،وّتاُي اذلسْ ش همٌل اكن زائ ًـاّ .
مجي ذاذؿة نؼ «ما ٔبزذث كوهلٔ »...بو
وؾيس إذزاك هعاق ما ثيفَِ ذون ٔبن ثلول صُئًا ،وركل ذون اٌَّجوء إىل ٍ
« ٔبزًس ٔبن ٔبضَف ُيا .»...كس حىون ُشٍ اٌَّحؼاث مؤهلة حِر ثعسمٌا حلِلة ٔبكواًيا ّ
اًفؼة واىلسوذت تـغ
ّ
ابًلوت اهلُعَلة اهلصثحعة ابًالكم .حيافغ اًالكم ذو ًما ؿىل اذّؿاءاثَ
اًّشء .س َععسم اًخّحََي مدارش ًت -ل حماةلّ -
نثريا ما ًحسو
جىوهَ حلِلة ،نٌل ًسّ ؾي هوهَ يف اًفصًق ّاًصاحب يف ًـحة ا ٔلذالق همٌل اكهت ظحَـهتاّ .لكلً ،
ززتةل ّتب ؿىل الاسدِالء ؿىل ٔبكوالٍ حمسّ ذت كس حىون كعريت خ ًّسا (مجةل ثس َعة ً
مثال) هلـاًية
اًخّحََي معَ َّ ًة ُم َ ِ
ٍ
دعاابث
مضموّنا ،همٌل اكن حمسوذًا ،و ّاّلي كاً ًحا ما خيون كعسن اهلُهبمً .سؾون سلصاظ إىل ؿسم الٕكسام ؿىل
خبعاة رص ٍم ٔبمام سلصاظ اكن ًلضةٔ ،له َّ
رصمة ،وركل ًضٌلن اًلسزت ؿىل فِم مـىن ما ًلال .من اكن ًلوم ٍ
مل ٍىن ًخح ّمي اولززت اًّيت اكن سلصاظ ًلميِا ّتاٍ ركل مضمون ركل ارلعاة .وركل ٔل ّن يف تـغ ا ٔلحِان،
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كس ث ّمت مـاًية مجةل واحستٔ ،بو كض َّ ًة واحستٔ ،بو لكم ًة واحست ،لٕػِاز مـىن ّ
مـنيّ« .تـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!»:
كس جسمؽ ارلعَة ًرصد كاض ًحا؛ « ٕاه ّم ذون صم ّ
مذحزي ضسّ ي ًَعسز ؾيم ز ّذ فـي وِشا!»ُ :شا
دعااب إىل مفِو ٍم
الاس خًذاح ل تسّ ٔبن ًددؽ ركل الاسدٌاكزٔ .بحِانً كس هعي إىل لكم ٍة واحست ،كس خنزتل ً
صلك ِّ
وحِس ،و ّاّلي جية حتسًسٍ ،واًخّحلّق من هَفِّة معهل .هبشا اهلـىن ،اًخّفِّم ٌ
حمس ٌذ من ٔبصاكل معَ َّة
يك -نٌل س حق ّ
ماكن
مهنج إس خاثَ ٌّ
وؿبنٔ -له َّ ل ٌسمح «ابًخّلسّ م» ،وٕاه ٌّل ُجيب ؿىل اًحلاء يف ٍ
اًخّحََي .اًخّحََي ٌ
اًعـوذ من اًوكائؽ
واحس ٌَخـ ّمق يف اهلـىن .ل تي ٔبه َّ ٔبسو ٔب من ركل ،فلس ٍىون مهن ًجا حصاحـ ًَّا ؾيسما حياول ّ
حنو ا ٔلس حاة ،والاهعالق من اًخّحـاث ٌَوظول إىل اهلحاذئً .مت دوط ُشٍ اًـمَ َّة ٕا ّما ىلاوةل إزحاث رشؾ َّة
و ّ
اًس َاق ميىن جضخَِ اًخّحََي ابًـصط ،وٕا ّما ًخحسًس مسٌَّلث ثكل اًلض َّة ،ما
حصة كض َّة ما ،ويف ُشا ّ
حت ٌساؿس ؿىل َم َ
ثضلك ٔبفضي ٔبو ّ
ضلكهتأ ،له ّيا س يىون كس حسّ ذن رشوظ اًلض َّة ،وابًخّايل
ٌسِّي فِمِا ٍ
حسّ ذن ما ميىن ٔبن ّ
ًىن اًخحََي،
اًس َاق ىصى ٔب ّن اًخّحََي ًخلاظؽ مؽ اىلاحجة .و ّ
ًلري ظحَـهتا .يف ُشا ّ
وذاظة اهليعقٍ ،ىذفي ابًـمي ؿىل ما ُو مونّس :اًـمي ؿىل مضمون اهلونّس ،وؿىل حصهَخذَ ،وؿىل اهلـعى
ّ
ادلوُصي ،وركل ذون اس خحضاز كض َّاث ٔبدصى .الاس خثٌاء اًوحِس ُو الاس خثٌاء اًواكؽ ؿىل كواؿس اهليعق،
ٔبو كواؿس ّاًرتهَحة ،حِر ٌسمح اًخّحََي ابًخّحلّق من رشؾ َّة اًخّجمَؽ اهلُـاٍن .مـصفة ُشٍ اًلواؿس وّتاوسهتا
ً
مّشوظا ،تُامن ًلسّ م مٌعق اًخّحََي ا ٔلذواثُ .شٍ اًلواؿس ّ
اًضلك َّة جساؿس ؿىل اندضاف مسى
ّتـي اًخّحََي
ثـاكة كض َّخني ،مسى ثعاتلٌِل ،ومسى احذواء اًواحست ً ٔلدصىُ .شٍ اًـالكاث ِم ٔب ّو ًل ؿالكاث رضوزت كري
كاتةل ٔلي اس خثٌاء ،وًُست ؿالكاث ؾصض َّة ثفسح اولال هلحس ٔب اىلاحجة ا ٔلوسؽ وا ٔلكي ذكّة .إرا اكهت مزيات
اًخّحََي ٌُل ادلّ كّة واهلوضوؾ َّة ،فس َئذاٌُل ٌُل وٍم اهلوضوؾ َّة من هجة -ميىن ٔبن هًىس ثسِوةل ٔب ّن كمية ٔبي
كض َّة مٌعلِّة مّشوظة تلمية ملسّ مهتا اهليعلِّة -وظالجهتا من هج ٍة ٔبدصىٔ ،ل ّن اهليؼومة اهليعلِّة مٌلَلة ؿىل
راهتا ،وركل ٔلّنّ ا ل جسمح ابس خلعاة ؾيازص قصًحة ؾهنا .اًخّحََي اهليعلي ؾحازت ؾن ثلِمي اجّساق ٔبكوالٍ ما
وًسؾو إىل اًيّلغ ،ظاهلا ًخحلّق من إماكه َّة ثـممي اًخّـاكداث اهلُس خزسمة .يف اًخّحََيً ،مت ادذحاز مدس ٔب
ثضلك مس ّ ٍمتص ،وُيا حوكن ٔبَم َّة ُشا اًيّمط من اًخّـ ّمق .وًىٌَّ ٔبًضً ا مِّال ٌَخّـصًفٔ ،بي ً ٕالكالق
ا ًّس حخِّة ٍ
اًضس ؿىل ا ٔلكوال تسل فذحِا .مؽ ركل ،من اهلُثري واهلُفِس اًـمي ؿىل ٔبكوالٍ معصوحة تعصًلة حىثَفِّةً ،
و ّ
تسل
ٍىون ّاّلُن.
من اًـمي ؿَهيا تعصًلة امذساذًّة ومفذوحة .اهلُخعَّة خمخَف فِو ؾيَفً ،ىٌَّ ًضفي مـىن و ّ
ظاهلا هخحسّ ج ؾن اًخّحََي ،ؿََيا ٔبن وس خشهص ٔبحس اهلحاذئ اهلعصوحة يف فعي ّ
الاّتاُاث ،وُو اًيّلسّ .ؿب
اكهط هبشا اهلععَح ؾن اًخّموضؽ اًوسعي تني اًلكح َّة واًوزوكِّة .فَيخشنّص ٔب ّن «اًث ّوزت» اًاكهع َّة حصحىز ؿىل
ؿسم إماكه َّة اهلـصفة اًوظول إىل اًواكؽ راثَ مونّس ًت ٔبه َّ ل ميىٌيا سوى اًوظول إىل ػواُص ٔبو متؼِصاث ُشا
اًواكؽ ،مؽ ٔب ّن ُشٍ ّ
اًؼواُص حامةل ٌَواكؽ .حصحىز اهلهنج َّة اًيّلسًّة ؿىل حتََي ٔبسس اًفىص واًفـي ،وكِاش
هعاكهيٌل ،وثلِمي حسوذٌُل .إّنّ ا -وكدي ّ
لك يشء -ثفىري وهلس رايتٔ ،لّنّ ا ثفىّص تشاهتا .مؽ ركل ،ونٌل رهصن
ساتلًاُ ،ياك إقصا ٌء كوي ًالذّؿاء ثّش ٍء من اً ِـنل ّاّلي ما تـسٍ ِؿنل ،وابٕجياذ ًلني خسًس حتت قعاء
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«اًـَم َّة» .وٕارا اكن من اهلُرثي الٕكدال ؿىل ُشا اًيّوغ من اهلٌلزسة -ؿىل ملامصت اهلهنجة -ف ٕاه َّ من اهلِ ّم ،ونٌل
ذؿان هوزث قوذلٔ ،بن هخشنّص ٔبن ٔبي مٌؼومة ل جس خعَؽ ٔبن ثـصف حلِلهتا ا ّٕل من ذازهجا ،ابهعالكِا من
راهتا ،يك جس ّ
ارلاظةٔ .ب ّي مج ٍةل ثسّ ؾي احذواءُا ّلاهتا س ًَهتيي هبا اذلال إىل مـانت من ثضرّم
دضف حسوذُا ّ
ميي ٔبذري من َُلي ىصاٍ مفِسً ا وهو ّذ رهصٍ.
بٌٔسِا ،وٕاىل ٔبوُا ٍم ثعوقِا تيفسِا .يف ُشا ّ
اًس َاقُ ،ياك متَزيٌ مفاُ ٌّ
ارلازج اًلامئ ؿىل ارلازخاه َّة واهلُصثحط ّ
تخحزي
ٕاه َّ متَزيٌ تني اًيّلس ادلّ اذًل اًلامئ ؿىل اًخّحََي اهلوضوؾي ،واًيّلس
ّ
اًّضوزي ًِشا اًيّلس
بٓدص .إن اكن من اهلمىن واهلس خحة هلس اًفىصت من ادلّ اذي جبـَِا ثواخَ راهتا ،فاًيّؼري ّ
ادلّ اذًل ًسؾون إىل اًيّلس ارلازجٔ ،بي إىل حتََي اًفىصت من ذالل معاذزاث قصًحة ؾهنا فالكٌُل مّشوغ.
ًِ َم ؿََيا كدول اهلسٌَّلث اهلفصوضة ؿََيا ذون ٍ
ؾحوش ّ
حت؟ ُشا اًخّموضؽ ادلسيل ّاّلي حيث ّيا ٔبن ىىون يف
ادلّ اذي ويف ارلازح يف ب ٓ ٍن واحس ًـعَيا ضٌلنً إضافًِّا ٌَخٌّلسف واًخّحََي اًيّلسي .هَدضَ ،وـاذثًَ ،يسفؽ مسًيًا
ادلسيل ،ظاهلا ٔب ّن اًفىصت جسدٌس ؿىل راهتأ ،ل ّن ركل ًدّسم ابًخّحشًق ّ
اًضسًس؛ فِشٍ
ثحزرت ُشا اًخّموضؽ
ّ
اًعلري و ّكوت رُييا ،تسل ٔبن ثفسح اولال ًـلي اذلَات ٔالنب ٔبن
خعوز تفصظ ٔبوُام ؾلَيا ّ
ا ًّسَح َّة اولِست س ّ
جيسس اًىِان اذلَوي اهلوزوق واذللِلي اًوحِس.
ًيخثق وتسل ٔبن ثلدهل؛ ركل اًـلي ّاّلي ّ
اًخّحََي ُو حماوةل ًفِم حصهَحة ا ٔلٌْس «تشاهتا»ّ ،
خحازا من
تلغ اًيّؼص ؾن مسى هون ُشا اًفِم و ًَمأ ،له َّ اؾ ً
ابًصمغ من ٔبه ّيا
ثكل اٌَّحؼة ًسّ ؾي اًفىص اًـمي من
ٍ
مٌؼوز مس خلي وكري ّ
جمسس ،نٌل ًو اكن هؼصت هللا ّاّلزتةّ .
لك ٍ
حن ّشز من ؾلم اًخّحََي والٕفصاظ فَِ ،ل تسّ ٔبن هسؾو ّ
خشط رلوط ذلؼة ؾزل اًفىص ،وذلؼة ّاًزتُّس اًّيت
ثفسح ٔبمامٌا اولال يك هفِم واكـ َّة اًواكؽ مذجاوسٍن رواثياٌَ .لِام تشكل جية ٔبن ّ
هخـنل ٔبن هضؽ رواثيا ؿىل
حٌة ،وُشٍ ممازسة ًوىص هباّ ،
تلغ اًيّؼص ؾن هدِجهتا وف ّـاً َّهتا ،وتشكل ىىون يف ظسذ اسدِـاة ماُ َّة
زساهة اًفىص وثواضؽ اًوحوذ .اًلسزت ؿىل اًخّحََي ثخض ّمن اًلسزت ؿىل حـي اًالكم ًلول ما ًلوهل فلط ،و ٔبن
هـنل ما هلول ،وهسزنَ .ابلٕضافة إىل ركل ،اًخّحََي ُو كدول اذلسوذ ،واًخّزًل ؾن اًخّعاذيف واهلصقوةٕ ،اه َّ
ابًعحؽٌَ ،خّحََي ِفزاذَ .ىصاُاً ،
كدول حمسوذًّة وحسوذ اهلُـعىّ .
ممزيا
هعري مش ٍ
مثال ،فامي كس ًلوهل ُ
ُة ؾخَق ِ ّ ً
متزيا« :ل ؿالكة ًِشا تشكل!» ٔبو يف ما كس ثلوهل ؾضوت اهض ّمت مؤد ًّصا ٌَمشُة خا ِمـ ًة ّ
لك يشء مؽ تـضَ
وم ِ ّ ً
وملذيـ ًة مبا ثلولٕ « :اه َّ ّ
اًّشء راثَ!» ٔبو «ل فصق تني الزيني» .ميىن جضخَِ ُشا اًث ّيايئ ادلِيّ ّمي ثضازًحس
مَرعني هو ّذ ٔبن هلول ٔب ّن اًخّحََي ًـين ٔبن ّ
هخـنل اًلصاءت ،وحىصاز اًلصاءت ،وحىصاز كصاءت ّاّلاث.
وس َال اًفىصّ .
 .4التّركٌب

اهلـىن ا ٔل ّول ٌَّرتهَة ل ًخلاظؽ مؽ اًخّحََي ا ّٕل ً
اهلىون ،ابًخّايل ٌسمح ابًخّفىري مبا ُو
كََال .ا ّٕن اًخّحََي ًف ّىم َّ
ؾىسَ ،وُيا ٍوكن ّفن ّاًرتهَة .اهليعق ًيسزح حتت ُشٍ اهلٌلزسةٕ ،اه َّ فن اًخّىوٍن تعصًلة رشؾ َّة .كس ًحسو
ٌ
مّشوظ ابًخّحََي
حزءا من اًخّحََي ،مس خواٍ اًث ّاين ،وركل ٔله ّيا هفىّم يك هـَس اًخّىوٍنّ .اًرتهَة
اهلُصنَّة ً
واًـىسٔ ،ل ّن اهليعقٔ ،بي مـاًية الاجّساق ٔبو اًخّـاكة ،ل ٍصثحط ابًخّحََي ٔبنرث من ازثحاظَ ّ
ابًرتهَة ،وًىن
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ٌَّرتهَة ذاظ َّة مصثحعة تعوزثَ الاهـاكس َّةً .يعَق اًخّحََي من مـعى جية ثفىِىَ وٕاؿاذت تيائَٔ ،ب ّما
ّاًرتهَة فِحين تسل ٔبن ًـَس اًحياء ،ما ٌس خَزم اًِسم ٔب ًّولً .
وفـال ،ؿىل ّاًرتهَة ٔبن ّ
ًخزىل ؾن ؿس ٍذ ل تبٔش تَ
مىونً  ،وٕاهٌّل ٍلوؿة ؾيازص كري مرتاتعة
من اًـيازص اًّيت ثُـخب اثهوًّة من ذالل ّ
اًسَة .مـعى ّاًرتهَة ًُس ّ
جية فصسُا وّتمَـِاً .لز اًخّحََي اًخّعوٍصي خاُز ،وًىن ُشا ل ًيعحق ؿىل اهلُصنَّة ،وُشا الادذالف
ّاّلي ل ميىن ٔبن ٍىون إل صلك ًَّاً ،عصخ اًـسًس من اًخّحسّ ايث اهلِ ّمة.
ابًخّايل -نيدِجة ٔبوىل -اهلصنّة مفذوخّ ،
فاًرتهَة ًدساءل ّمعا ميىن مجـَ مؽ اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة ،واًّيت ؿَََ ٔبن
ذيوؿةٔ ،بو ّ
حت ،نٌل ًحسو ؿىل ا ٔلكي،
ًعَلِا وًفىّص جىِفِّة ّتمَـِا .اًـيازص اهلُحّضت ميىن ٔبن حىون م ّ
خشزاي مؽ اًلض َّة اهلعصوحةٔ ،بي اًفصض َّة ا ٔل ّوً َّة اًّيت هـمي اهعالكًا مهناُ .شا ما جيـي من ّاًرتهَة
مذياكضة ًّ
اٌَّحؼة اهلفذاحِّة يف ادلسً َّة واًّيت ثبٔيت تـس ا ٔلظصوحة واًيّلِضة .ميىن وضؽ ُشٍ اًـمَ َّة يف ثلاتي مؽ اًخّحََي.
موسؽَُ -لي ّاّلي ًضؽ ادلسً َّة يف موكؽ ٔبساش اًفىص و ٔبساش اًواكـيٌ ،ساؿس ّاًرتهَة
نٌل حيسّ ذٍ -
ثضلك ّ
ؿىل اًـمي ؿىل ا ًّسَح َّة تخالؾحَ اب ٔلضساذ؛ ُشا ًلوذ تسوزٍ إىل مس خوايث ؿََا من اًـلاله َّة .ابًفـي ،تُامن
ًّحني اًخّحََي حسوذ موضوؿٌَ ،ساؿس ّاًرتهَة ؿىل ظَاكة اهلوضوغ من ذالل ؿالكذَ مبا ُو ًُس ؿَََ ،وُشا
مىونث وحوذ اهلوضوغُ .ياك مثا ٌل مضِوز ؿىل ما هلوهل ،وُو ؿالكة
مىو ٌن من ّ
اًؼ «ما ُو ًُس ؿَََ» ّ
اًس يساين ابًحَّوظ ،ثلات ٌي ميىن ظَاقخَ حتت مفِوم « ٔبظحح» اهلشهوز يف نخاة «ػواُصًّة ّاًصوخ»؛ س يـاٍن
ّ
ُشا اهلوضوغ لحلًا يف اًفعي ّاّلي ًدٌاول ادلسً َّة.
ساسا اهليعقٌُ -ل الاس خًذاح والاس خلصاءٍ .ىذفي الاس خًذاح
حىونن ا ًّرتهَة -و ٔب ً
اًـمَ َّخان ا ٔلساسُّذان اًّيت ّ
اًخّحًََل ثسحة حمخوى كض َّة مأ ،ب ّما الاس خًذاح ّاًرتهَيب فِجمؽ ؿسّ ت ؾيازص ً ّ
ُضلك مهنا كض َّ ًة ؿا ّمة .اًيّوغ
ا ٔل ّول من الاس خسلل ًًذج ثـس ّذً ّ ًة من اًوحستٔ ،ب ّما اًيّوغ اًث ّاين فِيخج وحس ًت اهعالكًا من ثـسّ ذًّة .اًلِاش ُو
واحست من حالث الاس خسلل ّاًرتهَيب ا ٔلكسم ،وا ٔلصِص ،والٔنرث ص َوؿًا .واًلِاش ًـين ٔبن هبٔذش كض َّ ًة ؿا ّمة
اًعلصى ،ومن ّمث ٔبن وس خزَط مهنٌل
جس ّمى ابًلض َّة اًىبى ،و ٔبن هضَف إٍهيا كض َّ ًة فصذًّة جُس ّمى ابًلض َّة ّ
اٌَّزومٔ .ب ّما ابًًّس حة ًالس خلصاء فِو ًلاتي الاس خًذاح ،حِر ٔبه َّ تسل ٔبن ًـاجل كض َّاث ؿا ّمةًً ،ذلي من
اًفصذي ٔبو من ٍلوؿة وكائؽ إىل اًـامً ،
حماول تَوزت كض َّاث كاذزت ؿىل اًخّـامي مؽ اًوكائؽ اهلشهوزت واًّيت كاً ًحا
حزءا هم ًّما من اًفَسفة ،اكاًصواكِّني ً
مثال،
ما حىون نّتة ؾن مصاكدة .إرا اكن تـغ اًفالسفة ًـخبون اهليعق ً
ايلزتل ٔبو ّ
اًضلكي اًححت .ابًفـي ،كواؿس اهليعق
فدـضِم الٓدص ًـخبوهَ ٔبذا ًت نٌلً َّة ،وركل ثسخة خاهحَ ِ
ثضمن اجّساق ا ٔلكوال وًُس ّ
حصهتم ،فاهليعق ًخحلّق من اًلض َّاث ٔبنرث من هوهَ حيسهثا .مؽ ركل ،ساٍم
اهفجاز اهليعق اًالكس َيك -ؾيسما ٔبظحح هل ؿسّ ت « ٔبهواغ» يف اًلصن اًـّشٍن -يف حـي اهليعق من خسًس ِؿنل
ذاظة يف اًفَسفة ا ٔلجنَوساهسوه َّة اًّيت حصى ٔبن ادلِة اًخّحَََ َّة ِم ّ
اًعصًق اهلََيك و «اًـَمي» يف
«اذلق»ّ ،
اًفىص .تـَسً ا ؾن ادلاهة اهليعلي اًححت و ّ
اًضلكي ٌَّرتهَة ّاّلي ٍمتؼِص يف ّتمَؽ كض َّاث وتَوزت اهلحاذئ اًّيت
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حتنك ُشا اًخّجمَؽّ ،اًرتهَة ُو ٔبًضً ا ممازسة ٌَخّيؼري واًخّفِّمٔ ،له َّ ًـمي ؿىل مجؽ ما ًيسزح حتت اًخّـسّ ذًّة يف
فىص ٍت واحست و ُمر َخرصت .ؾيسما هلص ٔب ًّهعا ٔبو وسمؽ ٔبكوال فَِسوفة س يحاول ٔبن ىىث ّف ما كص ٔبنٍ ٔبو مسـياٍ وهضـَ
ثضلك ًَرّط اهلضمون ٔبو اًلعس ّاّلي ًو ّهجَ ،إن اكن كعسً ا مـَيًا ٔبو كري
يف كولٍ كعري ٔبو مج ٍةل ثس َعة ٍ
مـَنٔ ،بو ّ
ثضلك حيسّ ذ ما ُو مضينٔ ،بو حيسّ ذ اًيّدِجة اهلفذاحِّة ً ٔلكوال اًّيت ّمت اًخّـحري ؾهنا .يف ُشا
حت ٍ
ٍىون وحسثَ ،وماُ َّاثَ ،وادل ّشاة فَِ .كس
ّ
اًس َاق ،مدس ٔب ّاًرتهَة ُو إػِاز حوُص ارلعاةٔ ،بو إػِاز ما ّ
هجصا يف ارلعاة ،ؾيسُا س َىذفي من ًلوم تـمَ َّة ّاًرتهَة ابدذَاز كض َّة ّمت
حىون ُشٍ اًوحست مذض ّمية ً
اًخّـحري ؾهنا توؾي يك ُخيصهجا من اًيّطٔ ،بو ٔبه َّ س َلوم تعَاكة كض َّة ٍصاُا ثخجاوس اًيّط يك ًعَف واكـِا
ثضلك حيخوي ؿىل ذزخ ٍة ما من اًخّبٔوًي ،ما كس ميىن ٔبن ًَلى مـازض ًة من ظاحدة اًيّطُ .يا ىصى
ا ٔل ّول ٍ
اًخّحََي ًَحق ّ
ابًرتهَةٔ ،ل ّن حتََي اًيّط كس ٍىون ؾحازت ؾن ظَاكة كض َّة مىث ّفةّ ،
حت ؾيسما هخوكّؽ من
ومعو ًزا ٔبنرث من اهلُصنّةّ .
ابًعصًلة هفسِا ،ىصى اًخّفِّم ًَحق ّ
ابًرتهَةٔ ،ل ّن اًخّفِّم
اًخّحََي ٔبن ٍىون ّ
مفع ًال ّ
خمزتل ًَرّط فىصت ٔبوسؽ وًسّ ؾي الٕمساك جبوُصُا.
ٍصحىز ؿىل ٕاهخاح مععَح ٔبو ثـحري َ َ
هة هم ٌّم من حواهة ّاًرتهَة .ؿاذتً ،يف اهليعقٍ ،وكن ذوز الاذزتال يف اذزتال ٍلي كض َّة مـلّست
الاذزتال خا ٌ
صلك ميىن اًخّ ّـصف ؿَََ ،وحتسًسٍ ،وثـصًفٌَ .سمح الاذزتال تخوحِس جمال اهلـازف
وصلكِا كري اهلـخاذ إىل ٍ
وخمزتةلُّ .سل و ّ
اًؼواُصًّة اكرتحا اذزتال اًوكائؽ إىل حواُص ،وتشكل
وذمج اهلـعَاث مبساؿست كواهني ُمضرتنة َ َ
ختََعِا من وفصت فصذاه َّاهتا اىلسوسة ،وُشٍ ِم اًفائست ا ٔلساس َّة ًخجمَؽ اهلـازف.
ٕصازي حا ٌةل ٔبدصى من حالث ّاًرتهَة اهلثريت ًالُامتم ،وِم ٌ
صلك ّممزي وزاذٍاكيل ًِشٍ اًـمَ َّة
ّنج اًخّبٔوًي ال ّ
اًعـوذ
جنسٍ ؾيس ٔبفالظونٍ .صحىز اًخّبٔوًي الٕصازي ؿىل الاهعالق من كض َّ ٍة ما ٔبو من ٍلي كض َّاث ىلاوةل ّ
ٔبتـس ما ميىن ٌَوظول إىل اًرتوس يسهخاً َّاث ا ٔلوىل و ِّ
اهلؤسسة :اًوحست ،اذلق ،ازلال ،ارلري ،اًوحوذ ،إخل .جنس
ٔبظي ُشٍ اًـمَ َّة يف فىص ٔبفالظون؛ ٔبهلم اًخّبٔوًي الٕصازي الاذزتال ّ
ايتً ،ىٌَّ ل حيخوي ؿىل اهلسٌَّلث
اًؼاُص ّ
اًّيت جنسُا يف الاذزتالٔ ،ل ّن ثكل اهلسٌَّلث قَخِّة ؾيس ٔبفالظون وذ ُْبًّة ؾيس ُّسلٔ :بن واًـاًَمٔ ،بي ٔبّنّ ا
نتـة ؾن اًخّجصتةّ .
تلغ اًيّؼص ؾن ركل ،ما هي ّم يف اذلاًخني ُو حتسًس اًخّحسّ ايث ا ٔلساس َّة اًاكمٌة يف ٔبي
كض َّة ،همٌل اكهت ؿسمية ادلسوى ،من ذالل إػِاز اهلسٌَّلث -تـَسً ا ؾن اًحسهي َّاث -اًّيت حتخوي ؿَهيا اًلض َّة
اهلعصوحة .يف مجَؽ اذلالثُ ،شا اًـمي ًلذيض اًخّ ّ
زًل ؾن حزئ َّة مـعى هم ّمة اًّيت ثدّسم ابرل ُْبًّة ،وِم
ٌضلك ؾلد ًة هفس َّ ًة هم ّمة ٌَّرتهَة؛ فلاً ًحا ،ل ٍصًس ّاّلُن اًخّشي ٔبن ّ
اًؼصيف ،ما ّ
اًّسذي و ّ
ًخزىل ؾن مجَؽ
ّ
اًّسذًّةٔ ،لّنّ ا ّ
ًـصف حوُص ارلعاة ووحسثَ من ذالل
اًـيازص ّ
جضلك مذخاًَ ًة وس ّمهيا ابًوحوذٔ .بفالظون ّ
اًخساظة اًّيت ّمت اس خزالظِا من كعس ارلعاة.
يف ثلاتئ -بو اس ً ٔ
خىٌللً -الس خلصاء والاس خًذاح هلرتخ مفِو ًما اثًث ًا وجِة ٌَّرتهَة ،وُو مفِو ٌم ٔبنرث حسازة
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نثرياً ،بٔثٌُا من تريش ،مَِم اًباقٌلث َّة ا ٔلمصٍىِّة .هخلكّم ُيا ؾن مفِوم اًلِاش الاحامتيلُ .ش
وًُس مـصوفًا ً
اهلفِوم مثريٌ ًالُامتم ،حِر ّ
اًـَمي :ؾيس اهلصاكدة واًخّفىريًَ ،خلي ّاّلُن مبـعَاث ذ ُْبًّة ٔبو
ًوحض الاندضاف ّ
فىصًّة ثفصط هفسِا ؿَََ ،ثفاحئَ ،وّتبٍ ؿىل اكرتاخ فصض َّاث خسًستٔ ،بحِانً كس حىون مذياكضة متا ًما مؽ
اهلحاذئ اًلامئة .خيخَف ُشا اهلفِوم ً
دصا ٌَيّمط اًفصض َّايت-الاس خًذاج،
كََال ؾن منط قَلي ،وميث ّي ثوظَ ًفا ب ٓ ً
مبـىن ٔبه َّ ل ٍصى اًفصض َّاث ادلسًست هحًِاث ُمذوكّـة بٔهخجِا ّاّلُن مبجِو ٍذ من اًـلي ّاّلي ًفىّص مبحخواٍ ،وٕاهٌّل
رُن مفذوخٍ ٍصاكة ابهدداٍ ،ما ٌس خسؾي اس خـساذً ّ ًة
ًـخب ٔبّنّ ا ثيخثق من رواهتا تعصًل ٍة كري مس َعص ؿَهيا يف ٍ
ؾلَ َّة .حوكن يف ُشٍ اًـمَ َّة لدع َّة ما وٕاماكه َّة لٕؿاذت اًيّؼص ٔبو ارلالف ،وا ٌّّلان ،نٌل ُو اذلال ذامئًا يف
اًلوت
اًباقٌلث َّة ،حياولن ٔبن ًُحعال اًوزوكِّة اهلصثحعة تخثدَت اًفىص من ذالل اًخّحسًس اهلفصظُ .يا ثُحعي ّ
اًس ّحاق
ارلازكة ٌَ ُمعاذزت ،وا ٕلزاذت ،واهليؼومةٔ ،لّنا جضىّم ابًفىصت ثضلك كدًل ًعاحل واكؽ اًـاًَم ا ٔل ّول و ّ
و ّاّلي كس ًعـة ثوكّؽ مؼاُصٍ؛ ٔله َّ إرا اكن اًفىص اًَِلًل حياول ّ
ثويل ٔبمص ا ٔلضساذ ،فِفـي ركل ذامئًا من
تلوهتأ ،لّنّ ا جسـى ًخعحَق اهلُعَق .إن اكن ّاًرتهَة اهلفِوم اكذزتال
ذالل ذجمِا يف مٌؼومة ل ًمت اًدّضىِم ّ
ٌَرعاة ٔبو وزالظةٔ ،بو ّاًرتهَة اهلفِوم نخجمَؽ ًـيازص مذيافصتٔ ،بو نخسفّق ٌَحسْ ش ،مجَـِا حُصي ،وثسفؽ
ٌَخّفىري ،وهبشا ّ
جضلك ؾوامي إذزاك .يف مجَؽ اذلالثًُ ً ،ذج ّاًرتهَة ما ُو مدارش من كري اهلحارش و ّ
ًلعي
فـًل ،وًُس ٔبذا ًت ُمَحل ًة ٔبو اثهوً ّ ًة .وًىن مفازكة ّاًرتهَة حوكن يف هوهَ ٌساؿس
اذلفص ،وًلمي زواتطٕ :اه َّ ٌ
فىص ّ
ؿىل اًخّـ ّمق من ذالل اًحوخ مبا ُو ٔبكي ،ومن ذالل اًالكم اهللذضةٕ :اه َّ ًخلكّم تفضي ثلٌَيَ ٌَالكم.
زًلٕ .اه َّ ًعَة ىزغ ،وثلَمي ،واًخّ ّ
اًضسّ ت ،و ّاًزتُّس ،واًخّ ّ
رُين مثنئ ،له َّ ًسؾو إىل ّ
زًل ؾن
وّلكل فِو فـ ٌي ٌّ
اًضموً َّةّ .اًرتهَة ًـ ّمق ٔله َّ ّ
ًوحض ،و ّ
اًسرَفة ابزلةل و ّ
ًوط ٔله َّ ُخيصح وًُؼِص ما كس خيخفي
بٓماًيا كري اولسًة و ّ
اًس َي ،يف اذلضس ،يف ادلّ فق .هبشا اهلـىنً ،لوم ّاًرتهَة ابٕػِاز اًحًِة -نٌل هفـي ؾيسما ّ
هلنل ّ
اًضجص -فِو
يف ّ
مضوصة ذوهَ .ا ّٕن ّاًرتهَة ًـَس ّاًرتثُة واًَِلكةٔ ،له َّ
حصنة اًّيت س خىون ّ
هيَلك ٍلوؿة اًلكٌلث وا ٔلفاكز اهلخ ّ
ٌسكل ظصكًا خمخرصت -كري مذوكّـة ٔبحِانً  -وذوّنا مل ىىن ًّنى صُئًاّ .اًرتهَة ًُس ً
فـال ُمحاًسً ا ،فِو ًلازة
ا ٔلص َاء تعصًل ٍة ّ
حايب مهنا ًَـَس ٌَرعاة سالس خَٕ .ا ًراّ ،اًرتهَة مٌ ِخ ٌج ٌَمـىنًُ .س
ثلري واهجهتا ،وٍزًي اًضّ ّ
حىوهَ ٔبو اًـيازص اًّيت ًحُّهنا ،وٕاهٌّل ثسخة نثافة ٔبكواهل كري اهلـخاذت ،ما جيـَيا ىصى ما
ٔله ّيا جنِي اًـيازص اًّيت ّ
ابًّضوزتٍُ .صًيا ّاًرتهَة ما نيّا ىصاٍ ساتلًا ،وما اكن ميىٌيا زؤًخَ ذون ٔبن
ذيافصا ،ذون ٔبن هسزك ركل ّ
اكن م ً
ىصاٍ ،وما نيّا ىصاٍ ذون ٔبن وس خعَؽ زؤًخَ ،وما نيّا ىصاٍ ذون ٔبن ىصًس زؤًخَ.
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حي ّشزن اكهط من اذلسْ ش اًفاكس ٌَمفِوم وًعفَ «اب ٔلمعى» ،نٌل ٔبه َّ حي ّشزن من اهلفِوم اًفاكس ٌَ َحسْ ش وًعفَ
حىون
«ابرلاوي» .ادلزء ا ٔل ّول من ُشا الًٕـاس جيبن ؿىل اًخّحََي وٕاهخاح اًلض َّاث ،ابًخّايل ؿىل إهخاح مفاُمي ّ
اًّسذي ،ارل ُْبي ،وؿىل اًـلي ٔبن ًـمي ؿىل اًخّجصًس ً ّ
َحني ما
ثكل اًلض َّاث وثعَلِا .ؿََيا ٔبن هخحسّ ذ ابهلثال ّ
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جصذت مؽ ثفاذي
حيخوًَ وميث ّهل اهلُـعى اهلشهوز ٔبو اهل ُ ّحنيُ .شا ُجيبن ؿىل اًخّفىري تـلاله َّة وؿىل تَوزت فىصت ُم ّ
اهلىوهة
اًوكوغ يف خف اذلاكئ َّة واًخّـساذ .رهص فىصت اًىصيس ٌساؿس ؿىل ثفاذي اس خـاذت وجسمَة مجَؽ اًـيازص ّ
ولمي ا ٔلص َاء ٔبو اًىِانث اًّيت ثعيّف حتت مس ّمى «هصيس»ٔ ،بي جساؿس ؿىل ثفاذي جسمَة ّ
هصيس ؿىل
لك ٍّ
اًس َاق ُو اًخّـممي .وابًـىس ،فإهخاح مثالٍ وظصحَ ٌساؿس ؿىل إػِاز ٔبو حتسًس
حسى .ما هـيََ ُيا يف ُشا ّ
اهلفِوم ،ابلٕضافة إىل ادذحاز اًحًِة اًفىصًّة اًّيت ثًذج ا ٔلفاكز وّت ّمـِإ .ا ًراً ،عصخ ا ٔلمثةل وػَفذان ٔبساسُّذان.
اًوػَفة ا ٔلوىل حصتوًّةٔ ،لّنّ ا جساؿس ؿىل ّاًصؤًة ،واًفِم ،و ّ
اًّشخ ابس خحضاز ما ُو حمسوش؛ ٔب ّما اًوػَفة
اًثّاهَة فِيي الادذحاز ّاّلي ٍمتث ّي يف دوط ّتصتة اىلسوش ،اًخّحلّق ،واًخّجس َس ،وملازهة مٌخج اًفىص
مبـعَاث اًخّجصتة.
اًخّفَسف هكٌلزسةّ -
وولك ممازسةً -واخَ اهلاذّت .ماذّثَ ِم اهلـصفة اًّيت منخَىِا ؾن اًـاًَم ؿىل صلك رس ٍذ ٔبو
مـعى
ٔبصاكل رشخٔ ،بي اهلَثوش واٌَّوقوشّ .
اًّسذ ُو ٍلوغ وكائؽ وّتازة مـَوصة ٔبو مسموؿة ّ
حىون ً
ذُبيّ .
هؼصايث ّثحني اهلـعى ارلُبي وثضمن اجّساكَ وٕاماكه َّة ثوكّـٍَ .متوضؽ اًخّفَسف
اًّشخ ُو ٍلوغ ٔبفاكز و ّ
يف ارلازح مواهجًا ُشٍ اهلاذّت ،ف ّ
ابًصمغ من ٔب ّن اهلا ّذت ٔبًضً ا ٔبذا ٌت ،وس َةل
ُضم ،وًيلس ،وًـاٍن ،و ّ
ًلمي ،وًلازنّ ،
ميىٌَ اًخّالؾة تَ نٌل ٌضاء .وًىن إرا اكن اًخّفَسف خيخب اهلـصفة ؾن اًـاًَم ،وًدساءل حول ؿالكذيا ابًـاًَم،
ثضلك كري مدارشٔ -بو ُخيضؽ اًـاًَم هفسَ لدذحاز تواسعة
فِو خيخب راثَ من ذالل ُشٍ اهلـصفة ؾن اًـاًَمٍ -
اهلـصفةُ .يا جيمتؽ اًـمي ا ًّرتتوي واًخّجصًيب ،وما جيمـٌِل ُو مواهجة اًفَِسوفة ٌَلريًّة ،ما جيـي ظصخ ا ٔلمثةل
جسن ظيـخَ
هم ًّما خ ًّسا ًِا .ذون ركلّ ،تاسف اًفَِسوفة تبٔن ثضَؽ يف مصاوكاث رُهنا و ٔبن حتخس هفسِا يف ٍ
تيفسِا .ظصخ ا ٔلمثةل ًـين إذزاك ما هخلكّم ؾيَ ،والٕؿالم مبا هخلكّم ؾيَ ،واًخّحلّق من خسوى دعاتيا .ابًخّبٔهَس،
ارلاظة؛ ما ًًدلي ٌَـلي فـهلُ ،و اًخّحلّق من اجّساق ارلعاة وصفافِّخَ مؽ راثَ .وًىن مبا
ٌَرعاة حلِلذَ ّ
ثضلك ؿام اًخّـامي مؽ اًواكؽ ّاّلي ًخجاوسٍ ،اًواكؽ ِّ
اهلؤسس
ٔب ّن ُشا ارلعاة حياول ٔبن ًّحني اًـاًَم ،فِو ًسّ ؾي ٍ
خيوؿةً .حسو ٔب ّن إهخاح مثالٍ ما ُو
واهل َى ِّونّ ،لا جية مـاًية مسى كسزثَ ؿىل اًخّـامي مؽ ُشا اًواكؽ تبٔصاكهل اهل ّ
اذلصنة ا ٔلثس ،اًّيت ًخعَّهبا ُشا اًخّحلّق .هَف هعي إىل اًواكؽ ،إىل ارلازخاه َّة ،إىل كريًّة اهلاذّت يف ػ ّي
قَاة اهلثال؟ هَف ًيا ٔبن هلمي ؿالك ًة هلسًّة مؽ اًـاًَم واهلـصفة؟ هبشا اهلـىن ،حنن حباخة ٌَرعاة ّاّلي ًدٌاول
اهلـعى ارل ُْبي وٌَ ُمـعى ارل ُْبي هفسَ .نٌل ٔبه ّيا حباخة ٌَرعاة ،وٌَرعاة ّاّلي ًدٌاول ارلعاة لٕحساج
ٍ
ثفَسف خسٍ ٍص هبشا اهلس ّمى .ذون ركل ،ميىن ٌَرعاة ٔبن ًلؽ يف دعص اهلالكَ ؿىل راثَ و ٔبن ًؤمن مبحخواٍ
ولصذ ٔبّنّ ا كَِت.
ولصذ ٔب ّن ُياك لكٌلث ّمت كوًِا ،و ٔله َّ ّمت إؾعاءُا كمية كري حمسوذت ّ
ّ
اًسائست اًّيت ثضؽ اىلسوش يف واكؽ ٍ وحِ ٍس ٔبو ٔب ّويل جس متص .ز ّذ اًفـي
مؽ ركلًُ ،ست هم ّمخيا ٔبن جنـي اهلسَّمة ّ
ً
خجسس يف ُشا اًلول« :إّنّ ا ًُست سوى ٔبفاكز!» ًلسّ م ٌٌَل ّذًّة ًلِيًا موزوكًا وضٌلنً
مامتساك،
اًسائس ّاّلي ً ّ
ّ
ثضلك
ما ًحنا ا ّٕايُا زل ًة ل جس خحلِّا ا ٔلفاكز ٔبو اهلفاُمي اهلفصظة يف اًخّجصًس .وركل ٔل ّن ُشٍ اهلا ّذًّة ل ثعَيا ٍ
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رش ،وٕاهٌّل هـهيا تواسعة ٔبذواث حسسن اًّيت ثدّسم تـسم اهلثاً َّة واًخّ ّ
حزي ؾيسما ل ثمت ؾلَيهتا .وًىن ؾيسما
مدا ٍ
هـعي اهلا ّذًّة ماكهة اذلامةل ٌَحلِلة ،هـعهيا ماكىهتا اهلـاهسة نلصًحة ووس َعة وهزنغ ؾهنا ا ٔلًفة وال ٓه َّة .اهلاذّت ِم
لك ما ُو بٓدص ،لك ما ُو قصًة ،لك ما ًلاوم وًخفاؿي مـيا ،ما هيصة مٌّا ،وما ًـزًيا .من ُشا اهليؼوز
حرصا ىصى ٔب ّن اهلاذّت حتمَيا من رواثيأ .ب ّما ابًًّس حة ٌَمَموش ،مفا هي ّمِا ُو ؾصض َّخَ واؾخحاظ َّخَٔ ،لّنّ ا ّتمؽ ما
ً
ثضلك من ا ٔلصاكل -اهلَموش
ل ميىن مجـَ يف معَق اًفىصٔ .بٌْس اهلَموش ًُس مدسئ ًَّا ٔبو كدَ ًَّا؛ وؼاُصتٍ -
سخة
كري مذوكّؽ .ميىٌيا ذامئًا ٔبن هـلَن وحوذٍ ،وًىن فلط يك هعمنئ وىصيض مضرين .لًُ ،س ُياك ٌ
سايس ،فًّشحَ تخجمَـيا تـغ ّ
اًؼصوف وهوخس سخ ًدا ف ّـ ًال.
ٌَمَموش ٔبن ًبٔيت ،ؿىل ا ٔلكي ًُس ُياك سخة ٔب ّ
وظي ًلائ َّة ما .وًىن ما ىصاٍ حىميًا خ ًّساُ ،و ٔبن هخحلّق من فصض َّاثيا يف ػ ّي
اهليض وحماوةل اًخّ ّ
من ارلعري ّ
نثريا ؾن اهلَموش اًيّؼصي ّ
اًضامي اهلفصوس من ادلّ اذيُ .شا ل ًـين ٔب ّن ُشا
اًفصذي اهلُرخَف ً
وحوذ اهلَموش ّ
اتخساء من الٓن ،فضَةل اهلَموش
اهلَموش ٔبنرث واكـ َّة .وٕان اكن ٔبنرث واكـ َّة ،فِشا ٔله ّيا هيددَ ٔبه َّ هيصة مٌّا.
ً
واهلاذّت ،و ّ
خجسس يف ثشنرين مبحسوذًّدٌا ويف إحداز فىصن ٔبن ًخلوًة ،وًُس يف حـهل ًسوز
اًؼاُصت ا ٔلوىل ث ّ
مَموسا ً
فـال و ّ
رُن
ٍىف ؾن هوهَ دِال ٍ
حصا .يف ُشٍ اٌَّحؼة ٍىون اهلَموش ً
تال ّناًة ٔبو يف ٔبن حيَّق حتََ َلا ًّ
ذحاز ٌَفىص.
كَق ًححر ؾن ٍ
ٍ
ماكن ًعمئيَ تبٔ ّي مثن .ا ّٕن اهلَموش ُو اد ٌ
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ًلول ٔبفالظون ٔب ّن حلِلة ارلعاة حوكن يف وحسثَ .يف اًىثري من ا ٔلحِان ّ
جضلك وحست ارلعاة ٔبظهل
اًسخة ّاّلي ٔبذّى إىل هعلَ ويف ما ًو ّذ
خجسس يف كعسٍ ٔبي يف ّ
اهلوضوؾي ٔبو ّاّلايت .ا ٔلظي ّاّلايت ٌَرعاة ً ّ
ارلاظة ،تلعسٍ ،ول
حتلِلَ :الٕخاتةٔ ،بو الٕجصاسٔ ،بو اًـصط .وًىن ٔبحِانً ل ٍىون ارلعاة واؾ ًَا تعحَـخَ ّ
جمصذ اس خجاتة ،ل ّ
ًـب ا ّٕل ؾن إحساش ًؤثّص تيأ ،بو ؾن فىصت ؿاجصت كري
ًـصف هفسَ .فِو كاً ًحا ّ
ًلسز ٔبن ّ
مىرتزة جىوّنا مالمئة ٔبو كري مالمئةٔ ،بو ٔبه َّ ٌسـى ٌّدلفاغ ؾن هفسَ ،وًخـََي راثَ .ابلٕضافة إىل ركلً ،عـة
ؿَََ حتسًس ذوافـَّ ،لا ٌس خزسم ثـاتري ُمهبمة وضـَفة واتفِة نؼ « ٔبؾوذ إىلٔ « ،»...ب ّؿب ؾن هفيسٔ « ،»...بو ّذ
ٔبن ٔبكول »...إخلٕ .اه َّ تخساظة ًخلكّم حفسة ٔبو ؿىل ا ٔلكي ُشا ما ُو ملذي ٌؽ تَ.
ا ٔلظي اهلوضوؾي ُو معفوفة اًفىص اًّيت ثيعَق مهنا اًفىصتٔ ،بي «اهلسزسة اًفَسفِّة» اًّيت ثًمتي إٍهيا اًفىصت.
ً
مثال ،نؼ «الاُامتم ابهلخـة» ّاّلي ميىن اسدضفافَ من ذالل ارلعاةّ ،
تلغ اًيّؼص ّمعا إرا ّمت رهصٍ ٔبم لٔ .بو
سَوة ٔبثسط
ٔبه َّ اهلحس ٔب ّاّلي ٍوكن وزاء اًفىصت .إحسى ُشٍ اهلحاذئ ِم اهلعاًحة مبحاحجة مٌعلِّة وجصُاه َّة .تبٔ ٍ
و ٔبكي فَسفِّة ٌَحـغ ،ميىٌيا ٔبن هلول ٔبه َّ ؾحازت ؾن فىصت مـ َّية كري ُمعاكة ٍصاُا اهلس متؽ هكلسّ م ٍة كري ُمـََية
اذايٕ .ا ًرا ،هبٔ ّول ُشا اهلُى َدسة اًضّ مين هكسَّمة ٌَفىصت اهلُـاًَيةً .
مثال ،ؾيسما ٔبؤنّس
ٌَفىصت اًّيت مت اًحوخ هبا ٕاز ًّ
ٔبه ّين «سبٔحّض إىل الاحامتغ ابًخّبٔهَس»ٔ ،بذّؾي ،وذون ٔبن ٔبذزك ركلٔ ،به ّين ٔبؾصف ُمس حلًا وضؽ اًـاًَم ،و ٔبه ّين
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ً
مذجاُال اهلوثً .و مل ٔبهن نشكل ،نيت سبٔكول «سبٔفـي ما يف وسـي
ٔبمذكل اًلسزت ؿىل اًخًّدّؤ ابهلس خلدي
ٔلحّض إىل الاحامتغ» ٔبو اه ّين سبٔكول «إن صاء ّالل» ،نٌل ًفـي اهلسَمون.
اهلضلكة اًّيت ثيعصخ ؾيس حتسًس اهلسٌَّلث ِم حتسًس ما ًضؽ ً
رشوظا ؿىل اذلُنك .ما هـيََ ابذلنك ُيا ُو إس ياذ
َلولٍ هلوضوغٍ ٔبو اًخّفىري ابرلاض تعوزت صامةل .وُشا ٌضمي حتسًس مضامني اًلض َّة ،اًضّ ميَة ٔبو اًحٌُّة،
ذون ٔبن جنـَِا ثلول ما ل ثلوهل ،ما ٌس ّمََ اكهط ابذلُنك اًخّحًََل .جص ٔبًَُ ،ىشا ُحنك ل ًضَف ٔب ّي يش ٍء خسً ٍس
ؿىل اهلوضوغ اهلُـاجل ،فال وحوذ ٔل ّي مفِو ٍم خسًس مت ّت إضافذَُ .شا اذلُنك ل ًلوم ا ّٕل تخفىِم ُمـعى اًلض َّة
ٔبو اهلفِوم ا ٔل ّويل من ذالل اًخّحََي ،يك ًُؼِص ً
مضوصة .فَيبٔذش
َلول ٔبو ٔبنرث اكهوا «تساذهل» ،وًىن تعصًلة ّ
مثال اكهط« :اهلثَّر» .ميىٌين ٔبن ٔبونّس ٔب ّن ٌَمثَّر زالج سواائ ،ل ّن اهلععَح ًخض ّمن ُشٍ اًفىصت ،مؽ ٔبّنّ ا
كري ّ
مضين ٔبنرث ،من ذالل الاس خسللٔ ،بن ٔبس خرصح من
ثضلك زصحي .وًىٌّين بٔس خعَؽ ،وتبٔ ٍ
موذصة ٍ
سَوة ٍ ّ
ُشا اهلععَح فىصت ٔب ّن ٌَمث َّر زالزة ٔبضَؽ ٍ ٔبو ٔب ّن ٍلوغ ذزخاث ّاًزوااي اًث ّالج مئ ٌة ومثاهون ذزخةُ .يا ًلسّ م
ٍ
هلـَوماث ذ ُْبًّة «ذازحِّة» ،فلط ابس خزسام
اكهط مفِوم اذلُنك ّاًرتهَيب ،حِر ميىن إظالق ح ٍنك ذون اٌَّجوء
اًعلريت اًّيت كس ل حىون ذامئًا ُمحسّ ذ ًت
بً َّاث اًـلي هبسف اندساة مـازف خسًست .تـَسً ا ؾن اًفوازق ّ
توضوخ ،سًٌعَق من مدس ٔب ٔب ّن حتسًس اهلسٌَّلث ٌس خَزم مضيًا حتسًس اهلعفوفة ّاّلُي َّة اًّيت حصحىز ؿَهيا ظَاكة
اهلعصوخ ،ابلٕضافة إىل ثوضَح وثحُني اهلفاُمي اًّيت هتَلك ُوحتسج اًفىصت.
اًّضوزت اًححخة ،ميىن ًِشا
صلكي ظازم ُمحسّ ذ تـالكاث ّ
ؾيسما ل حصحىز اهلٌلزسة اًفَسفِّة ؿىل ٍ
مٌعق ّ ٍ
اًخّفسري ٔبن ًيسزح حتت ما ُو رضوزي ٔبو ُم َص ّحح ،وًىن جية اًخّمَزي تني اذلاًخني ؾيس إظالق اذلُنكً .
مثال،
لك ٍ
لك ثوهَ ٍس ُو سَة ،ميىٌيا ٔبن هفىّص ٔب ّن ّ
إرا اس خزسمٌا مدس ٔب ٔب ّن ّ
خشط حيسّ ذ هفسَ تلمية «ا» ،ل حيسّ ذ
ثضلك ٔبو تبٓدص .ظح ًـا ٕابمىٌيا الاؿرتاط ٔبه َّ ابهلعَق ميىن ادذَاز
هفسَ تلمية «ة» ٔبو «ث» ،وٍصفضٌِل ٍ
«ة« و«ث» فامي تـسً ،
ثضلك ّ
مدني .وًىن يف اًخّوهَس ّاّلي ظصحٌاٍ ،مل ًمت رهص
مثالٔ ،لّنّ ٌل ًُس خا مصفوضخني ٍ
«ة» و«ث» ،وٕاهٌّل ّمت رهص «ا» .ؿََيا ٔبن هثق مبا «كِي» ،وابًخّايل ٔبن هفرتط ٔبن ّ
اًحني ُو اهلوحوذ .من مدس ٔب
اًخّلذريً ،وىص تخفاذي إماكه َّة ما ُو ذاًطٔ ،بي «ما اكن ميىن كوهل» و«ما ميىن ٔبن ٍىون» ،وٕا ّل ميىن ٔبن
اًضائؽ نجتٌ ؾن ارلوف من ارلعبٔ ّاّلي اسدٌىصٍ َُلي هوهَ ارلعبٔ
هلؽ يف ّخف اًفصض َّاث الاؾخحاظ َّةُ .شا ارلعبٔ ّ
حرصا و ٔب ّن ما ُو «ًُس
ا ٔل ّول .وركل ٔله َّ إرا افرتضيا ٔب ّن « ّ
اًّضوزي» ُو من جيزي إظالق اذلُنك ً
ابًّضوزت» ًُـخب اؿرتاضً ا ً
ملدول ،سُمت اًخّزَّط من اًـسًس من ا ٔلحاكم اهلالمئة مؽ ٔبّنّ ا نّتة ؾن ثفى ٍري سَمي.
ّ
خشط رو
خشط ما ٔبه َّ «جية ؿسم إًشاء ادلازت»ٔ ،بس خعَؽ ٔبن ٔبس خزَط من ُشا الًٕـاس ٔبه َّ ٌ
هبشا ،إرا ٔبوؾز ٌ
زؤاي ٔبذالكِّة ًلٔص َاء .وًىن ابٕماكهيا ٔبن هـرتط ؿىل ُشٍ ارلالظة تلوًيا ٔب ّن ُشا ّ
اًضرط كس ل ٍىون ا ّٕل
اًسـي ٌَخّلسٍص .ابًخّبٔهَس ُشا ل ًُيىص ول جيوس زفغ ُشٍ
حيصنَ ُو ّ
هممتًّا ابىلافؼة ؿىل مسـخَٔ ،بي ٔب ّن ما ّ
اًسـي يف الًٕـاس ،ؿىل اذلُ ِنك ٔبن ٍصحىز ؿىل ما «ٍُصى»،
الٕماكه َّة كع ًـا ،وًىن مبا ٔب ّن ل يشء ٌضري إىل ُشا ّ
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ٍ
مـَوماث ٔبدصى ميىن ٔبن ّ
ل ٔبنرث ول ٔبكي ،وركل ّ
ثلري ُشا اهلُـعى.
حت ً ّمت رهص
خسٍص ّ
ابّلهص .نٌل س حق وكَيا ،حتسًس اهلسٌَّلث ٌس خَزم مضيًا حتسًس اهلعفوفة اهلفاُمي َّة اًّيت
ُياك
ٌ
ثوضَح بٓدص ٌ
اًسائست يف ارلعاة رهص مفاُمي وٕاىاكزُا يف اًوكت راثَ.
ًيعَق مهنا ارلعاة .وًىن من ا ٔلساًَة اًحالق َّة ّ
ىصى ً
مثال ؿىل ركل يف اًخّـاتري اًخّاًَةُ« :شٍ ًُست مضلك ًة ٔبذالكِّة» ٔبو «ل ٔبفـي ركل ٔله ّين ٔبكوم مبا
ثـب ظاحدة ا ٔلكوال ؾن زؤاي ٔبذالكِّة ًلٔص َاءٔ ،ب ّما يف اًثّاهَة ،ىصاُا ّ
ًياسخين» .يف اذلاةل ا ٔلوىلّ ،
ثـب ؾن
زؤاي « ٔبذاث َّة»« ،مٌفـ َّة»ٔ ،بو ّ
حت « ٔبنه َّة» .وًىن سُمت الاؿرتاط ابًلول ٔب ّن يف اذلاًخني ّمت إىاكز اهلفِوم ٔبو
ّ
اًس َاق ٔبه َّ مؽ ركل ،اهلفِوم اهلعصوخ هيَلك ازلةل ،وًؤ ّسسِا،
حت هلسٍ مضيًا ٔله َّ مصفوط .ىص ّذ يف ُشا ّ
ٍىون حوُصُاّ .
تلغ اًيّؼص ؾن اًـالكة تني ظاحدة ا ٔلكوال واهلفِوم ،ىصى
وًـعهيا مـىن ،ما ٌس خَزم مضيًا ٔبه َّ ّ
مؤس ًسا ،وما جيـي معفوفة ُشا اهلفِوم مسَّمة اًفىصت
ٔب ّن اهلفِوم مذواخ ٌس يف اًفىصت وًعَلِا ،ما جيـهل مفِو ًما ّ
اهلُـاًَيةٍ .
جلكٌلث ٔبدصىُ ،شا اهلفِوم حيسّ ذ ما حينك ارلعاة وهبثَ ،وابًخّايل حوُصٍ .اهلَحس ّاّلي ًخـازك مؽ
ابًسَعة .همٌل حاوًياً ،ن
هللا ،جيـهل موحوذًا؛ اىل ّحة ٌَـسل اًّيت ثياضي من ٔبخي اهلساوات تني ازلَؽ ،هممتّة ّ
وس خعَؽ اًِصوة من ٔبكواًيا و ٔبفـاًيا.
 .7التّأوٌل

ّ
جضلك ّاّلاث َّة ٔبحس اًـلداث اًّيت هواهجِا ؾيس حتسًس اهلسٌَّلثٔ ،له ّيا ؾيسما هسّ ؾي اهلوضوؾ َّة يف اذلُنك
اًخّحًََل ،جية ٔبّل هضَف صُئًا من مـخلساثيا ّ
اًضرع َّة .مؽ ركل ،ل ميىٌيا ٔبن ىصفغ ثضلك كدًل ما ثضَفَ
ُشٍ ّاّلاث َّة ،فإضافهتا مفاُمي َّة نّتة ؾن اذلنك ّاًرتهَيب .اهلضلكة اًوحِست ُيا ِم يف حتسًس مسى اؾخحاظ َّة
ابًصمغ من دعوظ َّهتاُ .يا حوكن مضلكة
وثـسفِّة ثكل الٕضافة ّاّلاث َّة ٔبو مسى اهعالكِا من اًفِم اهلُضرتك ّ
اًخّبٔوًي .مبا ٔب ّن اًخّبٔوًي ُو رشخ ،وٕاؾعاء مـىن ،وحصمجة ،وثوضَح ،فُس خَزم إضافة مفاُمي ،ويف ركل جماسف ٌة،
ٔل ّن إضافة اهلفاُمي ميىن ٔبن ثفصط ثـسًالث ؿىل مـىن اهلضمون و ٔبن حزًس ؿَََ مععَحاث تـَست ؾيَ .نٌل
جمسسً ا هط اًاكثحة ،ونٌل ُو
ُو حال اهلمث ّي ّاّلي ًَـة ذوزٍ تعصًلة مـ َّية مًسوتة إًََ وتبٔسَوتَ ارلاض ّ
حال ؿاسفة اهلوس َلى اًّيت ثـزف تبٔسَوهبا ارلاض ملعوؿ ًة ماِ ،
مرتمج ًة ٔبفاكز ،ومضاؾص ،وكعس اهلؤًّف .يف ؿنل
مضوُا ٔبو ذاظئة ًواكـة ٔبو حسج حلِليُ .شا
اًيّفس ٌَخّبٔوًي مـىن ٔبنرث سَح َّة ،فِو ًـين إس ياذ ذلةل ّ
اًسَيب ٌَخّبٔوًي سائس ،ابهلياس حة.
اهلفِوم ّ
مؽ ٔبه ّيا هو ّذ مٌح اًخّبٔوًي رشؾ َّة ؾلاله َّة ،ؿََيا ٔبن حنشز اهلساوئ اًّيت كس ُحيسهثا ُشا اذلُنك .صئٌا ٔبم ٔبتٌُا،
س يحاول ذامئًا ،ذون وؾي (ثسخة محي ّاّلاث َّة) ٔبن هلرتة من ُشا ارلطّ ا ٔلمحص ،و ٔبن وس يس ٌَرعاة ما ل
ٍهتصة من ُشٍ
هخجص ٔب ؿىل اًخّفىري كط .اًحـغ ّ
ؿالكة هل تَ .وؿََيا ٔبن هخلدّي ُشٍ اولاسفةٔ ،ل ّن ذون ركل ًن ّ
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ابًصمغ من ذَْف ُشا الاذّؿاء.
اولاسفة تيـت اًخّبٔوًي ابًـاز ،وابذّؿاهئم ؿسم اًخّبٔوًي وؿسم إظالق ا ٔلحاكمّ ،
من هجة ،إرا اكهوا ً
ًخرصفون هبشٍ ّ
رضوزاين
اًعصًلة ،فِم كس نفّوا ؾن اًخّفىرئ ،ل ّن اذلُنك واًخّبٔوًي
فـال ّ
ّ
ٌَخّفىري ،فٌِل ًسؾوهيا ًخلِمي ارلعاة وذوّنٌل س يىون يف ظسذ الاس امتغ ٍ
اًوكائـي هلـياُا.
ًلكٌلث فلط وٌَحـس
ّ
من هج ٍة ٔبدصىُ ،شا الاذّؿاء ؾحازت ؾن نشتة خنخَلِا ًّنً ّح مضرينٔ ،له َّ من اهلس خحَي ٔب ّل هعَق ٔبحاك ًما،
ذاظة ؾيسما هسّ ؾي ركل .وركل ٔل ّن مٌؽ اذلُنك ٌ
ًوزظ يف
ّ
اذٍاكيل ّ
ثياكغ ابهلحس ٔب .يف إكعاء اذلُنك حنكٌ ز ٌّ
مسٌَّلث فىصًّة و ٔبذالكِّةٔ .بكىص ما ميىن فـهل ُو ثـََق اذلنك ٌَحؼاث ٔبو حماوةل فعي اذلنك ؾن اهلُـعى؛
وُشٍ ٌ
ثـَاميث ًعـة ثيفِشُا ،ثخعَّة اًىثري من الاحهتاذ وهماز ٍاث ؿاًَة.
حق حتسًس اًضمون واًحسء هبشا اًًّضاظ ،جية الاهعالق من مسَّمة هم ّمة ،وِم ٔب ّن
ٌَخّبٔوًيٌَ ،حعول ؿىل ّ
ل ٔبحس ميخكل ارلعاة ،فِو ٌ
مكل ٌَجمَؽ .ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًعف هفسَ ابًلامئ ؿىل ثبٔوًي ٍ
خشط بٓدصٔ ،بو
خشط كصًة .فال كمية ُيا ذل ّجة «ايلخط» ،ولذّؿاء مـصفة ٍ
اب ٔلدط ؿىل ثبٔوًي هفسَٔ ،بو ٍ
خشط ما وفىصٍ
ٍىصزون « ٔبن ٔبؾصف ما ٔبكول»ُ .شا ل ًـين ٔب ّن إظالق
ٔبنرث من الٓدصٍن ،و ٔلحصاة ا ٔلكوال الٓمصًّة ّاّلٍن ّ
حمص ٌم ؿىل ُؤلء ا ٔلصزاض ،ابًـىس متا ًما ،فِم يف متوضؽ ٍ ٔبفضي -ابهلعَق -ميىّهنم من دوط ُىشا
اذلُنك ّ
حتََي ابًاكمي .وًىن خيخَف اًوضؽ يف اًواكؽ ،فىٌل كَيا ساتلًا ،يف اًىثري من ا ٔلحِان ٌ ُس خزسم ارلعاة
ٌّدلفاغ ؾن اًيّفس وًخبٍص ّاّلاثّ ،لا ُياك اًىثري من ّاًصُانث ؿي اىلم .ؾيسما خناف من فلسان يش ٍء ما،
خشط مأ ،بو اهلصثحة
وضوٍ وهَفّق ٔبكواًيا .ؾيسُا ،ا ٔلكوال ثفلس مصنزٍّهتا يف اًًّضاظ
اًفىصي ،وًبٔذش ماكّنا ٌ
ّ
ّ
اًضرط ًرصد « ٔب ِ
اًعوزتٔ ،بو اهلَىِّة ،إخل .وؾيسُا وسمؽ ّ
هت ل ثفِمًَين!»،
اًسَعةٔ ،بو ّ
الاحامتؾ َّةٔ ،بو ّ
« ٔبزذث ٔبن ٔبكول»...؛ وُيا ابًضّ حط حوكن اهلضلكة .ؾيس مواهجة ُشٍ اهلضلكة ،ل جية الاس امتغ هلا ًو ّذ
حرصأ ،ل ّن اهلخلكّم ّاّلي ًواخَ ظـوت ًة يف اًخّعاحل مؽ ٔبكواهلُ ،و بٓدص ٍ
ّ
خشط
اًضرط كوهل ،وٕاهٌّل هلا كاهل ً
ثضلك مفصظٌ ،س حح يف ملاظسٍ ،وخماوفَ ،وما
مٌسمج مؽ راثَ ٍ
خيط ما كاهل .وركل ٔله َّ ٌ
ميىن اًوزوق تَ فامي ّ
ًيىصٍ ،إخلّ .لكل ،اهلس متـة ابًخّبٔهَس يف حاةل ٔبفضي مٌَ جسمح ًِا تفِم حفوى حسًثَ ،ا ّٕل إرا اكهت ِم
ثضلك مدارش تبٔكواهل .إرا مل ٍىن ا ٔلمص نشكل ،س خىون ٔبنرث كسز ًت مٌَ ؿىل
نثريا ٔبو مـي َّة ٍ
ا ٔلدصى مٌلمسة ً
كاذزا ؿىل اًخٌّلسف مؽ راثَ ،سُمتىّن من زؤًة هفسَ ًفىّص،
زؤًة وحتسًس اهلسٌَّلث ،وًىن إرا اكن اهلخلكّم ً
وُشا ما ٌ ُس َّمى ابًخّفَسف.
ٕصازي ٌَرعاة ،فِو ٍصاٍ ً
ضاتعا
ٔبفالظون ّاّلي ًـخب ٔب ّن اًخّفىري ُو حو ٌاز مؽ ّاّلاث ًسؾون ٌَخّبٔوًي ال ّ
مثاً ًَّا ٌَخّبٔوًي ،وًخحسًس وحست وحوُص ارلعاة كسز الٕماكن؛ هبشا هلرتة ً
كََال من حتسًس اهلسٌَّلثٕ .اه َّ ثو ّخ ٌَ
حنو ّاًالوؾي اهلفاُميي ،اً َح ْوثَ َلة ،حِر ث ّمت ٔبو مت ّت ادذَازاثيا ا ٔلساس َّة وحِر ُختخاز الاحامتلث اذلامسة يف
اذلفصايث ا ٔلثصًّة حبث ًا ؾن اً ِـنل ،جنس ظوزثيا اذللِلِّة.
اًـمَ َّة اًفىصًّة .يف ُشٍ اًـوذت إىل ا ٔلظي ،يف ُشا ّ
ُشٍ اًـوذت ِم ّ
اًّشظ ّاًالسم ٔل ّي مساو ٍةل فىصًّة ٔبو زوحاه َّة خسٍصت تبٔن جُس ّمى نشكلُ .شا اًـحوز إىل
43

ّاًالمذياٍ وادذحاز ما ُو ثس َط حز ُّ ٌس ًعـة دوضَّ .لا يف اًىثري من ا ٔلحِان هفضّ ي اًِصوة إىل ؿامل
اًخّـحري ؾن اهلضاؾص ٔبو إىل ؿامل اس خـصاط اهلـازفٕ .اه َّ من اهلؤمل ٔبن ىصى ٔبهفس يا ،نٌل ٔبه َّ من اهلؤمل ٔبن ىصى
ُمس فهيا
مىذواب ًفِس تـسم اولاسفة و ّاّلُاة إىل ٔبماهن دعصت ث ّ
الٓدصّ .لكل ٔبكَة اًيّلاصاث ثع ّحق اث ّفاكًا كري ً
محمي َّة ا ٔلٌْسٔ .بو ٔبه ّيا هـَن اذلصةٔ ،له ّيا مصُفو اًـواظف ،ف ّ
ٌيلغ ؿىل اسلمي َّاث ،وهلوم تخبٓوًي مسُئة
ودعريت هبسف اهلساش ابلٓدص وحـهل ًخبًّٔمٕ .اه َّ مّسخ اًخّو ّحش ،ركل اهلاكن ّاّلي هلول فَِ تعسق ما هفىّص
اهليض تفىصثيا ّ
ثضلك كري ملدول مؽ ا ٔلظسكاءُ ،مزاًفني
حت اٍهنّ اًة ،وحِر ىىون ؾيَفني ٍ
تَ ،حِر وس خعَؽ ّ
اًسلصاظي
تشكل ٔبؾصاف اولمتؽ « ّ
ابًصمغ من ٔب ّن ُشا اًـيف وُشا اًخّو ّحش ٍوكيان يف كَة الٕجناة ّ
اهلخحّض»ّ ،
حرصا ،جية ٔبًضً ا إجناة ٍ
وحوص ظلريتٔ ،لّنّ ا موحوذت
ً ٔلزواخ .ل ميىن ٔبن ىىذفي ابٕجناة ٔبظفالٍ مجََني ً
اذلق ٔبن ثـُشّ ،
حرصا.
وًِا ّ
حت وًو تلصط اًخّضحَة هبا ً
اًعَاكةٔ ،بي اًخّـحري ؾن يش ٍء كِي ٍ
جلكٌلث ٔبدصىًُ .س من
ُياك هوغ ثبٔوً ٌي مثري ًالُامتم ،وُو إؿاذت ّ
اًعَاكة ادلسًستٔ ،له ّيا مـخاذاث ؿىل ٔبًفاػيا
اًعـة اسدِـاة ّ
اًسِي إؿاذت ظَاكة فىصت ،وًىٌ َّ من ّ
ّ
ومععَحاثيا ،وًىٌّيا ًس يا مـخاذاث ؿىل ٔبًفاع ومععَحاث الٓدصّ .لا متث ّي معَ َّة اًخّلِمي يف ُشٍ اذلاةل متصًيًا
اًعَاكة،
فـَ ًَّا ٌَفىصً ،رتاوخ تني ادلّ كّة واهلصوهةّ .لكل ىصى اًىثري من اهلـَّمني ًفضّ َون اًخّىصاز ؿىل إؿاذت ّ
ٔلّنّ ا َمِ ّمة ٔبسِي واولاسفة فهيا ٔبكي .وًىن اًـلدة اًّيت ًعصهحا اًخّىصاز ِم ٔبه ّيا ل وس خعَؽ ٔبن هـصف ما إرا اكهت
ّ
اًعاًحة كس فِمت وٕاىل ٔب ّي مسى اس خسذَت اهلـىن .وُيا ىصى اهللازتة ّ
اًضلك َّة والامذَاسًّة حتت قعاء اذلشز،
وًىٌَّ ً
خشط بٓدص ،يف ؿالكة .فِشا فـ ٌي
اًسِي وضؽ اًيّط ا ٔل ّويل واًعَلة ،اًّيت ٔبوخسُا ٌ
فـال ًُس اب ٔلمص ّ
اًعَلة ادلسًست كس ثلرتخ ساوً ًة مفاحئ ًة ّمت اًخّـحري ؾهنا
ابًسِةل .وركل ٔل ّن ّ
ًخعَّة زايض ًة رُي َّ ًة ًُست ّ
ٍ
ابًصمغ من
مبععَحاث كري مذوكّـة ،حِر ادذَاز ادلوُصي وزفغ
ّ
اًـصيض خيخَفان ّمعا اذرتنٍ وزفضياٍّ .
ُشا لكَّّ ،
اًعَلة ملدوةل ٔبو
اًعَلة ادلسًست ،ؿََيا ٔبن هـاٍن إىل ٔب ّي مسى ُشٍ ّ
حت ًو مل ىىن ٔبحصاة ّ
مصفوضة .هو ّذ ٔبن وس خـَس ُيا مثال ٔبذاء اهللعوؿة اهلوس َلِّة :ؾيسما وس متؽ ًـاسف ٍة ثؤذّي ملعوؿ ًة ما ،ؿََيا ٔبن
حت ًو مل ىىن هـخبُا وفِّةّ ،
وس متؽ تـمق وحنسّ ذ ذزخة ولء ا ٔلذاء ٌَملعوؿة ا ٔلظَ َّةّ ،
وحت إن مل ثـجحيا
كط ،ؿََيا فـي ركل ؿىل ا ٔلكي ٔلّنّ ا فاخبٔثيا .وُشا ل ًـين ٔبن هلؽ يف ّخف اًًّسخِّة ،حِر « ّ
ًلك يش ٍء كمي ٌة
ما» ،وحِر ثلَة «حصًّة اًضّ مري اًفىصي» اهلزًّفة ،فارلَاه ُة واك ٌؽ ٔبًضً ا .ابٕماكهيا ابًفـي اًلِام تخبٔو ًٍي ٍ
نكط ٔبو
مداًف ٍ فَِ ،وًِشٍ اهلععَحاث كمية فـَ َّة .نٌل ٔبه َّ ابٕماكهيا ٔبن وس يس مـىن ًفىص ٍت كس ٍىون تـَسً ا ؾن اهلضمون
مذعصف
اًعَلة اهلُـاذت ادلوُصٔ ،بو ٔبن هحاًف تبٔ ٍ
ا ٔل ّويلٔ ،بو ٔبن هًىس تـغ ادلواهة ا ٔلساس َّة اًّيت ثفلس ّ
سَوة ّ
ضوٍ اهلُـعى .اًخّبٔوً ُي ٌفن وُو اًضّ ٌلن اًوحِس ٌَفِم .من اهلِم ٔبن هرتمج يك هفِمً ،ىن
يف تـغ ادلواهة اًّيت ج ّ
ّاًرتمجة فـي دِاهة ،نٌل ًلول ا ٕلًعاً َّون « ٔ »Traduttore, traditoreبي «اهلرتمج ذائن» .ويك ىص ّذ ؿىل
ُشا اًيّوغ من الازثَاة ،هشنّص تّضوزت اًوؾي ّ
وضٌلن ٌَفِمً :فِم ّاّلاث وفِم الٓدص.
ابًالنٌلل ٍ
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الرابع
الفصل ّ
التّف ّهم
.1

المفهوم

سايس يف اهلٌلزسة اًفَسفِّةُ ٌ .س خزسم اًخّفِّم ٔكذات ،وٍُصحؽ
اهلفِوم ٔبو اًخّفِّم ل سال مععَ ًحا كامضً ا ،مؽ ٔبه َّ ٔب ٌّ
إًََ هكـَاز ،وًىن مل ٍىن ُياك حماولث اكفِة ّ
ثضلك حمسّ ذٔ .ب ّما يف ثسزٌس
حت الٓن ًخـصًفَ ٔبو فِم وػَفذَ ٍ
اًفَسفة ،فال ًُحشل جمِو ٌذ لٕذزاح اس خزسامَٔ ،بي ٔبه َّ ل ثوخس متازٍن هلٌلزس خَ وثـَّمَ ٔبو ً ّمت إذزاخَ حتت
سخة مـخاذ و ُمحسّ ذ يف اًخّفَسفُ -و ثعاذم ا ٔلظصوحاث
اًسخة ا ٔل ّول ّلكل -وُو ٌ
متصٍن اًخّـصًفّ .
اًعيف ،إخل؟
اًفَسفِّة حول ماُ َّة اهلفِوم .ما ّاّلي ّميزي اهلفِوم ؾن اًفىصت ،واهل َ َـصف ،و ّاًص ٔبي ،واهلوضوؿة ،و ّ
ذاظ َّة اهلفِوم
اًعلريتٍ .صى اًحـغ ٔب ّن ّ
فًَسبٔل ٔبهفس يا ٔب ّو ًل ؾن ٔبَم َّة ٔبو فائست ُشا اًخّمَزي ٔبو حتسًس اًفوازق ّ
ارلاظ َّة اهلـ َّية
حوكن يف معاًحخَ ابهلوضوؾ َّة ومبا ُو صامي .إىل ٔب ّي مسى ًخجاوة ُشا اهلُععَح مؽ ُشٍ ّ
ومؽ اهلعاًحاث اًـا ّمة اًّيت جُس يس إًََ؟
اًسائست يف اًفَسفة -سًدلى يف ّ
حزي اذلسّ ا ٔلذىن ،وهونّس ٔب ّن
ّلكل -و ً
ثفاذاي ٌَجسالاث وحمانٌلث اًِصظلة ّ
مععَح هيَلك رُييا ،فِو مبثاتة لكم ٍة مفذاحِّة هوهَ ًفذح وًُلَق ٔبتواة
اهلفِوم ًحلى صُئًا وس خزسمَ َحسْ س ًَّا؛
ٌ
وظياذًق اًفىصّ .
ابًعحؽ ،تخفاذًيا اًخّيؼري حول ُشٍ اهلسبٔةل سًذفاذى ٔبًضً ا اولاسفة اًّيت كس ثلوذن ًعَاكة
ظحَـة اًخّفِّم «اًفـَ َّة»« .فـَ َّة» ؿىل ا ٔلك ّي يف رُن من ثو ّذ ثـصًف اًخّالمِش ؿىل اهلٌلزسة اًفَسفِّة ،وِم
ممازس ٌة ثعاًة تخـصًف اهلفاُمي اهلُس خزسمةٕ .اه ّيا ل وس خثين اًخّـصًف ،وًىٌيا هفضّ ي ؿَََ اجّساق ٔبو وضوخ
الاس خزسام .كس ميىن ًِشا ا ٔلسَوة ٔبن ّ
ًخزىل ؾن اسدِـاة مفِوم اهلفِوم ،وًىٌَّ ًحلى حباخ ٍة لس خزسام
ارلاظة اكمٌة يف ُشا اًفازق تني ثـصًفَ واس خزسامَ .ابًفـي ،إرا اثّحـيا
اهلفاُمي .كس حىون ظحَـة اهلفِوم ّ
مـصف»« ،س يزرتغ»
ٔبسَوة اًالكم ادلّ ازح ،فـيسما «جنس» ٔبو إرا اكن «دلًيا» فىصت ،إرا اكن دلًيا « َ
و«وس خزسم» مفِو ًما .هبشا ىصى ٔب ّن اهلفِوم ُو ٔبذا ٌت ظحَـَ ّة ،مـسّ ت فىصًّة ،اذرتا ٌغ ّاكّلي خترتؿَ اهلِيسسة .إرا
ثعو ًزا ،واهلَـصف مـ ِصفة ،فاهلفِوم ُو ٔبذات إحصائ َّةّ .لا س يفِم و ّهلمي اهلفِوم مضن اهلساحة
اكهت اًفىصت ّ
اًـمَ َّةٔ ،بو الٕحصائ َّة.
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ُي اهلفِوم صامي؟ ُي اهلفاُمي حمسّ ذت ٔبم ؿا ّمة؟ ُي ميخكل اًفالسفة اهلفاُمي؟ ً
مثال ُي جية إس ياذ مفِوم
ثضلك ذاض؟ ٔبم ٔبّنّ ا ثيسزح حتت اًفِم اهلُضرتك« ،هكفِوم اًـساةل» ّاّلي ًحسو ٔبسً ًَّا؟ ميىٌيا
اًيّومني ًاكهط ٍ
ٔبن هضؽ ُشٍن اًيّوؿني من اهلفاُمي يف ثلاتي ،وميىٌيا ٔبًضً ا ٔبن هونّس ٔبّنّ ٌل كري كاتالن ٌَفعي .إرا اكن ا ٔل ّول ٍ ّمتزي
اًعسى ّاّلي ًـعََ ا ّٕايٍ اًفِم
ابرلعوظ َّة وًُس سائسً ا تلسز اًث ّاين ،فِو جيس مـياٍ وٕازحاث معَ َّخَ يف ّ
اًسِي الاؿرتاف ٔبو خت َّي ٔب ّن ّ
هَان حمسّ ٍذ هو ٌغ من ادلّ اذَ َّةٔ .ب ّما
ًلك ٍ
اهلُضرتك .ابًفـي ،فامي ّ
خيط اًيّومني ،من ّ
اهلفِوم اًث ّاين -اًـساةل -فداً ّصمغ من ثفاُخَ يف ٔب ّايمٌا ُشٍُ ،و مٌخج حىو ٍٍن واتز ٍخئ ،بحساث هل مـيَني تواسعة
مؤسسة اًـساةل من هجة ومدس ٔب ّ
اًّشؾ َّة من هج ٍة ٔبدصى.
اذلسش اهلُضرتك ،وٌُل ّ
اًضامي وا ٕلحصايئ -هلرتخ اًفصض َّة اًخّاً َّة :ما حيسّ ذ ما إرا اكن اهلفِوم ً
يك ىصتط تني ُمس يسي اهلفِومٔ -بي ّ
صامال
ُو فـاً َّخَ ،وٕاماكه َّة اس خزسامَ ،وفائسثَٔ .بي إرا اكن من واحة اهلفِوم ٔبن ٍىون واذصًا يك ٍىون مفِو ًما،
اًعلريت اًّيت ل ثـسّ ول ُحتىص
فـىل فائسثَ ٔبن حىون ػاُصت ،وٕا ّل فسُدلى صلك ًَّإ .ا ًرا ؿََيا ثفاذي اًفوازق ّ
تني اًخّـصًفاث اًّـيت مل هـس ىصى ٔبَم َّهتا .ؿىل اهلفِوم -مثي اهلخخاًَة يف ّاًصايض َّاثٔ -بن ٌساؿس ؿىل ح ّي ُمضلكة،
ًىن ا ٔلٍم ُو ٔبن ميىن
جية ٔبن ٍىون هل وػَفةٔ ،لن خمصخَ ًخجاوس راثَ .من اهلِ ّم ٔبن ٍىون اهلفِوم ذكِلًا ،و ّ
اس خزسامَ .ؾيسُا ،همٌل اكن مٌفصذًا ،مسخَ ا ٕلحصائ َّة س خجـهل ص ً
امال .هبشا ،ويك هخذـس ؾن اهلٌلزسة ارل ُْبًّة،
حِر ًمت مـاًية ّ
لك حا ٍةل ؿىل حسا ،س يحاول مبساؿست وظفة ثس َعة ٔبن هخفِّم اًفـي ٔبو اًفىصت اهلـ َّيةٔ .بي
اًّسذ،
اتخساء من ُيا ،س يخذـس ؾن ّ
ٔبه ّيا س يـمي ؿىل اس خرصاح ما ُو حوُصي و ُمضرتك تني حالث م ّ
ذيوؿةً .
و ّاًص ٔبي ،واىلسوشً ،يسذي يف اًخّحََي.
.2

وظٌفة المفهوم

ُياك ٌ
هجاث و ٔبصاكل خمخَفة ًـمَ َّة اًخّفِّم .ميىٌيا ٔبن خنَق مفِو ًما ،ونٌل ًلول ذًَوسُ ،شا ما جيـي اًفَِسوف
هخـصف ؿىل مفِو ٍم مأ ،بي ٔبن منخكل اًلسزت ؿىل حتسًس مفِو ٍم موحو ٍذ
فَِسوفًا .وابٕماكهيا ٔبًضً ا ٔبن ىصى و ّ
ًعة يف كَة ملسّ مة ٔبي حبر ٔبو معي هؼصي
واس خحضازٍ .ابلٕضافة إىل ركل ،ميىٌيا ثـصًف مفِو ٍم ما ،ما ّ
اهلسزسني .وًىن ابٕماكهيا ٔبًضً ا ٔبن وس خزسم مفِو ًما اهعالكًا من اذلسْ ش ،ما
ابًًّس حة ٌَـسًس من اًفالسفة و ّ
ًُـخب ٔبًضً ا ً
وضاظا مفاُمي ًَّا وًىن تـس اًخّحََي فَِ حمسو ٌذ ابًًّس حة ًلريٍ.
س يلرتخ زالزة ٔبهواغ من اًًّضاظاث اهلخـَّلة ابهلفِوم:
 مـصفة اهلفاُمي اًّيت ٔبحسثهتا وظاذكت ؿَهيا مسزسة اًفَسفةٔ :بي مـصفة واس خزسام اهلفاُمي اهلُعاذق ؿَهيا،ذاظة .هلـصفة ُشٍ اهلفاُمي ،جية ثـَّمِأ ،بي اندساهبا
واًّيت ًمت اس خزساهما هكصحؽ ،وكس حىون ؿا ّمة ٔبو ّ
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وثشنّصُا ،ابلٕضافة إىل ثـصًفِأ ،بي حتسًس ورشخ ظحَـهتاُ .شٍ اهلـصفة -ابًخّبٔهَسٌ -
رشظ من رشوظ اًلسزت
ثـنل مفاُمي ذون ّ
اًس َاق يف ّ
ثـنل هَفِّة
ؿىل اس خزسام اهلفِوم .حمتث ّي اًث ّلصت اًالكس َىِّة يف ُشا ّ
اس خزساهما .وىصى ركل ؾيسما ٌس خزسم ّ
اًضرط مفِو ًما يف كوهل ٔبو ًلوم تخـصًفَ فلط ،ما ل ّ
ميت
لسدِـاة اهلفِوم اًفـًل تعةل.
 اًخّ ّـصف ؿىل مفِو ٍم ؿامٔ :بي اًخّ ّـصف ؿىل مفِو ٍم مس خزس ٍم ؾيسما ًؼِص ،ذون ٔبن ٍىون تًٌُّا هكفِوم .إّنّ ااولصذ،
اًلسزت ؿىل حتسًس مفِوم ؾيس ػِوزٍُ .يا ،كاً ًحا من ثيعصخ مضلكة اًخّجصًسٔ ،بي ارلوف من ّ
ًخحول ُشا ارلوف إىل موكفٔ ،بي إىل زفغ زؤًة
اولصذ حني ًؼِص .وكس ّ
حصافلَ ؿسم إماكه َّة اسدضفاف ّ
ذاظة وًفلس مسة اًـمَ َّة
جمصذ ثـحري ؾن حا ٍةل ّ
اولصذ .ؾيسُاً ،فلس اهلفِوم ظفذَ هكفِومٔ ،له َّ ًعحح ّ
ّ
اهلًسوتة إًََ ،ومسة ّ
اًضموً َّة ،وًحلى يف مس خوى اىلسوش.
 اتخاكز مفِو ٍم ّمـنئ :بي ظَاكة مفِوم لٕجياذ ح ٍ ّي هلضلك ٍة فىصًّة .ميىن ٔبن ٍىون اهلععَح اهلُس خزسم
سائسً ا يف فِامذَ اهلـخاذتٔ ،بو ٔبن ٍىون مععَ ًحا ًخذـس ؾن مـياٍ ،نٌل ميىن ٔبن ٍىون ًفؼ ًة مدخىصت .ما هي ّم
ُو اًخّ ّـصف ؿىل اس خزسامَ ّ
ثضلك ؾفوي .ثَ ّـنل
اهلـنئ ،ل ّن يف اًىثري من ا ٔلحِان س َرصح اهلفِوم ٍ
اهلفاُمي اًالكس َىِّة يف اًـمَ َّة اًخّلََسًّة ًخسزٌس اًفَسفة ُو ادلاهة اًوحِس اهلخحلّي من ُشا اًًّضاظ و
اًس َاق ؿىل ّ
اًعاًحة إذزاك ؿس ٍذ من اهلفاُمي من ذالل ادلّ زوش
ًخعَّة -وسخًِّا -اهلهنجة .ففي ُشا ّ
واًيّعوض اهلُـاًية يك حىدس هبا مؽ اًوكت إىل ٍّ
حس ما .ؾيسُا ،سُذو ّحة ؿَهيا إػِاز ما حفؼت من
مفاُمي ؾيس ممازس هتا ٔبحس اًخٌّلزٍن اهلفذاحِّة يف ثسزٌس اًفَسفة ،وِم نخاتة ا ٔلظصوحة ،وركل ًُس فلط
من ذالل رهص ثكل اهلفاُمي ٔبو اكذحاسِا ،وٕاهٌّل ابس خزساهما تعصًل ٍة ّثحني ٔبّنّ ا اندسخهتا ،وثُؼِص فِمِا ًِا
وٕاثلان اس خزساهما .وًىن يف اٍهنّ اًةٔ ،ب ٍّم ما ًُعَة مهنا ُو تَوزت وتياء فىص حول موضوغٍ ما اهعالك ًا من
ارلاظةٔ ،بي ثلسمي ؿسذًا من اهلفاُمي اًّيت متخَىِا واًّيت ؿَهيا ٔبن ثسجمِا مؽ ؾيازص اندسخهتا من
ٔبفاكزُا ّ
ادلّ زوش اًّيت حّضهتا ،وركل مؽ اىلافؼة ؿىل اجّساق ٍلوغ ُشٍ ا ٔلص َاء .وًىن ل من ٍ
ذزشٔ ،بو متص ٍٍن،
ٔبو ممازس ٍة كس ؿَّموُا ُشا اهلس خوى من إثلان ممازسة فىصُا ارلاضّ .لكل ل متكل ثكل ّ
اًعاًحة ا ّٕل زلافهتا
ّ
اهلسزش ذالل ادلّ زش ،وًىهنّ ا مل ح ّمتصن ؿىل ممازسة ما ً ُعَة
اًضرع َّة ،وما مسـت وز ٔبث ممّا كاهل وفـهل ّ
مهنا كط .فصظهتا اًوحِست هلٌلزسة ُشا اًفن ِم تـغ ا ٔلظصوحاث اًّيت حىذهبا مبفصذُا ،ذالل الامذحان
خيعِا معَّح وزكهتاٍ .
لك ما حتعي ؿَََ نخلشًة زاحـة ِم تضؽ مالحؼاث ّ
ٔبو يف اًحُت؛ و ّ
جلكٌلث
ٔبدصى ،ما ًمت ثسزٌسَ ُو فلط ادلزء ا ٔل ّول من اًث ّالز َّة اًّيت ظصحٌاُا ،وُو اًخّـصًفّ .
وحت ُو ل ً ّمت
ثسزٌسَ ا ّٕل ؿىل اهلس خوى اًيّؼصي ،يف حني ًمت ّتاُي اهلس خوى اًـمًل.
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عرف على المفهوم
الت ّ ّ

اًخعصق إٍهيا ِم ادلزء اًث ّاين من اًث ّالز َّة اهلعصوحة ٔبؿالٍ -اًخّ ّـصف ؿىل اهلفِوم-
اهلسبٔةل ا ٔلٍم اًّيت هو ّذ ّ
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جىصيس ثَو الٓدص ،خنّس إماكه َّة سكل
اهلُس خزسم حسس ًَّا ؾيسما ٍىون يف موضؽ مضلّي اًفىص .ؾيس اًخّفىري
ٍّ
سَة ّ
سَة ٔل ّي ثـمميً .فرتط اهلهنج
ًلك ما ُو صامئ ،بو ؿىل ا ٔلكي ٌ
اهلهنج اًـَمئ ،ل ّن ُشا الٕحصاء ُو ٌ
اًـَمي ذامئًا ً
صالك من ٔبصاكل اًوحستٔ ،بي فِم اهلُجمي من ذالل اهلحاذئ اًّيت ثضحعَُ .شٍ ّ
اًضموً َّةٔ ،بو
ّ
ُشا اًخّـممي ،معَ َّ ٌة بٔهخجِا ّاّلُن جساؿسن ؿىل فِم اًىون :إّنّ ا تًِة ،حسْ ش ،اس خسلل ،إخلُ .شا اًىصيس
اهلـني ٔبمايم ،بٔس خعَؽ ٔبن ٔبزاٍ ،و ٔبهلسَ ،وادل َّوش ؿَََ ،إخل .يف ُشٍ اًـمَ َّة ّ
ّ
جضلك اذلواش هلعة الاهعالق،
اهلخعصف ،ابٕماكين ٔبن
و ٔبذا ًت ٌَحعول ؿىل اهلـَوماث ا ٔل ّوً َّة ،واًخّحلّق ممّا ّمت كوهل .ؿىل مس خوى اىلسوشّ ،
ٔب ّؿب ّمعا ٔبفىّص تَ تال لكٌلث ،فدإماكين ٔبن ٔب ّ
ؤرش ابٕظحـي ؿىل ما ٔبفىّص تَ .مفِوم ( ٔبو فىصت) اًىصيس ل ميخكل
مضين حفواٍ اًخّايل :ؿىل الٓدص ٔبن َ
ًـنل ما ٔبحلكّم ؾيَ ،ذون ٔبن
اًـيازص اًبُاه َّة ثكلّ ،لا ٍصحىز ؿىل اث ٍ
ّفاق ٍ ّ
ثضلك ْ
ذب ٍ ّي ٔبو ٔبن ٌس خعَؽ ؾصضَ.
ميكل إماكه َّة اًخّحلّق مٌَ ٍ
مؽ ركلً ،واخَ اهلفِوم اهلـصوف تـغ اًـلداث .اًيّوغ ا ٔل ّول من اهلضالكث اًّيت ًواهجِا ُو اىلسوذًّةُ .ي
اًّشء ٔبو ثكل ّ
ًيعحق ُشا اهلس ّمى ؿىل ُشا ّ
اًؼاُصت ٔبم ل؟ ُي خشغ ّ
هصيس ٔبم
اًضجصت ّاّلي ٔبخَس ؿَََ ٌّ
ذاظا ،و ٔبه َّ ًُس
ل؟ مارا ؾن ّ
اًعيسوق ارلض ّيب؟ ُشا اهلوكف جيبن ٔبن هـرتف ٔب ّن اًىصيس ًُس صُئًا ًّ
رُين ،وًدّسم ابىلسوذًّة نلريٍ من مٌخجاث ّاّلُنُ .يا هخبٔزحج تني اًخّ ّـصف وارل ََقٔ ،ل ّن
تسهي ًَّا ،وٕاهٌّل م ٌ
ٌخج ٌّ
يض يف
مواهجة اذلالث اىلسوذت ُّتبن ؿىل حتسًس اهلفِوم ،وؿىل إدصاخَ من مصثحة اذلسْ ش ارلاًط ،وؿىل اهل ُ ّ
اًىصيس ً ُ َّـصف تفائسثَٔ -بي ابدلَوشٕ -ا ًرا
اًىصيس ثضلكَ ٔبم توػَفذَ؟ إرا اكن
ثفِ ّمَ .مثالُ :ي ً ُ َّـصف
ّ
ّ
اًسمة
ادلشغ ّ
ًـصف ثضلكَٔ -بي ٔبه َّ ًدّسم ثس َلان وػِص -فادلشغ ًُس هصس ًَّإ .ا ًرا ّ
هصيسٔ .ب ّما إرا اكن َّ
الٕحصائ َّة ِم ٕا ّما وػَفةٔ ،بو صلكٔ ،بو الزيان م ًـاُ :شا ما ّميزي اًفىصت ؾن اهلفِوم .وُشا ًًذج اهلحس ٔب اًخّايل:
اًّضوزي ٌَفىصت -ثلّصتيا
ابًصمغ من ٔب ّن رضوزت اًخّـصًف -اهلُالسم و ّ
اًفىصت ٔبنرث معومِّة ٔبو ٔبنرث راث َّة من اهلفِومّ .
هَان ؿام هل راثَٔ ،ب ّما
ً
نثريا من اهلفِومٌَ .خّمَزي تني اهلفِوم واًفىصت ،هلرتخ اًفصض َّة اًخّاًَة :مصحؽ اًفىصت ُو ٌ
اهلفِوم فِو ٔبكصة ٌَوػَفة ٔبو اًـالكة .إرا اكهت اًفىصت ثلذرص ؿىل اذلسْ ش ،فاهلفِوم هي ّمت ابلس خزسام
واًخّـصًفٔ ،ل ّن ثـصًف ّ
وابًّضوزت -ؿالك ًة مؽ ٔبص َا ٍء ٔبدصى.
اًّشء ًلذيض مضيًاّ -
ؿََيا ٔبن هـرتف ٔب ّن ُشا اًخّمَزي ٌّ
ُش ٌَلاًة .وًىٌَّ ٌساؿس ؿىل اًخّفىري حباةل اهلوضوغ ّاّلي ٌضلي اًفىص.
اًسؤال اًخّايل :مارا س ّ
َلري ُشا
ًخفاذي الٕفصاظ يف اًخّيؼري حول اهلفِوم ٔبو ٔب ّي يش ٍء بٓدص ،ؿََيا ٔبن هعصخ ّ
اًخّمَزي؟ يف معَ َّة اًخّفىري اذلاً َّة ُياك متَزيٌ ًحسو ًيا هم ًّماُ .ي جية اًخّـصًف ّمث الاس خزسامٔ ،بم ًفضّ ي
اًسائست يف اًيّعاحئ اًّيت ث ُّوسغ ؿىل اًخّالمِش ًَىذحوا
الاس خزسام ومن ّمث اًخّـصًف؟ اًفصض َّة ا ٔلوىل ِم ّ
ٍ
ظصوحاث ٔبفضي .وًىن اًـىس ممازس ٌة سَمية ٔبًضً اُ .شا الادذَاز اهلِم ًضؽ ٔبزسعو -مٌازص اًخّـصًف
ٔب
ا ٔل ّويل -و ٔبفالظون -مٌازص اًـمي ؿىل اهلضلكة -يف ثلاتي .مسَّمة اًخّـصًف نفـي ٔب ّويل ثلذيض مضيًا مـصفة
ا ٔلفاكز اهلُس خزسمة ُمس حلًا ومن ّمث ّتمَـِا ،ما ًُمىن ٔبن جي ّمس اًفىص .وُشا تسل اًحسء تفصض َّاث ؿا ّمة مذخاًَة،
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ومن ّمث إحساج مفاُمي ٔبو ٔبفاكز ُمس خزسمة .ابث ّحاؿَ اًيّمط ا ٔل ّول س َجاسف ّ
اًعاًة ُملرت ًحا ؿسّ ت مفاُمي ٔب ّوً َّة،
ابًّضوزت ٔبن حيَّي معهل تـس ركل من ذالل فِ ٍم مـ ّمق ٌَمفاُمي اًّيت ٔبحسهثا فامي تـس ذالل
وًىٌَّ ًن حياول ّ
اًىذاتةُ .شٍ اهلفاُمي ل ثل ّي ٔبَم َّ ًة ؾن اهلفاُمي ا ٔلوىل فلس ثـسّ ل ٔبو ثياكغ اًلض َّاث اًّيت ّمت ظصهحا يف اًحساًة.
مهنج ؿىل بٓدص ،وًىٌيّا هسؾو إىل اًخّفىري
ّلكل هلرتخ اًـمي مبحس ٔب «اًخّ ّـصف ؿىل اهلفِوم» .ل هياذي تبٔوً َّة ٍ
ذاظة ٔب ّن تـغ ّ
اًع ّالة سرياتحون
ابٕماكه َّاث خمخَفة ومبزياهتا اهلخـسّ ذت ؿىل اهلُس خوًني اًفَسفي و ّاًرتتويّ .
هلساز ٔبنرث من كريٍ ،ما سُساؿسٍم ؿىل تياء فىصٍم ارلاض .س َرخاز اًحـغ الاهعالق من حصنة ؿا ّمة ،ما
ٍ
كس ًؤذّي إىل ؿسم اًوضوخ ،تُامن س َرخاز اًحـغ الٓدص الاهعالق من كواًة حمسّ ذت ،ما كس ًؤذّي إىل حت ّجص.
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ؿىل اهلفِوم ٔبن حيمي إماكه َّة اًخّ ّـصف إًََٕ ،ا ّما من ذالل ثـصًفَٔ ،بو -وا ٔلٍم -من ذالل اس خزسامَ .فـَََ،
ً
مثالٔ ،بن ٌساؿس يف ح ّي مضلكةٔ ،بو ٔبن جيَة ؿىل سؤالٔ .ب ّما هم ّمخَ ا ٔلساس َّة فِيي إكامة ّاًصواتط .مفِوم
«اًكٔش» ٍصتط ّ
ابًصمغ من اًفصوكاث اًـسًست تُهنا .ابلٕضافة إىل ركل ،ؿَََ ٔبن ًعي
لك اًىؤوش تحـضِا ّ
مععَحني من هؼامني خمخَفني تحـغٔ .كن ٍصتطً ،
مثال ،مفِوم اً ٔكش فـي ّ
اًّشة واهلاء هوهَ وس َةل .فىصت
اًـالكة ُشٍ ًُست ا ّٕل اس ً
ؿاذاي .وًىن حز ٌء هحريٌ من ثسزٌس اًفَسفة ؾحازت ؾن حـي ّ
اًعاًحة ثـي ما
خسلل َّ
ذاظ َّاث
مـىن ًخجاوس اًحسهيييُ .شٍ ّ
ُو ؿاذي ،وحـَِا تشكل ّ
حتوهل إىل ما ُو كري ؿاذي من ذالل إؾعائَ ً
اهلفِوم واًخّفِّم .ما ّاًصاتط تني اًكٔش واهلاء؟ اً ٔكش حتخوي ؿىل اهلاء .ما وزاء الٕخاتة اذلسْ س َّة ،ؿََيا ٔبن
هالحغ ٔبه ّيا ٔبذزحٌا مفِو ًما خسًسً ا :الاحذواءٔ .ب ّما يف حاةل اًىؤوش ايلخَفة ،فِرخَف ذوز ُشا اهلفِوم :ىصى
اًعفاث ،ول ًس ّل
هوؿًا بٓدص من ّاًصاتط وُو اًـمومِّة ٔبو اًخّجصًس ،اًخّعيَف ّاّلي جيمؽ تني هَانث ثدضاتَ يف ّ
ُيا ؿىل ؿالكة س حخِّة ٔبو كريُا .كس حوكن ُيا إماكه َّة ٍمتَ ٍزي بٓدص تني اًفىصت -ا ٔلكصة إىل اًخّعيَف -واهلفِوم.
دصا من
هوؾي ٔبنرث من هوهَ وػائفًِّاُ .شا الٕحصاء اًث ّاين ّاّلي هخلكّم ؾيَ ًعصخ هوؿًا ب ٓ ً
ٕاه َّ إحصا ٌء ٔبًضً ا ،وًىٌَّ ٌّ
اهلضالكثٔ .بس ئةل نؼ «ما وخَ ّ
اًض حَ تني ُشٍن ا ًّض َئني؟» ٔبو «ما اىلمول اهلُضرتك تني ُشٍن اًىِاهني؟»
خمخَفة ؾن «ما ُو اًخّفاؿي ّاّلي ٍصتط تني ص َئني ٔبو فىصثني؟».
اهعالكًا من ُشاً ،بس ؿس ٌذ من اًخٌّلزٍن .ما اهلضرتك تني «ا» و «ة»؟ ما اًـالكة تني «ا» و «ة»؟ ما
مـىن ًِشٍ ازلةل ٔبو ثكل؟ ىصى ٔب ّن ذَق ّاًصواتط ٔب ٌمص ظـة .تعحَـة اذلال
اهلفاُمي اهلُس خزسمة اًّيت ثـعي ً
اًسائس« :ل
ُياك مِو ٌل ىلازصت اًفىصت وحـَِا حدُسة ؾزٍهتا ّاّلُي َّة ،يف فصذاهُّهتا ارل ُْبًّة ٔبو اًفىصًّة .واًخّـحري ّ
ؿالكة ًِشا تشاك!» ؾحازت ؾن متؼِ ٍص واحض ًِشٍ اهلُحازصتُ .شا اًخّـحري ًؤ ّخي ح ّي اهلضلكة ٔبو تَوزت اًفىصت إىل
وابًصمغ من اًخّلاتي ّ
اًضلكيً -مت ّاًصتط
ٍ
سمن ًن ًبٔيت .وابًـىسُ ،ياك َؾ َصط مدّسق مؽ ّاّلي ًلدهل ،حِرّ -
49

رصح لحئة
تني ا ٔلفاكز ذون ٔب ّي اؾ ٍ
خحاز ٌَميعق ٔبو اهلاُ َّاث َّة ،وذون ظَاكة ركل ّاًصاتط ٔبو ادذحازًٍُ .ض حَ اهل ُ َ
ٍ
اظعياؾي .اًؼ « »doxaاًفَسفِّة ثدّسم تيفس
ثضلك
اهلخفصكة ٔبو اًّيت ّمت ّتمَـِا ٍ
مضرتايثٍ :لوؿة من ا ٔلفاكز ّ
ّ
ّ
اًـةل ،وركل ثسخة زقحهتا يف اذلفاع ؿىل ادلّ كّة تبٔ ّي مثن ،ادلّ كّة اهلُصثحعة تدضوًَ اًخّـصًف .واًلَق اهلصافق ًِشٍ
ّاًصقحة جيـي ثكل ادلّ كّة ٔب ٍّم من ٔب ّي يشء.
اًعـوتة يف اسدِـاة ٔب ّن اهلفِوم ًُس ا ّٕل ٔبذا ًت راث ظحَـ ٍة مائـة ،كس ثؼِص توضوخ ٔبو ل ثؼِص يف
حوكن ّ
اهليخج اٍهنّ ايئ .نٌل ٔبّنّ ا حوكن يف اًلسزت ؿىل حتسًسٍ وثوضَح مـياٍ ،وركل تلاًة رشخ اس خزسامَ .إرا ػِص
اهلفِوم يف مج ٍةل ما ،جية اًخّ ّـصف ؿىل اًلكمة اهلفذاحِّة اىلوزًّة يف اًلض َّة اهلعصوحة ،وثلِمي وسن مـياُا
وثحـاهتا ،وزؤًة ادلسًس ّاّلي جيَحَ اهلفِوم ،واًدّساؤل ّمعا جيَة ؿَََ .إرا اث ّضح ٔب ّن اهلفِوم ًونّس ٔبو جيَة
ابًّضوزت ٌ
اًسَة .ابًخّايل ؿََيا ٔبن هفِم مارا ٌسَة ،مارا ٍصفغ ،ومارا
ؿىل يش ٍء ما ،فِو ّ
صلك من ٔبصاكل ّ
ًلومٌَ .لِام تشكلًُ ،مىن اس خزسام مدس ٔب ا ٔلضساذ .ما ّاّلي س َحعي يف حال قَاة ُشا اهلفِوم؟ ما ُو
ّ
سَة ُشا اهلفِوم؟ ما ّاّلي ٍصفضَ؟ ما ّاّلي خي ّحئَ؟ ؾيسُا ،جية ظصخ ّاًصُانث اهلُصثحعة هبشا اهلفِوم
ثضلك ٔبفضي ،وؿىل ثلَري اهلفِوم يف حال ّثحني ٔبه َّ كري مالمئ ،تـس
ابًخّحسًسُ .شا ٌساؿس ؿىل فِم ما كِي ٍ
إدضاؿَ لدذحاز مـياٍ .يف حال قَاة اهلفِوم يف اًلض َّة ،جية اًخّـحري ؾن ركل يك ً ّمت ثلِمي اًلض َّة.
ّ
وابًعحؽ ،ابٕماكهيا -إرا احذجيا -ظَاكة ُشا اهلفِوم كري ّ
اًؼاُص يف كض َّة إضافِّةٔ .بو كس وس خزسم اهخٌاءٍ يك
هعَف ُمضلك ًة خسًستً .عَاكة اهلفِوم كري َّ
اهلـب ؾيَ ميىٌيا ٔبًضً ا اس خزسام مدس ٔب ا ٔلضساذ .ؿىل مارا ّتَة ُشٍ
اًلض َّة؟ هَف ثخفاؿي ُشٍ اًلض َّة مؽ ما ّتَة ؿَََ؟ هَف ثخـازط ظفذاٌُل؟ مبا ٔبه ّيا هـمي ُيا ؿىل اهلس خوى
الاهـاكيس ٌَفىص ،ؿََيا ٔبن وس خحّض اًيّلِضاث اًفَسفِّة اًىبى :اًفصذي واًلكّيّ ،اّلايت واهلوضوؾي ،اهلخياٍ
و ّاًالمذياٍ ،اًيّومني و ّ
اًؼاُصت ،إخلُ .يا هلرتخ ؿىل اًلازئة ّ
الاظالغ ؿىل اًفعي ّاّلي ًدٌاول اًيّلِضاث.
اًسائست يف ُشا اًيّوغ من اًخٌّلزٍنِ ،م زفغ اسدِـاة اًخّلاتي ،وركل ثسخة اهلَول
واحست من ّ
اًعـوابث ّ
حنو اًًّسخِّة واًخّوافلِّة ،ز َ
فِليت ؾرصن .ؾيس ثـصًف ؿالك ٍة تني كض َّخني ،وسمؽ اًيّاش ًلوًون «ل ؿالكة ًِشٍ
تخكل»ٔ ،بو «ُشٍ حوكّي ثكل»ٔ ،بو «ُشٍ ثضفي من ادلّ كّة ؿىل ثكل» ،وًىٌّيّا ك ّي ما وسمـِم ًخحسّ زون ؾن
ذاظة مـ َّية،
اًخّلاتي .ؾيس مواهجة هلِضة اًفصذي واًلكّي ،واًّيت جساؿس ؿىل اًخّمَزي تني كض َّة ؿا ّمة وحاةل ّ
سّنى اًىثري ًرت ّذذون يف اًخّلكّم ؾن اًخّلاتي وًفضّ َون اس خزسام اًخّـاتري اهلشهوزت .وُشٍ ًُست مبضلكة يف
رصح اًوحِس ُو ؿسم اًخّـحري ؾن اًخّحسّ ايث اهلعصوحةً ،ىن يف ُشٍ اذلاةل ًمت حمو ثحـاث اًلض َّة
حال اكن اهل ُ َ
يك الٓدص ّاّلي كس ًد ّدـَ ّ
اًعاًة ٌَِصوة من اًخّلاتي ُو
وًمت جضوٌش اىلوز اهلفاُميي .ا ٔلسَوة اًالكس َ ّ
اس خزسام اهللازهةٔ :بي « ٔبكي و ٔبنرث» .فّناٍ ٍىذة ٔب ّن اًلض َّة ا ٔلوىل حمسوسة ٔبنرث من اًثّاهَة .وًىٌَّ تشكل
ابًصمغ من ٔب ّن مـىن مفِوم «اىلسوش» س َرخَف
ٍصفغ وظف اًلض َّة اًثّاهَة ،فِو وظفِا ثَلائ ًَّا ،ساًح ًَّاّ .
جمصذ»ٔ ،بو « ُمهبم»ٔ ،بو «ؿام»ّ .لا جية الامذياغ ؾن
حسة ما س َضؽ يف ٍ
ثلاتي مـَ« :لكّي»ٔ ،بو « ّ
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ثضلك حمسّ ٍذ ٔبنرثّ .
اًعاوةل اهلصتّـة ًُست
اس خزسام اهللازهةٔ ،بي اًؼ « ٔبكي و ٔبنرث» ،يك ًمت وظف اًلض َّة اًثّاهَة ٍ
« ٔبكي اس خسازت» من ّ
اًعوةل اهلس خسٍصت ،وٕاهٌّل ِم ظاوةل مصتّـة .من اهلِ ّم اسدِـاة ٔب ّن اس خزسام ا ٔلضساذ يف
زيايئ ّ
مـني ٌساؿس ؿىل حتسًس اًفىصت وٕادضاؾِا ًالدذحازُ .شا اًخّمصٍن ٌساؿس ؿىل إدصاح اهلفِوم من تسهي َّخَ
وٕاجصاسٍ من ذالل ضسّ ٍ .إًَنك اهلثال الٓيت :ثلرتخ ظاًحة وظف كض َّ ٍة ؿا ّم ٍة تبّٔنّ ا «صامةل» ،وتـس حصذّذ ،ثعف
اًلض َّة اًّيت ثلاتَِا -اىلسوسة ٔبنرث -ؿىل ٔبّنّ ا «ظحَـ َّة» .تـس ؿس ٍذ من ا ٔلس ئةل ،ثلرتخ «اظعياؾي» ًَىون يف
اظعياؾي؟ حصفغ ّ
ثلاتي مؽ «ظحَـي»ٕ .ا ًرا ّ
اًعاًحة ُشٍ اًيّدِجة ،وجسددسل «ظحَـي» تؼ «ذاض».
اًضامي
ٌّ
اكن ابٕماكّنا ٔبًضً ا ٔبن ثـاجل هلِض ًة خسًست ،نؼ «ا ًّعحَـي والاظعياؾي»ً ،و اكن ابٕماكّنا ثحُِهنا .وُىشا ثُعاػ
ادلّ لةل تفضي مدس ٔب ا ٔلضساذ ،ما ٌساؿس ؿىل ثوضَح اهلفِوم واهلُيض يف معَ َّة اًخّفىري هبسوءٔ ،بو ّ
حت ؿىل
ظصخ مضالكث خسًست .يف ُشا اهلثال اىلسّ ذ ،س خعَف ّ
ذاظة»،
اًعاًحة كض َّ ًة ثـخب «صامةل» و ٔبدصى « ّ
وسرتتط تني الزيدني ،ما سُساؿس ؿىل إدضاغ اًلض َّة « ّ
اًضامةل» ًالدذحاز .وُشا تعصًل ٍة واؾَة وتٌُّة،
وًُس تعصًل ٍة ُمهبمة ،وحسْ س َّة ،ومضي َّة .من اًـلداث ا ٔلدصى اًّيت كس ثؼِص يف ُشا اًيّوغ من اًخٌّلزٍنِ ،م
زفغ اًـمي يف جمال اهلىث ّف .وركل ٔل ّن جمال الامذساذي ًحسو ؿاذ ًت مصحيًا ٔبنرث ول ًثري اًلَق تيفس ذزخة
لكٌلث وكض َّ ٍ
اًعاًة ٔبن ًضَف ٍ
هلِضَ .تسل ٔبن حيَّي اًلض َّة اهلعصوحةً ،فضّ ي ّ
اث خسًستٔ -بو ٔبمثةل -مسّ ؾ ًَا
ٔبه َّ ًلوم تشكل هبسف رشخ اًلض َّة ا ٔلوىل .وًىن يف اًواكؽ ،ما ًضَفَ ٕا ّما ًيسزح حتت فىص ٍت ٔبدصى وفـَ ًَّا ل
ٍىصز ٍ
جلكٌلث ٔبدصى ما ّمت ثوهَسٍ يف اًلض َّة ا ٔلوىل.
ٌّشخ ا ٔلوىلٔ ،بو ٔبه َّ ًيسزح وسخًِّا حتت اٌَّلو ،وابًخّايل ّ
عصق ًخحـاث
ٔبحِانً  ،يف اذلالث اًلََةل اًّيت ًَـة فهيا اذلغّ ً
ذوزا ،جُّشخ اًفىصت فـًََّا ،وًىن من ذالل اًخّ ّ
اًسخة ثس َطٌ :ا ّٕن ا ٔلفاكز اًّيت هعَلِا ثحسو ًيا تسهي َّة دلزخة
اًفىصت ،وًُس من ذالل مواهجة اًفىصت راهتا .و ّ
ماكن
ٔبه ّيا ل ىصى من ّ
ذاظ ًة ٔبه ّيا هفضّ ي «اهلُيض كس ًما» ،فاًحلاء يف ٍ
اًّضوزي ٔبن هثلي رُييا حباٍهتا ٔبو مـياُاّ .
ماكن واحس ٌساؿس ؿىل َم َ
ضلكة اًفىصُ ،شا ارل ََاز ل
واح ٍس مؤملٌ ٌَلاًةّ ،لا هفضّ ي ّاًصوغ .مؽ ٔب ّن اًحلاء يف ٍ
ًدّسم اب ًّضـح َّةٌ .سدسِي ّاّلُن إضافة ٔبفاكز خسًست تسل ٔبن ًخـ ّمق يف اهلفِوم وًـمي ؿىل اًخّـََي اهلفاُميي.
مثريا ًالُامتم ،وًىٌَّ يف اًىثري من ا ٔلحِان ًوضؽ يف إظاز اًخّحسًس
ميىن ًخـصًف اهلفاُمي ٔبن ٍىون متصًيًا ً
خمزت ًل وحم ِسذًا.
اهلُعَق وادل ّامس ،ما جيـهل ِ
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تعلّم أم معجزة؟

جية إذزاح اهلٌلزسة اًّيت وظفٌاُا يف ُشا اًفعي ،يف معَ َّة ثسزٌس اًفَسفة ،وٕا ّل جية اًخّوكّف ؾن اًخّوكّؽ
اًعاًحة س خلوم مبـجزت وّتس ّ
ٔبن ّ
اًعصًلة ًخفِّم فىصُا ًوحسُاٌَ .لِام تشكل ،جية ٔبن ًمت ثحُني معَ َّاث اًخّفِّم،
اهلسزسةٔ ،بو ٔبحِانً تـغ ّ
يك ل ًـخلس ّ
ارلاظة اًّيت ل
اًع ّالةًً ،ذجون مفاُميًا تفـي ؾحلصٍّهتم ّ
اًع ّالة ٔب ّن ّ
مثَي ًِا .نٌل جية حتسًس ارلَوظ ّاًصفِـة يف ثكل اًـمَ َّاث وثحُِهنا .كس حىون تـغ ّ
اهلسزسة،
اًعاًحاثٔ ،بو ّ
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حَـي ،وًىن ًُس ً
اًعفّ .
وحت ًو اكن
كاذزاث ؿىل اًخّفِّم ٍ
مـلول ثـممي ُشٍ اًلسزت ؿىل ازلَؽ يف ّ
ثضلك ظ ّ ٍ
حارضا ،ميىن ّ
ثـنل اًىثري من ثفِّم اًخّفِّم .ؿسم حاخة موسازث ٍ
اًعوًفِج ل ثـين ٔب ّن ابيق
دلزوش يف ّ
اذلسْ ش ً
ىب ٔبن هـخب ٔبه ّيا ّ
اًاكئياث اًخّشًّة اًـاذًّة ابٕماكّنا ٔبن جس خلين ؾهنا ٔبًضً إ :اه َّ من اًخّ ّ
وظالتيا ًس يا حباخة ًِشٍ
اهلٌلزسة .ؾيسما ُحي َّسذ اهلفِوم ابهلفاُمي اًلامئة اًّيت حزمع اهلوضوؾ َّة ٔبو ّ
اًضموً َّة ،اًيّاّتخني ؾن ؾحلصًّة ظاحة
اًعاًحاث اًّيت ًُست سوى ّتمَ ًـا لك ٍ
اًعالة و ّ
ىىف ؾن اًخّفاحؤ تبٔظصوحاث ّ
اهلفِوم ،ل تسّ ٔبن ّ
ذحاساث مل
فاكز خاُزت .اًخّفِّم و ظَاكة اًفىص اًفصذي ّ
ٌضالكن كَة اًخّفىري وٌُل ؿامال اًخّلِمي
ًفِموُا ا ّٕل حزئ ًَّا و ٔل ٍ
اًفـَ َّانّ ،لا هسؾو ًخسزٌس ممازس هتٌل تسل الانخفاء جزايزت اهلخاحف.

الفصل الخامس
ال َمش َكلَة
اًىثري من ا ٔلظواث ثـَو معاًح ًة ابًٕلائَٕ .اه َّ
ٕصاكيل؟ ُشا اهلععَحُ ،شا اهلفِوم ُمرج ٌي دلزخة ٔب ّن َ
ما ُو ال ّ
مفِو ٌم ُمهبم ،مـلّس ،كري مفِو ٍم ،وًىٌَّ ٔبًضً ا ُم ّ
سعحٔ ،له َّ ٍمتسّ ذ وٌ ُس خزسم يف ٔب ّايمٌا ُشٍ يف اًـسًس من
اولالث .وًىن كس ٍىون من اًواحة كدول ُشا اًدّسعَح وحلِلة ًِشا اهلفِوم ،ووحلِلة ٔل ّي مفِومٔ ،ل ّن
ٌَعفة
ثـممي مسخَ الٕحصائ َّة ثضمن حِوًّة حوُصٍ مؽ وحوذ دعص إرابهل .ابٍهنّ اًةَ ،مل ثُـخب الاس خثٌائ َّة ضٌلنً ّ
اًـحلصي
اًعازذة اًّيت ثبس توضوخ تـس جسمَهتا؟ ٔبًُس
ّ
اًفَسفِّة؟ ٔبل ثََُرّط ؾحلصًّة مفِو ٍم ما يف تسهي َّخَ ّ
ُو من ميخكل اًيّؼصت اًث ّاكدة اًّيت جس ّ
دضف اًخساظة من اًوُةل ا ٔلوىل؟ ا ٔلص َاء اهلُهبمة ثحلى نشكل ،كري
حت اٌَّحؼة اًّيت ً ّمت فهيا الٕصازت إىل ّ
مصئ َّة ،راث ٔبًو ٍان و ٔبصاكلٍ كري واذصة ّ
اًّشء وجسمَخَ ،تـسُا ،ل
اًّشء نٌل اكن ٍصاٍ ساتلًاً .ودل ّ
ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ٍصى ركل ّ
اًّشء ،وٌ ُس ّمى ،وً ُ ّـصف من كدي اهلفِوم ّاّلي
ًدلٍ .لكٌّل اكن ُشا ّ
ػاُصا ٔبنرث ،لكٌّل اكن اهلفِوم ًدّسم حبَوًّة ٔبنب .اًفىص ّاّلي مي ّجس اهلفِوم اًيّرحوي،
اًّشء ً
ضوٍّ .لكل إرا اكن مفِوم الٕصاكًَ ّة ًخالىش يف
اهللذرص ؿىل ٍلوؿ ٍة ظلري ٍت ثـخب هفسِا اكفِةُ ،و ٌ
فىص ُم ّ
اًسَمي اهلُضرتك و ّ
اًضامي ،يك ىصى ووس خحسن
ا ٔلرُان اًيّرحوًّة ،كس ٍىون من اًواحة ظصحَ ؿىل اهليعق ّ
هدِجة ثفاؿهل مؽ ُشا اهلفِوم.
.1

مش ِ ّكك

ًضم ًعصخ ُمضلكة وًُل َِق ،ابًخّايل ّ
ٕصاكيل ٌض ِىّم ،فِو حام ٌي ٍ ّ
حير ؿىل اًيّلاص .يف اًفصوس َّةٍ ،وكن
ال ّ
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ٕصاكيل» يف ؿسم اًَلني ّاّلي ًسفؽ حنو ّاًرتذّذ كدي ثعسًق ٔب ّن هَانً ما
اهلـىن اًخّازخيي ا ٔل ّول هلععَح «ال ّ
هَان ًدّسم اب ٕلصاكً َّة .اهلضلكة ابًَونه َّة ثـين «ٔ ،»problemaبي ما ٍُصىم تَ
ٕصاكيل ٔبو كدي اس خزسام ٔبي ٍ
ا ٌّ
ٔبمام ٔبكسامٌا ،اً َـلدة اًّيت كس ّ
هخـرث هبا .يف ٔبحسن اذلالثّ ،تشة اهلضلكة اهدداُيا ُوّتبن ؿىل إتعاء ُدعان
اتخساء من
وؿىل تشل جمِو ٍذ ٕا ّما ًخفاذهيا ٔبو ًُصهوهبا .يف ٔبسو ٔب اذلالث ،ثُلاظـيا اهلضلكة متا ًما وجض ُّي حصنخياً .
ٕددازي
دصٍن ،وٌُل ال ُّ
اكهطّ ،مت ثـصًف ّ
اًعفة ا ٕلصاكً َّة ؿىل ٔبّنّ ا مًسوتة ٌَفصض َّة وؿىل ٔبّنّ ا ثلاتي مععَ َحني ب ٓ َ
وزي (اهلُثخت) .تني اًَلِيني اًخّاًَني ،فـي الٕميان واً َـصط ،جنس ؿسم اًَلنيّ ،
اًؼي ّاّلي
(اهلونّس) و ّ
اًّض ّ
ُحيسج ّ
اًضم.
ٕصاكيل ً ًُسة ٌَممىن وًيسزح حتت اًفصض َّةّ .
حت ؾيسما ثحسو اًفصض َّة رضوزًّة ول ميىن ثفاذهيا ،نٌل يف
ال ُّ
اًعَاكة ا ٕلصاكً َّة.
ايض ا ٔلسايس يف ؿنل اًـٌلزت ا ٔلفالظوينٔ ،بي يف حاةل اًفصض َّة ّ
اًّضوزًة راث ّ
حاةل ّاًالافرت ّ
إّنّ ا فصض َّ ٌة ابمذَاس ٔبو سَة ذلاةل اًفصض َّةً .
مثالٔ ،بل جية ٔبن هفىّص توحست ّاّلاث كدي ٔبن وس يس إٍهيا ً
َلول؟
و ٔبل جية إهخاح معاذزت ؾن وحست اًـامل يك وس خعَؽ ٔبن ّ
هخلكم ؾيَ تعصًل ٍة ٔبو تبٔدصى؟ وركل مؽ اًدّضىِم
تعحَـة ثكل اًوحست .إر إن اكن ابٕماكهيا ثوهَس ،اس خلصاء ،اس خًذاح ،إزحاث اًىثري من ا ٔلص َاء ؾن اًـامل
وا ٔلٌْس ،سُدس ٔب رسح اًفىص ابًضّ لط حاهلا هحس ٔب تفِم ٔبو حتسًس وحسحهيٌل .وُىشا جنس ٔبهفس يا جمباث ،ذون ٔبن
هفىّص تخكل اًوحست وذون ٔبن وس خعَؽ اسدِـاهبا ،ؿىل اؾخحاز ُشٍ اًوحست كري اهلفِومة معاذز ًت يك ىمتىّن من
اًخّفىري .إرا ثوكّفٌا ٌَحؼ ٍة ٌَدّساؤل ؾن ّ
اًّشؾ َّة اًّيت ٍصحىز ؿَهيا ُشا ارلعاة ،سّنى اًث ّلصت تشاهتا ثبس ٔبو
ذريا ،ىصى
ثفصط هفسِا ؿىل هؼصاثيا اهلشؾوزت؛ ٕا ًرا جس خـَس اهلُعاذزت اهلزؾومة ظحَـهتا اًفـَ َّةٔ ،بي اًفصض َّةٔ .ب ً
ٔبه ّيا اهخلِيا تـغ ارلَازاث وثلسّ مٌا هبا ،وكس ىىون ٔبرسؾيا تـغ ّ
اًّشء يف مضازنخيا يف كضااي ُمؼَمة ،تسافؽ
ابًسخة ّاّلي ٍوكن
وؾي ّ
اًوػائفِّة ،واًيّفـ َّة ،وتسافؽ ّاًصقحة يف اًخّلسّ مُ .شٍ اولاسفة مّشوؿة ،ظاهلا ظاحهبا ٌ
اًفصذي» مثالن
وزاءُا ،وظاهلا اكن اًلصوز ّاّلي زؿاُا واؾ ًَا ابًخّجاوس ّاّلي حعي .مفِوما «اًلكّي» و« ّ
حِّسان ؿىل ا ًّعحَـة ا ٕلصاكً َّة ٌَمفاُمي اًرتوس يسهخاً َّة.
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ّ
الّلافتراضً

ّاًزمان ،اهلاكن ،ا ٔلٌْس ،اًوحست ،اذلصًّة ،اًوحوذ ،اًـلي ،ومفاُمي ٔبساس َّة ٔبدصى رضوزًّة ٌَفىص؛ واًفىص
ضلكة .اهلَضلكة ًُست ً
رضوزت ٌّّلُن و ٔبساش جمال اًفَسفةّ ،لكل مجَؽ ٔبسس ارلعاة ذاضـ ٌة ٌَ َم َ
فـال
اهلىون ٌَمفِوم واًفىص ّاّلي ٍصؿاٍ .همٌل اكهت ثكل اهلفاُمي
ذازحًِّا وؾصض ًَّا ،وٕاهٌّل ِم ادلوُص
ّ
اذلَوي واًـيرص ّ
اًرتوس يسهخاً َّة «واذصة» ،ظحَـهتا اهلرتذّذتٔ ،بو اهلَخخسةٔ ،بو اهلخياكضةّ ،تبن ٔبن ّ
ختىل ؾهنا يف اًوكت ّاّلي
هؼن فَِ ٔبهيّا ٔبحوكيا كدضخيا ؿَهيا ابٕحسى اًـمَ َّاث اًفىصًّة.
ّ

53

ميىن حتوًي ٔبي كض َّة إىل إصاكً َّةٔ ،ل ّن ٔبي كض َّة حتمي ؿالك ًة حمسّ ذت تني مععَحني .ميىن ظَاكة ؿالكة
مععَح ٍ
اثًرٔ ،بو ّ
حت زاتؽ ،إخلُ .شٍ اًـمَ َّة
تني اهلععَح ا ٔل ّول واًث ّاين ،نٌل ميىن إذزاخَ يف ؿالكة مؽ
ٍ
اهلخياَُة واىلسّ ذت -ثلصً ًحاّ -تـي اسدِـاة ا ٔلص َاء كري اثتخًا ،وًىن ُياك مععَحاث ٔبو مفاُمي ثحسو مذضميّة
يف اًـالكةٔ -بنرث من كريُاً -يوغٍ من ٔبهواغ اًلريًّة اًضّ مي َّة وًُس ارلازحِّة .متخكل ُشٍ اهلععَحاث ٔبو اهلفاُمي
ّكوت فىصًّة ػاُصت؛ ميىن ٔبن وس ّمهيا ابهلفاُمي ِّ
اهلؤسسة ٔبو اىلسّ ذت ،وركل حسة ما إرا نيّا هخذسئ هبا اًـمَ َّة
اًفىصًّةٔ ،بم ٔب ّن ثكل اًـمَ َّة ّتس فهيا ٔبخَِا وحىمتي فهيا ،وؿاذ ًت ل فصق ُياك تني الزينيُ .شٍ اهلفاُمي ِّ
اهلؤسسة
حمىو ٌم ؿَهيا ّ
ابًالفرتاض َّةٔ ،ل ّن مـاىهيا ثبٔيت من فصض َّاث ل ميىن ظَاقهتا ،وًىهنّ ا رضوزًّةٔ ،بي ٔبن
ّاًالمّشوظ ًضؽ ً
رشوظا ٌَفىص.
من ا ًّعحَـي ٔب ّن ثعحح اًلض َّاث اهلصثحعة هبشٍ اهلفاُمي مفازكاث ،فِشٍ اهلفاُمي ّتشة اًدّساؤل ،وثًذج
اًخّياكضاث واًيّلِضاث .مك من اًدّساؤلث واًلض َّاث اهلخياكضة متحوزث حول اًواحس واهلخـسّ ذ ،اهلخياٍ
مىوهة من ٔبفصا ٍذ ل هؼري
و ّاًالمذياٍ ،اذلصًّة و ّ
اًّضوزت ،اذلشز واهلخواظي ،ا ٔلٌْس واٌَُّْس؟ اًـسًس من ا ٔلسواح ّ
جضلك ً
ًَِخهتم ،و ّ
ًخجز ٔب ،ومؽ ركل ل ٌس خعَؽ اًـلي ٔبن ٌس يس إٍهيم ٔبي واكؽ ٍ «مَموش» .وُا حنن
ثلاتال ل ّ
حوُصا ووحوذًاً ،ىٌّيا وس خعـة ثـصًف رواهتم ثّش ٍء بٓدص كري
جمبون ٔبن منيحِم ً
ذوزا ٔبساس ًَّا ،وابًخّايل ً
اٌَّلو اهلُضحم ،فٌلول :ا ٔلٌْس ُو ا ٔلٌْس ،اًوحست ِم اًوحست .ؿسا ؾن ركل ،ؾيس إذذاًيا ٔب ًّاي من ُشٍ
متزيا.
ّتاوسا م ّ ً
اهلفاُمي يف ؿالك ٍة مؽ راثَ ،كس ىىون يف ظسذ إُساء ٔبهفس يا ً
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مجموعة أسئلة

ٕصاكيل ُو ما هيصة مٌّا ،وًىن ُشا ل ًـين ٔبن ل حناول مٌح ثكل اًفصٌس ِة اًِازتة واك ًـا .فىِف ًِا ٔبن
ٕا ًرا ،ال ّ
هخجص ٔب ٔبن هونّس ٔبي يشء ٔبو ٔبن هثخت ٔب ّي يش ٍء يف ُشا ّ
اًضبٔنُ .ا حنن جمبون ؿىل
هتصة مٌّا ذون واكؽ؟ ل ّ
ظصخ ا ٔلس ئةل .وُا حنن جمباث ؿىل ظَاكة مفازكاثٔ .ب ّي ثوهَ ٍس س مييض إىل مفصمة ّ
اًّشوظ حتت قعاء
اًفـي اهلّشوظُ .شٍ ّ
وذاظ َّاث ،وحتسًس ،واذزتالٍ رضوزي كس
اًضلك َّة س خوذي تَ ّ
ابًّضوزت إىل ػصوفّ ،
ابًصمغ من ٔبه َّ كس ٍىون ماكّنا.
ل هتصة مٌّا ظحَـخَ .ؿََيا ٔبن هخلسّ م يف ظص ًٍق هـصف ٔبه َّ اًوخَ الٓدص ٌَحلِلة ّ
إّنّ ا مـىوس َّة واكؽ ٍ ل مـىن هل ا ّٕل ؾيسما هـنل ٔب ّن ل مـىن هل .كري اهلّشوظ مونّ ٌس ل ميىن ذمعَ ،واهلّشوظ
مسؾو ٌم ل ميىن ثوهَسٍ.
ٕصاكيل
صاكيل اهلُض ّخق -تعحَـة ا ٔلمص -من اهلـيَني ا ٔل ّوًني .تـسما ز ٔبًيا ٔب ّن ال ّ
ّلا هلرتة من اهلـىن اًث ّاًر ً ٕال ّ
مضىّم وافرتايض ،ىصى ُيا ٔبه َّ ٔبًضً ا ٍلوؿة ا ٔلس ئةل اًّيت ًعصهحا ٌ
موكف ٔبو كض َّ ٌة مـ َّية .ميىن ثَرَط
ٍلوؿة ا ٔلس ئةل ثكل يف سؤالٍ واح ٍس ّ
جيسس معومِّة اهلوكف
مـني ًُـخب الٔنرث حوُصًًّة و ّاّلي ًُفرتط ٔبن ّ
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اًسؤال
اًسؤال اهلُـاٍَن ،وجُس ّمى ُشٍ اولموؿة ابٕصاكً َّة ّ
اهلعصوخ .وكس حىون ٍلوؿة من ا ٔلس ئةل اًفصؾ َّة ؾن ّ
ٌَسؤال ا ٔلولّ .
ا ٔل ّول ٔبو اب ٕلصاكً َّة ّ
ثضلك ٔبو تبٓدص-
ابًعحؽ ،ميىن اسددسال مععَح «إصاكً َّة»ٍ -
اهلحعية ّ
اًسؤال»ٔ ،ل ّن ٍلوؿة ا ٔلس ئةل ميىن ثَرَعِا يف سؤال و ٔل ّن اهلفازكةٔ -بو ٔب ّي كولٍ ًضؽ اًـلي ٔبمام
مبععَح « ّ
حت إرا ّمت اذزتال ّ
لك ركل إىل كض َّة ّ
مضلكة -ميىن اسددساًِا ثسؤال .مؽ ركلّ ،
اًضلك ،فِحسو ٔب ّن هلسبٔ ِةل
ّ
لك ُشٍ حوُصُا .اًخّمَزي تني اًوحست واًخّـسّ ذًّة كري مّض ّ
حت يف حسًثٌا ؾن ا ٔلصاكل .نشكل ُو
اًض ِ
اًسؤالّ ،
تلغ اًيؼص ٕارا اكن مفازك ًة ٔبو فصض َّة .وًىن ًحسو ًيا ٔب ّن دوط ُشٍ اذلصة
اًخّمَزي تني اًخّوهَس و ّ
ًُس ٔبوًوً ّ ًة الٓن.
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سؤال
إعادة تأهٌل ال ّ

نثريأ ،لّنّ ا ثلوذ
اولال ّاّلي ىصى من ّ
اًّضوزي اًـمي مضيَ الٓن ُو ؾحازت ؾن مسَّمة حُزجع اًفَسفة ً
ابس متصاز إىل ّاًصًحة من ّاًص ٔبئ ،بو اًـاذتٔ ،بو اهلُـخلسُ .شٍ اهلسَّمة مذـَّلة تلمية ا ٕلصاكً َّة راهتاُ .شٍ اًحلـة
اًسؤال مصضً ا ل ٌ ُضفي مٌَ ا ّٕل
اًسائس ّ
ٕصاكيلً .ـخب اًفىص ّ
اًـمَاء مذـَّلة مباكهة ّ
اًسؤال وثبٔزريُا ؿىل ماكهة ال ّ
اًسؤال ّاّلي ل إخاتة ؿَََ اكهلعصكة ذون ًس واك ًّسفِية ذون كدعان ،ل فائست مٌَ .وا ٔلسو ٔب من ركل
الٕخاتةّ .
اًسؤال راثَ ًُثلَياُ ،وخي ّجَيا ،وًُلَق هومٌا .اًسؤال مضلك ٌة« ،حعات» يف ظصًلٌاَ ،ؾلد ٌة ثحعئ دعان ومتيـيا
ٔب ّن ّ
اًسؤال نخحسّ ي ،ونلري اهلُخوكّؽ ّاّلي حيفّزن ٔبو ًحلِيا مسدِلؼنيًُ ،ـَن ؾن تـسٍ
من اًخّلسّ م .وٕارا ّمت زؤًة ّ
هلط ،ؿسم ًلنيٍ ٍُصًيا
اًسؤال ُو جفوتٌ ،
اًسَيب وّش ٍء ًخـازط مؽ ٕازاذثيا ،وؾلَيا ،و ّ
ثرصفاثيا ،وٕازصازنّ .
ّ
حمسوذًّدٌا توضوخ.
اًسؤال ؿىل ٔبه َّ مضلك ٌة هو ّذ اًخّزَّط مهنا تبٔرسغ ما ميىن
من كري اٌَّعَف ٔبن هخفاخبٔ اب ّّتا ٍٍ وِشا ،فاًيّؼص إىل ّ
فـي مّشوغ متا ًما .وُيا هو ّذ حتََي وهلس ُشٍ ّ
اًّشؾ َّة ،فَو مل ٍىن ُشا اًخّموضؽ مّشوؿًا ،هلا نيّا ز ٔبًيا
ُو ز ّذ ٍ
ذلق ُو ّ
خحق إزحاث ت ُ ُعهل .فاًحاظي حيمي
اًّشء اًوحِس ّاّلي ٌس ّ
ٔب ّن رشخ ماُ َّخَ ٔب ٌمص مثريٌ ًالُامتم .فا ّ
حوُصا ول ًيلعَ ّاًرثاءّ ،لا ل ىصى سخ ًدا مييـيا من مـاًية ما ُو حمصو ٌم من اًوحوذ.
ً
جسس .ابًخّايل اًاكئن اًخّشي اكئن احذَاخاث ،وهلط ،و ٔبمل ،وصلف.
اًاكئن اًخّشي ّ
ماذي ،فِو موحوذ و ُم ّ
ابًصمغ من ركلٌ ،سـى ٌَحلاء موحوذًا ،ويك ٍمتىّن من ركل ،ؿَََ ٔبن ًواخَ وًخجاوس ٔب ّي يش ٍء ميىن ٔبن ّ
ٌضلك
ّ
خّشي مسز ًاك
اهلس حبسوذٍ ،وخماوفَ ،وُضاص خَ .إن مل ٍىن اًاكئن اً ّ
ؾلد ًة ٔبمام ركل اًوحوذ من ذالل ّ
مرصا ؿىل الاس متصاز يف اًوحوذ؟ س َىون ركل كري ً
مـلول .ا ٕلزصاز حباخة
ُضاص خَ ،ما ّاّلي س َجـهل ًّ
خّشي تخساظة ٔبن ًحلى موحوذًا
هللاومة مفصوضة يك ٍىون دلًَ ٌ
سخة ٌَوحوذً .ول اهللاومة ،ميىن ٌَاكئن اً ّ
ذون ٔبن ًلَق ثضبٔن ٔبي كريًّة ،وذون ٔبن ًلَق ثضبٔن الٓدص ،وذون ٔبن ًلَق ثضبٔن ما ًلاتهل .ابهلياس حة ،يف
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ثكل اذلاةل ًن ًلاتهل يش ٌءٔ ،لهَ س َىون خاُ ًال متا ًما ّ
ٌَلريًّة.
ابًصقحة يف إجياذ اذلَول :إجياذ ح ٍ ّي يك ًـنلٔ ،بو
يف ُشٍ اذلاةل من اًيّلط واً ّصقحة اهلَ ّحة ٌضـص اًاكئن اً ّ
خّشي ّ
ًخرصفٔ ،بي يك ّ
سايس ً ٕالزاذت
يك خيخازٔ ،بو يك ّ
ًخت يف ٔبم ٍص ما همٌل اكن اًث ّمنُ .يا ىصى هَف ًؼِص ادلّ وز ا ٔل ّ
اذلصت واذلصًّةٔ ،ل ّن يف قَاة ؿسم اًَلني ،و ّ
اًضم ،واًدّساؤل ،اذلصًّة كري ممىٌة ؿىل الٕظالق ،فِيي ثـعي
ّ
اًّضوزت اًـمَاء .فَ ّمنزي ُاثني اٌَّحؼخني يف اًلض َّة اهلعصوحة حاً ًَّا :اٌَّحؼة اًّيت جسددق
ماكّنا لسددساذ ّ
الادذَازٔ ،بي ذلؼة الاهخؼاز ،واًخّفىري ،واًدّساؤل ،وؿسم اًَلني ،واٌَّحؼة اًّيت ثخَو الادذَازٔ ،بي ذلؼة
حاة مفِستّ ،كصزن ّتاُي ذلؼة الادذَاز راهتا ،ثكل اٌَّحؼة
رصف ،واًخّيفِشٔ .لس ٍ
الازثَاخ ،والاًزتام ،واًخّ ّ
يك ،ذلؼة اذلارض رسًؽ ّاًزوال اًّيت جنِي ظحَـهتا واًّيت
اًخس َعة وكري اهلصئ َّة ،ذلؼة الاهلعاغ اًالكس َ ّ
خجسس ذوزُا يف اًفعي تني اًؼ «كدي» واًؼ «تـس».
ً ّ
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القوة والفعل
ّ

حرصا ثسخة اًخّايل .ما وزاء اهلَول
اًساتق موحوذًا ً
من اهللصي ثعوًؽ اًؼ «كدي» ٌَؼ «اًحـس» ،نٌل ًو اكن ّ
اًسـي ٕلص حاغ زقحاثَ -وُو اًيّمط ّاّلي ّ
خجسس
ا ًّعحَـ َّة ٌّلُن اً ّ
حير ؿىل بً َّة اًفىص اهليفـي اهل ُ ّ
خّشي ذامئ ّ
فَسفي ٔبوحض
يف «ؿىل مارا ٔبحعي إن مقت تشكل؟»ً -وخس مـعى بٓدص مصثحطٌ اب ٔل ّول ،وًىٌ َّ ًدّسم تعاتؽ ٍ ّ ٍ
اًلوتٔ ،بي اًلسزت ٔبو إماكه َّة معي ا ٔلص َاء ،اًفـي ،ويف ُشا
ًّحني حت ّزي اً َحـسًّةٕ .اه َّ منط ٔبزسعو ّاّلي ًلاتي ّ
اًلوت واًفـيُ .شا اًيّمط ًلاتي منط ٔبفالظون
اًخّلاتي ثُميح ا ٔلس حلِّة ٌَفـي ؿىل ٔبه َّ إمتام وٕاجناس وؿىل ٔبه َّ سوح ّ
ٌَلوت كمي ٌة يف حسّ راهتأ ،لّنّ ا متث ّي ٔبوىل ٔبصاكل ٔبو ثـصًفاث ا ٔلٌْس .من ُشا اهليؼوز ،ميىن ٔبن
ّاّلي ٍصى ٔب ّن ّ
ًُـخب ٔب ّن إماكه َّة اًفـي ٔبهعوًوحًِّا ثبٔيت ٔب ّو ًلٔ ،ل ّن اًفـي ذاض وحمسّ ذ ّلا فِو ًُس ا ّٕل واحست من الٕماكه َّاث
ابًصمغ من ٔب ّن ٔبفالظون مييح اًفـي ّكو ًت ورشؾ َّة من
ّاًالمذياَُة ًٌَّضاظ اهلصثحط ابًلسزت ؿىل اًلِام ٍ
تفـي ماّ .
ممزيا وكِّ ًما
ذالل مفِوم «اًاكٍصوش» («ٔ ،)»kairosبي اٌَّحؼة اهلياس حة ٔ -بو اهلوكف -اًّيت ّتـي اًفـي ّ ً
ابًزماه َّة.
فـي ّ ٍ
ابًًّس حة ٔلي ٍ
مـني بٓدصٔ ،ل ّن ُشا اًفـي جيَس اًخّـامي مؽ كريًّة اًـامل ،اهلُدّسمة ّ
ٕا ًرا ،حوكن كمية الٕصاكيل يف اًلسزت ؿىل اًىون ،يف كسزثَ ؿىل اًفـي ،يف اذلصًّة اًّيت مييحِا ٌّّلاث .اًلسزت ؿىل
تفـي ما مؽ اًـنل ثسخدَ .اًلسزت ؿىل ظصخ ا ٔلس ئةل
ظصخ إصاكلٍ ما ثـين اًيّمو يف ا ٔلٌْس ،وحصًّة اًلِام ٍ
فـال مذو ً
حتصز اًاكئن من زلي حسوذٍ ومن الٓه َّة .ابًّخايل ،اذلَات ًُست ً
اظال كاًخَ إزضاء
اذللِلِّة ّ
ُصاب مٌَ ،وٕاهٌّل -ابًـىسٍ -متَّىَّ .اًالفـي ّ
اًّش ّيق،
حتصز من
الاحذَاخاث ّ
ّ
اًـصيضًُ ،س ً
ارلاظة ،وٕاهٌّل ذلؼة ّ
اًؼيً ،
اهلمتث ّي يف اًيّمص ّاّلي ٍصكس يف ّ
ثضلك ٔبفضيً ،خعاتق مؽ ّاًصؤاي
خاؿال هفسَ مس خـسًّا ٌَـامل يك ًفِمَ ٍ
اًّيت وظفٌاُا ًّخون .وًىن دلـَيا مس خـسّ اث ٌَـامل ،وًيفِمَ ،ؿََيا ٔبن هًىس ما ثـَّمياٍ ،و ٔبن هدساءل ؾن
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ّ
اًّشوظ اهلوضوؿة ؿىل فىصن ووحوذنٕ .ا ًرا جية اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ ،جية ادذَاز ُشا اًخّموضؽ
ّاًصاذٍاكيل ّاّلي ٍصفغ اؾخحاز ٔبي يش ٍء ؿىل ٔبه َّ مىدسة ومضمون .وركل ل ابذّؿاء حِاذًّة سائفة ول من
ثضلك مهبم ورسًؽ ّاًزوال ،وٕاهٌّل من ذالل حتسًس اهلسٌَّلث ا ٔلمعق و ٔبنرثُا ملاوم ًة
ذالل ثـََق ا ٔلحاكم ٍ
ٌَيّلاص ،ومن ذالل ظصخ ٔبس ئةل كاذزت ؿىل ثـََق اًخّوهَس الٓين .ذالل اىلاوةل اًَائسة ٌَخّفىري مبا ل ميىن
اًخّفىري تَ س خؼِص اهلُعاذزاث ايلخخئة اًّيت اكن من اهلس خحَي ظَاقهتا كدي ذلؼاثٔ ،لّنّ ا اكهت ثُـخب
مىدس حة ومضموهة.
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اإلشكال والوجود

لك كض َّ ٍة ذاضـ ٌة ٌَ َمضلكةٔ ،بو ل يشء مىدسة ٔبو مضمونٔ ،بو ّ
ميىٌّيا ٔبن هَرّط ٔبظصوحذيا اكًخّايلّ :
لك
اًعسق اًّيت وس يسُا ًلض َّ ٍة معصوحة ًُست سو اث ّفاكًا مضي ًَّاًّ ،
ُضا
كض َّ ٍة ؾحازت ؾن ختمني .مـىن ٔبو ظفة ّ
وذلؼ ًَّا ،منيحَ ٍمتوضؽ ٍ ذاضٔ .بو اكًخّايلّ :
َاق معصوخ،
لك كض َّ ٍة فصض َّة كاذزت ؿىل اًـمي وحتلِق كاٍهتا يف س ٍ
ومضن حسو ٍذ معصوحة .هل َ َ
اًعفة اًـمَ َّة اًّيت
اًس َاق ،واذلسوذ ،و ّ
ضلكة اًلض َّة اهلعصوحة ،جية فِم وثـصًف ّ
هؼصاي ثس ًَعا مع ّم ًما ًَحث ّيا ؿىل اًخّفىري ،وتـَسً ا ؾن هوهَ متصًيًا ٔباكذمي ًَّا ثس ًَعا،
ّمتزيُا .تـَسً ا ؾن هوهَ ّ ً
حتزيا ًّ
حزيّ -اًصاذٍاكيل إىل ٍّ
ُشا اًخّ ّ
مذعصفًا .كس ًمت إذاهخَ
حس ما -و ّاّلي ًيرث تشوز ّاًصًحة يف ٔب ّي فىصت ،ميىن ٔبن ًحسو ّ
ثضق ّ
سس مٌعلِّة حصحىز ؿَهيا.
ّ
اًعصًق حنو اًً ّسخِّة ،وؿسم اهللاٍصت ،وؿسم اًفـاً َّةٔ ،بو اًلكح َّة ،وًِشٍ الٕذاهة ٔب ٌ
عصف ٔبو ًمت جضوهيَ ،ميىن ًِشا ّ
ابًعالتة ٔبو ٔبن ٌ ُساء اس خزسامَ.
الاّتاٍ ٔبن ًدّسم ّ
ٔك ّي ّاّتا ٍٍ ًُسفؽ إىل اًخّ ّ
ّلاً ،حسو من اهلفِس ُيا جسََط اًضّ وء ؿىل ّاًصاتط تني اهل َ َ
ػاُصا
ضلكة واًوحوذ يف حال مل ٍىن ُشا ّاًصاتط ً
تـس .سًٌعَق من مدس ٔب ٔب ّن اًوحوذ ُو ٌ
صلك من ٔبصاكل اًخّفاؿي :ثفاؿ ٌي مؽ اهلاذّت ،واولمتؽ ،والٓدص ،و ّاّلاث،
و ّاًزماه َّة ،واهلحاذئ اًلدَ َّة ،إخل .هبشا اهلـىن ،اهلَضلكة ِم ٌ
صلك من ٔبصاكل الاوسحاة من ُشا اًخّفاؿئ ،لّنّ ا
جصذ واًخّم ّـنُ .يا ابٕماكهيا ٔبن ىصى َمل
حتث ّيا ؿىل اًخٌّلسف اًفىصي ،وؿىل اًخّموضؽ اًيّلسي ،وركل من ذالل اًخّ ّ
ضلكة ّ
كس ثُـخب اهل َ َ
اًسخة ّاّلي ًسفؽ هللاومة حماولث ادلسًية
نخزًل ؾن اًوحوذ ٔبو ورَاهة هل ،ابلٕضافة إىل ّ
يف تـغ اهلواكف تسافؽ من قصٍزت اًحلاء .مؽ ركل ،تـس ٔبن ّؿبن ؾن ُشٍ اًيّلعة ،ؿََيا ٔبن هخّفق مؽ
ٔبفالظونٔ ،ب ّن اًوحوذ ّاّلي ل ًدساءل ؾن راثَ ًـاين من ٍ
هلط حاذ .مفارا ؾن وؾي ّاّلاث؟ ومارا ؾن معَ َّة
هؼصاي هكلسّ مة ونخحضري ٌَلصازاث اهلِ ّمة؟ ٍ
جلكٌلث ٔبدصى ،بًُٔست اهل َ َ
ضلكة ً
رشظا ٌَحصًّة؟
اًخّفىري اًّيت ختسم ًّ
ً
رشظا ذلصًّة الادذَاز ّاّلي حيمَيا من ؾةء تـغ ّ
اًّشوظ اًّيت ُبدضـيا ًِا ،وّشوظ اًخّـَمي ،واولمتؽ،
والٓه َّة ،واًيّفـ َّة ،وكريُا؟ إرا اكهت اهل َ َ
ضلكة دِاه ًة ًخفاؿي اًوحوذ ،بًُٔست ثكل ارلَاهة ٔبذا ًت ًخيؼَف ّاّلُن،
ٔبساس َّ ًة ٌَحـس الٓدص من اًوحوذ اًخّشي ٔبي اًوؾي؟ وُيا سّنى ٔب ّن اًوؾي ُو ؾحازت ؾن ماهؽٍ :ماهؽ اًفـي،
وماهؽ ّاًصقحة ،وماهؽ ا ٕلزاذت ،وماهؽ ّاّلاث .كس ًضَف اًحـغ ٔبن اًوؾي مييؽ حاةل اذلة ٔبًضً ا .وًىن هَف ًُمىن
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سَة ،ميىن ًِشا اهلاهؽ ،يف حال حُصك
ايلصتة ًِشا اهلاهؽ؟ و ٔك ّي ٍ
إحساج ثوحّص ٔبسايس ذلَات ّاّلُن ذون ادلِوذ ّ
مصيض ،وًىن ل وحوذ ٔلذا ٍت ثضمن تشاهتا اهلثاً َّة.
ذون مصاكدةٔ ،بن هيُ ِكل اًاكئن ٍ
ثضلك ٍّ
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اهل َ َ
ضلكة ثـين اًححر ؾن اؿرتاضاث ٔبو ٔبس ئةل جساؿس ؿىل إػِاز حسوذ ٔبو ؾَوة اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة هبسف
حشفِا ،ثـسًَِأ ،بو إثصاهئاُ .معاذزت ُشٍ اهلِازت ِم ٔب ّن ّ
لك كولٍ ًعصخ ؿسذًا من اهلضالكثّ .لا جية اًخّـامي
مؽ ٔبي كض َّة ؿىل ٔبّنّ ا فصض َّة ثس َعة ،ممىٌة ٔبو مص ّححة ،وًىن ل ميىن ٔبن حىون معَلة ٔبو رضوزًّة .اًخّفىري
تيلسًّة ًـين حتََي ما ًُلال تعصًل ٍة جساٍم يف اًخّحلّق من ّ
حصة اًلض َّة ،وحتسًس ما جيـَِا ابظةل ،حمسوذتٔ ،بو
كري ُمجسًة .اهل َ َ
ضلكة ل ثـين اذرتاغ اهلضالكث ،وٕاهٌّل ظَاكة ُمضلكة ذون ٔبن ًخو ّحة حَِّا .نٌل ٔبّنّ ا ثـين
مٌؼوز وؾىسَ يف هفس اًوكت هبسف ادذحاز فصض َّة ،تياهئأ ،بو تَوزهتاُ .شٍ
امذالك اًلسزت ؿىل زؤًة
ٍ
اهلُعاذزت ثخض ّمن اًـسًس من ا ٔلس ئةل اهلِ ّمة ،مهناُ« :ي ُياك حالث حىون فهيا ُشٍ اًلض َّة ابظةل؟»« ،ما
ِم حسوذ حلِلة ُشٍ اًلض َّة؟»« ،ما ِم رشوظ حلِلة ُشٍ اًلض َّة؟».
ُياك س َاكان خمخَفان ٌَ َم َ
ضلكةّ ،
ًلري ٌّ
لك مهنٌل تعصًل ٍة ما مـياُا ٔبو ُسفِا .يف ؿالك ٍة مؽ ثوهَ ٍس حمسّ ٍذ ،ثـين
اهل َ َ
اًس َاق ،ظصخ سؤال ًحس ٔب تؼ«هلارا؟» ل
ضلكة إدصاح مج ٍةل من حاٍهتا اٍهنّ ائ َّة ،اًلا ِظـة ،و ّ
اًّضوزًّة .يف ُشا ّ
هيز اًلض َّة ،وٕان ُّزُا ،فس خىون ظسف ًة
ميضلكٔ ،له َّ ل ًححر سوى ؾن سخة ُشٍ اذلاةل ،وابًّخايل فِو ل ّ
حيعم» ٔبساش ازلةلً .
اًسؤال ّاّلي ِ
ابًّضوزتٔ -بن «ًفىّم» ٔبو « ّ
مثال ،فَيفرتط ٔب ّن ازلةل
ميضلكّ -
حبخة .ؿىل ّ
كمي ٔبذالكِّة» .إرا سبًٔت ٔبحسُن« :هلارا ؿََيا ٔبن
ا ٔل ّوً َّة ِم اًخّاًَة« :ؿََيا ٔبن ّ
هخرصف ذامئًا اهعالكًا من ٍ
كمي ٔبذالكِّة؟» س َىون ز ّذُا ؾحازت ؾن رشخ وثـََي هلوكفِا -و ّاّلي كس ٍىون مدّسلًا
ّ
هخرصف ذامئًا اهعالكًا ٍ
متا ًما -وابًخّايل ل ًثري ٔب ّي مضلكة .وًىن إرا سبًٔت ٔبحسُنُ« :ي ميىن ٌَلمي ا ٔلذالكِّة ٔبن ثخـازط فامي
تياء ؿىل اًفِم اهلضرتك واًخّجصتة هـصف ٔب ّن اًلمي ا ٔلذالكِّة
تُهنا؟» ،فالٕخاتة ًُفرتط ٔبن حىون «هـم»ٔ ،ل ّن ً
ثخـازط فامي تُهناّ ،لا س َجس ّ
تياء
اًضرط ّاّلي ظصخ اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة هفسَ ٔبمام مضلكة .وركل ٔل ّن اًخّ ّ
رصف ً
كمي ٔبذالكِّة ثخلاتي يف مضامِهنا .ابلٕضافة إىل ركل ،ما اكن تسهي ًَّا ول
كمي ٔبذالكِّة ًـين اًخّ ّ
رصف ضسّ ٍ
ؿىل ٍ
قحاز ؿَََ ٔبظحح مضلك ًةٔ ،ل ّن ؾيس ثوهَسن صُئًا ما ،هونّس ٔبًضً ا ؾىسَ.
ًلري مفِوم اهل َ َ
يف س َاق اذلَاتٔ ،بو يف س َاق ّكعة مأ ،بو ٍّهط اكمي ّ
ضلكة صلكَ ،ووػَفذَ ،وظحَـخَٔ ،ل ّن
جمصذ مجةل وظفِّة كاظـةٔ ،بو ِ
موحدة .ابًّخايل جية
ازلةل اًّيت ل حتمي ً
ًلزا ،ل ثخض ّمن مضلكة كدَ َّة ،فِيي ّ
اًسؤال ّاًالحق .ؾيس اًخّـامي مؽ رس ٍذ ما ،مؤًّفٔ ،بو ًلوم توظف ٔبحسا ٍج حعَت،
اس خرصاح اهلضلكة من ّ
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من اًواحة اًوؾي تبٔه َّ حام ٌي ٌَل ٍز ما .ابًخّايل ميىٌيا ٔبن هلول ٔب ّن ّ
ػاُصايّ .لا ،مل
ٕصاكيل مضيًَّا ٔبو
ًّ
لك يش ٍء ا ّ
معَواب من سؤال اهلَضلكة ٔبن جيَة ُمضلكة من «ارلازح»ٍ ،ىفي ٔبن ّ
ًحني مضلكة موحوذت ،و ٔبن
ًـس
ً
ًؼِصُا ،و ٔبن ٍصهيا .وركل ٔل ّن يف اذلَاتٔ ،بو يف ّكعة ما ،ل ًوخس مسَّمة تٌُّة ٌَمضمون ،ل ًوخس سوى
ابًّضوزت .ل وس خعَؽ ٔبن هفىّم صُئًا كري موحوذ ،وًىن ميىٌيا ٔبن ه ُؼِص ُمضلك ًة موحوذت مضي ًَّا يف
ثبٔوً ٌي را ٌّيت ّ
سَسةل من ا ٔلحساج ٔبو يف ّتصتدٌا مؽ ٍ
اًس َاق ،اهلَضلكة مل ثـس ثـين إػِاز كري اهلمىن ٔبو
موكف ما .يف ُشا ّ
اًحني مضي ًَّا ٔبو اس خرصاح مضلكة ؿا ّمة من ٍ
موكف ّ
اًّضوزي ٌَدّساؤل ؾيَ ،وٕاهٌّل ثـين حـي ّ
مـني ؿىل صلك
ّ
ضلكةً .
مفِومُ .يا ىصى ٔبه َّ ابًيّدِجة ُياك ؿس ٌذ ٔبنب من ا ٔلس ئةل اًّيت ميىن كدوًِا كٔس ئةل َم َ
مثال ،سؤا ٌل نؼ
«هلارا؟» ميىٌَ إاثزت مضلكة يف رس ٍذ ما ،ما ل ًيعحق ؿىل اًخّوهَس .وُشا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل ٍّهط اكمي ،حسة
مسى ثـلِسًٍ .
اًسَعة هكصحؽ؟»-وُو سؤا ٌل مذـَ ّ ٌق
اًسؤال اًخّايل« :هلارا ٌس خزسم اًيّاش ّ
مثال ،إرا ظصحت ّ
ؿًل ٔبن ٔبواخَ إماكه َّاث مذـسّ ذت ،تعحائؽ مذلاتةل .من هج ٍة ،ابٕماكين اؾخحاز اًخّوهَس اًخّايل مّشوؿًا:
حبَات اولمتؽّ -
«ل وس خعَؽ ٔبن خنرتغ ّ
ايلخعني» .من هج ٍة ٔبدصى ،ميىٌين ٔبن ٔبهلس
لك اهلـصفةّ ،لا ؿََيا ٔبن ىصحؽ إىل اًىذة و ّ
ًخجصؤون ؿىل إظالق ا ٔلحاكم تبٔهفسِم ثسخة ارلوف و ّ
اًضـوز تـسم
ُشا اًخّموضؽ ابًخّوهَس اًخّايل« :اًيّاش ل ّ
ثرصفٌا يف اذلَاتُ .شا ل ًـين ٔب ّن لك
اًسؤال كس ذَق مضلك ًة مذـَّلة تعصًلة ّ
ا ٔلمان» .هبشا ٍىون ُشا ّ
اًسؤال اًخّايل« :ما ِم ؿامصة فصوسا؟» ،سُدسو ٌَوُةل ا ٔلوىل ٔب ّن ُشا
ا ٔلس ئةل متضلك .وًىن إرا ظصحت ّ
اًسؤال ًن ًعصخ مضلكةٔ ،له َّ سُمت الٕخاتة ؿَََ تعصًلة كاظـة وواذصة وًن حتسج الٕخاتة ًّ
صاك ٔبو ً
هلاصا.
ّ
ٔ
ابًس َاق اهلفاُ ّميي،
اًس َاق ّ
اًّسذي ُياك ؿس ٌذ بنب من ا ٔلس ئةل اًّيت ميىهنا اهلَضلكة ملا هز ًة ّ
وُيا هلول ٔبه َّ يف ّ
خمخرصاّ .لا َمفضلكة مجةل معَ َّة ٔبظـة ،و ٔبنرث ثعَ ّ ًحا وثلَِسً ا من َمضلكة اذلَات ٔبو
ّ
ذاظ ًة ؾيسما ٍىون اًيّط ً
ٕظاز حمسَّذ وهبسف حتسًس كسزت سؤالٍ ما ؿىل اهلَضلكة ،ميىٌيا ٔبن هـخب ٔبه َّ ؿائس
َمضلكة ّكع ٍة ما .يف قَاة ا ٍ
َاق بٓدصٍ .
لك اًوحوذٔ ،بو ّ
لك اهلـصفة ،و ّ
ؿىل ّ
اًسؤال كري
لك س ٍ
جلكٌلث ٔبدصى ،يف حاةل قَاة ّ
اًس َاق ًعحح ّ
حمسوذًا وابٕماكهَ ٔبن ًعصخ ّ
لك ما ميىٌيا اًخّفىري تَ.
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ظَاكة الٕصاكل ل ثلذرص ؿىل هوّنا معَ َّة سَة .نٌل ٔبّنّ ا ًُست سوى ًّ
صاك ٔبو إكص ًازا حباةل كَق .إّنّ ا فـي
ذَق ،فـي ذَق اهلفاُمي .فىِف ًيا ٔبن منضلك ذون إحساج مفِوم؟ ُشا ًحسو ص حَ مس ً
خحَال .الٕصاكل
ٍ
ّاّلي ل ًيخثق ؾن مفِوم ًُس ا ّٕل ظَل ًة ٍ ّ
ًضم ٔبو ثـََلًا ٌَحنك والزيان مفِسانً ،ىهنّ ا ًُسا ا ّٕل اهلصحةل ا ٔلوىل
رضوزي وًىن كري ٍ
يف اًـمَ َّة .فٌِل اذلاةل ّاّلُي َّة -وِم ٌ
فاكز خسًست.
رشظ
اكف -اًّيت جساؿس ؿىل إهخاح ٔب ٍ
ٌّ
رصف نٌل ٍصقة» .فَيفرتط ٔبه ّين ٔبزًس َم َ
ضلكة ُشٍ
حص يف اًخّ ّ
س يعصخ اًلول اًخّايل هكثال« :اًاكئن اًخّشي ٌّ
اًلض َّة .من اًوُةل ا ٔلوىلُ ،ياك ٌّ
صم س ّ
ًخرصف نٌل
حص ذامئًا ٔبن ّ
َـب ؾن هفسَُ :ي اًاكئن اًخّشي ٌّ
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ابًصمغ من ٔبّنّ ا كري اكفِةٔ ،ل ّن ُشا ّ
اًضم ًعاًة ابًخّحلّق ّمما إرا اكهت اًلض َّة
ٍصقة؟ ُشٍ حماوةل ٌَ َمضلكةّ ،
ٌَميض يف ُشٍ اًـمَ َّة سُذو ّحة ؿََيا إجياذ مفاُمي ،س يعصخ ؿسّ ت ٔبمثةل ؿَهيا .اًوؾيُ« :ي
صامةل ٔبم لّ .
ابٕماكين ٔبن ٔبؾي زقحايت؟» ،اهلضرتظُ« :ي ميىن ٔبن حىون ّاًصقحاث نّتة ؾن رشوظ؟» ،اًوحوذُ« :ي
زقحاثيا ذامئًا مذوافلة مؽ رواثيا؟» ،ا ٕلزاذتُ« :ي ؿىل ا ٕلزاذت ٔبن جسمح ًصقحاثيا ابهلصوز؟» ٍ
جلكٌلث ٔبدصى،
ًيدساءل ؾن كض َّدٌا جية ٔبن هسزح مفاُمي خسًست ثـمي ٔكذواث ٌَخـ ّمق واًخحلّق .اهعالكَا من ُشا ،ميىٌيا
ٔبن هعصخ اًفصض َّة اًخّاًَة :اهل َ َ
ضلكة ِم إجياذ ؿالكة تني كض َّة ومفِو ٍم خسًس ٔبو تني كض َّة واًضّ وء ادلسًس ّاّلي
ٌسَّعَ مفِو ٌم خسً ٌس ؿىل كض َّة معصوحة.
اًسَة ٔبو اًدّساؤل ا ٌّّلان ًسؾوان ٌَيّلس ثحس ٔب معَ َّة ادلسًيةُ .يا ًحس ٔب اًـمي ؿىل اهخثاق وظحَـة
من ذالل ّ
اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة من ذالل ذزاسة رشوظ ثوهَسُا ٔبو سَهبا .مبساؿست مفاُمي ذازخة ؾن اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة -اًّيت
سًس ّمهيا «ابهلفاُمي ادلسًست» -ميىن اًخّـ ّمق من ذالل إػِاز اهلـىن ،اهلـاين ،اىزلق اهلـاين ،إهلالابث اهلـاين
و ّاًالمـاين يف اًلض َّة اهلعصوحة .سًذـ ّمق يف ُشا ادلاهة يف اًفعي اًخّايل ّاّلي ًدٌاول ادلسل.
يف ّناًة ُشا اًفعي ،هونّس ٔب ّن ٌَ َم َ
احِسي نٌل ٔبزخت اتزخي اًفَسفة .هشهص ُيا الٕمياءت الافذخاحِّة
ضلكة تـ ٌس حص ٌّ
ٔلفالظون اًّيت وظفِا تؼ «كذي ا ٔلم ٔبو ا ٔلة» واًّيت ؾىس ذالًِا ًلو جصمٌَسش ّ
اًضِري« :ا ٔلٌْس ٍىون،
اٌَُّْس ل ٍىون» ،مونّسً ا ٔب ّن «اٌَُّْس ل ٍىون»ٍ .ص ّذ اًث ّاين -ثَمَش سلصاظ ادلسيل -ؿىل « ّكوت ًلني» سَفَ
مبَضلكة ما ُو واكـيً ،
اًسامِة .إّنّ ا مسبٔةل اًخّفىري ابلفرتايضُ ُ ،
ابًوكوه َّة هواكؽ ٍ ٔب ّو ٍ ّيل
مثال «ارلري» ثكل اًحسهية ّ
وظي ًصؤى ٔبنرث وزوكِّة يف ٔبؾٌلهل ّاًالحلةٔ .ب ّما ثَمَشٍ،
ٍوكن يف بٓه َّة اًحسهية اًـلاله َّةُ .شا مل مييـَ ؾن اًخّ ّ
هلفِويم اًحسهية واهلُىدسة .فَيبٔذش هكثالٍ بٓدص «اهلالة
ارلاظة تـوذثَ
ٔبزسعو ،فس َلوم ُو الٓدص خبَاهخَ ّ
ّ
هوجصهَىوش» ًاكهط ّاّلي ًفذخح اهلسا ًما هم ًّما يف زؤًة اًـامل :مل ًـس ّ
اًّشء مصنز اهلـصفة ،وٕاهٌّل اهلوضوغ.
ا ٔلهعوًوحِا ثفسح ّ
اًعصًق ٌَمـَومِّةًَ ،عحح اًفىص ُو ا ٔلمسى وًُس اًاكئن.
ٕا ًرا ،جية اًخّفاؿي مدارش ًت مؽ اًيٌّلرح اًفىصًّة ،ورشوظ إماكه َّة ممازسة اًفىص ،ومداذئَ اًَِلك َّة ،و ٔبسسَ،
وركل ّهبزُا وكَهبإ .اه ّيا هححر ؾن اذلسوذ ،وا ٔلمثةل اهلضاذّت ،والاس خثٌاءاث يك وس خرصح مهنا مداذئ خسًست
ثلَة مصمي وصلك اهلـعى .اهخلس هَدضَ ّاًصؤاي ّ
اًسلصاظي ،فِو ًفضّ ي اذلنك
اًضاكّة واهل ُ ِ
ززتةل ٌَدّساؤل ّ
ا ٔلزسعلصاظ َّة اًىصمية ّ
اًؼاُصت توضوخ هلن ميخكل اًلسزت ؿىل اس خلداًِا ظح ًـاُ .ياك مفِو ٌم بٓدص هم ٌّم يف معَ َّة
اهل َ َ
ضلكة ٔبهخجَ ُشا اًفَِسوف ،وميىن ٔبن هخشنّصٍ ،وُو ؾحوز اًخّلِميٌ .س خزسم هَدضَ ُشا اهلفِوم يف اولال
صوُهتا -جص ٔبًَ -اهلس َح َّة من ذالل كَة اًيّؼام ا ًّعحَـي ٌَلمي.
ا ٔلذاليق يك ًـَس اًيّؼام ا ًّعحَـي ٌَلمي اًّيت ّ
ُشا ادلّ ٍن« -ذٍن ّ
اًضفلة»ّ -اّلي مي ّجس اًضّ ـَف وًسٍن اًلوي ،خياًف مداذئ اذلَاتُ .يا ٔبًضً ا ىصى «اهلالة
اًسَيب إجيات ًَّا .مبا ٔب ّن
هوجصهَىوش» ،حِر ًمت كَة ذللث اهلععَحاث .ؾيسُاً ،عحح ال ّ
ٕجيايب سَح ًَّا ،و ّ
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«إؿاذت اًخّلِمي» ُشٍ ّ
موهجةً ،ـين ٔبّنّ ا ميىن ٔبن متيض حنو ادلِة اهلـاهسة ٔبًضً ا .وًىن هَدضَ خيخَف ؾن
َُلي ،فِو ٍصى ؾحوز اًخّلِمي ممىًٌا يف ّاّتا ٍِ واح ٍس فلط ،تـىس اهلحس ٔب ادلسيل ًَِلي .مؽ ركلً ،حلى اهلفِوم
حوً َّة اًفىص ،وجسمَة اًلسزت ؿىل كَة ا ٔلكعاة اهلفاُمي َّة ّثحني ّكوت اًفىص.

سادس
الفصل ال ّ
ال َجدَل

مععَح ٌ
عصق إًََ تـس اهلفِوم واهل َ َ
خخس ،إن
ضلكة ،وُو ادلسل .ادلَسل
ُياك
ٌ
ٌ
مععَح مَ ٌ
اثًر سائس ،هو ّذ اًخّ ّ
اكن ابٕماكهيا وظفَ هبشٍ ّ
اًعصًلةُ ٌ ،س خزسم ّ
ٌَضِاذت ؿىل ذكّة حماحج ٍة ما ٔبو لٕذاهة ظحَـهتا اهلُهبمة ٔبو
ٌ
ذللث كوًّة ،فلس اكن ًُـخب ّنج
اًسفسعائ َّة .مٌش تساايث اًفَسفة ،يف فىص ٔبفالظون ،اكن ًِشا اهلععَح
ّ
اهلـصفة اًوحِس ا ٔلمسى من اًِيسسة ،وتشكل فِو ّ
اًعصًق ا ٔلفضي ٌَوظول إىل اذللِلة وٕاىل ما ُو ّزابينِ .كسم
اهلععَح ٌّشخ ،ذون ٍ ّ
صم ،جسرَفَ وثعَّحَ .ميىٌيا ُيا ٔبن هخـ ّمق فَِ ٔبنرث وحنسّ ذ ؾلدخني ٔبساس َّدني يف
خجسس يف
اهلساز ادلسيل ،وُشا اًخّحسًس س َاسـسن ؿىل ٔبن هفِم اهلضلكة ٍ
ثضلك ٔبفضي .اًـلدة ا ٔلوىل ث ّ
اًضلكي ٔبو اهليعلي ٌَفىص ،وُو ٌ
الٕقصاء ّ
صلك من ٔبصاكل اًوزوكِّة حتت قعاء اذللِلة ٔبو اًـَموًّة اًّيت
خجسس يف الٕقصاء الاهعِازي ٌَفىص ّاّلي ًـخب ٔب ّن ُّ
لك
حصفغ ٔبن ثـَس اًيّؼص يف مسٌَّلهتا .اًـلدة اًثّاهَة ث ّ
ذاظ ًة «اًخّاكمي» ّ
يش ٍء مذض ّم ٌن يف ّ
اًضِري يف ٔب ّايمٌا ُشٍ ّاّلي ًخجاُي ٔبو ٍصفغ متا ًما-
لك يشء وابًـىسّ ،
ٌَوُةل ا ٔلوىل -مفِوم اًخّياكغ.
ًخوضَح ما هلول ،سًذّزش تساً ًة اًخّـصًف اًخّايل ٌَ َجسَ ل نفصض َّة .ادلسل ُو معَ َّة فىصًّة ثخـامي مؽ كض َّاث
ثحسو مذياكضة وحصحىز ؿَهيا ًخًذج كض َّاث خسًستُ .شٍ اًلض َّاث ادلسًست جساؿس ؿىل اًخّلََي منٔ ،بو حي،
ٔبو ثفسري اًخّياكضاث ا ٔل ّوً َّة .ؿىل مس خوى ٔبظي اًلكمة ،ادلسل ُو ّفن اًيّلاص ،فداًَونه َّة « »diaثـين
حتول ّفن اًيّلاص إىل ّفن اًخّـامي مؽ
«مؽ الٓدص» ٔبو «من ذالل»ٔ ،ب ّما « »legeinفذـين «حلكّم» .هَف ٕا ًرا ّ
ا ٔلضساذ؟ يف ُشٍ اذلاةل -نٌل ُو اذلال يف ٔبكَة ا ٔلوكاث -إماكه َّة الٕخاتة ثعحح ٔبوحض و ٔبنرث صفافِّة ؾيس
اًعفة ا ٔلساس َّة ٍ
ثلاتي ن ٍجت ؾن ادذالف؟ وهخلكّم ُيا ؾن
ًيلاص ٔبو ٍ
اًسؤال توضوخ .ابًفـي ،ما ِم ّ
ظصخ ّ
ثلاتي اهلععَحاث ،واهلسٌَّلث ،وا ٔلحاكم ،والادذَازاث ،وظفاث ارلعاةّ .
اًعامذة
حت يف مٌاخات ّاّلاث ّ
( ٔبفالظون ٌس ّمهيا ابًفىص) ،يف اًيّلاص مؽ ّاّلاث ًـمي ّاّلُن من ذالل اًخّلاتي وا ٔلضساذ ٔبي من ذالل
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وتفضي اًخّياكضاث .مفِوم اًـلي نجتٌ ؾن اًالكم ٔبو اًفـي ،اًؼ « ،»legeinابًخّايل ؾن اًخّياكغ.
.1

هرقلٌطس

لحلًا ،س يـوذ ٌَموضة اذلسًثة -اب ٔلحصى اذلاةل اهلصض َّة -اًّيت ثَرّط ٔبو ّ
جسعح فىصت اًخّلاتي ٔبو اًخّياكغ
اًرصاؾي ٔبو ادلّ زايم ّاّلي هعصحَ ،ميىٌيا ٔبن
مبجصذ ثـسّ ذًّة بٓزاء .ابًًّس حة ٌَلازئ اهلخضاًق من اهليؼوز ّ
توظفِا ّ
هلرتخ ؿَََ ٔبن ًـَّق ًوُةل مجَؽ ادلّ للث ا ًّسَح َّة ًِشٍ اهلععَحاث ،وركل يك ٌس خعَؽ ثددّؽ دِط فىصن
جصاح ٍة ٔبنب .جنس ؾيس ُصكََعسّ -اّلي ًـخب من ٔبنب اهلؤثّصٍن ؿىل اًفىص ا ٔلفالظوين ابلٕضافة ًبمٌَسش
وفِثاقوزش -ا ٔلفاكز اًخّاًَة« :اًلذال ُو ٔبة ومكل ّ
لك يشء»« ،اًـامل ؾحازت ؾن اوسجام ثوحّصاث حتخسّ اتزتً،
ّ
وختف اتز ًت ٔبدصى ،اكوسجام اًلِثازت واًلوش»ًً« ،هتيي ا ٔلمص تبٔ ّي يش ٍء كري مذوافق ٔبن ًخوافق»ٍ .صوي
ٔبزسعوُ « :صكََعس ًَوم ّ
اًرصاغ تني الًِة واًيّاش»ٔ ،ل ّن ل اوسجام ذون
اًضاؾص ّاّلي كال «فََفىن ّ
ٌَحي ذون ا ٔلهىث و ّاّلهص ،وٌُل ٔبضساذ».
زصاغ ،ل اوسجام ذون وحوذ اًـعُة وارلعري ،ول وحوذ ّ
«ارلالف ُو حمسج ّ
حىون
لك يشء» .ؾيسما ل ًمت إكعاء اًوحست تي ًُفذح ًِا اولال ٌَخّـحري ؾن راهتاّ ،
وحىدضف ثكل ّاّلاث ؿب اًخّوحّص ّاّلي حيساثهَ اًخّلاتي واًخّـازط ،وركل من ذالل زصاغٍ ّ
ٌضلك حموز حِات
اًـاًَم و ّاًصوخ .س يحسّ ذ ُيا كسزت اًفصذ اىلسوذت ؿىل اًوظول ٌَوحست من ذالل اًفىصثني اًخّاًَخني« :الاوسجام
كري اهلصيئ ٔبمجي من الاوسجام اهلصيئ»« ،اٌَّوقوش ُو ما ل ٌس خعَؽ اًيّاش ٔبن ًفِموٍ كدي ٔبن ٌسمـوٍ وتـس
ٌَمصت ا ٔلوىل»ٕ .ا ًرا اهلِ ّمة ّاًالمذياَُة ِم هم ّمة اًـلي اًخّشي ّاّلي حياول ٔبن ٌس ّ
دضف اجّساق
ٔبن ٌسمـوٍ ّ
ومتاسم ّ
لك يشء ،مبا يف ركل وحوذٍ ارلاض ،مععس ًما ابس متصاز تواكؽ اًخّلاتي وابلوضلاق .وّناً ًة ،هو ّذ ٔبن
مؤزد اًفَسفة
ّهحني اًخّوافق ما تني ٔبفاكز و ّ
ثرصفاث ُريكََعس ،اًفَِسوف الٕفسويس ،من ذالل وظف ّ
الٕقصًلي ذًوخاوس ّاًالٍصيت هل ،حِر كال« :ػِص واك ًفا ّ
اًعادةٌ ،ض ُمت ادل ّمِوز وًخلكّم اب ٔلًلاس».
اكًعري ّ
اًرصاغ» اكن حوُص ُشا ّ
اًضرط ّاّلي ُ ّمسي «ابهلُؼنل».
ًحسو ٔب ّن « ّ
.2

أفّلطون

من ُشا اهليؼوز ،خيصح كذي سلصاظ -ؿىل ا ٔلكي ُشا ما هبٔمهل -من حاًخَ اًثّاهوًّة واًفصذًّة ًُسَّط اًضّ وء ؿىل
زُانث إحصاءاثَ اهلـ َّية وت ُـ ِسُا اًفَسفيُ .شا اًفـي ّاًرتاحِسي ٔب ّسس هلا ميىن ٔبن وس ّمََ ابًفَسفة اًلصت َّة.
خفز إدوثَ اهلواظيني تبٔس ئَخَ اهلس ّمتصت .ابس خثٌاء ّكةل كََةل من ا ٔلظسكاء واًخّالمِش،
سلصاظ ٌ
خشط ًعاهلا اس ّ
اكن سلصاظ ٕا ّما مذَ ً
جاُالٔ ،بو كري مفِو ًمأ ،بو مىصوًُا .مارا اكن ميازش ُشا ّاًصخي؟ اكن سلصاظ ًخحسّ ى
دعاابث من ًسّ ؾون امذالك اً ِـنل يف ٔب ّي جمالٍ  ،من ذالل ظصخ ٔبس ئةل ختخب مـصفهتم وّتـَِم ًسزهون
حسوذٍم .نٌل ٔبه َّ اكن ًعصخ ا ٔلس ئةل ؿىل من ل ًـنل يك جيـهل ٌس خىضف اً ِـنل اهلسفون يف راثَ .وكس اكن

62

اًخّياكغ ٔبذاثَ ًَجـي معَ َّة ظصخ ا ٔلس ئةل ف ّـاةل وجمسًة .ذوز معَ َّة ظصخ ا ٔلس ئةلٔ ،بي ذوز اهلشُة
ثضلك ٔبو تبٓدص مبفاُمي ٔبو كض َّاث
خجسس يف إهخاح ٔبو ادلّ فؽ لٕهخاح مفاُمي ٔبو كض َّاث ثععسم ٍ
اًخّوًَسيّ ً ،
معصوحة ُمس حلًا .اًخّفاؿي مؽ ُشٍ اًـلداث ًسفؽ حنو اًخّ ّ
زًل ؾن فصض َّة ٔب ّوً َّة ٔبدفلت ،وٌساؿس ؿىل ّتاوسُا
اًسـي ٕلهخاهجا .اهلسَّمة اًضّ مي َّة يف ُشا اًخّمصٍن ِم اًخّاًَة:
من ذالل إهخاح فصض َّة خسًستٔ ،بو ؿىل ا ٔلكي ّ
دعاة ا ّٕل ٔبن ٍىون
ٔبي معاذزتٔ ،بو كض َّةٔ ،بو مفِوم ثـخب اب ٔلساش حمسوذت ومزتؾزؿة ،ول ميىن ٔلي
ٍ
خجسس حلِلة اًلض َّة يف اندضاف
مىونً من ختمَياث وفصض َّاث ل ثـمي ا ّٕل مضن حسوذ حمسّ ذت .ابًخّايل ،ث ّ
ّ
تياء ؿىل اث ّفاق ،ل ميىن ظَاقخَٕ .ا ًرا ،اًوظول
سلف ارلَي فهيا وسلف اًخحاسِأ ،ل ّن اهلُعَق ،تخـصًفَ ٔبو ً
اًسرَف ،و ّاًص ٔبي اًـا ًِم ٔبو اًلامئ ،وركل ٌّدلدول إىل هعاق اًوؾي ابدلِي ّاّلي
إىل اذللِلة ًـين ّتاوس ّاًص ٔبي ّ
جيبن ؿىل اًخّ ّ
اًسَة
زًل ؾن اًَلني ،واهلُىدسة ،واهلضمون .من اهلؤمل كدول ُضاصة ارلعاة وا ٔلٌْسّ ،
حمص ًزا ،نٌل ميىن ٔبن ٍىون خاحسً ا ٌَجمَي .ادل َسَ ل ُيا ًـين إهخاح اؿرتاضاث
ارلاًط مع ٌي ممىن ٔبن ٍىون ّ
صلك بٓدص
ٌَعـوذ حنو ا ٔلٌْسٔ ،بو حنو ارلرئ ،بو ٔبي ٍ
و ٔبس ئةل جساؿس ؿىل ادلّ دول يف معَ َّة اًخّبٔوًي ال ّ
ٕصازي ّ
صلك بٓدص ٌَمعَق.
هلا ُو كري مّشوظً ،ـين ٔب ّي ٍ
اٍهتّ م اًث ّالج اًـا ّمة اًّيت ّ
اًسفسعائ َّون وكريٍم ًسلصاظ يف هلاصاث ٔبفالظون ِمً« :لس ّكعـت دعايب
وهجِا ّ
كعـي ؾن اًواكؽ
ومزكذَ!»ّ« ،تـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!»« ،حصًس إًشايئ»ُ .شٍ اٍّهتم اًث ّالج ؾحازت ؾن ٍ
ّ
جصُان ّ
ذوزاي
اًسلصاظ َّة .ابًفـئ ،بي ٔبس ئةل ثُعصخ معاًح ًة تخبٍص واكؽ مضموّنا س خععسم ًّ
اًخّازخيي واًف ّـال ٌَمٌلزسة ّ
هبشا اًيّوغ من اهللاومة .مؽ ركلُ ،شٍ اٍهتّ م ّ
ثضلك حِّس إىل ٍّ
حس ما،
اًسلصاظي
ٍ
ثوحض زُانث ادلسَ ل ّ
فاندضاف مصاتط ارلعاة اًفىصًّة ُو «ثلعَؽ ارلعاة» ،وٕاحداز اهلخلكّمة ؿىل اندضاف مسٌَّلث وثحـاث
ارلعاة -معَ َّة كري مصقوتة يف مـؼم اذلالث -ثُرتمج يف «ّتـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!» ،وادلّ فؽ حنو اًخّ ّ
زًل
ذاظة
واًخّجاوس ؿاذ ًت يش ٌء كري ًعَف وًرتمج يف «حصًس ٕاًشايئ» .ىصى ُيا توضوخ اًحـس ّ
اًرصاؾي يف ادلسلّ ،
ٔله َّ حيصم ّاّلاث اهلفىّصت من ٔب ّي يش ٍء ميىن ٔبن ٍصحيِا وًعمئهنا .فذلاوم ثكل ّاّلاث ثبٓلك اًفىص تـغ ّ
اًّشء،
نٌل ثلاوم راهتا اًرتوس يسهخاًَة اًلاذزت ؿىل اًوظول إىل اًـلي وؿىل اًخّفىّص تـمقٔ ،ل ّن ّ
حت ّاًصوخ اًخّشًّة
اًفصذًّة ميىن ٔبن حترتق يف اًيّاز ّاًصابه َّة (ُىشا ّمسى سلصاظ ّاّلاث اًرتوس يسهخاً َّة اًلاذزت ؿىل اًخّفىري
5
ّ
ٔ
ٔ
اًلكي ،وحنن ل يشء ملا هز ًة اب ٔلظي واًلكي.
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ّ
.3

الكلبٌّون

اًسلصاظي وضبٔ يف اًـرص اًًَِس يتُ .شا اهلشُة ًُس مـصوفًا اكًفىص
اًلكح َّة ِم فص ٌغ من فصوغ اًفىص ّ
ذيوؿة ،ومدارشت إىل
ا ٔلفالظوين وكرئٍ ،له َّ مل ًخج ّشز يف اتزخي اًفَسفة اًلصت َّة .ابس خثٌاء ّكةل كََةل مذـسّ ذت ،وم ّ
5
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ٍّ
حس ما من وززة ُشا اهلشُة ،هكوهخني ،زاتَََ ،ابساكل ،فوًخرئ ،بو هَدضًَ ،حلى اًلكح َّون كري مفِومني
ابًصمغ من زاذٍاكً َّهتم ٔبو مٌاُضهتم اهلشُة اًـلًلً ،حسو ًيا ٔب ّن رهصٍم مفِ ٌس يف ُشٍ اهللسّ مة ؾن
ومذجاَُنيّ .
اًسائست يف ؾرصٍم واهلالهبم ؿَهيا .جنس ؾيس اًلكحَني اًحـس اًخّرصًيب
ادلسل ،وركل ثسخة حماولهتم ًيلس اًلمي ّ
ٌَجسل ،اًؼ «ٌ .»parrêsiaضري ُشا اهلععَح إىل ّ
الاّتاٍ ا ٔلظًل ،واًالكم اذلامس واذلق ،واًضّ ٌلن
اهلامتسم ،واًخساظة تبٔي مثن ،وٕاىل زاذٍاكً َّة ل ميىن ٔلح ٍس اًوكوف يف وهجِا.
مععَحاث مضاهسة ،اكًـسمِّة ً
ٌ
مثال ،واًّيت ثـمتّ ٔبو ختفي واكؽ اًلكح َّة ا ٔلكصة جصوحَ
من زاكئز ُشا اهلشُة
إىل فَسفة « ّ ِاًزن» وكريُا من اهلشاُة ّ
اًّشكِّة من الً َّة اًفَسفِّة اًـا ّمة يف زلافذيا .مبا ٔبه ّيا ل وسـى ُيا إىل
اس خـصاط اتزخي اًفَسفة وٕاهٌّل ىصًس ثوضَح مضلكة ادل َسَ ل ،س يـاٍن تـغ ادلواهة ا ٔلساس َّة يف ُشا اهلشُة
مؤسس اًلكح َّة ،بٔهخُسدٌُس ،مـَيًا اسذزاءٍ اهلعَق زلَؽ ا ٔلؾصاف ،والٓزاء ،واًلمي اهللدوةل
اًفَسفي .اكن ّ
ولصذ زفضِا ،نٌل ًـخلس اًحـغٔ .بىت زفضَ تسافؽ من ّاًزناُة ،وا ٔلظاةل،
واهلخساوةل يف اولمتؽ .مل ٍىن ٍصفضِا ّ
واًوظول إىل اذللِلةّ .
رصفاث
ذجسس يف زاذٍاكً َّة ا ٔلكوال واًخّ ّ
ابًعحؽ ؾيسما ًُسفؽ هبشا اًلَق إىل ٔبكعاٍ ،سُ ّ
ّ
ٍ
اًلكيب ٔب ّن اًفضَةل ِم
والاّتاُاث ،وس َحر ؿىل الاس خفزاس.
ابدذالف ٍ ّ
فصذي تني تـغ اًلكح َّنيً ،ـخب ّ
اًسَعة اًلامئة ،واهلَىِّة،
وس َان ما ّمت ثـَّمَ من ٔبص َا ٍء سُّئةّ ،
ذاظة ما ُو ّ
اًسِي اهلخـَّق ابًخّلاًَس ،و ّ
اًس َاسة واولمتؽ وًخفاذى الاهامتء دلًس َّة
اًلكيب ًالتخـاذ ؾن ّ
واً ُـصفُ .شا اًًّس َان ًُس ممخ ًـا اتسً اّ .لا ميَي ّ
اًلكيب فصذًّة اك ٕلزاذت ،واذلصًّة،
ما .ابًًّس حة هل جية اس خحلاق ّ
اًسـاذت واذللِلة تواسعة ّاًزتُّس .كمي ُّ
ذاظة فامي خيط اًخّ ّ
ابًصقحاث و ّ
اًضلفّ ،لا ل حيرتم اًخّحفّغ ،فِو
اًس َعصت ؿىل ّاّلاثّ ،
واًخّح ّمي ،و ّ
حنك ّ
ّتص حنو
ًـخبٍ ثعيّ ًـا ومتَّلًا .نٌل ٔبه َّ ل ًثق ابرلعاابث ازلَةل وابًـلي ،وًفضّ ي ا ٔلفـال ،اًـيَفة كاً ًحا ،اًّيت ّ
اًسرصًة ،والٕماءت
اًلكيب ؾن اُامتمَ ابًخّـَمي ،وًـمتس يف اًـمَ َّة ّاًرتتوًّة ؿىل اهلفاخبٔت ،و ّ
اهلواهجة .ل ًدٌاسل ُّ
ّاًصمزًّة؛ ل ٌسرتسي يف ّ
اًّشخ واًالكم اًىثري ،تي ًفضّ ي ٔبن ًعسم اهلس متؽ إًََ جبم ٍةل واحست ٔبو حصن ٍة كوًّة.
نٌل ٔبه َّ ًًذلس سَوك ممهتين اًفىص اهلخح ّجص والكهمم ادلسّ ي ؾيسما ٌس خـصضون مـازفِم وًضؽ ا ًّعحَـي واًث ّلايف
اًسِام.
اًلكيب ل حياحج وٕاهٌّل ًعَق ّ
(اًحاظي ذامئًا) يف ثلاتيُّ .
لسَعوائ .بظَق ٔبفالظون راث ّمصت ؿىل ذًوخاوس،
ًـُش اًلك ُّيب ؿاذ ًت يف اًِامش هوهَ ل ًُعاق وًـخب
ًّ
اًلكيب ٔالنرث صِصتً ،لة «سلصاظ اوليون» .فص ّذ ؿَََ ذًوخاوس توظفَ اًخّايل هل« :ما فائست ٍ
خشط مازش
ّ
اًفَسفة ًفرت ٍت ظوً ٍةل مل ٍزجع ذالًِا ٔبحس؟» .نٌل ُؾصف ؾن ذًوخاوس ٔبه َّ اكن ًـَن اسذزاءٍ ّ
ًساكن مسًًذَ
مبض ََ يف ٔبحِاء اهلسًية ً
ومىص ًزا ّ
ٕوسان» .واص هتص جبم ٍةل
ًلك من ٔبزاذ ٔبن ٌسمـَٔ « :بحبر ؾن ا ٍ
ماساك فا ً
هوسا ّ
ٔبدصى« :اتخـس ؾن مشيس!» اًّيت ّ
َخـصف ؿَََ.
وهجِا لسىٌسز ،اًفاحت ّاّلي ل ًُلِص ،ؾيسما اكرتة مٌَ ً ّ
اًفاكُة سالحَ ا ٔل ّول ،فِيي جساؿس ؿىل اًوظول إىل ُز ٔبت اًوحوذ.
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.4

فلسفة « ِ ّ
الزن»

سًذعصق ُيا ابدذعاز ًفَسفة « ّ ِاًزن» ًًس خـصط ً
مثال كري قصت ًَّا ٌَجسلُ .شٍ اًفَسفة ّ
حتر ؿىل اًـمي ؿىل
ّ
ابًعفاث اًخّاًَة:
ا ٔلضساذ وممازسة ا ٔلظاةلِ ّ « .اًزن» ِم وسزة ظًَِّة ومن ّمث ايابه َّة من اًحورًّة ،وح ّمتزي ّ
ّ
اًضسّ ت ،و ّاًصاذٍاكً َّة ،واًـالكة مؽ اًخّمصٍن ادلسسي .جسمَة «سن» ِم اًًّسزة ّاًصومًس َّة من اهلععَح
اًعَين «جضان» («ُ .)»chanشا اهلععَح ًس ّل ؿىل وضـ َّة
اًَاابين ّاّلي ًـين «ثبٔ ّمي ظامت» ومصاذفَ ّ
تورا اًخّازخي َّة حتت دسصت ًسان اًـعفوز يف اًِيس ،حِر وظي إىل مصحةل اًخّ ّيوز كدي ٔبنرث من ٔبًفي وسمسمئة
س ية .اهلصاذف اًفصويس هلععَح «ثبٔ ّمي» ُو « »méditationمن «ٔ »mediumبي «اًوس َط»ً ،ـين
اهلصنز ،اهلاكن ،واًوساظة ،تشكل ىصى ٔب ّن فىصت اًخّبٔ ّمي حصحىز ؿىل مدس ٔب اًخّمصنزٔ ،بي اًخّواخس يف وسط
ثضلك ٔبفضيُ .حي ىك ٔب ّن تورا ثوكّف راث ّمصت جفبٔ ًت ؾن جضازك اهلواؾغ مؽ ٍلوؿة من
ا ٔلص َاء ٌَخّفاؿي مـِا ٍ
رصف ّتصت ًة ثـىس حاةل
اًيّاش ًَبٔذش وزذ ًت تني ٔبظاتـَ وًخبٔ ّمَِا ،مفاحئًا تشكل مس متـََ .ىصى يف ُشا اًخّ ّ
اًسـي إىل ما وزاء اًالكم،
الاهدداٍ اًخّام ٌَواكؽ نٌل ُو ،وُو ّاّتا ٌٍ ٌّ
مصنزي يف ممازسة « ّ ِاًزن» .فِيي ثسؾو إىل ّ
اًسوحصا
واًخّالؾة ،وارلعاابث اهلـخاذتٌَ ،وظول إىل ما ُو واكـي .يف ُشا ّ
اًس َاق ،مـصفة اهلشُة اًحوري و ّ
مـصوف ّ
ٌ
ًوحض زاذٍاكً َّة ُشٍ
هم ّمة وسخًِّا فلطٔ ،ل ّن ّتصتة اًوؾي اهلحارشت ثُـخب ٔبٍم .ابهلياس حةُ ،ياك ٕاًـاسٌ
اًفَسفة وُو« :إرا اًخلِت تورا ،اكذهل».
حصحىز فَسفة « ّ ِاًزن» ؿىل زالزة ٔبمعست :اًخّبٔ ّمي ،واذلوكة ،والاهضحاظ .نٌل ٔبّنّ ا ،حسة سوحصا اٌَوجس ،من
فاًزن» حصنّز ؿي حي «كض َّيت اذلَات واهلوث اًىدريثني»ُ .شٍ اهلٌلزسة حز ٌء من
اهلُفرتط ٔبن ثـًٌَا يك هـُشِ ّ « ،
ثيط ؿىل ٔب ّن ّ
ثضلك
اكئن حيمي يف ذاذهل -و ٍ
لك ٍ
مسزسة اهلاُااين يف اًحورًّة .ثـين اهلاُااين «اهلصهحة اًىدريت» و ّ
اًسالم؛ فىٌل ًلول اًحـغ « ّ
ّتسس
اًلك تورا» .ثـخب فَسفة « ّ ِاًزن» ٔب ّن اًلك َّة ّ
خيوز و ّ
مس خل ٍ ّي -ما حيخاخَ ٌَ ّ
اًواكؽّ ،لا ًًدلي فِم ظحَـة اًوؾي ّ
حت وٕان مل حىن اًَلؼة كاً ًة حبسّ
اًضريص اذللِلِّة ٌَوظول إىل اًَلؼةّ ،
راهتا.
ٌسدٌس تـغ ممازيس فَسفة « ّ ِاًزن» ؿىل هعوض «اًىوان» ،وِم حاكايث ل مـلوةل حتخوي ؿىل مفازكاث،
وهتسف إىل اس خفزاس اًخّيافص اهلـصيف ٌّّلاث اهلفىّصت وذفـِا حنو ارلصوح من إظاز ٔبساًَة اًخّفىري اهلُـخاذت
ٌَوظول إىل اًَلؼة .وٍىون ؿىل ّ
اهلٌلزسة ًِشٍ اًفَسفة ٔبن ثسذي إىل اًفصاػ من ذالل ّاًالمـىن ،و ٔبن
اًعاًحة ِ
خحصز من ثكل ا ٔلن ،ثعحح
ّتـي ٔبنُا اهلمتصنزت حول راهتا ،واهلمت َِ ّىة ،واهلُعا ًِحة ابًَلني ثخالىش .تـس ٔبن ث ّ
ّ
اكًسعح ا ٔلمَس متا ًما ،ثـىس اًواكؽ اكهلصبٓت .من اهلِ ّم ٔبن هشهص ٔب ّن فَسفة « ّ ِاًزن» ًُست مشُ ًحا ،وٕاهٌّل
اًعاًحة ّ
ِم مـصفة ّاّلاث اًّيت ثـمي ؿىل ثشوًة ثكل ّاّلاث« .ذزاسة اًحورًّة ثـين ذزاسة ّاّلاث ،وذزاسة ّاّلاث
ثـين وس َان ّاّلاث»ِ ّ « ،اًزن اًوحِس ّاّلي ميىٌم ٔبن ّتسٍ ؿىل ّمقة ادلحيُ ،و ّ ِاًزن ّاّلي س خعححَ إىل
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ُياك« ،وما ثحلّى ًُس ا ّٕل تـغ ادلّ ٍىوزاث و ّ
اًؼصوف .ثـسمي ّاّلاث واًاكئن ٔبوحض يف « ّ ِاًزن» ممّا ِم يف
اًسلصاظي.
مدس ٔب «اؾصف هفسم تيفسم» ّ
.5

حول الحاسم
القَ ْلب والت ّ ّ

هلارا وس خـصط ُيا ىل ًة من اتزخي اًفَسفة؟ ٔل ّن ادل َسَ ل ٍوكن يف كَة اًخّفَسف وًخل ّشى ؿىل ا ٔلضساذ
حول اذلامس .وٕارا اكن من اهلمىن حتََي
واًخّياكضاث اًّيت جسـى ًلَة اًفىص ،وِم معَ َّة ٌس ّمهيا ادلّ ٍن ابًخّ ّ
اتزخي اًفَسفة من ساوًة ٕاززَ واس متصازًّخَ ،مفن اهلمىن ومن اهلُرثي ذون ّ
اًسَة،
صم ،حتََهل من ساوًة ّ
والاوضعاز ،و ّ
اًسَعة
اهلخلعؽٔ :بزسعو ملاتي ٔبفالظون ّاّلي ًلاتي اهلا ّذًّة واهلثاً َّة؛ وذٍاكزث ّاّلي ٍصفغ ّ
وحيوًِا
ثضلك كدًل وًلرتخ اًخّفىري ابس خلالً َّة ملاتي ّ
اًسىولسدِّة .اكهط ّاّلي ٌس خبٔظي من ذؿاماثَ اًلَخِّة ّ
خجسس يف اًخّازخي.
ًـمَ َّة فىصًّةَُ .لي ّاّلي ًلول ٔب ّن ؿىل اًفَسفة ٔبن ثخوكّف ؾن هوّنا لسماه َّة و ٔبن ث ّ
اًّسذ يف وخَ ٔب ّوً َّة اهلفِوم .ومازهس ّاّلي ٍصى ٔبه َّ جية ؿىل اًفَسفة اًخّوكّف ؾن
وص َََيف ّاّلي ًـَس ثبَُٔي ّ
اًسـي ًخلَريٍ .وَُسقص ّاّلي ٍ ّمتىن اًـوذت سمسة وؾّشٍن س ي ًة إىل اًوزاء لس خـاذت ا ٔلٌْس تسل
حتََي اًـامل و ّ
اًخّـَّق تؼاُصت ا ٔلٌس.
هَف اكن س َىون اتزخي اًفىص ًو مل ٍىن مدي ًَّا ؿىل ُشٍ اًخّلاتالث وؿس ٍذ من ُشٍ اًيّلِضاث اًىبى؟ ل
صم ٔب ّن من ٔبٍم إجناساث اكهط اكن حتسًس تـغ اًيّلِضاث اًّيت ثـسّ ٔبساس َّة :اهلخياٍ و ّاًالمذياٍّ ،
ّ
اهلخلعؽ
واهلخواظي ،اهلّشوظ وكري اهلّشوظ ،إخل .ما معي ؿَََ اكهط ًـسّ من اىلاولث ا ٔلٍم اتزخي ًَّا ًخوضَح
اًيّلِضاث ا ٔلساس َّة تـس ٔبفالظون وحواز جصمٌَسش.
.6

ال شًء ُمكتسب ومضمون

ُيا س يـاٍن إن اكن ُياك ٔب ّي ذاظ َّة ٌَجسل تـَسً ا ؾن معومِّة اًفَسفة واًيّلِضاث .كس ٍىوهون ؿىل ظو ٍاة
ٔبو ؿىل دعبٔ (ابهلُعَق ،ل ًُفرتط ٔبن ٍىون ُياك ُمضلكة يف ُشا اهلوضوغ) ،وًىن ًلوم اًفالسفة ابًخّموضؽ
وحق .وًىن ُي اًخّموضؽ واهلـازضة
حصَح ٌّ
مؽ ٔبو ضس ٔبسالفِم و ٔبكصاّنم فامي خيط اؾخلاذاهتم حول ما ُو ٌ
رضوزاين حمتًا ذلسوج معَ َّة ادلسل،
ابًسَة
ّ
اكفِان لٕحساج خسل؟ اًخّلاتي واًخّياكغ اٌّّلان ٌس ّمهيٌل َُلي ّ
وًىن ل ًحسو ٔبّنّ ٌل اكفِان .ا ّٕل إرا اؾخبن ٔب ّن ٔبي ثلاتي فَسفي ٌساٍم ،خسً ًَّا ،يف إحساج مجةل اًفَسفة ،وُشا
اهليؼوز كصًة من مٌؼوز َُلي.
اًسؤال س يشهص متَزي ٔبزسعو تني ادلسيل واًخّحًََلٍ .صى ٔبزسعو ٔب ّن اًخّحََي ًخـامي مؽ اًَلنئ ،ب ّما
ًيـاجل ُشا ّ
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ًَفصق تني ادلسل« ،مٌعق
ادلسل فِخـامي مؽ كض َّاث ًُست ا ّٕل ممىٌة ٔبو مص ّححةٍُ .وكي اكهط ُشا اًخّمَزي ّ
ّ
ابذلقّ ،
دعاة
فلك ٍ
اًؼاُص» ،واًخّحََي« ،مٌعق اذلق»ٔ .ب ّما ٔبفالظون فال ّميزي تُهنٌل ٔل ّن اًَلني ل ؿالكة هل ّ
حزءا من مجَؽ اهلسازاث اًفَسفِّة،
ًُس سوى ختمَيًا ٔبو ً
ثـحريا ّمعا ُو كري مثايلٕ .ا ًراً ،حسو ٔب ّن ادلسل ًُس ً
خسيل وما ًيفعي ؾن ادلسلُ .شا اًفازق اهلخـَّق ابدلسل ًلوذ اًفصذ إىل إؿاذت
ما ميىٌ ّيا من ثحُني ما ُو ّ
ثـصًف ادلسل ،ا ّٕل يف حال حعي اًـىسٔ ،بي يف حال كام ثـصًف ادلسل تسفؽ ظاحدة اًخّـصًف هلٌلزسة
ادلسل ٔبو ؿسهما.
اًفصق ا ٔلسايس تني ٔبفالظون و ٔبزسعو ٍمتحوز يف مـادلهتٌل ذلاةل اىلسوشٔ ،بي واكؽ الٕذزاك ،كمية اهلـصفة
ارلُبًّة .ا ٔل ّول ل ًثق ابىلسوش ابؾخحازٍ و ًَمأ ،ب ّما اًث ّاين فريى ٔب ّن اىلسوش ًضمن ِ ّ ّ
حصة اًفىصً .ـخب ُشا
اًفازق من ٔبٍم اًفوازق يف اتزخي اًفَسفةٔ .بفالظون ًـخب ٔب ّن اًفىص ُو اهلعسز اًوحِس ٌَمـصفة اذللِلِّةٔ ،ب ّما
اكهطً ،
مثال ،فريى ٔب ّن اًفىص ل ٌس خعَؽ إهخاح اهلـصفة تشاثَٔ ،له َّ ًـمتس ؿىل ارلازح ارلُبيًِ .شا اًخّموضؽ ثحِـة
ٔبدصى وِم اًـالكة مؽ اًَلني اًّيت حتسّ ذ ما إرا اكهت اًفَسفة ؿَ ًما ٔبم فًٌّا .إرا اكن اًـنل ًسّ ؾي يف تـغ
ا ٔلحِان إهخاح مـازف مؤنّست ،فاًفن ٍىذفي ابٕهخاح ما ُو مجَئ ،بو مفِسٔ ،بو حق ،ذون ٔبن ًسّ ؾي جضىِي ٔبو
ثوهَس ٔبي حلِلة كاظـة .الاذّؿاء ابٕهخاح اًَلني ٍمتحوز ؿاذ ًت حول مـَازي مـصفة ٔبساس َّني :ارلُبي اهلخـَّق
ابهلاذّت ،واهليعلي ٔبو اًخّحًََل اهلخـَّق ابًفىص .ابًخّايل ،كام اكهط و ٔبزسعو تخحسًس كواؿس ومداذئ كدَ َّة مذـَّلة
تبً َّة معي اًفىص ،والكٌُل ًـخبان ٔبه َّ ل ميىن ّتاوس ٔبو اذرتاق ُشٍ اًلواؿس.
ابًًّس حة ٔلفالظون وَُليُ ،شٍ اذلسوذ واًلواؿس ل مـىن ًِأ ،لّنّ ٌل ٍصان يف ادلسل ّ
اًعصًق ّ
اهلمزيت حنو اذلق
ومعَ َّ ًة فىصً ّ ًة ّمتص من ذالل ّاّلاث اهلفىّصت اًّيت ّ
جضلك موضوؿًا ٌَفىص و ٔبّنّ ا ًُست ُمعاذز ًت (مدسب ّكري تًٌُّا
تيفسَ مسَ ّ ًما تَ ؿىل سخِي حسن ّ
اًؼن)ٔ .6بي ٔب ّن ل يشء مىدسة يف ادلسل ،تـىس اهليعق .ذؾون هـاٍن
الٓن اهلثال ٔالنرث ا ً
ٕذُاصا يف مصمي بً َّة معي اهليعق وُو مدس ٔب ّاًالثياكغُ .شا اهلحس ٔب ُو ٔبحس ٔبمعست اهليعق
وٌس خثين اًخّفىري ّ
خشزي يف
وسق مذعاتقُ .شا اهلحس ٔب ًُس كائ ًحا ٔبو مصفوضً ا ٍ
ثضلك ٍ ّ
ابًّشء وتيلِضَ يف ٍ
ٌضلك حسوذًا ل ميىن ٌَفىص ّتاوسُا .ابًًّس حة ٌَجسل ّ
ادلسل ،وًىٌَّ ل ّ
ٌضلك ّتاوس ُشا اهلحس ٔب ذلؼ ًة هم ّمة،
فـيس ّتاوسٍ ثيعوي اًفىصت ؿىل راهتا يف سريوزت ّ
كاذز ؿىل إهخاح ،وثوضَح،
جضلكِا وتياهئا .ادلسل ُو ٌّفن ٌ
حت اهلهنج ّ
واًخّحلّق من اًلواؿس اًّيت حتنك سريٍ؛ ّ
ٌضلك يف ادلسل موضوؿًا ّلاثَ.
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تـىس اًـنل اهلصحىز ؿىل ف ّـاً َّة تٌُّة ٔبو ؿىل كواؿس كامئةً ،دّسم ادلسل ابزلاً َّة ،واًفصذاه َّة ،وا ٔلذائ َّة -اكًـمي
 6مالحؼة اهلرتمجة

67

ابًعحؽٌ ،سـى اًـنل ٔبًضً ا إىل ٔبن ٍىون ً
ابًضموً َّة اًّيت حيمَِاّ .
اًفين -مؽ ٔبه َّ مَزم مبزاظحة اًـلي ّ
ّ
صامال ،وًىن
ٕصازئ ،بي اًخّوخَ حنو اًوحست اهعالكًا من ثـسذًّة ا ٔلحاذي،
تعصًل ٍة خمخَفة .يف ظَة ادلسل جنس اًخّبٔوًي ال ّ
وِم معَ َّة س حق وحسّ ذُا ٔبفالظون .تعحَـة ا ٔلمصُ ،شٍ اًوحست لافرتاض َّةٔ ،بي ٔبّنّ ا فصض َّة رضوزًّة ل ميىٌيا
ظَاقهتأ ،لّنّ ا ثخجاوس ٔبو ٔلّنّ ا ٔبمسى من ٔبي ظَاكة فِيي ٔبساش ل ميىن ثبٔسُسَ .تشكلٔ ،ب ّي ٍ
ثياكغ ،مبـىن
اهخٌاء ٔب ّي مضلكةٌ ،ساؿسن ؿىل اًوظول إىل مس خوى فىصي ٔبؿىل ،حِر ما ًحسو ٌَوُةل ا ٔلوىل نخياكغ
ًخو ّحس ًَحسج مفِو ًما خسًسً اَُ .لي ٌس ّمي ُشا اهلفِوم ادلسًس ّ
ابًرتهَة ،وُو حعَةل ادلسل .هيمت َُلي
ابًسَة.
ابًـمَ َّة والٕجناسّ ،لا ًـخب ٔب ّن اًفىص ل ميىن ٔبن ًحلى يف مصحةل اًخّياكغ ،و ٔبه َّ ل ميىن ٔبن ٍىذفي ّ
ابًخّايل ٔبي ثوحّص ٔبو إوضعاز جية ٔبن ُحيي تخٌاء ثوهَس خسًس اسدٌاذًا ؿىل مدس ٔب اًِوًّة ٔبو اهلعاذلة .خيخَف ا ٔلمص
ؾيس ٔبفالظون ّاّلي ل ًـخب اهلـضةل (اهلضلكة اهليعلِّة اًّيت ل ح ّي ًِا)ٔ ،7بو اهلوكف ّاّلي ل خمصح هلٔ ،بو
ٍ
مضالكث تشواهتن .ابلٕضافة إىل ركل ،جية ثلسٍص اهلضلكة اهلعصوحة تشاهتأ ،لّنّ ا حتسج ثوحّ ًصا ل
اهلفازكة،
ٌ ُس خلىن ؾيَ ّ
ٌضلك حِات اًفىصٔ ،لّنّ ا ثسمي ذًيامِّخَ .هخلكّم ُيا ؾن خسلٍ «مفذوخ» وخسلٍ «ملَق» .يف
ذاض ٔبن ّ
ادلسل «اهللَق» ل ّ
ٌضلك اهلفِوم ٔبو اًفىصت كائحة اًفىص .وابهلياس حة ،ل ميىن ٔل ّي موضوغٍ ّ ٍ
ٌضلك
اًسخة ًخبٔزريٍّ .
ٌضلك
ّناً ًة ً ٍ
سخة وحَِ ،وُو ٔب ّن اًـلي ًُس وس َ ًةل وٕاهٌّل سخة ،و ٔله َّ ل ميىن إدضاغ ّ
هـاكسا ٌَـلي اهلُعَق ،وًفىص ٍت مل ثـس
اًـلي كائخذَ تشاثَ ٍ
وـلي يف ؿالكذَ مؽ اهلوضوغ ،فاًواكؽ ًُس سوى ا ً
فىصتٔ ،لّنّ ا ّتاوسث راهتا .ل ا ٔلٌْس ،ول اًوحست ،ول ارلري مالمئني ًَىوهوا سخة ٔب ّي يشء من ا ٔلص َاء اًّيت
ّ
ٌضلك اًـلي إحسى ظفاهتا ا ٔل ّوً َّة.
ُشا اهلوضؽ ّاّلي جنسٍ ؾيس سلصاظ ٔبنرث من ٔبفالظون ٔبكصة ٌَفىص ّ
اًّشيق من اًلصيب رو اًخّو ّخَ اًـَمي،
اهلِمت ابًوضـ َّة واًف ّـاً َّةّ .لا جنس اهلفِوم ٌسوذ يف اهلسزسة اًلصت َّة وًحلى اًخّـصًف ٔبساس ًَّا فهيأ ،له َّ ذون
اًفىص اهلُصحىز ؿىل اًخّوهَس وؿىل اهلخياٍ ،وذون معاذزت «اٍهنّ ايئ» -همٌل اكن مؤكّذًا -ل ميىن ّ
اًحت ثّشء واًـمي
ٌَسؤالٔ ،بو ٌَمضلكةٔ ،بو ٌَخّياكغ ا ّٕل ؾيس اجّساهمم ابًفائست اًّيت ثبٔيت
يف اًواكؽ ادلّ هَوي اًَويمُ .يا ل كمية ّ
ؿىل صلك إخاتةٔ ،بو حئ ،بو حصهَة .يف ُشا اهليؼوز ،الاسدِاء اًيّاجت ؾن مـضةل ل ًُعاقّ ،
فاّلُن كري
كاذز ؿىل ثلدّي اًحلاء يف حاةل صم ،وحيخاح -ؿىل ا ٔلكي -ثوضَ ًحا ٔبو تضؽ ٍ
لكٌلث ثعمئيَّ .اّلُن ل حيمتي
ٌ
اًلض َّة اًّيت حتث َّ ؿىل ثبٔ ّمي ظـوت ٍة ما ،وؿىل اًخّم ّـن اهلحارش يف ؿسم كسزثَ ؿىل اسدِـاة مجةل مذفاوثة من
هؼص ٍت واحستٔ ،بو ؿسم كسزثَ ؿىل ّ
ابًصضا ا ّٕل يف حال ُوخس
اًحت ٍ
ثضلك ٍ ّ
خشزي؛ ًعاحة ركل قَاة اً ّضـوز ّ
ٕحساش مهب ٌم ابزلال ُمس خوىح من اًلَاة ادلشزي ٔبو من فصاػ ّاّلُن .تـىس اًفنٍ ،صى اًفىص ٔب ّن
ا ٌ
اًس َاق ل ٍىذفي تشاثَ.
الاهسُاص يف ُشا ّ
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نٌل س حق ّ
اًسَة ُو حوُص اًـمَ َّة ادلسً َّة ٔبو اهليؼوز ادلسيلٔ ،له َّ هؼصت نٌل ُو وسق
ووذصياً ،حسو ٔب ّن ّ
اًسَةُ .شا اًخّلاتي ٍمتؼِص يف زالزة
فـي ذاض .ابًخّايل ،اًـلدة ا ٔلساس َّة ٔبو ما ًلاتي ادلسلُ ،و زفغ ّ
ٔبصاكل خمخَفة ،نٌل رهصن رسً ًـا يف اهللسّ مةّ .
اًضلك ا ٔل ّول ُو اًخّلاتي اًـَمي ّاّلي ل ٍصًس اًحلاء يف هعاق
ّاًالًلني وثـََق ارلعاة ،فِو ًعاًة تخـصًفاث ،وٕاحصاءاث ،وكواهني كامئة ،ومٌعق كامئ ،ووسائي جساٍم يف
اًعحَح ٔبي اهلـصفة اًّيت ّ
جضلك ؾلد ًة ٔبمام اذللِلةّ .
اًضلك اًث ّاين ُو
ابًص ٔبي ّ
اًحتُ .شا ما ٌس ّمََ ٔبفالظون ّ
اًرصاغ ،ول اهلواهجة ،ول الاؿرتاطُ .شٍ اذلاةل ّاّلُي َّة ثفضّ ي
اًخّلاتي اًـاظفي والاهعِازي ّاّلي ل ًخح ّمي ّ
اًيّ َّة ،و ّ
ثخجز ٔب ؿىل اًلواؿس ،وادلّ كّة ،واهلعاًحة .ؿىل ز ٔبي
اًضلف ،والٕميان ،وثفضّ ي معاذزت اًوحست اًّيت ل ّ
َُليُ ،شا اهلَي من ؿساذ ّاًص ّابين .و ّ
اًضلك اًث ّاًر وا ٔلذري ُو اًفىص الاوضعازي ّاّلي ً ُعصخ هكعسز هلحس ٔب
احرتام الادذالف ّاّلي ل مساومة فَِ ٍ
اًفصذاين ّاّلي ميث ّي اًلائحة ّلاثَُ .شا
وّشظ ل قىن ؾيَ هلعاذزت
ّ
مفص مهنا ،وهبشا فِو خيخرص اهلواهجة اًّيت ثعحح كري
عوز ًونّس ٔب ّن ؿسم كاتَ َّة
ّ
اًخّ ّ
اًفصذاين ؿىل الاذزتال ل ّ
جمسًة.
اًسَة ،وٍوكن حوُصٍ اذلَوي يف ّاًالًلني .ابًخّايل ،ميىٌيا ٔبن هفِم سخة ٔبَم َّة اذلواز
ادلسل ُو اًـمي ؿىل ّ
ثضلك
يف ادلسل .هَف ميىٌيا ٔبن جنس يف رواثيا اًلريً ّ ًة ّاًصاذٍاكً َّ ًة ّ
اًّضوزًّة ًيـَس اًيّؼص تبٔهفس يا؟ ُىشا هفِم ٍ
ٔبفضي ٔبسَوة سلصاظ ّاّلي ٌس خجوة هبوش ّ
خحصك ،وًعصخ ا ٔلس ئةل ًَفِم ما ًسوز يف ٔبؾٌلق
لك يش ٍء ً ّ
ا ٔلزواخ ،وًريى ٔبٍن ثلوذ ّ
اهلموٍ يش ٌء بٓدص .ادلسل
اًعصق اًـسًست اهلخلاظـة .وركل ٔل ّن ادلسل يش ٌء وادلسل ّ
اهلموٍ ٌّفن من فٌون ارلعاة ٌض حَ اهلصافـة اًّيت ٌسـى فهيا ارلعَة لٕكٌاغ دعمَ واًفوس ؿَََ ٔبي ٔبه َّ ٌسـى
ّ
ذحاز ،وحفص يف حوف اًفصذاين
ًَىون ؿىل حق .ادلسل ًُس مٌاػص ًت مذياكض ًة ول اس خـصاضً إ ،اه َّ جساؤ ٌل ،واد ٌ
اًس خاز ؾن ا ٔلٌْس.
لٕػِاز ٔبسسَ وُضاص خَ ،ولٕػِاز ثـسّ ذًّة اًـسم ّاّلي وحسٍ ٌسمح ابٕىزال ّ
ُياك ظصًلذان ًخفاذي ادذحاز واكؽ اًيّلاصٕ :ا ّما ظصخ موكف ٔبو كض َّة ما وحلِلة معَلة كري كاتةل ٌَيّلاصٔ ،بو
مصاهكة وهجاث هؼص ذون مواهجة اهلسٌَّلث اًّيت حتمَِا يف ظ َّاهتا .اًوزوكِّة واًًّسخِّة ّ
ساسا زائ ًـا
ٌضالكن ٔب ً
ًخـعَي اًـمَ َّة ادلسً َّة .ابدذالف ّ
اًضرع َّاث ،واهلواكف ،وا ٔلمناظ ،ثخبٓمص الزًذان ذَس ًة يك ختيلا اًفىص
وثُلصكا اهلُعاًحة ابذللِلة .فاذللِلة جس خًدط راهتا من ضلط ا ٔلضساذ ،وُيا حتسًسً ا ىصى اًيّلاص ًعصخ اهلضلكة
اًخّاًَة :هَف ًيا ٔبن هفىّص ّ
ابًّشء وتضسّ ٍ يف ب ٓ ٍن واحس؟ مؽ ركل ،اهلـىن وادلسًس ًيخثلان من ُشا اًفـي ّاّلي
كس ًحسو كري ً
مـلول .وًىن لٕحساج اهلـىن وادلسًس ،ؿََيا ٔبن هفَت اًفصٌسة من تني ٔبس ياهيا ،و ٔبن جناسف
وهخو ّخَ حنو لًلني ّ
مٌؼوزا ل هي ّمت ابذللِلةٔ ،له َّ ًلسّ ش الادذالف.
اًؼي ،ا ّٕل إرا فضّ َيا ؿىل ركل ً
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سابع
الفصل ال ّ
الح ْدس

.1

وضع ال َح ْدس

ً
مضلول ابلٕحصاح اًخّايل :ما ُو
مسزش فَسفة ؿىل ز ٔبش معهل س َجس هفسَ يف ذلؼ ٍة ما (هبٔمي ركل)
ٔبي ّ
وضؽ اذلسْ ش؟ ُياك ظاًحاث ًيجحن مبس خوى ما يف اًخّـامي مؽ «ادلسل» الٔاكذميي ّاّلي ٍمتحوز حول فِم
وحفغ تـغ اًـيازص ّ
ارلاظة،
اًضلك َّة ذالل اىلارضاث ،وظصخ اذلجج ،ومـاًية اؿرتاضاث ؿىل ٔبفاكزُن ّ
وظَاكة تـغ اهلضالكث ،وٕاذزاح تـغ الاكذحاساث .وًىن ُياك ّ
ظالة ل ًيجحون يف اًلِام هبشٍ
الاص َاء وذون ٔبي ه َّة سُّئة .وكس ل ٍىون ُشا اًخّفاوث مضلك ًة تشاثًَ ،و ٔب ّن تـغ ّ
اًعيف
اًعالة من ّ
اًث ّاين (يف تـغ اذلالث اًيّاذزت) مل ٍىوهوا ٔبنرث إًِا ًما ،و ٔبنرث كسز ًت ؿىل الٕتساغ يف جمال اًفَسفة من ٔبكصاّنم
اًعيف ا ٔل ّول .وؾيسما حصى مع ّححة ٔبوزاق الامذحان ُشٍ اهلضلكة معصوح ًة ٔبماهما جضـص اب ٔلسف
من ّ
يسء ٌَعيف اًث ّاين من ّ
ثلِمي حِّس ٌ َّعيف ا ٔل ّول .وٕان ٔبزذن
وثبٔهُة اًضّ مرئ ،لّنّ ا ُمَزمة مبيح ثلِمي ّ
اًع ّالة و ٍ
ثرصفِا ،س يشهص رسً ًـا ٔب ّن يف ثسزٌس ماذّت اًفَسفة -ملا هز ًة مبوا ٍذ ٔبدصى -اٍهنّ ج ًـَو ؿىل
ٔبن وّشخ سخة ّ
اهلضمون.
.2

المسلّمات

تـىس اًوٍم اهليدّش ،اًخّفَسف والاس خسلل ٌسدٌسان وٍصحىزان ؿىل اهلسٌَّلث .وُشا تشاثَ ًُس سخ ًدا
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ًالؿرتاط ؿىل ّ
حصة اًخّفَسف ظاهلا ًمت حتلِق رشظ اًوؾي تشكل .ابٍهنّ اًة ،ظاهلا ٔب ّن اًاكئن اًخّشي ًخفاؿي
مؽ اهلاكن ،و ّاًزمان ،واهلاذّت ،فال سخة مييؽ فىصٍ من ٔبن ًخفاؿي مـِم ٔبًضً ا .ا ّٕل إرا وسٌُا ٔب ّن اًحياء اًفىصي
تعحَـخَ ٔبظصوحايت ،وموضوؾي ،وم ّ
ذحزي ،وحزيئ ،و ٔب ّن اًـلي ارلاًط ارلايل من اهلواضَؽ ارلُبًّة واهلد ّسم
ابهلوضوؾ َّة اًخّا ّمة ُو ٔب ٌفق ٔبو فاهخاساي مثريت ًالُامتم ومفِست ،وًىن ؿََيا ؿسم اًوزوق هبا .فال وحوذ ٌَحعةل
اًّيت متخعي حعاّنا ًرتهة كوش اًلزخ ا ّٕل يف اًلعط و ّاًصواايثٕ .ا ًرا ،مارا ابًًّس حة ٌَمسٌَّلث يف معَ َّة
ثسزٌس اًفَسفة؟ ُي ميىن حتسًس ٔبسس ُمضرتنة ل همصة مهنا ىصسو ؿَهيا يف ػ ّي ادذالف اهلعاذز،
مسزش اًفَسفة ُو مؤًّف
وا ٔلساًَة ،واهلسازش ،ووهجاث اًيّؼص اهلعصوحة يف اتزخي اًفَسفة؟ ما مـىن « ّ
ذزسَ» يف ػ ّي اهلشاُة اًّيت ل ميىن اًِصوة مهنا؟ وابًـىس ٔبًضً ا ،هعصخ ابًخّواسي ً
جساؤل حول مـاًري
ٌَعاًة ٔبن ًـبُا ًَمت حتسًس ما إرا ّ
اًعاًحاث يف حال قَاة قصاتَي حٌلؾ َّة مـ َّية ل تسّ ّ
اًع ّالة و ّ
ثلِمي ّ
ثـنل
مضمون حمسّ ذ
صُئًا ذالل ذزاس خَ ٔبم ل .ما ِم ٕا ًرا مـاًري جناخ اًخّفَسف ،إن ٔبزذن الاتخـاذ ؾن فىصت اتخالغ
ٍ
اًعحَحة ،وركل ذون إكعاء ُشٍ ّاًصؤًة؟ ثـسّ ُشٍ اهلضلكة من اهلضالكث
وػَفذَ ٔبن ًًذج الٕخاابث ّ
اًعاددة.
ومسزساث اًفَسفة ّ
اًعـحة و ّ
مسزيس ّ
اًلسمية اًّيت ثععسم هبا مجوغ ّ
ٍّ
ًخفصذ ابًلسزت ؿىل ظَاكة ُشٍ ا ٔلس ئةل
ًلك إخاابثَ ّ
وابًصمغ من ٔب ّن اًحـغ ّ
ارلاظة ؿىل ُشٍ ا ٔلس ئةلّ .
مؤسسة اًفَسفة كامت مؽ ّاًزمن توضؽ ٔب ٍ
سس اثتخة كري ذاضـة ٌَيّلاص ،ول
والٕخاابث اًّيت ثددـِاً ،حسو ٔب ّن ّ
ىصى ً
جمال ّ
ًضج ابًخّحـاثَُ ،لي.
اًس َاق ،هشهص فَِسوفًا حصك ًيا ا ًٕزاث ّ
ًخلري ُشا اًوضؽ .يف ُشا ّ
.3

هٌغل

هحس ٔب تخوضَح ُشٍ ا ٔلظصوحة من ذالل رهصن ًحـغ ٔبفاكز َُلي ّ
خجسس
اًضائؽ اكذحاسِا« .اًفَسفة اًّيت ل ث ّ
يف مٌؼومة ًُست ؿَم َّة ،فِيي ّ
ثـب ؾن ز ٔبي رايت ومضموّنا ؾصيض» (نخاة «ؿنل اهليعق»)ّ « .
اًضلك
معصوخ يف ُشٍ اًـَموًّةّ ،لا ّتس اذللِلة ؾيرص وحوذُا يف اهلفِوم« (نخاة «فمنَيوًوحِا
اذلق ٌَحلِلة
ٌ
ّاًصوخ»)« .اًـلالين واكـي ،واًواكـي ؾلالين» (نخاة « ٔبظول فَسفة اذلق»)ٔ .ب ّما ابًًّس حة ً ٔلظصوحة
اهلـاهسةٔ ،بظصوحة اًفَسفة « ّاًصوماوس َّة» اًّيت ًيلسُا دلزخة ٔبه َّ ٍصفغ ٔبن ٌس ّمهيا ابًفَسفة ،فِلول« :إرا اكن
اذلق حتسًسً ا موحوذًا يف اذلسش ٔبو اًـنل الٓين ابهلعَقٔ ،بو ادلّ ٍنٔ ،بو اًوحوذٔ ،بو ما ٌس ّمى تشكل )...( ،مفن
ّ
وهجة اًيّؼص ُشٍ ُو ضس ّ
اًضلك اهلفاُميي اهلعَوة يف ظصخ اًفَسفة .اهلعَق ل ُحيسج ،وٕاهٌّل ُحيس وًًدؽ من
حسش :جية اًخّـحري ؾن صـوزٍ وحسسَ وًُس ؾن مفِومَ ،».وٌس خًذج يف ُشا اًخّـََقٔ « :بوًئم ّاّلٍن
اهليؼم ٌَجوُصً ،سفٌون اًوؾي ّ
ًرتهون بٔهفسِم ٌَخر ّمص كري ّ
ابّلاث وٍصفضون الٕذزاك ،مؤمٌني ٔب ّن ّالل كس
ادذازٍم و ٔبه َّ ًيلي هلم اذلوكة ذالل هوهمم ،وًىن ما ٌس خلدَوهَ ُوحيسزوهَ ذالل ركل اًيّوم ًُس سوى
فَسفي ذازح اهلفِوم .ما جيـي ص َََيف ٍص ّذ ؿىل َُلي
ٔبحال ًما( ».نخاة «فمنَيوًوحِا ّاًصوخ»)ٕ .ا ًرا ل ذالض ّ ٍ
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ابًخّايل« :مل ًـخب هللا مفِو ًما ،وًىٌَّ اؾخب اهلفِوم إًًِا( ».نخاة «مساَمة يف اتزخي اًفَسفة اذلسًثة») .كال
ُشا ا ٔلد اًـسو ًَِلي ٔب ّن َُلي ًخّعف جبيون اًـؼمة هوهَ ظاحة فَسفة «ثفذرص تـسم الاسدٌاذ ،تـىس
ما س حلِا ،ؿىل ٔبي مسَّمة معَلًا( ».نخاة «مساَمة يف اتزخي اًفَسفة اذلسًثة»)ُ .شا اًخّفادص ّاّلي ّ
ًخلكم
ؾيَ ٔب ّسس مسزس ًة.
يك هؼِص زُانث اهلسبٔةل ،س ّ
يخني «اًلذي» ّاّلي خاسف تَ َُلي تسافؽ زقحخَ يف ثبٔسُس فَسفة سامِة .يف
اًعوزت ا ٔلسعوزًّة واًخّمث ََّة يف فىص ٔبفالظون» اًخّايل:
«حمارضاث ؾن ٔبفالظون» ٌّشخ ًيا َُلي يف فلصت « ّ
« ّ
اًعوزت ا ٔلسعوزًّة ذلوازاث ٔبفالظون اًـيرص ادلارة ًىذاابثَ ،وًىهنّ ا معسز سوء ثفاٍم .فَيحس ٔب تبٔ ّن
جضلك ّ
حساس ًة ختسم
اؾخحاز ُشٍ ا ٔلساظري ُو سوء ثفاٍم .ا ٔلسعوزت ِم امذثا ٌل ٌس خزسم ٔب ً
وظوزا ّ
سَواب ّ
حس ًاسا ً
اٍمتثَ َّة وًُس اًفىص .إّنّ ا جعز اًفىص كري اًلاذز ؿىل اًلِام ّلاثَ و ّاّلي ل ٍىذفي تشاثَ .من هج ٍة ،ا ٔلسعوزت ِم
ظوز ٌت صـح َّة ،وًىن من هج ٍة ٔبدصى ل وس خعَؽ ٔبن هخفاذى دعص ٔبن ًمت اؾخحاز ما ًًمتي ٌَمتثَ َّة وًُس ٌَفىص
حوُصاي».
صُئًا
ًّ
ُيا ىصى ٔب ّن ا ٔلظصاف حمسّ ذت توضوخ :اًـلي اًلاذز ؿىل ّ
اًعوزت و ّ
اًضـوز،
لك يشء واهلفِوم يف هجة ،و ّ
واذلسْ ش ،وُضاصة ّاّلاث يف هج ٍة ٔبدصى .اًفَسفة ًُست ثضـ ٍص ،اذللِلة واًفىص ميخَاكن حمتًا ظصًلًا ًدّسم
ىهتوز
ابلمذَاس ًوظٌَِل إىل ادلّ كّة ادلسً َّة من ذالل معَ َّة حتََي ،وحصهَة ،وهلس ،ومٌعق .فَيحاول الٓن ٔبن ّ
وىص ّذ ؿىل َُلي وخنخب اهلساز ّاّلي حيث ّيا ُو ؿىل اهلُيض فَِ.
.4

الفورٌّة

ذاظة معَ َّة الاس خسلل .مصاذف
اذلسْ ش ٌضري ٍ
ثضلك ؿام إىل مـصفة فوزًّة ومدارشت ثلذعس ٔبي معَ َّةّ ،
اذلسش ابًفصوس َّة « »intuitionوِم لكمة من ٔبظي لثُين « »intueriوثـين اهلضاُست ابهدداٍ ،الٕجعاة،
وا ٔلذش تـني الاؾخحازٔ .ب ّما مصاذف اًـلي ابًفصوس َّة «ً »raisonبٔيت من «ً ،»ratioـين اذلساة ،ومن ُيا
ًبٔيت مـىن الاس خسلل («ٔ )»raisonnementبي معَ َّة اًفىص اهل ُ َسزنة ،حِر اذللِلة ل ثُلسّ م ؿىل اًفوز.
ذؾون هـاٍن ؾن كصة حمخوايث ُشٍ اًيّلِضة .ادلاهة الٔنرث ا ً
ٕذُاصا -نٌل س حق وكَياُ -و ثلاتي فوزًّة اذلسْ ش
ووساظة اًـلي .ؿىل ُشا اهلس خوىً ،حسو ٔب ّن اذلسْ ش ًبٔذش اهلـازف اهللسّ مة هلٔ ،ب ّما اًـلي فـَََ ٔبن ًـمي
اًس َاق ًخّزش اًـلي صلك ٍ
وضاظ مأ ،ب ّما اذلسْ ش فِخّزش صلك ا ًّسَحَة .وُيا هو ّذ ٔبن
ًَحعي ؿَهيا .يف ُش ّ
هشنّص مبـىن ««( »passivitéسَح َّة»" ابًفصوس َّة) ومبا ثدضازنَ مؽ ««( »passionصلف» ابًفصوس َّة) و
««( »patienceظب» ابًفصوس َّة) ،فِيي من ادلشز ّاًالثُين «ّ »patioاّلي ًـين اهلـانت ،واًخّلدّي،
واًخّح ّمي ،والٕخاست ،وا ٕلابحة .إرا اكن ابٕماكهيا -اسدٌاذًا إىل ّ
لك ُشٍ اهلـاين -وضؽ اذلسْ ش كري اًًّضط يف
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متؼِص ًيوغٍ بٓد ٍص من اًًّضاظ كس ٌسخّة ٔبهلًا
ثلاتي مؽ اًـلي اًًّضط ،فدإماكهيا ٔبًضً ا ٔبن ّهحني ٔب ّن اذلسْ ش ُو ٌ
ٔبكي وٍىون ٔبكي خسازتً ،وًىٌ َّ ًُس ٔبك ّي إهخا ًخا ول ٔبك ّي ٔبَم َّة ؿىل اهلس خوى اًخّىوًين من معي اًـلي اهلُحخفى
تًَ .ـمي اذلسْ ش ٔب ّو ًل ؿىل اس خـساذًّة ّاّلُن وا ٔلٌْس ،ما ًُؼِص ّاّتاًُا ٔبنرث من إػِازٍ ً
فـال مـ َّيًإ ،اه َّ يش ٌء
ؿائ ٌس ؿىل اًىون و ّاّلاث ٔبنرث من هوهَ ؿائسً ا ؿىل اًفـي واهلوضوغ .ما ًعسم اهلسافؽ ؾن اًـلي ّاّلي ًلوم
ابلس خسلل ُو ٔبه َّ ًـخلس ٔب ّن ُشٍ اًـمَ َّة ثس َعة ،فداًًّس حة هل اذلسْ ش ًـين ٔبن جضاُس خبمول ذون ٔب ّي هج ٍس
ظحق من رُة.
ًُشهص ،وًىٌَّ كس ٍىون خمعئًأ ،ل ّن اذلسْ ش ًخعَّة اس خـساذً ّ ًة ًُست ملسّ مة ؿىل ٍ
.5

التّأ ّمل

ابًصمغ من الٓه َّة ّ
اًؼاُصت اًّيت ًدّسم هبا ،ابٕماكهَ ٔبن ميخسّ يف ّاًزمن .قَاة الٕحصاءاث
اذلسْ ش ُو ثبٔ ّمئ ،له َّ ّ
اهلـزس
واهلصاحي كس جيـي ذلؼ ًة ميىن ٔبن متخس ثحسو و ٔك ّن ل وكذ َّة فهيا ٔبو و ٔكّنّ ا اهلعاؾ َّة .ذون اًحـس اهلخّعي و ّ
ّاّلي ًضَفَ اًخّبٔ ّمي ،ميىن ٔبن هيصة اذلسْ ش ثّسؿة كدي ٔبن ٌس خوؾحَ ّاّلُن .وًىن اًخّبٔ ّمي فاك ٌس هلعساكِّخَ،
ٔل ّن من وهجة هؼص اًـلي ُو ًُس ا ّٕل مضَـة ٌَوكتٔ ،له َّ ل ًمت تَوزت يش ٍء ذالهل .مؽ ركل ،اكن اًخّبٔ ّمي
اذلصت اًّيت اكهت
ميث ّي اًًّضاظ
اًفَسفي ابمذَاس ،وًو اكن ركل ثسخة ا ّولاه َّة ّاّلي ًدّسم هبا .ابًًّس حة ٌَفٌون ّ
ّ
ذاظ ًة ثبٔ ّمي اهلواضَؽ اًلَخِّة ،واًىِانث اًرتوس يسهخاً َّة
حصى ٔب ّن اًفائست ٔبو اًفـي وضاظاث اثهوً ّة ،اًخّبٔ ّميّ -
اًىبى اكذلق ،وازلال ،وارلري -اكن ميث ّي اًًّضاظ ّاّلُين ا ٔلمسىٔ « .ل ّن ُشا اًًّضاظ (اًخّبٔ ّمي) ُو ٔبمسى ما
فِياّ .اّلُن حيخ ّي اهلصثحة ا ٔلوىل ،ومن تني ّ
لك ما ًخـَّق ابهلـصفة ،ا ٔلس ئةل اًّيت حيخضهنا ّاّلُن ِم ا ٔلمسى.
( )...ابلٕضافة إىل ركلُ ،شا اًوحوذ ُو اًوحِس ّاّلي ميىن ٔبن حن ّحَ ّلاثَ ،فال ثحـة هل ا ّٕل اًخّبٔ ّمي ،تُامن
اًوحوذ اًـمًل ،ذازح اًفـيً ،لوذن إىل هدِج ٍة هم ّم ٍة إىل ٍّ
حس ما( ».نخاة «ا ٔلذالق اًيَّلومادِّة» ٔلزسعو).
جسن ،وجضخَِ ضوء اًيّاز ّاّلي ًضَئَ تخبٔزري ّ
اًضمسٔ ،ب ّما ابًًّس حة
«جية جضخَِ اًـامل اهلصيئ ابًخّواخس يف ٍ
ٌَعـوذ إىل اً ِـنل ا ٔلؿىل واًخّبٔ ّمي يف جعائحَ ،فـََم ٔبن حصى فَِ ظـوذ ّاًصوخ إىل اًـا ٍمل ادلًل )...( .فىصت ارلري
ّ
ًلك ما ُو ّ
اًضامي ّ
اًسخة ّ
ذري ومجَي )...( .ثكل
اًّيت ىصاُا تبٔمل ،وًىن ل ميىن ا ّ ٕٔل ٔبن وسًذج مهنا ٔبّنّ ا ّ
اًعـَسٍن ارلاض واًـام».
اًفىصت ِم اًّيت ثلسّ م و ّ
رصف حبوكة ؿىل ّ
ثوسغ اذللِلة واّلاكء ،وجية زؤٍهتا ٌَخّ ّ
(نخاة «ازلِوزًّة» ٔلفالظون).
ٕا ًرا ،ما هيم ُو ٔبن «ىصى» .من ُشا اهليؼوزٔ ،بل ًعحح الاس خسلل اًًّضاظ ّاّلُين ٌَمحخاخني ،و ٔبحصاة
لك من ٌسـى ٍ
ثضلك مدارش حلِلة ا ٔلص َاءٔ ،بو ّ
ادلّ ذي اىلسوذ ،و ّ
ًِسف ما ذون
لك من ل ٌس خعَؽ ٔبن ٍصى ٍ
اًعـوذ حنو اًوحست وا ٔلظي ،نٌل ظصحَ ٔبفالظون
ثوكّف؟ ٔبل ًلرتخ ٔبسَوة اًخّبٔوًي ال ّ
ٕصازئ ،بي معَ َّة ّ
اًعويف ،زؤًة اهلعَق اكٕمتام وكائحة؟ ما ثحلّى ًُس ا ّٕل حماوةل ٔبدصى هلٌلزسة اًيّفور اهلعَق.
و ٔبؿاذ إهخاخَ ادلّ ٍن ّ
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هواي ،مفا ٌضلي اًخَّمَشت ُو ثفىِم وثوكّؽ ما ثـصفَ اهلـَّمة من هؼصت
دِازا اث ًّ
ويف ثكل اذلاةل ًعحح الاس خسلل ً
ثس َعةٔ ،بو ٔبّنّ ا حتاول الاجناس ذون ٔبن ثفىّص ابهلضمون.
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ُيا هعصخ مضلك ًة ٔبدصى وِم كمية اذلسْ ش اهلوضوؾ َّة ومشوً َّخَُ .شٍ اهلضلكة كري معصوحة ابًًّس حة ٌَهنّ ج
ارلعايب ،فالًزتام ابٕحصاء ًلذيض الٕحباز يف ثفىري اهـاكيس ميىن اًلِام تَ يف مواكف خمخَفةّ ٍ .متزي ُشا اهليؼوز
سسَ صُئًا فضُئًا ذون اًخّ ّـصف ؿىل معومِّخَ .ادلّ اةل يف ّاًصايضَاث واهلضلكة اًفَسفِّة
ابهلوكف ّاّلي ًمت حت ّ
ثدضاهبان ،فالكٌُل ثلامين ؿالكة ؿا ّمة تني ٔبسواح ٔبو ٍلوؿاث من ا ٔلؿساذ ،واًلمئ ،بو ا ٔلفاكز .حمتث ّي ُشٍ
اًفن ُو اًلسزت ؿىل اًخّ ّـصف ؿىل
اًـالكة إجياذ زواتط ،واًخّـ ّمق يف اهلـصفة ،واًوؾي ابًواكؽ .ابًًّس حة ٌَوؾيّ ،
ثـصيف ؿىل ٍ
خشط ما ٔبذزك ُوًّخَٔ ،له ّين فـَ ًَّا نيت ٔبؾصفَ ،فلس متىٌّت من
ما هـصفَ يف ما ل هـصفَ .ؾيس ّ
فوزاً .لسّ م اًخّحََي
مـصفة تـغ ا ٔلص َاء اًّيت ّ
ختعَ و ّاًيت مل ٔبهن ٔبؾصفِا تساً ًة ،وركل ذون ٔبن ٔبهددَ ّلكل ً
اهلىوهة هلصنّ ٍة ما ،وِم ؾيازص مـصوفة
اًىميَايئ ايلبي إحصاءاث حتََي مضاهبة جساؿس ؿىل حتسًس اًـيازص ّ
ُمس حلًأ ،ل ّن ُشا الٕحصاء ُو ؾحازت ؾن اذزتال وجضخَِ كري اهلـصوف ابهلـصوف.
ٕا ًرا الاندضاف ُو ّ
ثـنل وثعحَق ُشٍ الٕحصاءاث اًّيت جساؿس ؿىل اًوظول هلس خوى من اهلـصفة خيخَف ؾن
اهلـصفة اهلحارشت .وًىن نٌل وس حق ٔبن جساءًيأ ،بل ميىن ٔبن ثَلي ُشٍ الٕحصاءاث اًـمَ َّة اًفىصًّة؟ ٔبي ُي
(اكًعَلة ،واهلفاُمي ،وا ٔلفاكز اًلامئة) ٔبحِانً تخـخمي اًفىص من ذالل س ّخَ وثلََفَ يف ٔبصاكل
ثلوم الٕحصاءاث ّ
جموفة ذاًَة من ادلوُص تسل ٔبن جساٍم يف اًوظول إىل ذزخة ٔبؿىل من اًوؾي؟ يف ُشٍ اذلاةل ،الٕحصاء
ّ
اًعوزت ارلاًعة
اهليعة .ابهلياس حة ،كام اكهط ابٕهشازن من دعص ّ
واهلفِوم ،زمزا اً ِـنل واًباؿةٌ ،سلعان من ؿىل ّ
ؾيسما كال« :اذلسْ ش واهلفاُمي ؾيازص ّ
لك اهلـصفة اًّيت منَىِا ،دلزخة ٔب ّن ل اهلفاُمي ذون حسْ ٍش ًدٌاسة مـِم
إىل ٍّ
حس ما ،ول اذلسْ ش ذون مفاُمي ٌس خعَـون ثلسمي مـصفة( ».نخاة «هلس اًـلي ارلاًط») .إرا اكن من
اهلمىن اًخّحلّق صلك ًَّا من معي اهلفاُمي من ذالل اًخّـصًفاث ٔبو الاهخٌاءاث -نٌل ميىن اًخّحلّق من اس خزسام
اهلـاذلث اًىميَائ َّة وظَف ّاًصايض َّاث -إىل ٔب ّي مسى ميىٌيا ٔبن ّهلمي اذلسْ ش؟ هَف ًيا ٔبن هلُس ما ٍصاٍ
الٓدص؟ كس ل ٍصى ما ىصاٍ ،ما س َلصًيا ٔبن هلول هل ٔبه َّ خمعئ .وركل ٔل ّن اذلسْ ش ًُس ً
صامال ول ميىن
ورايت .ما ًحلى
اًخّواظي ؾيَ ٍ
فوزي ّ
ثضلك ّتني من ذالل اًخّحلّق ٔبو تفضهل نٌل ُو حال الٕحصاء ،فاذلسْ ش ٌّ
ؿََيا مـصفذَ ُو ما إرا اكهت ّاّلاث َّة هلِضة ّ
ثضلك ؿام ثـخبُا هلِضة
ٌَضموً َّة ٔبم لٔ .بزسعو واًفَسفة اًلصت َّة ٍ
حمتًا ،وًىن ُياك من اًفالسفة من خيخَف مؽ ُشٍ ّاًصؤاي .وىريهَلازذً ،
مثالّ ،اّلي ًـوذ إىل سلصاظ ًُس خَِم
خثٌاء هلا رهصنٍ ٔبؿالٍ ،فِلول« :مبا ٔب ّن ّاّلاث َّة ِم اذللِلة ،جية ؿىل
مٌَ اس خحضاز ّاّلاث و ّ
ٍىون تشكل اس ً
حتسًس اذللِلة ٔبن حيخوي ؿىل ثـحري ؾن هلِضة اهلوضوؾ َّة (( »)...نخاة «ادذخام اهلالحق كري اًـَمَة» ّاّلي
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اًضشزاث اًفَسفِّة»)ّ .
ثحؽ « ّ
ابًعحؽ ؿازط َُلي ُشٍ ّاًصؤائ ،له َّ ًـخب ٔب ّن ّاّلاث َّة مصاذفة ٌَ َـ َصط ٔبي ٌَحلِلة
اًسؤال اًخّايل :إرا مل حىن ُشٍ اذللِلة ُمضرتنة
ّ
اولز ٔبت و ّ
اًسعح َّة .اسدٌاذًا ؿىل زؤًة نريهَلازذ هعصخ ّ
ابًّضوزت ،هَف ًيا ٔبن ّهلمي مضموّنا مبوضوؾ َّة؟
ّ
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نذزا ٔبن ثُشهص توضوخ ،وِم
ُيا وس خحّض ظف ًة هم ٌّم ٔبن ثدّسم هبا اًفَِسوفة ٔبو ّ
مسزش اًفَسفة ،واًّيت ً
اًعوزًّة ًـمَ َّة
اهلسزش هَف ً ّـصف ؿىل يش ٍء ما ؾيس قَاة الٕحصاءاث ّ
الاس امتغ ٔبو الاس خـساذًّةُ .ي ًـنل ّ
اًخّ ّـصف؟ ٔبحس اهلـاًري اًّيت ٌسدٌس إٍهيا ّ
اهلـنل يف اًخّفَسف ِم اىلاحجةّ ،لا ؿىل ّ
اًعاًة ٔبن ًلسّ م ذلئي ّثحني
ما إرا اكن ًـصف ّمعا ًخلكّم ،يك ًخـ ّمق يف اًفىصت اًّيت ًعصهحا ويك ًـََِّا .وركل ٔلن اًخّفَسف ل ّ
حير ؿىل
مسم
خشيص -و ّاّلي ل ٍىون يف ٔبكَة ا ٔلحِان ا ّٕل ً
مسم جص ٔب ٍي ٍّ
ظسى ًص ٔب ٍي ؿامٔ -بي ٔبه َّ ل حير ؿىل اًخّ ّ
اًخّ ّ
اًسائس ًِشا
اهلصاث ،وٕاهٌّل ًسفؽ حنو إهخاح مـىن .اًخَّمَشت اهلُجهتست ابهلـىن ّ
ىصز بلف ّ
مبا ُو مـصوف و ُم ّ
تـمي ما ،مذوكّؽ متا ًما ،مسدٌس ًت ؿىل اهلاذّت اًّيت ثسزسِا وؿىل الٕحصاءاث اهلُـَية اهلخـَّلة
اًوظفِ ،م من ثلوم ٍ
ٌ
مـصوف مس حلًا .وًىن ٔبل ًعسف ٔبن ٍىون ُياك تـغ ّ
اًع ّالة
ابهلاذّتّ ،لا فاهلـىن «ادلسًس» ّاّلي ثًذجَ
خوى ما من
اًعوزًة ،ول ميََون لٕؿاذت ما ّمت هلهل إًََ تسكّة مس حلًا ،وميخَىون مس ً
اًعالتة ّ
كري اهلصاتحني مؽ ّ
اًلسزت ؿىل الٕتساغ؟ «ثالمِشن ًُسوا ؾحاكصت! ًُسوا نريهَلازذ ٔبو هَدضَ» ،زصد ّ
اهلـنلً« ،و اكهوا نشكلً ،ىٌّا
اندضفٌاٍم!» .وًىن ُي ؿىل اذلسْ ش ٔبن ًدّسم ابًـحلصًّة ًَىون حسْ ًسا؟ وُي هعَة من اًخّالمِش ٔبن ٍىوهوا
ؾحاكصت ؾيسما ّهلمي الٕحصاء اهلُس خزسم؟ ّ
ابًعحؽ ل ،وًىن ًحسو ًيا ٔب ّن اًخّ ّـصف ؿىل ما سزؾياٍ يف اًخَّمَشت ٔبسِي
ثخحول تخساظة إىل
من اندضاف فصذاه َّة ٔبكواًِأ .بل ّثحني ظـوابث اًيّلاص تني ّ
اهلسزسني و ّ
اهلسزساث -اًّيت كس ّ
دصَج -ؿسم الاس خـساذًّة ٌَحصًّة والاتخاكز؟
مؽ ركل حوكن خشوز الاس خـساذًّة يف مسزسدٌا اًفَسفِّة ،فٌجسُا ؾيس اًىثري من اًفالسفة ومهنم ٔبفالظون
يف حوازٍ «زخي ادلّ وةل» ّاّلي كسّ م يف مدس ٔب اًؼ «ٔ ،»kairosبي اًلسزت ؿىل اًخلاظ اٌَّحؼة اهلياس حة اًّيت مت ّزي
اًس َايس ٔبن ًعحح فَِسوفًا ،فـىل اًفَِسوف ٔبن
اًس َايس ،ؾن اًفَِسوف .إرا اكن ؿىل ّ
زخي ادلّ وةلٔ ،بو ّ
اًس َاق؟ إّنّ ا
اًسوذاء يف ُشا ّ
جيسس هلعة ضـف اًفَِسوف .ما ِم اًحلـة ّ
ًعحح س َاس ًَّا ،واًؼ «ّ »kairos
اًلسزت ؿىل الاس امتغ ٌَمساز ادلّ اذًل اهلُس َّمى ابذلسْ ش .نٌل ّهؼص لحلًا ماهَافِي ،اهلفىّص اًىدري اهلِمت هبشا اًفن
اًس َايس ٔبن ٍىون ف ّـ ًال وهخهيًا .لحلًا ،كام صازل
ّاّلي ٌساء فِمَ ٔبو ٌ ُس هتان تَ يف اًىثري من ا ٔلحِان ،ؿىل ّ
ذًلول ،مَِ ًما تبقسون ،ابٕؿاذت ظصخ تـغ اذلجج اهلضاهبة ًِشٍ« :يف اًىثري من ا ٔلحِان ل ًلدي ّاّلُن
ابًلصٍزتّ )...( .
فاّلُن ًـمي ؿىل ما ُو ظَةّ ،لا ٍصًس ٔبن ٌس خًذج ثفِّم اًثّواتت اهلـصوفة مس حلًا ،تُامن ؿَََ
ٔبن ٌس خلصئ ُشا اًخّفِّم من اًوكائؽ اًـصض َّة و ّ
اهلخلريت يف ّ
لك حا ٍةل ؿىل حسا .جية ٔبن هشهص ُيا ٔب ّن ّاّلُن
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وكاذز ؿىل اًفِمّ ،لا فِو حباخة إىل اهليعق ،وحية ٔبن
ويس ًيجشة حنو مِولٍ صخهية هبشٍ ،فِو
فضويل ٌ
اًفص ّ
ٌّ
اًس َف»)ً .يعحق
ًعفّس اًوكائؽ والاس خسللث ،وًثق ابًيّؼصًّة ٔبنرث من وزوكَ ابًخّجصتة( ».نخاة «حسّ ّ
ا ٔلمص راثَ ؿىل ّ
اًسؤال ّاّلي ًحلى معصو ًحا
اًضاؾص ّاّلي ل هيمت ٔبتسً ا ابٕزحاثٔ ،بو ثـََئ ،بو ثوضَح حسْ سَّ .
ُيا ُو اًخّايلُ :ي ؿىل اًفَسفة ٔبن حصحىز ؿىل اٍهنّ ج اًـَمي ،نٌل ٍصًس ذٍاكزثٔ ،بم ٔبّنّ ا ٌّفن مبا ثدّسم تَ من
َؾ َصض َّة ،وراث َّة ،وفصذاه َّة ،واتخاكز؟
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ي
اإلخبار ّ

اًّضوزي ،والٕصاكيل،
ًلرتخ اكهط يف خسول ثعيَفاثَ زالزة ٔبهواغ من «وػَفة اًفىص يف إظالق اذلنك»ّ :
اًّضوزي ًلوم ابلٕزحاث .الٕصاكيل ًخـامي مؽ اهلمىن ،فِو ًلمي زواتط مّشوظة مؽ اًفصض َّاثٔ .ب ّما
والٕددازيّ .
ابًًّس حة ً ٕالددازي ،فِو ًونّس وًعَق ٔبحاك ًما مذـَّلة ابًواكـة ذون رشوظ .ما ِم اًواكـة؟ إرا اكن إظالق
خيط ا ٔلص َاء اهلا ّذًّة ٔب ًمصا ص حَ مذّفلًّا ؿَََ ،فاذلال ٌ
خيط اهلواضَؽ اًفىصًّة اًّيت ثثري
خمخَف فامي ّ
ا ٔلحاكم فامي ّ
اًىثري من اًيّلاصاث وارلالفاث .وًىن هلارا ل ٍمتخّؽ ّ
اًضرط ّاّلي ًعَق حوكًا يف ُشا اولال تيفس الٕخاست
خيط اهلا ّذًّة؟ ّ
نكعأ ،بو تٌُّ ًة اكرت ًةٔ ،بو
اًّيت ٍمتخّؽ هبا من ًعَق حوكًا فامي ّ
ابًعحؽ ،كس ٍىون الٕددازي خسَ ًفأ ،بو ً
ً
سِال ،وًىن ٔبل ميىن ٔبن ّ
ًـب ؾن ف ّـاًَة اًفىصت يف ذلؼة ثحَوزُا؟ ُي ٌسـى سزاذصت ً ٕالزحاث ،واًخّـََي،
ثضلك ؿام؟ ل ّ
صم ٔبّنّ ا ٔبكصة ٌَفَسفة
واًخّحُني؟ مارا ؾن اس خـازاث ُصكََعس؟ مارا ؾن ا ٔلكوال اهلبٔزوزت ٍ
اًّشكِّة ،حِر ؿىل اًخَّمَشت ٔبن حىدضف وثفِم تيفسِا ،و ٔبن جّشخ وثثخت ما حياول ّ
ّ
ًسزسِا إايٍ،
اهلـنل ٔبن ّ
حىصز ما كاهل وتٌَُّ ًِا ّ
ذوزا هم ًّما خسًّا يف ُشٍ اًـمَ َّة ،فـيس
اهلـنل .تعحَـة ا ٔلمصًَ ،ـة اًخّبٔ ّمي ً
وًُس ٔبن ثفِم و ّ
ًَعوز فىصٍ ارلاض.
عو ًل ّ
ظصخ مضلكة يف مجةل كعريت حتخوي ؿاذ ًت ؿىل مفازكة ،ؿىل اًخَّمَش ٔبن ًخبٔ ّمَِا ُم ّ
ذوز هحريٌ ً« :مت مـصفة اًلضااي
ذٍاكزث ّاّلي ميث ّي ّاًصُان الٓمن ٔبو رزًـة «اًـَموًّة اًفَسفِّة» ٍصى ٔب ّن ٌَحسْ ش ٌ
اًّيت ّ
جضلك ثحـاث فوزًّة ٌَمحاذئ ا ٔلوىل من وهجاث هؼص خمخَفة :ابذلسْ ش اتزت ،وابلس خًذاح اتز ًت ٔبدصىٔ .ب ّما
اهلحاذئ ا ٔلوىل تشاهتا ،فال ميىن مـصفهتم ا ّٕل ابذلسْ ش( ».نخاة «كواؿس ًخوحَِ اًفىص») .تشكل ٍىون ا ٔلسايس
ُو حسْ يس! ُيا ًخًدّبٔ ذٍاكزث جمتَزي اكهط تني اًفِم ّاّلي ًخـامي مؽ اهلفاُمي و ّ
اًؼواُص ارل ُْبًّة ،واًـلي ّاّلي
ًخـامي مؽ اهلحاذئ ا ٔلوىلٔ .بل ًسفـيا ذٍاكزث و ٔبذالكَ اهلؤكّذة إىل اٌَّحاق حبسْ س يا ا ٔل ّول ؾيسما ًًذاتيا ّ
اًضم؟
ٔبًُس ًِشٍ «اهلحاذئ ا ٔلوىل» -ابدذالفِا -كمي ٌة كس حىون هحريت ٔبو ظلريت نٌل ُو حال ادلّ لئي واًخّوضَحاث؟
وُي هـنل حلًّا هَف حننك ؿىل اذلسْ ش اهلعصوخ ٔبمامٌا؟ ٔبم ٔبه ّيا ل هـعي كمي ًة ا ّٕل ٌَحسْ ش ّاّلي هـصفَ وحن ّحَ؟
وركل حسة ما ًفضّ ي لك كازئٍ ّ :
اًضلك ٔبو اهلضمون؟ إرا اكن توذًري مٌخ ًجا ً ٔلفاكز ،فِي ٌس خحق امس
خشط بٓدص ٔله َّ ل ًًذج مٌؼومة ٔبفاكز؟ ٔبم ٔله َّ ل ًعصخ ل ً
اًفَِسوف ٔبكي من ٍ
ثـََال ول مصاحؽ؟ وُي
ٍ
ّ
خحق ًلة اًفَِسوفة ٔبك ّي
اًعاًحة اًّيت ثخبٔ ّمي
تسزخاث خمخَفة فَِسوفًا ٔبو مضلك ًة وّتزي هلٌل ٔبن ًـحثا مبر ََّهتا جس ّ
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ًعوزٍ؟ ابًخّبٔهَس ّ
لك ُشا
من ٍ
ظاًة ًـنل هَف ًلذخس وهَف حيَّي تسكّة ذون ٔبن ٍىرتج ٔبتسً ا ٌَمضمون ّاّلي ّ
ًـمتس ؿىل ما ٌسـى إًََ ّ
صيب.
اهلـنل ،اكٕوسان وهك ّ
فاكز ل ٕازاذًّة ،اتز ًت من ارلازح تواسعة ا ٔلص َاء اًّيت ثعسم حواس يا ،واتز ًت
ُشا ما ًعفَ ًيا ًَحًِزت« :حصاوذن ٔب ٌ
ثعوزاث ساتلة (ٕ )...اه ّيا
ثودل يف ادلّ اذي ثسخة الاهعحاؿاث (كري اذلس َّة كاً ًحا) واًّيت ثحلى ؿىل صلك ّ
اًعسذّ ،
ظوزا حصاوذن نٌل يف ا ٔلحالم ذون ٔبن وس خحّضُا
سَح َّون يف ُشا ّ
وحت ؾيسما ىصاكة ابهدداٍ ،ىصى ً
اًعوز اًّيت ثـوذ إًََٔ ،بن ٌس خوكفِا وًلول :ثوكّفي ُيا (»)...
( )...وًىن ميىن ٌّّلُن ،تـس ٔبن ًسزك تـغ ّ
فَسفي ٔبظلص فلط ٔله ّيا جنِي اًـمَ َّة اًّيت
(نخاة «ملالث خسًست يف اًفِم الٕوساين»")؛ ُي ُشا مع ٌي
ٌّ
اًعوز ٔبنرث
بٔهخجخَ؟ ٔبًُس ؿََيا ٔبن هخوكّؽ من اًفَِسوف ٔبن ًلسّ م ًيا ثوضَحاث حتمي ٍ
مـان؟ بًُٔست تـغ ّ
اًّشخ ّاّلي ٍصافلِا؟ ٔبجية ؿََيا ٔبن وس ّمتص يف إهخاهجا ،وٕاذزاوِا ،و ّ
حريا من ّ
اًضِاذت ؿَهيا؟
ثـ ً
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ًيهنيي ثفىّصن حول اذلسْ ش ،وس خشهص ص ََصّ ،
دعط ماكه ًة هم ّم ًة يف معهل ًلصٍزثني
اًضاؾص واًفَِسوف ّاّلي ّ
ٔبساس َّدني ميخَىٌِل الٕوسان :اذلساس َّة واًـليٍ .صى ص ََص ٔب ّن ُياك دعصان ميىن ٔبن ًيلضّ ا ؿىل اًفىص:
جصي ُو من ًحَوز
اًوحض َّة واًبجصًّة .اًوحّش ُو من ل ًعلي ا ّٕل ًفىصٍ اًفوزي ،وًـواظفَ ،وًصقحاثَ .واًب ّ
ٍ
مٌؼوماث ظوزًّة ،ومن ًـمتس ؿىل اًلدًل ،وًفصط كِسً ا ؿىل ّاّلُن .والكٌُل ًـخب ٔبفاكزٍ حلّ ًة و ُمعَلة ذون
اًعوزيً ،دض ّوص ّاّلُن وًيلدغ ؿىل ما ًحسو هل تسهي ًَّا يف
ٔبي حصذّذَّ .ممزكًا تني اذلساس َّة ارلاًعة واًـلي ّ
اذلاًخني.
يف ايلخازاث اًفَسفِّة اًّيت ختسم هكلسّ مة يف اًفَسفة ،جنس َُلي مبيعلَ ومفاُميَ ،وًىن مارا ؾن ٔبكصاهَ وض ََص
وكوت اذلسْ ش واً ِـنل اًفوزي؟ مارا ؾن هلّاذ ُميية اهلفِوم؟
وثـَمي ازلال ،ووجاهويب وحلِلة اهلضاؾص ،ووض َََيف ّ
تلوثَ ارلازكة؟
ابًخّبٔهَس ًلؽ ؿىل ؿاثلٌا واحة الادذَاز .ف َنل ل خنخاز اٍهنّ ج اًـَمي ّ

الفصل الثّامن
ّ
فن طرح األسئلة
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دور المعلّم والمعلّمة

إرا ٔبزذن ٔبن هَرّط ذوز مـَّمة اًفَسفة يف وػَفة واحست ،فس يلول ٔب ّن وػَفهتا حمتث ّي يف ثسزٌس ّ
اًع ّالة
سايس يف اًفَسفة وحىوٍهنا اًخّازخيي .اًفَسفة معَ َّة ثفى ٍري
مداذئ ّفن ظصخ ا ٔلس ئةل ،فعصخ ا ٔلس ئةل فـ ٌي ٔب ٌّ
ومـاًَج ٌة ٌَفىص كدي ٔبن حىون زلاف ًة .فاًث ّلافة ًُست ا ّٕل مٌخجِا ،ماذّهتأ ،بو وس ََهتا (وابٕماكهيا ثوهَس هلِغ
ولك اًفٌون ،ثًذج ُشٍ اًـمَ َّة ؾن ّاّتا ٍٍ وجسدٌس ؿَََّ .
ركل فامي ًو ؾىس يا اٍهنّ اًة واًوس َةل)ّ .
والاّتاٍ ،نٌل
ّ
صم ٔبفالظون ،ل ميىن ثسزٌسَ يف اهلعَق ،ما ًلوذن إىل ثوهَس ٔبه َّ ل ميىن ثسزٌس اًفَسفة .يف هفس
اًوكت ،ىصى ٔبه َّ من اهلمىن اندضاف ُشا ّ
الاّتاٍ ،ومن اهلمىن إذزانَ ابًوؾي ،نٌل ميىن ثلشًخَ ،ابًخّايل،
اًعصًلةُ ٌ .س َّمى « ّ
ميىٌيا ٔبن هونّس ٔب ّن ثسزٌس اًفَسفة ممىن تيفس ّ
الاّتاٍ» ابًفصوس َّة ُو «ٔ ،»attitudeب ّما
«ا ٔلَُ َّة» ٔبو «اًلاتَ َّة» فدُس َّمى « ،»aptitudeوالك اًلكمخني مض خلّذان من اًلكمة ّاًالثًَِّة « »agreeاًّيت
رصف؛ ابًخّايل الاس خـساذ واًلسزت مفِومان مصثحعان تحـضٌِل ومبفِوم اًفـي ،نٌل
ثـين اًفـئ ،بو اًـمئ ،بو اًخّ ّ
ٔب ّن لكهيٌل ٌ
رشظ ٌَفـيٕ .ا ًرا ؿىل ّ
ىن من ذزاسة اًفَسفة ،متا ًما
اًعاًحاث ٔبن ميخَىن اهلاذّت اًفَسفِّة مس حلًا يك ٍمت ّ
مثي رضوزت وحوذ اذلس ازلايل ؾيس ّ
اًع ّالة ًخسزٌسِم اًفن اًدّضىًِل ٔبو اهلوس َلىُ .يا ً ّ
خخني ٔب ّن فىصت
خمزتةل ،فِيي ثفرتط وحوة ميء فصاػٍ ابهلـازف
اًعفحة اًحَضاء» (« )»tabula rasaاًّيت بٔهخجِا ٔبزسعو ِ
« ّ
اهلؤسسة اًفَسفِّةٔ .ب ّما مسٌَّلث
ثعو ٌز صائؽ يف ٔبوساظ ّ
و ّ
حصوح ٌَفَسفة ؿىل ٔبّنّ ا معَ َّة هلي مـازف ،وُو ّ
اًضـةل ا ٕلًِ َّة اًاكمٌة يف كَة ّ
اًسلصاظي فّناُا ُمرخَفة :من مٌؼوزُاّ ،
ثّشي
اكئن ّ
لك ٍ
اهلشُة اًخّوًَسي ّ
ِم اًوحِست اًف ّـاةل ،وجية إحِاءُا ٔبو إؿاذت إحِاهئا.
إرا نيّا ؿىل اس خـساذ ٔبن هخلدّي ّاًصؤاي اهلوسوؾ َّة وثحـاهتا ،فدإماكهيا ٔبن هلول ٔب ّن اًفَسفة -كدي ّ
لك يشءِ -م
جزمان وتحلـ ٍة
اًسؤال اًخّايلُ :ي اًفَسفة ممازس ٌة مضفّصت ،مصثحعة ٍ
ٍلوغ مـازف خمخَفة .وابًخّايل هعصخ ّ
ثخىصز فامي خيط ٔبظي اًفَسفة .مؽ
حلصافِّةٔ ،بم ٔبّنّ ا مكل ّاّلُن اً ّ
خّشي اًـام تعحَـهتا؟ ىصى اهلضلكة هفسِا ّ
ركلُ ،ي ابٕماكهيا ٔبن هسّ ؾي ،ذون ؾلس اذلاحدني و ّ
ظسق ٔبه ّيا تال ٔب ٍة ول ٔب ٍّم ،و ٔبن هـخلس ٔبه ّيا حز ٌء من
جلك ٍ
جمصذ ٍ
اكئياث ظلريت سارخة مل هـصف سوى سكزكة اًـعافري واًث ٌّلز اًبًّة ،وًىٌّيا ٔبًضً ا
ٍ
حِي ؾفوي؟ و ٔبه ّيا ّ
مفاُمي َّون ومدسؾون؟ ًِ َم ىصًس ٔبن هيىص ما حصنَ ًيا ٔبسالفٌا و ٔبخبون ؿَََ؟ ٔبمل حياوًوا ٔبن ًـَّمون هَف هعصخ
اًسخة ل جيسز ٔبن ىصيم هبم إىل ُاوًة اًًّس َان.
ا ٔلس ئةل؟ ؿىل ا ٔلكي ًِشا ّ
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ّ
الطبٌعة والثّقافة

ُا حنن جنس ٔبهفس يا جمبٍن ؿىل الاؿرتاف ابهلسٌَّلث اًّيت هيعَق مهنا ،مبا ٔبه ّيا رل ّعيا اًفَسفة يف فن ظصخ
ا ٔلس ئةل .هـخب اًفَسفة مالسم ًة ً ٕالوسانّ ،
ظوز اًحـغ اًلسزت ا ًّعحَـ َّة ؿىل اًخّفَسف ٔبنرث من كريٍم
حت ًو ّ
78

يف س َاق ّ
ًىن اهلفاُمي اًفَسفِّة
اًؼصوف اًّيت اكهوا فهيأ .بهخج اًفالسفة اًـسًس من ا ٔلذواث ذالل اًخّازخي ،و ّ
عوز اًخّلين من الٕوسان ّزسا ًماّ .فن ظصخ ا ٔلس ئةل ّاّلي
اًلامئة ل ّتـي من الٕوسان فَِسوفًا ،نٌل ل جيـي اًخّ ّ
جيسس إزج اًخّازخي ًفضّ ي إحساج اًخّفَسف وًُس دلًَ ٔبي سخة ًَخجاُي ٔبؾٌلل ا ٔلسالف .ونٌل اسدٌىصن
ّ
ّاًصؤًة اهلوسوؾ َّة واًىذح َّة ٌَفَسفة ،جية ٔبن هًدَّ ًؼ «ظفحة تَضاء» ٔبدصى ،وِم ادذعاز اًخّازخي وثفضَي
إحساج اًفىص ا ٔلظَي و ّ
اًِوثني ًلوذ دعان،
اًضريصً .حسو ًيا من ّ
اًّضوزي إجياذ ٍ
مساز تني ُاثني ّ
ساؾَني ًدضجَؽ اهلـَّمني واهلـَ ٌّلث ٔب ّل ًخجاَُوا ل كسزاث ّ
اًع ّالة ول إزج اًلسماء .فىٌل ًحسو ًيا يف تـغ
اولصذت واهلََئة ابهلواؾغً ،حسو ًيا ٔبًضً ا
اٌَّحؼاث من ّ
اًّض ّ
وزي ٔبن هسٍن الٕختام ابًفَسفة وارلعاابث اًضّ رمة ّ
فَسفي ذايل من اًفَسفة ،و ّ
اهلَح ٔبن هسٍن ّ
دعاة مي ّجس اًفىص اًفصذاين ٔبو ازلاؾي حتت
لك ٍ
لك ٍ
من ّ
دعاة ّ ٍ
رزًـة حِوًّة و ٔبظاةل ُشا اًفىص ،وٍصى ٔبه َّ ل ًسٍن ٔلح ٍس ثّشء.
فَيلرتخ اهلفازكة اًخّاًَةّ :فن اًفَسفة ٔبو ّفن ظصخ ا ٔلس ئةل ُو ّفن ؿسم اً ِـنل تبٔي يشء ٔبو ّفن ٕازاذت اً ِـنل.
اًسؤال ّاّلي ّ
دعاة ًُس سؤ ًال ،فلكٌّل ٔبفعح ارلعاة ٔبنرث ،لكٌّل كَّت جساؤلثَُ .ياك اًـسًس من
ًـب ؾن ٍ
ّ
اهلـَّمني واهلـٌَّلث ّاّلٍن ًسّ ؾون ظصخ ا ٔلس ئةل ؿىل ّ
اًعالة ،وًىهنّ م ًعصحون ٔبس ئةل زلِةل ومََئة ابهلـعَاث،
اًعاًحة ثفلس اًلسزت ؿىل الٕخاتة ،فذيخس تؼ «هـم» ًىوّنا مؤذّتةٔ ،بو مهبوزت تثلافة ّ
دلزخة ٔب ّن ّ
اهلـنل اهلًضوزت
ًّخوُأ ،بو ٔلّنّ ا مل ثفِم صُئًا ممّا ّمساٍ ّ
ٌَسؤال ادل َّس ُو ؿسم ّاًصقحة يف إػِاز ٔبو ثَلني
اهلـنل سؤ ًال .اهلـَاز ا ٔل ّول ّ
اًسؤال ٔبن ٍىون واؾ ًَا جبِهل ،و ٔبن ًعسّ كَ ،و ٔبن ًُؼِصٍ ،و ٔبن ًخذـس ّ
لك اًحـس
ٔب ّي يش ٍء ٍ
ثضلك مدارش ،فـىل ّ
اكًسِم ّاّلي جية ٔبن ًسوز يف اًِواء ٔبنرث من ّمصت تبٔكىص ظاكذَ يك ًعُة اًِسف
ؾن اً ِـنل ّاّلي ٔبهخجَّ .
ثوسؽ مساٍ وساذث احامتً َّة وظوهل ٌَِسف.
اًسؤال ٔبذق ،لكٌّل ّ
وًوحـَ :لكٌّل اكن ّ
اًفن مؽ ٔب ّي مس متؽّ ،
فاّلُن ًشُة ٔبًامن ٍصًس ،مامت ٍصًس ،وهَفٌل ٍصًس؛ ّ
لك ما ًخو ّحة فـهل
ميىن ممازسة ُشا ّ
اًسخة ل ٌس خعَؽ ٔبن ٍىون فٌّاهيا ً
خاُال ،وًىن ؿَََ ٔبن ميازش ّفن ادلِي يك
ُو الاس امتغ والٕظلاءًِ .شا ّ
ًيلّح مسـَ .فِو ًـصف هَف ًامتسف مؽ راثَ ،وهَف ًعي إىل كاغ راثَ ،وهَف ًًضعص ؾهنا ،وُشا ما ل
حت إن مل ٍىن ًـنل صُئًاّ ،
ٌس خعَؽ فـهل ثَمَشٍ ّاّلي ًـخلس ٔبه َّ ًـنل ّ
وحت ؾيسما لًـنل صُئًاً .ـخلس اًخَّمَش
ٔبه َّ ًـنل ما ًـَمَ ،تُامن ما ًـَمَ ّ
اهلـنل ُو ٔبه َّ جيِي ما ًـَمَٔ .ب ّو ًلٔ ،له َّ ل ًـصف ما ًـَمَ نفاً ًة ،وّلا فِو
جيِي ٍلوغ ملذضَاث وثحـاث ما ًـصفَٔ ،له َّ ل ٍصى مجَؽ اًخّياكضاث اهلالسمة هلا ًـَمَ .اثه ًَأ ،له َّ ًـنل ٔب ّن ما
جمز ٔب ،وحزيئ ،ومهبم .وًىن ُشٍ اًضّ حاتَة ل ثلَلَٔ ،له َّ ًـنل ٔب ّن ل وحوذ ٌَالكم اهلعَق
ًـَمَ اكرةٔ ،له َّ ّ
ّ
اًضفاف مؽ راثَ ،وٕان اكن موحوذًا فال ميىن ظَاقخَ .وًىن ُشا ٔبًضً ا ما جيبٍ ؿىل الاس امتغ ،وؿىل جسمَة
حاةل اًخّـسّ ذًّة كري اىلسّ ذت اًّيت ّ
جضلك الٕوساه َّة ،وؿىل ثوكّؽ ٔب ّي يش ٍء من ٔب ّي ٔبح ٍس يف ّ
لك وكت.
ًخـصف ،ففي اهعواء اهلـصفة ؿىل راهتا
ابًصمغ من ركل ،إن اكن فَِسوفٌا ل ًـصف صُئًا ،فـَََ ٔبن ًـنل هَف ّ
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يخـصف ؿىل يشء ،وٕان مل ٍىن دلًيا اًلسزت ؿىل اًححر
ٍوكن اًفصق :ل ميىٌيا ظصخ ا ٔلس ئةل إن مل ىىن ً ّ
واًخّ ّـصف .ؾيسُا س خىون بٔس ئَخيا كري مالمئة ،مذر ّحعة ،ذاًَة من ادلّ كّة ،كري مصنَّزت ،ؿا ّمة ،وًن جس خعَح
ّ
يخـصف ؿىل ا ٔلص َاء ؿََيا ٔبن ىىون جاكمي ؾخاذن ،و ٔبن حىون ؾَوهيا
حت ٔبن جس متؽ ً ٕالخاتة اهلعصوحة ؿَهياّ ً .
هخـنل هَف ّ
ًخـنل ،ل ًرتتّط ،ل ٌس خعَؽ ٔبن ًرتتّطٔ ،له ّيا ّ
وبٓراهيا خاُزت :من مل ًفذح ؾًََِ كط ،من مل ّ
هخـنل
ذالل اًخّ ّـنلٌَ .لِام ابهلصاكدة يف اًلاتة ،جية ثلسٍص حفِف ٔبوزاق ّ
خيوؿة،
اًضجص ايلخَفة ،وسكزكة اًـعافري اهل ّ
جمصذ
اًعاذلة وكري ّ
و ٔبهواغ اًفعص ّ
اًعاذلة ًلٔلك؛ وٕا ّل ًن ىصى صُئًا ،وًن وسمؽ صُئًا ،ولك ما حوًيا س َىون ّ
ضوضاء ،و ٔبًوان ،و ٔبصاكل كري ّممزيت .وًن وسـى ؾيسُا ًيـنل ٔبه ّيا ل منكل اًلسزت ؿىل اًخّ ّـصف ؿىل ا ٔلصاكل.
.3

سائدة
األسئلة ال ّ

ثسزش اً ِـنل وادلِئ ،بو اً ِـنل و ّاًال ِؿنل سًس ّمََ ُىشا هلن ًلَلون من
ٕا ًرا وػَفة مـَّمة اًفَسفة مزذوخةٔ :بن ّ
اهلسزسني ؿىل اً ِـنل ،تُامن ٍصنّز اًحـغ الٓدص ؿىل ّاًال ِؿنل.
مععَح ادلِي .وًىن ،يف اًواكؽٍ ،صنّز تـغ ّ
ًسزسان اًخّفَسف؟ وُي ًخفَسفان؟
ًسزسان ذون صمً ،ىن ُي ّ
ًسزسان والكٌُل ّ
الكٌُل ًؼيّان ٔبّنّ ٌل ّ
مىونث ظصخ ا ٔلس ئةل وًيـاٍن ذوز ّ
مـنل ومـَّمة اًفَسفة يف ُشٍ
ابهلعَق ل هيم ،فِ َّا تيا ىوكي .فَّنى ّ
نثريا ذالل اتزخي اًفَسفة ،وركل ٔلّنّ ا ُم َِ ّحة خسًّ ا،
حىصزث ً
اًـمَ َّة .س يـاٍن ُيا تـغ ا ٔلس ئةل ّ
اًسائست ،اًّيت ّ
وخسَفة خسًّ ا ،وف ّـاةل خسًّا .ومؽ ركل جية ٔبن هخـامي مـِا حبساس َّة.
ّمع هخلكّم؟
اًّشظ ا ٔل ّول ٌَفـي ُو ّ
س حق وكَيا ٔب ّن ّ
الاّتاٍ ،اجن ّمع ا ٔلَُ َّةٕ .ا ًرا ،نٌل يف جمال ّاًصايضة ٔبو اًلياء ،جية
اًخّموضؽ يف حاةل مالمئة ،يف حاةل من الاس خـساذ ،وركل ٌَخّفَسف وٌَـمي ؿىل ما ّ
ٌضلك ٔبساسَ .يف ُشٍ
اًّضوزًّة من اًـمَ َّة ،سّنى ٔب ّن تـغ ّ
اًعالة ًـاهون من إؿاكاث ؾعَحة ل ميىن ّتاَُِا.
اهلصحةل ا ٔلوىل ّ
اضعص ّ
اهلـنل إىل اس خفزاس ُشا ّ
اًّضوزي هتسئة اًفىص ،وٕان ُّ
الاّتاٍ ،ف ٔله َّ ًُس ظحَـ ًَّا.
ٌَلِام ابًخّفَسف من ّ
ظلريا -حمىو ٌم تضوضاء مذواظةل ل ّ
ثـب ؾن هفسِا ابًالكم ٔبو تبٔي وس َةل
هحريا اكن ٔبو ً
ابًفـي ،رُن الٕوسانً -
ثواظي ا ّٕل ً
كََالٍ .هتسئة اًفىص ،جية ٔب ّو ًل ظَة اًِسوءٔ ،بو اهلعاًحة تَ ،وادذَاز ُشا ٔبو راك ًـمتس ؿىل مسى
«اًـيف» ّاّلي س َلذضََ ارلَاز ّتاٍ ظحَـة اولموؿة .من ّمث جية ظَة ثبٔ ّمي فىص ٍت مأ ،بو اًخّفىري ثسؤالٍ
اًسؤال ّاّلي ًعصخ هفسَ يف
مأ ،بو اًخّـ ّمق تيطٔ ،بي اًخّفىّص ذون اًخّـحري ؾن ٔب ّي يشءّ « .مع هخلكّم؟»ُ :شا ّ
ُشٍ ارلعوتٔ .ب ّما يف ارلعوت اًث ّاًثةًُ ،عَة اًخّـحري ؾن فىصت خشع َّة نخات ًة ٔبو صفِ ًَّا .ظح ًـا يف حال اكن اًخّـحري
صفِ ًَّا ،جية ؿىل ّ
لك فص ٍذ ٔبن ًًذؼص ذوزَُ و ٔبن ٌس خبٔرن كدي ٔبن ًخلكّم ،و ٔبن خيفغ ازلَؽ ٔبايذهيم ذالل
الكم سمَِِم ٔبو سمَِهتمٔ .ب ّما ارلعوت ّاًصاتـة فذمتث ّي يف ّاًصحوغ إىل اًوزاء من ذالل ظَة اًخّحلّق من كدي
مالءمة ا ٔلكوال اهلعصوحةُ .ي ا ٔلكوال واذصة؟ ُي ا ٔلكوال معاتلة
ظاحدة ا ٔلكوال ٔبو اولموؿة من َ
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اًسؤال؟ ًُس من اهلعَوة مضازنة الث ّفاق ٔبو الاؿرتاط ؿىل ا ٔلكوال
ٌَخّـَاميث؟ ُي ّتَة ا ٔلكوال ؿىل ّ
اهلعصوحة ،ما هي ّم يف ُشٍ ارلعوت ُو مـاًًهتا ؿىل اهلس خوى ّ
اًضلكي ًخحسًس مسى مالءمهتا ،وركل ٌَخحلّق
اًس َاق اهلعصوخ .اهلعَوة ٕا ًرا ُو حتسًس اهلضمون تسكّة.
من ٔب ّن ّاّلُن ٌ
حارض يف ّ
اًسؤال اهلعصوخ
ُيا هعصخ تـغ ا ٔلمثةل ؿىل ٔبس ئةل ميىن ظصهحا ًخوضَح اهلوكفُ« :ي الٕخاتة ّتَة ؿىل ّ
ٔبم ّتَة ؿىل سؤالٍ بٓدص؟»« ،جص ٔبًمُ ،ي إخاتخم واذصة زلَؽ ٔبفصاذ اولموؿة؟»ُ« ،ي ما ّؿبث ؾيَ
اًسؤال ٔبم ظصحت ً
مثال؟»  .اهلضالكث
معاتق ٌَخّـَاميث اهلشهوزت كدي اًخّمصٍن؟»ُ« ،ي ٔبحدت ؿىل ّ
اهلعصوحة من ذالل ُشٍ ا ٔلس ئةل مذـَّلة مبـىن ا ٔلكوال اهلعصوحة ،واجّساكِا ،وظحَـهتا ،ووضوهحا ،فِيي
ثعَة حتسًس ما حيعي واًخّحلّق من ظحَـخَ وحفواٍُ .شٍ اًـوذت حنو اًفىص ارلاض واًلِام تخحََهل ِم اهلسذي
ا ٔل ّول إىل اًخّفَسف.
هلارا؟
اًسؤال ا ٔلسايس اًث ّاين يف اًـمَ َّة اًفىصًّة ُو «هلارا؟» .ظصخ سؤال ًحس ٔب تؼ«هلارا؟» ًـين ظصخ مضلكة كائحة
ّ
اًسؤال يف ٔبصاكهل
اًفىصت ،ورشؾ َّهتا ،و ٔبظَِا ،وادلّ لئي اًّيت ثثخهتا ،وؾلالهُّهتا ،إخل .ميىن اس خزسام ُشا ّ
اهلخـسّ ذت ذون اذلاخة إىل اًخّـَني ،وكس فِم اًخّالمِش ُشأ ،لّنّ م ٌس خزسموهَ نيؼام« :هلارا كَت ركل؟»ُ .شا
اًسؤال كري مذلاٍص ،فِو ٌسبٔل ؾن ّ
اًسؤال مفِسٔ ،له َّ
لك يشء ،ابًخّايل ل ٌسبٔل ؾن يشء .مؽ ركل ُشا ّ
ّ
اًعلاز -اًحـس ّاًالمصيئ ٔلي ٔبكوال ًمت ظصهحا .ل يشء ًبٔيت من ل يشء .اًؼ «هلارا؟»
ٍصي ا ٔلظفالّ -
ذاظة ّ
ثضلك ٔبوثوماثَيك
ًـوذن ثعوٍص ُشا اًحـس ؿىل ثـََي ٔبكواًيا ٍ
ًلذيض اًخّىوٍن ،وا ًّس حخِّة ،وا ٔل ْخي ،وادلّ افؽّ ،لا ّ
ارلاظني تيا ،اٌّّلان
اًسؤال هـي اًفىص وا ٔلٌْس ّ
وؿىل حماحجهتا ،وركل ًفِم حفواُا اًـمَق .نٌل جيـَيا ُشا ّ
هـاكسا صاح ًدا ٔبو سع ًحا دض يًا ،ميىن الاهعالق مٌَ هلٌلزسة ازثلاء
ًـخبان ٔب ّن ٔب ّي فىص ٍت مـ َّية ًُست سوى ا ً
ّاّلُن وا ٔلٌْس.
مثال ٔبم فىصت؟
اًّسذٔ ،بو اًـَينُ« :شا ٌض حَ ما
ٌَخّـحري ؾن بٔهفسِم ميَي ا ٔلظفال واًحاًلون ؿاذ ًت إىل اٌَّجوء إىل اهلثالٔ ،بو ّ
حعي ؾيسماً « ،»...
مثالٔ « ،»...بحِانً ىصى تـغ ا ٔلصزاض .»...كام ٔبفالظون تخوظَف ُشٍ اًـمَ َّة
ّاّلُي َّة ا ًّعحَـ َّة اًّيت حمتث ّي يف اهعالق ّاّلُن من حاةل مـ َّية حنو حالث مذـسّ ذت ً
وظول إىل اًفىصت اًـا ّمة.
اًعفي ؾن اًفىصت ّ
ؾيسما وسبٔل ّ
ذاظة،
ذاظة ٔبم كري ّ
اهلحعية يف اهلثال ّاّلي ظصحَ و ّمعا إرا اكن اهلثال حا ًةل ّ
ف ٕاه ّيا هعَة مٌَ ٔبن ًعَف معَ َّة ثـممي حسْ سَ من ذالل صلكيهتا ،نٌل ٔبه ّيا هعَة مٌَ اًـحوز إىل مصحةل
اًخّجصًس .اًفىصت ًُست م ًثال مؽ ٔب ّن الكٌُل حيخوي وٌس يس الٓدص .نٌل ٔب ّن تـغ اًخّـماميث ادلاُزت ختخرص
اًفىص ،وٌس ّمهيا اكهط ابهلفِوم ارلايل من اذلسْ ش .وًضَف ٔب ّن ل وحوذ ذلسْ ٍش ذون مفِوم ،ول هلفِو ٍم ذون
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حسْ ش.
مساوي ٔبم بٓدص؟
فلك يش ٍء مرتاتط يف اًفىص اًخّشيّ ،
ابًصاتطّ ،
لك يش ٍء ّممزيُ .شٍ ِم خَ َّة
اًخّفىري اًفَسفي ًـين اًخّفىري ّ
لك بٓد ٍص ُو مدساوي ،و ّ
اهلساوي والٓدص اًّيت ًسؾون إٍهيا ٔبفالظونّ .
لك مدساوي ُو بٓدص ،فال إماكه َّة
ًوحوذ زاتط ذون ثفاؿي ومتَزي .وًىن يف ارلعوت اًخّاًَة ما هي ّم ُو الاهخٌاء ٔبو ثفسري ُشٍ اًـالكة ،وثياسخِّة
اًخّفاؿي والادذالف ّ
مؤظصت يف س َاق .ل يشء ميىن ٔبن خيخرص ُشا اذلنك ّاّلي ًحلى ذامئًا حمغ جساؤل
فـًل جية ثفاذي اًخّىصاز ّاًالمذياٍ ،ا ّٕل إرا اكن تلصط إؿاذت اهلـاًية
ومصاحـةٔ ،له َّ إن ٔبزذن إحساج ثفىّ ٍص ٍ ّ
توؾئ ،بي جية ثفاذي اًخّىصاز يف حال قَاة اًوؾي تَ .ما اًـالكة تني اًفىصت وساتلهتا؟ ٌَحياء واذلواز،
جية ٔبن ثـي ا ٔلفاكز تـضِا اًحـغ و ٔبن ّ
ثخوىل مسؤوً َّة تـضِا اًحـغُ :ي مضامِهنا ص حَ مذعاتلة؟ ما ِم
ظحَـة الادذالف ،ظحَـة اًخّياكغ تُهنا؟ ما مـىن ما سبٔكوهلٔ ،بو ما كَخَ ٌَخؤ ،بو ما كَخَ؟ ما ِم اهلفاُمي
اًّيت حصحىز ؿَهيا اًخّحسّ ايث ٔبو ٔبوخَ اًدّضاتَ؟ ُشٍ ِم ا ٔلس ئةل اًّيت جية ٔبن ثالسم ٔب ّي معَ َّة خسًست ًعَاكة
َاق ّ
ُوت
ا ٔلس ئةل ،وِم ٔبس ئةل ل ميىن مـادلهتا ا ّٕل يف س ٍ
ُوثنيٕ :ا ّما ّ
مـني .ويف ُشٍ اًـمَ َّة ميىن اًوكوغ يف ّ
ُوت ازثحاظ ووحست ّ
لك يشء
ا ٕلماكه َّة ادلّ امئة ًوحوذ ّمتزياث اًّيت متث ّي ّخف اًفوازق اًخس َعة ّاًالمذياَُةٔ ،بو ّيف ّ
اًّيت ثحس ٔب ابًضسّ مؽ ضسّ ٍ ومبا ٌض حَ ّاًزنؿة الاهعِازًّة.
حوُصي ٔبم ؿاجص؟
ٔبزسعو ُو ظاحة ُشا اًخّمَزي اًلوي .اًخّفىري ًـين قصتةل ما ًـب يف رُييا ،وً ُفضّ ي اًلِام تشكل كدي
اًخّـحري ؾيَ .ذون ُشٍ اًلصتةل ّ
هـب ؾن بٔهفس يا وهحوخ ّمعا يف رُييا ،وًىٌّيا ل هفىّصٔ ،بو ٔبه ّيا هفىّص تعصًلة ؿا ّمة
وضحات َّة .جية ٔب ّو ًل فصس ما جيوة تشُييا وفلًا دلزخة ِزفـخَ ،وبَٔم َّخَ ،وف ّـاًَخَ ،وحٌلهل ،وحلِلذَ ،إخل .جية
اًدّساؤل ّمعا إرا اكهت اًفىصت حوُصًّة ٔبو ؿاجصت ،وهبشا ىىون يف ظسذ ظصخ كمي َّة ٔبو يف ظسذ ثفسريُأ ،ل ّن
اًفىص ًـمي اهعالكًا من حصاثخِّة ومن ثعيَف حسة ا ٔلوًوًّة ّ
حت ًو اكهت حصاثخِّة كري واؾَة ٔبو كري ُم َـ َّب
ؾهنا .ادلوُصي ُو اًث ّاتت ّاّلي جيـي هَانً ٔ ،بو صُئًأ ،بو فىصتًٔ ،بو اكئيًا ٍ ّمتزي تعف ٍة ما ٔبساس َّة ،حوُصً ّة،
ًخحول إيل يش ٍء بٓدص؟ حمنو اًفاوِة ؿىل
وًُست اثهوًّةُ .ي ًحلى اًّّشء ؿىل ما ُو ذون ُشا اىلمول ٔبم ٔبه َّ ّ
اًعفة اهلًسوتة ًىِان رضوزًّة حلًّا؟
ا ٔلدساز ،وًىن ُي ميىن ًفاوِ ٍة ما ٔب ّل حمنو ؿىل دسصت؟ ُي اىلمول ٔبو ّ
هَان ٍ
خمخَف خش ًّزاي؟ اًـسًس من ا ٔلس ئةل اًّيت ثسفؽ ٌَخّفىري حول ظحَـة
حصَح ٔبًضً ا مؽ ٍ
وُي ُشا اىلمول ٌ
ا ٔلص َاء ،وا ٔلفاكز ،واًاكئياث ،وحول ثـصًفاهتم ،وادذالفاهتم ،وكميِم.
ما اهلُضلكة؟
ؾيسما هعصخ فىص ًت ما ،ميىٌيا الاهخلال إىل اًدّساؤل ّمعا إرا اكهت صامةل وٕاىل ٔب ّي مسىّ .لكل جية اًخّفىري
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ابلس خثٌاء ّاّلي جية ٔبن ً ُؤذش تـني الاؾخحازٔ ،له َّ ميىن ٔبن ًعـن ابًلاؿست ٔبو ٔبن ًؤنّسُا .الاس خثٌاء ًعـن
ابًلاؿستٔ ،له َّ ًيزتغ مهنا ذزخة اهلعَق ،وًؤنّسُأ ،لّنّ ا ثضؽ حسوذٍ .اٍهنّ ج اًـَمي ًخّعف هبشا اًيّوغ من
اهلـادلة حبسة توجص ّاّلي ًـخب ٔب ّن إماكه َّة ارلعبٔ يف ٔب ّي كض َّة ثضؽ ا ٔلساش ٌَـَموًّة وحتمي من اًيّمط ادلّ ًين
اهلُصحىز ؿىل كض َّاث كري كاتةل ٌَيّلاصّ .
لك ما ًبٔيت من اًـلي ًُمىن مٌاكض خَٔ ،ب ّما اهلُعَق فِخحؽ ًفـي الٕميان.
فِم حسوذ اًـمومِّة ؿائ ٌس ؿىل فِم واكـِا اًـمَق ،وؿسم ارلوف من الاؿرتاط تي ّ
اًسـي إًََٕ .ا ًرا ؾيس
حت ّ
اًخّـامي مؽ ٔبي فىصت ملرتحة ،ؿََيا ٔبن هدساءل تساً ًة ّمعا جيـَِا ذاظئة ،وركل من ذالل ظصخ ُمعاذزت ٔب ّوً َّة
ابًّضوزت وجية حتسًسٍ .إضاف ًة إىل ركل ،ػِوز ٔب ّي فصذاه َّة سُساؿسن ؿىل اًوظول وٕاىل
تبٔ ّن ارلعبٔ موحو ٌذ ّ
فصض َّ ٍ
اث خسًست وٕاىل حتسًس ذزخة ّ
اًضموً َّة.
.4

القدوة

يف اًحساًة ؿىل اهلـَّمة ٔبن جس خحور ؿىل وػَفة ظصخ ا ٔلس ئةل يك حىون ً
مثال ،كسو ًت ،ويك ثَِم اًخّالمِش ٔبن
ٍىوهوا ذكِلني ،وًىن ؿَهيا ٔبن ّمتصز ُشٍ اهلِ ّمة هلم ثّسؿة .وسّنى اًخّالمِش ًـخاذون ظصخ ا ٔلس ئةل ،تـضِم
ثّسؿة واًحـغ الٓدص تحطء .ؿىل ّ
اهلـنل ٔبن ًَـة ذوز اًلصًة ،اك ّّلي جنسٍ يف حوازاث ٔبفالظون ا ٔلذريت.
اًلصًة ُو ّ
اًضرط ّاّلي ل ًخـامي مؽ ٔب ّي يشء ؿىل ٔبه َّ مؤنّس ،وُو ّاّلي ل ًلدي تبٔ ّي ؿاذ ٍت ،و ّاّلي ل
ًخـصف ؿَََ .صُئًا فضُئًا ىصى اًخَّمَشت ثـخاذ ٔبن حىون قصًح ًة ؿىل هفسِا وؿىل
ًـصف اًـلس الاحامتؾي ول ّ
اولموؿة ،وثـخاذ ٔب ّل ثححر ؾن الاهعِاز اذلايم ،و ٔب ّل ثححر ؾن اًخّلسٍص ٔبو ؾن ٔبي اث ّفاق مؽ الٓدصٍن.
دعائ َّاث
دعائيي و ٔب ّ
وػَفة اهل ّـنل ًُست ظمبٔهة اًخّالمِش ٔبو ظمبٔهة هفسَ ،فشكل ُو ذوز الٓابء وا ٔل ّمِاث و ٔب ّ
ؿنل اًيّفس .حوكن وػَفة ّ
اهلـنل يف إاثزت اًلَق واس خفزاسٍ ،فِو مالس ٌم ٌَفىصٕ .اه َّ حوُص اًفىص اذلي ،نٌل ّمساٍ
ًَحًِزت.
لٕاثزت اًخّفَسف ،جية اًخّفَسف .اهلـَّمة اًّيت حصًس ٔبن ّتـي اًخّالمِش ًخفَسفون ،ل متكل حق اٌَّجوء إىل
مساح ٍة ذاًَة من اهلعاًحة واًخّفىريٕ ،ا ًرا ؿَهيا ٔبن ثخفَسف ِم ٔبًضً ا و ٔبن ثعحح اًلصًحة .إرا اكن ّ
اهلـنل ل ًو ّذ
اًعـة
حة ،وزقحة ،وٕاهخاح ما ل ميَىَ ،هَف هل ٔبن ُحيسج اًخّفَسف يف ظفَّ؟ س َىون من ّ
ٔبن ًـخاذ ؿىل ّ
فِم ؿسم سـََ ًفِم ما كاهل ٔبسالفٌا اًفالسفة .ابًخّبٔهَس ًعـة ٔبحِانً كصاءت وفِم هعوظِم اًّيت كس حىون ممّةل
ٔبحِانً  ،ابلٕضافة إىل ٔبه ّيا مجَـيا منَي هلواضَؽ ٔبنرث من كريُا ،وًىن إرا ّمت اؾامتذ ادلِي هوضـ َّة جسـى ًخبٍص
ظفويل ٔبو مصاُق واؾخحازٍ ً
تسًال ٌَفىص،
هفسِا وثسّ ؾي اًخّفَسف اًـفوي ادلاُز ًالهسُاص ٔبمام ٔبي الك ٍم
ٍّ
فميىن اًوكوغ يف ّخف ادلّ خي »Sapere aude!« .وسمؽ اهلـَّمة ثعَح ٔبمام ثالمِشُا واكهط ،وًىن ذون ٔبن
ثرصفاهتا ختوّنا .ما ّ
اًعاكة اًّيت ثًذجِا
ّتص ٔب ؿىل اً ِـنل!» ،وًىن ّ
ثع ّحق ُشا ا ٔلمص ؿىل ٔبزط اًواكؽ؛ ثلول « ّ
ٍ
ولكٌلث ًعـة فِمِا؟ ّ
ابًعحؽ ،كس ُحيسج
ُىشا مـَّمة ؾيسما ثسغ الكهما خيصح من مفِا وحعا ٍم لمذياٍ ٔبو
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الكهما تـغ اهلواكف اًـحلصًّة اًلََةل تعسف ٍة كامض ٍة ،وًىهنّ ا ًن ثؤ ّذي إىل ٔب ّي همازت يف اًخّفَسف وًن ثعصق
ابة اًوؾي .إرا مل حىن اهلـادلة اًفىصًّة ذكِلة ،س َلوم ّ
ثلاتي مؽ اهلـصفة
اهلـنل ّ
ابًّضوزت توضؽ فىص اًخّالمِش يف ٍ
اًعف ،يف ذزش ّاًصايض َّاث ً
مثال ،حِر جية ثوضَح هدِجة من ذالل ثوضَح اًـمَ َّة اًّيت
اهل ُ ّصخسة يف ّ
ٔبذّث إٍهيا .وهبشا ٍىون اهل ّـنل كس وفّص تُئ ًة ًعَف ًة ٌَخّحاذل تني اًخّالمِش ،واًّيت كس حىون مفِس ًت ٔبحِانً  ،وًىن
ذون ٔبن ٌساؿس ّ
لك ثَمَ ٍش وثَمَشت ؿىل اًوظول إىل مشوً َّة ٔبكواًِأ ،ل ّن اهلساز ُو ّاّلي ًّحني ّ
حصة ا ٔلكوال
وحيصز ،حِر ًسغ ّاّلُن ًفىّص
وٕا ّل سددلى ز ٔب ًاي ،واهلساز ل ميىن ٔبن ًًضبٔ من ثعاذف .اهلساز ًحسّ ذ اًلموط ّ
اًسخة ّاّلي حيث َّ ؿىل ركل .وٌَخّفىري ً ُفضّ ي الٕهلام تحـغ اًـمَ َّاث -نٌل ُو اذلال ابًًّس حة
وُو ًـصف ّ
ابًصمغ من ٔب ّن ّاّلُن اًخّشي ًن ُخي َزتل ٔبتسً ا إىل مس خوى معَ َّاث حمسَّذتَ .مل ل وس خفِس من
ٌ َّصايض َّاثّ -
وظي إًََ ٔبسالفٌا.
تياء ؿىل ما ث ّ
اهلايض؟ ّاًصايض َّاث ممخـة ،وًن ثل ّي مذـهتا إرا حاوًيا ممازس هتا ً
ميىٌيا ٔب ّن هفىّص إىل اهلالّناًة ابلٕحصاءاث اًّيت جية إجياذُا وتخفاظََِا ادلّ كِلة وتخـلِساهتا ،و ٔبن هخبٔ ّمي تلواهني
اًيّلاص و ابًحـس اًيّفيس واًـاظفي ًِشٍ اهلسبٔةل ،وركل ّ
حت يف ػ ّي هون اًخّفَسف ّفن ظصخ ا ٔلس ئةل ٔب ّو ًل
و ّاّلي ًـمتسّ -
ولك اًفٌون -ؿىل ثلٌ َّاث ومـازف رضوزًّة لٕحساج الٕتساغ وٕاػِاز اًـحلصًّة .ابًخّبٔهَس ًحلى
ّ
الاّتاٍ وا ٔلَُ َّة رشظان ٌَفـيً ،ىن ًِ َم هخجاُي اهلوحوذ واهلُـعى؟
حتة اهلضالكث،
هخحول إىل اًلصًة ،فاًـاذ ُت ل ّ
إرا نيّا ّ
حنة اهلضالكث فَن وس خلصة صُئًا .ؾيسُا فلط ّ
حة اهلضالكث هلا ثضَفَ من حلِلة ،وزلاًِا ،وًخـ ّملِا يف ا ٔلٌْس ،وًحـسُا
إّنّ ا ثلسّ ز اًَلني واًحسهيييّ .
اًسؤال .وُيا جية حصتَة اًـواظف يك هخجاوس إذلاخ اذلاخة إىل
حة ّ
اهلبٔسيق ًـين ّ
اًعـوتة ،واًلصاتة ،و ّ
اًخّـحري ،وظالتة ّاًص ٔبي ،وارلوف من اهلضلكة ،وركل هبسف ؿسم اًخّواظؤ مؽ اًفوزًّة ،واس خجواة ّاّلاث
اهعالكًا ممّا حيسج يف اًـامل ،وًُس اهعالكًا من ل يشءٔ ،بو من كواؿس ّ
حتوك َّة واثتخةٔ ،بو من تـغ اًلصاءاث
الٔاكذمي َّة.
سلصاظ ٌسبًٔيا :من ٔبهت؟ نكازحون ٌسبًٔياُ :ي ٔبهت موحوذ؟ ابساكل ٌسبًٔياُ :ي ثـَمني ما ثلوًني؟
ذٍاكزث ٌسبًٔيا :من ٔبٍن كل ُشٍ اًحسهية؟ اكهط ٌسبًٔيا :هَف ثـَمني ركل؟ َُلي ٌسبًٔياُ :ي جس خعَؽ ٔبن
ثفىّص ابًضّ س؟ مازهس ٌسبًٔيا :ما ِم ّ
اًّشوظ اهلا ّذًّة اًّيت ّتـكل ثلوًني ُشا؟ هَدضَ ٌسبًٔيا :من ًخلكّم ؾيسما
حتصوم؟ سازحص ٌسبًٔيا :من حصًسٍن ٔبن حىوين؟ فًَس خجوة رواثيا،
ثخلكّمني؟ فصوًس ٌسبًٔيا :ما ّاًصقحة اًّيت ّ
َمل ل؟ ومؽ من هسّ ؾي اًالكم ؾيسما ىصفغ ٔبن وسمؽ ُشٍ ا ٔلس ئةل؟ ا ّٕل إرا نيّا هفضّ ي اًيّلاص فامي تًٌَا فلط.
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الفصل التّاسع
صفيّة
ي في الغرفة ال ّ
شروط النّقاش الفلسف ّ
اًس يواث ا ٔلذريت ّمت ّاًرتحِة -إىل حسّ ما -ابًيّلاص اًفَسفي تبٔصاكهل اهلخـسذّت يف اهلسازش الاتخسائ َّة
يف ّ
حلِلي .ل ّ
جضلك ُشٍ اذلاةل حبس
َُي ؿَم ٍي
وذاظة من كدي اهلـَّمني اّلٍن ًفذلصون ًخبٔ ٍ
والٕؿساذًّةّ ،
فَسفي ّ ٍ
ٍّ
راهتا مضلكة ،ابًـىس ،كس حىون حم َّحشتّ ،
حت إرا ٔبذشن تـني الاؾخحاز اًخّعوز اًخّلََسي ٌَفَسفة ؿىل ٔبّنّ ا
ُمث ِلةل ،وًىهنّ ا -ذون صم -ثعصخ مسبٔةل ظحَـة ُشا اًيّلاص .هَف ٍىون اًيّلاص فَسفِّ ًا؟ ما ّاّلي ًضفي ؿىل
ٍ
هلاص ما ظاتـ ًا فَسفِّ ًا؟ ُيا ل هيميّا حتسًس مسة اًيّلاص تلسز ما هتميّا ّاًصُانث اًّيت حصافق اهلضامني اهلعصوحة
وصلك َّاث اًيّلاص ،وركل ٔل ّن اهلُضلكة اًّيت ل س ٌَّل ًفصضِا ؿََيا ُشا اًيّوغ من اًخٌّلزٍنِ ،م ٔبن هـي اهلضمون
هكضمون وٕاهٌّل وعوزت .وُشا ٔب ٌمص كري مبًٔوف ٌَـسًس من اهلـَ ّمني.
ًُس
ٍ
 .1العمل على اآلراء

فَييعَق من اًفصض َّة اًخّاًَة :اًخّفَسف ُو اهزتاغ ّاًص ٔبي من راثَ من ذالل إذزانَ ،حتََهلَ ،م َ َ
ضلك ِخَ وادذحازٍ.
اكًعَعال ،إدصاهجا من ملام اًحٌُّة اهلخح ّجصت
ٔبي ٔب ّن اًخّمصٍن
اًفَسفي ًلوم ؿىل اًـمي ؿىل اًفىصت ،ح ْدَِا ّ
ّ
ثخحولً ،ن ثـوذ نٌل
ثخحول اًفىصت ،ويف حال مل ّ
وسؾزؿة بٔسسِا ًوُةل .ؿاذتً ،تفـي ُشٍ اًواكـة اًخس َعةّ ،
َاء
اكهت متام ًا ٔلّنا س خىون كس ؿاصت كََ ًال؛ سدذ ّلري اًفىصت تلسز ما ّمت اًـمي ؿَهيا ،تلسز ما مسـت ٔبص ً
اكهت ّتَِِا وتلسز ما واهجت ما ِم ًُست ؿَََ .وركل ٔلن اًخّفَسف ُو -كدي لك يشء -معاًحة ،ومعي،
وحتول ،وًُس دعا ًاب ثس َع ًا؛ فِشا ا ٔلذري ل ميىن ٔبن ٍىون سوى اهلُرصح اٍهنّ ايئٔ ،بو ّ
اًض حَ اٍهنّ ايئ ّاّلي
ّ
ٍىون معحوك ًا ؿاذ ًت تعالتة وَم َّةٍَ .وكن حوُص اًخّفَسف ،و ّاّلي ّميزي ظحَـة وضاظ اًفَِسوف ؾن ظحَـة
مؤزد اًفَسفة مث ًال ،يف إدصاح اًفىصت من اًلالف ّاّلي حيمهياٍ .متث ّي ُشا اًلالف يف اذلسْ ش كري
وضاظ ّ
اًعَلة ادلاُزت اًّـيت وسدضف فهيا الٓن اًلصاءاث اًـسًست واًخّحـاث اًضّ مي َّة،
اهلُعاػ واهللوةل ّاًصهَىة ٔبو ّ
ابلٕضافة ٌَمسٌَّلث كري اهلُـرتف هبا.
اًفَسفي ،إؿساذ ٍ
هلاص ثخلكّم فَِ ّ
مضازنة تسوزُا ًـين اًفوس يف اهلـصنة .نشكل ا ٔلمص
اًس َاق
لك ِ
يف ُشا ّ
ّ
رلعاة ٍ
خمخَف ؾن دعاتيا حول موضوغٍ ما ،مواهجخَ من ذالل ا ٕلظلاء واًخّلكّم ّ
حت
ابًًّس حة ًالس امتغ
ٍ
ّتسس ؿسم
ؾيسما ً ّمت ُشا ؿب الٕحساش ابًخّـيَف ّاّلي ميىن ٔبن ًَُحلَ تيا اًالكم اًلصًة .يف ُشٍ اذلاةل ّ
85

اًعلاز
اًسِي ؿىل اهلصء ٔبن ًَُزم هفسَ تَ .ؿََنك مبصاكدة ّ
ملاظـة الٓدص حا ًةل هم ّم ًة من اًلدول ،ث ًّس ًاك ًُس من ّ
فعصي ومس متص و ٔكه َّ ٔبمص ظحَـي؛ ابلٕضافة ًلسزت اًحـغ ؿىل
واًىداز ؾيسما ًلاظـون تـضِم اًحـغ ٍ
ثضلك ٍ ّ
ممىن ابس خزسام الٓدص ،من
الاسدِالء ثسِوةل ؿىل اهلساحة اهلُخاحة ٌَخلكّم ٕابرساف .هبشا ،فإن اًخّفَسف ٌ
ذالل اذلواز ّاّلي ٌضمي ٔبًض ًا اىلاذاثث ّ
فاكز ُمح ّمةل ّ
ابًضلف
اهلخلعـة ،حِر ثخعاذم ابزثحاك و دصَج ٔب ٌ
واهلُـخلساث .وًىن يف ُشٍ اذلاةل ،إن مل ٍىن اهلصء ميكل كسزت حِّست ؿىل متاكل هفسَ ،كس ل ًمت اًخّفَسف ا ّٕل
تـس اًيّلاص ،ؾيسما ختمس نز اًفـي وًخبٔ ّمي اهلصء وحِس ًا وهبسوء ًَـَس اًيّؼص واًخّفىري مبا كِي يف حنيٍ ٔبو بٓدص
ٔبو مبا اكن ميىن كوهل .ظحـ ًا ٕاه َّ ًّشء مؤسف ومذبٔدّص كََ ًال ٔبن ًخفَسف اهلصء تـس حنيٍ  ،ؾيس ثاليش
الاظعزاة ،تسل ٔبن ًلوم تشكل ذالل اًيّلاص ،يف اذلارض ،اٌَّحؼة اًّيت ًُفرتط فهيا ٔبن ٍىون اهلصء ٔبنرث
كسزت ؿىل اًخّفَسف ٔب ً
اًسِي هتسئة اًَِجان اًيّاجت ؾن اضعصاابث ا ٔلن واهسفاؾِا تـس
ظالّ .
ذاظ ًة ٔبه َّ ًُس من ّ
ٔبن ًمت إًلاذُا تـيفُ ،شا إن مل ًـَق ُشا اًَِجان احامتل اًخّفىّص لك ًَّا.
 .2آلٌة التّكلّم

ٕظاز حمسّ ذ ،صلكي واظعياؾي ،جية تساً ًة اكرتاخ ؿسّ ت
زلَؽ ا ٔلس حاة اهلشهوزت ،ومبا ٔب ّن اًخّفَسف حيخاح ل ٍ
اًس َِسة ًـمَ َّة اس خزسام
كواؿس وثـَني ً
اًسريوزت ّ
خشعا ٔبو ؿسّ ت ٔبصزاض ًَىوىّن م ُّّساث ومسؤولث ؾن ّ
ُشٍ اًلواؿس واًلواهني .نٌل رهصن ٔبؿالٍ ،ىصى ٔب ّن اًلاؿست ا ٔلٍم يف ُشا الٕظاز ِم ثكل اًّيت حتسّ ذ ٔبن ٍّ
ًلك ذوزٍ
ٌَخّحسج ،وً ّمت ممازس هتا ٕا ّما ابٕؾعاء ّ
ثـلصز اهل ُّّست ثوسًؽ
لك ا ٔلصزاض واحسً ا ثَو ال ٓدص وكذ ًا ٌَخّحسجٔ ،بو تبٔن ّ
ا ٔلذوازٔ ،بو تبٔي ظصًل ٍة ٔبدصى مٌاس حة .جساؿس ُشٍ اًلاؿست ؿىل ثفاذي س حاق ارلَي اهلخوكّؽ وحتمي من
الاهلداط ّاّلي ٍصافق الاس خـجال .نٌل ٔبّنّ ا -كدي لك يشء -جساؿس ؿىل اًخّيفس ّاّلي حيخاخَ اًفىص ؾيس
ًخحصز من اذلاخة و ّاًصقحة الٓه َّة لٕظساز زذ فـي واًخّحسج.
ًخجصذ فَِ من اًلكٌلث و ّ
اًخّفَسف ًَضمن وكذ ًا ّ
ثضلك
ّلا ،جية ذَق إظاز مّسيح واًلِام تلوًحة مّسحِّة هلا حيسج حبَر ً ّمت اًخّـامي مؽ مجَؽ ا ٔلكوال ٍ
ثيط ؿىل ٔب ّن اًالكم اهليعوق ٕا ّما ٔبن ً ُ َو ًّخَ ٌَجمَؽ ٔبو ٔبن
مٌفصذ ُ.ياك كاؿست ٔبدصى بٔزحدت ف ّـاًَهتا ،ثكل اًّيت ّ
ل ًو ًّخَ ٔلحس ،وؿىل ؿسم إفساخ اولال ٔلحاذًر خشع َّة ً ُ َـ َّب فهيا ّمعا ًسوز يف ارلاظص تواكؽ الاهسفاغ .حتمي
ُشٍ اًلاؿست اولموؿة من ا ٔلحاذًر ادلاهخِّة اًىثريت اًّيت ث ُّودل هوؿ ًا من اًضّ وضاء والٕسؿاح ّاّلي حيسّ من
الاس امتغ وًلذي ّاًرتنزي .ابلٕضافة إىل ركل ،متيؽ ُشٍ اًلاؿست اهدضاز اً ّعاكة اًالكمِّة واس خزنافِا ًيفسِا ابٕحقام
اًلكٌلث الٕضافِّة كري اهلِ ّمة واهلالحؼاث ادلاهخِّة اًّـيت ختسم ؿاذ ًت ثرصًف الاهفـال اًـعيب تس ًل من ذسمة
فـي اًخّفىري اذللِلي.
كاذز ؿىل
ٌسمح الٕظاز اهلّسيح ٌَيّلاص ابًخّموضؽٔ ،بي ٔبه َّ ميىّن اهلضازك من اًخّحول هلضا ُِس ؾن تـسٍ ،
اًخّحََي وثوظَف ما وزاء ا ٔلكوال .ثلسٌس اًالكم هبشٍ ّ
اًعصًلة ًُحـس ؾن ا ٔلسَوة الاس هتال ّيك حِر
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كاذز ؿىل اهخاهجا ذون ٔبي جمِو ٍذ
جصذت من كميهتأ ،لّنّ ا ذاوًة من اهلضمون وازلَؽ ٌ
ا ٔلكوال كس حىون ُمسرَّفة و ُم َّ
حبشز ا ٔلفاكز اًّيت ىصًس اًخّـحري ؾهنا واهلععَحاث اًّيت ىصًس
ًُشهص .ؾيسما هلسّ ش اًالكم هوسن لكٌلثيا و خنخاز ٍ
اس خزساهما .وُىشا ًخبٔ ّسس وؾي ّ
كاذز ؿىل
حشز من لكٌلثَ ،ز ٌ
اقة خبوط مواهجة هلسًّة مؽ هفسٌَ ،
ابّلاث ٌ
ثَ ّمس زُانث ،وملذضَاث ،وثحـاث ٔبكواهل .تـسُا -تفضي اهليؼوز الٓدص -ؾيس اس خـٌلل مدس ٔب اًيّلِغ ،ثبس
ظوزت مـىوسة ّلواثيا كس متىٌّيا من إذزاك مسٌَّلثيا ،وثياكضاثيا ،وما هخجيّة كوهل.
 .3اللّعبة

ُشا الاوسالةٔ ،بي فلسان ّاّلاث والاهدساة إىل الٓدصّ ،اّلي ًعاًة تَ اًخّمصٍن ابدذحازاثَ اًـسًست،
ضوص .س خؼِص
جضوص ا ٔلفاكز و ّ
اًعالتة اًفىصًّة اهلصافلة ًِشا اًد ّ ّ
ٌ ُسَّط اًضوء ؿىل ٔبمصٍن :ظـوتة اذلواز ،و ّ
وزي ٔبن حمتىّن اهل ُّّست،
ًسة مذحاًيةّ .لا ،من ّ
اًعـوتة يف اًخّفَسف من ذالل ُشٍ ا ٔلؾصاط اًث ّالزة ت ٍ
اًّض ّ
ّ
كسز اهلس خعاغ ،من إذزاك مسى إماكه َّة معاًحة ا ٔلصزاض ابدلّ كّة .كس حيخاح تـغ ا ٔلصزاض ٌّدلفؽ هلواهجة
اهلضلكة ،يف حني حيخاح بٓدصون اهلساؿست واًدّضجَؽ وركل من ذالل حمو صوائة بًَاث معي رُهنم
وثفىريٍمًِ .شا اًخّمصٍن خاهة ادذحازيّ ،لا ،من اهلِم ثوػَف اٌَّـحة واس خزسام اًفاكُة -إن ٔبمىنًَ -ـمال
هكزسّ ز بلم موضـي ذالل اًولذت .ذون خاهة اٌَِّو واٌَّـة كس ًعـة اًخّـامي مؽ اًضّ لعني اًفىصي
واًيّفيس اهلصنّزٍن ؿىل الاس امتغ واًخّلكّم .ؾيس اًخّرفِف من ادلّ زاما اً ّيت حصافق زُانث اًيّلاصّ ً ،مت ثَعَف
الٕحساش ابرلوف من ا ٔلحاكم اًّيت كس ثُعَق ،واًيّؼصت ارلازحِّة ،والاهخلاذ .وً ّمت ُشا ؾيس اًخّوضَح ٔب ّن ُشا
اًسائست -ل ًُـىن ابٕزحاث من ؿىل حق ول تخحسًس هلن ثـوذ « اًلكمة ا ٔلذريت»،
اًيّلاص -ذالف ًا ؾن اًيّلاصاث ّ
جمصذ هوغٍ من ٔبهواغ ّاًصايضة وثٌُلزش ٔك ّي زايض ٍة ٔبدصى يف اولمتؽ.
فِو ّ
ثضلك خمخَف ،ميىن جضخَِ اهلضازاكث فَِ مبجموؿ ٍة من اًـاهلاث اٌَّوايت ًخفىّصن سوًّة
ًخلسمي ُشا اًخّمصٍن ٍ
ثضبٔ ٍن ماّ .لكل جية ظصخ ّ
ترتو ووؾ ٍي ،وظب .وجية ذزاسة لك
لك فصض َّة ؿىل ٔبفصاذ اولموؿة ًَ ّمت ادذحازُا ٍّ
اهلفاُمي ،اًواحس ثَو الٓدص ،ومـاًًهتا من ذالل ٔبس ئةل لدذحاز ف ّـاً َّهتا وظالحِّهتا ،وركل ٌَخحلّق من مسى
مٌعلِّهتا .من ُشا اهليؼوزٍ ،ىون كدول وجضجَؽ اًد ّساؤل ذون ارلوف من دسازت ماء اًوخَ ٔبو اًخّـامي
ًحق مؽ الٓدص ذسم ًة هلسّ هما ٔلهفس يا وًلٓدصٍن وا ٔلدصايث .وًعحح اًفصق ًُس تني من ًياكضون
ٍ
ثضلك كري ٍ
سِن ومن ل ًسزهن ٔبّنّ ن ًفـَن
بٔهفسِم تبٔكواهلم ومن ل ًفـَون ركل ،وٕاهٌّل تني من ًسزهن ٔبّنّ ن ًياكضن بٔهف ّ
خجسس اًخّحسّ ي ا ٔلسايس يف إػِاز ّ
لك ما ُو كري مامتسم ونكط يف معَ َّة
اتخساء من ُشٍ اٌَحؼة ً ّ
ركلً .
وزي متصٍص فىصت ٔبن ل ا ٔلس خار ول ّ
ابًصمغ
تياء اًفىصتّ .لا ،من ّ
اًّض ّ
اًعاًة كاذزان ؿىل إهخاح دعاة مثايلّ ،
من الٕحداظ ّاّلي حيمهل ُشا ّ
اًعصخ.
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 .4ماذا نَرٌد؟

لك ّ
اًعـوتة اًّيت ًواهجِا ّ
مـنل ٍصقة اًلِام هبشا اًخّمصٍن حوكن يف فِم ظحَـة اًخّمصٍن واًِسف مٌَ ،وٌُل ٔبمصان
ّ
ملصزت سَف ًا .فـاذ ًت،
تـَسان كََ ًال ذون صم ؾن ممازساثَ اهلـخاذت اًّيت هتسف ثضلك ٔبسايس إىل هلي مضامني ّ
اًعَحة ً
يف حال وضوء هلاصٕ ،ا ّما ٔبن ًًهتيي خبالظة ملدوةل -نٌل حيعي يف جمَس ّ
مثالٔ -بو ٔبن ٍىون مساح ًة
ٌَخّـحري وثفصًف اًالكمٔ .ب ّما اهلٌلزسة اًفَسفِّة فذـمتس ؿىل نفاءاث هوؾ َّة ّهـصفِا اكًخّايل :اًخّحسًس ،واهل َ َ
ضلكة،
واًخّفُِّم .اًخّحسًس ًـين اًخّـ ّمق مبـىن ا ٔلكوال اهلعصوحة من كدَيا ٔبو من كدي الٓدصٍن لٕكصاز ظحَـهتا،
ملذضَاهتا ،وثحـاهتا .اهل َ َ َ
ضلكة ثـين ثلسمي الاؿرتاضاث ،وا ٔلس ئةل ،واًخبٔوًالث ايلخَفة اًّيت ثُؼِص حمسوذًّة
اًلض َّاث ا ٔل ّوً َّة وثُليهيا .اًخَّفُِّم ًـين إهخاح مععَحاث كاذزت ؿىل حتسًس مضالكث ٔبو حَِّا وجسمح تعَاكة
اًسَسةل ّ
اًضِريت اهلًسوتة ًَِلي :ا ٔلظصوحة ،اًيّلِضة (ا ٔلظصوحة
كض َّاث خسًست .يف ُشا الٕظاز هلرتة من ّ
اهلضاذّت) ،و ّاًرتهَة.
ابًخّايل ،ل حوكن كاًة اهلـَّمة يف اًخّوظي إىل ذالظة مـ َّية ،وٕاهٌّل يف ثعحَق ُشا اًيّوغ من اًىفاءاث ،بٓذش ًت
اًسريوزت ل تسافؽ اًلَق ول لٕزضاء ّاّلاث.
تـني الاؾخحاز مس خوى اولموؿة ذون ّتمَي اًيّخاجئ ٔبو ثًض َط ّ
اًعف ًِشا اًًّضاظًُ ،سىن اًفىصّ -
حت ًو
ثؼرعط تـغ ا ٔلوكاث من حِات ّ
ؿَهيا ٔبن ثخبٔ ّىنٔ ،بي ٔبن ّ
تعـوتة ٔبحِا ًن -وًرتى اهلـَّمة راهتا وثـمي ؿىل هفسِا .ابلٕضافة إىل ركل س خواخَ اهلـَّمة ظ ٍ
ـوابث
سدساؿسُا ؿىل اسدِـاة مضالك ّ
اتخساء من
اًع ّالة واً ّعاًحاث ٍ
ثضلك ٔبفضي يف حال مل ثخـامي مـِا اكٕؿاكةً .
ُشٍ اٌَّحؼة ثعحح اهلـَّمة حزء ًا من اًخّمصٍن .وكس ٍىون ُشا اهلوضؽ كري مٌاس ح ًا ٔبو ّ
حت معسز ًا ًالسدِاء
ابًًّس حة ًِا ،وًىن ابٕماكن اهلـَّمة الاس متخاغ تَ إن كدَت ٔبن ثَـة اٌَ ّـحة .اًخّفَسف ،كدي لك يشءُ ،و
اًسٌلخ ًِا ابًخّحَوز مؽ إذزاك ّاًصُانث اًّيت ثبسُا وختَلِا اًلكٌلث .اهللعوذ ُيا ُو ٔب ّن
زؤًة اًفىصت و ّ
اًس حاق مؽ اًوكت.
اًخّفَسف ًـين الاخنصاظ يف ىزُة ،واهلصاكدة ،واًدّسمَة تـَس ًا ؾن ّ
صفٌّة
 .5تصنٌف أنماط النّقاش فً الغرفة ال ّ

ًيلص ما هـيََ ابًيّلاص اًفَسفي س يحاول ٔبن هعيّف ٔبمناظ اًيّلاص ،وحنسّ ذ فئاث اًيّلاص ا ٔلساس َّة ّ
ًيوحض
ّ
تشكل ظحَـة اًيّلاص ّاّلي وسـى لٕاثزثَُ .شا ل ًـين ٔبن ٔبهواغ اًيّلاص ا ٔلدصى ل جس خسؾي الاُامتم ،وًىن
ذوزا خمخَ ًفا وهل وػَفة خمخَفة ؾن ركل ّاّلي ىصًس مـادلخَّ .
ٌّ
ًلك متص ٍٍن مذعَّحاث دعوظ َّة
لك مهنا ًَـة ً
وتشكل فِو ٌساؿس ؿىل إمتام هما ٍم دعوظ َّة ،جية حتسًس ُشٍ اهلخعَّحاث واهلِام ففي ُشا حوكن حلِلذَ
ارلاظة تَُ .شا اًخّحسًس س َدِح هل اولال ٔبن حيلّق ما ٌس خعَؽ ،وس مييـَ يف اًوكت راثَ من اذّؿاء حتلِق ما
ّ
جسري معي ّ
حزءا من اًخّوحهياث اً ّيت ّ
اًعفوف
مـنل ّ
ل ميىٌَ حتلِلَّ .لا ،ؾيسما ثعحح ذلؼة اًيّلاص ً
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ُعصخ كواؿسٍ.
الاتخسائ َّةًُّ ،فضَّ ي فِم ماُ َّة اًيّلاص كدي ٔبن ًحس ٔب وكدي ٔبن ث َ
«صو ا ٔلدداز؟»
اًعفوف الاتخسائ َّة واّّلي ٌض حَ ٍلوؿاث اًيّلاصاث اًّيت ثـاٍن
ُشا اًخّمصٍن اهلـصوف يف ٔبوساظ مـَ ّمي ّ
مواضَؽ مـ َّية ٔبو خَساث اًـالح اًيّفيس ازلاؾي؛ وًـمتس ؿىل حـي ّ
لك ظاًة ًخحسّ ج تسوزٍ ًريتعوا
تبٔهفسِم اذلواذج اًّيت ّمصوا هبا ٔبو ما ٌضلَِم ذون ٔبن ًُعاً َحوا ثّشء سوى اًخّلكّم ابدلّ وز واًخّـحري ؾن ّاّلاث
ًّ
ثضلك واحض ًَفِمِم ابيق ٔبفصاذ اولموؿةّ .
وحوذاي ،حزئ َّ ًا ٔله َّ ميىّن ّ
اًعالة من
ٌضلك ُشا ا ٔلسَوة حتسّ ًاي
ٍ
مضازنة وحوذٍم ارلاض هبم ،وا ٔلحساج اًّيت ّميصون هبا ،واهلموم اًّيت جسىهنم .مؽ اً ِـنل ٔب ّن ذلؼة ُشا اًيّلاص
اًعفِّة س خىون ابًًّس حة ًحـغ ا ٔلظفال اهلاكن اًوحِس ّاّلي ًدضازهون فَِ هبسوء ٔبفصاهحم،
يف اًلصفة ّ
ومذاؾهبم ،ووحوذٍم ارلاض .من نحِ ٍة ٔبدصىّ ،
ٌضلك ُشا اًخّمصٍن حتسّ ٍاي ؿىل مس خوى اًخّـحري اٌَّفؼي ،فِو
ًخعَة اهخلاء ٍ
لكٌلث وظَاكة ُمجي ٌَخّـحري ّمعا هي ّم ّ
ّ
ابًّضوزت حصَح،
اًّسذ ذون الانرتاج مبا ُو ّ
اًعفي و ّ
حِّسٔ ،بو حق ،وركل هبسف مضازنة ّاّلاث مؽ اولموؿة.
اًعف
جمَس ّ
اًعـوابث وح ّي اهلضالكث ،ذ ّاظة ثكل
اًلاًة ا ٔلوىل من ُشا اًيّوغ من اًيّلاصاث ِم جسََط اًضّ وء ؿىل ّ
متس بًَاث معي اًحُئة اًعفِّة .ابهلياس حةًُ ،مىن ولموؿة معي يف رشن ٍة ما اس خزسام ُشا اًيّوغ من
اًّيت ّ
اًيّلاص ذل ّي مضلكة حٌلؾ َّةٍ .صنّز ُشا الٕظاز ؿىل اًخّـامي مؽ اهلضالكث اًـمَ َّة وا ٔلذالكِّة اًّيت ًُفضّ ي
ثخوظي
إجياذ ح ٍ ّي ًِا إن ٔبمىن .وًخض ّمن معَ َّة ّاختار كص ٍاز ذميلصاظ َّة ج ُ ِ
اًعفًُ .فرتط ٔبن ّ
ّشك مجَؽ ٔبؾضاء ّ
ّفاق ٍُصيض ا ٔلكَح َّة ٔله َّ ٌ
هلاص ل حيمتي ٔبن ًحلى مفذو ًحا ذون ّناًة .ذالل ُشا اًيّوغ
اولموؿة من ذالهل إىل اث ٍ
اًس َاقًُ .مىن اًخّـامي مؽ ُشا اًيّوغ من اًخّحاذل
من اًيّلاص ثعَف اهلـَّمة اهلضمون ٍ
ثضلك ٔبو بٓدص ،حسة ّ
ؿىل ٔبه َّ ملسّ مة هلٌلزسة اهلواظيةٔ ،له َّ ًضؽ ّ
ًعوز اًلسزت ؿىل اًخّـحري
اًعاًحة يف ذوز اًفاؿةل اهلسؤوةل؛ نٌل ٔبهَ ّ
ّ
ًعوز اًلسزت ؿىل ّاًصتط تني فىص ٍت ومثالّ ،
حت
اًضفِيي وثحُني مضالكث هخجت ؾن مواكف مـ َّيةٔ ،بي ٔبه َّ ّ
اًـمًل مٌَ ابزس ًا ٔبنرث.
ًو اكن ادلاهة ّ
مٌاػصت الٓزاء
ُشا اًيّمط ٌض حَ وسخِّ ًا منط «صو ا ٔلدداز؟»ً ،ىٌَّ ًخعَّة مـاًية موضوغٍ ّ
مـني -مذعَ ّ ٌة إضا ٌّيف ُمجسي-
ابلٕضافة إىل ٔبه َّ ًسؾو ٌَمحا َحجةّ .
لك يش ٍء يف ُشا اًيّمط من اًيّلاص ًـمتس ؿىل مسى ثَلُّغ وثسذّي اهلـَّمة
اًعصق .اًـامي ِّ
اًع ّالة وكسزهتم ؿىل إؿاذت ثوحهيَ مذفاذٍن اًلصق يف اًوحي ؿىل مفرتق ّ
ٔبو ّ
اىلسذ الٓدص
ٍوكن يف مسى ثسذّي اهلـَّمة ًخلومي اهلضمون ّ
اهلخلري ٔبو ًعَة اهلزًس من اًخّوضَح واذلجج .ىصى ٔبه َّ إرا
89

خاسفت وفـَهتا تخـ ّمق ٔبو إرا ذاظصث و ٔبكسمت ؿىل َظ َوزهة اًفىصتّ ،
سدذلري ظحَـة اًيّلاص ثسخة ادلّ كة اًّيت
س َدّسم هباّ .
سُذـنل ّ
اًعاًة -ؿىل ا ٔلكي -من ُشا اًيّلاص ٔبن ًًذؼص ذوزٍ تع ٍب ،و ٔبن ًعَف فىصثَ ّ
ًَـب ؾن
ٍ
هلساذالث من هوغ
ماكن
هفسَ ،و ٔبن حياول ٔبن ًفِمَ الٓدصون .اًِسوء
رضوزي يف ُشا اًيّوغ من اًيّلاص ٔله َّ ٌ
ُّ
اث ثس ّل ؿىل اهلـازضة وؿىل مضلكة ُمسزنة -إىل ٍّ
«هـم ،وًىنٔ »...بو «ل ٔبث ّفق مـم»؛ وِم ؾحاز ٌ
حس ما-
ّ
اًرصاحة ،اهلـخلس و ّ
ثضلك ؿام ًَـحون ذوز ًا ل ٌ ُس هتان تَ يف ُشا
ًـب ؾيَ مس مت ٌؽ مٌفصذّ .
اًضلف ،واًـاظفة ٍ
صلكي ٌَيّلاص؛ ما ٌ ُض ّجؽ ثسفّق
اًيّمط من اًيّلاص ،وركل ثسخة ؾفوًّة اهلساذالث اًّيت ٍصافلِا قَاة إظاز ّ ٍ
ًخحول ُىشا هلاص إىل ًـحة هصت ظاوةل تني ازيدني ٔبو ٔبنرث مدضخّثاث
ا ٔلفاكز وًىن ل خيسم ادلّ كةّ .لا ،كس ّ
ابًّضوزتٔ -بو ًفِمن تـضِن اًحـغ .ظح ًـا ميىٌيا اؾخحاز ُشا اًيّمط من
تبٔظصوحاهتن ذون ٔبن ٌسمـؼنّ -
حزءا من اًخّمصٍن مذبٔ ّمَني ٔبن ثخّضح ُشٍ ّاًصُانث وكريُا ابًخّسزجي .وهضَف ُيا ٔب ّن مٌاػصت الٓزاء
اًخّحاذل ً
ثـمتس يف اًىثري من ا ٔلحِان ؿىل افرتاضاث مساواث َّة ووس حوًّة.
َُجان ا ٔلفاكز
ُشا اًيّمط من اًيّلاص مدين إىل ٍّ
ؾفوي
يك ّاّلي ميازش ٍ
حس ما ؿىل ّنج «اًـعف ّاّلُين» ا ٔلمصٍ ّ
ثضلك ٍ ّ
وظي إىل ُمرصح ُمحسّ ذ ُمس حلًا
و ٍّ
ذاظ ًة ؾيسما ٍىون كائ ًَّأ ،بي ؾيسما ٌ ُس خزسم هوس َةل ٌَخّ ّ
ثَلايئ يف اهلسازشّ ،
اًعف ٍّ
ولك وًُس من اهلِ ّم خسّ ًا إؾعاء ادلّ وز يف
ومذوكّؽُ .شا اًيّلاص ا ٌّ
هعِازي هوؿ ًا مأ ،ل ّن ذالهل ًُيؼص إىل ّ
ًضرط واح ٍس فلط ،ففي ُشا الٕظاز حلكّم ؿسّ ت ّ
اذلسًر ٍ
ابًّضوزت ُمزجع ًا .ما
ظالة يف ب ٓ ٍن واحس كس ل ٍىون ّ
هي ّم ُيا ُو إفساخ اولال ًؼِوز ا ٔلفاكزٔ ،بو ّ
حت فذاث ا ٔلفاكز واًلكٌلث اًخس َعة .كس ٍىون ُشا اٍهنّ ج
اًس ّحوزت :ما ُخيخاز مهنا ُو ما ً َخّفق مـَ ٔبو ًًذؼصٍ
مفذوح ًا ،جُس خلدي فَِ ا ٔلفاكز نٌل ِم وكس حُىذة ؿىل ّ
اهلـنل ،فِو ّاّلي ًًذلي ثكل ا ٔلفاكز فوز ظصهحا .ؿاذ ًت ٍىون ذوز ّ
ّ
اهلـنل ٔبساس ًَّا يف ُشا اًيّوغ من اًيّلاص،
ف ُِثين ؿىل ثكل ا ٔلفاكز فوز ظصهحا ٔبو تـس حني ،ا ّٕل إرا ّمت ؾلس ٍ
هلاص من هوغٍ بٓدص فامي تـس ٔبو ُظَة من
اًع ّالة و ّ
ّ
اًعاًحاث ثعوٍص ثكل ا ٔلفاكز من ذالل حتَََِا .من إجيات َّاث ُشا اٍهنّ ج ٔبه َّ ٍمتخّؽ ابذلَوًّة واًًّضاظ،
ومن سَح َّاثَ ٔبه َّ ل ًُـىن تعَاكة ا ٔلفاكز ٔبو اىلاحجة وٕاه ٌّل ًفسح اولال ٌَحوخ تبٔص َاء حسس َّة ٔبو ؾيازص
ثضلك ؾضوايئُ .شا اًيّوغ من اًيّلاص خيسم اًخّـحري ؾن ٍلوؿة من ا ٔلفاكزٔ ،بو حتسًس الٕخاتة(ـاث)
مـصفِّة ٍ
اًع ّالة و ّ
جلك ثساظةٕ « -ارشاك» ّ
اًعحَحةٔ ،بوّ -
اًعاًحاث ابدلّ زش.
ّ
متازٍن مدي َّة ؿىل اًيّلاص
معًل ،من ذالل متازٍن اس خزسام
وػَفة ُشٍ اًيّلاصاث ِم ّتصتة تـغ ا ٔلص َاء اً ّيت ّمت ثسزٌسِا ٍ
ثضلك ّ
اهلععَحاث ،واًلواؿس واًـَوم وكريُاُ .سفُِا اًلِام ٍ
تسزوش مـ َّية ثسؾو ّ
اًعاًحة ٌَخّفىري مبوضوغٍ كس ّمت رشحَ
ٍ
ٍلوؿاث ظلريت وًُعَة فهيا من ّ
اًع ّالة
واًخّحلق من مسى اسدِـاهبا هل .ؿاذ ًت ً ّمت ؾلس ُشٍ اًخٌّلزٍن يف
مَرعا ٔبو ً
و ّ
حتََال ٌدلزش .يف حال مل ًمت حتسًس صلك اًيّلاص وحُصهت ُشٍ
اًعاًحاث نخاتة ٍّهط ما ،كس ٍىون ًّ
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حس ما ،ؿىل هدِجخَ ٔبن ثامتىش مؽ ثوكّـاث ّ
ايئ إىل ٍّ
اهلِ ّمة ّ
اهلـنل اىلسّ ذت واًّيت
ٌَع ّالة ًَلوموا هبا ٍ
ثضلك ؾضو ٍ ّ
تياء ؿىل ذزخة اسدِـاة ادلّ زش ا ٔلسايس .اهل ُعاً َحة تخحسًس ّ
اًضلك هم ّمة تسزخ ٍة مأ ،لّنّ ا جس خسؾي
ًمت ثلِميِا ً
اًلسزت ؿىل ظَاكة وثبٍص وحصهَة ٔبفاكز وكريُا من اهلِازاث.
اهلياػصت اذلجاحِّة
ٌ ُس خزسم ُشا اٍهنّ ج جىرثت يف ادلّ ول ا ٔلجنَوساهسوه َّة ،وًىٌ َّ ٔبظحح ًيدّش صُئًا فضُئًا يف فصوسإ .اه َّ صخِ ٌَ
ابًحالكة ٔبو ّفن اًيّلاص ّاّلي ًعاهلا اكن ًُـخب ملسّ مة حوُصًّة ٌَخّفَسف .ما هي ّم يف ُشا اًيّوغ من اًيّلاصُ ،و
اًّضوزي ٔبحِا ًن ّ
ّ
ثـنل
ثـنل اىلاحجة ٌّدلفاغ ؾن ٔبظصوح ٍة مـ َّية ملاتي ٔبظصوح ٍة ٔبدصىّ .لا كس ٍىون من ّ
خيوؿة ومن ّمث ؾصط اًلسزت ؿىل اس خـٌلًِأ ،بو ّ
حت حتسًسُا ،ابلٕضافة إىل ثعوٍص اًلسزت
ٔبصاكل اىلاحجة اهل ّ
ؿىل اًخّـصف ؿىل اهللاًعاث يف اىلاحجة .وكس ً ّمت ّ
حسيس وكري ممهنجٌَ .لِام هبىشا هلاص
ثضلك
لك ُشا ٔبًضً ا ٍ
ٍّ
معَوة اًلََي من اًخٌّلسفٔ ،ل ّن اهلخحسّ زة كس ثسافؽ ؾن ٔبظصوح ٍة ل ثخّفق مـِا اب ٔلساشُ .شا اًيّوغ من
ٌ
اًخٌّلزٍن ًياسة ّ
ظالة وظاًحاث اهلسازش الٕؿساذًّة واًثّاهوًّة وًعـة ثعحَلَ يف اهلسازش الاتخسائ َّة.
اًيّلاص ّاًصمسي
اًفَسفي ّ
ابًضلك ّاّلي هعصحَ وًدّسم -كدي لك
اًيّلاص ّاًصمسي ُو فئة من اًيّلاصاث ًيسزح حتهتا اًيّلاص
ّ
يشء -تحعئَ .حيسج ُشا اًيّلاص يف ّ
اذلزي اًيّاجت ؾن اًخٌّلسف ،وركل ٔل ّن ٔبصاكهل اًّيت ثُفصط نلواؿس ٌَ ّـحة
سايس رلَق بً َّ ٍ
اث زمس َّة ًُفرتط ٔبن جساؿس ؿىل اًخّفىري الاهـاكيس ّاّلي هـخبٍ ٔبساس ًَّا يف
هتسف ٍ
ثضلك ٔب ٍّ
اًفَسفي اهلضازاكث فَِ ًُس فلط ٌَخلكّم واًخّفاؿي ،وٕاهٌّل ٔلن ٍصٍن
معَ َّة اًخّفَسفً .سؾو ُشا اًيّلاص
ّ
ثرصفاهتن ابلٕضافة ٔلكوال
بٔهفسِن ًفـَن ركل و ٔلن ًامتسفن مؽ بٔهفسِن ،وركل ًيك ًـني وحيَ َّن ٔبكواًِن و ّ
حَـي يف إظاز ٔبهواغ ٔبدصى من اًيّلاصاث ،وًىن يف
ممىن ٍ
ثرصفاث سمِالهتن .حتلِق ُشا اًِسف ٌ
و ّ
ثضلك ظ ّ ٍ
اًفَسفي ًمت اس خفزاس ُشا ادلاهة وافذـاهل إىل ٍّ
حس ما .إر ًا ،ؾيس اًلِام ٍ
فَسفيّ ً ،مت
تيلاص
إظاز اًيّلاص
ّ
ّ
اكرتاخٔ -بو اب ٔلحص فصط -اًلواهني مؽ إتلاهئا ذاضـة ٌَيّلاص واهلصاحـةُ .شا حبسّ راثَ كس ٍىون ٔبحِانً متصًيًا
مذعَ ّ ًحا خ ًّسا ،حِر جنس ُسُس ًا يف ُشا اًيّوغ من اًيّلاص؛ ل ىصاٍ يف مٌاػصت الٓزاء اً ّيت ثحسو ٔبنرث ظحَـ َّة
اهلـنل تعصخ اًلواهني يف تساًة ادلَسةٌ ،س خعَؽ اً ّ
وثد ّسم ابًـفوًّة .إرا كام ّ
عالة ثُسري اًيّلاص تبٔهفسِم
ارلاظة اً ّيت ً ُفرتط ٔبن ُحترتم من كدي ازلَؽ ًخ ّمت اٌَ ّـحة .كس ختخَف ُشٍ اًلواهني ؾن
واًخّـحري ؾن كواهُهنم ّ
ا ٔل ّوً َّة ،ؿٌَلً ٔبّنّ ا س خحسّ ذ ّاّتاٍ ظحَـة اًيّلاص الاهـاكيس اًّيت كس حىون ؾحازت ؾن حتََي اهلضمونٔ ،بو حصهَة
ا ٔلفاكزٔ ،بو اهل َ َ َ
ضلكةٔ ،بو اًخّفىّصٔ ،بو اًخّفِّم إخلُ .شٍ اًلواهني ،تخـلِسُا وزلَِا ،س ّ
خؤظص اًيّلاص اهلـين
اًعالة و ّ
تخجصذ ،وًىهنّ ا كس متَي تساً ًة إىل متَزي ّ
ّ
اًعاًحاث
ابًضلك وًُس ابهلضمون ،وس خسؾو إىل اًخّفىري ّ
جصذ ،ا ّٕل يف حال ّمت وضؽ كواهني ٔبدصى متَئ اًفجوت اًّيت ثًذجِا خنحوًّة اًلواهني
الٔنرث كسزت ؿىل اًخّـامي مؽ اًخّ ّ
ٍ
تَحؼاث
ا ٔلس حق .مؽ ركل كس ٍصاتخ من ًد ّسم ابرلجي يف اهلساحاث اًّيت ًوفّصُا اًالكم اىلسّ ذٔ ،لّنّ ا مََئة
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مذحفّؼة ٔبو َل َّة.
ىصى ٔب ّن ّ
معي مـ َّية متيح تسوزُا
لك هوغٍ من ٔبهواغ اًيّلاصّ -اّلي ٍمتخّؽ ّ
ابًّضوزت خبعوظ َّة ماّ ٍ -متزي تبً َّاث ٍ
امذَاس ًا ًحـغ ّ
اًعاًحاث ذون كريُن ،ؿىل ا ٔلكي يف تساًة ا ٔلمصّ .
لك هوغٍ من ٔبهواغ اًيّلاصاث اًّيت رهصنُا ل
ٍمتخّؽ ابًِميية ٔبو ا ٔلفضَ َّةٌّ ،
سَوة ميىن اس خزسامَ ًوحسٍ ٔبو ذجمَ مؽ ٔبهواغ ٔبدصى
فلك مهنم ؾحازت ؾن ٔب ٍ
ٌَوظول إىل اًِسف اهلًضوذ .ابهلياس حة ،اس خزسام ؿسّ ت ٔبساًَة ٌَيّلاص -اًّيت ّ
سدذـنل ّ
اًعاًحاث اٍمتَزي تُهنا-
كس ٍىون ٔب ًمصا ف ّـ ًال ًخـصًف ّ
اًعاًحاث مباكنث ثحاذل اذلسًر وايلاظحة اهلخـسّ ذت .كس متزتح ُشٍ ا ٔلساًَة يف
تـغ ا ٔلحِان ،وًىن ُشا حبسّ راثَ ل ّ
رلعياٍ ٔبؿالٍ واًخّـصًفاث اًّيت حسّ ذنُا
ٌضلك مضلك ًة حلِلِّة .ما ّ
ًُست صامةل ول حمتخ ّؽ ابرلعوظ َّة .ا ّٕن اًِسف اًوحِس مهنا ُو ظصخ ؾيازص ٌَملازهة ًفِم اهلوضوغ اهلعصوخ
ثضلك ٔبفضي وًخحسًس اًلواهني وايلصخاث اهلخوكّـة من ٔبهواغ اًيّلاصاث ايلخَفة ،وثوفري ُشا ادلِس ؿىل اهلـَّمة
ٍ
كسز الٕماكنٕ .ارا ٔبزذن ٔبن هخفَسف ،ؿََيا ثوضَح ما هـيََ هبشٍ اًلكمة واهلِازاث اًيت وسـى ًحياهئا ،نٌل ٔبه َّ
ؿََيا مـاًية اًلواهني اهللرتحة ًخحسًس مسى كسزهتا ؿىل ثوػَف اهلِازاث اىلسّ ذت واًـمي ؿىل ثعوٍصُا.

الفصل العاشر
عشرة مبادئ في التّمرين الفلسفي
.1

لعب اللّعبة

لك ًـحة ،وممازسة ،ولك متصٍن حيخاح ًلواؿس واذصة ،مذعَّحة وملِِّست تـغ اًّشء ،اًلصط مهنا ثعوٍص همازاث
مـ َّية .اٌَـحة ًُست ٔبذا ًت ٌَخّفصًف ،فإّنّ ا ثخحسّ ى اًالؾحني من ذالل كواؿسُا اًيت جية ٔبن ثُعاػ ،وثُلرتخ،
ُوحتسّ ذ ،وث َّ
ُوحض ،وجُس خزسم ،وثُفصط ،وحُصاحؽ ابس متصاز .يف اذللِلة ،اًلواؿس ل جساوي ٔبنرث من كميهتا ول
ُحتلّق ٔبنرث مما جس خعَؽ .ابًخّايلَ ُ ً ،فضَّ ي إؿاذت اًيّؼص فهياّ ،تسًسُا ،حىَِفِا ،ثـسًَِا ،إذذال تـغ اهلصوهة ؿَهيا
ٔبو اًخّزًل ؾهنا ،وركل مبا ًدٌاسة مؽ ا ٔلصزاض اهلـيَني ،اًؼصوف اىلَعة ابًخّمصٍن اًفَسفئ ،بو مذعَّحاث
ٍ
جلكٌلث ٔبدصى ،ميىنٔ ،بو
اٌَحؼةٔ ،بو رضوزت ّتسًس ما كس ُبرسف اس خزسامَ ،ابلٕضافة ًـوامي ٔبدصى.
ًخجز ٔب من اًيّلاص ،تشكل س خىون موضوؿ ًا ًُعصخ ٌَمياػصت تني اذلني
جيةٔ ،بن حىون اًلواؿس حزء ًا ل ّ
والٓدص ،هلياػصت حول اهلياػصت ،واًيت ّ
جضلك ؾيرص ًا ٔبساس َّ ًا يف اًخو ّخَ اًخفىّصي وادلسيل (ادلّ ايًىذَيك) ّاّلي
حت ؾيس متازَِاّ ،
ّمنزيٍ ُيا .ركل ٔل ّن اًلواؿس ختخَف من متصٍن لٓدص ،ابلٕضافة إىل ٔبّنّ اّ ،
ثلري تيُهتا وصلكِا
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اهلىصسة دلواهة مهنا ذون كريُا
حسة اهل ُّّست ،إن اكن ظاً ًحا ٔبو مـَّم ًةٔ ،لن ادلّ كة يف ثعحَلِا وا ٔلَم َّة ّ
س خرخَف من ٍ
خشط لٓدص.
نٌل ؿََيا ٔبل هًىس ٔبن ٌَلواؿس مضامني ثو ّخَ بً َّة معي وفىص ّ
مٌحى ما وحتاول ٔبن ختفي تـغ
اًعاًحة ًَخّزشان ً
ظـوابث اًخّفىري ذون كريُا .ابًخّايل ،إرا واخَ تـغ ّ
اًعالة ظـوتة يف اًخّـحري ثسخة ارلجئ ،بو ثسخة
ّ
ثضلك ظحَـي ؿىل
حتفؼاث نمجة ؾن ظـوتة تَئهتم اًعفِّةٔ ،بو ثسخة كسزاهتم اٌَلوًّة اىلسوذت ،سُمت ّاًرتنزي ٍ
معَ َّة ظَاكة ا ٔلفاكز وًُس ؿىل اًلسزت ؿىل اًخّجصذ ٔبو ّ
اًّشخ .نٌل سُمت ثفضَي اًخبٔهَس ؿىل الكم اهلخحسّ زة
ؾوضً ا ؾن ظصخ ا ٔلس ئةل ؿَهيا ،وس خحخفغ اهلـَّمة تسوز اهلساءةل .نشكل ابًًّس حة ٌَخّفِم ٔبو اهل َ َ َ
ضلكة :س َضعص
ّ
اهلـنل  -حسة ّ
اهلخفصذ وركل ابدلّ زخة اًيت ٍصاُا مٌاس حةٔ .بحِا ًن،
اًؼصف واهلوكفٌَ -لِام تـمَ َّة ثلسٍص اًالكم ّ
اًعاًحاث كري سَمية وًعـة فِمِا ،كس جيس ّ
اًع ّالة و ّ
ؾيسما حىون ازلي اًُمس َخزسمة من كدي ّ
اهلـنل هفسَ
مضعصا ًالنخفاء ابًـمي ؿىل اهخلاء اًلكٌلث اهلياس حة ٔبو حصثُة ازلةل ثضلك مٌعلي .ابلٕضافة إىل ركل ،كس
ًّ
حىون ٔبحِانً سَوه َّاث ٔبساس َّةّ ،
اًع ّالة و ّ
اكًخلكم ابدلوزِ ،م اىلوز ا ٔلسايس يف اًـمي مؽ ّ
ذاظة
اًعاًحاثّ ،
يف تساًة اًـام ادلّ زايس .وًىن من اهلفرتط ٔب ّل ّ
ٌضلك ُشا اًـامي مضلك ًة حبسّ راثَٔ ،ل ّن اًخّمصٍن اًفَسفي
ثعوز وكدول ٌّّلاث،
ًلذيض مضيًا اًحسء ابًـمي مؽ ا ٔلظفال اهعالكًا من اهلاكن ّاّلي ٍم فَِ ٔكفصاذ يف سريوزت ّ
ا ّٕل إرا مت ادذَاز جّسًؽ ثكل اًسريوزت لٕزضاء ثوكّـاث خشع َّة ٔبو إذازًّة ،مؽ اًـنل ٔبن ُىشا ثوكـاث ثفسس
اًوزصة تخعفَِّا ؿَهيا.
ُيا هشنّص ٔبن اًلواؿس ا ٔلساس َّة اًيت هخحسّ ج ؾهنا ميىن ثلسميِا لكـحة وًُس نخبٔظري ثيؼميي ممي ٔبو ٔكصلال
صاكّة .اهللاومة اًّيت كس ثؼِص يف اًحساًة ضس ُشٍ اًلواؿس س ّ
خرف ثسزجيَ ًا ،ابًخّياسة مؽ اًلسزت ؿىل الاهسماح
واًخّـامي مؽ فىصت «اًواحة» اهللصوهة تلاتَ َّة اًفصذ ؿىل الاس متخاغ ابٌَ ّـة هبشٍ اًلِوذ .نٌل يف اً ّضعصجن وًـحة
اًوزق ،ؿىل اًفصذ ّتاوس مصحةل اسدِـاة ؾيازص اٌَـحة ،واًيت كس حىون خافّةًُ ،س خعَؽ اٌَ ّـة .ابًًّس حة
هلـؼم ا ٔلظفالُ ،شٍ اًلِوذ ل جض ّلك ؾحئًا ٔبو مضلكةٔ ،ل ّن قصٍزت اٌَـة دلهيم ل حزال كوًّة ؿىل ؾىس
ثرصفاهتم ل ثخبٔثّص ثضلك هحري حبهبّ م ّ
ٌَؼِوز ٔبو كِوذٍم
اًىداز .ا ّٕن ا ٔلظفال ل ًؤمٌون نثري ًا مبا ًفـَوهَ و ّ
اًوحوذًّة ،فإّنّ م مل ًفلسوا تـس اًلسزت ؿىل مٌح اًث ّلة .وًىن ما ميىن ٔبن ّ
ٌضلك ؾلدة حلِلِّة ِم ٍلوؿة من
اًلواؿس اً ّيت مل ٌسدس َلوُا ،واً ّيت جس هتسف همازاث صسًست اًلصاتة ابًًّس حة هلمّ .لا من اهلِم اىلافؼة
ابس متصاز ؿىل وس حة من اًخّوحّص ما تني اهلعَوة واهلس خحَئ ،بي اًخّلسم خبعوت ؾن ا ٔلظفال وًىن خبعوت
ظلريت فلطٕ .اه ّيا هخحسّ ج ُيا ؾن مدس ٔب ًَف فِجوجسيك ّ
اًضِري وُو «مٌعلة اًخّعوز ادلّ اهَة» .يف ُشا
ابًّضوزت
اًس َاق ،ظَاكة وثعحَق اًلواؿس ٔكذات ثـَمي ٔبساس َّةِ ،م ٌّفن حبسّ راثَ وكس ل حىون اهلـَّمة ّ
ّ
حتّضث لٕهخاخَ .ل ُخيخرص ُشا اًفن يف ٍلوؿة وظفاث خاُزت ٌَخعحَق ،فِو هخاح ممازسة مس ّمتصت.
ادذبثَ ٔبو ّ
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اهلسًل وٕاماكه َّة هلاصِا .تـسُا ّ
ًدسَِي اسدساكة ُشٍ اًلواؿس ،من اهلِم اًخّبٔهَس ؿىل تـسُا ّ
اهلسًل ًًدؽ من
مدس ٔب ؿسم هوّنا حلِلِّة ٔبو حِّست ابهلعَق .فِيي ؾحازت ؾن ٔبذات ٌَ ّـةٔ .بما كاتََهتّ ا ٌَيلاص فذبٔيت مبـىن ٔبن ُياك
سخة واحض ًوحوذُا و ٔبس حاة ؿسًست ًـسم وحوذُأ ،بي ٔبّنّ ا كاتةل ً ٕالًلاء ٔبو الاسددسال تلواؿس ٔبدصىُ .شٍ
ٌ
اًـمَ َّة كاتةل ٌَيّلاص هبسوء وزاحة .من ُشا اهليعَق هلول ٔبه َّ ميىن اسدِـاة وفِم اًلواؿسٔ ،لّنّ ا يف ُشٍ اذلاةل
ًُست هخاح سَعة معَلة ،سَعة ّ
اهلـنل ظاحة اًيّفور اًلامغ ،وٕامنا هخاح سخة ٔبو ثيؼمي مذّفق ؿَََ
ثيؼمي ؾضوايئ تـغ اًّشء .ؾيس زؤًة اًلواؿس من ُشا
وابًخّايل ميىن الاؿرتاط ؿَََ .ميىٌيا اًلول ٔبّنّ ا هخاح ٍ
اهليؼوز ،ثعحح حموز ًا ٌَخّفىّص ،تسل ٔبن حىون خمخرصت ؿىل مدس ٔبي ّاًصفغ ٔبو اًلدول .ما ِم اٌَ ّـحة؟ اٌَ ّـحة ِم
ؾحازت ؾن متصٍن حٌلؾي ٔبو فصذي ًدِح اولال ًلك مضرتنـة مواهجة ّاّلاث والٓدص من ذالل معَ َّة حمسّ ذت
ذاظة .ابًخّايل اًلاهون ًُس اًلاًةًُ ،س اًلاؿست اًعَحة ّاًيت جس متس حوُصُا
ثلذيض اس خزسام همازاث ّ
اًعالتة ،وٕامنا ُو ؾحازت ؾن وس َةل وحوذٔ ،له َّ ًدِح اًفصظة ٔبمام اًاكئن ًَفـي وٍىون.
ورشؾ َّهتا من ثكل ّ
ُشا اهليؼوز ًسؾو ً ٔلزحي َّة والاسرتذاء ،تـَسً ا ؾن اذلسّ ت وادلاهة اهلؤمل اّلي ًدّسم هبٌل الاهضحاظ.
ًـة اٌَ ّـحة ًؤذي إىل حتسّ ي بٓدص وُو تياء اهلـصفة .من ٔبٍن ثبٔيت اهلـصفة إرا مل حىن كدَ َّة؟ من ٔبٍن ثًدؽ؟ ًـة
اٌَ ّـحة ًلذيض مضي ًا ٔبن اهلـصفة ممازسة ،همازت وًُست ٍلوؿة من اهلـازف اًيّؼصًّة اًلدَ َّة اًيت جية إؿاذت إهخاهجا.
اهلـازف ثًذج ؾن اهلِازاث ٔبنرث من هوّنا ً
رشظا مس حلًا ًخكل اهلِازاث .هًىس ثّسؿة ٔبن اهلـصفة ثودل من اًفىص.
ظحـ ًا ،ثيفِش يشء ما ّ
ًخعَة مـصفة مـ َّية ،هكـصفة اٌَ ّلة ،مث ًال ،يف س َاق ثعحَق متصًًٌا اًفَسفي ،وًىن تسل
زمسي (ما ميىن فـهل يف ػصف بٓدص) ،هحس ٔب مـِم ابًخّمصٍنّ .اًصُان ؿىل
ٔبن هَلّن ا ٔلظفال ثكل اهلـازف ٍ
ثضلك ّ
ُىشا ذًيامِىِّة سُسمح ٌَجمَؽ -ظال ًاب وظاًحاث ومـَ ّمني -تخلِمي همازاث وهلاظ ضـف ا ٔلفصاذ يف اولموؿة
ومن مث إكصاز ما ًُياسة فـهل.
ُيا هخلكّم ؾن اهلسكل اًـام .الٕحصاءاث اهلعَوتة يف ُشا اهلسكل ثسؾو ٔبفصاذ اولموؿة لس خحضاز مـازفِم،
واس خزساهما ،وٕاذزاك حمسوذٍّهتا ،وحتسًس الاحذَاخاث ،ويف حالث مـ َّية ،حي اهلضالكث ّ
وختعي اًـلداث
اًيت ثًضبٔ ؾيس اًخّـامي مؽ ا ٔلفاكز واهلفاُمي ادلسًستّ .
حت ؾيسما ل ثـخـسّ ى اهلضرتنة مصحةل إذزاك اهلضلكة،
ٍىون اًـمي كس ُبمت؛ اًـمي ؿىل إاثزت اذلاخة ٌَمـصفة وفذح نفشت ثيفّس ٌَفىصُ .شٍ اذلاةل اًيّفس َّة سزتًس من
ذافـ َّة اهلضرتك وس خفذح ٔبمام ّ
تياء ؿىل ّتصتة حمسّ ذت.
اهلـنل بٓفاق خسًست متىٌَّ من رشخ تـغ اهلحاذئ اهلِ ّمة ً
حىوٍن ُشٍ اهلـصفة اًّيت ثؤنّس وجضري إىل رضوزهتا تعصًلة حوُصًّة ًُفرتط ٔبن ٌساؿس من هجة ّ
اًعاًحاث اٌَ ّوايت
ًـاهني من ادلّ زاسة ومعَ َّة اًخّـنل وًـخبّنا معَ َّة زلِةل ومم ّي ًخذَـن ذالًِا ٔبص َاء قصًحة ،ومن هجة ٔبدصى
ٌساؿس ّ
اًعالة ا ٌّّلٍن ًيجحون ٔلّنّ م فِموا اًيّؼام وًـصفون هَفِّة إؿاذت إهخاح ما ّمت ثَلِهنم ا ّٕايٍ ؿىل حساة
اًفىص اذلَوي واذللِلي ٔبحِا ًن .اٌَ ّـة مؽ اذلفاع ؿىل ادلّ كّة (ًخجيّة حتوًي اٌَـحة ٔلذات ل حتلّق سوى
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حِواي ،وتـر ّاًصوخ فَِ.
اًدّسََة) ًخض ّمن ثفـَي اًفىص ،وحـهل ًّ
.2

قائدة اللّعبة

خشط حمسّ ذ ،فدإماكن اولموؿة ٔبن ثدضازك ُشا
يف مثاً َّة اهلعَقًُ ،س من ّ
جسس ذوز اًلائس ٌ
اًّضوزي ٔبن ً ُؼ ّ
ذاظ ًة
عوز نذز ًا ما ًخحلّق يف اذلَات اًَومِّةّ .
ادلّ وز يف حال ثلامس مجَؽ ٔبفصاذُا اهلسؤوً َّةٔ ً .لسف ُشا اًخّ ّ
إرا اكهت اولموؿة هحريتٔ ،بو إرا ّ
صلكت اٌَـحة ظـوابث مـ َّيةٔ ،بو اكهت مدي َّة ؿىل حتسّ ايث هم ّمة .مؽ ركل
لك ما مت ثلََط ذوز اًلائستّ ،
ىصى ٔبن ّ
لك ما ساذث احامتً َّة جناخ اٌَـحة .وركل ذون اًخواظؤ ٔلس حاة معَ َّة
مؽ الٕقصاء اًيّاتؽ من سِوةل اًخّمصٍن ؾيس الاس خلياء ٔبو ثلََط تـسٍ اٌَ ّـيب .مؽ اًـنل ٔبه َّ يف حال ّمت ّاختار ُشا
اهلسكل ،ميىن ادذَاز بً َّاث معي ٔبدصى تـس ثوضَح ظحَـهتا ،وثحـاهتا ،وهخاجئِا مس حلًا.
ًلول ٔبفالظون ٔبن ل مبٔذتة ول سفِية ذون كدعان .يف حال جضازك ٔبنرث من خشط هم ّمة اًلِاذت اهلـلّست،
جية ادذَاز فصذ ًا ًَجاسف يف اهلواكف اًّيت جس خسؾي ركلّ ،
ابختار اًلصاز اٍهنّ ايئ ّاّلي ٍصاٍ مٌاس ًحا و ّاّلي كس
ٍىون كري ؿاذ ًل ٔبو ذاظئ ًا .مؽ اًـنل ٔبه ّيا ل هـين تشكل مٌح سَعة إًِ َّة ٌَفصذ ايلخاز .ما هـيََ ُو ٔبَم َّة ؾلس
اث ّفاق واحض مـَ ٔلس حاة معَ َّة حبخة ،ابًخّايل ميىن ٔبن ًخواىل ُشا ادلّ وز ؿسّ ت ٔبصزاضٍ .صى ٔبفالظون ٔب ّن ُشا
ادلّ وز س َايسٍ ،متث ّي يف إهخاح حتفة فصًست من اًخّـسّ ذًة .ؾيسما ّ
ثـخوىل اهلـَّمة ُشا ادلّ وز حبنك ذبهتا ،هيعح
ثضلك ذوزي ،إرا ٔباتحت ّ
اًعالة و ّ
تبٔن حلكّف تَ ّ
اًعـوابث
اًعاًحاث ٍ
اًؼصوف اولال .جية اًخّـامي مؽ ّ
ًخجز ٔب من اًخّمصٍنٔ ،ل ّن ٔبسو ٔب ص َئني ميىهنٌل إًلاغ اهلٌلزسة اًفَسفِّة يف
اًيّاّتة ؾن ُشٍ الً َّة ؿىل ٔبّنّ ا حز ٌء ل ّ
ُاوًة ٌُل ادلٍىذاثوزًّة واًلوكائ َّة.
اًسَعة
إر ًا ،هَف ّهـصف ذوز اًلائست تـس ٔبن ز ٔبًيا ٔبّنّ ا ًُست «اًيّاظلة ابذللِلة»؟ ٔب ّو ًل ،اًلائست ِم ممث ّةل ّ
ًيط ؿَََ ،وثــسّ ل مواذٍ ٔبحِا ًن .نٌل س حق وكَيا ،اًلواؿس
اًدّّشًـَة :ثؼحسّ ذ اًلاهون ،ثشنّص ثضلك ذوزي مبا ّ
ًخحول
ذاضـة ٌَيّلاص واهلياػصت ،وًىن ثّشظ حتسًس مساحة ُشا اًيّلاص واًوكت واهلسّ ت اهلخاحة هل يك ل ّ
اٍمتصٍن إىل هلاص ؾن اًيّلاص (خفٌّ ٌسِي اًوكوغ فَِ) .ميىن ٔبن ٍىون من اهلفِس سؤال اولموؿة ،يف تساًة
ادلَسة ٔبو ّناٍهتاّ ،معا إرا اكهت موافلة ؿىل ّ
اًضرط ّاّلي ًلوم هبشا ادلّ وزُ .ياك ظصق ؿسًست لٕزساء ُشٍ
اًـمَ َّة؛ ّ
اًسَعة اًاكمةل ٌ َّضرط اهلُرخاز ،وٕاكامة هلاص يف
اًعصًلة اًّيت هـخبُا ٔالنرث ف ّـاً َّة ثـمتس ؿىل مٌح ّ
ّناًة ادلَسة ٌَخّحسج ؾٌل ذاز ذالًِا.
ادلّ وز الٓدص ّاّلي ًلوم تَ كائس اٌَـحة ُو ذوز َ
اًسَعة اًلضائ َّة :فِو ًضمن ثعحَق اًلواؿس
اذلنك ٔبي ٔبه َّ ميخكل ّ
اًعاًحاث .جبمَؽ اذلالث ،من اىل ّحش اًـوذت ٌَمجموؿة ّ
اًعالة و ّ
سواء اكن ُو من وضـِا ٔبو ّ
لختار اًلصازاث
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حٌلؾي من ذالل اًخّعوًت جصفؽ ا ٔلايذي .ذوز اذلنك ٍمتث ّي ابًخوكّف ؾيس ما ًحسو هكضلكة ،ظصهحا
ٍ
ثضلك ّ
اًس َاق ،ل
ٌَيلاص من ذالل ظَة تـغ الٓزاء ،ومن ّمث ظَاكة كصاز ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش .يف ُشا ّ
حوُصي من اًخّمصٍنٔ ،ل ّن تَوزت اذلُنك وظَاكة اذلجج من
هوي ،فِو حز ٌء
ّ
جية اًخّـامي مؽ اًخّحىمي ؿىل ٔبه َّ اث ّ
كَة اًًّضاظ اًفَسفي .يف اًىثري من ا ٔلحِانّ ،
ثودل هلاصاث اًخّحىمي اًّيت ثد ّسم كاً ًحا ابذلساس َّة ٔبس ئةل مثريت
خسّ ًا .وُشا ًُس مسُضً ا ،حِر ٔب ّن ُشٍ اًيّلاصاث ّ
حتر ؿىل اًخبّٔ ّمي واًخّفىري ثضلك اهليعق واًـالكاث تني
حتر ؿىل ٍ
اهلـاينٔ ،بي ٔبّنّ ا ّ
هلاص اهـاكيس وًُس ؿىل ثحاذل بٓزاءّ .لا جية ّتاوس مصحةل الث ّفاق ٔبو الادذالف
حول اهلضامني ًخفاذي ّاّلاث َّةّ ،
مبزت حبجج .اًخّفىري ابلهعَاغ ٌَلواؿس ميثي معَ َّة اهلعاًحة
حت ًو اكهت ّ
جمصذ اهعَاغٍ ًّش ٍء ما همٌل اكن اؾخحاظ َّ ًا؛ ٕاه َّ اهعَا ٌغ ًفىصت خمخَفة ،هلحس ٔبٌَ ،ميعق،
ابذللِلة اًّيت ًُست ّ
ٌَف ّـاً َّة ،إخل.
ابًسَعة اًخّيفِشًّة .كاً ًحا ما ًُيؼص ٌّدلوز اًخّيفِشي
ٍمتث ّي ادلّ وز اًث ّاًر ًلائست اٌَ ّـحة ابًخُّسرئ ،بو ما ميىن جضخهيَ ّ
اًضم و ّ
جيسس سَع ًة مقـ َّة وؿىل ٔبه َّ امذَاسٌ ٌ ُس خلي ذون حصذّذ؛ ُشا اهليؼوز ًثري ّ
ًودل ؿسم اًث ّلة تسل
ؿىل ٔبه َّ ّ
ٍىصش اًث ّلة اً ّّضوزً ّة ٔلي ٍلوؿة يك ثـمي ثسالم وظمبٔهٌُة .إضاف ًة ّلكلُ ،ياك خاهة اؾخحاظي ًسَعة
ٔبن ّ
ادلّ وز اًخيفِشئ ،ل ّن ما من م ُّّست ثؼعَة بٓزاء ازلَؽ؛ ويف حال ظَحهتا ،كس ل ثؤذش تـني الاؾخحاز وتشكل ل
ذوز ًُشهص .من ا ٔلسايس يف اًخّمصٍن ّاّلي هخحسّ ج ؾيَ حصس َخ ؿالكة زلة مذحاذةل تني
ٍىون هلساٌُلث اولموؿة ٌ
اهلضازاكث يف اٌَـحة واهل ُّّست ،إن اكهت مـَّم ًة ،ابًل ًة ٔبدصىٔ ،بو ظاً ًحا .فاٌَ ّـحة ًن ث ّمت ل تلَاتَ ،ول تلَاة
الٓدصٍن وا ٔلدصايث ،فص ًذا فص ًذا .وركل ًُس ٔلس حاة صلك َّة حفسة ،وٕاهٌّل ٔبًضً ا ًخفاذي اهلواكف اًّيت ثًذج
تخرصف كري مٌاسة ٌَزمان واهلاكن ،نٌل كس ٍىون ُياك مضازنني
ؾن ٔبي مضازك ًخـ ّمس ٔبن ًلعؽ اٌَ ّـحة ّ
ٍزوذون اًيّلاص تبٔفاكز ،وًُس
ًلرتحون فىصت قي َّة جساٍم تخلسّ م اولموؿة .ؿََيا ٔب ّل هًىس ٔب ّن اهلضازنني ٍم من ّ
اهل ُّّس ،ما جيـهل مـمتس ًا هفس َّ ًا وٕاذزاه َّ ُا ؿَهيمُ .شٍ اًـالكة الاؾامتذًّة كس ّ
جضلك ٔبسم ًة حلِلِّة ًحـغ اهلـَّمني
اٌّّلٍن ل ًثلون تع ّالهبم وظاًحاهتم ا ّٕل تعـوتة ابًلة.
اًسَعة صدمية ٔبو صُئ ًا هيُ اة ،تلسز ما جية ؿسم ّاًرتذذ ابلؿرتاط
يف ُشا الٕظاز ،جية اًخّوكف ؾن اؾخحاز ّ
ؿَهيا ؾيس اٌَ ّزوم .وُشا ٌّفن ِّ
حبس راثَ ومسؤوً َّة ميىن اًخّ ّمصن ؿَهيا .إّنّ ا ممازسة ٔكي ممازسة ٔبدصى ،وجض حَ
جبوُصُا فىصت ثوسًؽ ا ٔلذواز اًّيت اكهت ثٌُلزش يف ٔبزٌُا .إّنّ ا ممازسة ّ
ثـنل اًث ّلة ابلٓدص ّ
وابّلاث ،وابًخّايل ثـَس
ثلسٍص اًفصذ من ذالل ُشا الث ّفاق اهلضرتك .نٌل ٔبّنّ ا ّ
ثـنل ثلدّي اًحـس اًلمـي اهلصافق ٌَحَات يف اولمتؽ وٌَوحوذ
ثضلك ؿام؛ ثلدّهل ؿىل ٔبه َّ واح ٌس من ادلواهة ا ٔلساس َّة اًيت جساٍم يف جضىِي ٍلوؿة ،وًُس ؿىل ٔبه َّ ؿام ٌي
كِصي ًمت حت ّمهل خبمول ،وسَح َّة ،وحلسُ .شٍ اهلٌلزسة ّ
ثـنل هَفِّة اًخٌّلسف مؽ اًحـس اهلشهوز واًخّـامي مـَ ؿىل
اهلسى اًحـَس ثّشظ ٔبن هحلى مسزاكث اهلضلكة اًـا ّمة اًّيت ًعصهحا .ثلدّي اًحـس الاؾخحاظي ًخعَّة وؾ ًَا حًِّا
وث ٌّلس ًفا مؽ ّاّلاث ،ابلٕضافة ٌَلسزت ؿىل اًخّلََط من ّاّلاث ًعاحل اولموؿة واذلساذ ؿىل ّاًزنؿاث و ّاًصقحاث
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ّ
اًسَعة يف
اًضرع َّةُ .شٍ الً َّة حتمي ،ذون صم ،خماظصت مـ َّيةّ ،
ذاظة ابًً ّس حة هلن اؾخاذث امذالك ّ
ايلععة
اضعصث هلٌلزس هتا ذالل اٌَ ّـحة .اًخّيلي تني اًلِاذت واٌَ ّحؼاث ّ
اذلَات اًَومِّة ،نٌل ابًًّس حة ًخكل اًيت ّ
ٌَيّلاص الاهـاكيس ّاّلي جيصي ذالهل اًخلِمي ّاّلايت وثلِمي اولموؿةُ ،حي ِنك الث ّفاق اهلـلوذٔ ،ل ّن معَ َّة اًخّيلي
ثكل ّت ّسس كاتَ َّخَ ًالس خـاذت واًيّلس .الاس خـاذت واًيّلس يف ٔبي ذلؼة مؽ ٔبه َّ ّمت الث ّفاق ؿىل حصك اًلائست ثـلوم
تسوزُا ّ
مىونث اٌَـحةٔ ،بي-
حت ّناًة ادلَسة .اًخّسزًة ؿىل ممازسة اهلواظية ًخض ّمن ٔبًضً ا اذلفاع ؿىل ّ
اًس َاق
ابلٕضافة ٔلص َاء ٔبدصى -ضٌلن اًلسزت ؿىل اًـمي هبسوء هلن ؿَهيا هم ّمة ثُسري سريوزت اٌَ ّـحةُ .شا ّ
ّ
هلالاب هفس ًَّا وازثسا ًذا ؾن
ًودل ؾيس تـغ اهلضازنني اهلـخاذٍن ؿىل ؿسم اًث ّلة وؿىل إظساز زذوذ فـي كوًّة ،ا ً
ّاّلاث مفاحئًا ومصحي ًا تشاث اًوكت .ميىٌيا جسمَة ُشٍ اًسريوزت تؼ «اندساة مفِوم اهلسؤوً َّة».
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ٔبكَة ّ
اًعاًحاث ًـصفن مدس ٔب الاسدئشان كدي اًالكم جصفؽ اًَس ،وًىن كالئي من ميازس يَ تسكّة ٔبو ٌس خوؿنب
مـياٍ .ابولمي ًمت اًخّـامي كاً ًحا تال وؾي مؽ مدس ٔب الاسدئشان من ٔبحس ُشٍن اهليؼوزٍنٕ :ا ّما مٌح ّ
اًسَعة
اهلـنل ّ
اهلعَلة جصفغ ٔبو كدول ظَة اًخّلكمٔ ،بو اؾخحاز فـي الاسدئشان ظلس ًا ص حَ إحدازي ًـعي اذلق يف اًالكم
جّشغ مداذزت
ثضلك ثَلايئ ،نٌل ًو اكن ًيسزح حتت بٓذاة ا ًّسَوك ا ٔلدصى اًّيت ثضمن ثَحَة ظَة ما ٔبو ّ
دضازا يف اهلسازش الاتخسائ َّة وىصاٍ
مـ َّية ،مثهل مثي مجةل «ًو مسحت» ٔبو «ابلٕرن» .اهليؼوز ا ٔل ّول ٔبكي اه ً
ًخىصش لحل ًأ .ب ّما اًث ّاين ف ُِع ّحق تسزخاث مذفاوثة ،حِر ىصى يف اًىثري من اًفعول ظاًحاث ًحس ٔبن ابًالكم
ّ
ايذهيؼن ذون اهخؼاز إرن ٔبحس.
فوز زفؽ ٔب ّ
ُيا ىصًس اًخّشنري ّمص ًت ٔبدصى تّضوزت اسدِـاة اًلواؿس وتلاتَ َّهتا ٌَيّلاص ذون اس خثٌاء إماكه َّة فصط اًلواؿس،
اًس َاق ِم «هلارا هخلكّم؟»ُ .ي هخلكّم ٔله ّيا
اًسَعوي .اهلسبٔةل اً ّيت ثعصخ هفسِا يف ُشا ّ
وذون ّتاُي خاىهبا ّ
مس اذلاخة ًخفصًف ٔبفاكز ثخضازة يف ذاذَيأ ،بي ا ٔلفاكز اًّيت ثيـرص مٌّا نٌل اًـعري من اٌَ ّميوهة؟ كس ثخحلّق
تب ٔ ّ
اًعف .وًىن يف متصًًٌا
ُشٍ اًلاًة ذالل تـغ ٔبهواغ اًيّلاصاث اًّيت هتسف رلَق تُئة ثـحري حص وبٓمن يف ّ
وسـى ٌَخّفَسفٔ ،بي «ٌَخفىري ابًخّفىّص»ّ ،لا ختخَف فَِ اًلاايث من اًالكم وثسذي فَِ ؾيازص ٔبدصىٔ .ب ّول
ًضج ابهلخحسّ زني وما من مس متؽ فَِ؟ ؾيس
ثكل اًـيازص :الاس امتغ .فـ ًال ،ما اًلاًة من اًالكم يف حمَطٍ ّ
اهلحاذزت ابًالكم جية اًخّبٔنس من ٔبن ٍىون الاس امتغ موحوذًا تبٔكىص ذزخاثَ ًضٌلن ثبٔزري ارلعاة ؿىل الٓدص
وضٌلن اذلعول ؿىل ز ٍ ّذ مٌَ .وًىن مارا ؾن اًلائست؟ ما اهلثال اّلي ثــعََ؟ ُي اؾخاذث اًالكم يف اًفصاػ
واًفوىض تفـي الاسدِاء ،والّٕناك ،و َّ
تخرصفاهتا وًُس تبٔكواًِا ،ثــخب ٔبن لكمهتا ِم لكمة
اًعصص؟ ٔبم ٔبّنّ اّ ،
اًسَعةّ ،لا جية ٔبن ً ُعلى إٍهيا يف ُسوء تُامن الكم ّ
اًعالة واًّعاًحاث ميىن ٔبن ًُيعق يف ضوضاء؟
ّ
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سًس خـصط ُيا تـغ اًيّلاظ اهلخـَلّة هبشا اهلوضوغٔ .ب ّو ًل ،نٌل رهصن ساتل ًا ،زفؽ اًَس ًالسدئشان كدي اًالكم
ًـوذ ٕاىل رضوزت اًخبٔنّس ٔبن الاس امتغ ف ّـال كدي كول ٔبي يشء ؾوض ًا ؾن ثفصًف ما ًسوز يف ارلاظص يف حمَط
ؾضوايئ .اًالكم مميوغ ؾيسما ّ
ًخلكم الٓدص .اثهَ ًا ،ظفة ّ
اًعاًة واًثلّة اهلخحاذةل اًّيت جساٍم تعوزت ف ّـاةل يف
اًعفة .إرا نيّا حصًعني ؿىل ؿسم ملاظـة الكم اًلائس ،ؿََيا ٔبن حنصض ٔبنرث ؿىل ٔب ّل هلاظؽ ظاً ًحا
ثـصًف ثكل ّ
ًحَوز فىصت ما ّ
ًخجزءان
حت ؾيسما ىصاُا تعَئة ،كري مٌاس حةٔ ،بو كري مفِومة؛ ارلعبٔ ٔبو ؿسم اًفِم حزءان ل ّ
من معَ َّة ّ
اًخـنل ول ميىن اس خزساهمٌل وـيازص ٌَخّلََي من كمية اًفصذ .دعوظ ًا ٔب ّن ّ
اًعاًة كس ٍمتىن من
ثـسًي ٔبكواهل صُئ ًا فضُئ ًا ذالل مساذَخَ .ظحـ ًا فىصت ؿسم اهللاظـة ل ثيعحق ؿىل اذلالث اًيت ًعَي فهيا
جضوصَ.
اهلخحسّ ج اًالكم وًضَؽ يف ّ
اًعاًحة الاس امتغ ّ
تعَحيا من ّ
ٌَمخلكم ،هضمن ًِا ٔبه َّ س َُعلى ًالكهما ِم ٔبًض ًا فامي تـس .نٌل ؿََيا ٔب ّل هًىس ٔبن
ّ
اهلضوص ثسخة ملاظـة حعَت ملا هز ًة اب ًّعاًدـة اًّيت
اهلـنل ميخكل كسز ًت ٔبنب ؿىل ثسازك سَسةل ٔبفاكزٍ ّ
س خواخَ ظـوتة هحريت يف اذلفاع ؿىل ّاًرتنزي إرا كاظـِا ٔبحس .مؽ اًـنل ٔبن ُشا اًالكم ًيعحق ثضلك ٔبنب ؿىل
اًعالة ارلجوًني وكًََل ّاًرتنزي .ابهلياس حةً ،ضٌلن حاةل اس امتغ معَق مؽ إػِازُا ،هويص ّ
ّ
ابًعَة من ٔبفصاذ
اولموؿة ٔبن ل ٍصفـوا ٔبايذهيم ؾيسما ّ
خشط مأ ،لن ثكل اًَس اهلصفوؿة ِم مبثاتة ّ
اًّسؿة
ًخلكم ٌ
حر اهلخلكّم ؿىل ّ
اًعمت .ؿىل ّ
حتسن من حوذت الاس امتغ.
ٔبو ّ
لك حال ،اًَس اهلصفوؿة ل ّ
اثًث ًا ،ثـوًس ّ
اًعـوابث
اًعاًحاث ؿىل ظَاكة ما ًفىّصن تَ ،ؿىل إتعاز حمسوذًّة ركل اًفىص ،وؿىل إذزاك ّ
اًس َاق ،هشهص ؿاذ ًت سُّئة سائست يف ٔبوساظ اًخّـَمي ،وِم ٔبن ٍهنيي ّ
اهلـنل
اًّيت حصافق معَ َّة اًخّفىري .يف ُشا ّ
مجي ّ
اًعاًحاث ابس متصاز ٔبو ٔبن ّ
اًعـة فسح اولال ذامئ ًا
ًلري ٔبكواًِ ّن تـيف ؾيس إؿاذت ظَاقهتا .هـصف ٔبه َّ من ّ
اًس َاكاث ًلك فص ٍذ يف اولموؿة يك ًخلكّمّ ،لا ًَجبٔ ّ
اهلـنل ثضلك ل ٕازاذي ّ
ٌَخلكم تسل ّ
اًعاًحة ٔبو ؾهنا،
ويف لك ّ
وًىن ًُمىن وضؽ ٍّ
اًسَوك .من اهلِ ّم حىصٌس ٔبوكاث مـ َّية من حِات اًلصفة اًعفِّة «لٕضاؿة اًوكت»،
حس ًِشا ّ
ٔبي حىصٌس ٔبوكاث هلا وس ّمََ ُيا ابًيّلاصاث اًفَسفِّة .وركل ٔله َّ من ذالل ُشا اًيّوغ من اًيّلاصاث منيح
ّ
اًعاًحة وكذ ًا ًخفىّص تبً َّاث ثفىريُا وما ثخضميَّ من ذ ٍ ّي ،وملاًعاث ،وؿسم وضوخٔ ،بي ٔبن ثفىّص حبلِلة
فىصُا؛ حلِل ٌة من اهلؤسف ٔبن ًمت حموُا .ابلٕضافة إىل ٔبن ّ
ًخـوذ ٔبن ٌس خـني هبشا «الٕسـاف»
اًعاًة كس ّ
كري اهلعَوة هلا ًلسّ مَ من جسَِالثُ .شا ل ًـين -نٌل سّنى فامي تـسٔ -ب ّن اهلـَّمة ل جس خعَؽ مساؿست
فاكز ًعـة ؿىل ّ
ّ
اًعاًة ظَاقهتا .مؽ ركل من اىل ّحش ٔبن ًلوم ابيق
اًعاًة ٍ
ثضلك وضط من ذالل اكرتاخ ٔب ٍ
ٔبفصاذ اولموؿة هبشا ادلّ وز.
زاتـ ًا ،ظلس زفؽ اًَس ٍزًس من كسزت ّ
اًعاًة ؿىل اًخٌّلسف مؽ ّاّلاث ،وؿىل الاهخؼاز وؿىل ؿسم اًخّرصف
ابهسفاغ وبً َّة ،ذون ثفىري .ؿاذتًّ ،
ًخفوٍ ابًالكم فوز «صـوزٍ تَ» ،ول ًًذؼص زًامث ًعَف
اًعاًة اّلي ّ
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دعاتَ ،ل ًخشنّص ما كاهل :اظَحوا مٌَ حىصاز ما كال وصاُسوا ما حيعي .مؽ اًـنل ٔبه َّ كس ل ًـَس ما كال دوفًا
من الٓدصٍن ٔبو ً
جخال مهنم :يف اًىثري من ا ٔلحِان ًعـة إؿاذت ا ٔلكوال ثسخة ارلجي و ّ
اًضم اٌّلان
ٌس َعصان ثضلك ظحَـي .لكّيا هـصف ركل ّ
اًعاًة ّاّلي ّ
ًـب ؾن ٔبفاكزٍ يف ضوضاء اًلصفة اًعفِّة وًن جيصؤ
ٔبن توخ هبا ؿىل مسامؽ ازلَؽ.
ُيا هًذلي ٌَيّلعة ارلامسة وِم اًخّفصذ يف اًالكم .وهلعس هبشا اًلسزت ؿىل اًخّلكم ابس خلالً َّة ،نفصذ خياظة
«اهلسًية» ،وًخح ّمي لك ايلاظص اًّيت حيخوهيا ُشا اًفـي مضي ًاُ .شا ّ
ًخعَة همازت حمسّ ذت ل ثحسو ظحَـ َّة
اهلـنل ّاًرتوجي ًِا .حمتث ّي ثكل اهلِازت ،تبٔصاكًِا اهلخـسّ ذتّ ،
ًلٔكَح َّة ّلا جية اًـمي ؿَهيا ،وؿىل ّ
تخـنل ّ
ثويل
مسؤوً َّة هم ّمة اًخّفصذ اًـَين واهليفعي ،و ّ
تخـنل ّ
اًسَعة اهلؤكذة وركل ابولاسفة وؿسم ارلوف ّمما كس ًًذج
ثويل ّ
اًعوزت اًّيت ًـىسِا ؾيّا .جلكٌل ٍث ٔبدصى ،ثدّسم ُشٍ اهلِازت ابولاسفة ٌَمثول توحوذن
ؾن اس امتغ الٓدص و ّ
اًعاذق ٔبمام اًـامل.
اًاكمي و ّ
ّ
اًعصًلة ا ٔلثسط والٔنرث ص َوؿ ًا ًالسدئشان كدي اًالكم ِم زفؽ اًَس ٔبو الٕظحؽ ،وًىن ُياك ثلٌ َّاث ٔبدصى
ارلاظة ً ّ
ثسؾو ّ
خخـنل ٔبن ثؼؤ ّخي الكهما ،وثًذؼص اًوكت اهلياسة ،وثعَف فىصهتا
اًعاًحة ٌَخٌّلسف مؽ ٔبكواًِا ّ
ثضلك ٔبفضي كدي مضازنهتا ،و ّ
ثخزىل ؾن ذوافؽ اكلٓه َّة ،واهلصنزًّة ،وا ٔلنه َّة يك ثبٔذش تـني الاؾخحاز اولموؿة
تبٔهكَِا .من ُشٍ اًخّلٌَاث :اس خزسام «ؾعا اًالكم»ٔ ،بو مِىصوفون ل ًُعلى إل هلن ّ
ًخلكم فَِٔ .بو ميىن
ّ
اًعَة من اهلخلكّمة ثـَني من سدذلكّم تـسُا .اهلِم ،ونٌل رهصن ساتل ًا ،إؿاذت إؾعاء مـىن ذلصنة اًَس ُشٍ
هوس َةل رلَق زاتط تني اًفصذ واولموؿة وًص ّذ الاؾخحاز ًلميهتا ّاًصمزًّة .تشكل سُمت إدصاح اًلاؿست من ظاتـِا
ثضلك اكمي.
ززتل ًخَـة ذوزُا ّاًرتتوي ٍ
اًسَعوي اهل ُ ِ
ّ
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ُشٍ ،ذون صم ،واحست من اًلواؿس ا ٔلساس َّة ؿىل اهلس خوى الٕذزايك .فِيي ثسفؽ اًضرط ٌَيّؼص يف موضوغ
ًخعوزُا و َم َ
ضلكهتا .اهلوضوغ ُو مفذاخ ٔبي متصٍن
ماّ ،اًرتنزي تفىصت مـ َّية هلياكض هتا ،اًخّـ ّمق هبا وحتَََِا ّ
فىصي ،فِو دِط ٔبزايذين وحوُص اًخّمصٍن يف ب ٓ ٍن واحسّ .لا جية ٔبن ٍىون اهلوضوغ حارض ًا ذامئ ًا يف ٔبرُان
ازلَؽ .ثعحَق ُشٍ اًلاؿست ًُس ً
سِال ٔلن ٔبي هلاص ٔبو ثفىّص س َجـَيا هَخفت ٔلفاكز ٔبدصى راث ظةل
ابهلوضوغ ّاًصئُيس ووس خعصذ ،ما كس ٍىون مفِسً ا ومّشوؿًا ٔبو ل .نٌل ميىن ٔبن هشُة ّ
ابّتاٍ اًخّفىري
الاهـاكيس و ّاّلي جية ثلِميَ ًىن ذون اًخّزًل ؾن اهلوضوغ ا ٔل ّويل .ما جيـي اهلِ ّمة ٔبظـة ُو ٔبن متازًًٌا
اًيلاص َّة ثمت مبضازنة ٔبظواث مذـسذت ومذلاظـة .جضاتم اًخّـسذًة واًخّلاظـ َّة ّ
ًودل فصض ؿسًست ٌَرصوح ؾن
هعاق اهلوضوغ واًضّ َاغ يف مسازاث مذواسًة وظصق صائىة ومبٓسق ل خمصح مهنا .كاؿست الاس امتغ ًلٓدص اًّيت
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هفصضِا ٔبو هويص هبا ثلصًيا ابس متصاز ًًس َان اهلوضوغ ا ٔل ّويل والاهلٌلش يف الٕخاتة والازثساذ ؾن ما وسمـَ
من الكمٍ .متَزي اهلضلكة اًـا ّمة اًّيت ثواخَ اًفىص يف ُشٍ اذلاةل س يدٌاول فىصت ٔبفالظون اًّيت ثوحديا تخخِني
اًلكّي وادلزيئ يف ب ٓ ٍن واحس .وركل ٔل ّن لك فىصت مـ َّية هفىّص هبا ؿىل حسى ميىن ٔبن ثوكؽ اًخّفىّص يف خف
اًخجزيء كري اهلالمئٕ .ا ًرا مذاتـة موضوغ حمسذ جس خَزم ٔب ً
فـال ووػَفِّاث كس حىون ٔبحِا ًن مذياكضة .فَيعصخ
ُيا تـضً ا مهنا ًًس خـصط لحلًا إىل ٔب ّي مسى ميىن ًِشا اًخّيوغ اهلخضازة ٔبن ٌساٍم يف معَ َّة تياء اًفىص.
ٔب ّو ًل ،مذاتـة موضوغ ما جس خَزم اًلسزت ؿىل ثبٔ ّمي فىصت كدي حماوةل حتسًس مسى فائسهتا وكدي اًدّساؤل ؾٌل إرا
نيّا هخفّق ٔبو خنخَف مـِا .الاس خجاتة ا ٔلذريت ابًخّحسًس اًّيت جض حَ يف اًىثري من اذلالث زذ فـي ثس َط،
ّ
جضلك اًـائق ا ٔل ّول ًفِم اًىثري من ارلعاابث واًيّعوضّ .اختار موكف من ارلعاة ٔبو اًيّطٔ ،بو ما ّمسَياٍ
ابلس خجاتة ،ؿاذ ًت ٌس حق اًفِم ثّسؿة وظصًلة إحصائ َّة ،ما جيـي اًفِم ذاظئ ًا .يف اهلسزسة ادلّ ٍاكزث َّة حتخاح
مذاتـة موضوغٍ ما ًخـََق اذلنك والامذياغ ؾن اهلوافلة ؿىل اًفىصت ٔبو زفضِا ،ووضؽ ّاّلاث َّة خاهح ًا ،وركل
لس خلدال اًفىصت تيفس مٌفذحة وسخًِّا .وُشا ًـين رضوزت ذؾوت اهلضرتنني ًالمذياغ ؾن تسء مضازاكهتم جبمي
نؼ « ٔبن ٔبث ّفق مؽ ُشٍ ازلةل»ٔ ،بو «ُشٍ اًفىصت ذاظئة»ٔ ،بو «مل ثـجحين ُشٍ اًفىصت» .وركل ٔل ّن اًلصط من
اًخّمصٍن ُو مـاًية اًفىصت من مجَؽ اًيّوايح ،ثفح ّعِا ،وفِمِا.
اًّضوزي ثلسٍصٍ ٔب ًول هسؤال ذون اًضّ لط ؿَََ ابذلاخة اًخَّلائ َّة ً ٕالخاتة .فَيخذـس
إرا اكن ما هـاًيَ سؤ ًال ،من ّ
ؾن ز ّذ اًفـي ّاّلئ -كي زذ فـي يف اًـمَ َّة اًفىصًّةً -وظي تني مفِومني ٔبو فىصثنيً ،حـسٌُل ؾن تـغٔ ،بو
ًَعلٌِلٔ ،بو حت جيـٌَِل ٍصثعٌلن ،ذون ٔبن ًخّزش اًوكت اًاكيف ًُس خوؾهبٌل ؿىل حسى وًـاٍن مضامِهنٌل.
الٕخاتة ؿىل سؤال ثـين اذزتاهل إىل ل يشء ثلصً ًحا وّتصًسٍ من مىٌوهَ الاس خفِايم .الٕخاتة ِم حتسًسٍ تلاً ٍة
واحست ً
اًسؤال واًخّفىري مبىٌوهَ الاس خفِايم .وركل ٔل ّن
تسل من اًخّفىري حبجم اهلضلكة اهلعصوحة من ذالل ّ
اًسؤال هفسَ مضلكة ،فنل ل هسؾو اهلضرتك ًخبٔ ّمهل تلصط اًخّبٔ ّمي
اًلصط من ٔب ّي سؤال ُو ظصخ مضلكة ،و ّ
معي ّفين يف مذحف ؾيسما هسؿَ خياظحيا تسل ٔبن هيؼص إىل ساؾخيا ابس متصاز
فلط؟ ما هعفَ ٌض حَ حال ثبٔ ّمي ٍ
وهدساءل ّمعا تلي ؿََيا من ٔبؾٌللٍ ىزوزُا كدي اىهتاء ّاًزايزت.
ُشا ل ًـين ٔبن الٕخاتة مميوؿةٔ ،بو ٔبن مٌازصت فىصت ٔبو مـازضهتا مميوغ ،ابًـىس متام ًا .وًىن ًحسو ًيا ٔبه َّ من
اهلفِس ثفىِم ؾيازص اذلصنة -وًو تخعيّؽً -يفِمِا وخنَّعِا من ثلَِسُا ،وكّسٍّهتا ،واج ّساكِا .إن اًىفاءاث اًّيت
اهلخعَة ابًخّوضَح اًخّايل :إن بً َّاث ُشا ّ
هـمي ؿَهيا مذحاًية ومبا ٔبهيا هخلكّم ؾن ًـحة ،فَيبز ُشا ّ
اهلخعَة
ثرتنّة و ّ
ثدٌؼم يف ذلؼاث ثدداٍن فهيا ا ٔلفـال وا ٔلذواز واًوػائفٔ .بكَة ا ٔلًـاة ّاًصايض َّة ثدّسم
اًّضوزًّة
ابسرتاثَج َّاث خمخَفةّ ،لكل ذالل اًخّسزًة ًمت اًـمي ؿىل ثعوٍص اهلِازت ،واًباؿة ،وثلٌ َّاث اٌَّـة ّ
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ّ
ًلك هوغ زايضة.
ًلس هعحون ّ
اًساتق ،كدي حنك ّاّلاث َّة
ابًرتوي وثبٔ ّمي ا ٔلفاكز هوّنا حموز اًخّمصٍن وملعسٍ .فَيخشنّص ٔبه َّ يف ّ
ذاظة اهلِ ّمة مهنا ا ًّيت جض َس اًفىص نؼ
واًيّفؽ اذلاً َّني ،اكن موىص ،يف اًَونن اًلسمي مث ًال ،تخبٔ ّمي ا ٔلفاكزّ ،
«اهلفاُمي اًىدريت» ،اًرتوس يسهخاً َّة :اذلق ،وازلال ،وارلري .ووس خزسم اًرتوس يسهخاً َّة ُيا نٌل اس خزسهما اكهط،
مبـىن ما حيسّ ذ اًفىص وٌسمح هل ابًد ّ ّ
ضلك.
اًعاًة ٍ ّمتصذ -وًو ً
اًعـة ثعحَق كاؿست ثعاًة تخبٔ ّمي ا ٔلفاكز ،وركل ٔلن ؾلي ّ
كََال-ؿىل إتعاء
وًىٌَّ من ّ
حصنة اًـلي .مارا ؾن ّ
اهلـنل؟ ُي ًيجح ُو يف ثعحَق ُشٍ اًلاؿست؟ ٔبًُس مـخا ًذا ؿىل ثُسري اًيّلاص هبسف
اًخّلسم تَ همٌل اكن اًث ّمن؟ تسافؽ اًف ّـاًَة ٔبو تسافؽ ارلوف من مضاًلة ّ
اًع ّالة ومتَمَِمٔ ،بو ثسخة ؿسم زلذَ
تلمية ا ٔلفاكز اهلعصوحةٔ ،بو ٔلهَ ًًذؼص ٔبفاك ًزا مـ َّية ثثري صلفَ؟ ٔبو كس ٍىون ركل تسافؽ اًَِؽ من اًفصاػٔ ،بو
اًسريوزت اًّيت ثبٔذش جمصاُا ،ذَق
ثسخة اهـسام ّ
اًعبٔ ،بو ثسخة خشع َّخَ .وضؽ اًفىصت ،اًخّيفس ،ملاظـة ّ
ائق سائست ومفِومة ثلِّس ّ
اهلـنل .مؽ ركل ،فَيفىّص اب ٔلظفال
ّتوفاث يف اًيّلاص ثضلك مععيؽ ...مجَـِا ؾو ٌ
ّ
واًحاًلني ّاّلٍن ًـُضون يف ؿا ٍمل من اًث ّوزان اهلس متص واًخّلَة ادلّ امئ تسافؽ ٍ من ُاحس هسة اًوكت .إرا مل
ّ
خيععوا وكذًا ٌَخّفىري ولٕؾعاء ا ٔلفاكز كميهتا اًضمي َّةٔ ،ب ّي مـجزت ٔبو
ًخـنل ُؤلء ا ٔلظفال يف اهلسزسة ٔبن ّ
خجسس يف
ظسفة سـَست س خجـَِم ًخـَّمون ركل لحلًا؟ ا ّٕن ادلاهة اًً ّضط يف معَ َّة ّاًرتنزي ؿىل فىصتّ ً ،
ثوضَحِا ذون ٔبي مالحؼاث ومساذالث فصؾ َّة ،ويف ظَة اًخّشنري هبا من ذالل اًخّـحري ؾهنا ،ويف حىصازُا
اكهلاهرتا حت ّتخاخ اًـلي .يف حال ٔبزاذث إحسى اهلضازاكث اًدّساؤل حول فىصت معصوحة ٔبو الاؿرتاط
اًسؤال
حىصز ثكل اًفىصتٔ .ب ّما إرا ٔبزاذث الٕخاتة ؿىل سؤال ،فَيعَة مهنا حىصاز ّ
ؿَهيا ،فَيعَة مهنا ٔبن ّ
ّاّلي ثؼزمع الٕخاتة ؿَََ ،اب ٔلدط ؾيسما ىصى من ذالل إخاجهتا ٔبّنّ ا  -ؿىل ما ًحسو -ل ثـخشنّص صُئًا من
اًسؤالٔ .ب ّما إرا اؾخلسث اهلس متـة ٔبّنّ ا فِمت زفِلهتا ،فَيعَة مهنا ٔبن ثخحلّق ّمما فِمت من ظاحدة اًفىصت،
ّ
ّ
ثضلك يسء ٔبو ٔبّنّ ا مل حىن جس متؽٔ .بي ٔبهيا هويص
حت ًو مل ثـس خعؽ ا ٔلذريت حتسًس ما إرا ّؿبث ؾن اًفىصت ٍ
ابًخّبٔنس من وحوذ هلعة الاهعالق ومن وضوهحاُ .شٍ ّ
اًعَحاث اًخس َعة كس حىون حبسّ راهتا متازًيًا ّتـي اًفصذ
اًسُئة يف حصخَ اًفىصًّة :ففي اًىثري من ا ٔلحِان ىصًس كول يشء جنِهل ٔبو ٔبن جنَة ؿىل
ًسزك اًـاذاث ّ
سؤال ل هـصفَ.
خجسس فلط يف ّاًرتنزي ؿىل فىصت ويف إؾعاء اًـلي اًوكت
مؽ ركل لكَّ ،ؿََيا ٔبن ل هًىس ٔبن اٌَ ّـحة ل ث ّ
ًَخبٔ ّمَِا ،وٕاهٌّل ٔبّنّ ا ثدسم ٔبًضً ا ابذلصنةٔ ،لّنّ ا ثسؾو اهلضرتنة لحذَاس مصاحي مذـسذت .اٌَّـحة ِم اًلسزت ؿىل
ذوز لٓدص ،ادلّ وز ّاّلي ًمت ادذحازٍ فامي تـس.
احذَاس ثكل اهلصاحي وحتلِق اهلخعَّحاث ومـصفة هَفِّة الاهخلال من ٍ
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هكىون من
ًلس س حق ورهصن مفِوم اهلضلكة ،وًىٌ ّيا ىصى من اًواحة ٔبن هـَس ظصحَ هكحس ٔب حبس راثَّ ،
مىونث اًخّمصٍن اًفَسفي .ما ىصًسٍ ُيا ُو إؿاذت الاؾخحاز ٌَمضلكة واؾخحازُا وجزء موكّي من معََيت اًخّـَمي
ّ
واًخّ ّـنل تسل ٔبن هيؼص ًِا ؿىل ٔبّنّ ا ؿائقٔ ،بو ؿامي ِّ
مـعي جية اًخّزَّط مٌَ همٌل اكن اًث ّمن ٔبو إدفاءٍ لك َّ ًا.
اًعُت» ّاّلي ّتشتَ اهلضلكة ًيفسِا وُو هون اهلضلكة مضلكةّ .
فاهلـنل ًلول من
اًعـوتة ُيا يف « ّ
حوكن ّ
ذالل الكمَ و ٔبفـاهل وسىوثَ« :ما يف مضلكة»ٔ .بما ّ
اًعاًحة فدلهيا مضلكة .يف تـغ ا ٔلحِانٔ ،بسو ٔب
اهلضالكث كس حىون ٔب ّن ّ
اًعاًحة ل ثـفِم ول جس خعَؽ اًخّـحري ؾن ظحَـة اهلضلكةً .و اكن ابس خعاؾهتا فـي
ركلً ،حس ٔبث اهلضلكة ابًخّاليش .يف اًحساًة ل ٌسـِا سوى اًضـوز اب ٔلمل واًخّـحري ؾيَ تلول «ل ٔبحة ُشٍ
اهلاذّت» ٔبو «ل ٔبحة ُشا ّ
مٌاسة متام ًا هوس َةل ذفاغ ؾن ىزاُة اهلساحة اًضرع َّة
اهلـنل» .ز ّذ اًفـي ُشا
ٌ
وـسو .لك ما كَّت كسزت ّ
اًعاًحة ؿىل اًخّـحري ؾن
ٌَاكئن ،فـيسما ًؤهليا الٓدص ،من ا ًّعحَـي ٔبن هيؼص هل ّ
اهلضلكةّ ،
لك ما ساذ ا ٔلمل واحذسّ ز ّذ اًفـيُ ،شا إن مت اًخّـحري ؾيَ من ذالل اهلواهجة ٔبو الاوسحاة.
ضلكة وثلَري اهليؼوز .اهل َ َ
ما اًفائست من اًالكم يف ُشٍ اذلاةل؟ ٌساؿس اًالكم يف ٔبي حواز ؿىل اهل َ َ
ضلكة ل
ابًّضوزت ؿىل
اًعَاكة ًن جساؿس ّ
خجسس ٔبًضً ا يف ظَاكة مضلكة موحوذت .و ّ
جمصذ اذرتاغ مضلكة ،فِيي ث ّ
ثـين ّ
رضوزاي ،وًىٌَّ ممىن .ما هي ّم ُو اًلسزت ؿىل
ح ّي اهلضلكة ،وًىهنّ ا س خحسذُا وثـادلِا .ح ّي اهلضلكة ًُس
ً
ٌَصسام نٌل
مالحؼة اهلضلكة ،وزؤٍهتا ،واًخّحنك هبا ،وحـَِا ماُ َّاث َّة .هكٌلزسة ،سددلى اٌَوحة مضلك ًة ابًًّس حة ّ
ُو حال ّاًصايض َّاث ابًًّس حة ًـاهلة ّاًصايض َّاث واًفَسفة ابًًّس حة ٌَفَِسوف .اًوٍم الٔنرث اكزز َّة ُو ّاّلي
ًؤنّس ٔب ّن ما س حق ًُس حصَ ًحا و ّاّلي ًويح تبٔ ّن ّ
ساحصّ ،
جلك ما حتمهل ُشٍ اًلكمة من مـىن ثلََسي،
اهلـنل ٌ
حيصك ارلَوظ ٔله َّ ًـصف
و ٔب ّن دلًَ كسزاث دفِّة .وركل تسل ٔبن ًمت ثوضَح ٔبه َّ ًُس سوى خماذغ ًـصف هَف ّ
هَف ثدضاتم وًسزك ماُ َّة بًَة معَِا.
وًىن ٌَلِام هبشا اًخّوضَح ،جية ٔب ّو ًل إؿاذت الاؾخحاز هلفِوم اهلضلكة« .ما يف مضلكة!»« ،ما ؾيسي
مضلكة!» وسمؽ ُيا وُياك ...اًلصوز ٔبو سـَيا ٌَعمبٔهٌُة جيبن ّ
حت ٔبن ّهبئ اًفىصت من ٔبي مضلكة .اهلضلكة
ِم لك ما ًلف يف ظصًق ٔبفـاًيا ،إّنا ؿائق ،فصامي ثحعئ رسؾخيا .مفارا ًو اكهت ُشٍ اهلزياث اًّيت ثحسو
سَح َّة ِم حوُص اهلضلكة وماُ َّهتا اهلثريت ًالُامتم؟ ٔبفَ َال حناول ذامئ ًا اذزتال ماذّت ما ومعَ َّة ثـَ ّمِا إىل ٍلوؿة
من اهلـعَاث واًـمَ َّاث ّاًرتتوًّة اًّيت ٌسِي حرصُا ،وثلِميِا ،واًخّحلّق مهنا؟ ومارا ًحلى حِهنا من زوخ
اهلاذّت اًّيت ًمت ثسزٌسِا؟ ّ
حس ُشٍ ّاًصوخ يف ا ٔلوضعة اهللرتحة وًىن َمل هـخبُا اثهوًّة وؾصض َّة،
ابًعحؽ ،ميىن ّ
دعوظا ٔبن ُشٍ اهلـصفة اذلسس َّة ًُست مزي ًت ًيـم هبا مجَؽ ّ
اًعالة .إرا اكهت ُشٍ
هلِة ّاًصحي؟
ً
وهرتوِا ّ
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ػصوف ما ل ؿالكة ًِا ّ
اهلـصفة كصًحة من اًحـغ هدِجة ٍ
ابهلـنل ،ىصى اًحـغ الٓدص ًواهجون ظـوت ًة يف فِمِا،
ّلا ثعسز ؾهنم زذوذ ٔبفـال ّتاُِاّ .لا جية ٔبن ثؼصى اهلـَّمة ٔبًضً ا اهلاذّت هكضلكة و ٔبن ل ثؼضـِا ؿىل ّ ٍ
زف
ٍلّي وهؼَف ،فاًخَّمَش ّاّلي ًواخَ ظـوتة يف اًخّمصٍن س َفسس ُشا ّاًرتثُة.
ٌَعـوابث اًّيت ثؼواهجِا اًخَّمَشت ٔب ٌ
ُساف حمسّ ذت :إؿاذت اًخّفىري ابهلاذّت اًّيت ًمت ثسزٌسِا ،وتعحَـهتا،
إن ّ
اًعـوابث إىل مـَلاث
ثخحول ّ
وتفـاً َّهتا ،وحبلِلهتا ،ومبىٌونهتا اهلثريت ًالُامتم .إرا ّمت ّتاُي لك ُشٍ اًـواميّ ،
ًخحول اًخّمصٍن إىل اذّؿا ٍء اكرةّ -
جلك ما حتمهل اًلكمة من
جيسز اًخّزَّط مهنا ثّسؿة لس خىٌلل اًًّضاظ .تشكل ّ
مـىن -وٕاىل مبٔوى ٌَروف وؿسم ا ٔلمان .ؿََيا ّ
ثـنل اًىثري ،من ٔبٍن ًيا اًوكت ًيـمي ؿىل اًـلي؟ ؿىل زوخ
اهلاذّت وؿىل ؾلي ّاّلاث اهلفىّصت؟ ؿََيا ٔبن ىصنّز ؿىل اهلاذّت .تشكل هًىس ثّسؿة مداًلة ذزوش اًلسماء ًيجس
ٔبهفس يا ٔبمام ماذّت مسَوتة ّاًصوخ ،مٌلوظة ،ثلذرص ؿىل ّ
اًخـنل والاجناس ،ؿامالن مفِسانّ ،
ابًعحؽ ،وًىن
خمزتلن خسّ ًا.
َِ
ابًخّايلٔ ،ب ّو ًل ،من اهلِ ّم امذالك اًلسزت ؿىل كول «دلي مضلكة»ٔ « ،بواخَ مضلكة يف ُشٍ اهلِ ّمة حتسًسً ا» .وكس
ًمت ٔبحِا ًن اًخّـحري ؾن ُشٍ اهلواكف ابًـحازاث اًخّاًَة« :ل ٔبؾصف»« ،ل بٔس خعَؽ الٕخاتة»ٔ ،بو «ل ٔبفِم» .كس
ثحسو ُشٍ اًلكٌلث اهلُفذَ ِلصت وسخِّ ًا هلضمون ٔبو إخاتة ،تال مـىن ٔبو فائست ؿائست ؿىل اًيّلاص .وًىن ُشٍ
الاؿرتافاث اًخس َعة اًّيت ميىن ٔبن جض حَ ثـاترين اًّيت وس خزسهما ٌَِصوة ٔبو ٌَمجامةل يف ظلوس يا
ثـب ،وتوضوخ ،ؾن وحوذ مضلكة وتشكل ثفسح اولال ٔل ٍ
الاحامتؾ َّةُ ،مث َلةل ابًخّحـاث .فِشٍ اًلكٌلث ّ
حساج
اًضـوز ّ
ثَهيا .ؾيسما هـرتف ّ
حنصزُا من ّ
ابّلهة وسوء اًي َّة ا ٌّّلان ًـَلان ؿاذ ًت
ابًعاتؽ الٕهخاج ٌَمضلكةّ ،
مضازنة ّ
ًخحول اًـامي «اهلزجع» إىل ؾيرص ًسؾو ٌَخّفىرئ ،ل ّن
لك من دلًَ زلصاث مـصفِّة ٔبو معَ َّة .وُىشا ّ
سدذحول هلضلكة ًواهجِا ازلَؽ .وركل ًـسّ ت ٔبس حاةٔ :ب ّوًِا وبٔثسعِا ٔبه َّ مت ظصهحا.
اهلضلكة اًّيت ًواهجِا فصذ
ّ
اثهَ ًأ ،ل ّن ٔبدصايث س َىدضفن ٔبّنّ ا مضلكهتن ٔبًضً ا ا ّٕل ٔبّنّ ن مل ٍصٍهنأ ،بو مل ًـرتفن هبأ ،بو مل ٌس خعـن حتسًسُا.
نٌل ٔبّنّ ا ثعحح مضلكة من ل ًواخَ ظـوتة يف اًخّـامي مؽ اهلضلكة اهلعصوحة وس َىون ؿَهيم اًخّحلّق من ثكل
اًلسزت ؿَيًا .فـيسما ثعحح مضلك ُة خشط مضلك َة ازلَؽ ،س َسؾو ظاحة اهلضلكة لك فصذ يف اولموؿة ٌَخّفصػ
ًِا وركل تـحازت كس ثحسو كََةل ا ٔلَم َّة« :ل ٔبفِم و ٔبحذاح مساؿست» ،ؾيسُا س َلوم من ًـخلسون ٔبه َّ
ابس خعاؾهتم ظَاكة اهلضلكة ٔبو مـادلهتا ابًخّوضَح ابًخّياوة ٔبو من ذالل معَ َّة اهخلائ َّة .وُىشا ّ
حت ٍىذفي
ظاحة اهلضلكة ٔبو ًلدي تـسم إماكه َّة ّ
اًحت يف اهلوضوغ ثضلك مؤكّت ،تـس تضؽ حماولث كري ممثصت ًزمالئَ
وسمِالثَ.
إّنّ ا ّ
ابًعحؽ معَ َّ ٌة تعَئة ثَُزم ابًخّوكّف ؾيس خاهة ذاض ومٌلوضٔ ،بو ّ
حت فصؾي ،من ّاًصحةل .مؽ ركل ل
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جيوس ّتاُهل ٔبو اًخّلايض ؾيَ ّ
حت ؾيسما ٍىون «ًُس دلًيا اًوكت اًاكيف» .إرا مسحيا لهعحاؾيا تبٔ ّن مـادلة
اهلضلكة ثـَق «ثلسّ م اًخّمصٍن» ابًدّسَ ّي ٔبو اًخّـحري ؾن هفسَٔ ،بي إرا حـَيا ا ٔلدصايث ٌضـصن ٔب ّن اهلضلكة
وحنوًِا إىل ل يشءُ .شا ل
ًُست ٔبوًوًّة ،س يًذلط من هجوذ إؿاذت الاؾخحاز ٌَمضلكة والاؿرتاف ابدلِي ّ
ًـين ٔبه َّ جية الاهلٌلش والاس متصاز يف اًخّـامي مؽ ظـوتة واحست ذالل اكمي مسّ ت ادلَسةّ ،لا ميىن اٌَجوء
إىل معَ َّة «وكائ َّة» :حتسًس ٔبي ّتصتة ٌَحت يف مضلكة تثالج حماولث مذخاًَةُ .شٍ اًـمَ َّة جساؿس يف
ارلصوح من مسبٔةل صائىة ذون ّتاَُِا.
ُىشاً ،ن ًمت اًفعي تني اهلضالكث اًفىصًّة اًّيت «جس خحق» ٔبن جس ّمى اب ٕلصاكً َّاث ،واهلضالكث «اًلح َّة»
هجئ ،بو ؿسم فِم .فاًفعي ؿىل ُشا اًيّحو ًسفؽ ّ
اًّيت ثًدؽ ؾن ٍ
ابّتاٍ هفي اًحـس اًواكـي واًـمَق
هلطٔ ،بو ٍ
ًـزس اًخّـحري ؾن اهلضالكث اًيّاّتة ؾن حصُاث اًـلول اًحازؿة حرص ًا .ؾيسُاّ ،
حت
واًوحوذي ٌَمضلكة و ّ
ثخجص ٔب ٔبن ٍىون دلهيا مضلكة ،ول ّ
حت مضي َّ ًا .مفا ّاّلي س َسفـِا ٕا ًرا ٌَلوض يف سريوزاث دعريت
اهلـَّمة ًن ّ
ًعـة اًخًّدّؤ تبٔحاتََِا ٔبو مبلهتا؟ متصٍن ثفىري حٌلؾي وِشا ،إرا ُظ ّحق تسكّةً ،فصط ؿىل ازلَؽ حسًّ ا ٔبذىن من
اًلوت ،وكدول
اًخّواضؽ ،واًلسزت ؿىل الاؿرتاف ؿَي ًا ابرلعبٔ ّ
وابًعـوابث اًّيت مت مواهجهتا ،وزفغ ّ
اًسـي ٌَيّفور و ّ
الاؾامتذ ؿىل الٓدصُ .ىشا جس ّمتص ا ٔلفاكز.
.6

صٌاغة الخٌارات

نٌل س حق ّ
وحت ّناٍهتا ؿىل دوط جماسفة من كدي ّ
ووذصيا حزئ ًَّا ،ثـمتس ادلَسة مٌش تساٍهتا ّ
اًعاًة واهلـَّمة،
إّنّ ا جماسفة مذـَّلة مبفِويم الادذَاز واذلنكّ .
فاًعاًة جياسف ابًىثري ؾيسما ًفىّص خبَازاثَ ،مذفٌِّلً ٔبه َّ ل مفص من
حت ثبٍص ثكل ارلَازاث ،وركل ٌَخّـ ّمق جبوُصُا واًخّحلق من مضموّنا .من ادلسٍص ّ
اىلاحجةٔ ،بو ّ
ابّلهص ٔب ّن
نثرياث ل ٌس خعـن فـي ركل .ؾيسما هلول ٔب ّن ّ
اًعاًحة ثؼجاسف ابًىثري ،هـين مضازنهتا تبٔفاكزُا مؽ ّاًزمِالث
و ّاًزمالء و ّ
اهلـنل ،واولاسفة اهلصافلة لحامتً َّة ؿسم كسزهتا ؿىل ثبٍص دِازاهتا ،ابلٕضافة ٌَروف من «اًخّرصف
تعصًلة ذاظئة» ،إخلٔ .ب ّما ّ
اًس َاقٔ ،بو
اهلـنل فِجاسف ؾيسما ٌسمؽ دِازاث وجحج كس ثحسو هل ذازخة ؾن ّ
اسدٌاكز ٔبو كَق ،وٌس ّمتص تعصخ ا ٔلس ئةل ؿىل ركل ّ
حت ذاظئة ذون ٔبن ّ
ُملَلةٔ ،بو ّ
اًعاًة ٔبو راك.
ًـب ؾن
ٍ
ذاذًل جيـَِم ًفضّ َون
تـغ اهلـَّمني ًـرتفون تـسم كسزهتم ؿىل مواهجة موكف وِشا ،وُو ذًَي ؿىل ٍ
كَق ّ
اًع ّالة و ّ
«ثعحَح» ٔبكوال ّ
اًعاًحاث.
ؿاذتً ،ثحس ٔب اًوزصة ثسؤال ّ
حير ؿىل اًخّفىري وٕاظالق ح ٍنك ول خياظة مـازف حمسّ ذت ما جيـي ثسذّي سَعة
اًفَسفي
ما ّثلصز ما إرا اكهت الٕخاتة حِّست ٔبو سُّئة ،حصَحة ٔبم ذاظئة ،كري معصو ًحا .ففي س َاق اًخّمصٍن
ّ
اًسؤال إهخاح فىص وًُس ثلسمي إخاتة حصَحةّ ،
لك ما ُو معَوة ٔبن حىون اًفىصت اهلُلرتحة واذصة
اًلاًة من ّ
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اًعَة ّ
اًس َاق .كس ًفاحئ ُشا ّ
اًع ّالة كري اهلـخاذٍن ؿىل ُشا اًيّوغ من اًخّـَاميث .وًىن
و ٔبن حىون مضن ّ
اًعحَح ُو اًلاًةُ ،ياك مـاًري ٔبدصى هم ّمة ٌَفىصتُ :ي ّتَة
من اهلِم ّاًرتنزي ؿىل ٔبه َّ وٕان مل ٍىن ادلواة ّ
اًسؤال اهلعصوخ؟ ُي حتاول اهلصاوكة؟ ُي ّتَة ؿىل سؤالٍ بٓدص؟ ُي الٕخاتة واذصة؟ ُي ُياك
ؿىل ّ
وابًّضوزت ،إهخاح مجي وًُس اًخّـحري ؾن ثلدّي فىصت ٔبو
ّجحة ثسمعِا ،وًو ابذلسّ ا ٔلذىن؟ اهلعَوة ،تساً ًةّ ،
سايسِ ،م تياء فىص وًُس اًخّحلق من مسى اسدِـاة ّ
اًع ّالة
الٕخاتة جلكمة واحست .اًلاًة ،ثضلك ٔب ّ
اًعاًحاث ٍ
و ّ
دلزش ّمت ثَلِيَ.
اًعالة و ّ
الازثَاة يف مواهجة اهـسام اهلعاذكة الٓه َّة واذلاسمة س خضاًق ّ
اًعاًحاث ٔالنرث « ٔباكذمي َّة» ،وركل
ٔلّنّ م س َـخلسون ٔبه َّ مت حصوِم ٌَـسمُ .شا ّ
ٌَسؤال واًخّبٔنّس ثضلك مس متص ّمعا جية فـهل،
اًضـوز س َسفـِم ّ
ّ
اًعـة ثعسًق ٔبن اهلعَوة ُو اًخّفىري فلط و ٔبه َّ ل ٔبحس ًًذؼص مهنم ٕاخاابث حمسّ ذت
فاًضم س َجـي من ّ
اًع ّالة ادل َّسٍن وادلّ ؤوتني سُضـصون ٔب ّن ّ
ومذّفق ؿَهيا مس حلًا .نٌل ٔب ّن ُؤلء ّ
اهلـنل كس ٔبَمَِم وحصوِم ٌَلسز،
رصف دِاه ًة حتصهمم من مٌعهبم الٓمن واهلصحي اهلـخاذ ،اًـائس ؿىل اذلنك اهلعسّ ق واهلعاتق
وس َـخبون ُشا اًخّ ّ
حت ّ
ٌَخّـَاميث .يف ُشا الٕظازّ ،
اًعاًحاث «اًىساىل» س َلَلن من اًخّمصٍنٔ ،له َّ س ًَزتغ مهنن ماكىهتن
اهلـخاذت اًعوؾ َّة ٔبو كري ّ
اًعوؾ َّة .وركل ٔلن لك ظاًحة س خرضؽ ذلنك اكمي اولموؿة ،وُو حنكٌ كري مذوكّؽ،
مفص من مواهجخَُ .شا اًيّوغ من اهلواهجة حمصح ٔبنرث من سَعة ّ
اهلـنل
كري مٌخؼص ،مذلَّة ومـَق ٌَخّواسن ،ل ّ
اًّيت كٌَّل ًمت الاؿرتاط ؿَهيا ،وٕان مت اًخّـحري ؾن اذلنك ٍ
حص ًت وؾفوً ّ ًة ٔبنرث .تشكل ًخّضح ٔبن ما
جلكٌلث كس ثحسو ّ
ظـة ٔبو ّ
حت كاًة اًخّـلِس ٌَحـغ.
اكن ًحسو ٔبنرث من سِ ًالُ ،و ٌ
لك -ونٌل رهصن ساتل ًاٌَ -خّرفِف من ذزامِّة اولاسفة اًّيت خيوضِا ّ
ؿىل ٍّ
اًفَسفي
اًع ّالة ،جية ثلسمي اًخّمصٍن
ّ
لكـحة جض حَ كريُا من ا ٔلًـاة وجية اًخّشنري ثضلك ذوزي ابًـيرص ّ
ذاظة تـس مصوز مواكف
اهلسًلّ ،
وذلؼاث مدّسمة ابدلسًّة .و ّ
اًعفالث اٌَّوايت جيسن ظـوت ًة يف اًخّـحري ؾن بٔهفسِن حباخة ًع ٍب ٔبنرث ،نٌل هيعح
حت ؾيسما ل ًيجحن ٔبو ؾيسما ل ًيجحن ا ّٕل ً
ابًصحوغ إٍهين تني اذلني والٓدص يك ل ٌضـصن ابلٕكعاءّ ،
كََال
ّ
يف اًخّـحري ّمعا جيول يف دواظصُن .نٌل جيسز جضجَؽ ارلجوًني ؿىل اهلضازنة من ذالل الاكرتاخ ؿَهيم تبٔن
وكت لحق ؾيسما ًخضّ ح ٔبّنّ م ؿاًلون .من هم ّماث ّ
ًسًوا تسلهئم يف ٍ
اهلـنل يف ُشا الٕظاز ،إاتحة اًفصض
اًسٌلخ ٌَّرثاثزٍن ابلس خحوار ؿىل مساحة الٓدصٍن وا ٔلدصايث ،ؿٌَلً ٔبن
ٌَجمَؽ يك ًخلكّموا ابذلس ا ٔلذىن وؿسم ّ
ابًّضوزت ممَّني ٔبو مفذلصٍن
ذاظ ًة ٔب ّن كًََل اًالكم ًُسوا ّ
ُشا دعص صائؽ حيسج يف اًىثري من اًيّلاصاثّ .
ٌَـمق يف اًخّفىري.
الٕخاتة ؿىل ٔبس ئةل راث ؿالكة مبـازف مىدس حة ثفرتط مس حل ًا سريوزت ّ
ثـنل حمسّ ذتٔ ،بي ثفرتط وحوذ ذزش
اًس َاق ،ل ٍىون ارلعاة
مت ثـَّمَ ٔبو ؾيازص مت حفؼِأ .ب ّما إهخاح اًفىص ،فِو ٌ ُّشك ٍلي اًاكئن .يف ُشا ّ
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ؾحازت ؾن حم ّعةل حصنة ثس َعة هلـصفة هؼصًّة ما ،وٕاهٌّل هماز ًت معَ َّة ووحوذًّة ،وكسز ًت ؿىل اًخّموضؽ اًوحوذي.
وركل ٔله َّ ًمت اس خسؿاء اًفىص تبٔهكهل ؾيس اًلِام ابلدذَازّ ،لا من اهلِم اولاسفة ودوط اًخّجصتة ،فارلخَاز ُو
اًفـي ّاّلي ًفذخح اًخّفىّص .تـس الادذَاز ،جية ثبٍص اًلض َّة ا ٔل ّوً َّة وركل من ذالل حضس اهلـازف
اهلىدس حة ،وتَوزت اذلجج ،والاس خسللث اهلمىٌة ،واىلاوةل فامي تـس ّاًصذ ؿىل ا ٔلس ئةل والاؿرتاضاثُ .شا
ملسازا من
ّ
رضوزي حت ًو اكن ٔب ًمصا ٌس خسؾي إؿاذت اًيّؼص يف اذلنك ا ٔل ّويل ،وُو كص ٌاز هم ٌّمٔ ،له َّ ًـىس ً
حصًّة اًفىص ،وؿالك ًة ظاذك ًة ودساؿ ًة مؽ الٓدصٍن وا ٔلدصايث ،ابلٕضافة إىل ٔبه َّ ًس ّل ؿىل ما ميىن جسمَخَ
ابًححر ؾن اذللِلة والاُامتم ابًوظول إٍهيا.
اًوحوذي مبا ٔب ّن اهلـازف ِم اًّيت جساؿسن ًومًِّا ؿىل الادذَاز .ممازس ٌة
ٔبذري ًا ،هضَف ٔب ّن اذلنك ًلرتن ابًواكؽ
ّ
اًسُئة،
وِشٍ ّتـي اًخّسزٌس واكـَ اهلبًٔوفٔ ،له َّ يف ُشا الٕظاز ل ًلرتن فلط ّ
ابًعف ،واًـالماث ادل َّست و ّ
اًس يواث ادلّ زاس َّة ،وٕاهٌّل ًـوذ ًَلرتن مبا ّ
ٌضلك اًـالكة تني ّاّلاث واًـامل اىلَط ّاّلي ثـُش فَِ .فإر ًا
وثخاتؽ ّ
ّ
هخلكم ؾن اًخّـ ّمق يف ّاًزنؿة اًفعامِّة اً ّيت ثدّسم هبا اذلَات اهلزذوخة واٌَّلة اهلزذوخة تني اهلسزسة واًحُت،
اًعفِة وساحة اهلسزسة .اًفجوت تني ُشٍ اًث ّيائ َّاث ثضـف هخاجئ هجوذ ّ
ّ
اهلـنل ومعَ َّة
اًضازغ واًىذة ،اًلصفة ّ
اًخّ ّـنل اًّيت من اهلفرتط ٔبن جضازك فهيا ّ
اًفَسفي ،سُمت ذفؽ
اًعفةل ،و ٔبحِا ًن ثَلهيا متام ًاّ .لا ،ذالل اًخّمصٍن
ّ
ّ
ًخبزُا ،وًخحسّ ذ مسى
اًعاًحة ًخعَف دِازاثً ،خجَة ؿىل ٔبس ئةل ،وًذؼحَّي ادذَازاهتا وادذَازاث سمالهئا ،و ّ
فـاً َّة اذلجج اهلعصوحةّ ،
اًسَوه َّاث اهلُصافلة رلعاابث ،واس خجاابث ،وٕاخاابث لك
وحت ًخعَق ا ٔلحاكم ؿىل ّ
فصذ من ٔبفصاذ اولموؿة .لك اهلشهوز ٔبؿالٍ ؾحازت ؾن كصازاث ٔبساس َّة ،جية تياءُا ومـاًًهتا تحطءٔ ،لّنّ ا ّ
جضلك
جمصذ ثفاظَي ُمَحلة .وؾيس اًخّفىري مباذّت مسزس َّة ما ،مٌاكض هتا ٔبو
حوُص وت ُ ْوثَ َلة بً َّاث معَيا اًَومِّة وًُست ّ
اًخّـ ّمق هبا من ُشا اهليعَق ،س َىون من ا ٔلسِي ؿىل ّ
اًعاًة اًخّىِّف مـِأ ،لن سُس خعَؽ ثعحَلِا،
وحـَِا معَ َّة ،و سُمتىّن من اًخّموضؽ ّتاُِاُ .شٍ اهلٌلزسة متيؽ ارلازخاه َّة ّاًصمس َّة يف اًـالكة مؽ اًـمَ َّة
ذازجٔ ،لن كواؿس اٌَـحة ثفصط
اًخّـَم َّة اًّيت ّتصي يف اًلصفة ّ
اًعفِّة .فِيي ل جسمح ٔل ّي اكن ّاختار موكؽ ٍ
ٍّ
اًخّموكؽ يف اًـالكة مؽ اهلاذّت اهلسزوسة .وُىشا جس خـَس اذلَات ماذّهتا ،وجس خـَس اهلاذّت حِاهتا.
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التّساؤل ،والمحاججة ،والتّع ّمق

دّشتَ يف إظاز ما هخحسّ ج ؾيَ فِو تسهي َّة اًدّساؤل :اًدّساؤل حول ّاّلاث،
إن اكن ُياك مدس ٌب ؿََيا ٔبن ه ّ
والٓدص ،و ّ
لك يشء ًُلالٌَ .لِام تشكل ،ميىٌيا ادلّ دول إىل ؿامل اًدّساؤل من ابة اًؼ «هلارا؟» ّاّلي ًدّسم
وحمصك ،وُو ٔبساش اًفىص وارلعاة ًـعهيٌل ادلوُص وًعاٍهبٌل تخبٍص وثـمَق
ابلمذَاس« .هلارا؟» ؾيرص ّ
حِوي ّ
مضامِهنٌل« .هلارا؟» خياظة اًؼ « ٔلن» ،وًدساءل ؾن اًىثري من اًـيازص« :ما ّاّلي جيـَيا هلول ركل؟»،
حق هلوهل؟»« ،هَف ميىٌيا ثوضَح ما كَياٍ؟»« ،ما اًلاًة مما كَياٍ؟»« ،ما مـىن اًالكم ّاّلي
«تبٔي ّ ٍ
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كَياٍ؟»« ،ما ّاّلي ًرتث ّة ؿىل الكمٌا؟» .هدساءل من ذالل ُشٍ اًـحازاث ؾن مـىن اًالكم ،واًلاًة من
حصنهتا ٔبذات اس خفِام حدّازت ،ثسؾو لٕدصاح
وحوذٍ ،ورشؾ َّة ظاحدَ ،إخلُ .شٍ اًـمَ َّة اهلخـسّ ذت ا ٔلصاكل اًّيت ّ
ارلعاة من تساُخَ الٓه َّة و ّ
اهلسعحة ،وركل ٌَىضف ؾن مىٌونثَ اًلامضة ،وجسََط اًضّ وء ؿىل حىوًيَ،
اًسحصًّة» ؾيسما ّ
اًعلاز ًيسؾِم
هخلكم مؽ ّ
واسدضفاف مضامِيَ وثحـاثَُ .شا ابًضّ حط ما وس ّمََ ابًؼ «لكمة ّ
اًلوت والٕماكه َّاث اًالمٌهتَة اهلُصافلة ٌَدساؤل ّاّلي ثخضميَّ لكمة «هلارا؟» .إرا اكن ُياك مععَح
ٌسدضفّوا ّ
وكوهتا ،فِشا ُو .ؾيسما ثؼواخَ اهلخحسّ زة اهلس متؽ تؼ «هلارا؟» ،ثؼصاٍ ،يف اًىثري من
ُجي ّسس كسزت اًلكٌلث ّ
اًسؤال ا ّٕل ٔب ّن حىون مسؤو ًةل ابذلس ا ٔلذىن ؾن دعاهبا ارلاض.
اذلالث ،حمص ًخا ،تُامن ل ًددلّى ًعاحدة ّ
دضف ّ
ٌس ّ
اًع ّالة مـىن اًؼ «هلارا؟» ،وركل ٔلّنّ م ؾيسما ًـخاذون ؿَََ ،سُس خزسموهَ يف لك ّمصت ٍصًسون
ٔبن ٌسبًٔوا سؤ ًالُ ،شا إن مل ٍىن ركل ٔبحِا ًن ابًلَط ،هكيف ٍش سِي ،نٌل ىصى يف« :هلارا كَت ركل؟» .وركل
اًؼ «مك؟»« ،مت؟»« ،هَف؟»ٔ « ،بٍن؟»« ،من؟»ٔ « ،بي؟»« ،مارا؟» ٔبو «ُي؟» مجَـِا ٔبذو ٌ
اث ًخعَّة
اس خزساهما فِم ّ
تياء ؿَهيأ .ب ّما اًؼ «هلارا؟» فِيي ٔبذات ميىن
اًؼصوف ّ
ارلاظة اىلَعة ّ
ابًسؤال وتَوزت مجةل مؤاثَة ً
اس خزساهما ًعصخ سؤال تعصًلة ثس َعة ،ذون تشل اًىثري من ادلِوذ ًخوػَف ايل َّةل .وكس ًؤذّي ُشا اًـامي
إىل رضوزت اًخوكّف ؾن اس خزسام ُشٍ ا ٔلذات ثضلك مؤكّت يف حال ّمت اس خلالًِا ثضلك ممهنج ومؤري ًخلسّ م
اًسؤال سِ ًال ٔبنرث ،لكٌّل ظـحت الٕخاتة ؿَََ .واهلعَوة من ّ
اًضرط ّاّلي
اًخّمصٍن .وركل ٔل ّن لك ما اكن ّ
اًسؤال ٔبن ًلوم تـمي حلِلي ًَفسح اولال ًولذت ٔبفاكز خسًست من ذالل ظصخ مضالكث ختاظة
ًعصخ ّ
اهلس متـة وًُس من ذالل اس خزسام «ذسؿة» ثس َعة ثضلك مذواظي.
ًعَة ظصخ ا ٔلس ئةل من ّ
اًعاًحاث ثبٍص ٔبكواًِن ،وثلسمي اذلجج ،وادلّ لئي ،والاس خسللث ،ومجَـِا
ئُيس ذمع اًلض َّاث ا ٔلوً َّة واًخّـ ّمق جبوُصُا .من ُشا اهليؼوز ،ىصى ٔب ّن
كض َّاث خسًست ،اًلصط مهنا ثضلك ز ّ
ُياك تـغ ٔبهواغ اذلجج اًالكس َىِّة اًّيت ثـَق ؾن فـي ما س حق رهصٍ وٕان مل ًمت اًخّـحري ؾهنا توضوخ ،فِيي
اًسَعة ً
اًفَسفي
مثال .وركل ٔله َّ يف اًخّمصٍن
ثُـخب مبثاتة كاهون تني اًيّاش،
دعوظا يف اًلصفة ّ
ً
اًعفِّة ،وح ّجة ّ
ّ
ل جيوس اًخّـامي مؽ ّ
نخاة ما هكصحؽ ٍ لٕؾعاء اًفىصت كميهتا .وُشا ل ًـين ٔبن معاذز
اهلـنلٔ ،بو اًوادلٍنٔ ،بو مؽ ٍ
اًعـة وكري اولسي الاذّؿاء ابًخّزَّط مهنا ،وًىهنّ ا سدمتث ّي
اهلـصفة «ا ٔلوىل» ُشٍ ُم َدعةل متا ًما ،ابًـىس ،من ّ
اًعاًة .تشكلً ،عحح ّ
وؿب ؾهنا ّ
حرصأ ،بي يف اًلض َّاث اًّيت زحّهبا ّ
اًعاًة مؤًّف
يف سريوزت اًحياء
ّ
اًفىصي ً
اًسِي ّ
دعاتَ ارلاض ّ
اًضـوز تحعمة ثبٔزري اهلعسز فَِ.
حت إن من ّ
ُشا اًدّساؤل ً ُسذي ّ
اًعاًة يف معَ َّة حصحىز ؿىل مدس ٔب ّمساٍ ٔبفالظون ابلٕصازي .وُو مدس ٔب ًُـىن ابدذعاظ
فىص ّ
مـني ٌَوظول إىل ٔبظهل ٌَخحلّق من حفواٍ ،وركل ٔل ّن اهلـىن اذللِلي ًفىص ٍت ما ٍوكن يف ُشا ا ٔلظي
وًُس يف اًحٌُّة اًضلك َّة ٌَفىصت .ؿسا ؾن ركلٌ ،س متسّ اًفىص ّكوثَ من معَ َّة ّ
جضلك اًفىصت يف هفس اًاكئن،
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ما ٌسمح ابلهخلال من مس خوى ّاًص ٔبي إىل مس خوى اًفىصت .ا ّٕن اًفصق تني ّاًص ٔبي واًفىصت ًخَرّط تبً َّة اًـمَ َّة
اًّيت حتَط جلكهيٌل وثفيض إٍهيٌلّ .لا ميىن اؾخحاز اًلض َّة راهتا ز ٔب ًاي ٔبو فىصتً ،وركل حسة ظصق اًلصاءت
دصا ،اًححر يف س حخِّة اًفىصت ٌساٍم -مؽ
واًخّحََي اهلس خزسمة وحسة ذزخة نثافة اًخّبٔوًئ .ب ً
ذريا وًُس ب ٓ ً
وظي ٔلفاكز مصافلة ٌَفىصت ا ٔلوً َّة وراث ؿالكة هبا ًخيريُا من سوااي خسًست .يف ُشٍ اذلاةل،
اًوكت -يف اًخّ ّ
ثؼِص تـغ اًخّياكضاث وادلّ للث ؿىل ّاًالحصاتع َّة اًّيت ثسؾو ٌّدلزاسة واًيّلس .يف ُشٍ اهلواهجة اًلامئة تني زؤى
مذـسّ ذت فصظ ٌة ًخحسًس واًـمي من خسًس ؿىل معاذزاث خمخَفة اكهت ّ
حت ثكل اٌَّحؼة يف هفس ظاحدهتا
ابًسـي ٌَحلِلة .يف مواهجخَ ًـسّ ت
ذون ٔبن ثـسزوِا ،وركل من ذالل سـ ٍي خاُ ٍس ًالجّساق ًُمىن جضخهيَ ّ
كضااي ،ؿىل اًـلي ٔبن ٍىدضف تيُهتا ومسخدّاهتا ا ٔلساس َّةٔ ،بو ؿىل ا ٔلكي ٔبن ًفِم ثياكضاهتا.
ثخحول اىلاحجة اًّيت ثلذيض الٕخاتة ؿىل ٔبس ئةل ّثبز اًفىصت ا ٔل ّوً َّة إىل ما وس ّمََ تـمَ َّة اًخّـ ّمق .كس
هبشاّ ،
اًسعح َّةٔ .ب ّما اًخّـ ّمق فُساٍم تخلِمي رشؾ َّة
ثمت اىلاحجة حتت رزًـة ثس َعة ،وِم الاس خىضاف ٔبو اهلـاًية ّ
زمسي ،وٕاهٌّل من ذالل ؿالكة فىصت حمسّ ذت
فىصت ًُس من ذالل كواًة مس حلة اًخّعيَؽ ٔبو ابلسدٌاذ ؿىل ٍّهط ّ ٍ
وزي إثلان فن ظصخ ا ٔلس ئةل ،وركل ٔله َّ إن اكن ُياك
مؽ حمَعِا
اًفىصي .وًىن ٌَلِام هبشٍ اًـمَ َّة ،من ّ
اًّض ّ
ّ
تـغ ا ٔلس ئةل اهلاحلة اًّيت جسِّي اًـمَ َّة وجساٍم يف اًخّـ ّمقُ ،ياك ابهللاتي ٔبس ئةل ل خسوى مهنا ول حتر
ؿىل إهخاح اهلفاُمي.
ذزسا ًعـة
اًسؤال ّاّلي ٌض حَ ً
معَ َّة ظصخ ا ٔلس ئةل هكوخة حبص ثخبٔزحج تني خصصثني .من هجةُ ،ياك ّ
اسدِـاتَ حصافلَ ملسّ مة ظوًةل حتخوي ،كاً ًحا ،ؿىل الٕخاابث اهلُيخؼصت .ثكل الٕخاابث اًّيت حصمس ؿىل وخَ
اهلس متـة ؿالماث اس هتا ٍم ٕا ّما ٔلّنّ ا مل ثـفِم ٔبو ٔلّنّ ا ثـضـص ٔب ّن ّ
اًّشء اًوحِس اهلخوكّؽ مهنا ُو ُز ّاًص ٔبش
اًسؤال كري واحض اهلالمحّ ،اّلي ل ٌس خفّس ؾن يش ٍء واحض« :حسّ زين ؾن
ابهلوافلة .من هج ٍة ٔبدصىُ ،ياك ّ
ُشا اهلوضوغ ٔبنرث» ٔبو «ُي ابٕماكهم اًخّوضَح ٔبنرث؟»ُ .شٍ ا ٔلس ئةل كري جمسًة ول ّ
متت ً ٕالًِام تعةل .يف
س َاق ُشٍ اًـمَ َّة سُذّضح ّ
ٌَمـنل  ،وركل من ذالل اًخّـامي مؽ ثـسذًّة ّ
اًعـة حتسًس هوغ
اًعَحةٔ ،به َّ من ّ
اًسؤال اولسي ٔبنرث من كريٍ يف حالث حمسّ ذتّ .لكل ،وحسٌُل ارلبت واًخّجصتة س ميىٌّان ّ
اهلـنل من ثعوٍص
ّ
ُشٍ اًلسزت .كس ٌس خعَؽ ّ
اهلـنل ٔبن ٌسدضف زل ًدا ٔبسوذًا يف بً َّاث ثفىري ّ
اًعاًحة ٔبو ٔبن ٍصى ثياكضاث يف
اًعصًلة واًلكٌلث ا ٔلوسة ًَجـي ّ
اًعـة ٔبن جيس ّ
اًعاًحة ثـسزك اهلضلكة يف ما ثلوهلّ .لا،
ٔبفاكزُا ،وًىن من ّ
اًعف تبٔهكهل هلـاًية اًلض َّاث اهلعصوحة من كدي فصذ يف اولموؿةًُ ،س خوؾة ازلَؽ ٔب ّن ما هيم يف
جية ذؾوت ّ
اًفَسفي ُو ثعوٍص اًلسزت ؿىل ظَاكة ا ٔلس ئةل وًُس اهلضازنة ابلٕخاابث « ّ
ذاظ ًة ٔب ّن
اًخّمصٍن
اًضرع َّة»ّ .
ّ
حلِلي ًخالسم مؽ ؿسم اًدّضازك اب ٔلفاكز ّ
اًضرع َّة ،وركل ًـين اًـمي ؿىل خاهحني :إذزاك
ظصخ ّسؤال
ّ
ا ٔلفاكز اًّيت هيلَِا واًلسزت ؿىل إساكث وهتمُش مفاُمييا ومـخلساثيا ًًس خعَؽ اًخّوخَ إىل الٓدص تبٔس ئةل متىٌّيا
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من فِم ما ًفىّص تَ ذون اىلاوةل ًدس َريٍ ّ
اًعحَحة» ٔبو دلـهل ٌس خرصح مضمونً حسّ ذنٍ
ابّتاٍ «اًفىصت ّ
مس حلًاُ .شا ما ٌس ّمََ َُلي ابًيّلس ادلّ اذًلٔ ،بي اًلسزت ؿىل اًدّساؤل ؾن ٔبظصوحة من ذاذَِا ،و ّاّلي جية
فعهل ؾن اًيّلس ارلازجّ ،اّلي ًُـىن تخلسمي اذلجج واهلفاُمي تلصط الاؿرتاط .ميىن جضخَِ معَ َّة ظصخ
ا ٔلس ئةل ابًخّوًَس ،ما ًـين ٔب ّن ا ٔلفاكز جية ٔبن ثودل يف راث الٓدص (اولَة ؿىل ا ٔلس ئةل) ذون وضـِا يف مفَ
ؿىل صلك ممضوكة من ذالل ا ٔلس ئةل .ظصخ ا ٔلس ئةل ًـين ذَق مذيفّس وًُس جسىري جفوت.
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فردانٌّة األقوال

ذاظ َّهتا .مؽ ركلً ،عـة اؾخحاز ّ
لك ما
ثفرتط فصذاه َّة ا ٔلكوال مس حلًا الاتخاكز ٔبو اًخّ ّمزي اٌّّلان ًـعَاّنا ّ
دخىصا .ظح ًـاُ ،ياك ذامئًا تـغ الٕخاابث اهلفاحئة من ُشا اهليؼوز .وًىن ّ
حت
وسمـَ ذالل هلاص ّ
اًعف م ً
ابًًّس حة ً ٕالخاابث ا ٔلكي مفاخبٔت ،هفرتط ٔب ّن ّ
خجسس يف الاًزتام ابهلضازنة.
اًضلك ا ٔل ّول ّاّلي ثخّزشٍ اًفصاذت ً ّ
اًسريوزت ّتـي
هـين ُيا اهلضازنة ابًخّفىري واًخّبٔ ّمي ابلحامتلث اهلخـسّ ذت اًّيت حتمَِا اًفىصت اهلعصوحةُ .شٍ ّ
اًفَسفي ٕا ّما من ذالل إهخاح
اًفىصت فصًست وخشع َّةّ .لا ،جية ؿىل لك فصذ يف اولموؿة اهلضازنة يف اًخّمصٍن
ّ
ا ٔلفاكز ٔبو من ذالل الاصدداك مؽ ٔبفاكز الٓدصٍن وا ٔلدصايث .ول ثلذرص اهلضازنة ؿىل اهلوافلة ؿىل فىصت ٔبو
ؿسهما ،فِيي ّ
ثخعَة الاصدداك مؽ ظحَـة ا ٔلكوال اهللرتحة من كدي اًفصذ هفسَ ومن كدي الٓدص ،نٌل ثخعَّة
اًخّفاؿي مؽ اجّساكِا ،ومؽ اهليعق ّاّلي بٔهخجِا ،ومؽ ّ
حصهتا .وثمت ثكل اهلضازنة -نٌل ز ٔبًيا -من ذالل اًخّوضَح،
واىلاحجة ،والٕزحاث وكريُا من الً َّاث.
ّتصذُاٌ ،س خَزم اًخّفىري وا ٕلذزاك ،ما ّ
ًخعَة جمِوذًا من
اًخّموضؽ ّتاٍ مسبٔ ٍةل ما ،تلغ اًيّؼص ؾن مست ّ
ّ
اًس َاق جية اًلِام
ظلريا ابًًّس حة ٌَحـغ و ً
اًعَحة كس ٍىون ً
هحريا ابًًّس حة ٌَحـغ الٓدص .وركل ٔله َّ يف ُشا ّ
اًعفوف ا ٔلوىلٌَ .لِام هبشا ارلَاز ،جية ثفاذي اًفخ
تـمَ َّة ادذَاز فصذًّة توؾي ،ما كس ًعـة ؿىل ظَحة ّ
اًعالة و ّ
ا ٔل ّول وُو اًخّوخَ ًخىصاز ما ّمت كوهلٔ ،ب ٌمص صائ ٌؽ تني ٔبظلص ّ
اًعاًحاث .هـين ُيا اًخّوخَ ًخلََس ما ًلوم
تَ الٓدصٔ ،بي اولموؿة ٔبو اهلـَ ّمة ،وركل ٔل ّن الاهعِاز مؽ الٓدصٍن وا ٔلدصايث ح ٌّي سِ ٌي ومضمون وُشا ما
جيـهل صائ ًـا تني ا ٔلظفال .الاهعِاز ُيا ًضمن ؿسم ارلوفٔ ،ل ّن ّ
اًعفي تخىصازٍ هلا ّمت كوهل ٔبو فـهل من كدي
الٓدصٍن ل ٌضـص ابًوحستّ .
ًلدل ّ
ًخحول
اًعفي اهلـَّمة ٔلّنّ ا ابًلٌ ٌة ،مما جيـَِا ٔبؾلي ،و ٔبذزى ،وؿىل حق .لحلًاّ ،
ز ّذ اًفـي ُشا إىل ٍ
دوف من ارلعبٔ ،ما ٌس ّمََ َُلي «ابرلعبٔ ا ٔل ّول».
اًفَسفي إػِاز ٔبي زفغ ٔبو كدول ىلخوى
وزي خسًّ ا ٔبن ثـخفاذى اهلـَّمة ذالل اًخّمصٍن
اًسخة ،من ّ
اًّض ّ
ًِشا ّ
ّ
ٔبو صلك ثخزّشٍ ٔبكوال ّ
اًعَحة .وُشا ل ًـين ٔبّنّ ـا ل ثـس خعَؽ اًـوذت يف ٍ
لحق هلضلك ٍة ػِصث وًحسو ًِا
وكت ٍ
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ٔبه َّ ؿَهيا اًخّـامي مـِا تيفسِأ .ب ّما ابًًّس حة ٌَـالكة تني ا ٔلكصان ،فَضٌلن ؿسم حىصاز ما ّمت كوهل ،جية اًخّشنري
تبٔن واحست من كواؿس اٌَّـحة حمتث ّي يف الامذياغ ؾن حىصاز ما كاهل ّ
اًعاًة تيفسَ ٔبو ما كاًخَ ّاًزمِةل .جية ٔبن
ٍىون واذصًا ّ
ٌَعَحة ٔبه َّ يف حال ؿسم احرتام ُشٍ اًلاؿست ،سُمت «زفغ» ا ٔلكوال اهلعصوحة ؿىل اًفوزٔ .بحِانً
هالحغ ٔب ّن تـغ ّ
اًعَحة ًلرتحون ظَاكاث خمخَفة لٕخات ٍة واحس ٍت ،وركل ًخىصاز فىصت ّمت ظصهحا ذون اًخّـصط
«ًـلوتة» ؿسم الامذياغ ؾن اًخّىصاز .وىصى يف ُشا ارلَاز بً َّ ًة مثريت ًالُامتمٔ ،له َّ يف ُىشا حاةل هعَة من
ٌَساتلة ٔبو ّمعا إرا ٔبّنّ ا ٔبهخجت
مجَؽ ٔبفصاذ اولموؿة اًخّفىّص واًدّساؤل ّمعا إرا اكهت الٕخاتة «ادلسًست» معاتلة ّ
اًسؤال اًخّايلُ« :ي س حق ٔلح ٍس ٔبن
مفِو ًما خسًسً اٌَ .لِام هبشٍ اهلـاًية ،ثعصخ م ُّّست ادلَسة ؿىل اولموؿة ّ
ظاًة واح ٌس -ؿىل ا ٔلكئ -بن الٕخاتة اهللرتحة
ٌَخو؟»ً .صفغ اًلض َّة اهللرتحة جية ٔبن ٍصى ٌ
ًلول ما ّمت رهصٍ ّ
مىصزت .لٕزحاث ركل ،جية ٔبن ٌّشخ ٔبوخَ اًدّضاتَ تني الٕخاتخني وًفضَّ ي ٔبن ًشهص ظاحة الٕخاتة ا ٔل ّوً َّة.
ّ
يف حال اكن ُياك ٔبي صىوك ٔبو يف حال وحوذ ذالف يف اولموؿة حول ُشٍ اهلسبٔةل ،ابٕماكن اهل ُّّست تسء
ًخعَة ٔبن ًلوم لك فصذ من ٔبفصاذ اولموؿة ّ
ابختار ٍ
هلاص واهلحاذزت تخعوًت ّ
موكف واحض .ؿسم اًخّىصاز ،اًخّبٔنّس
اًسؤال سؤ ًال ً
فـال وما إرا اكن رو ؿالكة ابهلوضوغ
اًسؤال ،حتسًس ما إرا اكن ّ
من ٔب ّن الٕخاتة ّتَة ؿىل ّ
ّاّلي مت اًد ّساؤل حوهل ،وضف اًخّياكضاث اًاكمٌة يف كض َّة :كواؿس خمخَفة حتمي مذعَّحاث خمخَفة ثسؾو
اًسريوزت ثفصط ؿىل ّ
ّ
لك فص ٍذ من ٔبفصاذ اولموؿة الاس امتغ
اًضرط ىلاهكة اًيّلاص ابس خزسام مٌعلَُ .شٍ ّ
وثشنّص ما ًلوهل الٓدصونٔ ،ل ّن لك فصذ ؾصضة يف ٔب ّي وكت ٔلن ًُعاًة تخلِمي رشؾ َّة ما ّمت كوهلّ .
لك حتََي
اًس َاق ًمت
وكصاءت ّ
ذاظة وخشع َّة ً ٔلفاكز اهلعصوحة ميىٌَ ثوحَِ اًيّلاص يف مٌحى ذون كرئٍ ،له َّ يف ُشا ّ
اًدّضازك يف معَ َّة ظَاكة ا ٔلكوالّ ،لا فِيي كري مٌفعةل ؾن تـضِا اًحـغ :ثخحلّق من تـضِا اًحـغ،
ثخـ ّمق ،وحمتَضلك ابًخّحاذلُ .شا ًلوذن إىل خاهة بٓدص من حواهة اًخّ ّفصذ ،وُو مدس ٔب اهلسؤوً َّة اهلخض ّمن يف
اًفَسفي.
اًخّمصٍن
ّ
ل ّ
صم ٔب ّن لك هلاص ٌس خسؾي ذزخة من اهلسؤوً َّة ،ؿىل ا ٔلكي يف ما خيط ا ٔلفاكز اًّيت ًعصهحا اًفصذ هفسَ.
وًىن ؾيسما منيؽ اًلفز من موضوغٍ لٓدص والاهخلال من فىصت ٔلدصى ذون زتعٌِل ثح ًـا ٔلُواء خشع َّة ،وؾيسما
ً
جنـي اولموؿة حصنّز ؿىل فىصت واحست وثخفىّص فهياً ،عحح ّ
مسؤول مضي ًَّا ؾن ٔبفاكز
لك فص ٍذ يف اولموؿة
الٓدصٍن وا ٔلدصايث .وركل ٔله َّ ؾيسما ًلوم اًفصذ ابًدّساؤل حول فىصت دلـَِا ثحوخ ابيلفئ ،بو ؾيسما ّ
حينك
صلكِأ ،بو ؾيسما ٌس خرصح مضالكهتا اًضّ مي َّةً ،بٔذش ؿىل ؿاثلَ مسؤوً َّ ًة هحري ًت ّتاٍ ظاحدة اًفىصت واولموؿة
تبٔهكَِا .ويف ُشا ىصى مفازكة حمتث ّي يف اًخّايل :يف ؿسم متصنزٍ حول راثَ من ذالل إؾعاء ا ٔلوًوًّة ٌَخّم ّـن يف
ٔبفاكز الٓدصً ،لوم اًفصذ ابًخّ ّفصذ تسزخة ٔبؿىل وركل من ذالل حت ّمهل ُشٍ اهلسؤوً َّة .اًخٌّلسف مؽ ّاّلاث ًـين
حت ّمي اهلسؤوً َّة ٔل ّن اًفصذ يف ُشٍ اذلاةل ًلوم ابلس امتغ ً ٔلدصايث واًخّواخس مـِن .مؽ ركل ،وس ّ
دضف يف
ازلاؾي.
ُشٍ اهلسؤوً َّة اوضلاكًا نمجًا ؾن اًخّوحّص اذلاظي تني ّاّلاث والٓدص وتني ّ
اًفصذي و ّ
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حت ؾيسما ّ
ًـزس فصذاه َّة اًفىصت وُو اًخّبٍص ٔبو اًخّوضَحّ .
ًخجىل مـىن فىصت توضوخ،
ُياك خاهة بٓدص ُام ّ
ثخحول هلضمون ّ ٍ
ذاض خسًّا يف ؾلي ظاحهبأ ،بو
ٔبو ؾيسما ٍىون راك اهلـىن موضوؾ ًَّا
ًّ
ػاُصاي ،ميىن ًِا ٔبن ّ
من ًلوم تخبٔوًَِا ،وركل من ذالل لكٌلثَ .يف ُشٍ اذلاةلّ ،
حت ًو اكن ركل اهلضمون كري مٌاس ًحا ،ل جيوس
ذاظ ًة ٔبن تـغ اًلض َّاث اهلعصوحة اًّيت كس ثحسو ؾحثِّة ٔبو ثدّسم تحًِة قصًحة ،ميىن ٔبن ثحاقت
زفضَ ثسِوةلّ .
قين تـس ٔبن ًمت ثـسًَِا ٔبو ثوضَحِا .ميىن ًِشا ٔبن حيعي مؽ تـغ اًلكٌلث ٔبًضً ا اًّيت كس جُس خزسم
مبضمون ّ
حزوذُا تسللث قصًحة ؾهناُ ،شا إن مل حىن ذللهتا اهلحخىصت تـَس ًت ّ
لك اًحـس ؾن
يف س َاكاث كري مبًٔوفة ّ
يك .يف لك ُشٍ اذلالث ،إن اكهت ا ٔلكوال نّتة ؾن ملاًعةٔ ،بو ؿسم فِم ٔبو ٔبّنّ ا كري
مـياُا اًالكس َ ّ
مالمئة ،ؿىل ّ
اهلـنل ٔبن ًثق تعاحدة اًفىصت واولموؿة ،وًُس ٔبن «ًع ّحح» ٔبكو ًال ًُست تبٔكواهل .يف ُشٍ اذلاةل،
ؿىل ّ
اهلـنل ٔبن جيشة اهدداٍ اولموؿة وًعَة من ٔبفصاذُا ٔبن ًسًوا تبٓزاهئم حول هلعة حمسّ ذت ذون ٔبن ًـىس
ثضلك كري مدارش .ؾيسُا ،س َىدضف ّ
اهلـنل ٔبن اًـسًس من «اىلاولث
فىص ًت «حِّس ًت» وًعصهحا ٌَيّلاص ٍ
اًسريوزت كس حىون ٔبتعبٔ ،وًىهنّ ا حصتوًّة ،مدّسلة ومـعاءت ٔبنرث
ارلاظئة» كس ّمت ثعحَحِا ثضلك حِويُ .شٍ ّ
من دِاز ثعحَح « ٔبدعاء» ّ
خشط
اًعَحة .جية ٔبن هضَفٔ ،ب ّن ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًـسّ ل كض َّ ًة ظصهحا ٌ
بٓدص ،ذون إرن ّ
ًـزس فصذٍّهتاُ .يا ،ل ماكن
اًس ّحوزتً ،مت نخاتة امس ظاحدة ٔب ّي فىصت ٔبو كض َّة ،ما ّ
اهلـنل .ؿىل ّ
اًس ّحوزت ،جية اذلعول ؿىل موافلة
ٌَؼ «حنن»ً .خمت نخاتة ٔبي ثـسًي ملرتخٔ ،بو ثوضَح ًمت جضازنَ ؿىل ّ
ظاحدة اًفىصت ا ٔل ّوً َّة .وًىن جس خعَؽ اولموؿة إذاهة كض َّة ثحسو ًِا كري مالمئة يف حال اكن ُشا حنك ا ٔلكَح َّة:
ً
مثال ،يف حال حاهكت ا ٔلكَح َّة كض َّة ؿىل ٔبّنّ ا ل ّ
متت ٌَموضوغ تعةلٔ ،بو ٔبّنّ ا مذياكضةٔ ،بو ُمضَ ّو َصة .ذوز
اًخّحىمي ُو ادلّ وز اًوحِس ٌَمجموؿة هكجموؿة .ظاهلا ٔبن اهل ُّّست ل جس خعَؽ كدول ٔبو زفغ فصض َّة ٔبو حتََي،
رضوزي ٔلس حاة جصاقٌلث َّة
ؿىل اولموؿة ٔبن ثلوم تشكل من ذالل اًخّعوًت .حتسًس ٔب ّن ذوز اًخّحىمي ُشا
ّ
سايسً .مت ركل من ذالل اًخّوضَح ٌَمجموؿة ٔبّنّ ا كس ختعئ يف حوكِا ؿىل اًلض َّاث ،و ٔبه َّ
حبخةٔ ،ب ٌمص ٔب ٌّ
خشط واح ٌس ؿىل ظواة ،حذّو ًو اكن ضسّ ازلَؽ .مؽ ركلً ،يىن زصحيني :كاً ًحا ،ثدّسم
ابهللاتي ،كس ٍىون ٌ
ٍلوؿاث ّ
تلسز ٍىفي ًخىون اهلصحـ َّة ًِا ،ؿىل ا ٔلكي ٔلس حاة
اًعَحة تلسزهتا اًًّسخِّة ؿىل اىلاهكة اهلالمئةٍ ،
حتولث هم ّمة ذالل سريوزت اًخّمصٍنّ ،لا ً ُ َيعح
معَ َّة .ؿىل ٔب ّي حال ،ؿََيا ٔبن هحلى مذبُّٔحني لحامتً َّة حسوج ّ
ثضَ عة اًلض َّاث اهلصفوضة ؾوضً ا ؾن حموُا.
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ي
ّ
الرابط الجوهر ّ

اًفَسفي .ابًًّس حة ٌََحًِزت،
اًـاذي» واًيّلاص
هعصخ ُيا ثـحري ًَحًِزتٔ ،له َّ حيسّ ذ ابدذعاز اًفصق تني اًيّلاص « ّ
ّ
واكؽ ٔبو حوُص ا ٔلص َاء ل ٍوكن يف ٔبٌْس ّممزي تلسز ما ُو ٍوكن يف ؿالكهتا مؽ اٌَُْس .ما ًّحني هَانً ُو ثـصًفَ؛
واًخّـصًف ُيا ُو حتََي موضوغٍ مـزولٍ ٍ
ثعوزٍ ٔبو ّ
ثلرئٍ .ب ّما معَ َّة
واثتت يف حاًخَ ّاًصاُية تلغ اًيّؼص ؾن ّ
ٍ
جىِانث ٔبدصى فذسؾو إىل اهل َ َ
ضلكة ،وِم حاةل رُي َّة ٔبنرث حِوًّة وذًيامِّةُ .شا ل ًـين ٔبه َّ
هَان ما
فِم ؿالكة ٍ
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هفسَ ُمسز ًخا حتت ٍلوؿة من اهلواكف اهلدّسمة ابذلصنة ادلّ امئةّ ،لا فِيي ثـسّ ل
ًمت إتـاذ اًخّـصًف؛ وًىٌَّ جيس َ
و ّ
خحازا من ُشٍ اًيّلعة ،حمتث ّي اًـمَ َّة اًفىصًّة
ثلري اهلـىن ابس متصازًَ ،عحح من كري اهلمىن حتسًسٍ مس حلًا .اؾ ً
يف ادذحاز مسى ملاومة فىصت ٔبو مفِوم من ذالل حفٌِّل مبا ًحسوٌَ ،وُةل ا ٔلوىل ،قصً ًحا ؿَهيٌل ،ما س َُؼِص
اًـاذي» واًيّلاص
حسوذ هَاىهيٌل اًحًِوًّةً .يىون مدّسلني مؽ راثيا ،هلرتخ اهلحس ٔب اًخّايل :ا ّٕن اًـالكة تني اًيّلاص « ّ
خجسس يف ثفسري ُشٍ اًـالكة اًحًِوًّة واهل ُ َح ِّسذت ،وركل ٔل ّن ثفسري اًـالكة ٌسَّط اًضوء ؿىل
«
اًفَسفي» ث ّ
ّ
ؾيازصُا و ّ
ًلريُا.
ًيىون ٔبنرث ؾًَِّ ًة ووضو ًحا ،فَيـاٍن ادلّ زخة ا ٔلوىل من ُشٍ اًـالكة ثضلكِا ّاّلي هسجمَ يف اهلٌلزسة
اًعَاكة ،واًّيت جُس َخزسم ٌَخحلّق من الاس امتغ .هَف ًيا ٔبن ىزمع ٔبه ّيا يف ظسذ ٍ
هلاص ما،
اًفَسفِّةٔ ،بي إؿاذت ّ
اًفَسفي ميىن
وذاظ ًة ٔب ّن دعائط اًخّحاذل
فَسفي ،إرا اكهت اهلخحسّ اثث ل ٌسمـن تـضِن اًحـغ؟ ّ
ّ
اب ٔلوىل ّ
اًـَمي ا ٔلساس َّة« .إذَؽ مقَعم ًيخواخَ جبسسًيا»
ٔبن حمتث ّي يف ّتاوز وثلصًة اذلجج لٕػِاز ؾيازص اًحياء ّ
ًلول ٔبفالظون؛ ل ًـين ٔبفالظون مواهج ًة ًخحسًس ادلسس اًفائز ،وٕاهٌّل مواهج ًة ُسفِا ادذحاز ا ٔلفاكز واًـالكاث
اًّيت حتافغ ؿَهيا مضي ًَّاًُ .س من اهلمىن ٔبتسً ا الاؿرتاط ؿىل وحوذ ٔبو حضوز اًلكٌلث ،ميىٌيا الاؿرتاط ؿىل
اًـصيض ّاّلي حتافغ ؿَََ مؽ ٍ
لكٌلث ٔبدصى و ؿىل اهلبل ّاّلي
اس خزساهما ٔبو وػَفهتا فلطٔ ،بي ؿىل ّاًصاتط
ّ
هؼصاي.
ٍصثحعن فَِ َّ
اًعَاكة ِم ٔبذا ٌت حتمي مـِا اث ّفاكًا تني ا ٔلظصاف اذلارضٍن حول موضوغ اًيّلاص ٔبو حول ظحَـة
إؿاذت ّ
ادذالفاهتم ،وُو ٌ
ِلي ًلِام ٔبي هلاصُ .شٍ ا ٔلذات متث ّي اهلصحةل ا ٔلوىل ٌَؼ « ّاًصتط» ّاّلي حناول ٔبن
رشظ حل ٌّ
رُينّ ،
هفيس يف الٓن راثَ ،وركل ٔله َّ ًـين
ابًضلك ّاّلي حسّ ذنٍ ًّخون ،وزاتطٌ ٌّ
هوخسٍ هكحس ٔب .وُو زاتطٌ ٌّ
ٔبًضً ا ذَق حاةل من اًخّـاظف مؽ اهلخحسّ ج .ا ّٕن إؿاذت ظَاكة ٔبكوال الٓدص تخبٔ ٍّن ،تـس اذلعول ؿىل موافلة
ّ
اًّشًم تبٔن ًمت ثَرَط ٔبكواهلً ،خعَّة ؿسم الاذزتال ؾيس اًخّبٔوًي وثفاذي جسعَحِا تعصًلة اكزٍاكثوزًّة .نٌل
ٔبّنّ ا ثَُزم ؿىل اًخّمَزي تني فِم اذلجج اهلعصوحة واًفصوكاث ادلّ كِلة ،اًخّـسًالث ٔبو الاؿرتاضاث اًّيت ثحَج
اًّشًمٔ .ب ّما ّ
و ّاًيت هلوم تخلسميِا اس خجات ًة هلا ّمت ظصحَ من كدي ّ
ثضلك
اًضرط ّاّلي ٌسمؽ ٔبكواهل ُمعاك ًة ٍ
ارلاظة
اًسِةل :الاس امتغ ٔلفاكزن ٔبو لكٌلثيا ّ
بٓدص ،ف ُِجب ؿىل سٌلغ ما مسـَ رشٍىَ ،وُشٍ ًُست ابًخّجصتة ّ
ؾيسما ًحوخ هبا ٌمف بٓدص ميىن ٔبن ٍىون مؤهلًا خسًّا .وركل ٔلن ُشٍ اًخّجصتة ثسفـيا لٕؿاذت اًخّفىري مبا كَياٍ
تامتسف ،مذح ّمَني ما حيمهل اًحـس اًيّلسي اًيّاجت ؾن ُشا الاوضعاز .يف اًىثري من ا ٔلحِان كس وس خاء من
ّ
سجَي ،فِيي
اًضرط ّاّلي ًلوم تسوز اهلصبٓت ُمح ََ ًَا كَََلٌا .من نحِ ٍة ٔبدصى ،ىصى ٔب ّن ُمس َخ ِمـخيا ًُست تبةل ج ٍ
سايس وما ُو
ثرتمج ما مسـخَ جلكٌلهتا ّ
ارلاظة وثَرّط نٌل جس خعَؽّ .لا ؿََيا ٔبن هـصف هَف ّمنزي تني ما ُو ٔب ّ
هوي ،و ٔبن هخلدّي موث «زحاتة» فىصن ولك ما ى ّمتىن كوهل ٔبو إضافذًَ ،يلدي تبٔ ّن ٔبكوال الٓدص معاتلة ٔلكواًيا.
اث ّ
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وحص إىل ٍّ
حس ما.
ذكِق ّ ٍ
ثلِمي مسى اًخّوافق تني ظَلخني ِم معَ َّ ُة حماهك ٍة ذكِل ٍةًُ ،ست ممىٌة ا ّٕل توحوذ فى ٍص ٍ
اخنصاظيا يف ُشٍ اٌَـحة س َدِح ًيا فصظة اسدضفاف مضامني ٔبفاكزن وزؤًة هلاظ ضـفِا وحسوذُا.
ادلوُصي ّ
ابًّضوزت،
ىصى ُيا ٔب ّن ّاًصاتط
ٌضلك ٔبًضً ا وحست ارلعاة؛ وِم وحست حصوس يساثَ َّة ،كري ُم ّـب ؾهنا ّ
ّ
واًّيت حتخوي اهلضمون ثضلك مىث ّفٔ ،بي مَرّط ٔبو ه َّة اًفىصت اًّيت ّ
هـب ؾهنا ،كض َّة خمزتةل كاً ًحا ما هلفي
ؾن صلكِا وابظهنا .ؾيسما ثُعاػ ُشٍ اًوحست اًضّ مي َّة ،كس هخفاخبٔ هبا ٔبو وس خاء مهنا .إّنّ ا اهلحس ٔب ّاّلي ًو ّحس ٔبو
ًّودل بٔمثَخيا ،مٌخج ًة ازلةل ّ
نثريا.
اًضِريت «ُشا ٌض حَ ما حيعي ؾيسما ،»...اًّيت ٌس خـمَِا ا ٔلظفال واًىداز ً
ثضلك واحض ،جية اس خزالض اهلـىن اًحاظين ٔبو اسل ّميي ،من ذالل الاس خحوار ؿىل
رلَق ُشا ّاًصاتط ٍ
اهلفصذاث ٔبو اهلفاُمي اًّيت ّ
اًّضوزي ثعوٍص فن
اًـمًل من ارلعاةٌَ .لِام هبشاً ،عحح من ّ
جضلك ادلاهة ّ
الادذعاز يف اًالكمّ .لكل ،ميىن ّ
اًعَة من اهلخحسّ ج ٔبن ًعَف كض َّ ًة ثس َعة ،مج ًةل واحستّ ،
ثـب جص ٔبًَ ؾن
حوُص ما ًـيََ وحياول اًخّـحري ؾيَ من ذالل اًـسًس من ازلي اًّيت ًـمتّ اصدداوِا ،يف ٔبكَة ا ٔلحِان ،اهلـىن
تسل ٔبن ًضَئَُ .شٍ ازلةل اًوحِستِ ،م اًّيت س ُخىذة ؿىل اٌَّوخ ًخىون ّ
اًضاُست اذلرصًّة ًفىص ٍت معصوحة.
ؿََيا ٔبن ل هخفاخبٔ يف حال ظـة إجناس ُشٍ اهلِ ّمة ؿىل ٔبحسى ّ
اًعاًحاث و ٔبن هسفـِا ًعَة اهلساؿست من
ذوزي ،حتوًي تـغ ادلواهة ادلشزًّة من ا ٔلكوال
سمِالهتا لٕمتام اًـمي .س َىون من ّ
وزي ،ثضلك ّ
اًّض ّ
وزي ثـسًي تـغ مفصذاثَ.
ا ٔل ّوً َّة ًصحب ُشا ّاًصُان :ؾيسما ًحس ٔب دعاتيا ابلث ّضاخ ،ىصى ٔبه َّ من ّ
اًّض ّ
 .11التّف ّكر فً التّفكٌر

ادلوُصي ُو وحست ارلعاة ،وًىٌَّ كس ٍىون وحست ؿسّ ت دعاابث ،وِم رشظ إماكه َّة حسوج
ز ٔبًيا ٔبن ّاًصاتط
ّ
اًحسهييي ٔبّنّ ا كس حتمي مـِا تـسً ا ًخّعف ابًخّياكغ ٔبو ارلالف.
حواز .ؾيسما ختخَف معاذز ا ٔلكوال ،من
ّ
حاذي ّاّلي ًخو ّحة ؿَََ الاجّساق ،ثـسّ ذًّة ٔبحصاة ا ٔلكوال ل ثَُزم تبٔ ّي هوغٍ من الٕحٌلغ.
تـىس ارلعاة ا ٔل ّ
وزي يف تساًة اًيّلاص،
مؽ ركل ،اًيّلاص ًَُزم تيوغٍ بٓدص من اًوحست ،وِم وحست اهلوضوغٔ .بي ٔبه َّ من ّ
اًّض ّ
ثيوغ ٔبصاكل اًخّـحري ،حتسًس اًزوااي ٔبو اهليؼوز ّاّلي سُمت من ذالهل اًخّـامي مؽ مضمون
وتلغ اًيّؼص ؾن ّ
رضوزي ،وٕا ّل جنس ٔبهفس يا كائعني وكائعاث يف اًـحثِّة ،وا ٔلنه َّة ،واهـسام
اذلسًر .ثوحِس اهلـىن ،وًو حزئ ًَّا،
ّ
اًخّواظي .مبساؿست اهلوضوغ اهلو ّحس ،وذالل معَ َّة الث ّفاق ؿَََ ،س يىدضف الادذالفاث اهلفاُمي َّة اذلامةل تني
ظ َّاهتا زؤان ايلخَفة ٌَـامل من حوًياُ .شٍ الادذالفاث س خجـَيا حنسّ ذ ووس ّمي ّاًصُانث اًّيت س يروضِا ذالل
اًيّلاصٕ .اه َّ «خسل اهلساوي واهللاٍص» ،نٌل ًلول ٔبفالظون .ما ّاّلي جيـي موضوغ ٍ
وملاٍصا؟
هلاص
ً
مساواي ً
تعحَـة ا ٔلمص ،سدذّزش ازلةل اًخس َعة ،اًلض َّة اًوحِست اًّيت هـخبُا رضوزً ّ ًة ذامئًا ،صلك اهلضلكة .وهـين ُيا
اًلض َّة اًّيت س خعصخ مضلكة من ذالل سؤالٍ  ،ثياكغٔ ،بو مفازكة .وُيا س يواخَ هفس ّ
اًعَة :فن ادذعاز
اًالكم .وًىن ،كاً ًحاً ،يجـي كض َّخني ثخواهجان ،جية ؿََيا اندضاف هلِضة ٔبو ازيدني يف اًلض َّخني ا ٔل ّوً َّخني مل
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ًمت اًخّـحري ؾهنٌل توضوخ ووؾي .هَفٌل ًخو ّحة ؿََيا اًخّـ ّمق يف ٔبكوال ٔبحاذًّة ًخحسًس مـياُا واًيّ َّة اًّيت ثسفـِا
من ذالل إهخاح مفاُمي خسًست وكض َّة ثس َعة ،جية اًخّـ ّمق يف دعاتني خمخَفني ً ٕالمساك مبا جيـٌَِل ًخـازضان
ولٕػِازٍ .ؾيسُا سًذفاخبٔ تبٔه َّ يف تـغ الاحِان ا ٔلكوال اًّيت ثوظف ابهلخياكضةًُ ،ست نشكل اتسً أ ،لّنّ ا
ثدّسم ثسِوةل إؿاذت ظَاقهتا ،و ٔل ّن الادذالفاث ما تُهنا ثلذرص ؿىل تـغ الادذالفاث يف ذللث اهلـاين
واهلفصذاث ٔبو ؿىل تـغ اًفصوق ادلّ كِلة كري ادلوُصًّة .تُامن سّنى ٔب ّن ا ٔلكوال اًّيت حزمع ٔبّنا «ثدٌاول ّ
اًّشء
مبز ّنائ ًَّا.
هعِاز كري ّ
راثَ» ،حتمي وٍم ا ٍ
يف «هلس اًـلي ارلاًط» ًّحني اكهط هوؿني من اهلفاُمي :اهلفاُمي اًخّجصت َّةٔ ،بي الٓثَة من اًخّجصتة ،واهلفاُمي
ارلاًعة ،اًيّاّتة ؾن اًـلي .مفِوم «إوسان» ًبٔيت جبزئَ ٔالنب من اًخّجصتةٔ ،ب ّما مفِوم «ثياكغ» ف ُِحسزَ
اًـلي .وركل ٔله ّين بٔس خعَؽ إذزاك إوسان تـَيَ من ذالل ا ٔلؾضاء اذلس َّة ،وًىٌّين ل بٔس خعَؽ إذزاك
اًخّياكضاث مبساؿست ثكل ا ٔلؾضاء .ا ّٕن مفِوم «اًخّياكغ» مـلو ٌل (ما ًُسزك ابًـلي ذون اذلواش) 8فلط،
ابًسـي لٕهخاح
حمسوسأ ،بي ٔب ّن إحسازَ ٌس خَزم اًخّحََي و ّاًرتهَةً .حسو ًيا ٔب ّن اًخّفَسف مصثح ٌ
وًُس
ً
ط ّ
جصذ اًّيت س حق ورهصنُا .وًىٌّيا ىصًس
اهلفاُمي ،اًخّجصت َّة مهنا وارلاًعة اًيّاّتة ؾن اًـلي ،وُشٍ ِم سريوزت اًخّ ّ
ٔبن ىصنّز ُيا ؿىل إهخاح اهلفاُمي ارلاًعة اًّيت ث ّ
دضلك من ذالًِا اًفىصت اًواؾَة تشاهتا وتبً َّة معَِأ ،بي اًفىصت
جصذ من راهتا ًالخنصاظ يف معَ َّة ثفىري اهـاكيس.
اًلاذزت واًّيت ًخو ّحة ؿَهياٍ ،
ثضلك ٍ ّ
ذوزي ،اًخّ ّ
ادلاهة ٔالنرث ّتَ ًَّا يف ُشٍ اًـمَ َّة ًخواخس يف مصاحي مدىّصت ؿىل مس خوى اذلسش ّاّلي وس ّمََ ابذلسش
اًعفوةل جصؤاي حسصً ّة ٌَـاملٔ ،بي ٔب ّن ّ
اهليعلي .ثدّسم مصحةل ّ
اًعفةل حصى ٔبه َّ ميىن حسوج ٔبي يشء يف ُشا اًـامل،
ّ
ول ماكن يف ُشا اهليؼوز ًـيرص اهلفاخبٔت .وًىن مؽ اًوكتٌ ،س خىضف ّاّلُن «هؼام ا ٔلص َاء» من حوهل،
ٔبي ٔبه َّ ٍصتط تني ا ٔلص َاء ،واًاكئياث ،واًؼاُصاث مبحس ٔب ّاًرتاتط ّاّلي ّ
ٌضلك تساًة مسكل اًـليُ .شٍ
ثخحول تحطء ًخلوم تحًِية اهلاكن ،و ّاًزمان ،وا ًّس حخِّة ،واهليعق ،واٌَّلة ،واًوحوذ ّ
جلك ما
ا ًّصواتط اهلخـسّ ذت ّ
زلي وظالتة؛ زؤاي ث ّ
رضوزي ًدس ُُّّن اًـلي .الاس خسلل ٍمتث ّي
خخني وّشظ
حتمهل ُشٍ ّاًصؤاي اًث ّاتخة ٌَـامل من ٍ
ّ
يف مـصفة واكؽ ا ٔلص َاء ٔبو اًخّ ّـصف ؿَهيا ويف فِمِا ،ما ًؤذّي إىل اًلسزت ؿىل اًخّوكّؽ .ؿسم امذالك اًلسزت ؿىل
ًفّس ثفاحؤن اب ٔلحساج اًّيت ثخجاوس حسوذ ؾلَيا وثوكّـاثَ .اًخّحول ّاّلي
اًخّ ّـصف واًخّوكّؽ ًحًل اًـلي ،وُشا ّ
حتول ّاّلُن ّاّلي ٍصى يف اًحساًة َّ
لك يش ٍء ممىًٌا ،من ّمث ًحس ٔب ابًخّمَزي تني اهلمىن وكري
ه ُـىن تَ ُيا ُو ّ
اهلمىنّ ٍ ،ميزي لحلًا اهلامتهنٔ ،بي لك ما ُو ممىن يف حال ثوفّص ٍ
اهليعلي« :إرا
رشظ حمسّ ٍذ ،وُو ٔبساش اًفىص
ّ
حسج نشا ،فس َحسج نشا» ٔبو «إرا حسج نشا من هجة ،ونشا من هج ٍة ٔبدصى ،فس َحسج نشا»؛ ُشا
يك.
ّاًصتط ُو ٔبساش اًلِاش اًالكس َ ّ
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ًَعوز راثَ من خاهحني .ادلاهة ا ٔل ّول
خجسس اًخّمصٍن
ً ّ
اًفَسفي ،ؿىل صلك هلاص ٔبو كريٍ ،يف ذؾوت اًـلي ّ
ّ
ٍمتث ّي يف مالحلة اًدّساؤلث اًّيت ًعصهحا ؿىل هفسَ ،واهلضالكث ،واًخّحََالثٔ .ب ّما ادلاهة اًث ّاين فِمتث ّي يف
زؤًخَ ّلاثَ ذالل معَ َّة إمتام وػائفَ ،ويف اسدضفافَ بً َّاثَ اهلي ِخجة ٌَفىص وا ٔلدصى اًّيت ثوكف ،ثحعئٔ ،بو ّ
ثلري
ّاّتاٍ معَ َّة اًخّفىّصُ .شان ادلاهحان ًل ّشاين تـضٌِل اًحـغٔ ،ل ّن إذزاك اذلسوذ ٌساٍم يف حتسًس ظحَـة سريوزت
اًسريوزت ٌساٍم يف اًـمي ؿىل اًـمي ؿىل اذلسوذ جمسّ ذًا ٔبو ّتاوسُا .تشكل ىصى ٔب ّن اًخّفىري
ما ،وحتسًس ّ
ـاكيس ٌساٍم يف ثلسّ م اًفىصُ .شا ابًضّ حط ما ًـاين مٌَ اهلـَّمون يف اهلسازش ،وًعَلوهَ ّ
ابًضلك اًخّايل:
الاه ّ
«ل ٔبؾصف مارا ٔبحِة ؿىل ٔبس ئةل ّ
اًعَحة» ٔبو «اًيّلاص ًـوذ ابس متصاز ًيلعة اًحساًة ،ل ٔبؾصف هَف ٔبحـهل
ًخلسّ م»؛ ٔبي ٔب ّن مضلكهتم حمتث ّي يف ؿسم اًلسزت ؿىل حـي اًفىص ًخلسّ م .اذلي ُيا ل ٍوكن يف ثلسمي ا ٕلخاابث
ادلاُزت ّ
ٌَعَحة ًَـمَوا ؿَهيا ثّسؿة ،ول يف اكرتاخ مساز «خيصح اولموؿة من ا ٔلسمة» .ما جية فـهل ُو ذؾوت
ٔبفصاذ اولموؿة ٌَخّبٔ ّمي يف بً َّاث معَِم و ٔبفاكزٍم وما ًًذجوهَ من ثياكضاث واىزلق مـىن ،إخل .وركل من ذالل
تـغ اًلواهني اهلهنج َّة اًّيت حتسّ ذ ذوز لك ذلؼة ثفىّص واًلاًة مهنا.
ٍمتث ّي ادلاهة ا ٔل ّول من ُشٍ اًـمَ َّة يف وؾَيا تعحَـة ٔبكواًيا و ٔبفـاًيا ،ما ًخعَّة كسز ًت ؿىل ثعيَف ا ٔلكوال
وجسمَة ذوزُا ٔبو اًلاًة مهنا .ما ّاّلي هعصحَ؟ ُي ُو سؤا ٌل ٔبم فىصت خسًست؟ ُي جنَة ؿىل اؿرت ٍاط ٔبو
هلسّ م واحسً ا؟ ُي وسـى لٕػِاز ٔبو إزحاث فىصت ٔبم ٔبه ّيا حناحجٔ ،بو منضلكٔ ،بو ّهحني اب ٔلمثةل؟ ٔبو كس ىىون يف
اًّضوزي اًخّزَّط من « ٔبزًس ٔبن ٔبكول نشاُ ...شا
ظسذ ثفِّم ظوزت ما ،اس خـصاط وكائؽ ٔبو ثبٔوًَِا؟ من ّ
اًسائس
ًشنّصين جىشأ ...بزًس ٔبن ٔبضَف نشا »...ومن اًلكمخني اٌَّخني وسمـٌِل ً
نثريا « ٔبخي وًىن .»...من ّ
ًفصق ذكِق والٕضافة واًـوذت هلوضوغٍ ساتق واًخّحسًس ...لك ُشٍ « ّاًصقحاث» ل ثـين
اًسـي ٌَخّـََق والٕصازت ٍ
ّ
اًىثري ،وثدّسم ؿاذ ًت تـسم اًوضوخ ،ول ّ
متت هلا ًلال تعةل مدارشت .هوغ اًخّحََي ّاّلي هلرتحَ ؿائ ٌس ٔب ّو ًل ؿىل ه َّة
اًخّلكّم اًّيت جية حتسًسُا توضوخٔ ،ل ّن اهلخلكّمة كاً ًحا ثـُش ثكل اًيّ َّة «هصقحة مَ ّحة يف اًخّلكّم»ٔ ،بي هصقحة يف
اًحوخ ثّشء ما ابقت رُهنا وحصقة إدصاخَ تبٔرسغ ٍ
وكت ممىنُ .شا « ّ
اًّشء اهلحاقت» ؾحازت ؾن بٓزاء
ّ
اًعـوابث اًّيت
صلكياُا من ذالل زتط ٔبص َاء تحـضِا اًحـغ ،جنِي ظحَـهتا وذوزُاُ .شا ادلِي ّ
ًفّس تـغ ّ
ًفّس اًخَّـمث ،وتـغ اًخّياكضاث ،وا ًّرتاحؽ ؾن ا ٔلكوال .إذزاك ما هو ّذ كوهل
كس هواهجِا ؾيس ظَاكة ا ٔلكوال ،نٌل ّ
ًـين اًـمي ؿىل ظلي ا ٔلكوال حسة كاٍهتا اًّيت ثـمي ّ
هكؤرش ٌساؿس ؿىل وضؽ تًِة اًفىص .كس ًحسو ًيا ٔبحِانً
جضو ًصا .حزامن اًلِام ابًفـي وزؤًة ّاّلاث ثلوم
يف اًحساًة ٔب ّن حماولثيا يف اًخّعيَف ٔبو اًخّحسًس حزًس ٔبكواًيا ّ
ثعوز اًلسزت ؿىل
تشكل اًفـي ّاّلي ميىن ٔبن ًُـخب ُوخيخب وـامي اوضعاز ًع ّـة اهلِ ّمة ،وًىن مؽ اًوكت ومؽ ّ
اًسريوزت يف ب ٓ ٍن واحسٌ ،ساٍم ُشا ّاًزتامن يف جسَِي معَ َّة اًخّفىري واًخّـحري من
اًخّواخس «ذاذي» و«ذازح» ّ
ذالل ثوضَح ما ّمت فِمَ.
كول اًلكٌلث ًـين اًخّفىريً ،لول ًيا َُلي ،مؤنّسً ا ٔبه ّيا ّ
هخوٍم ؾيسما هـخلس ٔبه ّيا هفىّص ذون ٔبن هعَف اًفىصت
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ابس خزسام اهلفاُمي .اًيّ َّة ،اذلس ،الاهعحاغ ،اذلسش ...مجَـِا ٔبصاكل ٔلفاكز كري معاتلة ،كري اكفِة وخماذؿة،
ٔبي ٔلفاكز كري واؾَة تشاهتاًِ .شٍ اهلسَّمةّ ،
ولك اهلسٌَّلث ،حسو ٌذ ثـصفِا ،وًىهنّ ا ثسزك فائسهتا ٔبًضً أ .بن هـصف
ما هلوهل ًـين ٔبن هلول ما هلوهلٔ ،بن هفعح ؾن ه َّة ٔبكواًيا ،و ٔبن حنسّ ذ صلكِا ،و ٔبن هعَف ؿالكهتا مبا كِي كدَِا.
اًفَسفي ثضلك ؿام ،ل هـين هبشا واحة اًـمي ؿىل ّ
ثـنل مععَحاث
وًىن ،ونٌل ُو اذلال يف اًخّمصٍن
ّ
حوُصي» ٔبو كريُا من اهلععَحاثّ ،
حت وٕان مل ٍىن ثـَّمِا
جمصذ»« ،
ّ
ومفصذاث نؼ «فصض َّة»« ،اؿرتاط»ّ « ،
مسددـسً ا يف ٍ
وكت لحق .ل ىصنّز ُيا ؿىل اهلـصفة وٕاهٌّل ؿىل اهلِازت ،ول ؿىل اًـنل وٕاهٌّل ؿىل اًلسزت ؿىل
اس خزسامَ؛ ىصًس ٔبن ح ّمتصن ّ
اًعاًحة ؿىل اًخّفىّص يف ثفىريُأ ،بي ٔبن حتاول حتسًس ظحَـة ما ثـلول .مبـىن بٓدص،
ارلاظة ،اًخّلصًخِّة وكري اهلـخاذت ،ومن ّمث اًلكٌلث
اًلكٌلث اًّيت جس خزسهما ل هتم،
اتخساء من لكٌلهتا ّ
ً
الاظعالحِّةٔ ،النرث ذكّة اًّيت سدذـَّمِا من ذالل اهلٌلزسة اًفَسفِّة .ما هي ّم ً
فـال ُو ٔبن حىّس دمت اًفوزًّة
مضين هلا ُو ّتني ،وركل ًخيفعي
ّاّلي ٍصتعِا جالكهمأ ،بن ثؼحفص ًخخـ ّمقٔ ،بن ثـفذح مذ ًّ
يفسا ًخًذلي من ما ُو ّ
ّاّلاث ؾن هفسِا وًخعحح اًفىصت موضوغ ثفىّ ٍص ّلاهتا .بٓزاؤن حلائقً ،لول ابساكل ،وًىن ثّشظ ٔبن وسمؽ ما
هخلصة مهنا.
ثلوهل .حلِلة بٓزائيا كس ل حىون ذامئًا حِامث هـخلس؛ فَيحاول ٔبن ّ

الفصل الحادي عشرة
االستشارة الفلسفيّة

الاسدضازت اًفَسفِّة ٔبو اًـَاذت اًفَسفِّة ؾحازت ؾن ممازسة ًُست مٌدّش ًت يف فصوسا نٌل ُو حاًِا يف ُوًيسا،
اس حاهَا ،إًعاًَا ٔبو اًولايث اهلخّحست ا ٔلمصٍىِّة ،وختخَف ظصكِا و ٔبساًَهبا ومٌاٌمِا من ممازش لٓدص .يف ُشا
عوزاث واهلياًم اًّيت وس خزسهما يف معَيا ّاّلي ىزاوهل يف ُشا اولال مٌش س يو ٍاث ؿسًست.
اًيّط ،هعصخ اًخّ ّ
.1

المبادئ

ا ًّعحَـاه َّة 9اًفَسفِّة
ذالل ا ٔلؾوام ا ٔلذريت تسى ٔب ّن ُياك زايخ ّتسًس ُ ّحت ؿىل اًفَسفة .تبٔصاكهل ايلخَفةٍ ،زمع ُشا اًخّجسًس
خييّ .مت اس خلدال و ّاًرتحِة
اكذالغ اًفَسفة من إظازُا
ّ
ادلامـايت ادلّ ز ّ
ايس ارلاًط اهلدّسم مبصنزًّة اهليؼوز اًخّاز ّ
9
مشُة فَسفيً ،خّزش من ّ
اًعحَـة مصح ًـا ًلكّ واكؽ وحلِلة( .مالحؼة اهلرتمجة)
ٌ
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وحِواي ،تُامن ًـخبٍ اًحـغ الٓدص دِاه ًة
رضوزاي
فسا
هبشا اًخّو ّخَ ٍ
ًّ
ًّ
تعصق خمخَفة ،حِر ٍصاٍ اًحـغ مذيّ ًّ
اًـَمي وهمازاث
سوكِّ ًة ،اتفِ ًة ،ثامتىش مؽ حلد ٍة اتزخي َّة سعح َّة .فىصت ٔب ّن اًفَسفة ل ثلذرص ؿىل اًخّح ّحص ّ
ارلعاة و ٔبّنّ ا ٔبًضً ا ممازسة معَ َّةِ ،م واحست من «اهلس خجسّ اث» اًفَسفِّة اًّيت رهصنُا .ظح ًـا ُشا اهليؼوز
صلك مععَح اًفَسفة ٔب ً
ابًسـي ٌَحوكة ّاّلي ّ
ظال؛ مؽ
سيل ّ
ًُس م ً
دخىصأ ،له َّ ميث ّي فىصت اًـوذت ًالوضلال ا ٔل ّ
اًـنل ٔب ّن اًوخَ «اًـَمي» ٌَفَسفة ٔبتعن ُشا اًحـس ذالل اًلصون اهلاضَة.
مؽ ركل ،و ّ
اًسوس َوًوحِّة
تلغ اًيّؼص ؾن ادلاهة «اهلـصوف» ًِشٍ اذلاةل ،ثحسّ ل اًخّ ّلرياث اًث ّلافِّة واًيفس َّة و ّ
وكريُا ّاًيت ثفعي حلدخيا اًخّازخي َّة ؾن اًَونن اًلسمي ً
خشزيّ .تس ادلّ ميومِّة
مثال مـعَاث اهلضلكة ٍ
ثضلك ّ
الاظ ِعالخ ُخشوز يف َبؾٌْلل ٔبزسعو
سايس يف ؿَسَ م ث َُّلري اذل َلِلة واًوا ِكؽ واهل َ ْـ ِصفة واً ِل َمي ًِٰ.شا ْ
( ِا ْؾ ِخلاذ فََْ َس ِف ّي َب ِ ّ
و ٔبفالظون) 10هفسِا ُمجب ًت ؿىل ٔبن متثُي ٔبمام اًخّازخي ٌَمساءةلٔ ،له َّ ًعـة ؿىل ذَوذُا ثفاذي ّنائ َّة
وحتسايهتا .تشكل ،جية ؿىل اهلٌلزسة اًفَسفِّة -نٌل ُو حال اهلشاُة اًفَسفِّة-
اولمتـاث اًّيت ثعَف مضالكهتا ّ
تياء ؿىل ّ
اًؼصوف اهل ّودلت ًِشٍ اهلعفوفة الٓه َّة .وركل ّ
حت ًو تسى
تَوزت اهخٌاءاث ثامتىش مؽ ماكّنا وسماّناً ،
يف ٍ
لحق ٔبه َّ ص حَ مس خحَي ثفاذئ ،بو ارلصوح ؾنٔ ،بو ّتاوس اهلسائي اًفَسفِّة اًىبى اًّيت ظاهلا
وكت ٍ
ّ
فَسفي ّ
تلغ اًيّؼص ؾن صلك اهخٌاءاث ثكل اهلسائي.
صلكت ،وًـعوز ،معفوفة ٔبي ثفىّص رو ظاتؽ ٍ ّ ٍ
خيي وادل ّلصايفّّ ،لا فِيي مصنزًّة فامي هعصحَ ُيا.
ثًذلس ا ًّعحَـاه َّة اًفَسفِّة دعوظ َّة اًفَسفة يف ّ
اًس َاكني اًخّاز ّ
ٌ
مـضـش يف كَة
اذلَوي
ذاظا ،و ٔب ّن حوُصُا
ّ
ثفرتط ا ًّعحَـاه َّة اًفَسفِّة ٔب ّن اهخثاق اًفَسفة ًُس حسَ ًاث ًّ
الٕوسان وٍىسو زوحَ .وركل ل ًَلي فىصت ٔب ّن تـغ ا ٔلوكاث ٔبو ا ٔلماهن كس ثحسو ٔبنرث حمت َّةّ ،تَ ًَّا ،مالءم ًة
ؿنل ٔبو مـصف ٍة .اًاكئياث اًخّشًّة ثدضازك ؿاهلًا واحسً ا –
ٔبو ٔبساس َّة ٔبنرث من كريُا لهخثاكِا نٌل ُو حال ٔب ّي ٍ
ابًصمغ من اًخّمث ّالث ّاًالمٌهتَة اًّيت ّ
جضلك س ًّسا ٔبمام ُشٍ اًوحست – نٌل ٔب ّن ػصفٌا ٔبو ظحَـخيا مضرتنة –
ّ
ابًصمغ من اًًّسخِّة اًث ّلافِّة واًفصذًّة – وؿََيا ٔبن هـَس إجياذ ،وًو تعصًل ٍة حًٌَِّة ،ؿسذًا من اًيٌّلرح اًفىصًّة
ّ
خيي»ٔ ،بو ؿىل ا ٔلكي ّ
ا ٔلظَ َّة اًّيت ّ
جضلك تـغ ؾيازصُا .جس متسّ اًفىصت ّكوهتا من
جضلك ؾٌلذ اًفىص «اًخّاز ّ
إحصائُّهتا ومشوً َّهتاّ ،لا ًخو ّحة ؿىل ا ٔلفاكز ا ٔل ّوً َّة اًخّواخس يف ٍّ
لك مٌّا .بًُٔست ُشٍ فىصت اًخّشنّص
ًـصف ًّالك مٌ ّا ؿىل
ا ٔلفالظوه َّة ،تخـح ٍري بٓدص ومن ساوً ٍة ٔبدصى؟ هبشا ثعحح اهلٌلزسة اًفَسفِّة اًًّضاظ ّاّلي ّ
ثـصف اهلٌلزسة اًفٌ َّة ًّالك مٌّا ؿىل ؿامل ا ٔلصاكل ّاّلي ٌسىٌَ .وركل حسة
ؿامل ا ٔلفاكز ّاّلي ٌسىٌَ نٌل ّ
اهللسزاث اًفصذًّة ّ
ًلك خش ٍط ،ذون اهلعاًحة تبٔن ىىون مجَـيا اكهط ٔبو زميباهسث.
ّ
اهلخعَّة اهلزذوح
ُياك حىٌلن مس حلان صائـان جية فعٌَِل ًفِم اهلهنج ّاّلي هعصحَ ُيا .اذلنك اهلس حق ا ٔل ّول ُو الاؾخلاذ
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اًفَسفي – ثلذرص ؿىل خنحة فىصًّة ،ما ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل الاسدضازت
تبٔ ّن ممازسة اًفَسفة – وابًخّايل اًيّلاص
ّ
حَـي ً ٔل ّول – ُو اؾخحاز اًفَسفة ملذرصت
اًفَسفِّة .اذلنك اهلس حق اًث ّاين ،تـىس ا ٔل ّول – وُو موكّ ٌي ظ ٌّ
ابًفـي ؿىل خنحة فىصًّة ،ابًخّايل الاسدضازت اًفَسفِّة ل ميىن ٔبن حىون فَسفِّةٔ ،لّنّ ا مذاحة ٌَجمَؽُ .شان
اذلىٌلن اهلس حلان ّ
وضلاق واحسً .حلى ؿََيا ٔبن ه ُؼِص يف ب ٓ ٍن واحس ٔب ّن اهلٌلزسة اًفَسفِّة مذاحة
ًـبان ؾن ا ٍ
ٌَجمَؽ و ٔبه َّ ًرتث ّة ؿَهيا مذعَّحاث مـ َّية ّمتزيُا ؾن اًيّلاص اًخس َط .ابلٕضافة ّلكل ،سُذو ّحة ؿََيا ثحُني
فيس ،وُو ذَطٌ ٌسِي اًوكوغ فَِ.
اًفصق تني الاسدضازت اًفَسفِّة واًيّفس َّة ٔبو اًخّحََي اًيّ ّ
ارلعواث ا ٔلوىل
ذخايح ًفصط هفسَ ًَىون ا ٔل ّولٔ ،النرث ظحَـ َّة ،و ّاّلي جية
«ما ّاّلي ٔبىت تم إىل ُيا؟» ُشا ّ
اًسؤال الاف ّ
ثسزش ً
مسذال إىل اًفَسفة
ٔبن هعصحَ ذامئًا ؿىل الٓدصٍن وؿىل ٔبهفس يا .من اهلؤسف ٔبن ل ثخذسئ لك مـَّمة ّ
اًسارخةٍ .متىّن ّ
ثـوذ مٌش س يواث ؿىل زاتتة يف ادلّ زاسة
اًـام ادلّ ز ّ
ايس هبشا اًيّوغ من ا ٔلس ئةل ّ
اًعاًة ّاّلي ّ
من ذالل ُشا اًخّمصٍن اًخس َط من اسدِـاة زُانث وحتسّ ايث ُشٍ اهلاذّت اًلصًحة اًّيت ثعصخ جساؤلث ّ
حت
اًسؤال وثـسّ ذ الٕخاابث اهلمىٌة رسؿان ما ثُف ّجص ثفاُخَ ّ
اًؼاُصت.
حول اًحسهي َّاث .ظـوتة الٕخاتة ؿىل ُشا ّ
اًسعح َّة اًّيت وس خزسهما ًخفاذي
ظح ًـا ًَحسج ُشا اًخّفجري ،جية ؿسم الانخفاء تواحست من الٕخاابث ّ
اًخّفىري ابٕخاتة حلِلِّة .يف اًـسًس من الاسدضازاث اًفَسفِّة حىون الٕخاابث ا ٔلوىل اكًخّايلٔ « :لهين ل ٔبؾصف
ثـصف ؿَهيا ٔبنرث»ٔ ،بو « ٔله ّين ٔبزًس ٔبن ٔبؾصف ما ًلوهل
اًىثري ؾن اًفَسفة»ٔ « ،له ّين همخّمة ابًفَسلة و ٔبزًس ٔبن ٔب ّ
اًفَِسوف ؾن اًخّايلُ .»...يا جية ظصخ ا ٔلس ئةل ذون ثو ٍان لٕػِاز اهلسَ ّماث اًّيت ثخىمتّ ؿَهيا ُشٍ
الٕخاابثٔ ،بو اب ٔلحصى ّاًالإخاابث .س ُخؼِص ُشٍ اًـمَ َّة تـغ ٔبفاكز ّاّلاث ( ٔبي ّ
اًضرط اهلضازك يف
عصق إًََ ،مما ًضعص ّ
اًضرط ؿىل اًخّموضؽ ّاّلي ل
الاسدضازت) حول اًفَسفة ٔبو ٔب ّي موضوغٍ بٓدص ًمت اًخّ ّ
َخـصف ؿىل ذَفِّة ما ًفىّص تَ – نٌل ُو اذلال يف
مفص مٌَ يف ُشٍ اهلٌلزسة .وُشا ًُس ٔل ّن اهلٌلزسة ثسفـَ ً ّ
ّ
فيس – وٕاهٌّل ٔلّنّ ا ثسفـَ ٌَمجاسفة تفصض َّة ٌَـمي ؿَهيا.
اًخّحََي اًيّ ّ
ابًّضوزت تشزًـة
اًسخة ا ٔل ّول ُو ٔب ّن اذللِلة ل ثخلسّ م ّ
ُشا اًخٌّلسف هم ٌّم ًس حخني ًع ّحان يف ظَة معَياّ .
ا ٔلماهة ٔبو «ا ٔلظاةل» ّاّلاث َّة ،كس حىون ّ
خشزايُ .شا اًخّضاذ مدين ؿىل مدس ٔب ٔب ّن ّاًصقحة يف
حت مذضاذّت مـِا ًّ
اًىثري من ا ٔلحِان ثخـازط مؽ اًـلي .من ُشا اهليعَق ،ل هي ّم إن اكهت ّاّلاث مَزتمة ابًفىصت اًّيت ثعصهحا ٔبم
ل .يف اًىثري من الاحِان وسمؽ اًخّايلً« :ست مذبٔنّسً ا ممّا ٔبكول ( ٔبو سبٔكول)» .وًىن ما ّاّلي حصًس ٔبن حىون
مذبٔنّسً ا مٌَ؟ ٔبًُس ُشا الازثَاة ّاّلي س ميىٌّيا من ادذحاز فىصثيا؟ ٔبًُس اًخّبٔهَس ُو ّاّلي س َعسّ ُشٍ
ًة من ا ٔل ّولٔ -ب ّن ُياك ٌ
رضوزي جية ٔبن ًخواخس لس خزسام
متاسف
اًسخة اًث ّاين -وُو كص ٌ
ٌّ
اًسريوزت؟ ّ
ّ
اًلسزت ؿىل اًخّفىري واًخّفىّصُ .شا اًخٌّلسف ُو ٌ
سايس يف اًخّفِّم ّاّلي وسـى لس خلصائَُ .شان رشظان
رشظ ٔب ٌّ
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ل ًـَلان ّاّلاث يف معَ َّة اولاسفة تبٔفاكزُا اىلسّ ذت ،وٕاهٌّل جيـالن اولاسفة ثدّسم حبصً ّ ٍة ٔبنب .جس خعَؽ اًـاهلة ٔبن
ثياكش ا ٔلفاكز اًّيت ًن ج ُّشك فهيا ا ٔلن تعصًلة مهبمة ،وركل ذون ٔبن متيؽ تـغ ا ٔلفاكز من ٔبن ثـجهبا ٔبو
ثياس هبا ٔبنرث من كريُا.
اًسؤال ًُعصخ هلـصفة اهلضلكة ،نٌل ًو سبًٔيا «ما ُو سؤاكل؟»ٔ ،بي ٔبه َّ
«ما ّاّلي ٔبىت تم إىل ُيا؟» ُشا ّ
اًّضوزًّة وزاء اٌَّلاءّ ،
حت فامي ًو اكهت ُشٍ ادلّ وافؽ كري واذصة ٔبو كري ُم َسزنة متا ًما يف
سؤا ٌل ًخحسًس ادلّ وافؽ ّ
اًحساًةٕ .اه ّيا هخلكّم ُيا ؾن معَ َّة حتسًس .تـسما ًمت اًخّـحري ؾن فصض َّة وثعوٍصُا ً
(ثضلك مدارش ٔبو من
كََال
ٍ
اًسائةل إؿاذت ظَاكة هلا مسـخَ .ؿاذتًّ ،
ًـب ّ
اًضرط اولَة ؾن ز ٍفغ ٔب ّو ٍ ّيل – ٔبو كدول
ذالل ٔبس ئةل) ،ثلرتخ ّ
مجي نؼ «ما كَخَ خمخَف»ُ« ،شا ًُس ما ٔبزذّث كوهل» .ؾيسُا
ٌَعَلة ادلسًست اهللرتحة من ذالل ٍ
جمامي – ّ
اًعَلة اهللرتحة ٔبو ثـسًي ٔبكواهل ا ٔل ّوً َّة .يف اذلاًخني ،ؿىل اولَحة
اًسائي حتََي ما مل ًـجحَ يف ّ
س َلرتخ ؿَََ ّ
اًعَلة اهللرتحة كس ذاهت ارلعاة ا ٔل ّويل ثسخة ثلَريُا ًعحَـة اهلضمون (هشنّص ٔبن
ٔبن حتسّ ذ ما إرا اكهت ّ
ممىن) ٔبو ٔلّنّ ا ذاهخَ تدسََعِا اًضّ وء ؿىل ما مل حىن اولَحة حصاٍ ٔبو ثـرتف
اًسائي ل ًد ّسم ابًىٌللّ ،لا فِشا ٌ
ّ
فَسفي -ىصى اًخّحسي اًىدري ّاّلي ًعصحَ اًيّلاص مؽ الٓدص :ؾيسما هلدي ٔبن
تَ يف دعاهباُ .يا -ؿىل مس خوى ّ
اًعسى جماسف ٌة
«ىزن» لكٌلثيا ،وُو متص ٌٍن ٌ
ظـةً ،عحح اهلس متؽ مصب ٓ ًت ل حصمح ثـَسن تلسوت ّلواثيا .ظـوذ ّ
و ُّسف يف هجَيا هلساُا.
ثضلك
مضوص ٔبو كري واحض ٍ
ؾيسما ًحسو ٔب ّن ما مت اًخّـحري ؾيَ يف اًحساًة ل ميىن إؿاذت ظَاقخَٕ -ا ّما ٔله َّ ّ
ٍ
اًسائةل ٔبن ل ثرتذّذ يف ّ
ثضلك خمخَف .إرا اكن
ٍىصز ما كاهل ٔبو ٔبن ًعَلَ ٍ
اكف -ؿىل ّ
اًعَة من اولَة ٔبن ّ
اًخّفسري ابًف ّ
اًعول ٔبو إرا حت ّول ّلزًـ ٍة ًخرصًف الاهفـال (من ذالل زتط ؿسّ ت ٔبص َاء تحـضِا ٔبو تعصًلة
ٌَسائي ٔبن ًلاظؽ اولَحة جبمةل اكًخّاًَةً« :ست مذبٔنّسً ا ٔب ّين فِمت وهجة ٔبفاكزك.
ذازخة ؾن ّ
اًس َعصت) ،ميىن ّ
اًسائةل ٔبن ثلرتخ اًخّمصٍن اًخّايل« :رل ّيص يل يف مجةل ما
مل ٔبفِم مـىن ما ثلوًَيَ» .يف ُشا اهلوكف ابٕماكن ّ
ثـخبًيَ حوُص ما حصًسٍن كوهل»« ،فامي ًو اكن ؿََم ٔبن ّ
ثـبي ّمعا ًسوز يف رُيم جبم ٍةل واحست ،مارا
اًعـوتة اًّيت ثواهجِا يف ُشا اًخّمصٍن ،وركل ٔلّنّ ا
س خىون ثكل ازلةل؟» .ؾيسُا س خلوم اولَحة ابًخّـحري ؾن ّ
اًعـوتة.
سرتى ٔبّنّ ا ل جس خعَؽ ظَاكة ٔبكوال واذصة وملذضحة .اًوؾي اهلصثحط ابًخّفَسف ًحس ٔب ؾيس إذزاك ُشٍ ّ
اًخّبٔوًي الٕصازي واًخّمَزي
تـس ٔبن ًمت ثوضَح فصض َّة اًحساًة حول ظحَـة اًخّفَسف اًّيت ذفـت ّ
اًضرط رلوط ّتصتة اهللاتةل ٔبو تـس فِم
اهلوضوغ ّاّلي ٌضلهل ،حيني وكت إظالق سريوزت «اًخّبٔوًي الٕصازي» اهلوظوف يف ٔبؾٌلل ٔبفالظون .اًـيازص
ا ٔلساس َّة اًّيت ّ
جضلك اًخّبٔوًي الٕصازي ِم ما وس ّمََ تؼ «ا ٔلظي» و «اًخّمَزي» .سًدس ٔب اًسريوزت مبساءةل
ّ
اًضرط ؾن فصض َّخَ من ذالل ظَة ثـََي دِازٍ .وركل ٕا ّما ؾن ظصًق اًـوذت ً ٔلظي« :هلارا اس خزسمت
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اًعَاكة؟» ٔبو «ما اًلاًة من فىصثم؟» ،وٕا ّما ابس خزسام اًخّمَزي« :ما ُو ٔبٍم ؾيرص من ؾيازص ظصحم
ُشٍ ّ
اهلخـسّ ذت؟» ٔبو «ما ِم اًلكمة اهلفذاحِّة يف مجَخم؟» .يف ُشٍ اهلصحةل من اهللاتةل ًمت اس خزسام ا ٔلذاثني
ذوزي.
اهلشهوزثني ٍ
ثضلك ٍ ّ
ؿىل ا ٔلكَة ،س َحاول ّ
اًضرط اٍهتّ ّصة من ُشا اًيّلاص ابٌَّجوء إىل وسخِّة اًؼصوف ٔبو إىل ؿسم اًخّحسًس
من ذالل مجي صخهية ابًخّاًَةُ« :شا ًـمتس ؿىل« ،»...ا ٔلس حاة نثريت« ،»...مجَؽ ازلي واًلكٌلث هم ّمة».
اهلخىصزت،
ادلّ فؽ حنو الادذَاز وا ٕلحداز ؿىل ثوحَِ وحتسًس اًخّفىّص ٌساؿسان ؿىل حتسًس ا ٔلسس واًـيازص ّ
واًثّواتت ،واهلسٌَّلث وركل لدذحازُا لحلًا .تـس ممازسة اًـوذت الٕصازًّة ؿسّ ت ّمصاث من ذالل اًـوذت إىل
ٕظاز ما ً ُ ّحني ٔبسس اًخّفىّص واهخٌاءاثَ ا ٔلساس َّة .يف اًوكت راثَ ،حصثُة اهلفاُمي
ا ٔلظي واًخّمَزيًَ ،ؼِص ا ٌ
ؾيرصا ذزامًِّا ُوخيصح اًلكٌلث من
واهلععَحاث هبصمِّةّ -اّلي ثلوم تَ ظاًحة الاسدضازت مبسؤوً َّةًُ -ضفي ً
كوكـة اًخّـسذًّة كري اىلسّ ذتٔ ،بي من نخةل اًلكٌلث اًّيت متحي ّثفصذُا .ؾيس فعي ا ٔلفاكز ؾن تـضِا اًحـغ،
ًُسزك اهلضازك يف اهللاتةل اًـوامي اهلفاُمي َّة اًّيت جساؿسٍ ؿىل اًخّمَزي.
يس ٍمتحوز حول إجصاس ما ّمت كوهل ،وركل يك ل ّمتص
يف ُشٍ اهلصحةل من اهللاتةل ثلوم اًفَِسوفة ٍ
تسوز ٔبسا ٍّ
اًضرط ّمعا إرا اكن ً ّ
اًضرط وملذضَاهتا كري مصئ َّة .كس ثلوم ٔبًضً ا ثسؤال ّ
دِازاث ّ
خوىل مسؤوً َّة ما كام
ًَلمي حبصًّة مواكفَ ّ
ثضلك اكمي .اهلِ ّم ُو ثوحَِ ّ
اًضرع َّة وًُسدضف ما ًخزَّي ثفىّصٍ،
ابًخّـحري ؾيَ ٍ
اًضرط ّ
ًلمي اًخّفىّص هفسَُ .شا س َلذَـَ تحطء من اًوٍم ّاّلي ًل ّشايهَ الٕحساش تحسهي َّة ما كاهل
وابًخّايل ٔبن ّ
ثضلك
رضوزي ًحَوزت
والٕحساش حبَاذًّخَ ،وُو مسذ ٌي
ثضلك ؿام وبٓزائَ ُو ٍ
هلسي ّتاٍ الٓزاء ٍ
ٍ
مٌؼوز ٍ ّ
ٌّ
ذاض.
اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ
تـس حتسًس زواتتٔ ،بو مسبٔةل ٔبساس َّة ٔبو مفِوم ّ
مـني ،حيني وكت اًخّم ّـن يف وهجة اًيّؼص اهلـاهسة ،وركل من
ذالل متصٍن هعَق ؿَََ امس «اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ» .همٌل اكهت اًثّواتت ٔبو اىلاوز اًّيت ٍصاُا ّ
اًضرط
ًعوز فصض َّة هلِضة ًِا من ذالل مجي اكًخّاًَةً« :و اكن ؿََم ٔبن
مصنزًّة يف ثفىّصٍ ،س يعَة مٌَ ٔبن ًعَف و ّ
ثيلسي فصض َّخم ،ما ِم ازلةل اًّيت س خعَلني من ذالًِا ركل اًيّلس؟»« ،ما ِم ٔبوسة و ٔبكصة ظَلة هلِضة
ً ٔلظصوحة اًّيت هت ّمم؟« ،ما ِم حسوذ اًفىصت اًّيت ّؿبث ؾهنا؟» .يف ٔبكَة اذلالث ،سُضـص ّ
اًضرط
فىصاي -ؿىل دوط ُىشا ثحسّ ل يف سريوزت اًخّفىّص سواء اكن ٔبساسِا ٔبو مصحـِا اذلةٔ ،بو
تـسم اًلسزتًّ -
حوتً .وكس ّ
ًـب ؾن ُشا
ازلالٔ ،بو ّ
اًسـاذتٔ ،بو ادلسس .اًخّفىري مبا ٍصاٍ «كري ممىًٌا» س َلوذٍ إىل ما ٍصاٍ ّ
اً ّضـوز ٔبحِانً ترصذاث من اًلَة نؼ «و ّ
ًىين ل ٔبزًس اًخّفىري هبشا!» ٔبو «وًىن ُشا كري ممىن!».
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ذلؼة الاهلداط ُشٍ جساؿس اًفصذ ؿىل إذزاك ا ٕلرشاظ اًيفيس واهلفاُميي دلًَ .ؾيسما هسؾو ّ
اًضرط ٌَخّفىري
مبا ل ميىن اًخّفىري تَ ،هسؾوٍ ٌَخّحََي واهللازهة واًخّم ّـن تفصض َّ ٍة ما حول بً َّبٔثَ اًفىصًّة واًوحوذًّة تسل ٔبن
اًضرط ٔبه َّ مل ٍىن ًـي ظالتة ٔبفاكزٍ ،وكس ّ
ًـخبُا مف ِحمة ،وهبشا ًسزك ّ
ًـب ؾن ركل جبم ٍةل اكلٓثَةٕ « :ا ًرا ل
وس خعَؽ ٔبن هؤمن ثّش ٍء!» .وس خعَؽ ،وًىن ابٕماكهيا ٔبن هـعي ٔلهفس يا اولال ذالل ساؿة اًخّمصٍن ُشٍ ٔبن
هدساءل ؾن احامتً َّة ٔبن حىون اًفصض َّة اًـىس َّةٔ ،بو ؾىس ما «هؤمن» تَ ،مٌعلِّة .ؿىل كري اهلخوكّؽ ،ؾيسما
جياسف ّ
ًخعوز و ٔبّنّ ا ثيضء حواهة مثريت
اًضرط وًـاٍن اًفصض َّة اًـىس َّةً ،خفاخبٔ تبّٔنّ ا مٌعلِّة ٔبنرث مما اكن ّ
ثضلك ٔبفضيُ .شٍ اًخّجصتة حُصي ّ
اًضرط
ًالُامتم من فصض َّخَ ا ٔل ّوً َّة ًَمتىّن من حتسًس ظحَـهتا وحسوذُا ٍ
ثضلك مدارش ،مبـىن ٔبّنّ ا ثسفـَ لٕؿاذت اًيّؼص يف ا ٔلفاكز اًّيت ًيلدغ مهنا
اًحـس اهلُح ّ ِصز ٌَخفىّص وّتـهل ًَمسَ ٍ
يف ّاًالوؾي ،نٌل ٔبّنّ ا متىٌَّ من اًخٌّلسف مؽ راثَ ،ومن حتََي ٔبمناظ ثفىّصٍ (يف ّ
اًضلك وادلوُص) ،وجساؿسٍ
حتسايثَ اًوحوذًّة ّ
اًضرع َّة.
ؿىل ثفِّم ّ
اًعـوذ إىل « ّ
اًعاتق اًـَوي»
ّ
س يعَة من ظاًحة الاسدضازت ٔبن جس خـَس فلصاث اًيّلاص اهلِ ّمة ًدسرتحؽ وثَرّط اٌَّحؼاث «اًلوًّة» ٔبو
وظي إىل اس خًذاح .ثمت ُشٍ الاس خـاذت من ذالل اًخّم ّـن جاكمي
اًّيت ًِا مـىن وذللث ،وركل هبسف اًخّ ّ
اًعـوذ إىل ّ
اًعاتق اًـَوي»،
اًخّمصٍن« :مارا حعي؟» .ه ُعَق ؿىل ُشٍ اًفلصت اٍهنّ ائ َّة من اًخّمصٍن ؾيوان « ّ
ميي تـىس ما ّمت ادذحازٍ يف « ّ
اًسفًل» .ؾيس زؤًة ما حعي ذالل
وركل ٔلّنّ ا ؾحازت ؾن ٍ
حتََي مفاُ ّ ٍ
اًعاتق ّ
اًخّمصٍن «من فوق»ٍ ،متث ّي اًخّحسّ ي يف اًلسزت ؿىل مصاكدة ا ٔلفـال اًّيت ظسزث ذالل الاسدضازت ،وؿىل
حتََي هَفِّة سريُا ،وؿىل ثلِمي اًخّحسّ ايث اًّيت ثعصهحا ،ابلٕضافة ٌَلسزت ؿىل اًخٌّلسف مؽ اًضّ جة اًّيت حصافق
اًفـي ورسذ ا ٔلحساج؛ وركل ًخحسًس اًـيازص ا ٔلساس َّة يف الاسدضازت واهـعافاث اذلواز ّاّلي ذاز .يف
هـاكيس حول ما اسدضفّذَ ذالل سريوزت
ُشا ادلزء من اًخّمصٍن ثلوم ظاًحة الاسدضازت ابلًزتام
ٍ
خبعاة ا ٍّ
ثفىريُاُ .شٍ اٌَّحؼة هم ّمة خسًّأ ،لّنّ ا ثعحح اهلاكن ّاّلي ث ّمت فَِ معَ َّة إذزاك بً َّة اًوحوذ اهلزذوخة
حوُصاي ابهلٌلزسة اًفَسفِّة .يف ُشٍ
(ذاذي/ذازح اذلسج) اًّيت ثدّسم هبا اًيفس اًخّشًّة ،واًّيت حصثحط
ًّ
اٌَحؼة حتسًسً ا ثيخثق زؤًة ّاًالمذياٍ (لحمسوذًّة اًخّفىري) اًّيت ثفسح اولال ٌَفصذ يك ًخواظي مؽ هفسَ ومؽ
خسيل.
اس خلالً َّة ثفىريٍ من ٍ
مٌؼوز ٍ ّ
ٔبٍن اًفَسفة يف اهلوضوغ؟
ما ّاّلي ّنسف ًخحلِلَ من ذالل ُشٍ اًخٌّلزٍن؟ ما ّاّلي جيـَِا فَسفِّة؟ مبارا ختخَف الاسدضازت اًفَسفِّة
ذاظة هبا :اًخّحسًس،
فيس؟ نٌل س حق ورهصن ،اهلٌلزسة اًفَسفِّة ثدّسم تثالزة مـاًري ّ
ؾن خَسة اًخّحََي اًيّ ّ
مـَازا زات ًـا ٔل ّن اهلـاًري اًث ّالزة اهلشهوزت
اًيّلس ،واًخّفِّم .ابلٕضافة ٍ
هلـَاز بٓد ٍص هم ّ ٍم وُو اًخٌّلسف ،وًىٌّيا ل هـخبٍ ً
مجَـِا ثخضميَُّ .شٍ اهلخّعَ ّحاث اًث ّالزة جض حَ اهلعَوة من ظاًحة ادلامـة ًىذاتة حبر .ؾيس نخاتة ٍ
حبر ما،
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جية ؿىل ّ
اًعاًحة اًخّـحري ؾن تـغ ا ٔلفاكز حول موضوغٍ فُصط ؿَهيا ،من ّمث ؿَهيا ٔبن ثخحلّق من ثكل
ا ٔلفاكز ،و ٔبن ثعَف تـغ اهلسائي اًـا ّمة ٕا ّما مس خـَي ًة تحـغ اًىذّاة واًاكثحاث ٔبو مـمتس ًت ؿىل هفسِا .تشكل
ىصى ٔب ّن اًفصق اًوحِس تني الاسدضازت اًفَسفِّة ونخاتة اًححر ٍمتث ّي يف ادذَاز اهلوضوغ اهلُـاجل :يف الاسدضازت
خيخاز ّ
اًضرط اهلوضوغ ّاّلي ًو ّذ مـاًًذَ (اب ٔلحصىٍ ،ىون ُو هفسَ موضوغ وحموز اًححر) ،ما ٍزًس من
اًوحوذي يف معَ َّة اًخّفىري .ابهلياس حة ،كس جيـي ُشا ادلاهة اهلـاً َجة اًفَسفِّة ٌَموضوغ ٔبنرث إحصا ًخا.
اهلسى
ّ
هفيس» ٌس خحق اًخّم ّـن ،وركل ٔل ّن ّ
اًضرط اهلضازك يف الاسدضازت -يف
الاؿرتاط ؿىل ُشا اًخّمصٍن ًىوهَ « ٌّ
ٔبكَة ا ٔلحِانٌ -سرتسي يف اذلسًر ؾن مضاؾصٍ و ٔبحاسُسَ ذون ٔب ّي كِوذ ثُشهصٔ ،ل ّن ُياك مس متـة
ذاظ ًة إرا اكن دلى ظاًة الاسدضازت ذبت ساتلة يف اًـَاذاث اًيّفس َّة .ثكل ارلبت
دععت وكهتا هلّ ،
ّ
س خجـي ظاًة الاسدضازت ُم ً
لك ُملاظـة ويف ّ
ححعا ؾيس ّ
ارلاظة ٔبو اًخّمَزي تني
لك ّمصت ًُعَة مٌَ هلس ٔبفاكزٍ ّ
اًلض َّاث اًـسًست اًّيت ظصهحا ،إخل .ؿَ ًما ٔب ّن ُشٍ «اهلعاًة» ّ
ًخجز ٔب من اٌَّـحة وملذضَاهتا،
حزءا ل ّ
جضلك ً
حاة ؿسًس ٍت-
اًسخة الٓدص وزاء ُشا الاؿرتاط ٍوكن يف فىصت ٔب ّن اًفَسفة -وركل ٔلس ٍ
وادذحازاهتا ،وحتسّ ايهتاّ .
جسست .من ًخّزش من اًفَسفة همية،
عوزاث كري اهل ُ ّ
متَي ًخجاُي ّاّلاث َّة اًفصذًّة واًخّم ّـن يف اًلكّي اول ّصذ واًخّ ّ
ميَي إىل ارلوف من ّاًص ٔبي دلزخة ّاًصقحة يف ّتاُهل ً
تسل من ّاختارٍ هحساًة حمت َّة ًفَسفة لك يشء ،وركل
تلغ اًيّؼص ّمعا إرا اكن من ّ
تسافؽ ٍ من الاحدضام ّاّلي كس ًعي دلزخة ّاًزت ّمتُ .شا حيعي ّ
ًـب ؾن ز ٔبًَ ُو
خشط من ؿا ّمة ّ
يض»
اًفَِسوف تشاثَ ٔبو ٌ
اًضـة ،مؽ اًـنل ٔبن اًفَِسوف ؾصضة ٔلن ًلؽ ذص َّ ًة ٌَّص ٔبي « َاهلص ّ
واهل ُِكل.
ُشا اًخّمصٍن ٍمتث ّي ٔب ّو ًل يف حتسًس اهلسٌَّلث كري اهلُـرتف هبا و ّاًيت ّ
جضلك هلعة اهعالق ًىِفِّة ثـامي ّ
اًضرط
اتخساء من ُيا ًمت حتسًس هلعة الاهعالق ًـمَ َّة اًخّـ ّمق تيلعة ٔبو ٔبنرث.
مؽ اًواكؽ ،وركل من ذالل بٓزائًَ .
اثه ًَا ،يف ظصخ اؿرتاضاث ؿىل ثكل اهلسٌَّلث وركل ًخحوًي اهلُعاذزاث اًّيت ٍصفغ ّ
اًضرط مٌاكض هتا إىل
فصض َّاث ثس َعة .اثًث ًا ،يف ظَاكة اهلسائي اًّيت مت اًخّـحري ؾهنا يف مفاُمي حمسّ ذت وواذصة .يف ُشٍ اهلصحةل
ا ٔلذريت من اًخّمصٍنٔ -بو كدي ركل يف حال اكن ُياك حاخة -جس خعَؽ اًفَِسوفة اس خزسام مسائي
«الكس َىِّة» بٔهخجِا من كدي فَِسوف ٔبو مؤًّفة ،وركل لٕجصاس كمية ٔبو حتسًس حتسّ ي ّ
مـني ػِص ذالل
الاسدضازت.
اًعـة ٔبن ًلوم فص ٌذ ابس خـاذت اتزخي اًفَسفة ٔبو ّاًصايض َّاث ٔبو اٌَّساه َّاث ًوحسٍُ ،شا ٔب ٌمص ل ّ
صم فَِ.
من ّ
وهدساءل ُياَ ًِ :م الاس هتزاء ابهلايض؟ فٌحن -همٌل فـَيا -هحلى ٔبكزا ًما مذـَّلة تبٔنخاف اًـٌلًلة .وًىن ُي ُشا
ًـين ٔبه َّ جية الاتخـاذ ؾن ّاًصايضة والانخفاء مبضاُست اًالؾحني ّاًصايضَني من تـَس ابس
جعاة،
خحسان وٕا ٍ
ٍ
حت كري كاذزٍن ؿىل فـي ما ًفـَوهَ؟ وُي ُشا ًـين ٔبن ىىذفي ّ
حب ّجة ٔبه ّيا كعاز ٔبو ّ
ابّلُاة إىل مذحف
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اًعَعال تبٔايذًيا ،حب ّجة ٔب ّن كسزاثيا ّاّلُي َّة ل ثعي هلس خوى كسزاث اًاكئياث اهلََُِمة؟
اٌَ ّوفص ذون ٔبن هَمس ّ
ابًّضوزت اًخّلََي من صبّٔنن؟ ٔبًُس الامذثال هبن ثـحريٌ ؾن ثلسٍص هجوذُن،
ُي الاكذساء «ابًىدرياث» ًـين ّ
نٌل ُو الٕجعاة هبن والاكذحاش من ٔبكواًِن؟ بًُٔسوا ٍمٔ ،بو اًلاًح َّة اًـؼمى مهنم ،من ذفـيا ًيفىّص
ابس خلالً َّة؟
.2

صعوبات
ال ّ

سايس من ّنج اًخّوًَس اًسلصاظي ،حِر ًعصخ اًفَِسوف ؿىل حمسّ زخَ ا ٔلس ئةل
ّنجِيا ُمس خَِم ٍ
ثضلك ٔب ٍّ
اًؼاُصت يف ٔبكواًِا ،وثفِّمِا من ذالل حتسًس اًلكٌلث اهلفذاحِّة هلـاًًهتا ،و َم َ
تسؾوى حتسًس اًخّحسايث ّ
ضلكهتا
هلسي ،وهوه َية (حـَِا هوه َّة) 11ملذضَاهتا .من ابة اهللازهة و ٔلخي ادلّ كّة ،هو ّذ ٔبن هشهص ُيا ٔب ّن ُشٍ
من ٍ
مٌؼوز ٍ ّ
اهلٌلزسة اًفَسفِّة ثسؾو ّ
اًضرط إىل اًخٌّلسف مؽ مضاؾصٍ اًخس َعة ًَمتىّن من حتََي الكمَ وهفسَ تـلاله َّة،
ؿَ ًما ٔبن ُشا اًخٌّلسف ٌ
رشظ رضوز ٌّي هلـاًية اًخّحسّ ايث ا ّّلُي َّة واًوحوذًّة واًححر فهيا؛ و ٌَلِام تشكل ل تسّ
اًّضوزي ٍمتص ٍٍن وِشاًُ -س ٔب ًمصا تسهيًَّا،
من حتسًسُا واًخّـحري ؾهنا توضوخٍ ورعو ٍت ٔبوىل .ارلصوح ؾن ّاّلاثّ -
ّلا ًخعَّة مصافلة من ٍّ
اًعـوابث اًّيت س يحاول حتَََِا يف اًفلصاث اًخّاًَة.
خمخط ،نٌل ٔبه َّ ًعصخ تـغ ّ
الٕحداظ ودِحة ا ٔلمي
اًفَسفي صـ ًوزا سَح ًَّا ظاق ًَا دلى اهلضازك -ؿىل ا ٔلكي يف تـغ اٌَّحؼاث-
جنس ما وزاء الاُامتم ابًخّمصٍن
ّ
و ّاّلي كاً ًحا ما ًمت اًخّـحري ؾيَ ؿىل صلك إحداظ يف الاسدضازاث اًفَسفِّة ٔبو ذالل خَساث اًخّفىري
اًيّلسي ازلاؾ َّة .معاذز ُشا الٕحداظ ؿسًست و ٔب ّوًِا اهللاظـة :مبا ٔب ّن اهللاتةل اًفَسفِّة ًُست ماكنً ٌَخّفصًف
اًسعح َّة ،جية ملاظـة اًالكم كري اهلفِومٔ ،بو ّ
اًعوًئ ،بو ّاّلي ًخـامي مؽ اهلس متؽ
اًـاظفي ٔبو ادلّ زذصاث ّ
لك مدارش ل ًُفِس اهللاتةل ول ماكن هل يف س َاق
ؿىل ٔبه َّ كري موحوذ .اًالكم ّاّلي ل ًلّشي اًيّلاص ثض ٍ
اًخّمصٍن .اثىهيا ،اذلسّ ًّة :اهلِ ّم يف اًخّمصٍن حتََي اًالكم وًُس اًخّـحري ؾيَ ،ولك ما هلوهل كس ًمت «اس خزسامَ
ماكن ل دوف
ضسّ ن» .اثٍهثا ،اًحطء :اهللاتةل ًُست ماكنً ٌَخّالؾة ابًلكٌلث ٔبو الٕفصاظ يف اس خزساهما ،تي ٌ
اًعمت ٔبو اًخّوكّف ؾيس مج ٍةل ما ًّنى ماُ َّهتا من ّ
لك ادلواهة ،مبـىن حتسًس مـياُا واًدّضىِم تَ.
فَِ من ّ
اًس َاق مبـيَني :دِاهة الكمٌا ًيا ؾيسما ً ُؼِص ما ل ىصًس كوهل ٔبو مـصفذَ،
زاتـِا ،ارلَاهة ،وِم يف ُشا ّ
ودِاهدٌا ًلكٌلثيا اًّيت ل ّ
ثـب ّمعا ىصًس كوهل .ذامسِا ،اًوحوذ :ؿسم هوهيا ما ىصًس ٔبن ىىوهَ ،ؿسم هوهيا ما هـخلس
ٔبهيا ىىوهَ ،وزؤًة ٔبهفس يا هفلس اذللائق اًوَم َّة ؾن ٔبهفس يا ،ؾن وحوذن وؾن فىصن ،واًّيت هل ّشهيا ابس متصاز،-
ثضلك واغٍ ٔبو كري واغٍ.
ٔبحِانً ًفرت ٍاث ظوًةل من حِواثياٍ -
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لك ُشا الٕحداظ -مبعاذزٍ و ٔبهواؿَ اهلخـسّ ذت -مؤملٌ ؿاذ ًت وكس ل ّ
ّ
ًـب ؾيَ ّ
اًضرط اهلضازك يف اًخّمصٍن توضوخ.
اًضرط ؿاظفًِّا ٔبو كري مِّ ًال ٌَخّحََي ،كس ًو ّخَ اهتّ ٍ
يف حال اكن ُشا ّ
اماث ابلسددساذ واًلمؽ من ذالل مجي
اًعمت اًّيت مل ًمت اًخّـحري فهيا ؾن ٔب ّي مضمون ثُؼِص توضوخ
اكًخّايل« :ل ثسؾًَين ٔبحلكّم!» ،مؽ ٔب ّن ذلؼاث ّ
حص يف
ّ
اًعـوتة اًّيت ثواهجِا ازلي يك ثددَوزٔ .بو كس ًلولّ« :تبًًين ؿىل كول ما حصًسٍن سٌلؿَ» ،مؽ ٔبه َّ ٌّ
لك ما ُياكل ٔب ّن إخاابثَ س ّ
خودل ٔبس ئةل خسًست .ؿاذتًّ ،
إخاابثَ ؿىل ا ٔلس ئةل اهلعصوحة و ّ
ًـب ُشا الٕحداظ ؾن
هفسَ ابهتّ ٍ
ًخحول ىلوز اًيّلاص ،وركل ٔله َّ ٌساؿس ّ
اًضرط
جمصذ اًخّـحري ؾيَ ًُفسح اولال يك ّ
اماث ،وًىن ّ
ّاّلي ّ
ًـب ؾيَ ٔبن ًُسزنَ و ٔبن ٍصى هفسَ «من ارلازح» .اهعالكًا من ُشٍ اهلـاًية ّلاثًَ ،عحح ّ
كاذزا
اًضرط ً
فضي؛ وتشكل
ؿىل اًخّفىّص ،وؿىل حتََي راثَ تواسعة اًخّحلّق والادذحاز ،وؿىل فِم بً َّاثَ اًفىصًّة ٍ
ثضلك ٔب ٍ
ثضلك مس خلي .من اهلؤنّس ٔبن اهلصوز تَحؼةٔ -بو
كاذزا ؿىل إحساج ثلَرياث مصثحعة توحوذٍ وفىصٍ ٍ
ًُعحح ً
متي إىل ٍّ
نثريأ ،ل ّن
حس ما ،وًىن من ّ
وزي ؿسم اًخّوكّف ؾيس ثكل اٌَّحؼة ً
اًّض ّ
ذلؼاث -ثدّسم تحـ ٍس ه ّ
ّفيس ح ٌّ
ا ٔل ٍّم ُو الاهخلال إىل اهلصحةل اًفَسفِّة اًخّاًَة تواسعة اًيّلس وحتسًس مسبٔ ٍةل ٔبو حتسّ ٍ
ايث ما.
حصحىز فصض َّة معَيا ؿىل حتسًس تـغ اًـيازص ّاّلاث َّةٔ ،بي كعاظاث ميىن ٔبن وس ّمهيا بٓزاء ،وِم بٓزاء ؿاظفِّة
وبٓزاء فىصً ّة ،وركل هلـاًية هلِضِا ودوط ّتصتة اًخّفىري مبا ُو «بٓدص» ٔبي خمخَف .هَف ميىن ارلصوح من
إظاز اهلّشوظ َّة واهلسٌَّلث توؾي وزقحة ؾلاله َّة ذون دوط ُىشا معَ َّة؟ هَف ميىن الاتخـاذ ّمعا ُو
يض وحمىوم ابهلضاؾص؟ ابهلياس حة ،يف تـغ ا ٔلحِان كس ل ٍمتىّن ّ
اًضرط من إجناس ُىشا هم ّمة ٔبو كس ل
َم َص ٌّ
ٌس خعَؽ اًخّفىري هبا ٔب ً
ظال ،وركل ثسخة ّكةل اًخٌّلسف ٔبو الاس خلالً َّةٔ ،بو ثسخة ؿسم ا ٔلمانٔ ،بو اًلَق
اًـمَق؛ يف ُشٍ اذلاةل ،كس ل وس خعَؽ اًـمي مـَ .فاهلٌلزسة اًفَسفِّة ثععحة مـِا تـغ اهلخعَّحاث
اًعـوابث وجس خسؾي-هكٌلزسة ّاًصايضة -وحوذ ٍّ
اهللوماث اًّيت ل ميىن اًـمي من كريُأ ،بكَهبا
و ّ
حس ٔبذىن من ّ
هفس َّة.
هلٌلزسة ُشا اًخّمصٍن ،جية ثوفري ؿامي ّ
اًعمبٔهٌُة مؽ ّ
لك ّ
اًّشوظ ّاًيت حصافلَ ،وركل ٔلن اًِضاصة اهلُفصظة ٔبو
ّاًزنق س َـَلان اًـمَ َّة .اسدٌاذًا ؿىل ّنج معَيا ،ىصى ٔب ّن مسخّداث اهـسام ّ
اًعمبٔهٌُة ًُست من ادذعاظيا،
وظي دلشوز
وٕاهٌّل من ادذعاض اهلـادلني اًيّفس َني وا ًّعحُداث اًيّفس َّاث .ابًزتامٌا توػَفذيا ًن وس خعَؽ اًخّ ّ
اهلضلكة ،وًىن وس خعَؽ حتسًسُا واس خًداظ ثحـاهتا .يف حال ز ٔبًيا ٔب ّن ّ
اًضرط ل ٌس خعَؽ اًلِام هبشا اًخّمصٍن
وًىٌَّ ٍصقة ٔبن ًخـ ّمق تشاثَ ،س يلرتخ ؿَََ اًخّوخَ حنو اسدضازاث ًلَة ؿَهيا ّ
اًعاتؽ اًيّ ّ
فيس ٔبو حنو ٔبهواغٍ
من اهلٌلزسة اًفَسفِّة ثدّسم «ابدل ََصاين»ّ .ناً ًة ،وس خًذج ٔبه ّيا ل مناهؽ ول ىصى ذاغٍ ًخفاذي اًفلصت اًيّفس َّة ذالل
الاسدضازت اًفَسفِّة ،ظاهلا اكهت حمسوذتٔ ،ل ّن ّاّلاث َّة ل هـخبُا ؾفصً ًخا ،مؽ ٔب ّن تـغ اٍهنّ جاث اًفَسفِّة اًّيت
ًلَة ؿَهيا ّ
اًعاتؽ الٔاكذ ّميي حصى يف اًواكؽ ّ
ريص ؿائلًا ٌَخّفَسف .اًفَِسوف ادلاسم واً َف ِزغ خياف من
اًض ّ
وزي ٔل ّي ٍ
فَسفي ،تُامن
هفيسٔ ،له َّ ًـخب ٔب ّن الاكرتاة مٌَ س ََلي اًخٌّلسف ّ
اًّض ّ
وضاظ ّ ٍ
الاحذاكك مؽ ما ُو ٌّ
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خنخاز حنن اًـم َي ؿىل إػِاز وٕادصاح ُشا ادلاهة من كوكـخَ.
اس خزسام اًالكم نشزًـة
ٔبحس ادلواهة ا ٕلصاكً َّة (ابًًّس حة ّ
ٌَضرط اهلضازك يف اًخّمصٍن) يف اهلٌلزسة اًفَسفِّة ٍمتث ّي يف اًـالكة مؽ
اًالكم ثضلكِا ّاّلي وسـى ًحيائَ .ف ٕاه ّيا ،من هجة ،هعَة مٌَ ثلسٌس اًالكمٔ ،لهيّا وسمح ٔلهفس ياّ -
ابًّشانة
مـَٔ -بن ى ِزن ّ
مععَح ٌس خزسمَ ،وركل ٔله ّيا وسمح ٔلهفس يا ٔبن هخـ ّمقّ -
ابًّشانة مـَ ٔبًضً ا -مبا وزاء
لك
ٍ
اًخّـاتري اهلس خزسمة واذلجج اهلَعصوحة ،دلزخة ٔبّنّ ا ّ
ثلري صلكِا ٔبحِانً فِعـة ؿَََ اًخّـصف ؿَهياّ ،لا كس
ًعَق زصذة دِح ٍة تني اذلني والٓدص ؾيسما ٍصى الكمَ وكس ّمت اًخّالؾة تَ .من هج ٍة ٔبدصى ،هعَة مٌَ
اًخّوكّف ؾن ثلسٌس اًالكمٔ ،ل ّن ُشا اًخّمصٍن ل ٍصحىز ؿىل اًالكم فلط ،وىصنّز ؿىل ٔب ّن ظسق وصفافِّة
ٔبكواهل ًُست هم ّمة ،اهلِم ُو اًلسزت ؿىل اٌَّـة اب ٔلفاكز ذون وحوة الاهسماح مؽ ما ّمت ظصحَ .ما هي ّميا ُو
الاجّساق ،وا ٔلظساء اهلرتذّذت تني ازلي واًلكٌلث ،و ّ
اًعَف ّاّلُين ّاّلي ّ
ًـب ؾن هفسَ تحط ٍء ودفِة .ما
اًضرط اهلُضازك يف اًخّمصٍن ُو اهلضازنة يف ًـح ٍة ثس َعة ّ
هعَحَ من ّ
وحلِلي .ويف
ثخعَة متاس ًفا مؽ ما ً ُ َسزك
ّ
هفس اًوكت ،هعَة مٌَ ٔبن ًَـة ابًلكٌلث جبسًّة واًزتام هحريٍن ،و ٔبن جيهتس ٔبنرث مما ًفـي ؿاذ ًت ؾيس ظَاكة
دعاتَ وحتََهل.
ُيا ثرت ّخي اذللِل ُة ملٌّـ ًة :فال ؿالكة ًِا حبلِلة اًيّ َّة ول ّ
اًضفافِّة وا ٔلظاةل؛ ًلس ٔبظححت لسم ًةً .زوهما جيب
ّ
اًعاذزت ؾيَّ ،
حت ًو
اًضرط ٔبن خيخاز و ٔبن ًخح ّمي مسؤوً َّة اًخّياكضاث اًّيت ثؼِص ؾيس مـاًية هومة اًالكم ّ
خشزائ ،بو ثلَري اًخّموضؽ تـيفّ ،
وحت يف حال زافلذَ ؿسم ّاًصقحة يف زؤًة ما حيعي
ؾىن ركل ثلَري ادلهبة ًّ
اًعمت ٔبمام ّ
اًضلوق اًـسًست اًّيت ٍصى وزاءُا احامتً َّة وحوذ ُِوا ٍء دعري ٍت،
و ّاختار موكفٔ ،بو يف حال اؿزتل ّ
واوضلاكاث ّاّلاث ،واًثَّلَصت اًوحوذًّة .ؿىل اًفَِسوف وؿىل ّ
اًضرط اهلُضازك يف الاسدضازت (ثسزجيًَّا) ٔبن
ًَـة ذوز ّ
اًسَوك وٌسائي حول
اهلخحصي ّاّلي ٌس خليص ٔب ّي ٍ
ذَي يف اًالكم و ّ
ظي ٔبو اب ٔلحصى ذوز ّ
اًّش ّ
لك ذلؼة ،و ّ
لك فـي ،و ّ
ّ
لك ماكن.
ّ
اًسَعة ِم امذَاسٌ ٌَفَِسوف وؿَََ ٔبن ًخح ّمي
ابًعحؽ ،كس خنعئ تخـسًَيا ًسريوزت اًيّلاص ،ؿَ ًما تبٔن ُشٍ ّ
اهلضازنة
ّش ًاك مـِا اهـسام حِاذًّخَ ،ترصف اًيّؼص ؾن حماولثَ ٔبن ٍىون ؾىس ركل .نٌل ٔب ّن ٍ
مسؤوً َّهتاُ ،م ٍ
يف الاسدضازت اًفَسفِّة كس ثخوٍ تني حتََالهتا وا ٔلفاكز اًّيت ثعصهحا ثسخة ا ٔلس ئةل اًّيت ثُعصخ ؿَهيا وحاةل
ذاظ ًة ؾيسما حىون ُم َو َّهجة من كدي مواكف مس حلة اؾمتسهتا وكس
اًـمى اًّيت ثعَهبا ؾيس ذفاؾِا ؾن مـخلساهتاّ ،
ل متخكل اًلسزت ؿىل اًخّفىّص فهيا .يف ُشٍ اذلاةل حزذُص اًخّبٔوًالث اًيّاكعة ،وارلاظئة ،و ّاًزائستُ .شٍ ا ٔلدعاء،
اهلضازك يف الاسدضازتُ ،و ٔبن ًحلى مذبٔ ُّ ًحبٔٔ ،بن ٍصاكة ،وحيَّي،
فامي ًو اكهت ابئية ٔبو مزؾومة ،ل هتم .ما هيم ٍ
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وًسزكّ .
فلك يش ٍء -مبا يف ركل ظصق اس خجاتخَ ،ومـادلخَ ٌَمضلكة ،وظحَـة زذوذ ٔبفـاهل ،و ٔبفاكزٍ ،وؿالكذَ
ضلكةٍ .
تيفسَ ،وابًخّمصٍن -جية ٔبن ًعحح رزًـ ًة ٌَخّحََي واهل َ َ
جلكٌلث ٔبدصى ،الٕدعاء ُيا ل ًـين صُئًا حلًّا؛
ضازنة حصى ٔبو ل
ما هي ّم يف ُشا اًخّمصٍن ُو ًـة اٌَّـحةٔ ،بي ممازسة ّاًصايضة .ما هي ّم حلًّا ُو ما إرا اكهت اهل ُ ِ
اًعحَحة وارلاظئة ُيا ،مفا ًُـىن تَ اًخّمصٍن ُو
حصىٔ ،بي ما هي ّم ُو اًوؾي و ّاًالوؾي .ل ماكن ً ٕالخاابث ّ
حرصا ثسخة هلط وفاء اًالكم ًيفسَ وًُس يف ؿالكذَ مؽ
«زؤًة الٕخاتة» .وٕارا اكن ُياك دِاهة ،فس خىون ً
اًحاظين .مؽ ركلُ ،شا اًوفاء ّاّلي هخلكّم
حلِل ٍة ما تـَست ،مىذوتة يف سٌلء متَؤُا اًيّجوم ٔبو يف ظوااي اًوؾي
ّ
ؾيَ حلِل ٌة ؾيَف ٌة و ٔبنرث كسو ًت من ثكل ،وركل ٔله َّ ل ميىن ؾعَاّنا ّ
حت ًو اكن اًـعَان مّشوؿًا .ل ًحلى
ُياك سوى َّاًزًف.
ا ٔلمل واذللٌة فوق ادلافِة
اهلضازك يف الاسدضازت اًفَسفِّة كاً ًحا ما ًسزك حتسّ ايث اًخّمصٍن ثّسؿة ،وؾيسُا كس ًعَحَ ازثَا ٌغ صسًسّ .لا
ِ
من اهلِم ختسٍصٍ تحـغ ٔبهواغ اذللن فوق ادلافِة ًدسَِي معَ َّة اًولذت اًلامئةٔ .ب ّوًِا ،و ٔب َّمِا ،و ٔبظـهبا ،و ٔبنرثُا
إحصا ًخا ِم ًحاكة اًفَِسوفة اًّيت جية ٔبن متخكل اًلسزت ؿىل حتسًس اهلوؿس اهلياسة ًعصخ ا ٔلس ئةل ،وادلّ فؽ ٔبو
اًخّجاُي ،و«الاىزلق» ،والاكرتاخ ً
اًسؤالٔ ،بي -ابدذعاز -جية ٔبن متخكل اًلسزت ؿىل حتسًس مت
تسل ؾن ّ
حىون هصمية ومت حىون خبَةل .إظالق ُشا اذلنك كس ل ٍىون ٔب ًمصا ً
سِالٔ ،له ّيا كس هسغ ٔبهفس يا يف هم ّة ٔبفـاًيا
وزقحاثيا ّ
ماكن حمسّ ذ ،واهلصثحعة ابًخّـة واًَبٔش وؾوامي خشع َّة ٔبدصى.
اًضرع َّة اًّيت ثسفـيا ً ٔلمام إىل ٍ
اثين ٔبهواغ اذللن :حس اًفاكُة واًضّ حم اهلصثحعان ابًحـس ّ
اهلسًل ٌَخّمصٍنُ .شان اًـامالن ًسفـان اًفصذ حنو
حصز من راثَ ،واًِصوة من ادلزاما اًوحوذًّة اًّيت ًـاين مهنا ،وثبٔ ّمي خسافة تـغ اهلواكف اًّيت كس ًخخٌّاُا
اًخّ ّ
تـمق مؽ راثَ .اًضّ حم خيفّف من
ٍ
ٌَسرصًة ذون ٔبمل ،وركل إن مل حىن ثكل اهلواكف مذياكضة ٍ
ثضلك ًسؾو ّ
اًخّوحّص ّاّلي كس ٍىدح متا ًما اهلُضازك يف ُشٍ اهلٌلزسة ّاًالرؿة.
اذللٌة اًث ّاًثة ِم الاوضعاز ّاّلي ٌسمح ّ
مضريا كائ ًحا .ؾيسما خيوط
ٌَضرط ابرلصوح ؾن راثَ واؾخحاز هفسَ ً
ٍ
زُانث زلِةل اًـَاز ،من اهلثري واهلفِس إسلاظ اذلاةل
اًفصذ مصح ًةل وؾصت يف حتََي الكمَ ٔبو ؾيسما ًعصخ اذلنك
اًّيت ثمت مـادلهتا ؿىل ٍ
خشط اثًر (مضري كائة) ،وركل تسؾوت ّ
اًضرط هلضاُست فِنل ٔبو خت َّي رسذًّة
مجي اكًخّاًَة« :فَيفرتط ٔبه ّم ثلص ٔب ّكعةًُ ،لال
ًلعخَ و ٔكّنّ ا حاكًة دِاً َّة ،وركل من ذالل ٍ
ًالس امتغ ّ
فهيا« ،»...افرتط ٔبه ّم اًخلِت ٍ
اًّسذ اًخس َط ُشا ٌساؿس ّ
اًضرط
ثضرط ل ثـصف ؾيَ ا ّٕلٔ .»...بسَوة ّ
ٔبن ًًىس ٔبو ٔبن ًخـامي مؽ هواايٍ ،وزقحاثَ ،وٕازاذثَ ،و ٔبوُامَ اهلوحوذت واهلفلوذت ؿىل ٔبّنّ ا وسخِّة ،وركل يك
حرصا ،اتز ًاك اًالكم ُجيِص ؾن تـغ ا ٔلص َاء ذون ٔبن ميحوُا
ٌس خعَؽ ٔبن ًخـامي مؽ ما ًلوهل ذالل اًيّلاص ً
ٍ
ثضىوك زلِةل ٔبو اهتّ اماث مذـَّلة خبَاهة اًلكٌلث وكعوزُا.
ابس متصاز
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حرصا من ذالل َم َ
ضلكخَ
جصذ .ج َىوهية ما ًحسو ٌَوُةل ا ٔلوىل إحصا ًخا ٔبو حتسّ ًّاي خشع ًَّا ً
زاتؽ اذللن :اًخّفِّم واًخّ ّ
وٕادضاؿَ ًـمَ َّة ادلسلّ ،
خيف ا ٔلمل ثسزجي ًَّا وًُلَؽ اًخّفىّص .فـي اًخّفَسف تشاثَ ُو سفصوًوحِا ٔبو «مواسات»
تخـصًف اًلسماء هحوزَوش ،وس ياك ،و ٔبتَلوز ،ومُض َي ذي موهخني لحلًا .اًخّفَسف تَس ٌم ٌساؿسن ؿىل
ثضلك ذاض.
ثضلك ؿام ووحوذن ٍ
ثضلك ٔبفضي يف اهلـانت اهلصثحعة مضيًَّا توحوذ اًخّشًّة ٍ
اًخّفىري ٍ
.3

التّمارٌن

إجياذ ّاًصواتط
ُياك تـغ اًخٌّلزٍن الٕضافِّة اًّيت ميىن ٔبن حىون مفِست يف معَ َّة اًخّفىّص ،ومهنا متصٍن ّاًصواتطُ .شا اًخّمصٍن
حصت وًُحلي اهحانءاث
ًـمي ؿىل إدصاح ارلعاة من مساحة «س َي اًوؾي اهلخسفّق» ّاّلي ًدّسم جصواتط ّ
حاة ؿسًستٔ ،ب َّمِا ٔبه َّ ًَمس ا ٔلٌْس
سايس ٔلس ٍ
ومفاظي اًخّفىّص يف سوااي ّاًالوؾي اهلؼَمةّ .اًصاتط مفِو ٌم ٔب ّ
تـمق وركل ٔله َّ ًوظي حواهحَ ّ
ادلوُصي»« :ما ّاّلي ٍصتط
ابًصاتط
ّ
وجسالثَ ايلخَفة تحـضِا ،فس ّماٍ ًَحًِزت « ّ
ما كَخََ الٓن مبا كَخََ كدي كََي؟» .سؤا ٌل وِشا سُسَّط اًضّ وء ؿىل اًخّياكضاث ،واهلعاغ ا ٔلفاكز ،واًلفزاث
زلوة فىصًّة سوذاء ،واًّيت جساؿس ؿىل اًـمي ؿىل هفس ّ
اًضرط يف حال ّمت
اًّيت ثس ّل مجَـِا ؿىل ؾل ٍس ما ،و ٍ
ظَاقهتا توضوخ ذالل اًخّمصٍنُ .شا اًخّمصٍن ٌ
ٕصازي» ّاّلي ٌساؿس ؿىل اًوظول
صلك من ٔبصاكل «اًخّبٔوًي ال ّ
ٌَلكي ،وحتسًس موكؽ مصاتط ا ٔلفاكز ،وحتسًر هلعة إكالغ معََة اًخّفىّص دلى ّ
اًضرطّ ،
حت ًو اكهت اًلاًة
لكي ّلكل وثـسًي مٌاظق حصس َخ ا ٔلفاكز .ابلٕضافة إىل ركلً ،ـمي ُشا اًخّمصٍن ؿىل زمس
فامي تـس اًيّلغ اً ّ
دصًعة مفاُمي َّة ٔلمناظ ثفىري ّ
اًضرط.
ارلعاة اذلق
ُيا سًذلكّم ؾن متص ٍٍن بٓدص وُو «ارلعاة اذلق»ًٌُ .لزش ُشا اًخّمصٍن ؾيس ػِوز ٍ
ثياكغ ما يف الكم اًفصذ-
ظـة يف ٔبكَة اذلالث؛ تـغ ا ٔلصزاض
كاذزا ؿىل كدول وظف ثفىريٍ ابهلخياكغ -فِشا ٔب ٌمص ٌ
يف حال اكن ً
ٍصفضون ّ
حت اًخّفىري اب ٔلمص وًيىصون -ابهلحس ٔب -احامتً َّة وحوذ ثياكغ يف الكهمم .ؾيس ظَة حتسًس ارلعاة
اًعسق) ،هسؾو ّ
اذلق ّ
اًضرط إىل ثبٍص
(حت ًو ّمت اًحوخ جبمَؽ ارلعاابث مبس خوى مدضاتَ من ا ٔلماهة و ّ
موكفني خمخَفني ّاختشٌُل ّ
وؿب ؾهنٌل تيفسَ ،نٌل هعَة مٌَ ثلِمي لكهيٌل وملازهة الاس خحلاق اًًّس ّيب ًلكهيٌل،
واًخّفىّص اهلـ ّمق هبسف ادذَاز واح ٍس مهنٌل ؿىل ٔبه َّ ا ٔلوىلُ .شا اًلصاز سُساٍم يف حـي اًفصذ ًسزك بً َّاث
اًّضوزي خسًّا ادذَاز ٍ
موكف ؿسا الٓدص ،وًىٌّيا هويص تدضجَؽ
حيصنًَُ .س من ّ
ثفىريٍ والاوضلاق ّاّلي ّ
اًعـة خسًّا ٔبو من ص حَ اهلس خحَي ٔبن ل ًفضّ ي ّ
ّ
اًضرط
اًضرط ؿىل اولاسفة يف ُشا ا ٔلمصٔ ،له َّ من ّ
حتسايث
واحست من ّاًصؤًخني بٓذ ًشا تـني الاؾخحاز اًخّحـاث اهلـصفِّة اًيّاّتة ؾهناً .لخيا اً ّسائست جساٍم يف حمو ّ
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اًخّفىري اًفـَ َّة اًّيت ثؼِصُا اًخّياكضاث ،وركل توظف ّاًصؤًخني اهلخياكضخني تبّٔنّ ٌل «موكَّخان ًحـضٌِل اًحـغ»
ٔبو «ثدّسٌلن ابًفصوكاث ّ
اًعفِفة» .كس ٍىون ُشا اًوظف حصَ ًحا حزئ ًَّا يف تـغ ا ٔلحِان ،وًىٌَّ خيفي
لك فىصت مٌفصذت .ميىن ّ
ّاًصُانث واًخّحسّ ايث اهلُفجـة واهلخضازتة اًّيت حتمَِا ّ
اًسخة
اًعَة من اًفصذ ٔبن ٌّشخ ّ
ّاّلي ٔبهخج دعاتَ «كري اذلق» .كاً ًحا سّنى ُشا ارلعاة ّ
ًـب ؾن ثوكّـاث ٔبذالكِّة ٔبو فىصًّةً ،ـخلس
ّ
اًضرط ٔبه َّ ٍصاُا يف اولمتؽٔ ،بو ؾن زقحة خشع َّة ًـخبُا كري مّشوؿة .هبشا اهلـىنُ ً ،ؼِص ُشا ارلعاة زؤًة
ّ
ابًسَعة ٔبو اًـلي.
اًضرط ٌَـامل ٔبو ؿالكذَ ّ
ّاًرتثُة
ُيا سًذلكّم ؾن متصٍن « ّاًرتثُة» .ؾيسما هعَة من ّ
اًضرط ٔبن ًلسّ م ٔبس ًحاابٔ ،بو ثفسري ٍاثٔ ،بو ٔبمثةل مذـَّلة
ثّش ٍء ّؿب ؾيَ ،هعَة مٌَ ّ
ذاظ ًة اًـيرص ا ٔل ّول يف اًلامئة
ثويل مسؤوً َّة حصثُدَ ًخكل اًـيازص ؾيس ثـساذُاّ ،
ّاّلي سُ ّمت زتعَ ابًـيازص اًّيت ثددـَ .اهعالكًا من فىصت ٔب ّن اًـيرص ا ٔل ّول ُو الٔنرث وضو ًحا ،وتسهي َّة ،و ٔبمانً ،
ف ٕا ًرا ٔالنرث ٔبَم َّة يف رُيَ ،س يعَة من ّ
اًضرط حت ّمي مسؤوً َّة ُشا الادذَاز ّاّلي كاً ًحا ٍىون كري واغٍ.
ؿاذ ًت ٍ ّمتصذ ّ
اًضرط ؿىل ُشا اًخّمصٍن وٍصفغ ٔبن ًخح ّمي مسؤوً َّة دِازٍ مـرتضً ا ؿىل اًيّىصت ّاّلي ُودل ز ًمغا
ؾيَ .تلدوهل حت ّمي مسؤوً َّة ُشا اًخّمصٍن (تلغ اًيّؼص ّمعا إرا اكن ًيرصظ تَ ؿَيًا ٔبو مضي ََّا ٔبو ل ًيرصظ تَ
ٔب ً
ظال) ،جية ؿَََ ٔبن ًُؼِص اهلسٌَّلث اًّيت ًخضمهنّ ا دِازٍ .يف ٔبسو ٔب اذلالث -ونٌل ُو اذلال يف مـؼم متازٍن
الاسدضازت -س َـخاذ اًفصذ من ذالل ُشا اًخّمصٍن ٔبن ًفىّم ٔب ّي كض َّ ٍة معصوحة ًَحسّ ذ مضموّنا اهلـص ّيف
دضف اهلفاُمي اًّيت حتخوهياّ ،
وٌس ّ
حت ًو ؾىن ركل ٔبن ّ
ًفغ تني راثَ وتني اًفىصت.
َنوين ومٌفصذ
ابهلُجمي ،ما ّاّلي هعاًة تَ ّ
اًضرط ّاّلي ٍصًس ٔبن ًدساءل حول راثَ و ّاّلي ٌسـى ٌَخفَسف اهعالكًا من
وثضبٔن وحوذٍ وثفىريٍ؟ ؿَََ ٔبن ّ
ًخـنل ٔبن ًلص ٔب هفسَٔ ،بي ٔبن ّ
ًلري موضؽ ٔبفاكزٍ وموضؽ راثَ من ذالًِا .إّنّ ا
متاسف ًخعَّحان اًخّ ّ
وضعاز ؾن ّاّلاث و ٍ
سريا حنو ّاًالّناًة ،من ذالل اًلفز إىل ما ُو
حاةل ا ٍ
زًل ؾن اًيّفس ً
ذاًط كسز الٕماكن .حوكن ظـوتة ُشا اًخّمصٍن يف اذلاخة ىلو يش ٍء ما ابس متصاز ،واًًّس َانّ ،
وقغ اًحرص
ٌ
ؾن اًيّفس ٔبو ادلسس ،اًـلي ٔبو ا ٕلزاذتّ ،اًصقحة ٔبو ا ٔلذالق ،اًىبايء ٔبو اًخّ َّعفٌَ .لِام تشكل ،جية
إساكث ارلعاة اًثّاهوي ،دعاة ّ
اًعمتٔ ،بو دعاة اهلؼاُص؛ ففي ُشٍ
اًؼصفٔ ،بو دعاة اًِصوة من ّ
اهلساحة ٕا ّما ٔبن ًخح ّمي اًالكم مسؤوً َّة وكـَ وملذضَاثَ ٔبو مضموهَ ٔبو ٔبن ّ
اًسىوث .اًالكم ّاّلي ًُس
ًخـنل ّ
خاُزا ًخح ّمي مسؤوً َّة ٔبٌسَ وابًخّايل مساٍ ،ول ٍصقة ابٕذزاك هفسَ ،ل ًُفسح اولال ًَمت جسََط اًضّ وء ؿَََ
ً
يف ُشٍ اٌَّـحة ،حِر ل ماكن ا ّٕل هلا ُو واغٍ ،ؿىل ا ٔلكي مدسئ ًَّا وهؼص ًّاي .ابًخّبٔهَسُ ،ياك من سريفغ ًـة
حسايث.
ُشٍ اٌَّـحةٔ ،لّنّ ا مؤهلة واًالكم ذالًِا مًل ٌء ابًخّ ّ
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ؾيس إحدازن ّ
اًعوزت اًّيت ًُؼِصُا،
اًضرط ؿىل اهخلاء دعاتَ من ذالل اس خزسام ٔبذات إؿاذت ّ
اًعَاكة ًّنًَ ّ
جية إجياذ بً َّة ّتـي اًالكم اكص ًفا كسز الٕماكن ،وركل من ذالل معَ َّة َنوه َية فىصت حمسّ ذت .ابًخّبٔهَس ميىن -تي
ومن اهلفِس -اس خـازت ظصق ّمت صلِّا من كدي اكس خزسام اكذحاساث ًفالسفة ً
مثال ،وًىن جية ّ
ثويل مسؤوً َّة
مساُا نٌل ًو نيّا ٔبحصاهبا .ابهلياس حة ،ميىن ًىداز اًىذّاة واًاكثحاث ٔبن ٌ ُّشؾيوا موك ًفا ًعلى ؿَََ ارلوف ٔبو
ٔبن ٌسفِّوا موك ًفا مؤهلًا .يف ّ
دعاة مٌفصذ -همٌل اكن ٔبدصكًا -حناول إجياذ اهلسائي اًفَسفِّة اًىبى اًّيت دمتِا
لك ٍ
وصفّصُا ٔبسالفٌا من اهلفىّصٍن .ما هيميّا ُو هَف ًخحاوزان يف ّ
ٕوسان اهلعَق واًًّس ّيب ،ا ٔلحاذًّة واًث ّيائ َّة،
لك ا ٍ
حًََل و ّ
اًضاؾص ّي ،اهلخياٍ و ّاًالمذياٍ ،إخل .هلوم تشكل جماسفني ،فلس وضـص ابرلَاهة ،اًيّاّتة
ادلسس و ّاًصوخ ،اًخّ ّ
ؾن ظـوتة ثلدّي فىصت ٔبن ًمت اًخّـامي مؽ الكمٌا هبشٍ ّ
اًعصًلةّ ،
حت ًو مقيا تشكل تبٔهفس ياًً .ذج ؾن ُشٍ
اًسريوزت إحساش اب ٔلمل ومضاؾص حصافق ىزاغ ٌَحَاست ؿىل يش ٍء ما ،اك ٔلمل ّاّلي ًعُة خش ًعا ٍصاكة حسسٍ
ّ
حت ًو اكن ُمزسّ ًزا .يف تـغ ا ٔلحِان ،ؾيسما ًخوكّؽ ّ
خيضؽ ًـمَ َّ ٍة حصاحِّة ّ
اًضرط هخاجئ معَ َّة ظصخ
ا ٔلس ئةل ،كس حياول ٔبن ًخفاذى ا ٕلخاتة ؿَهيا ثض ّت ّ
اًسؤال
اًسائةل كاذزت ؿىل الاس متصاز يف ّ
اًعصق .إرا اكهت ّ
ابس خزسام ظصق مَخوًة ،كس حتعي يف اٍهنّ اًة ؿىل إخات ٍة ما ،وًىن فلط ؾيسما ٍىون اًخّحسّ ي كس ادذفى يف
حت ٌسـس ّ
ا ٔلفق ّ
اًضرط تشكل الادذفاء وًفلس اًلسزت ؿىل ّاًصتط ما تني الٕخاتة واهلضلكة ا ٔل ّوً َّة .إرا
اًسائةل ابس خشاكز مصاحي الاسدضازت يك جس خحّض جسَسي اًيّلاص ،كس ًلدي ّ
اًضرط ٔبن ٍصى ما
كامت ّ
حعي ٔبو ل ًلدي ،فشكل ًـمتس ؿىل حىوًيَُ .شٍ ذلؼة حامسةّ ،
حفت ًو زفغ ٔبن ٍصى من ذالل ثـحريٍ ؾن
ركل ابًالكمُ ،شا ل ًـين ٔب ّن ادلَسة مل ثرتك ٔب ًثصا يف هفسَ معَلًا .اهعالكًا من وضـ َّة ذفاؾ َّة ،كس حياول
ّ
ًىن ركل ًن خيفّف من ثبٔثّصٍ
حيول جالكمَ اًـمي ؿىل اًخّوضَح ٔبو اًخّفسري إىل كري ٍ
ممىن ،و ّ
اًضرط ٔبن ّ
ثسريوزت الاسدضازت يف معَ َّة اًخّفىّص اًّيت س َروضِا لحلًا مؽ هفسَ.
كدول اهلصط
يف اس خًذاحٌا حول ظـوابث الاسدضازت اًفَسفِّة ،هلول ٔب ّن الادذحاز الٔنب ٍوكن يف كدول فىصت اهلصط
ًفَسفي ّاّلي حيمهل ُشا اهلععَح؛ ّ
ذَاز ً ّمت ثضلك ص حَ ُمسزك
فلك وضـ َّة وحوذًّة فصذًّة ِم اد ٌ
ابهلـىن ا ّ
ذالل س يواث اذلَات و ٔلس حاة مذـسّ ذت ٌسسّ ّ
اًعصًق ؿىل ؿس ٍذ من ا ٔلفاكز واهلسائي اهليعلِّة .اب ٔلساش،
ا ٔلمصاط اًّيت هخلكّم ؾهنا حمسوذت ّ
حت ًو ٔبذشن تـني الاؾخحاز ٔب ّن اهخٌاءاهتا اىلسّ ذت خمخَفة ومذـسّ ذت خسًّا ،وًىن
اًعـة خسًّا ابًًّس حة هلن ًـاين مهنا ٔبن ٌس خوؾة ٔبن ا ٔلفاكز اًّيت ٍمتحوز وحوذٍ حوًِا ًُست ا ّٕل ثحـاث
من ّ
ثس َعة ٌسِي اًخًّدؤ هبا ثسخة ٍ
ضـف مذالسم يف كسزثَ ؿىل اًخّبٔ ّمي واًخّفىّص .مؽ ركل وسبٔل :بًُٔست
الاس خلالً َّة يف اًخّفىري اًّيت ًسؾون إٍهيا هحاز اًفالسفة فٌ ًّا ميىن اندساتَ وٕاثلاهَ ،وًُس موُح ًة ذَلِّة همسات
خّشي ُو
ل ٌسـِا ا ّٕل اًـوذت مص ًازا وحىص ًازا إىل راهتا؟ لك ما ُياكل ُو ٔبه َّ جية كدول فىصت ٔب ّن اًوحوذ اً ّ
مضلكة حبسّ راثَ ،و ٔبه َّ مثل ٌي خب ٍ ّي ّ
ٌضلكون ماُ َّاثَ وذًيامِّاثَ.
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الفصل الثّاني عشرة
التّفلسف من خالل النّقيضات

 .1اقتضاء التّفلسف

ما ّاّلي ميىّن من وظف ٍ
اًعفاث اًّيت ّتزي وظف ٔبظصوح ٍة ما تبّٔنّ ا
هلاص ما ابًفَسفي؟ بًُٔست ِم هفس ّ
راث ظحَـة فَسفِّة؟ نٌل ثـصف ّ
مسزسة فَسفة ،وٕان ميىن ٔبن ثًىس ركل ٔبحِانً  ،ل ميىن اؾخحاز ما
لك ّ
فاًس َاق تشاثَ كري ٍ
اكف ًخوهَس ٔبو إتعال ظفة
ٍُىذة ٔبو ًُياكش يف ذزش اًفَسفة فَسفًِّا ّ
ابًّضوزتّ ،
اهلسزش وثواظهل مؽ ّ
اهلسزش ابزؿًا ،ل ٍىفِان ًضٌلن
اًعَحة ،همٌل اكن ركل ّ
اهلضمون اًفَسفِّة .نٌل ٔب ّن حضوز ّ
وحوذ حوُص ٔبو حوذت ٌَميخج اًفىصي ّ
ٌَعَحة .الٓزاء كري اهلـاًية ،واًخّـاتري اًيّمع َّة ،واًخّرصحياث ارلاًَة من
ادلوُص وكري اهلـَّةل اًّيت ثلفز من موضوغِ لٓدص ،ل ّ
جضلك ٔبتسً ا مضمونً فَسفًِّا ل مىذوتة ،ول صفوًّة.
اهلؤُّي اهلُثلي
ٕا ًراٍّ ،
فىصي
ارلاظة اًّؼي ٌس خزسهما ًخحسًس اًلمية اًفَسفِّة ٔبو اًلوام اًفَسفي ٔلكوالٍ ما ٔبو ًخحاذلٍ ٍ ّ
ًلك مـاًريٍ ّ
ثـسفِّة ٔبو ُمـَّةل .وًىن كدي ٔبن
ما .س َىون ًِشا اًخّحسًس ظحَـة حسْ س َّة ٔبو ُمضلكية ،واذصة ٔبو مضمصتّ ،
اًس َاق ،ؿََيا ٔبن هفعح ؾن ٔب ّول ثيخًَِ :حسو ًيا ٔب ّن اهلؤُّي اًفَسفي مثل ٌي خسًّ ا.
هعصخ ٔبي فصض َّة يف ُشا ّ
اًسخة ا ٔل ّول ُو ٔبه َّ ّ
ًـب ؾن اًىثري وؾن ل يشء .وركل ابًخّبٔهَس ٔل ّن هلععَح اًفَسفة اس خزساماث
ّ
ذيوؿة ،فِو ارلعاة اًَويم اًـام ارلايل من اهلضمون اًواكـي واهلِمت ابًـامل والٕوسان ،نٌل ٔبه َّ تَ ّوزت اهلشاُة
م ّ
اًـاهلة ،واس خـصاط اًث ّلافة اًفَسفِّة ّ
جمصذ .يف ُشٍ اذلاةل
(اّلي كس ٍىون كري مالمئ) ،وٕاهخاح ما ُو ّ
اًضريص زافضً ا ٔبي مٌؼوز بٓدص ؿام ٔبو ذاض ّ
اًضّ حات َّةُ ،ياك من س َحاول اهلزاًست ؿىل كمية متوضـَ ّ
ومهتوكًا
اهلخـعحني فَن ًرتذّذوا ؾن اٌَّجوء إىل رم وؾزل اهليؼوز الٓدص.
اهلهتوزون من اًفالسفة ّ
ؿَََٔ .ب ّما ّ
ابًصمغ من ركل ،ل يشء مييؽ ؾن حماوةل إجياذ ما حيسّ ذ و ّ
ٌضلك اهلساز ٔبو اهلضمون اًفَسفي .وًىن كدي
ّ
ثفاذاي لٕزلال ُشٍ اهلِ ّمة رُي ًَّا وؿاظفًِّاً ،حسو ًيا من اهلِ ّم ثوهَس اًلض َّة اًحٌُّة اًخّاًَة واًخّشنري هبا:
ركلً ،
ٍ
اًفَسفة ل حتخىص الاُامتم ّ
جلكٌلث ٔبدصىٔ ،ب ّي ممازسة ٔبدصى ،ثـَمي َّة ٔبو مـصفِّة ،ميىن ٔبن
ابّلُن و ّاًرتتَة.
حت ًو مل حىن فَسفِّة .وهبشا ّ
ارلاظةّ ،
هوحض ٔبه َّ ؾيسما هعف متصًيًا ٔبو ثـَميًا تبٔه َّ
حىون هم ّمة خسًّا تعصًلهتا ّ
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فَسفي ،ؿََيا ٔبن هدساءل ؾن فائست ركل اًًّضاظ ،كدي ٔبن هش ّمَ وهـخبٍ كري ً
مؤُال ٌَث ّلةّ .
حت إرا اكن
كري ّ
قصامٌا واحرتامٌا «ٌَموضوغ» اًفَسفي هحريان ،ميىٌيا ابًخّواسي ٔبن هـخلس ٔب ّن ٌَّصوخ حِا ٌت ما وزاء اًفَسفة .وٕارا
سَوة كري مالمئٔ ،بو زهَمٔ ،بو كري حمسّ ذً ،ن وضـص ٔبه ّيا جمبون
مٌؼص ما ٔب ّن اهلععَح ٌ ُس خزسم تبٔ ٍ
اؾخب ٌ
ؿىل إؿالن اذلصمان اًىً َيس .ابلٕضافة إىل ركل ،ؾيسما هخلدّي َم َ
ضلكة اهلععَح واًخّـسّ ذًّة اهلفاُمي َّة ،س يـعي
اًعازم واهلدضسّ ذ .وركل ل ًـين ثفاذي
ٔبهفس يا فصظ ًة ٔبنب ٌَمٌلزسة اًفَسفة تسل ٔبن هَـة ذوز حازش اًلَـة ّ
ادلّ كّة ،تي ابًـىسٔ ،ل ّن ممازسة اًفَسفة ثـين الاًزتام حبو ٍاز م ٍرث ودعة حيث ّيا ؿىل إؿاذت اًخّفىري تبٔساش
اًفَسفة.
اًفَسفة واًفائست
ًيجوُص ٔبكواًيا وجنـَِا مَموسة ،س يعصخ ً
مثال حن ّحَ :اًيّلاص ،إن اكن ؿىل صلك حوازٔ ،بو مٌاػصتٔ ،بو كريٍ.
ٕظاز مضلكن ٔبو كري مضلكنُ .ي
ٕظاز ٔباكذميئ ،بو يف ا ٍ
كس ٍىون اًيّلاص فَسفًِّا ٔبو كري فَسفًِّا إن اكن يف ا ٍ
ٍىفي ٔبن ٍىون حموز اًيّلاص ٔبحس اهلسائي اًىبى اكذلة ،اهلوثٔ ،بو اًفىص ،يك ٍىون فَسفًِّا؟ يف س َاق
اًسؤال ابًيّفي .مؽ ركل ،ونٌل كَيا ساتلًاًُ ،س هم ًّما ابهلعَق ما إرا اكن
ُشا اًيّط ارلاض س يجَة ؿىل ُشا ّ
ميىن اؾخحاز اًيّلاص فَسفًِّا ٔبو ل .كس ًمت إكعاء ٍ
هلاص ما من جمال اًفَسفة ًلَاة اًخّح ّحص اًـَمي ٔبو ًىرثثَ،
ٔبو ًـسم ذميلصاظ َّخَ ٔبو ًفائضِأ ،بو ًلَاة اًخّجصًس ٔبو ًىرثثَٔ ،بو ثسخة اث ّحاغ مشُة حمسّ ذ ٔبو زفضَٕ .اه ّيا
مسزش اًفَسفة ّاّلي ًـخب ٔبه َّ ًًدلي ٔبن حي ّجم ذوزٍٔ ،بو ّ
حت ٔبن خيخفي افرتاض ًَّا ،نٌل ىصفغ
ىصفغ زومًس َّة ّ
اهلسزسة اًّيت ثـخب هفسِا ٔبساس َّة ومذبٔنّست من ِؿَمِا.
إلكوزس َّة ّ
ىصى يف ُشٍ اًوضـ َّاث وزوكِّة ورشفًا ًحسوان كري مٌاس حني هلا هلوم تَ ،فٌحن ل حنخىص ما هفـهل ،وًس يا
اًسؤال اهلِم ا ٔل ّول ّاّلي جية ٔبن هعصحَ
ّمالنني هممتّني ابدلّ فاغ ؾن كعـة ٔبزطُ .ي ُشا اًخّمصٍن مفِس؟ ُشا ّ
حصَح ٔب ّن ّ
حية اًدّساؤل حول مسائي وحوذًّة يف جممتـيا ويف اولمتـاث
ؿىل ٔبهفس يا .مؽ ٔبه َّ ٌ
اًضرط ّاّلي ّ
ا ٔلدصى ،تال صم ،جيس ظـوت ًة يف اًـثوز ؿىل مس متـاث ظاذكاث ًعلني ابهدداٍ .معو ًما ،حياول اًاكئن
اًخّشي ثفاذي ُشا اًيّوغ من ا ٔلس ئةل ،فِو مضلو ٌل ٔبو مضلو ٌل ٌَلاًة مبسائي «مفِست» ،ول ٍىرتج لٕجياذ
ٍ
وكت ًخبٔ ّمي ذالهل اهلضالكث اًّيت ًواهجِا .مؽ ٔبه ّيا ىصى ٔب ّن اًخّوكّف واًخّـحري ؾن ّاّلاث هبسوءٔ ،بو اًخّوكّف
هلواهجة تـغ زؤى اًـامل تعرة ،صُئان مفِسان وحِّسان ،فلس ًًدؽ ُشا اًيّوغ من اًخّحاذل من حسْ ٍش معَق
جحج حصًئة .وًىن ُي إؿاذت حصثُة اًـامل ُو ثفَسف؟
ٔبو من ٍ
اثن ،هالحغ تني اذلني والٓدص ٔب ّن ا ٔلصزاض اهلِخّمني خبوط ُشا اًيّوغ من اًيّلاصاث ٍىذفون
ؿىل مس خوى ٍ
اًسعح َّة ذون ٔبذىن اُامتم ابدلّ كّة ٔبو اًخّـ ّمق .همٌل اكن ُىشا متصٍن ًعَ ًفا ،سّنفغ ٔبن
اًسزافاث ّ
ابًخّ ّفوٍ تحـغ ّ
هعفَ ابًفَسفي ،.وًِشا اذلنك ٌ
ثحـاث حمسوذت وًُست اكزز َّة .وٕارا اكن اًحـغ ٍصقحون اس خزسام ُشا اهلععَح
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همٌل اكن يك ًًس حوا ّمزي ًت ما لحذَاخاهتم ،فَن هخضاًق مهنم .اًفَسفة ؿارشث اًىثري من ُؤلء وًن متوث
ًة ؾيّا ،وًىٌّيا سًس خزسمَ ًيعف زُاة
ايم قص ٌ
ثسخة حاذز ٍة من ُشا اًلدَي« .موث اًفَسفة» مفِوم ذز ٌّ
اهلصوخني ًِا واهلسافـني ؾهنا وماًىهيا ووزثهتا
اًلصًة ّاّلي ًدّسمون تَ مسّ ؾو ثبٔظص اًفَسفة دلزخ ٍة ّتـَِم ّ
وابًصمغ من اىلاولث اهلس ّمتصت ٌَحسّ والٕكعاءٔ ،بو ّ
حت تفضَِا،
اًوحِسٍن ٔبو ص حَ اًوحِسٍن .وهمٌل اكنّ ،
سدس ّمتص اهلياػصت اًّيت س خحاول مص ًازا وحىص ًازا ٔبن ثـَس ظصخ مضلكة ماُ َّة اًفَسفي ،ضامٌ ًة تشكل اس متصازًّة
اًّضوزي ذلسوج ممازسة فىصًّة اكمةل .ابهلياس حة ،ميىن ظصخ اًدّساؤل اًخّايلُ :ي هون متص ٍٍن ما
اًخّوحّص اهلفِس و ّ
فَسفًِّا ٌضري إىل فائسثَ ٔبو بَٔم َّخَ؟
ُيسسة اًفىص اهلـٌلزًّة
ٕظازا ٌَخّفَسف .هبٔمي ٔبن ىىون دفّفٌا ّ
حت اذلسّ ا ٔلذىن س َي
تـس ٔبن ظصحٌا اًخّيخَِ ،س يحاول ٔبن هلرتخ ا ً
اًسعح َّة من حزة «ا ٔلزسعلصاظَني» وحزة «ادلّ ميوكصاظَني» .ؿىل ّ
لك حال ،إرا
زذوذ ا ٔلفـال اهلفاحئة و ّ
مفص من اولاسفة! ّلا س يعصخ ُيا مدس ٔب اًيّلِضاث وَِلك معًل وذًيايم ،وًُس اكٕظاز
ٔبزذن اًخّفَسف ،فال ّ
حيسّ ذ وًلِّسً .حسو ٔب ّن ا ٔلضساذ حتسّ ذ إًلاغ اًفىص ،وركل يف اًفَسفة ّ
اًّشكِّة ،وا ٔلساظري اهلوًوذت يف مجَؽ
ٔبظلاغ ا ٔلزط ،واًخّفىّص اًَويم ؾن اذلَات ،ويف مسازش اًفَسفة اًلصت َّة مٌش ثب ّٔسسِا يف اًَونن اًلسمية.
اًّش ،اذلق واًحاظي ،اًـاذل وكري اًـاذلّ .
وهعصخ مهنا تساً ًة ٔكمثةل ارلري و ّ
جضلك ُشٍ اىلاوز هلاظ اًخّوحّص
اًّيت ثيعَق مهنا وحمتصنز حوًِا اهلحاذئ اًىبى ،فِيي ثعصخ اًخّلاتالث ِّ
اهلؤسسة ،وثعَف ا ٔلحاكم واًلمي َّاث
اًـسًست ،وجساؿس ؿىل إدصاح اًفىص من زواسة ا ٔلفاكز والٓزاء الاس هتالً َّة .من اًلصًة وكري اهلخوكّؽ ٔبه َّ من
ذالل ُشٍ ّ
مـٌلزي ًفضّ ي
اًضلك َّاث اهلعيّفة واهل ّخسعة ًـب اًفىص من ؾمتة وسٌلنة فذاث ا ٔلفاكز إىل تيا ٍء
ٍّ
اًضفافِّة واًوؾي ّ
ّ
ابّلاث .نٌل حسج يف حاةل ّفن اًـٌلزت اًلوظ َّةّ ،اّلي ٔبىت تـس ّاًصوماين ًَىون ٔبنرث دفّة
و ً
اؾخسال يف اذلجمٔ ،بنرث ثيؼميًا و ٔبك ّي جح ًما ،وركل تدضُِس ذؿّاماث ذازحِّة .ثعصخ ُمعاذزثيا ٔب ّن اًفىص ًُس
حصا ًىك ٔبو ً
ذََعا من الٓزاء اًلصًحة وسخًِّا ؾن تـضِا اًحـغ واهلخياكضة وادل ّاُةل ،وٕاهٌّل ُيسس ًة تعساُا واجّساكِا،
مـٌلزاي حبجص ٔبساسَ و جحاز ّاًزواايٕ ،اه َّ موس َلى تيلٌلث مََئة ابزلي الاؿرتاض َّة.
فًٌّا ًّ
ّ
لك معَ َّ ٍة رُي َّة فصذًّة ٔبو حٌلؾ َّة ثيدذج ؿسذًا من اهلفاُمي وا ٔلكعاة اهلفاُمي َّة توؾي ٔبو ذوهَ (ذلسن اذلغ،
صلك ممىن،
تـمي لمذياٍ) .حوكن وػَفة ثكل اهلفاُمي وا ٔلكعاة يف ثيؼمي حِات ّاّلُن تبٔفضي ٍ
وٕا ّل ًىٌّا ُبزلَيا ٍ
ابًصمغ من رصامة وثـس ّذًّة إقصاءاثَ ،وٕاذزانَ ،و ٔبحاسُسَ ،وحسْ سَٔ ،بو الٓزاء اًّيت ّمجـِا من ُيا وُياك
ّ
وثـامي مـِا نثواتت .ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًلذعس اًخّفىري اب ٔلمل واهلخـة ،اب ٔلن والٓدص ،اب ٔلٌْس و ّ
اًؼاُص وتلريُا
وظي إىل اذلنك اًىبى ٔبو ا ٔلمناظ اًث ّوزًّة اًّيت
من ا ٔلكعاة ذون ٔبن ًضَؽ ٔبو ًفلس ظواتَ .ول جمال ٌَخّ ّ
ابٕماكّنا ٔبن ثسّ ؾي ّتاُي ُشٍ اًحسهي َّاث ،هوّنا مثاً َّة ٔبو مس خوحات ،ا ّٕل ابًىثري من اًـمي اًيّفيس واًفىصي
ؿىل ّاّلاث .مؽ ٔب ّن اًفىص ًـمي تعصًلة ثفاؿَ َّة ُمٌخ ًجا ظَاكاث تعصًلة مِاكهَىِّة ولامةل ّاّلاث ٔبو الٓدصً ،حلى
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مؽ ركل مضن توثلة اًخّعيَفاث ،وا ٔلصاكل اهلضفّصت ،واىلاوز اهلـ َّية.
كصاءت سارخة
ذاظة ثكل اًّيت هععسم هبا يف اذلَات اًَومِّة (اًّيت ثدّسم معو ًما ابًـمَ َّة ،وارلُبًّة ،واًحـس
تـغ اًيّلِضاثّ ،
ا ٔلذاليق ،واًلاتةل ً ٕالذزاك) ،كس ثحسو خسَفة ،تُامن ًحسو اًحـغ الٓدص مهنا ؾو ًًعا .يف اذلاًخني ًًدلي جسََط
اًضّ وء ؿىل ثكل اًيّلِضاث وثوضَحِا ،وركل ٔلن اهلضِوزت مهنا ثـاين من ٔبحاك ٍم مس حلةٔ ،ب ّما اًيّاذزت مهنا فِيي
هخجص ٔب ؿىل اًخّ ّلصة مٌَ هلـاًًذَ هبسوء وحصًّة .مؽ ركل ،و ٍ
ًلاايث مفِست ،سًٌعَق من فصض َّة
اكًحـحؽ ّاّلي ل ّ
لك هلِض ٍة هم ّمة ٔبو ِّ
مؤسسةّ ،
ٔب ّن ّ
ابًّضوزت ٔبن حصحىز ؿىل حسْ ٍش سائس ميىن ٌّّلُن
ولك مفِو ٍم مرثيًً ،دلي ّ
اهلُضرتك ٔبن ٌس خوؾحٍَ .
لك هلِض ٍةّ ،
اذلساسة ،هونّس ٔب ّن ّ
لك مفِو ٍم
جلكٌلث ٔبدصى كس ثعسم ٔبحصاة اًيّفوش ّ
ٔبسايس ٌ
تسهييي تـغ ّ
اًّشء ،ؿىل ا ٔلكي دعوظَ اًـصًضةّ .لا هلرتخ ؿىل اًلازئة كري اهلـخاذت ؿىل
خسَف و ٌّ
اهلععَحاث اًفَسفِّة ّاًصمس َّة ٔب ّل ثلوض يف اهلـجم لكٌّل ظاذفت إحسى ُشٍ اًيّلِضاث .معو ًما ،من ادلسٍص
مجي ثلَّفِا وثًُذجِا .ابًخّبٔهَس ُياك
كاذز ؿىل إدصاح اًلكٌلث ٕا ّما تشاهتا ٔبو من ذالل ٍ
الٕظلاء ٌَحسْ ش ،فِو ٌ
اٌَّفؼاث اهلحخىصت وتـغ اًلكٌلث ادلّ دِةل ّ
اًفؼة اًّيت س خلاوم مجَؽ حماولث فِمِا ،ول منيؽ ابولمي اس خزسام
اهلـجم اًفَسفي ،وًىٌّيا وض ّجؽ اًلازئ ٔب ّل ًلوض يف ُشٍ اهلصاحؽ ا ّٕل تـس ٔبن ًلوم تلصاءت ٔب ّوً َّة ،مدسئ َّة
وسارخة .حشاز من اًىذة اًحازؿة ،اهلََئة ابهللسّ ماث واًِوامش واهلَحلاث ،اًّيت كس ّ
جضلك ٔبحِانً اًلسم
الٔنب من اًىذاة ذاهل ًة تشكل ا ٔلساش ومع ّـح ًة اًلصاءت تسل ٔبن جسَِِّاُ .ياك دعبٔ صائؽ يف اًفَسفة ًؤثّص
اًعاًة اولهتس»ّ ،اّلي ميخكل تـضً ا من ٔبسس اًث ّلافة اًفَسفِّةٌ .سـى ُشا ّ
ثضلك هحري ؿىل « ّ
اًعاًة
ٍ
ًالحهتاذ حتت ثبٔزري مـَّمََ ،ا ٌّّلٍن ًحاًلون يف إػِاز جصاؾهتم ًسحصٍ ،فِلوم ابًخّم ّـن واًضّ َاغ يف اًخّفاظَي
اًعلريت .س يسؾو
تسل ٔبن ًلص ٔب ما ًلسّ مَ اًيّط ذون الانرتاج ٌَرعبٔ ول ارلوف من إسلاظ تـغ اًخّفاظَي ّ
ٍ
خبعوظ ؾصًضة ،وازلني ٔبّنّ ا مؽ اًوكت س خـي ثفسرياهتا ارلاظئة هلا كص ٔبث وما
اًلازئة ًلصاء ٍت واسـة مصسومة
اًسـي ٌَخحلّق يف ّ
لك دعوت ممّا ّمت ظحزَ واس خًذاخَ ثضبٔن اهلوضوغ اهلعصوخُ .شا ُو
ًيلعِا ،وركل ذون ّ
ّخف اًباؿة اًفىصًّة ّاّلي ل ًخزَّط من راثَ ومن ٔبزلاهل ا ّٕل تـس معَ َّ ٍة ظوً ٍةل ظحوزتًَ ،ىدضف ؾيسُا ٔب ّن
اًخساظة ًُست ّؿةل ،تي ابًـىس متا ًما.
اًخّحسّايث
ذاظة :ا ٔلٌْس و ّ
اًؼاُصٔ .بنرث من ٍّ
خمخط يف جمال اًفَسفة سُس خـني تفوازق ثس َعة يك ًّحني
فَيـاٍن ُيا حا ًةل ّ
ًيا ٔب ّن هلِضة اكهط «اًيّومني و ّ
معوزت وؿا ًِمة ومذلٌة ٔبنرث من اًيّلِضة اًـا ّمة اًّيت ظلياُا ًّخون
اًؼاُصت» ّ
ٔبؿالٍ .وًىن ًحسو ًيا ٔب ّن ل ٔبَم َّة ًِشٍ اًفصوكاث ،والٕثلان ،واًخّعوٍص ،ا ّٕل هلن ٍىذة ٔبظصوحة ذنخوزاٍ حول
اهلوضوغ وٌسـى ًيَي صِاذت وٕاجعاة ا ٔلكصان .وركل ٔل ّن ُشٍ اًلكٌلث ذاًَة من ٔبي حوُص ابس خثٌاء ادلوُص
اٌَّلوي اًـصيضً .لس س يحت ًيا اًفصظة من كدي ًّناكة تـضً ا من ُؤلء اهلِمتّني ابس خزالض اٌَّحاة ،و ّاّلٍن
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اًسرَف .مك من ا ٔلظصوحاث
كس ٍهبصون ٌَوُةل ا ٔلوىل ،وًىن رسؿان ما ًعسمون تبٔسَوهبم اهللصوز ٔبو ّ
سخة واحس ،وُو ٔب ّن
ظمحت ٔبن حىون مدخىصت وخسًست فاهعَلت يف ختمَياث ظلريت اكهت ل ثعسّ ق ً ٍ
اهلىذوة رصم اذلجم ذال ادلوُص.
ابًّضوزت اًفجوت تني ا ٔلٌْس و ّ
ّ
اًؼاُص .كس حىون ّتصتخَ ثس َعةٔ ،كن خيشهل خازٍٔ ،بو
اكئن ثّشي ادذب ّ
لك ٍ
سوءاُ .ياك اًىثري من ارلالفاث اًّيت
ٔبن ّ
ًؼن اهلثاهة فا ً
هوسأ ،بو ٔل ّن اً ّض حوظ تسا هل ٔب هز ًحأ ،بو ٔل ّن هؼصٍ اسذاذ ً
ثًضبٔ من ُشٍ الادذالف اًخس َط تني ا ٔلٌْس و ّ
اًؼاُص ٔبو تني متؼِصاث مذحاًية حتسّ ذُا وهجت هؼص مذحاًية.
ارلاظة مؽ يش ٍء ما ثَرّط اهخٌاء اًخّحسّ ايث اًفَسفِّة .مدس ٔب ٔبفالظون
حتسًس وهجاث اًيّؼص ُشٍ ٔبو اًـالكاث ّ
وابًصؤاي اًّيت ٔبحسثهتا هبسف إجياذ ما ٌضري يف سخهبا إىل اًواكؽ
الٕصازي حيث ّيا ؿىل إؿاذت اًيّؼص تبٔظي فىص ٍت ماّ ،
اًس َاقً ،حسو ًيا ٔب ّن اًيّلِضاث اًّيت هعصهحا ُيا ّثحني اٍهنّ ج اًفَسفي ؾن كصة.
ّاّلي اوضبُٔا .يف ُشا ّ
ؾيس ُشٍ اًيّلعة كس ًـرتط اًحـغ ً
كائال ٔب ّن اًيّلاصاث اًفَسفِّة مؽ ٔبظفال ٔبو مصاُلاث ٔبو ابًلني تـَسٍن ؾن
جمال اًفَسفة سدسـى ً ٕالخاتة ؿىل ٔبس ئةل ؾن مـىن اذلَات ،وظـوابث اًـالكاث الٕوساه َّةٔ ،بو الاًزتاماث
ا ٔلذالكِّة ،وُشا ًحـسن ؾن اًيّلِضاث اًّيت هعصهحا .وًىٌّيا سّن ّذ ؿىل ُشا الاؿرتاط تبٔ ّن اًخّفَسف ل ًلذرص
ؿىل ثحاذل ثس َط ًلٓزاء واذلججٔ ،له َّ ًلذيض معَ َّة حتََي وثفىري ،وُشٍ اًـمَ َّة ًُست سوى ماذّت
خيوؿة وظَاقهتا .وٕارا ّمت اهليض
اًخّفَسف ا ٔلوىل .الاكذضاء اًفَسفي ًـين اًخّـ ّمق يف اهخٌاءاث وهجاث اًيّؼص اهل ّ
حَـي اًيّلِضاث اًالكس َىِّة اًّيت حواًيا ثـساذُا .حوكن هم ّمة
هبشٍ الادذالفاث إىل ا ٔلمام ،س خًذج ث ٍ
ضلك ظ ّ ٍ
فاكز ٔبدصى إىل اهلا
خيوؿة اهلُعاكة وثبٔ ّمَِا كدي اهليض يف إهخاح ٔب ٍ
اهلـَّمة وظاًحاهتا يف اًخّوكّف ؾيس ا ٔلفاكز اهل ّ
لّناًة ،وركل هبسف اس خرصاح مـاىهيا ا ٔلمعق وثوضَح ثـازضاهتا ادلّ اذَ َّةٕ .ا ًرا ل انخفاء تؼ «ل ٔبث ّفق» ٔبو
دلي فىص ٌت ٔبدصى»ٔ ،له َّ ًًدلي ّاًصتط تني ا ٔلفاكز اهلعصوحة ،وٕا ّل سددلى بٓز ًاءا .ابًخّبٔهَس لٕهخاح اذلجج كمية
« ّ
خـََي وحِس ،وًىن ًًدلي ٔبًضً ا ملازهة ا ٔلس حاة
اًعسق ن ٍ
ُمضافة وِم ثـََي ّاًص ٔبي ،وُشا ًحـسن ؾن ّ
ًخوضَح مضموّنا ٔبو ثحُِهنأ ،بي اًخّفِّم ،ومن ّمث ثحُني ثـسّ ذًّة اهليؼوزٔ ،بي اهلَضلكة.
ًًدلي إظالق ا ٔلحاكم وثوظَف ا ٔلكوال هبسف إذزاك اًفىص ّ
اًضريص وفىص الٓدص .قَاة ُشٍ الاكذضاءاث
جمصذ ثحاذل بٓزاء ٔبو مساح ًة ٌَخّـحري ؾن ّاّلاث ،وًىٌَّ من ص حَ اهلس خحَي ٔبن ٍىون فَسفًِّا إرا
سُدلي اٍّمتصٍن ّ
خيوؿة .وُشا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل ا ٔلظصوحاث اًّيت ًمت إهخاهجا يف ذزوش
اكن ذاً ًَا من ملازهة ووظف ا ٔلفاكز اهل ّ
تفازق وحِس وُو ٔب ّن ا ٔلظصوحاث ّ
تبنمج حمسّ ذ مبفاُميَ ونخّاتَّ ،لا ميىن ٔبن ثؼِص يف ثكل
مؤظصت
اًفَسفةٍ ،
ٍ
ابًّضوزت يف حاةل اًيّط اهلىذوة ٔبو اًيّلاص
ا ٔلظصوحاث تـغ اهلصاحؽ ٔبو اهلفاُمي اهلضفّصت اًّيت ًن ثؼِص ّ
ايلعط.
اًفَسفي اهلُحساثن ذازح إظاز جصنمج اًفَسفة ّ
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يف ًزوم ُشٍ اهللسّ مة س يـاٍن اذلاةل اًخّاًَة .فَيفرتط ٔبه ّيا يف سايز ٍت إىل مصمس فٌّاه ٍة ما وىصًس إػِاز إجعاتيا
تـمَِاُ .ياك اًىثري من اًخّـحرياث ايلخَفة اً ّيت ميىٌيا اس خزساهما ،ومهنا« :معكل مجَ ٌي خسًّا» ٔبو «معكل
تياء ؿىل حساسُّذَ ٔبو ؿىل دِازاثَ ّ
نثريا»ٍّ .
اًضرع َّة
ًـجحين ً
ًلك ادذَازٍ فامي خيط ازلةل اًّيت س َلوًِا ً
اًواؾَة وسخًِّأ .ب ّما اًفٌّاهة فَن حىرتج ٌَمععَحاث اهلُرخازت ،ا ّٕل إرا اكهت همخّ ّمة ابًفَسفة ،مفا هيّمِا إجعاة
اهلضاُس واجنشاتَ .وُشا ًيعحق ؿىل اهلضاُس ظاحة ا ٔلكوال إرا اكن ما هي ّمَ ُو فلط اًّــحري ّؾٌل ًسوز يف
ذاظصٍ.
حسايث اًّيت ًلذضهيا دِاز ازلةل اًّيت ّمت
واكن ما هي ّميا يف ُشا اهلوكف من اًيّاحِة اًفَسفِّة ُو حتسًس اًخّ ّ
اس خزساهما .ميىن اهخٌاء ُشٍ اًخّحسّ ايث يف حال اس خعـيا خت َّي ظصكًا ٔبدصى ٌَخّـحري ،ويف حال ثوكّفٌا ًيفىّص
ابلدذَاز ّاّلي مقيا تَٕ .ا ًرا ًًدلي اًلِام ابًخّفِّم ،واهل َ َ
ضلكة ،واًخّـ ّمق ٌَخّفَسف .يف اذلاةل ا ٔلوىل ؾيسما خناظة
ازلال ،حنسج زؤً ًة ٌَـامل ٔبنرث موضوؾ َّة ومشوً َّة ،حِر ٌَرتوس يساتيل اؾخحازٔ ،ب ّما يف اذلاةل اًثّاهَة فٌزاظة
جمصذ
اهلخـة وهحلى يف هعاق ّاّلايت وادلزيئ ،حِر ٌسدٌس اًواكؽ ؿىل اًفصذي .هبشا ىصى ٔب ّن ما ًـخبٍ اًىثريون ّ
هخٌاء ًصؤاي اكمةل ٌَـامل ،وًىن جية متصٍن اًـني ومـصفة اًخّحسّ ايث
مج ًةل ثس َع ًة ميث ّي ابًًّس حة ٌَفَِسوفة ا ً
ٌَخّ ّـصف ؿَهياُ .شا ما جيـَيا هـخلس ٔب ّن كامئة اًيّلِضاث اًخّاًَة ميىن ٔبن جسِّي اهلٌلزسة اًفَسفِّة.
 .2قائمة النّقٌضات والثّّلثٌّات

مىوهة من س حؽ وزالزني هلِضة ،مثاهَة
ومذىصزت .وِم ّ
فَيحاول الٓن نخاتة كامئة صامةل ًيلِضاث ثحسو ًيا هم ّمة ّ
ّيايئ ذامئ ّ
اًؼِوزٔ ،ب ّما
وؾّشٍن سوخ ًا من ا ٔلضساذ وجسؽ زالز َّاث مفاُمي َّة .وركل ٔله َّ ًحسو ًيا ٔب ّن اًَِلك اًث ّ
ػِوزا ،مؽ ٔبه َّ ًلوم ٔبًضً ا توػائف اًـلدة اهلفاُمي َّة .هلسّ م ٔب ّو ًل اًلامئة ،ومن ّمث س يًذلي إىل
اًَِلك اًث ّاليث فبٔك ّي ً
هَة كعري ٌَّصُانث اهلعصوحة جس حلَ مضلكة هعصهحا ًخعوٍصُا :واحس ومذـسّ ذ ،ا ٔلٌْس و ّ
اًؼاُص ،ادلوُص
حص ٍ
واًوحوذ ،مساوي وكري ،ا ٔلن والٓدص ،اهلخواظي و ّ
اهلخلعؽّ ،
اًـَين ،ادلسس و ّاّلُن،
اًلك وادلزءّ ،
اولصذ و ّ
ا ًّعحَـة واًث ّلافة ،اًـلي واىلسوش ،اًـلي واذلسْ ش ،اًـلي و ّ
اًضلفّ ،اًزمين وا ٔلتسي ،اهلخياٍ و ّاًالمذياٍ،
اًعوزت،
اًسَيب ،اًفـًل والافرتايض ،اهلاذّت و ّ
اهلوضوؾي و ّاّلايت ،اهلعَق واًًّس يب ،اذلصًّة واذلمت َّة ،اًًّضط و ّ
اًلوت و ّ
اًّسذ وارلعاة ،اًخّحََي و ّاًرتهَة،
اًضلك ،اًنك واًىِفّ ،
ّ
اًسخة واًيّدِجة ،اهلساحة واهلاكنّ ،
اًّضوزي ،الاس خلصاء والاس خًذاح واًلِاش
اهليعق وادلسل ،اًخّوهَس وادلّ ًَي واهلضلكة ،اهلمىن واهلص ّحح و ّ
الاحامتيلّ ،اًص ٔبي واًفىصت واذللِلة ،اًفصذاه َّة وازلةل و ّاًرتوس يسهخاً َّة ،ارلري وازلال واذلق ،اًىون واًفـي
واًخّفىرئ ،بهرتوتوًوحِا (ؿنل الٕوسان) واهلـَومِّة واًلَخِّة ،اًيّفيس وا ٔلذاليق واذللويق.
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 -1واحس ومذـسّذ
هَان تشاثَ ٔبم ٔبه َّ ثـسّ ذًة حواهة؟
اهلضلكةُ :ي ّاًّنذ ٌ
ا ٕلصاكً َّة ا ٔلوىل وا ٔلساس َّة ِم ٔب ّن ّ
هَان ُو واحس ومذـسّ ذ يف هفس اًوكت .فاًفصذ واح ٌس ،هل
لك ٍ
ُوًّة فصًست وُو حمسّ ذ ّ
اكئن
ومـني ،وُشا ما ّميزي ؾن ا ٔلفصاذ الٓدصٍن ،وًىٌَّ مذـسّ ٌذ ٔبًضً أ .ب ّو ًل ٔله َّ ٌ
ون من حس ٍس وزوخ .وٕان اكن اًحـغ ٍصفغ ُشا اًخّمَزي ،جفسسٍ ً ُ ّلسم إىل ٔبحزاء ٔبساس َّة إىل
مىّ ٌ
ٍّ
اهلمزق تني مِول خمخَفة اكًـلي ،واًلصٍزت،
حس ما ًحلائَ .ونشكل ابًًّس حة ًصوحَٔ ،بو وؾََّ ،
واهلضاؾص .ونشكل ُو حال مجَؽ ا ٔلص َاء اهلا ّذًّة اًّيت ميىن ٔبن هـخبُا هَانً ٔبو ّتمَ ًـا .ابٕماكهيا ٔبًضً ا
ٔبن هفِم ثـسّ ذًّة اًىِان من ذالل ثـسّ ذًّة وػائفَ وؿالكاثَ اًّيت جساٍم ٔبًضً ا يف ثـصًف ا ٔلٌْس ارلاض
تَ .فداًًّس حة ٌَاكئن اًخّشي ،ميىٌيا ٔبن ّمنزيٍ مباكهَ ،وذوزٍ الاحامتؾي ،ووضاظاث ،وحواهة ٔبدصى
حىوهَ .وميىٌيا ثعحَق ّ
اًّشء راثَ ًُس مؽ اًاكئياث حفسة ،وٕاهٌّل مؽ ا ٔلص َاء واًلكٌلث اًّيت ثخـسّ ذ
ّ
ُوايهتا حسة ّ
مىوهة من كّشت ،وًة ،وتشزت ،وساق،
ّ
اًؼصوف اىلَعة هبا .هبشا ىصى ٔب ّن اًخّفاحة ّ
ثخىون اًلكمة من حصوف مشس َّة ومقصًّة ،وحصاكث ،و ٔبظواث .ومن نحِ ٍة ٔبدصى
وكٔس َّة ،نٌل ّ
هكىونث مذحاًية
ميىٌيا ٔبن هـخب اًخّفاحة ؿىل ا ًّضجصتٔ ،بو ؿىل ا ٔلزطٔ ،بو ؾيس اًحائؽٔ ،بو ؿىل ظحق ّ
ًيفس واكؽ «اًخّفاحة»ٔ .ب ّما اًلكمة فميىن ٔبن ّ
ثلري مـياُا حسة ازلةل اهلوضوؿة فهيا ،وثـسّ ذ اهلـاين
ًـصف اًلكمة.
ُشا ّ
مؽ ركل اًخّـسّ ذًّة ،نٌل اًوحست ،خفٌّ ،مفن ذالل اًخّـسّ ذًّة الاحامتً َّة ٔبو ا ًّؼصفِّة ٔبو كريٌُل ،ومن ذالل اولمي
ثضلك ٔبو تبٓدص ،همٌل اكهت فصض َّة ،إصاكً َّة ،وكري كاتةل ٌَخّـصًف ،وذون ركل اًىِان
وادل ّمةل ،ثؼِص وحس ٌت ٍ
ًفلس مس ّمى اًىِان وًحلى ثـسّ ذً ّ ًة ذاًعة .إرا مت ّت مـاًية اهلععَح من ذالل ثـسّ ذًّة كري حمسّ ذتً ،فلس
اهلععَح جسمَخَٔ ،له َّ ًعحح كري ؿائسً ا ؿىل ٍلي ،ول ؿىل ثفاؿي ،وابًخّايل ول ؿىل هَانّ .
ًخحول من
اًّشء ّ
واحس إىل مذـسّ ذ ؾيس قَاة اًث ّاتدِّة ،واًخّفاؿي ،واًوحست .وًىن ذون ثـسّ ذًّة ،وثفاؿي ،و ٔبحزاء ،وظفاث
ذيوؿة ًعحح ّ
اًّشء كري مفِو ًما وكري موحوذًا ،فِعحح حصوس يسهخاً ًَّا .ابلٕضافة إىل ركل ،ؿََيا حماوةل فِم
م ّ
اًوحست من ذالل اًخّـسّ ذًّة ،واًخّـسّ ذًّة من ذالل اًوحست.
 -2ا ٔلٌْس و ّ
اًؼاُص
حنة ّ
اًضرط ٔبم ما ًؼِص ًيا مٌَ؟
خشعا ماُ ،ي ّ
حنة ً
اهلضلكة :ؾيسما ّ
ابًساتلة ثسِوةل .وركل ٔل ّن ا ٔلٌْس ٔبو ادلوُصّ ،
اًّشء تشاثَ ،ميىن ٔبن ً َـ َّصف ؿىل
ميىن وظي ُشٍ اهلضلكة ّ
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ٔبه َّ اًوحست اهل ُ ِّ
جمز ٔب .من ُشا
ؤسسة ٍ
ًىِان ما ،وؿىل ٔبه َّ رسٍصت ل ًؼِص مهنا يف ارلازح ا ّٕل ما ُو حزيئ ٔبو ّ
اهليؼوز اهلخعَّة ًعـة اًوظول ٔبو ّ
حت ٌس خحَي اًوظول إىل واكؽ ا ٔلص َاء ا ٔلظًل وٕاىل حلِلهتا .هبشا
ميىن اؾخحاز ّ
هَان ما واًـامل اهلًحَط تَ ،حيجة ادلوُص .وًىن
اًؼاُصٔ ،بي ما ىصاٍ ،وس ًَعا تني هَاهني ،تني ٍ
ميىن ٔبًضً ا اًخّفىري ّ
ابًؼاُص ابًـىس ،ؿىل ٔبه َّ ّ
اًّشء ً ّ
ًـب ؾن ادلوُص وًحٌَُّٔ ،ل ّن ّ
خخني ٌَـامل من ذالهل ،من
اًّشء تشاثَ ّتـي ّ
ذالل ّ
جيسسُا ،اًواكؽ اًوحِس «اهلَموش» .ؿسم إماكه َّة زؤًة ّ
اًؼاُص ًُـخب
اًؼاُصت اًّيت ّ
من كدي اًحـغ اًواكؽ اًوحِس ،وركل تخوهَس ٔب ّن ّ
اًؼاُص ُو اًوحِس ّاّلي ًخفاؿي مؽ ارلازح تف ّـاً َّة ،وُو
وحوُص يحُ .يا ثعحح فىصت اًواكؽ ادلّ اذًلّ ،اّلي ل ّ
ًـب ؾن راثَ
اًوحِس ّاّلي ميىن مـصفذَ ،فِو ؿالكة
ٌ
ول ًؤثّص ؿىل اًـامل ارلازجًُ ،ست سوى واكـة ومفِوم ذاوي ذايل من ادلوُص .ابًخّايل ،إذزاك ّ
اًّشء،
اهلىونث اًوحِست ًواكـَ.
الٕمساك تَٔ ،بو حتوًهل ٔلذات ِم ّ
ارلاظة و ّ
اهلمزيت ،اًّيت ميىن
اًعفاث ّ
الاكذضاء ّاّلي ًعصحَ مفِوم ا ٔلٌْس ُو اكذضاء اًث ّاتدِّة ،اًّيت ثلسّ م تـغ ّ
ذامئًا وس هبا ٌَىِان اهلعصوخّ ،
ثيوؾت ؿالكاثَُ .شا اًث ّاتت ميث ّي ّاًصاتط تني
حتول وهمٌل ّ
ٌَّشء تشاثَ ،همٌل ّ
جيسس حوُص ُشا
خيوؿة اًّيت ثًذجِا اًـصضّ َةُ .شا ّاًصاتط ّ
اذلالث ايلخَفة اهلمىٌة ،تـَسً ا ؾن اذلواذج اهل ّ
اًؼاُصت  -و ّ
حول ّ -
اًؼاُصت ميىن فِمِا نؼ «فلسان
اًىِان .ا ٔلٌْس تشاثَ  -اًيّومني  -سُذـازط تعصًل ٍة ما مؽ اًخّ ّ
ا ٔلٌْس» ثسخة ُحوظَ من «هلائَ ا ٔلظًل»ٔ ،بو وىسة ا ٔلٌْس ثسخة اسذايذ ّكوثَ وثبٔزريٍ ؿىل اًـامل.
 -3ادلوُص واًوحوذ
اهلضلكةُ :ي حنن ما ىصًس ٔبن ىىوهَ؟
اًخّلاتي تني ادلوُص واًوحوذ صخِ ٌَ ابٕصاكً َّة ا ٔلٌْس و ّ
اًؼاُص ،وًىن ظَلخَ ٔبكصة ٕاىل ا ٔلهرتوتوًوحِّةٔ ،بي ٔبّنّ ا
مـي َّة ٔبنرث تددـاث ُشا اًخّلاتي ؿىل اًاكئن اًخّشي .اهلضلكة ا ٔلٍم اًّيت ثعصهحا ُشٍ اًيّلِضة ِم حزئ ًَّا جسـى
ًخـنل ما إرا اكن ُياك وحو ٌذ ًعحَـ ٍة ثّشًّة ،دلوُ ٍص ثّشي ،ابًخّايل حٌلؾي .إرا اكن ُياك وحو ٌذ ًِشٍ ا ًّعحَـة،
فِشا ًـين ٔب ّن ّ
تعصق خمخَفة خسًّا :ميىن ٔبن حىون
لك فص ٍذ فِيا سُذحسّ ذ هبا كدَ ًَّا .ميىن حتسًس ُشٍ ا ًّعحَـة ٍ
تَوًوحِّة ،ؾيسُا سًذلكّم ؾن اًلصٍزت ،وميىن ٔبن حىون زوحاه َّة ،ؾيسُا سًذلكّم ؾن ّاًصوخٔ ،بو هفس َّة هتمت
ّ
ابّلاكءٔ ،بو رُي َّة هتمت ابًـلئ ،بو احامتؾ َّة حصنّز ؿىل اولمتؽ ،وُشٍ ًُست سوى تـغ ا ٔلمثةل .نٌل ميىٌيا ٔبن
هـخب ٔب ّن ّ
ثّشي حمسّ ٌذ مس حلًا تعصًل ٍة مـ َّية وكري كاتةل ٌَخّلَري ،همٌل اكهت ظحَـة ركل اًخّحسًس
اكئن ٍ ّ
لك ٍ
(حِين ،زلايفٔ ،بو كريٍ) ،و ٔبن هخـامي مـَ ؿىل ٔبه َّ حمتي.
ّ
ُشٍ ّاًصؤًة اهلاُوًّة ح ّمتزي ؾن اًوحوذًّة اًفصذاه َّة و ّ
اذلصت ،اًّيت
اهلخلريت واىلسّ ذت ًّ
تـسايُ .شا اهليؼوز حيخفي ابًِوًّة ّ
ميىن ٌّّلاث ٔبن ّ
ثلريُا تشاهتا ،اًِوًّة اًّيت ل ختَو من اًخّبٔزري ارلازج واًـصيض ،واًّيت ثددَوز ؾن س حق
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ً
مسؤول متا ًما ؾن
رصفاثً ،عحح اًفصذ
ٕازصاز مبصوز ّاًزمن .ابًخّايل ،ومن ذالل ٍلوغ ُشٍ ا ٔلفاكز واًخّ ّ
متي مس حق .تـَسً ا ؾن الٕوسان،
وحوذٍ ،وهوهَ ،ول ٌس خعَؽ ٔبن ًححر ؾن زاحة ٔبو ثبٍصاث يف حتسً ٍس ح ّ ٍ
ُياك ثلات ٌي بٓدص وُو اًخّلاتي تني اهلوضوغ اهلاذّي وموضوغ اًـلي ّاّلي ًعصخ اهلضلكة اًخّاًَةُ :ي ما ًًذجَ
اًـلي ٔبكي واكـ َّة ممّا ًوخس ؿىل صلك ماذّت؟ ُي اًيّؼصًّة اًًّسخِّة و ّ
اًضرع َّة اهلوحوذ يف زواًة ٔبك ّي وحوذًا
من خازي ّاّلي ٌسىن يف اهللاتي؟
 -4مساوي وكري
اهلضلكةُ :ي ميىن ملازهة ّ
لك يشء؟
ُشٍ واحست من ٔب ّذق اًيّلِضاث ،وِم كسمية خ ًّسا وخسً َّة ،مفؽ ٔب ّن كس ًحسو ركل قصً ًحا ،لك مساوي ُو كري،
و ّ
مساواي ،ؿَََ ٔبًضً ا ٔبن ٍىون اًلري ،وٕا ّل ًن ميىن ملازهة
لك كري ُو مساوي .ابًفـيً ،يك ٍىون اهلساوي
ً
ٔب ّي يشء ،فدخساظة ،ل ميىن ٔبن هلازن ّ
اًّشء تشاثَ .ؾيسما هلول «مساوي ًؼ »...ه ُؼِص مفازكة الادذالف،
فٌِل مدضاهبان وكري مدضاهبان يف ب ٓ ٍن واحس .وُشا ابًضّ حط حال اًلري ،فـيسما هلول «ُشا كري ُشا »...هلوم
ثضلك من ٔبصاكل اًدّضخَِ ّاّلي ل ميىن اهللازهة ا ّٕل تَ ،ول ميىن
ثضلك من ٔبصاكل اهللازتة ،ابًخّايل ٍ
مبلازهةٍ ،
اًخّـحري ؾن الادذالف ا ّٕل ابس خزسامَ.
ولك ا ٔلضساذ ،ثلسّ م ً
اًضخَِ ًـصف ّ
ّ
رضوزي لٕحساج ملازتة .اًيّلِضاثّ ،
مثال حِّسً ا ؿىل ُشٍ
ابًضخَِ ،وُشا
ّ
اًـالكة ،فِيي ؾحازت ؾن ٔبسواح ثخلاتي ٔلّنّ ا ثـاٍن ّ
اًّشء راثَ .ابهلياس حة ،مٌعلًِّا ل ميىن وضؽ هَاهني ل
ٌضرتاكن تبٔي ظفة يف مج ٍةل واحستّ ،
اًعفة اًوحِست اهلضرتنة تُهنٌل اًلصاتة ،جية ٔبن ٍىون
وحت ًو اكهت ّ
ُياك ظفة مضرتنةّ .
لك ما ًخـَّق اب ٔلٌْس ُو كري ومساوي يف ب ٓ ٍن واحس .ا ّٕل ا ٔلٌْس راثَ ،هكعَق ،ميىن ٔبن
معاتق متا ًما ّلاثَٕ ،اه َّ راثَ.
ًة ؿَََ ،نٌل ٔبه َّ ًُس سوى راثَ ٔ ،له َّ ٌ
ًـخب لكري ،فِو معَق ،ول يشء قص ٌ
اًّشء مثي ُشا؟» ًـين ٔبن ُياك ّ
ؾيسما هدساءل ؾن ٔب ّي يشء ابًخّايلُ« :ي ُشا ّ
ثلرياثٕ :ا ّما يف اهلاكنٔ ،بو
اًوكتٔ ،بو ّ
اًسؤال .هبشا اهلـىنّ ،
لك يش ٍء
اًؼصوفٔ ،بو يف ظف ٍة ما .وُشٍ اًخّ ّلرياث جسمح تعصخ ُشا ّ
لك يش ٍء و ّ
مساوي وكري ( ٔبو بٓدص) ّلاثَ يف هفس اًوكت .وًىن ميىٌيا ٔبًضً ا ٔبن هـخب ّ
كاتي
اكئن كري ٍ
لك ٍ
اًس َاق ٔبه َّ كري كاتي ٔل ّي هوغٍ من ٔبهواغ اًخّعيَف ،و ٔبه َّ
ًالذزتال ،و ٔبه َّ ٌّ
فصذاين ابهلعَق ،و ٔبن هـخب ٔبه َّ يف ُشا ّ
ًُس «اهلساوي» اًّخاتؽ ًّش ٍء بٓدص.
 -5ا ٔلن والٓدص
اهلضلكةُ :ي ميىن هلا ُو ثّشي ٔبن ٍىون قصً ًحا ؾيّا؟
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اًساتلةٔ ،لّنّ ا ثيلَِا إىل اًًّسق ا ٔلهرتوتوًوج حِر حمتث ّي كاً ًحا
ُشٍ اًيّلِضة ِم حاةل ّ
ذاظة من اًيّلِضة ّ
ذون صم .الٓدص ُو بٓدص ٔله َّ ٌض هبين ،ذون ُشا ّ
اًض حَ ًن ٍىون يف ؿالك ٍة مـ َّية ًِشٍ ادلّ زخة مؽ ٔبٌْيس،
اًّست ،مبا ٔب ّن
فلس ٍىون كصً ًحا ّمين ٔبو تـَسً ا ،وًىٌَّ ًن ٍىون ٔبتسً ا قصً ًحا .فِي ٔبن ٕا ًرا مصنز اًىون ،اهلصىسّ ،
ّ
اًعلريت،
دصا رص ًمأ ،بنرث واكـ َّة و ٔبوسؽ من ٔبني ّ
لك يش ٍء ًيعَق ّمينٔ ،بم ٔب ّين ًست سوى ٔبحس الٓدصٍن ،ب ٓ ً
ثكل ادلزئ َّة اًخّافِة من الٓدص؟ ثخبٔزحج ا ٔلذالق اهلـ َّية تني ُشٍن اًلعحني ابس متصاز .فبٔفاكزي ،وٕاذزايك،
ومضاؾصي ،وفىصي ًسفـوهين لس خزسام لكمة « ٔبن» ،وًىن من ٔبن ذون الٓدص ّاّلي ٔبحسزين ،وًدِح يل
فصظة ٔبن ٔبهون موحوذًا ،و ٔبن ٔبفىّص ،و ٔبن ٔبفـي؟ تـَسً ا ؾن ادلّ لئي وادلّ للث ا ٔلذالكِّة اًّيت ميىن ٔبن ًسافؽ
ؾهنا اًحـغُ ،ي جية ؿًل ٔبن ٔبحسّ ذ ثرصفّايت اهعالكًا من رايتٔ ،بي اسدٌاذًا ؿىل مصنزًّة ا ٔلنٔ ،بم من
الٓدصٔ ،بي اسدٌاذًا ؿىل اًلريًّة؟ وُي ا ٔلن ثًدؽ من راهتا ٔبم من ٍ
راث حصوس يسهخاً َّة ٔبمسى مهنا؟ ُي الٓدص
خشطٔ ،بم ثفاؿ ٌي ذاضٔ ،بم ٔبه َّ اًخّشًّة مجـاء؟ مارا ؿًل ٔبن ٔبدذاز من تني ُشٍن اًلصازٍن اهلخياكضني يف
ٌ
ٔبكَة ا ٔلحِان :سـاذت ؿائَيت ٔبم سـاذت ازلَؽ؟ ُي ميىن ،وٕان اكن ركل ٔلس حاة معَ َّة حبخة ل ميىن ٔبن
اًرصاؿاث
ثسّ ؾي الاس خلالً َّة ادلشزًّةٔ ،ب ّل ثفىّص اب ٔلن والٓدص يف ب ٓ ٍن واحس ،هبشٍ اًيّلِضة اًّيت حوكن يف مصمي ّ
اًوحوذًّة ا ٔلساس َّة؟
 -6اهلخواظي و ّ
اهلخلعؽ
حىون اًيّلاظ ًّ
خواي؟
دعا مس ً
اهلضلكةُ :ي ّ
ما ِم ظحَـة اًـامل؟ ُي اًـامل مىّون من هَانث مامتٍزت ومٌفعةل ،مصثحعة تحـضِا تـغ ّ
اًّشء ثضلك اثهوي
اًّضوزتٔ ،بم ٔبه َّ ّ
ٕظاز حم ٍنك ،حِر اًاكئياث ًُست سوى ؾيازص مدسَسةل وكري كاتةل
ٔبو حبنك ّ
مٌؼم يف ا ٍ
ٌَفعي ّمعا حيَط هبا ،مٌدّشت يف اهلاكن و ّاًزمان اهلخواظَني؟ ثعصخ اًفزيايء ُشٍ اهلضلكة ؾيسما ثدساءل ّمعا
إرا اكهت اهلاذّت تعحَـهتا موخاث (مذواظةل) ٔبم حسم ّ
حاكمًل،
ثضلك
(مذلعؽ)ً .حسو ٔب ّن اًيّمورخان ف ّـالن ٍ
ٍّ
وًىهنّ ٌل ٔبًضً ا مذياكضان ،وًِشا ثحـاث ؿَم َّة ومـَومِّة.
ؾيرصا يف اولمتؽ ،و ٔبه َّ حمسّ ٌذ
هواخَ اهلضلكة هفسِا ؿىل ّ
اًعـَس ا ٔلهرتوتوًوج ،حِر ٍصى اًحـغ الٕوسان ً
ثضلك هحري هبشا اولمتؽ وابذلصاكث واهلسازاث اًّيت حتَََٔ ،ب ّما اًحـغ الٓدص فريى ٔب ّن اولمتؽ ُو ؾحازت ؾن ّت ّمؽ
ٍ
ًخرصفون تبٔنتًً .ذج ؾن ُاثني ّاًصؤًخني ثحـاث فَسفِّة ،وس َاس َّة ،واحامتؾ َّة
من ا ٔلفصاذ اهلخفاوثني اٌّّلٍن ّ
ذيوؿة ،فاولموؿة ا ٔلوىل ثـعي كمية ٔبنب وسخًِّا ٌَخّشًّة مجـاء ٔبو ٌَمجمتؽ تبٔهكهلٔ ،ب ّما اولموؿة اًثّاهَة فذـعي كمية
م ّ
اًسؤاًني
ٍىون ا ٔلفصاذ؟ إرا ٔبزذن الٕخاتة تيـم ؿىل ّ
ٍىون ا ٔلفصاذ اولمتؽٔ ،بم ٔب ّن اولمتؽ ّ
ٔبنب وسخًِّا ٌَفصذُ .ي ّ
ًخفصغ مبسٌَّلثَ وا ٔلوًوًّة اًّيت ثًس هبا ثكل اهلسٌَّلث ٔلحس
اهلعصوحني يف ب ٓ ٍن واحس ،فسّنى ٔبنرث من مٌؼوز ّ
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اًىِاهني.
 -7اًلكّي وادلزيئ
اهلضلكةُ :ي اًلكّي ُو ٍلوغ حزئ َّاث؟
حىون ادلزئ َّاث اًلك ٔبم ٔب ّن اًلكّي حيسج حزئ َّاثَ؟ ُي ثيعحق ظفاث اًلكّي ؿىل حزئ َّاثَ ٔبم ٔب ّن ظفاث
ُي ّ
ادلزئ َّاث خمخَفة؟ ُي ظفاث اًلكّي ِم ٍلوغ ظفاث ادلزئ َّاث ٔبم ٔبّنّ ا ثخجاوسُا؟ ُي ميىن اذزتال اًلكّي
مبجموغ حزئ َّاثَ ٔبم ل؟ ميىٌيا ٔب ًول ٔبن هدساءل ّؾٌل إرا اكن ميىن اذزتال اًلكّي جبزئ َّاثَ ،ما ّ
ٌضلك مضلكة
ٌَمساحة ً
مثال ،ارلاًَة تشاهتا من حزئ َّاث مامتٍزت ،وُشا ًـَس ظصخ مضلكة ّ
اهلخلعؽ واهلخواظيُ .شا ًيعحق
اًسؤال اًخّايلُ :ي اًاكئن اذلي
ٔبًضً ا ؿىل ّاًزمنّ ،اّلي ًدّسم ابهلصوهة وكري اًلاتي ٌَّمس .من ّمث ميىن ظصخ ّ
مىون من حزئ َّاث ثفلسٍ ظفة اذلي يف حال ّمت فعَِا ؾن تـضِا؟
ّ
ىىون اًىومة ا ٔلظلص؟ دلًيا
مىوهة من حدّاث ّاًصميً ،نك حدّة زمي حنن حباخة يك ّ
إرا نيّا هـنل ٔب ّن هومة ّاًصمي ّ
ُيا هَاهني كري كاتَني ٌَلِاش :حدّة ّاًصمي (تعحَـهتا ّ
اهلخلعـة) واًىومة (تعحَـهتا اهلخواظةل) ،ومن ُشا
اهليؼوز ،ل ميىن ًِشٍن اًىِاهني ٔبن ميَىوا ظفاث مذعاتلةّ ،
رضوزاي ًلٓدص .ميىٌيا ٔبن
حت ًو اكن الكٌُل
ً
هوسؽ اهلضلكة وهدساءل ّمعا إرا اكن ٌَىون ظفاث ل متَىِا حزئ َّاثَ ،اك ٔلتسًّة م ًثال ،نٌل ميىٌيا ٔبن هدساءل ّمعا
ّ
إرا اكهت تـغ حزئ َّاث اًىون متخكل ظفاث ل ميخَىِا ُو ،اكذلَات ً
مثال .وًىن ؿََيا ٔبن هدساءل ٔبًضً ا ّمعا إرا
اكن اًلكّي مضمونً تيفس ظحَـة ما ًخضمئَّ ،بو ٔبه َّ مذض ِّمن ٍ ّمتزي تعحَـخَ ؾن مضموهَ .الٕخاتة ّ
ثلري اهلـعى
اًحسهييي ٔبن حيخوي اًلكّي ؿىل راثَ .مفجموغ ا ٔلفـال اهلس ّمى تؼ « ٔبفـال» ًُس ً
فـال ،اًفـي
ً
نثريأ ،له َّ ًُس من ّ
ًُس ً
فـال.
اولصذ واًـَين
ّ -8
ؾَين؟
اهلضلكةُ :ي ا ٔلن واك ٌؽ ٌّ
ّ
اولصذ ٔبكي واكـ َّة من اًـَين؟ ثخعاذم
جمصذٔ ،بي ٔبه َّ هخاح ًـمَ َّاث رُي َّةُ .ي ّ
لك ما ُو كري ُمسزك ابذلواش ّ
وهجاث اًيّؼص ثضبٔن ُشٍ اهلسبٔةل ،حِر ارلبًّون ،واًباقٌلث َّون ،واهلا ّذًّون الٓدصون ،اٌّّلٍن ًـخبون ٔبن ّ
لك
حوُصاي
ما ُو كري كاتي ٌَخّجصتة اذلس َّة ًُس واك ًـا ،يف هجة ،واهلثاً َّون واًواكـ َّون ،ا ٌّّلٍن ًًس حون واك ًـا
ًّ
اذليس ٔبحِانً  ،فِم ًـخبون اىلسوش معسز ٔبوُا ٍم و ٔبدعاء ،يف هج ٍة ٔبدصىٍ .متث ّي
ً ٔلفاكز ٔبنرث من الٕذزاك ّ
مـني ٍّ
اًخّوخَ اذلسًر اًـام ؾيس اًفالسفة تًسة واكؽ ٍ ّ
ًلك من ُشٍ اولالث ،مـخبٍن ٔب ّن تشكل ثيح ّي
140

ثياكضاهتا .جنس ُشٍ اهلعاذزت من اًخّو ّخَ اًخّجصًيب ّاًصائس يف اولال اًـَمي.
اولصذ ؾن معَ َّة رُي َّة جسدٌس ؿىل إذزاك ا ٔلص َاء
مؽ ركلً ،حلى سؤال ا ٔلس حلِّة معصو ًحاُ .ي ًًذج ّ
ارلاظة تَ؟ ما ِم ذزخة اس خلالل ّاّلُن
اًـًَِّة؟ ٔبم ٔب ّن ّاّلُن حيسج إذزاك اًـَين من ذالل معَ َّاثَ ّ
صلك من ٔبصاكل قَاة اًـَين اًواكـي ابًخّواسي مؽ جعزٍ
ؾيسما ًلاتي اهلاذّت؟ ُي ًـَس اًخّجصًس ٔبحِا ًن إىل ٍ
حىون ّ
لك
ؾن متثَي اًوظول إىل مس خوى ٔبمعق ٌَواكؽ؟ إرا اكن اًـَين ٌس متسّ ٔبظهل من ّتمَؽ ادلزئ َّاث اًّيت ّ
ماذئ ،بل ٌس خعَؽ ا ّّلُن ٔبن ًعي مدارش ًت إىل وحست ثكل ا ٔلص َاء ٔبو إىل حوُصُا؟ من هج ٍة ٔبدصى،
يش ٍء ّ
اًّشء ذون ٔبن ٍمتىّن من إذزاك ّ
ميىٌيا ٔبن هدساءل ّمعا إرا اكن ّاّلُن ٍىذفي ابٕؿالن ظفاث ٔبو َلول ّ
اًّشء
تبٔهكهل ،تُامن ٍىون ّ
حارضا لك ًَّا.
اًّشء اًـَين ً
 -9ادلسس وا ّّلُن
اهلضلكةُ :ي هفىّص ابهلخ ٔبم ّ
ابّلُن؟
ٍىونهَ.
اولصذ واًـَين ثلوذن إىل ثلاتي دلى الٕوسان تني ادلسس و ّاّلُن ا ٌّّلان ّ
اهلضلكة اهلعصوحة يف ثلاتي ّ
كس ٍصى اًحـغ ٔبه ّيا ل وس خعَؽ ٔبن هفعي تني الزيني ٔل ّن ً ٕالوسان ظحَـ ٌة مزذوخةً ،ىٌّيا ل وس خعَؽ ّتاُي
ؼصايثُ ،شا ل مييؽ ؾن إىاكز واكؽ ادلسس ٔبو
تياء ؿىل تـغ اًيّ ّ
ُشٍ اًلسمة اًث ّيائ َّة اهلفاُمي َّة اهلعصوحة .و ً
واكؽ ّاّلُن ،فلس ىىون ً
فـال ًس يا سوى حسسً ا ٔبو رُيًا.
اًسؤال اًخّايل ذون ٔبن وسـى ًعَاكة ٔبي اس خًذاح حول ُشٍن اًىِاهني :ما ّاّلي جيـي ادلسس يف
وُيا هعصخ ّ
ثلاتي مؽ ّاّلُن؟ ادلسس ُم َى َّونٔ ،ب ّما ّاّلُن فِحسو كري ً
كاتال ٌَخّلس مي .ادلسس ماذّي ،موحو ٌذ يف اهلساحة
و ّاًزمانٔ ،ب ّما ّاّلُن فِو زوحاين ول ميىن حتسًس ماكهَ .ادلسس مذيا ٍٍ ،حمسّ ذٔ ،ب ّما ّاّلُن فِحسو لمذيا ٍٍ وكري
تياء ؿىل اًـوامي واهلـاًري اهلس خزسمةً ،حسو
حمسّ ذ وسخًِّا .ادلسس ميوثٔ ،ب ّما ّاّلُن فميىن اؾخحازٍ ٔب ًّ
تسايٕ .ا ًراً ،
ٔبّنّ ٌل خيخَفان يف ذزخة واكـ َّة ا ٔلٌْس ،وميىن اًوزوق تبٔحسٌُل ٔبنرث من الٓدص ؿىل مس خوى اهلـصفة اًّيت ًًذجِا.
لك مٌّا ًضؽ ٔبسس ّ
ٌّ
ارلاظة تبٌْٔسَ توؾي وٕازاذت ٔبو ذوّنٌل من ذالل ثرصًفَ ُشٍن اهلثاًني اًلسميني
ًوايثَ ّ
سنل ٔبو ّ
ايلخَفني وظَاقخَ ًِشٍن اًلعحني اهلخاكمَني واهلخياسؿني.
 -12ا ًّعحَـة واًث ّلافة
اهلضلكةُ :ي ا ًّعحَـة اًخّشًّة ظحَـ َّة؟
اً ّعحَـة ثخلاتي مؽ اًث ّلافة نٌل ًخلاتي اهلُىدسة مؽ اًفعصيُ .ي ٔبٌْس اًاكئن اًخّشي حمسّ ذ مس حلًا ٔبم ٔبه َّ
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ً ّ
دضلك من ذالل دِازاث اتزخي َّة واؾَة وكري واؾَة؟ ُي اًث ّلافة اب ٔلساش ،إن مل حىن ابدلوُص ،ثّشًّة
ثعوز ا ٔلزط ٔبم ٔبه َّ ميث ّي
مذعو ٌز ؾهنا؟ ُي اًاكئن اًخّشي حزء من ّ
ومٌلعـة ؾن ا ًّعحَـةٔ ،بم ٔبّنّ ا ثـحريٌ ّ
اهلعاؿًا ؾيَ ،حاذز ًةٔ ،بو ّ
حت اكزز ًة ظحَـ َّة؟ ُي اًـلي واًوؾي ٔبو ّاّلُن مٌحـثان من اذلَات ٔبم ٔبّنٌل من واكؽ ٍ
بٓدص حصوس يسهخايل ًخجاوس اًواكؽ اهلاذّي ٔبو اذلي؟
ا ًّعحَـة ثلاتي اًث ّلافة ٔكحدوةل ،فِيي متث ّي ّ
لك واكؽ اًـامل ّاّلي ل ًسٍن وحوذٍ ًالتخاكز ٔبو اًـمي اًخّشي .يف
ّتسس ا ًّعحَـة اًىون فٌىدضف فهيا حمت َّ ًة ما وهؼا ًمأ ،بو ؿىل ا ٔلكي اجّساكًا ،وثخـصط مؽ اذلصًّة،
ُش ّ
اًس َاق ّ
ٔلّنّ ا ّ
ٕظاز
ثـب ّمعا ل خيضؽ يف اًاكئن اًفصذاين ذلوكَ اذلصٔ .ب ّما اًث ّلافة فِيي من ؿساذ ما ٔبحسزَ الٕوسان يف ا ٍ
ٍىصسِا اولمتؽٔ ،بو ّ
اًضـةٔ ،بو اًخّشًّة مجـاء.
اتز ّ ٍ
خيي واحامتؾيّ .
ثخىون اًث ّلافة من ٍلوغ كواهني ٔبو كواؿس ّ
حىون زلايف مسؤول ؾن ا ٔلحاكم وا ٔلرواق اًّيت ّمتزي اًفصذ وُوًّخَ.
و ٍ
ثضلك ٔبنرث فصذاه َّة ،اًث ّلافة ِم معَ َّة ّ
 -11اًـلي واىلسوش
اهلضلكةُ :ي اذلواش واؾَة تشاهتا؟
ٍزوذان اًاكئن مبـَوماث وًلوذاهٌَ .س متسّ ادلسس اهلـصفة ؿب سمس
ادلسس و ّاّلُن ًًذجان اًفىص واهلـصفة ،و ّ
ٌَسمؽ ،ا ٔلهف ّ
ٌَخشوقٔ .ب ّما
ٔبؾضاء مسؤوةل ؾن اذلواش :ا ٔلرن ّ
ٌَضم ،اًـني ٌَّصؤًة ،ادلدل ٌَّمس ،واٌَّسان ّ
ا ٔلحاسُس ادلّ اذَ َّة ،اًّيت كاً ًحا ما حىون ٔب ً
صاكل خمخَفة من ا ٔلمل واهلخـة ،فميىن ٔبن جس متسّ مـَوماهتا من ٔبهجز ٍت
ٔبدصى .وًىن ابولمي ،ثخّعف اهلـصفة اذلس َّة ابًفوزًّة ،فوزًّة اٌَّحؼة ،وفوزًّة اًـالكة اهلَموسة مؽ ظوز ٍت ما
صـوزا ابًَلني
ٔبو مؽ ٔب ّي ٍ
صلك بٓدص من ٔبصاكل اهلاذّتُ .شا اذلسْ ش اًفوزي يف ُشا اًًّسق اهلـصيف ٌس خلص ٔب ً
ٍصافلَ يف اًىثري من ا ٔلحِان :ادلسس ل ّ
خيط ا ٔلمل ٔبو
ذاظة فامي ّ
حيصك ز ّذ اًفـيّ ،
ٌضم ثّشء ،الٕذزاك ّ
ّ
اًضـوز ابًيّلط ،ا ٌّّلان ًعاًحان ابس خجاتة فوزًّة.
فوزائ ،له َّ
يف ملاتي ُشٍ الً َّة جنس اًـلي ّاّلي ُو ؾحازت ؾن معَ َّة مصثحعة يف معَِا ّ
ابًزمٌ َّة ،اًخّفىّص ًُس ًّ
ّميص تـس ٍذ من اًـمَ َّاث يك ًعي إىل اٌَّزوم .مؽ ركل ،ث ّ
دضلك فوزًّة اذلسْ ش مؽ اًوكت ،وكاً ًحا ما ثيعَق من
اىلسوش يك حصامك ِؿَمِاُ .شٍ اًـمَ َّة ث ّمت تبٔنت ،مؽ ٔبه َّ كس ًمت اًخّعفّي ؿَهيا من كدي تـغ اًخّفاؿالث ّ
اكًالوؾي،
اًّشوظ ّاًرتتوًّة ٔبو الاحامتؾ َّةٔ ،بو ادلسسًِ .شٍ ا ٔلس حاة اًـلي ذاض ٌؽ ّ
و ّ
ٌَضمٔ ،له َّ ذامئًا ٔبمام دِازاث
مذـَّلة تخسذّي ا ٕلزاذت ،ؾوذت اًفىص إىل راثَ ،ومواهجة اًفىص ذلسوذٍ وهلا ُو بٓدصُ .شا اًضّ ـف ًزتاوح مؽ ّكوت
كاذز ؿىل إساكث ّ
لك ما حيَط تَّ ،
اذليس هل.
حت اًـامل ٔبمجؽ والٕذزاك ّ
ثضمن هل اس خلالً َّ ًة ما ،فِو ٌ
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 -12اًـلي واذلسْ ش
اهلضلكةُ :ي اذلسْ ش ًبٔيت من اًـلي؟
إرا اكن اًـلي ًـمتس ؿىل اهلـصفة اذلس َّة وًواهجِا ،فِياك ؿالكة خسً َّة مضاهبة تٌَُ وتني اذلسْ شٍ .صحىز
خيط معهل مضن اًًّسق اًفوزي وٕاهخاخَ ٌََلنيً .بٔيت اذلسْ ش من فىص كري مذف ِّىص
اذلسْ ش ؿىل اىلسوش فامي ّ
ثًذجَ ارلبت ،و ّاًصقحة ،واًخّـَمي ،واًضّ لط الاحامتؾي ،ومؤثّصاث ٔبدصى ثدضاتم تعصًلة كري مامتٍزتً .حسو ٔبن
اذلسْ ش ًخسذّي ابًـلئ ،له َّ خيخرصٍ ومييـَ من اًخّفىريً ،
نكال تشكل ما جية حتََهل حبصًّة واهفذاخ هبسف ّاختار
ذوزا إجيات ًَّا ،ل تي ل ٌ ُس خلىن ؾيَ ،يف اًـمَ َّة اًـلاله َّة.
كصازاث واؾَة إىل معَ َّ ٍة لواؾَة ،وًىٌَّ ًَـة ٔبًضً ا ً
ً
اهلىوهة هلسازٍّ ،
فـال ،إرا وكؽ ؿىل ؿاثق اًـلي اًخّفىري إىل اهلا لّناًة ّ
سُذـعي وًن ٍمتىّن ٔبتسً ا
جلك اًـيازص ّ
اًوظول إىل كاايثَ .وُيا حوكن وػَفة اذلسْ ش ّاّلي ًـخب تـغ ؾيازص اهلـصفة ُمىدس حة ،وتشكل ًـعي اًـلي
ساسا ميىٌَ ٔبن ًـمي اهعالكًا مٌَ .وتَىن ّ
ابًعحؽ ُشا ل مييؽ اًـلي من اًـوذت هلـاًية إحسى ُشٍ
ٔب ً
«اهلىدس حاث» ؾيسما جس يح هل اًفصظة.
ٕميان نتؽ ٍ من اًلَة ٔبنرث من اًـلي ،فاًـلي ًخسّ ذي
ًخرصف نفـي ا ٍ
اذلسْ ش ؾحازت ؾن زؤًة مدارشت ًلٔص َاء ّ
يف ارلعوت اًخّاًَة ٌَلِام ابًـلَية اًحـسًّة .يف ُشا الٕظاز ىصى ٔب ّن اذلسْ ش ًًذج الٓزاءٔ ،بي ا ٔلفاكز ادلاُزت
اًسعح َّة ،اًّيت ّتِي حىوٍهنا ارلاض ول جس خجوة راهتا وكاً ًحا ثًذج ؾن إصاؿاث.
و ّ
 -13اًـلي و ّ
اًضلف
اهلضلكةُ :ي ّ
ٌَضلف ٔبس حاة؟
هعصخ ُيا اًيّلِضة ا ٔلساس َّة اًث ّاًثة اهلخـَّلة ابًـلي ،حِر ًلاتي ّ
اًضلفُ .شٍ اًيّلِضة خسً َّة نٌل ُو حال
اًساتلذني اٌَّخان ثياوًخا ؿالكة اًـلي ابىلسوش وؿالكذَ ابذلسْ ش .اًـلي فـ ٌي ٕازاذئ ،ب ّما ّ
اًضلف
اًيّلِضخني ّ
سَيب ومـاىن .ومؽ ركلّ ،
اًضلف ٍوكن يف كَة ا ٕلزاذتٔ ،ل ّن ا ٕلزاذت ل ميىن ٔبن ثسّ ؾي ٔبّنّ ا كاذمة من
فِو ٌّ
اًضلف اًـلي رلسمذَّ ،
ؾلاله َّة ذاًعة .يف اًىثري من ا ٔلحِان ٌس خحّض ّ
حمصك ،وزوخ ،وكائحة
فاًضلف ُو ّ
حت ثفـَي اًـلاله َّة ارلاًعة ل ٌس متص ذون ٍ
اًـليّ .
صلف ،ذون زقحة اًـلاله َّة.
هبشا ىصى ٔب ّن ّ
رضوزي ًِا ،وًىٌَّ ًععسم ابًـلي ابس متصاز ،فاًـلي
سخة
ًؤسس اًـلاله َّة وُو ٌ
ٌّ
اًضلف ّ
اًضلف ،وًلوهيَ ،و ّ
اًضلف ّ
هلسئ ،ب ّما ّ
هيسّ ئ ّ
فِـعي ٔبو ًليض ؿىل معَ َّاث اًـلي،
ٌضلكَُ ،وخيضـَ لد ٍ
ذحاز ٍ ّ
حيوًِا .مؽ ركل ،ميىن اؾخحاز ّ
اًضلف سخ ًدا تـَسً ا ؾن اًـلي ،نٌل حيعي ؾيسما ختصس يا زقح ٌة ما مل
حيصوِا ٔبو ّ
ّ
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خنخازُا ذون ٔبن هـصف حىوٍهنا ٔبو ٔبس حاهبا ،زقح ٌة ثحسو حام ًةل ٌَحلِلة .اذلة ،قصٍزت اًحلاء ،والٕميان ٌُل زالزة
ٔبمثةل الكس َىِّة ًِشا ّ
اًضلف جساؿسن ؿىل اًوظول إىل كَة ا ٔلٌْس ،مذلاظ ًـا مؽ موضوغ اذلسْ ش .اًـلي
ٌ
اًضلف فِو ٌ
ابحر ّمزت ٌن ؾن اذللِلة ،وًىٌَّ كاً ًحا ابز ٌذ وميَي ٌَحساابثٔ ،ب ّما ّ
خازف ،وُشا ما جيـهل ًسّ ؾي
ّتس َس اذلَات اهليسفـة وادلّ ًيامِّة ملاتي ظالتة ادلّ كّة .ابهلياس حة ،ابٕماكن ّ
اًضلف ٔبن ٍىون ظَ ًحا ومدّسلًا
اكًـلي ،فا ٔلظاةل ِم ّ
اًضلك ا ٔل ّول ٌَحلِلة.
ّ -14اًزمين وا ٔلتسي
اهلضلكةُ :ي هتصة اٌَّحؼة من ّاًزمن؟
تـغ اًوكوغ حمفوزت يف ّاًزمن وتـضِا هتصة مهنا ،نٌل ز ٔبًيا يف هلِضة ادلوُص واًوحوذ ً
مثال .ما هيصة من
تساي ،وًو إن اكن ُشا اهلفِوم ّ
وسق خمخَف .اًخّمَزي اهلِم ا ٔل ّول ُو متَزيٌ
ًلعي ٔبنرث من ٍ
ّاًزمن ميىن ٔبن ًعحح ٔب ًّ
تني كري اهلوحوذ واهلوحوذ ذامئًا .اهلفِوم ّاّلي ميىن وظفَ اب ٔلتسي جمص ٌذ ومذجاُ ٌي ّاًزمن .اًىون ميىن وظفَ
ؾَين ًحسو ٔبه َّ ل ميىن ٔبن ٍىون كري موحوذًا وًـصف ّاًزمنً ،ىٌَّ ًخجاوسٍ .فىصت
اب ٔلتسي ٔله َّ ؾحازت ؾن هَان ّ
هللا اًواحس ،سخة ّ
جمصذًا ،كري
لك يش ٍء موحوذ ،ثخبٔزحج تني ُشٍن اًلعحني ،فاًحـغ ًـخبوهَ مفِو ًما ّ
موحوذًأ ،ب ّما اًحـغ الٓدص فِـخبوهَ ّ
لك ٔبصاكل اًوحوذ ا ٔلوىل واًيّمورح اهلعَق ٌَوحوذّ .
تلغ اًيّؼص،
اولصذٔ ،ل ّن ّ
حت ًو تسا ًيا اًىون ؾًًَِّا،
ّاًزمين ميَي حنو اهلاذّي واًـَينٔ ،ب ّما ّاًالسمين فميَي حنو اهلفِوم و ّ
اًث ّاتت فَِ ًحلى كري ً
كاتال ً ٕالذزاك.
ًِشٍ ا ٔلس حاة ًحسو ًيا ّاًزمين ارلاضؽ ٌَ َـ َصط واًخّ ّلري ،اًِش ،واًيّاكط ،و ّاًزائي ،اًلصًة من ظصًلة وحوذن
حًِّأ ،ب ّما ا ٔلتسي ،ا ٔلتـس ،كس ًحسو ًيا مِّ ًخا ٔبو كري واكـ ًَّا .إرا مقيا تـمَ َّة ؾىس ُشٍن اًلعحني ،وِم ػاُصت
صائـة يف اًفىص اًفَسفي ،ميىن ًّالسمين ٔبن ميسم تفىصت اهلثاً َّةٔ ،بي تشكل اًخّـحري ؾن ما فوق اًوحوذ،
جمتؼِص اذللِلة ا ٔلوىل ٔبو ا ٔلٌْس ّاًالمّشوظ.
 -15اهلخياٍ و ّاًالمذياٍ
اهلضلكةُ :ي ميىن اًخّفىري ّ
ابًالمذياٍ؟
لك يش ٍء واحس ومذـسّ ذ يف ب ٓ ٍن واحسّ ،
نٌل ّ
ًىن اهلخياٍ و ّاًالمذياٍ ًؼِصان
لك يش ٍء مذيا ٍٍ ولمذيا ٍٍ يف ب ٓ ٍن واحس ،و ّ
هَان ما مذياٍ يف ّاًزمن ٔل ّن هل تساًة وّناًة ،ميىن ٔبًضً ا ٔبن ٍىون ً
كاتال ٌَخّلس مي إىل اهلا
ٍ
تعصق خمخَفة .فإرا اكن ٌ
لّناًة إىل حزئ َّاثَٔ ،بو ٔبن ٍىون لمذياٍ يف سَسةل ا ٔلس حاة اًّيت حيسهثا ثسخة وحوذٍ ،فَو اكن موحوذًا
ثضلك خمخَف ،اكهت س خرخَف َُئة اًـامل .ويف اًوكت راثَّ ،
لك ما ُو كات ٌي ٌَدّسمَة ،والٕذزاك ،واًفِم،
ٍ
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ثضلك ٔبو تبٓدص ،وٕا ّل مل ًن ىىن ًيعي إًََ ،فٌحن ل هفِم ا ّٕل من ذالل اهلخياٍ .تـغ
فِو مذيا ٍٍ ّ
ابًّضوزت ٍ
ابًسَة ّاًالُويت جس خزَط ٔب ّن يف حاةل ّاًالمذياٍ اًواكـي (اكٕهل واحس ؿىل
ابًسَة ٔبو ّ
ا ٔلساتُت اًّيت ثدّسم ّ
سخِي اهلثال) ل ميىن ثوهَس ا ّٕل ما ُو ًُس ؿَََٔ ،له َّ ل ًـصف ل ح ًّسا ول حسوذًا ،وميىن ثعحَق ُشٍ
اًـمَ َّة ؿىل ٔب ّي يشء .ؾيسُا ًخّزش ّاًالمذياٍ صلك ّاًالحمسّ ذ وكري اًوازذٔ ،ب ّما اهلخياٍ فِخّزش صلك اذلمتي
واًوازذ .ما ميىن كِاسَ كات ٌي ٌَملازهة ومذيأٍ ،بما ّاًالمذياٍ فِو كري كاتي ل ٌَلِاش ول ٌَملازهة .ميىن فِم ُشا
ذيوؿةٔ ،بو ّ
حت حتسًس ٔبهؼمة خمخَفة من ّاًالّناًة،
ؿىل مس خوى اًنك واًىِف ،وركل مبلازهة ظفاث هَانث م ّ
اًعحَحة.
هكلازهة لمذياٍ ا ٔلؿساذ ا ٔل ّوً َّة ولمذياٍ ا ٔلؿساذ ّ
اًسؤال ّاّلي ًحلى معصو ًحا ُو اًخّايلُ :ي اهلخياٍ كاتي ٌَملازهة ّ
ابًالمذياٍ نيلِضة ٔبم ٔب ّن ٔبحسٌُل ًخجاُي
ّ
الٓدص؟ فإرا كَيا ٔب ّن ّاًالمذياٍ مثايل ملا هز ًة ابهلخياٍ ،ميىٌيا ٔبًضً ا ٔبن هونّس ٔب ّن اهلخياٍ مىمت ٌي ٔبنرث .ا ّٕل إرا اؾخبن
ٔب ّن مععَحاث اهلخياٍ ل مـىن ًِا يف س َاق اً ّالمذياٍ واًـىس ،فالكٌُل ًـىس واك ًـا ؿىل واكؽ ٍ بٓدص كري
مذعاتق تعصًلة كري مٌاس حة.
 -16اهلوضوؾي وا ّّلايت
اهلضلكةُ :ي اهلوضوؾ َّة ٌ
صلك ذاض من ٔبصاكل ّاّلاث َّة؟
اهلوضوؾي ُو ما خيط اهلوضوغ تشاثَ وما خيط واكـَ ذازح ّاّلُن ّاّلي ًفىّص تَّ ،
حت ًو اكن اًخّفىري هبشا
هؼصاي ذازح ّاّلُن ّاّلي ًفىّص تَ .وكس ًلوذ ُشا تعحَـة ا ٔلمص إىل ًزو ٍم حفواٍ ٔب ّن ُشا
اًواكؽ إصاكً ًَّا ،هوهَ ًلؽ ًّ
حتٔ ،ل ّن اهلـصفة ِم ًلاء تني ّاّلاث واهلوضوغّ ،لا ّ
اًواكؽ ًُس مذا ًحا ًيأ ،بو ٔبه َّ ًُس موحوذًا ّ
لك ما ل ميىن
ًلاؤٍ ًلسو كري ً
كاتال ٌَمـصفة واًخّحلّق ،وابًخّايل ل ميىن ٔبن ًُعصخ هكحس ٔب هلسَّمة .كري ٔبه ّيا كاً ًحا ما هلسّ م
اهلوضوؾي ؿىل ٔبه َّ كري ّ
صلك
اهلخحزي وارلايل من ا ٔلحاكم اهلس حلة ،وًنك من ميىٌَ ٔبن ًسّ ؾي ؿسم اخنصاظَ تبٔي ٍ
اًس َاق اًواكـي ٔبو اًـَمي ،ميىن ًحـغ
من ٔبصاكل ّاّلاث َّة؟ مؽ ركل ،ؾيسما ً ّمت اس خزسام ُشا اهلععَح يف ّ
حت ًحـغ ّ
اٍهنُّ ج والٕحصاءاثٔ ،بو ّ
الاّتاُاثٔ ،بن ثوخس ٔبو ثضمن موضوؾ َّ ًة وسخِّ ًة و ٔبن ثًذج ًلِيًا ،وًو اكن
مؤكّذًا.
ٍ
وضرط ميخكل حو ًاسا
وتـىس ما كَياٍ ؾن اهلوضوؾ َّةّ ،اّلايت ُو ما خيط ّاّلاث ،وؿاذ ًت ًس ّل ؿىل الٕوسان
نشُن كاذز ؿىل الاس خسلل .ظفة ّاّلايت ِم من ظفاث اهلـصفة وٕاذزاك اهلوضوغ ،وكس حىون
ومضاؾصا ٔبو ٍ
ً
اولز ٔب ،إن مل
َ
خمزتةل ٔبم مـسّ ةل من كدي ظحَـة ّاّلاث .تـىس اهلوضوؾ َّةًِ ،شا اهلععَح ؿاذ ًت مـىن ادلزيئ ٔبو ّ
ٍىن مس خزس ًما ابهلـىن اًخّحلريي هلا ُو وَمي ول ٔبساش هل .وًىن ّاّلايت ؿائس ٔبًضً ا ؿىل اًواكؽ ارلاض ٌّّلاث
ارلاظة.
اًّيت ل ثسّ ؾي هوّنا موضوؾ َّة اكرتة وسائفة ٔبو هوّنا رااتً ثًذج حلِلهتا ّ
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 -17اهلُعَق واًًّس يب
اهلضلكةُ :ي اهلعَق مفِو ٌم وس يب؟
اهلعَق ُو ظفة ما ل حسوذ هل ،وما ل ًـمتس ا ّٕل ؿىل راثَ وؿىل ما ُو ذامئ ،وما ل ُحيسّ ذ تـالكذَ مؽ ما ُو
نكعا ومس ًّ
خلال اكهللٔ ،ل ّن
ٌ
ذازح ؾيَ .وتشكل ميىن ٔبن ٍىون اهلعَق مصاذفً ًا ٌَمثايل ،فِو ًعف هَا ًن كري ً
اًعفاث اهلشهوزت ّ
ثـب ؾن ٔبٌ ٍْس ٔبكىصٔ .ب ّما اًًّس يب فِو ظفة يش ٍء ٔبو فىصت ل ميىن وحوذُا ٔبو اًخّفىري هبا ا ّٕل
ّ
توضـِا يف ؿالكة وزتعِا ثّش ٍء كري راهتاّ .
اًّشء ٔبو اًفىصت ارلاضـان هلا ٌُل ًُسا ؿَََ ل ميَاكن يف راحهيٌل ل
ٌ
مّشوظ مبا ُو كري راحهيٌل .وهبشا من اهللصي ٔبن وس خزَط ٔب ّن اهلعَق
وحوذًا ول كمي ًة معَلةٔ ،ل ّن وحوذٌُل
اًسؤال ّاّلي ًحلى معصو ًحا ُو ما إرا اكن ُشا
كري موحوذٔ ،ل ّن اًوحوذ ًلذيض مضيًا ؿالك ًة ّ
ابًّضوزتّ .
مضمون
ثـحريا ؾن واكؽ ٍ كري مّشوظٔ ،بؿىل و ٔبكىصٔ ،بم ٔبه َّ ثـحريٌ ؾن فِ ٍم ذا ٍو هوهَ ذايل من ٔب ّي
ّاًالوحوذ ً
ٍ
حلِلي ٔبهخجَ ّاّلُن.
ّ
ّ
جىِان ذالٍ من ٔب ّي َؾ َصط ومن ٔب ّي
تلغ اًيّؼص ؾن ركل ،ؿىل اهلس خوى اهلفاُميي ٌسمح اهلعَق ابًخّفىري ٍ
اًّشء تشاثَ ،ما ميىٌيا وضـَ يف ثلاتي مؽ ّ
ثسذّي ذازجٔ ،بي ٔبّنّ ا ٌسمح مبـصفة ّ
اًؼواُص اًـضوائ َّة حِر
ًيفجص اهلفِوم اهلعصوخٔ ،له َّ ًخـسّ ل لك ًَّا حسة ّ
اًؼصوف.
 -18اذلصًّة واذلمت َّة
اهلضلكةُ :ي حنن حمىومون ابذلصًّة؟
حية اًاكئن
اًسـي إٍهياّ .
ؿىل اهلس خوى ا ٔلهرتوتوًوجٍ ،متؼِص الاجنشاة حنو اهلعَق يف زقحة اذلصًّة و ّ
ثضلك
ارلاظة ٍ
اًخّشي ٔبن ٍصى هفسَ ُمس َخ ًّلال ،و ٔبن ًـخلس ٔبه َّ من حيسّ ذ راثَ من ذالل إدضاغ هفسَ ًلواهٌَُ ّ
حٌلؾي يك ًعحح را ّكوت ذازكة .كس ٍىون الٕوسان ً
فـال ٔبنرث حصً ّ ًة من كريٍ من اًاكئياث اذل َّة،
ّ
فصذي ٔبو ّ
اًسِي ثحُني ٔبصاكل اذلمت َّة ايلخَفة اًّيت ثؤثّص ؿَََ توؾي ٔبو ذوهَ .فعحَـة الٕوسان اًحَوًوحِّة،
وًىٌَّ من ّ
اًضريص ،وزلافذَ ِم ٌ
واتزخيَ ّ
ذوزا يف ظصًلة وحوذٍ ويف اًلصازاث اًوحوذًّة
تـغ من اًـوامي اًّيت ثَـة ً
اًّيت ًخّزشُا ،ما ًُثخت اًخّحـ َّة اًّيت ثُثلي ظحَـخَ اًفصذاه َّة.
ميىن ٌَحصً ّة ٔبن ث ّ
خخني ٔبًضً ا هوؾئ ،بي ؿىل صلك إذزانيا هلسى ثبٔزري ظحَـخيا وحمَعيا ؿىل ٕازاذثياُ .شا اًوؾي
ثرصفاثيا ،وؿىل فِم حاةل اًـامل،
ُو ؾحازت ؾن حصًّة اًخّفىري اًّيت حتث ّيا ؿىل اًخّفىّص حول ملذضَاث و ٔبس حاة ّ
146

وؿىل اذلفاع ؿىل ّاّتا ٍٍ حاس ٍم ّ
اًعـاة ،اًّيت كس ل ىمتىّن من اًخّسذّي ًخلَري جمصى ٔبحساهثا.
ابًصمغ من ّ
ومزتن ّ
اًسلوظ اذلص ًّش ٍء ما ل ًـين اث ّحاؿَ ًّ
دعا ُمصاذًا ،وٕاهٌّل ؿسم اظعسامَ تبٔص َا ٍء ٔبدصى وؿسم ثـصكهل يف مسازٍ.
ّ
خشزاي ،نٌل ُو حال اذلنك اذلص ،ؾيسما جس خعَؽ
اًس َاكاث ايلخَفة ٔب ّن اذلصًّة واذلمت َّة ل ًخلاتالن ًّ
ىصى يف ُشٍ ّ
ثضلك
ٕازاذثيا ادذَاز ما س َحسج ثسِوةلٕ ،ا ّما تلدول ٔبو جصفغ ما ًلسّ م ًيا .وميىٌيا ٔبن هونّس ٔب ّن اذلصًّة ملصوهة ٍ
اًّضوزت.
من ٔبصاكل ّ
اًسَيب
 -19اًًّضط و ّ
ملصون اب ًّسَح َّة؟
اهلضلكةُ :ي الاس خلدال ٌ
اًًّضط ُو ما ّ
ًودل ً
اًسَيب فِو ما خيضؽ ًِشا اًفـيُ .شا اًخّمَزي ماذّي و ٔبذاليق يف هفس اًوكت،
فـالٔ ،ب ّما ّ
اًّشء .جّشخ ًيا اًفزيايء ٔب ّن ّ
ولك اًخّمَزياث ،س ٌائف تـغ ّ
وًىٌَّّ ،
فـي ًخَلّى ز ّذ فـي ،وذون ز ّذ اًفـي
لك ٍ
تفـي ما ابًًّس حة ًّش ٍء ل ُحيسج ز ّذ فـي؟ اًفـي ُو ذامئًا
ُشا ،ل ميىن وحوذ فـي .فىِف ًيا ٔبن هلوم ٍ
ً
ومذاكمال .مسخّة
ٍىونن سو ًخا ذًيامًِّا مذعازؿًا
ثفاؿ ٌيً ،لا ٌء تني ظحَـخني وهَاهني ،نٌل ٔبه َّ ًلا ٌء تني فـَني ّ
حصك من كدي كائحة اًخّفاؿي ،وًىن يف ّ
لك ذًًِامِّة
اٌَّلاء ُو من حيؼى تَلة اًًّضطٔ ،بي اًًّضط ُو اهل ُ َّ
فاًسخة
ابًّضوزت ا ٔل ّول
وحوذاي .ما ٌس خ ّفز اًفـي ًن ٍىون ّ
ا ٔل ّول سمٌ ًَّا ًُس ّ
ًّ
ابًّضوزت ما حيسّ ذ ُمرصخَّ ،
اًسخة اٍهنّ ايئ.
اًف ّـال ل ًخعاتق ّ
ابًّضوزت مؽ ّ
ما كس ًحسو سَح ًَّا كس ميخكل ّكو ًت ٔبنب من ّ
تلوت كعوزٍ ّاّلايت .اهللاومة ِم ٌ
صلك
حمص ًاك ا ّٕل ّ
اًؼاُصت ،وٕان مل ٍىن َّ
ثيؼم و ّ
من ٔبصاكل اًفـي ،وِم ّ
ثخحنك اب ٔلص َاءُ .شا ًيعحق ٔبًضً ا ؿىل اهلحاذئ اًىبى اًّيت كاً ًحا ما حىون كري
مصئ َّة وكري حمسّ ذت ،وِم كوى حتنك اًاكئياث وا ٔلص َاءُ ،م ّ
ضلك ًة تشكل إظاز واكؽ ٍ ًخجاوس ،وحيسّ  ،وجيزي،
وهيَلك ا ٔلفـال اًفصذًّة ّ
اًؼاُصت.
 -22اًفـًل والافرتايض
صلك من ٔبصاكل الافرتايض؟
اهلضلكةُ :ي ميىن اًخّفىري تفـًل ذالٍ من ٔب ّي ٍ
اًفـًل ُو ما ٍمتؼِص ٔبمامٌا ،اًفوزي ،اهلَموش واهلُسزك ،ما ًؤثّص تفـهل ؿىل ا ٔلص َاء مدارشتً .الافرتايض ُو ما
ًحسو كائ ًحا ،تـَسً إ ،اه َّ اًواكؽ ّاّلي كس ٍىذفي ٔبحِانً جىوهَ إماكه َّة حبخةٔ ،بي ما ميىن ٔبن ٍىون موحوذًا ،كري
جمصذ فىصت» ،وركل ُو
اهلاذّي .ف ٕا ًرا ا ٔلفاكز افرتاض َّة ،وىصى ركل يف ثوهَسن ّاّلي ىصذّذٍ «ُشٍ ًُست ا ّٕل ّ
حال ّ
جمصذٔ .ب ّما ا ٔلص َاء اهلا ّذًّة ،اًـًَِّة ،فِيي ٔبنرث فـَ َّة ،وًىن ُشا كا ٌمئ ٔبًضً ا ؾيسما ٍىون ُياك
لك ما ُو ّ
مسافة يف اهلساحة و ّاًزمن .اًحـَس اهل ُ ِ
يخؼص ًوظف ابلفرتايضٔ ،ل ّن اسدِـاتَ ٔبو ًلاؤٍ ًُسا سوى ممىٌان،
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وحوذٍ ممىن ،وًىن كري ف ّـال.
اًعَحةٔ ،بكي واكـ َّة هكحس ٔب هوين
ٍىون اًواكؽُ .ي ادلارت َّة ،اًخّجارة تني ا ٔلحساذ ّ
حوكن اهلضلكة يف مـصفة ما ّ
اًسخة
حتصوِا؟ ُي كواهني اًفزيايء ل ثدّسم ابًواكـ َّة ا ّٕل ؾيسما حمتؼِص ٔبمام بٔؾًٌَا؟ ُي ّ
من ا ٔلحسام اًّيت ّ
حضوزا من اًيّدِجة؟ ُي ًيلط ّ
اًّضوزًّة ًحياء اهلحىن ،واكـ َّة؟ ُي ًؤثّص
ٔبك ّي
خمععاث هميسسة اًـٌلزتّ ،
ً
ارلري ٔبو اذللِلة ابًفـي ؿىل اًـامل؟ ُي جصؤًدٌا ٌَـامل ،وذون ٕازاذثيا ،هفصط ؿىل ٔبهفس يا فىصت ٔب ّوً َّة اهلا ّذًّة ؿىل
ذليس؟ اًواكؽ ّاّلي ًددَوز ٔبنرث فبٔنرث ؿىل صاصاث ٔبهجزت اذلاسوة ًُؼِص ًيا واكؽ الافرتايض
الٕذزاك ا ّ
تخبٔزرياثَ اهلفِست وثبٔزرياثَ اهلؤرًة واًواَمة.
اًعوزت
 -21اهلاذّت و ّ
اًعوز إن مل حىن ثبٔيت من اهلاذّت؟
اهلضلكة :من ٔبٍن ثبٔيت ّ
ًعوز ما حوهلٔ ،بي ٔبن ًع ّوز ّ
لك ما ًُـخب ما ّذ ًت ذا ّمة ،وركل لٕزضاء احذَاخاث
حاول الٕوسان مٌش ا ٔلسل ٔبن ّ
اًعيؽ
فزيايئ َّة ،ومعَ َّة ،وحٌلً َّة .حتوًي اهلاذّت ًـين إحساج ما ُو كري موحوذ اهعالكًا من اهلوحوذ ،نٌل ًـين ّ
ذاًق ٔل ّن ل وحوذ هلا ّذ ٍت ذون ظوزت ،نٌل ل وحوذ يف ا ًّعحَـة ًعوز ٍت ذون
وارلَق .هبشا اهلـىن اًـامل هفسَ ٌ
ماذّت.
اًعوزت ّ
حوُصا ،حس ًمأ ،بو
وحيصكٔ ،ب ّما اهلاذّت فذلاوم موفّص ًت ّ
ّ
جضلك ،فِيي ذًيامِّةٔ ،بي ٔبّنّ ا مدس ٔب ُحيسج ّ
ٌَعوزت ً
ً
اًعوزت
اًعوزت واهلاذّت مثالن كسميان ل ميىن فِم ٔبحسٌُل ذون الٓدص ا ّٕل تعـوتةّ .ثلصة ا ٔلفاكز من ّ
زلالّ .
اًعوزت ِم ما ّميزي هَانً ؾن كريٍ ابهلالمح ،واًَِئة،
ارلاًعةٔ ،ب ّما اهللاومة ،و ّاًزمن ،واهلساحة ّميزيون اهلاذّتّ .
اًعفاث ،وثدّسم تعحَـ ٍة ّ
مذلعـة ومضَئةٔ .ب ّما اهلاذّت فِيي كري ّممزيت وثدّسم ابًخبٔ ّظي ،واًـمتة،
واًخّبٔزري ،و ّ
اًعوز ارلاًعة .وًىن
وادلّ اذاله َّة ،وتلري اهلخاخ .مؽ ركل ،هخفاؿي ؿاذ ًت مؽ ا ٔلص َاء اهلا ّذًّة ٔبنرث من ثفاؿَيا مؽ ّ
ُي ُشا ثسخة ما ّذًّة ُشٍ ا ٔلص َاء ٔبم ثسخة هوه َّة ظوزُا ،اكس خزساماهتا ،وكميهتأ ،بو اًـلداث اًّيت متث َِّا؟
اًسخة واًيّدِجة
ّ -22
اهلضلكة :من ّ
اًّشٍص ،من ًّضة خازٍ ٔبم ادلاز؟
اًسخة كدي اًيّدِجة وُشا اًدّسَسي ّاًزمين اهلبم ّاّلي ًًذج اًزمٌ َّةّ ،
حيم إًلاغ اًـامل واهلـصفة.
ًّ
هؼصايً ،بٔيت ّ
وًىن كس حىون ُشٍ ّاًصؤًة ٌَـامل سائفة نٌل جضري مفازكة اًحَضة وادلّ خاخة .وركل ٔله َّ إرا اكن ّ
اًّشء ُحيسج،
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َاق حمسّ ذ ًخفاؿي يف ّ
لك يش ٍء ول يشء ًًذج
دصا ،فـََيا ٔب ّل هًىس ٔب ّن ُشٍ اًـمَ َّة ثًُذج يف س ٍ
ابذزتال ،صُئًا ب ٓ ً
حمصك ّ
من اًـسمٔ .بًُس ّ
لك ما ُو موحوذ،
لك يش ٍء سخ ًدا وهدِج ًة يف هفس اًوكت؟ فىصت ّ
اًسخة ا ٔل ّويلّ ،
ظـة ًـوذ ّلل ٔبو هلـضةل .وركل ٔله َّ هَف ميىن هلا ٌسخّة ّ
لك يشء ٔبن ٌسخّة ما ُو ًُس ؿَََ؟
مفِو ٌم ٌ
هلارا ميىن ٔبن ُحيسج هللا صُئًا كريٍ؟ من ٔبٍن س َبٔيت ما ُو خمخَف ،إرا اكن هللا ُو اهلحس ٔب ا ٔل ّويل ّاّلي حيسج
اًسخة» ،وًو اكن
اًلري وؿىل َُئذَ ّ
ابًّضوزت؟ ُا حنن جمبون ؿىل وسة حا ٍةل حلِلِّة ٌَيّدِجة ،وِم حاةل « ّ
سخة تشاهتا ،ثدّسم اب ٔلظاةل واًفصذاه َّة ،اًوحِست اًلاذزت ؿىل ثحُني
هواي .من اًلصًة ٔب ّن ٔب ّي هدِجة ِم ٌ
سخ ًدا اث ًّ
اًّضوزي وكري اهلُس خلىن ؾيَ ّ
اًسخة اًثّاهوي؟ ُي
اًسخة ّ
ًلك موحوذ .وًىن من ٔبٍن ٕا ًرا ًبٔيت ّ
ثيوغ اًـامل ،و ّ
ّ
اًسخة اًثّاهوي ٔب ّويل.
ُو ٌ
سخة ّلاثَ؟ يف ُشا ّ
اًس َاق ّ
اًّضوزي ظَاكة جسَسي ا ٔلس حاة واًيّخاجئ تعصًلة مِاكهَىِّة،
إرا مقيا تـمَ َّة اًـزل ،من اهلمىن ،واهلفِس ،و ّ
وركل تلاًة اًخّحََي واًفِم ،وًىن من اهلِم ثفاذي اًوكوغ يف ّخف الاذزتال ذالل اًلِام تشكل .فإرا اكن من
اهلمىن اٍّمتَزي تني ا ٔلس حاة حسة حصثُة ٔبَم َّهتا اًًّسخِّة ،فَُس من اهلمىن ٔبتسً ا فعي ا ٔلس حاة ؾن اًيّخاجئ،
ىوهة ًعحَـة ا ٔلس حاة ا ًّس حخِّة.
ٔل ّن اًيّخاجئ ثحسو م ّ
 -23اهلساحة واهلاكن
اهلضلكةُ :ي ميىن ٌَماكن ٔبن ٍىون ذازح اهلساحة؟
يك وس خعَؽ ٔبن هـُش وهفىّص ،ؿََيا ٔبن حنسّ ذ ماكهيا و ّ
وضلكَ .اهلاكن ُو ّ
اذلزي اىلسّ ذ ّاّلي هـُش فَِ ،و ّاّلي
ٌساؿسن ؿىل اهلـصفة واًخّ ّـصف ،ول يشء ممىن ذوهَ ،ففي قَاة اًخّحسًس ثعحح اذلَات ل ثعاق وهفلس ظواتيا.
اًساتق؟ ٔبو ًو ٔبظحح ّ
مارا اكن ًَحسج ًو اكهت اًاكئياث وا ٔلص َاء ّ
لك يش ٍء كري
لك ًو ٍم خمخَفة ؾن اًَوم ّ
ً
كاتال ٌَخّوكّؽ؟ ابًخّبٔهَس كس هخهتج هلا ُو كري مذوكّؽ وجمِول ًفرت ٍت ما ومضن حسو ٍذ ما ،وًىٌّيا ل وس خعَؽ ٔبن هـخاذ
مباكن همٌل اكن واس ًـا ،وحناول مضيَ ٔبن هحَوز وحوذن وهـعََ
ُىشا وضؽ ٍ
ثضلك ذامئُ .ا حنن ٕا ًرا حمسّ ذٍن ٍ
عصق هلا ًخجاوس اهلاكن،
مـىن .ثدّسم ا ٔلص َاء ذاذي اهلاكن ابًوضوخ والٕذالض ّلاهتا ،وًىن ل تسّ من اًخّ ّ
ً
اهلساحة ،فال جمال ًخجاَُِا .يف حال ّتاَُيا اهلساحة ،سّنفّؽ اهلاكن ٌَمعَق ؿىل مجَؽ ا ٔلظـست :حلصافًِّا،
وحوذاي ،فاهلساحة ٔبًضً ا ،همٌل اكهت
اتزخي ًَّا ،ؿَم ًَّا ،زلافًِّا ،إخل .وؿََيا ٔب ّل هًىس ٔبه َّ إرا اكن اهلاكن معَ ًحا
ًّ
حمسوذتّ ،
جضلك اهلاكن .من نحِة ،اهلساحة ِم إظاز اهلاكن ،من نحِ ٍة ٔبدصى ،اهلساحة ثخفاؿي مؽ اهلاكن.
وابًًّس حة ّ
ًساكن اهلاكنٔ ،بي ابًًّس حة ًياً ،ددَوز اهلاكن تواسعة ّتاوس اهلاكن ،وٕا ّل سُدلى اثتخًا يف وحوذٍ/
ونشكل حنن سًدلى اثتخني يف وحوذن .إرا اكهت اهلساحة حصمز إىل ّاًالحمسوذًّة ،وادلِي ،وكري اهلياسة،
فِيي ٔبًضً ا ّاًالمذياٍ اًوحِس ّاّلي ميىن ٔبن وس خوؾة حلِلة اهلاكن اهعالكًا مٌَ ،وُا حنن جمبون ٔبن هـُش يف
ادلّ اذي وارلازح ابًخّواسي.
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اًلوت و ّ
اًضلك
ّ -24
ٌَلوت صلك؟
اهلضلكةُ :ي ميىن ٔب ّل ٍىون ّ
إحسى اًيّلِضاث اًّيت ثشنّصن تَ ُشٍ ِم هلِضة ّاّلهص وا ٔلهىث ،اًّيت ًسزوِا جممتـيا اًلصيب ٍ
ثضلك ؿام هواكؽ ٍ
ٍ
اكدذالف يف اًيّوغ .وًىن ُشا ًُس حصَ ًحا ابًّضوزتّ ،لا هو ّذ ُيا ان
احامتؾئ ،بهرتوتوًوجٔ ،بو تَوًوج،
هـاٍن اًحـس اًلَيب ٔبو اهلـَويم ًِشا ّاًزوح من اًيّلِضاثُ .شا ما ّ
ثـب ؾيَ ٔبًضً ا اًيّلِضة ا ًّعًَِّة اًّيت حتخوي
اًلوت ،ظفة ما ُو كوي ،مدس ٔب إماكنث ٔبو فـي ،فِيي سَعة ،وظاكة ،وكسزت ،ثَجبٔ
ؿىل «اًَيف واًَاهف»ّ .
اًلوت
ثسِوةل إىل الٕهصاٍ ،واحذلاز الٓدص ،واسذزاء اًلاهونً ،ىهنّ ا جساٍم ٔبًضً ا يف فصط احرتام اًلاهون والٓدصّ .
(اًعوزت) فِو حمسّ ذ مضن إظاز ،وثالمس ،وذازخاه َّةّ .
اًضلكٔ .ب ّما ّ
هتز ّ
اًضلك ُو
حتولٔ ،بي ٔبّنّ ا ّ
اًضلك ّ
ّ
اًعصًلة اًّيت ثددَوز هبا ا ٔلص َاء ،وجية احرتام ُشٍ ّ
ّ
ٍزوذ ابهلـَوماث،
اًعصق ،فِيي مدس ٔب اًخّواظي ّاّلي ّ
وحيسذّ ،وًضؽ حسوذًاً .لوم ّ
اًلوت ارلا ّمذني يك حتيي وثـعي كوا ًما هلا ُو مجَي .إرا اكهت
اًضلك تخوحَِ اهلاذّت و ّ
فاًضلك ل هياة اًحطء ٔبو ازلوذّ .
اًلوت ذًيامِّة اب ٔلساشّ ،
اًضلك ًفـي ابس متصاز ذون ٔبن ًفـي حبضوزٍ
ّ
ثضلك ّ
اًلوت من ٕازاذت
اًِز و ٍ
ابًعسام و ّ
اًلوت فال ٌس متص ،وٕاهٌّل ًـمي ّ
مذلعؽ .ثبٔيت ّ
فلطٔ ،ب ّما اًخّوحّص ّاّلي ثفصضَ ّ
ودعة مصث ّحة ،ومن ٍ
مـ َّية ّ
اًضلك ّ
ُسف ذاض مصثحطٍ تلائحةٔ ،ب ّما ّ
فِـب ؾن ظصًلة وحوذ ول ًسّ ؾي ٔبن
ا ٔلص َاء ًُست ما ِم ؿَََ.
 -25اًنك واًىِف
لك ما ُو موحوذ ،موحو ٌذ جوك َّ ٍ
اهلضلكةُ :ي ّ
اث حمسّ ذت؟
اًنك كات ٌي ٌَلِاش ،واهللازهة ،واًخّـساذ ،وخيضؽ ًلواهني ّاًصايض َّاث ،وميىن ٔبن ٍزًس ٔبو ًيلط .اًنك ؿاذ ًت ًُسزك
نخعاذيف ،فِو ل ًًمتي ًيؼام ا ٔلص َاء ،وٕامنا ً َـ َصض َّهتا .وركل تـىس اًىِف ّاّلي ّ
ًـب ؾن هفسَ تعفاث
ثحسو نتـة من حوُص ا ٔلص َاء .اًىِف ٌ
ٌَّشء ّاّلي ًددـَٔ ،ب ّما اًنك فِو مجـي وذازج .اًنك ّ
مكل ّ
مذلري ،تُامن
ثلريا جىثري .من هج ٍة ٔبدصى ىصى ٔب ّن اًىِف ثعـة ملازهخَ وكِاسَ ،فعحَـة ا ٔلص َاء ًُست
اًىِف ٔبكي ّ ً
وابًصمغ من اًخّـسًالث اًًّسخِّة اًّيت خيضؽ
مصثحعة اب ٔلكي والٔنرث ،وٕان اكهت ثـصفٌِل .ميخسّ اًىِف يف اهلسّ تّ ،
هة ابظين كري كاتي
ميخط يف راثَ مجَؽ الادذالفاثٔ ،ب ّما اًنك فِعحح ً
حتولٌَ .ىِف خا ٌ
ًِاّ ،
كريا ؾيس ٔب ّول ّ
ٌَلِاشّ ،لا ًدّسم ّ
ابّلاث َّة وًعـة فِمَ ،نٌل ٔبه َّ ٍصفغ اًخّلٌ َّة واًـنل ،وًعـة ثـسًهل .يف هفس اًوكت ىصى
ثـازيضٔ .ب ّما اًنك
ٔب ّن اًىِف مذج ّش ٌز يف ا ٔلٌْس ،وًخلاتي مؽ ما ُو ًُس ؿَََ ،وٍصفغ ما ًخلاتي مـَ ،فِو
ّ
مصن ،فِو ل ًخلاتي مؽ يشء.
فِخج ّشز يف اًخّـسّ ذ ،وُو َؾ َصيض وكاتي ٌَخلَري ،و ٔله َّ ٌ
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اًّسذ وارلعاة
ّ -26
اهلضلكةُ :ي ّاًصواًة ثـين ّ
اًّشخ؟
جمصذ ومدين ؿىل
ّ
اًّسذ ٍصوي وًوخس سَسةل من ا ٔلحساج اًـًَِّة ،وًرتم اًدّسَسي ّاًزمينٔ ،ب ّما ارلعاة فِو ّ
فاكز وًفضّ ي ّاًرتثُة اًوحوذي ؿىل ّاًزمين .الكٌُل هم ٌّمت ابهلـىن ،اهلـىن ا ٔل ّول ُو اًخّازخئ ،ب ّما اًث ّاين فِو
ثخاتؽ ٔب ٍ
ّ
اًّشخ ٔبو اًخّوضَح .نٌل ميىٌيا ٔبن هونّس ٔب ّن ُياك حاكً ٌة حصوي وحاكً ٌة ثبٔ ّول :ا ٔلوىل جسـى ًخحُني وكائق
فوزا.
ذا ّمةٔ ،ب ّما اًثّاهَة فدسـى ًخحُني ػواُص س حخِّة ،وًىن ُشا اًخخّاتـان ل ًخّعالن تحـضٌِل اًحـغ ً
حت ًو اكهت ادذَازاث اًلكٌلث ثخّ َّون ّ
فاًّسذ ًعفّ ،
ابّلاث َّة ،وُشا
اًّسذ ذازحِّة وموضوؾ َّةّ ،
ؾيازص ّ
اًّسذ وًيىص ٔبحِانً ّ
حتزيٍ توظفَ ّلاثَ اكٕزحاث حاةل .ارلعاة ًخعَّة مساَم ًة ٔبوحض
الادذَاز ًؤثّص ؿىل ظصًلة ّ
دعاة
ابًّضوزت ،وُو تخـصًفَ كاتي ًالؿرتاط واًخّلاتي مؽ
من اهلي ِخج ،وًخعَة جح ًجا ،وذلئي ،وحتََالث ّ
ٍ
بٓدص .ل ًدداُم ارلعاة ابهلوضوؾ َّة واًواكـ َّة ،وًىٌَّ كس ٌسـى ٌَحلِلة ،فِو ثبٔوًي .حِات الٕوسان كس حىون
وّتصذًا ،و ٔبكي
رسذًاً ،ىن اذلاخة ٌَرعاة ثحسو ٔبًضً ا ّ
مىونً ٔبساس ًَّا ً ٔلٌْس ،وًو اكن ارلعاة ٔبنرث ؾضوائ َّة ّ
فوزًّة وحوُصًّة.
 -27اًخّحََي و ّاًرتهَة
هَة؟
اهلضلكةُ :ي جية ؾلس الاس خسلل
تخحََي ٔبم ترت ٍ
ٍ
ىوهةّ .اًرتهَة ُو معَ َّة رُي َّة ٔبو
اًخّحََي ُو معَ َّة رُي َّة ٔبو ما ّذًّة ثلوم تخفىِم اًلكّي ًفعي ؾيازصٍ اهل ُ ِّ
ً
مفعول .حسة اهلَول ًمت ّاًصتط ٔبو اًفعي ،وًىن نٌل ّ
لك
ما ّذًّة ّتمؽ ٔبو ثوحسّ ما كس ًحسو ٌَوُةل ا ٔلوىل
لك يش ٍء مو ّحس ومٌفعي يف ب ٓ ٍن واحس ٔبًضً بّٔ .
يشء وحس ومذـسّ ذ يف ب ٓ ٍن واحسّ ،
لك موحوذ ميىن وجية ٔبن
اًعـوتة حوكن يف اًلِام ابًـمَ َّخني ابًخّواسئ ،ل ّن
ًُفِم تشاثَ ،وميىن وجية ٔبن ًُفِم من ذالل اًـالكةّ .
فوزًّة ا ٔلص َاء ثخـازط مؽ اًخّحََي ومؽ ّاًرتهَة ،نٌل ٔب ّن اًخّحََي و ّاًرتهَة ًخـازضان فامي تُهنٌل.
اًعلص ذون مـصفة مس حلة ًخوكِت إًلاف ُشٍ
اًخّحََي ًـين ثفذَت ارلعاة ٔبو اًفىص إىل حزًئاث يف مهنيى ّ
اًـمَ َّة ،وركل ّ
حت ًعحح من اهلس خحَي اًخّ ّـصف ؿىل اًىِان ا ٔل ّويلّ .اًرتهَة ًـين ذمج اًـيازص فامي تُهنا
ّ
متخعِا .اًخّحََي ًـين اًخّمَزي تني ؾيازص لٕحساج زُانث مفاُمي َّةٔ ،ب ّما
حت ختخفي وثلصق يف ازلةل اًّيت ّ
ّاًرتهَة فِـين ثفـَي اًخّاكمَ َّة لٕحساج مفاُمي مو ِّحست.
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 -28اهليعق وادلسل
حيصزن ادلسل من اهليعق؟
اهلضلكةُ :ي ّ
ٌساؿس اهليعق ؿىل إجياذ اجّساق يف الاس خسلل واًخّحلّق مٌَ ومن قَاة اًخّياكغ .نٌل ٔبه َّ حيسّ ذ رشوظ ّ
حصة
الاس خسللث ،واجّساكِا ،وًـسّ اً ِـنل من ا ٔلذواث اهلِ ّمة ٌَميعق ،فِيي جسـى لٕظالق ٔبحاكم ّمنزي من ذالًِا
اذلق ؾن اًاكرةٌ .سدٌس اهليعق ؿىل مدس ٔبٍن ٔبساس َّني .ا ٔل ّول مدس ٔب اًخّياكغٔ ،بو ّاًالثياكغّ ،اّلي ًّلص ٔبه َّ
ّ
ل ميىن ثوهَس يش ٍء وهلِضَ يف هفس ّ
اًؼصوف ابًخّواسي .لسمة ُشا اهلحس ٔب ُو مدس ٔب اًِوًّةّ ،اّلي ًّلص ٔب ّن ّ
اًّشء
ُو ما ُو ؿَََ وًُس ما ُو ًُس ؿَََ .ابًخّايل ،ؾيس مواهجة كض َّخني مذياكضخني ،واحست مهنٌل حلّة،
وا ٔلدصى اكرتة.
ادلسل ل ٍصفغ مس حلًا مسٌَّلث اهليعق ،وًىٌَّ ل ٍصفـِا إىل مس خوى اًلواهني اهلُعَلة .ابهلياس حة ،ل ًـرتف
ادلسل تبٔ ّي كاؿست مس حلًاّ ،
حت ًو اكن ٌس خـمَِا وٍمتحوز حوًِا ،مفحس ٔب معهل ٍصحىز ؿىل فىصت اًـوذت إىل
جضلكَ .ابًخّايل ،ادلسل ُو معَ َّة فىصًّة ّ
اًلواؿس اًّيت ّ
ثخوىل كض َّاث كس ثحسو ٌَوُةل ا ٔلوىل مذياكضة ،وحصحىز
ؿىل ُشٍ اًخّياكضاث يك حتسج كض َّاث خسًستُ .شٍ اًلض َّاث ادلسًست جساؿس ؿىل اًخّلََي منٔ ،بو حي،
ٔبو ثفسري اًخّياكضاث ا ٔل ّوً َّة .ابًخّايلّ ،
مىوهة ممّا ِم
لك ٍ
هَان ابًًّس حة ٌَجسل ُو ما ُو ًُس ؿَََٔ ،لّنّ ا ّ
ًُست ؿَََ .وُشا ًلوذن إىل اًلض َّة اًفاذصة اًّيت ثلول ٔب ّن ا ٔلٌْس ل ٍىونٔ ،ب ّما اٌَُّْس فِىونّ .
ابًعحؽ،
حوكن وػَفة ادلسل يف إهخاح اهخٌاءاث ِّ
مؤسسة ًِشا اًيّوغ من الاهـاكساث ،ما ٌس خسؾي الاجّساق واهليعق
ابًّضوزت.
ّ
 -29اًخّوهَس ،ادلّ ًَي ،والٕصاكل
اهلضلكةُ :ي جية ثفضَي ً
صالك مـ َّيًا من ٔبصاكل ارلعاة؟
اهلـني فِونّس .إرا اكن ّ
ثخل ّشى اًفَسفة اب ٔلس ئةلٔ ،بما اًفىص اًفَسفي ّ
اًضم ٌساؿس ؿىل اًخّـ ّمق اًفىصي ،فِو
ٔبًضً ا حي ّحش ػِوز كض َّاث خسًست ،تعصًلة بٓمصًّة ٔبحِانً  ،مؽ ٔبه َّ ميَي ٔبنرث ٔلسَوة اىلاحجة .مؽ ركل ،ظَاكة
خيوؿة :اذلنك ،إهخاح اهلفاُمئ ،بو اًخّحََيِ ،م مع ٌي حبسّ راثَ ،همٌل اكهت حاًخَُ :معاذزتٔ ،بو
ُشٍ اًلض َّاث اهل ّ
ًلنئ ،بو فصض َّةٍ .متث ّي حز ٌء هحري من ممازسة اًفَسفة يف ثـََي ُشٍ اًلض َّاث اهلعصوحة .الٕزحاث ميىن ٔبن
ثعة يف هفس ّ
الاّتأٍ ،بو ظصخ ٔبمثةل ًُفضّ ي ٔبن حىون
ٍىون ثحُِيًا تـمَ َّ ٍة مٌعلِّ ٍة مأ ،بو إهخا ًخا ذلزمة ٔبفاكز ّ
ُمحَّةل جضِس ؿىل ّ
حصة اًلض َّاث ا ٔل ّوً َّة .تـىس اًخّوهَس ّاّلي ُو ؾحازت ؾن كض َّة مىذفِة تشاهتا ،ادلّ ًَي
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موحو ٌذ يف ؿالكة ٔبو معَ َّة .من وهجة اًيّؼص ُشٍ ،ميىن ٔبن ًمت الاؿرتاط ؿىل رشؾ َّة ُشا ّاًصاتط ،نٌل ُو
اذلال ابًًّس حة ًلض َّ ٍة ثـَن اس خلالًِا.
الٕصاكل ُو ّ
اًضلك اًث ّاًر من ٔبصاكل ارلعاةُ .شا اًيّوغ من ارلعاة ل ٌسـى ٌَخّوهَس ٔبو الٕزحاث ،وٕاهٌّل
ٍمتّـن ابهلمىن ّاّلي كس ٍىون كصً ًحا من اهلس خحَي ،ذون الادذَاز ٔبو اًحت .وُشا ًس حُني ،ا ٔل ّول ُو ٔب ّن
اًلض َّة اهلعصوحة ًُست سوى فصض َّة ،واًث ّاين وا ٔلٍمُ ،و ٔبه َّ ميىن اسددسال اًلض َّة اهلعصوحة تلض َّ ٍة ٔبدصى
ثلوذ تيفس ادلّ وز :ؾيسما ٍىون ُياك ٔبنرث من إخاتة ؿىل سؤالٍ ماً ،
مثالٕ .ا ًرا الٕصاكل ُو ظَاكة سَسةل
من اًفصض َّاث اهلخلاتةل ،اًّيت جضرتك تيفس اهلوضوغٔ ،بو ظَاكة ٍلوؿة من ا ٔلس ئةل ُسفِا إػِاز مضلكة
اًعـوتة ّ
اًضامةل و ّاًصُانث اهلخـَلّة تخفىّ ٍص حول مسبٔ ٍةل ما .اهلفازكة اًّيت حتخوي ؿىل
ٔبساس َّة .ميث ّي الٕصاكل ّ
ٍ
ثياكغ ًّحني مضلكة ٔبساس َّة ِم إحسى ٔبصاكل الٕصاكل.
اًّضوزي
 -32اهلمىن ،واهلص ّحح ،و ّ
اهلضلكةُ :ي اًواكؽ ممىن ٔبم مص ّحح ٔبم رضوزي؟
اهلمىن ُو ما ًُس مس ً
خحَالٔ ،بو ما ّمت إزحاث ؿسم اس خحاًخَ ،وُو ًُس تًٌُّا ول مؤنّسً ا ،فبٔحِانً كس ٍىون
ٔبكصة ٌَمس خحَي ،وًىن كس ل ًمت حشفَ هكمىن ثسخة دعبٔ ما .يف اًىثري من ا ٔلحِان كس ًحسو ًيا ٔبه َّ ل
ثلاتي مؽ اهلمىن
ميىن اًخّفىري ابهلمىن هوهَ ًالمس حسوذ فىصن .اهلمىن ُو حاةل فصذاه َّة ل ميىن ثـمميِا .يف ٍ
ً
جنس الLز ّحح ،وُو ا ٔلكصة ًيا ،وا ٔلوحضً ،حسو ً
ومـلول ٔبنرث ،ابًخّايل فِو ؿا ٌّم ٔبنرثً .فصط اهلص ّحح
ملدول
هفسَ نيوغٍ من اًَلني ارلُبئ ،بو ًّلصة تيفسَ من اًفىص من ذالل اس خسلل فعصت سَمية .ابلٕضافة إىل
فصظا ٔبنب ًوحوذٍ .يف تـغ ا ٔلحِان ،ميىن ٔبن ًخّضح ٔب ّن اهلمىن مص ّحح تـس معَ َّ ٍة ثفىّص
ركل ،ميخكل اهلص ّحح ً
اًّضوزي
اًّضوزي اهلخعَّحةً .فصط ّ
ما ثـحر ابًفىص .مؽ ركلً ،حلى اهلص ّحح ؾصض ًَّا ،فِو ل ًـصف ظحَـة ّ
مساز مٌعلي من ٔبمثال «إرا حسج ُشا ،فس َحسج راكٔ ،»...بي ٔبه َّ مّشوظ .ل ميس
هفسَ من ذالل ٍ
ابًّضوزت ،ممىن
ثضلك مدارش ،فال يشء موحو ٌذ ّ
ّ
اًّضوزي وحوذ اًىِانث اهلا ّذًّةٔ ،بو اًـًَِّةٔ ،بو اهلؤكذّة ٍ
اًّشء واىلمولً ،
اًّضوزي ًـاجل اًـالكاث تني ّ
مثال:
ابس خثٌاء هللا ٔبو اًىونٔ ،بو ٔبي هَان بٓدص معَق .وًىن ّ
ابًّضوزت ٔله َّ ًدٌفّس».
«الٕوسان ًـُش ّ
ذيوؿة حسة ذزخة ًلني ّ
لك مهنا ابًًّس حة ٌَفىص ،نٌل ٔبّنّ ا ثخفاؿي مؽ
ُشٍ اًخّحسًساث اًث ّالزة ثعف كض َّاث م ّ
ظحَـة ارلعاة .اهلمىن ُو فصض َّة معصوحة« :ممىن ٔبن ٔبزحب اًَاهعُة ،إرا اصرتًت تعاكة» .اهلص ّحح ُو ما
حيسج ؿاذ ًت ٔبو ما جية ٔبن حيسج تـَسً ا ؾن جمال اهلمىن« :من اهلص ّحح ٔبن ٔبزحب اًَاهعُة إرا اصرتًت كاًح َّة
اتعا ٔبنرث من َلول ،وُو حنكٌ
مٌعلي ،ز ً
ظوزئ ،بو
حتًََل،
اًحعاكاث»ٔ .ب ّما ّ
اًّضوزي فِبٔيت من ٍ
ٍّ
ٍّ
مساز ٍ ّ
ابًّضوزت ،إرا اكهت تعاكيت ِم ّاًصاحبة».
كاظ ٌؽ ًليص الاس خثٌاء« :سبٔزحب اًَاهعُة ّ
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 -31الاس خلصاء ،والاس خًذاح ،واًلِاش الاحامتيل
اهلضلكة :ما ّ
اًّشء ّاّلي ميىن ٔبن حىون مذبٔنّسً ا مٌَ؟
اذليس وابرلبت ،ومهنٌل
ما ِم اًـمَ َّة اًّيت ُحتسج ا ٔلفاكز؟ ًـخب الاس خلصاء مىدس ًحا ما ًمت اًخَّلن مٌَ ابلٕذزاك ّ
ٌس خلصئ ما حيسج ؿاذ ًت ٔبو ما ًًدلي ٔبن حيسج يف اهلس خلديًً .دلي ؿىل ّ
ىصز:
اهلخىصزت ٔبن جس ّمتص يف اًخّ ّ
اًؼاُصت ّ
اًضمس جّشق ّ
حت اًَوم اكهت ّ
« ّ
ًخوظي ًخًدّ ٍؤ
لك ظحاخ ،سدّشق كسً ا ٔبًضً ا»ٌ .س خعَؽ الاس خلصاء ٔبن ّ
كِاسا
معَق ،وًىن ًُس ّ
ابًّضوزت .الاس خًذاح ُو ٌ
مساز مٌعلي ٌس خرصح من كض َّخُنت كض َّ ًة اثًثة ،كس حىون ً
اكًلِاش اًالكس َيك اًخّايل« :اًيّاش سائَون ،سلصاظ إوسانّ ،لا سلصاظ سائي» .يف اًـموم ،حيخوي اًلِاش ؿىل
مٌعلي ّ
مـني اهللسّ ماث ،اًّيت ٍصحىز ؿَهيا ًعَاكة اٌَّزوم ،كري كاتةل
ّنج
لكّي وحزيئُ .يا ٔبًضً ا كس ًـخب ٌ
ٌّ
هؼصايّ ،
اًضلك ا ٔلثسط ًالس خًذاح
ٌَمـازضةٔ ،بو ميىن ٔبن ًونّس ٔب ّن اٌَّزوم ٌّ
حق يف حال اكهت اهللسّ ماث حصَحةًّ .
ُو « :إرا نشا ،فىشا ،»...وًىن يف اًىثري من ا ٔلحِان ثًُىس اًؼ «إرا» ًخح ّي ماكّنا اًؼ «نشا ،ابًخّايل نشا،»...
وهبشا ً ّمت ثوهَس اًلض َّة ٔبو اًلض َّاث ا ٔل ّوً َّة ذون رشوظ.
ًًُذج الاس خلصاء اسدٌاذًا ؿىل ارلبت ،والاس خًذاح من ذالل اًخّحََي ٔبو ّاًرتهَةٔ ،ب ّما اًلِاش الاحامتيل فِو
اتخاكز ًًذجَ اًـلي ّ
ارلالق يك ًـاجل اهلضلكة اهلعصوحةً .مت إهخاح اًلِاش الاحامتيل ابٕهخاح فصض َّة ثَلي
حسْ ٌشٌ ،
اًضّ وء ؿىل ٍ
ثياكغ ػاُصٔ ،بو حت ّي مضلك ًة ما .ابًخّايلٌ ،ساؿس مدس ٔب ادلارت َّة اًىوه َّة ؿىل ح ّي مضلكة اذلصنة
اًًّسخِّة تني اًىواهة حزئ ًَّاًً .دلي ؿىل اًفصض َّة ٔبن ثلسّ م مفِو ًما خسًسً ا ميِّس ًيوغٍ بٓد ٍص من اًـالكاث تني
ّ
اًؼواُص اهلخياكضة ٔبو اًّيت ًيلعِا زاتطٌ ّتنيّ .
لك فصض َّة ثؤذّي إىل ؿس ٍذ من الاس خًذاخاث ادلسًست اًّيت
ّ
ابًصمغ من ٔب ّن اًخّمَزي اًخّايل وس ٌّيب خسًّا ،وًىن هوذ ٔبن هشهص ُيا ٔب ّن
جضلك ذؿام ًة ٍمنطٍ ٍ ّ
فىصي خسًسّ .
حىصز ّ
اًؼواُص ،والاس خًذاح ًـمتس ؿىل اجّساق اًـلئ ،ب ّما اًلِاش الاحامتيل فِـمتس ؿىل
الاس خلصاء ًـمتس ؿىل ّ
ذَق اًفصض َّاث وؿىل ؿالك ٍة خسً َّة مؽ اًـامل واًـلي.
ّ -32اًص ٔبي ،واًفىصت ،واذللِلة
اهلضلكةُ :ي ميىن ٔبن ٍىون ّاًص ٔبي حلًّا؟
متسم هبا إىل ذزخ ٍة
مجَـيا منخكل بٓز ًاءا حول لك ما ُو موحوذٔ ،بو ؿىل ا ٔلكي حول لك ما ُو ػاُص .بٓز ًاءا ى ّ
ما وهًسة إٍهيا ذزخ ًة ما من ذزخاث اًَلني .نٌل ٔبه ّيا هـي إىل ذزخ ٍة ما ظحَـة ُشٍ الٓزاء ،ومضموّنا ،وبً َّة
معَِا ،و ٔبظَِاٍ .
جيسس اًفىص اًحسايئ اًخس َط .وُشا ل ًـين ٔب ّن ّاًص ٔبي
جلكٌلث ٔبدصى ميىٌيا كول ٔب ّن ّاًص ٔبي ّ
معي فـًل :مثصت
ّ
ابًّضوزت اكرة ،وٕاهٌّل ٔبه َّ كََي اًـمق وكََي اًوؾي تشاثَ .ابهللاتي ،اًفىصت ِم ؾحازت ؾن مثصت ٍ
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إهخاح ،وحتََي ،وادذحاز .كس حىون اًفىصت واؾَة تبٔظَِأ ،بو مبضموّنأ ،بو تددـاهتأ ،بو ؿالكاهتا اًخّضمًَِّةٔ ،بو
حسوذُأ ،بو ا ٔلس ئةل اًّيت ميىن ٔبن ثُعصخ ؿَهيأ ،بو الاؿرتاضاث اًّيت ميىن ٔبن ثخَلّاُا .ابًخّايل ثـمتس اًفىصت
فـًلٔ ،ب ّما ّاًص ٔبي فِبٔيت من إصاؿاث ٔبو من ثلسٍصاث ثلصًخِّة .وًحلى اس خزسام ُشٍ اهلععَحاث خمخَ ًفا
ؿىل ٍ
ّنج ّ
من ٍ
خشط لٓدص.
ّاًص ٔبي تسايئ ،اًفىصت هدِجة معئ ،ب ّما اذللِلة فِيي نّتة ؾن ؿالكة مؽ اًَلني ،وؾن ثعاتق مؽ مسًول .معو ًما،
ًـصف يف اًىثري من ا ٔلحِان اك ًّعحَـة اهلا ّذًّة واًفزيايئ َّة ،اذللِلة اًلاتةل
اذلق ُو ما ًخعاتق مؽ اًواكؽّ ،اّلي ّ
اًس َاق ،حىون ا ٔلفاكز حلّة إرا اكهت ثامتىش مؽ ٔبص َاء ٔبو
ٌَخ ّحلق من ذالل اًخّجصتة اىلسوسة .يف ُشا ّ
ػواُص كاتةل ٌَمصاكدة ،وًىن ُياك ٔبًضً ا اًخّعاتق مؽ اًـلي اًخّشي اًفصذي ٔبو ازلاؾيً .لال ؾن يش ٍء ٔبه َّ
حق إرا اكن نت ًـا ؾن اس خسللٍ ًحسو اباتًّ ابًًّس حة هلن ثلوم تـمَ َّة اًخّحََي ٔبو ابًًّس حة ٌَلاًح َّة .ابلٕضافة إىل
ّ
اًيّوؿني ا ٔل ّوًني اهلشهوزٍنُ ،ياك هو ٌغ ٌ
اثًر من اًخّعاتق ،وُو اًخّعاتق مؽ اًواكؽ اًفصذي .وُيا اذلق ُو ما
اكئن ما ٔبو مضن زؤً ٍة ما ،وركل ذون اذّؿاء جضىِي واكؽ ٍ مشويل .ؾيسما هلول
ًدّسم اب ٔلظاةل والاجّساق ؾيس ٍ
«إوسان حلِلي»« ،كعـة حلِلِة»« ،ظ ّحا ٌد حلِلي» ،ف ٕاه ّيا هـين حلِل ًة حزئ َّة .اًاكرة ُو ما ل ًخعاتق مؽ
اهلسًول يف ُشٍ اذلالث اًث ّالج.
ابًصمغ من ٔبه ّيا كس هـخلس ٔب ّن اًفىصت ٔبنرث ؾصضة ًخىون حلِلِّة من
ابًخّايل ميىن ٌَحلِلة ٔبن حىون ز ٔب ًاي ٔبو فىصتًّ ،
ّاًص ٔبئ ،لّنّ ا واؾَة ًخىوٍهنا و ٔله َّ مت اًـمي ؿَهيا .همٌل اكن ،حتسّ ذ اذللِلة حضوز وظحَـة ّاًصاتط تني الٓزاء
وا ٔلفاكز ،واًاكرة ُيا ُو قَاة ٔبو ُضاصة ُشا ّاًصاتط .فلَاة ّاًصاتط ٔبو ُضاص خَ ّ
ثـب ؾن ؿسم اجّساق
وهلط ،ما ٌّشخ ظـوتة حتسًسٍ ّلاثَ.
 -33اًفصذاه َّة ،وازلةل ،واًرتوس يسهخاً َّة
اهلضلكةُ :ي ميىن اًخّ ّ
زًل ؾن اًرتوس يسهخاً َّة ًفِم اًفصذاه َّة ٔبو ازلةل؟
وىِان تشاثَ :موضوغ ،فىصت ،ػاُصتٔ ،بو ّ
حت اس خسلل ٔبو ثعيَف ٔبص َاء.
اًفصذاين ُو ما ًمت اًخّـامي مـَ ٍ
مؽ ركل ،اهلِم يف ّ
فصذاين بٓدصٔ ،بو مؽ
فصذاين ،همٌل اكن فصذاه ًَّاُ ،و ٔبه َّ ابٕماكهيا متَزيٍ ووضـَ يف ثلاتي مؽ ٍ ّ
لك ّ
فصذاين تعحَـ ٍة مضاهبة .هبشا اهلـىن كس ثدضازك ُشٍ اًفصذاه َّاث تـغ ا ٔلص َاء وعحَـهتا ٔبو ٔبساسِا،
ٔبنرث من ّ
اًعفاث ٔبن ّتـَِا ثخـازط مؽ تـضِا
اًعفاث ّ
ارلاظة ،هم ّمة ٔبو كري هم ّمة ،وميىن ًِشٍ ّ
وًىهنّ ا حمتخّؽ ٔبًضً ا تحـغ ّ
اًحـغ ،وهبشا حتسّ ٌّ
لك مهنا راهتا ؾن ا ٔلدصى ،نٌل حتسّ راهتا ؾن اًـمومِّة .من ُشا اهليؼوز ،ميىن ّتمَؽ
اًفصذاه َّاث من هفس ا ًّعصاس ً ّ
ُضلكن هوؿًا ٔبو ٔبهواؿًا اثهوًّة ،ومن ّمث ّتمَؽ ثكل ا ٔلهواغ يف ٔبظيافُ .شٍ
اهلععَحاث ايلخَفة ّ
ابًّضوزت .مجَؽ ُشٍ اهلععَحاث وسخِّة ،فِيي
ثـب ؾن مجةل ل جس هتَىِا ُشٍ اًفصذاه َّاث ّ
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ثـمتس ؿىل هلعة الاهعالق وؿىل اًخّعيَف اًـام ّاّلي وسـى لٕجياذٍ .اًيّلعة ا ٔلساس َّة ِم ٔب ّن اًفصًس ميىن ٔبن
ًًمتي زلةل و ٔبن ٍ ّمتزي ؾهنا مبزياثَ.
ٌ
الادذالف ُو ما جيـي ّ
ابًّضوزت مضن ثفاؿي .اًاكئن اًخّشي فصًس ٔله َّ ًيجز
اًّشء فصذاه ًَّا،
ادذالف ًيخين ّ
ًخفصذ تَ حٌلز اًوحش
ًخفصذ تَ الٕوسان ،كس ل ٍىون ما ّ
َاء ل ثيجزُا كاًح َّة اًاكئياث اًخّشًّة .وًىن ما ّ
ٔبص ً
ٔبو اًلعصشٔ ،بي ٔب ّن ل فصذاه َّة ذون مجةل مصحـ َّة .معو ًما ،هـخب اًرتوس يسهخاً َّة ظفة ازلةل ٔبو وحسهتا
ادلوُصًّةّ ،اكّلي ٌسمح تخفاؿي ٍلوغ اًفصذاه َّاث .يف حال اًخّمنَط ،ميىن ٔبن ثُـخب ُشٍ اهلزيت واك ًـا تشاهتا من
جمصذ ظفة من مٌؼوز اهلا ّذًّة .هبشا ،ظفة
مٌؼوز اًلَخِّةٔ ،بو ٔبن ثُـخب ٔكذات ٌّّلُن من مٌؼوز اهلـَومِّةٔ ،بو ّ
الٕوساين ِم رشظ الٕوسان اًفصًس ،وما ٌسمح ابٕذزاك اًخّشًّة وجمةل .اًخّشًّة مفِو ٌم حصوس يساتيلّ ،لا مفزنًخَ
حىوهَ ،نٌل ٔبّنّ ا ثفَت مٌَ وحتسّ ذ ٔبفلَ يف ب ٓ ٍن واحس.
خمخَفة ؾن مزنةل الٕوسان نفصذ ،فاًخّشًّة ثخجاوس الٕوسان و ّ
اًعفة تـني الاؾخحاز تشاهتا
حوُصا حيسّ ذ اًوحوذ .مؽ ركل ،إرا اكن من كري اهلمىن ٔبذش ُشٍ ّ
إّنّ ا ثفرتط ً
حتصوِأ ،بو حتسّ ذُا ،فدإماكّنا ٔبن جس ّمى ابهلثوً َّةّ ،
اًضلك ا ٔلفلي
وّش ٍء ذازح ؾن اًفصذاه َّاث اًّيت ُحتسهثاّ ،
ٌَرتوس يسهخاً َّة .ميىٌيا ٔبن هدساءل ّمعا إرا اكهت ا ٔلٌْس رو ظحَـة حصوس يسهخاً َّةّ ،معا إرا اكن موحوذًا تشاثَٔ ،بو
جمصذ ً
اهلىون
َلول هلا ُؤ ،بي مثوً َّة .وًىن ادلّ وةل ،هَان اذلق ،ثحسو و ٔكّنّ ا ثخجاوس مجةل اولمتؽ ّ
ّمعا إرا اكن ّ
من ٔبفصاذ.
 -34ارلري ،وازلال ،واذلق
اهلضلكةُ :ي ميىن اًخّفىري ذازح ارلري ،وازلال ،واذلق؟
سست اًلمي َّاث و ٔبحِانً ثوظف ابًرتوس يسهخاً َّة ،وجسمح جمتَزي
ُشٍ اهلفاُمي اهلـَازًّة اًث ّالزةِ ،م مفاُمي ٔب ّ
ّاّتاُاث وحوذًّة وفَسفِّة ،نٌل ٔبّنّ ا جسمح ابًخّفىري ابًـامل .حُصحؽ ُشٍ اهلفاُمي إىل زالزة ٔبمثةل كسمية لً َّاث
وػَفِّة ،وِم ا ٔلذالق ،وؿنل ازلال ،واً ِـنل .ارلري ُو اهلفِس ّاّلي ٌس خجَة ًيلط ،و ّاّلي خيفّف وًحسّ ذ
مذلو ًسا،
ا ٔلمل ،ارلري ُو ما ٌس ّ
خفز ّاًصقحة و ّاًصضاٍ .صمز ُشا اهلفِوم إىل مالء ا ٔلٌْس ،وًلاتهل ما ًُـخب حزئًَّاّ ،
ً
مؤرائ ،بي ّ
وفاصالٔ ،بو ّ
اًّش .الاجنشاة حنو ارلري حيث ّيا ؿىل اًفـي ،وؿىل اًّدساؤل ؾن ٔبفـاًيا وؾن
حت ً
ثرصفاثيا ؿاذةل ،رشؾ َّة،
كائحاهتا ووسلِا ،وركل ٌَوظول إىل ّ
اًسـاذت تبٔصاكًِا وظحائـِا ايلخَفةُ .ي ّ
اًّساء ،و ّ
ًخرصفاثيا ًيعحح
ف ّـاةل ،حِّست ٔبو مالمئة؟ ا ٔلذالق ،إن اكهت ّّلًّة ٔبو مٌفـ َّة ٔبو كريُاِ ،م حتسًس ٔبو ؾلَية ّ
ٌَسـاذت ،واهلالء ،وارلري اًخّام.
ٔبفضئ ،بو سـ ًَا ّ
ازلال ُو الاوسجام تني ٔبحزاء اًلك ،مثاً َّة ٍلوغٍ مأ ،بو ٔبظاةل ٔبصاكلٍ فصًستً ،لاتهل اًلدح اًـحيث ،اًيّاكط،
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ّ
وحير ؿىل اًخّبٔ ّمي والٕجعاة ٔبنرث من اًفـي،
اذليس ٔبو ّاّلُين،
اًسرَف .ازلال ٌس خسؾي الٕذزاك ّ
ٔبو ّ
ابًصمغ من ٔب ّن اًفـي ٔبو اًفىصتٔ ،كي يشء ،ميىن وظفٌِل ابزلََنيً .ثري ازلال مذـ ًة كري ٔبنه َّة وذون ملاتي،
ّ
ٔله َّ ٍىذفي تشاثَ .معو ًما ،ثُـخب اذلساس َّة اًّيت جسِّي اًوظول إىل ازلال ٔبنرث راث َّ ًة من اًّيت ثوظي إىل ارلري،
و ٔبنرث فوزًّة ،و ٔبكي ؾلَية ،مؽ ٔب ّن ازلال ميىن ٔبن ٌسـى ٌَضموً َّة وهلالء ا ٔلٌْس.
اذلق الاسدِـاة،
فاذلق ٍُصحؽ إىل ّاّلُن واهلـصفةً .عَة ّ
إرا اكن ارلري ٍُصحؽ إىل اًفـي ،وازلال إىل اًخّبٔ ّميّ ،
واهلصاكدة ،واًخّحََي ،واهللازهة ،وٍصحىز ؿىل الاجّساق تني اًـامل واًـلي ،فلَاة اًـلي ًًُذج اًاكرة .كاًة ُشا
اذلق ُو ثوافق
ًخوظي ٔبتسً ا إىل اًىٌللّ .
اًًّضاظ راثَ ،فِو ًعاًة ابهليض إىل ا ٔلمام ابس متصازٔ ،ل ّن اذلق ل ّ
اًسخة ّاّلي ُحيسهثا ،تني ّ
فاذلق ًفرتط
اًؼاُص وا ٔلٌْس ّاّلي حيمهل.
ّ
تني اًالكم واًواكؽ ،تني فىص ٍت ما و ّ
متحوز ٔبنرث من
هَان بٓدص ًُـخب ٔبؿىل
هَان ما مؽ ٍ
اًاكرة مس خدد ًـا مضيًا ؿسم ثعاتق ٍ
ًّ
وحوذاي .مبا ٔب ّن اذلق م ٌ
اًسـاذت.
هؼريًَ ؿىل واكؽ اًـامل ،ومبا ٔبه َّ ٔبنرث وؾ ًَا ّ
ابًرصاؿاث اًخّشًّة ،فِو ٔبك ّي انرت ًااث مهنٌل جصُان ّ
لك من ُشٍ اهلفاُمي اًث ّالزة ّ
هالحغ ٔب ّن ٌّ
ًـب تعصًلذَ ؾن وحست ا ٔلٌْس ٔبو ؾن ا ٔلٌْس راثَ .وُشا ما مسح يف
اًىثري من ا ٔلحِان جصفـِم حنو اهلعَق ،وثضرعيهتم ،وتخبٍٔهيِم ،وتدضخهيِم ابًاكئن ا ٔلمسى ،تُامن ٔبضساذٍم
ًـيون اًيّلط ،اذلصمانٔ ،بو ثوكّف ا ٔلٌْس.
 -35اًىون ،واًفـي ،واًخّفىري
اهلضلكة :ما ُو واكؽ الٕوسان ا ٔل ّول؟
ميىن فِم اًوحوذٔ ،بو حوُص ا ٔلص َاء ،تثالج ظصق .ما ّاّلي ّ
ٌضلك اًِوًّة ابًًّس حة ً ٕالوسان؟ ُي ٍىفي ٔبن
ٍىون موحوذًأ ،بم جية ٔبن ًفىّصٔ ،ل ّن ُشا ما ّميزيٍ؟ ٔبم جية ٔبن ًخفاؿي مؽ اًـامل يك حيلّق راثَ واكئن ؾَين
واتزخيي؟ ما ُو ٔبساش الٕوسان؟ كس ٍىون ا ٔلساش ولذثَ ؿىل َُئة إوسان ،ؿىل َُئة ٍ
خًس من ٔبحٌاش
اذلَوانثٔ ،بو ٍ
وعيف ذاض من ٔبظياف اًوحوذ ،وُشا ما ًلذيض ٔبن ّ
ٕوسان من اًحساًة ،تفـي
لك ا ٍ
ٕوسان ا ٌ
كاذز ؿىل اًخّفىرئ ،ل ّن
ادلَياثُ .ياك احامت ٌل بٓدص ،وُو ٔب ّن الٕوسان اًـاكي ( )homo sapiensا ٌ
ٕوسان هوهَ ٌ
ٔبظي الٕوسان ًـوذ إىل الٓاثز ا ٔلوىل ٌَـلي ،ما حـي ا ٕلوسان ًيفعي ؾن اًـامل اذلَواينٔ .ب ّما الاحامتل
اًعاهؽ ( ،)homo faberز ً
اتعا ُوًّة الٕوسان و ٔبظهل تلسزثَ ؿىل
اًث ّاًرُ ،فريحؽ ٔبساش الٕوسان إىل الٕوسان ّ
اًخّفاؿي مؽ اًـامل ،من ذاللً ،
ذاظة ابلٕوسان.
مثال ،ظياؿة واس خزسام ا ٔلذواث ،اهلفرتط ٔبّنّ ا ّ
حتصك وحوذ ٍّ
لك مٌّاُ .ي ٍىفِيا ٔبن
تـَسً ا ؾن اهلضلكة ا ٔلهرتوتوًوحِّة واًخّازخي َّةً ،عصخ ُشا اًخّمَزي زؤى ٌَـامل ّ
هحلي ادلّ افؽ ا ٔل ّول ّاّلي ٔبذّى إىل كسومٌا ٕاىل ُشا اًـامل يك ىىون موحوذٍن؟ وُشا ّ
تخويل مسؤوً َّة اًوحوذ نٌل
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الاّتاٍ ٔبن ّ
ُو ،ومبا ًلسّ مَ ،وحبسوذٍ ،ومبالئَ اًىصمي .ميىن ًِشا ّ
ًودل سـاذ ًت سارخة وفوزًّةٔ ،بو ٔبن ًسفؽ حنو
لكيب لرغ يف اًخّـامي مؽ ٔبي هَان ثّشيُ .ي ًًدلي ٔبن هفىّص يك ىىون؟ و ّ
تلغ اًيّؼص ّمعا إرا اكن
ثو ّخ ٍَ ٍ ّ
ركل من ذالل اًخّو ّخَ حنو اًـلئ ،بو اًباؿة اًفىصًّةٔ ،بو اهلـصفةٔ ،بو الٕهخاح ّ
اًفينٔ ،بو اًث ّلافةٔ ،بي اًوسائط
مـىن وهصامة .ميىن ًِشا ّ
الاّتاٍ ٔبن ٍصفؽ ّاًصوخ حنو ّاًصوحاه َّة واهلثاً َّةٔ ،بو ٔبن
اًوحِست اًلاذزت ؿىل مٌح اذلَات ً
ثرصفّاث اًخّشٔ ،بو ّ
حت حنو ّتاُي ُشٍ اًوكوغُ .ي ًًدلي
اًسرصًة من اذلَات ،واًـامل ،و ّ
ًسفؽ حنو اٍهتّ ّنك و ّ
ًـصف الٕوسان هفسَ
ٔبن هخفاؿي مؽ اًـامل اًفزياييئ ٔبو اًخّشي جاكمي ظاكاثيا يك حىون حِواثيا جمسًة؟ هبشا ّ
حتو ٍ
لث يف اىلَط .ميىن
من ذالل ٔبفـاهل ،ومن ذالل كسزثَ ؿىل الٕجناس ،ومن ذالل معهلّ ،اّلي ٌسخّة ّ
ًِشا ّ
الاّتاٍ ٔبن ًـعي كمية زلةل اًخّشًّة ،وًـمي ما يف وسـَ رلسمة ُشٍ اهلِ ّمةٔ ،بو ٔبن حيخلص ا ٕلوسان وًدمنّص
ؿَََ كَلًا ؿىل الٕهخاحِّة ،واًف ّـاً َّة ،واًفوزًّة.
 -36ا ٔلهرتوتوًوحِا (ؿنل الٕوسان) ،واهلـَومِّة ،واًلَخِّة
مٌؼوز واح ٌس ظاػٍ؟
اهلضلكةُ :ي ًًدلي ٔبن ًوخس ٌ
ثُلاظؽ ُشٍ اهلععَحاث اًث ّالزة اًخّلس اميث اًفَسفِّة اًىبى وزؤى اًـامل اًّيت ُحتسهثاً .ـخب ؿنل الٕوسان
اًفَسفة مسبٔ ًةل ثّشًّة حبخة ،وابًًّس حة هل الٕوسان ٔبوًوًّة يف اًفَسفة ٍ
نشاث مفىّصت ،وهكوضوغ فصذي ٔبو
حٌلؾي .يف ؿنل الٕوسان حيخي الٕوسان اهلصثحة ا ٔلوىل واهلصنزًّة ؾيس اًخّفىري تبٔي يشء :الٕوسان اًخّازخيي،
اًس َايس ،والاحامتؾئ .ب ّما اهلـَومِّة ف ُذـىن ٔب ّو ًل وكدي ّ
لك يشء
اًاكئن اًحَوًوج ،واهلفىّص ،واًيّفيس ،و ّ
ابهلـصفة ورشوظِا تـَسً ا ؾن ّاّلاثٌَ .مـَومِّة ظحَـ ٌة ظوزًّة ،وثدداُم ابًـَومِّة واًَلني ،و ّاّلاث ابًًّس حة ًِا
اولصتة اًّيت ثخحلّق .نٌل ٔبّنّ ا ل ثثق ّ
ابّلاث َّةٔ ،لّنّ ا جسـى ٌَوظول إىل واكؽ ٍ مَموش
ِم اهلصاكدة اًّيت ثدِلّن ،و ّ
كاذز ؿىل ثبٔهَس إحصاءاهتا وثوهَساهتا.
وماذّيٍ ،
وُيا هعي إىل اًلَخِّة اًّيت ثسّ ؾي ّتاوس ا ًّعحَـة اًخّشًّة واًىوه َّةٔ ،ل ّن ُشا اًواكؽ ُمحسج ٔبو مّشوظ تواكؽ ٍ
فىصائ ،بو تعحَـ ٍة ما ٔبمسى من ّاّلُن واهلاذّت.
بٓدص «ًخجاوسٍ» .وُشا اًواكؽ الٓدص ُو واك ٌؽ ٔب ّويل ميىن اؾخحازٍ ًّ
ابًًّس حة ٌَلَخِّة اهلاذّت والٕوسان واهلـصفة ادلّ هَوًة ًُسوا سوى فذاث ٔبٌْسٔ ،بو فذاث ما ُو كري حمسوذٔ ،بو
حضوز صخَِ ،فصؤاي اًلَخِّة ثدّسم ٍ
تحـغ من ّاًصمزًّة.
فذاث
ٍ
إرا اكهت ُشٍ اولالث اًفَسفِّة اًث ّالزة ّ
ثلعي حلًّا وكوغ مذالمسة ومدضاجىة ،كاذزت ؿىل اس خجواة تـضِا
حتصوِا .وُشٍ
اًحـغ ٔبو ؿىل اًخّلازة ،فِيي متَي ٔبًضً ا لٕحساج زؤى ٌَـامل من ذالل الادذَازاث اهلـ َّية اًّيت ّ
ّاًصؤى ثـمي تبً َّاث اًخّلاتي ،واس خثٌائ َّة اهلعاذزاث وثحـاهتأ .بكَة اًفالسفة واًفَِسوفاث ٔبو زؤى اًـامل ثلؽ
مٌؼوز ٔبو كري من اهلشهوزٍن ،وركل من ذالل ظَاكة اهخٌاءاث تني اولالث ايلخَفة وؿالكاهتا حسة
مضن
ٍ
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ثؤسس حصاثخِّة اًفىص وا ٔلٌْس.
إظاز اهليؼوز اهلعصوخ ،اهخٌاءاث ّ
 -37اًيّفيس ،وا ٔلذاليق ،واًلاهوين
ما ّاّلي حيسّ ذ ا ٔلفـال اًخّشًّة؟
ظصق خمخَفة ثعَح ًخلِمي ثكل ا ٔلفاكز
ظصق خمخَفة ٌس خزسهما الٕوسان ًخحسًس ٔبفاكزٍ و ٔبفـاهل ،نٌل ُياك ٌ
ُياك ٌ
وا ٔلفـال ٔبو حتَََِاّ .
اًعصًلة ا ٔلوىل ٔبو اًًّسق ا ٔل ّول هفيسٔ ،بي ٔب ّن حىوًيَ نتؽ من قصائز و ّذوافؽ واحذَاخاث
حس ًَّا ٔبو رُي ًَّا ،حِر ميىن ٔبن ًعحح اًفىص ٔبو
اًفصذ اًحسائ َّة ٔبو اهلخـَّمة .ميىىن ٔبن ٍىون ُشا اًخّحسًس ّ
اًـلي دلى الٕوسان رضوز ًت هفس َّة يف تـغ ا ٔلحِانُ .شا ما ميىن ٔبن وس ّمََ ّ
ابّلاث َّة.
ٔب ّما اًخّحسًس اًث ّاين فِو ا ٔلذاليق ،حِر ثًدؽ ادلّ وافؽ من ٍلوؿة كواهني ومداذئ ،مىذوتة ٔبو مضمصتًُ ،فرتط
ٔبن ّ
ثرصفاث اًفصذ ٔبو ّ
حت فىصٍ .ثخعاتق ا ٔلذالق ؿاذ ًت مؽ
ثيؼم ثكل ادلّ وافؽ تبٔحسن ٍ
صلك ،يك حتسّ ذ مس حلًا ّ
حتصز اًفصذ من س َاكَ ٔبو ّمتصذ
زلاف ٍة مـ َّيةٔ ،لّنّ ا حىون اًفصذ من ظلصٍ ،وًىهنّ ا كس حىون خشع َّة يف حال ّ
ؿَََ .نٌل ميىن ٔبن ثخعاتق ا ٔلذالق مؽ ّاّلاث َّة ،ؾيسما ثسجمِا ّاّلاث َّة مؽ راهتأ ،بو ميىن ٔبن ثخعازغ مـِا.
ّتسسٍ ا ٔلذالق.
معو ًماُ ،ياك كاً ًحا ثوحّص هفيس ٔبو إحصاح تني فوزًّة اذلاخة اًيّفس َّة ،واًحياء اًفىصي ّاّلي ّ
اًرصاغ تُهنا وتني اهلضاؾص ا ٔلدصى ٔالنرث تسائ َّة،
مؽ ركل ،ميىن إذزاك ا ٔلذالق وضـوز ،وُشا ل مييؽ ّ
فوزي .ارلري و ّ
اًّش ٌُل اهلفِومان ٔالنرث اس خزسا ًما يف ُشا اولالّ ،
تلغ اًيّؼص
اهلصثحعة ابٕص حاغ اهلخـة ٍ
ثضلك ّ
ؾن ظحَـة ارلري ٔبو ظحَـة ّ
اًّش.
ؾلااب يف حال ّمت ّتاوسُا.
اًخّحسًس اًث ّاًر كاهوين ،وٍصحىز كاً ًحا ؿىل كواهني ٔبو كواؿس مىذوتة جس خَزم ّ
ابًّضوزت ً
وكس حىون ثكل اًلواهني من ؿساذ «اذلق ا ًّعحَـي»ٔ ،بو «كاهون اًلاة»ٔ ،بو «مدس ٔب اًواكؽ»ٔ ،بو «كاؿست اًفـي
ٌسن وًَُزم ،تُامن ل جنس ُشا اًفصق واذصًا
ا ٔلكي»ٔ ،بو كريُا .اولال اًلاهوين ل ًـعي هعاحئ ٔبو ثوظَاث ،وٕاهٌّل ّ
ُىشا يف اولال ا ٔلذاليق .ل ٍىرتج اولال اًلاهوين ٌّّلاث َّة ،ا ّٕل يف حالث مـ َّية كعوى اكًضّ َاغّ ،اّلي جيـي
ً
مـزس ٔبو
اًفصذ كري
ذوزا هم ًّما يف ُشا اولال ٔل ّن الًٕزام ابًلاهون ّ
مسؤول وفق اًلاهون اهليعوضًَ .ـة ارلوف ً
ّ
حت وحّش .كس ًُـخب ُشا الٕهصاٍ مٌفّ ًصا ثسخة سَحَ اًخّام ٌّّلاثٔ ،بو ٔبن ًُـخب ؾحوذً ّ ًة ،وًىٌَّ ٍمتخّؽ مبزيت اًخّلََي
ثضلك ٍ
ضـَف ٔبو مَخخس .ابلٕضافة إىل ركل،
من الاحنصافاث اًيّاّتة ؾن ّاّلاث َّة ،اًّيت ل ثـاٍهنا ا ٔلذالق ا ّٕل ٍ
حيصك اًحـس اًخّ ّ
حوكي ثوحّ ًصا إصاكً ًَّا ٌَلاًة تني اًلاهوه َّة و ّ
اًّشؾ َّة ،حِر ٔب ّن ُياك تـغ اهلواذ اًلاهوه َّة اًّيت ميىن
ّ
اؾخحازُا كري ٔبذالكِّة.
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الفصل الثّالث عشرة
ُملحق :العقبات والحلول
اًعـوابث اهلـخاذت اًّيت ًواهجِا ّ
اًضرط ذالل معَ َّة اًخّفىري واًيّلاص .وكس ّمت
ُشٍ اًلامئة نّتة ؾن حتََي ّ
اهلخسزة» (« L’apprenti
حزءا من ٍلوؿة ٔبؾٌلل ًخـَمي اًفَسفة ،تـيوان «اًفَِسوف ّ
حتضريُا ًخىون ً
 )»philosopheاًّيت وّشهتا «ناتن» ( .)Nathanميىن الاس خـاهة هبشٍ اًلامئة ٔكذات إضافِّة يف اهلٌلزسة
اًفَسفِّةٔ ،لّنّ ا جساؿس ؿىل فِم واسدِـاة مذعَّحاث اًحياء اًفىصي .تـغ اًـلداث واذلَول اهلعصوحة كس
ثخلازة فامي تُهناّ ،لا كس ثخلاظؽٔ ،بو ثدداذلٔ ،بو ثرتامك يف ب ٓ ٍن واحس ذالل ه ٍ
لاص ما.
.1

العقبات

 -1اىزلق اهلـىن
اىزلق اهلـىن ُو ثـسًي كض َّة ٔبو فىصت من ذالل اسددساًِا -تحالذت ودفِة -تعَاك ٍة مذلازتةً ،ىن خمخَفة ؾهنا
حوُصاي يف اهلـىن.
ًّ
مثال :حتوًي كض َّة « ٍّ
ًلك بٓزاؤٍ» إىل «لكّيا دلًيا حق امذالك الٓزاء» .اًلض َّة اًثّاهَة جس خددؽ مضيًا مفِوم
ابًّضوزت.
رشؾ َّة ّاًص ٔبي ،وُو مفِو ٌم ل حتخوًَ اًلض َّة ا ٔلوىل ّ
اًـاظفي»)
(اهؼصي إىل «اًخّـ ّجي» ،و«الاحذَاخ
ّ
 -2ؿسم حتسًس ما ُو وس ّيب
شزغ تـسم حمسوذًّة هك َّة
وُو زفغ الٕخاتة ؿىل سؤالٔ ،بو ثفسري فىصتٔ ،بو ادذحاز مـياُا من ذالل اًخّ ّ
وهجاث اًيّؼص ّاّلاث َّة اهلمىٌة ،واًّيت ميىن اس خلصاؤُا يف ٔبنرث ا ٔلحِان يف ملسّ ماث نؼ «ُشا ًـمتس ؿىل،»...
«ا ٔلمص ٔبؾلس من ركل »...وكريُا.
مثال :الٕخاتة ؿىل سؤال «ُي اذللِل ُة مفِو ٌم مفِس؟» تبٔ ّن ُشا ًـمتس ؿىل ّ
اًضرط ّاّلي جيَة وؿىل وهجة
هؼصٍ ومتوضـَ.
(اهؼص إىل «اهلفِوم كري اهلخلاٍص»)
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 -3اًحٌُّة اًاكرتة
وِم اؾخحاز مساحة مضرتنة ٔبو الك ٍم خسَف كري كاتَني ٌَيّلاص ،وركل ثسخة تسهي َّهتٌل ،ممّا ًسل ؿىل الث ّلاء
وؿىل وحوذ ا ٔلحاكم اهلُس حلة ٔبو قَاة اًخّفىّص.
مثال :اؾخحاز اًلض َّة اًخّاًَة تسهي َّة ول قحاز ؿَهياًُ« :س ُياك حلِلة واحست ،إّنّ ا مذـسّ ذتُ ».يا ميىن
اًدّساؤل ؾن سخة اس خزسام مععَح «اذللِلة» اكمس خًس مضرتك رو مـىن وهكفِوم.
(اهؼصي إىل «اًَلني اًوزويق»ّ « ،جحة اًـسذ»« ،الاحذَاخ اًـاظفي»ّ « ،اًص ٔبي اهلََُلَّن»)
ادلوحٌلظَلي)
هلشُيب ٔبو
 -4اًَلني اًوزو ّيق ( ٔبو ا ّ
ّ
ّاّتاٍ ّ
اًضرط ّاّلي حينك ؿىل فىص ٍت ما تبّٔنّ ا كري كاتةل ٌَمياكضة ،و ّاّلي ٍىذفي ابًخّـحري ؾهنا ابهسفاغ وتخىصازُا
ذون ٔبن ٌسـى ٌَمحاحجةٔ ،بو اًححر ؾن اهلسٌَّلث اًّيت ثخضمهنّ ا وثحـاهتأ ،بو ىلاوةل ادذحازُأ ،بو ٌَخّفىري
تفصض َّة مـاهسةُ .شا ارلَي يف اًخّفىري ميحي احامتً َّة حعول َم َ
ضلكة.
حسُن ٔب ّن «ادلِي ًـازط اهلـصفة» ذون ٔبن ثفىّص هَف «ميىن ٌَجِي اهل ُ َسزك ٔبن ٌساؿس
مثال :ؾيسما ثؤنّس ٔب ّ
ؿىل اًخّ ّـنل».
ززتةل»)
(اهؼص إىل «الاحذَاخ
اًـاظفي»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»ّ « ،اًص ٔبي اهلََُلَّن»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
ّ
 -5جحّة اًـسذ
الاذّؿاء توحوذ ؿس ٍذ ًؤًّس اًلض َّة اهلعصوحة والاؾخلاذ تبٔ ّن رهصٍ س َثدت ّ
حصهتا.
حق امذالك الٓزاء ّ
اًضرع َّة» .اًـسذ ابولمي ل ًثخت صُئًا تشاثَ ،ا ّٕل إرا-
مثال« :ازلَؽ ُيا ًخّفق ٔبه ّيا دلًيا ّ
ٔبكي الٕميانّ -مت حتسًسٍ ٔبو ثحُِيَ.
(اهؼصي إىل «اًَلني اًوزو ّيق»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»ّ « ،اًص ٔبي اهلََُلَّن»)
ّ -6اًص ٔبي اهلََُلَّن
(اهلـرتف ٔبو كري
ؾئ ،بو ارلحري َ
اؾامتذ فىصت ٔبو كض َّة فلط ٔل ّن سَعة اًخّلاًَسٔ ،بو اًـاذاثٔ ،بو اًوسط الاحامت ّ
اهلـرتف تَ) ٔبنّسهتأ ،بو ٔل ّن «ظحَـة ذادلت» ما ت ًَّت ّ
حصهتا.
َ
مثال :ثبٍص كض َّة « ٍّ
ؾعوز كاجصت ٔبذزك الٕوسان،»...
ًلك حلِلذَ» ابًخّـاتري اًخّاًَةّ « :تني ًيا اًخّازخي« ،»...مٌش ٍ
«كال اًفَِسوف اًفالينٔ ،»...بو «ًـخب اولمتؽ ٔب ّن ،»...وركل ًخفسري اًلض َّة اهلعصوحة.
ززتةل»« ،اًخّـ ّجي»)
(اهؼص إىل « ّجحة اًـسذ»« ،اًَلني اًوزو ّيق»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
 -7اًخّـ ّجي
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خجسس يف ظَاكة إخات ٍة مٌسفـة ،وكاً ًحا كري واذصة ،ذون حماوةل حتسًس اًـوامي ايلخَفة اًّيت ميىن ٔبن
ّاّتا ٌٍ ً ّ
اًسؤال اهلعصوخ ٌَمـادلة .اًخّـ ّجي ٍزًس من احامتً َّة اًدّضوٌش واًخّفسرياث ارلاظئة.
ثَـة ذو ًزا يف حي ّ
رضوزي؟» تؼ « ٍّ
ًلك حلِلذَ» ذون اًخّمِّي واًدّساؤل ّمعا جيـي
مثال :الٕخاتة ؿىل سؤال «ُي اذللِل ُة مفِو ٌم
ّ
اًسؤال اهلعصوخ.
اذللِلة رضوزًّة ٔبو كري رضوزًّة و ّمعا جيـي ثـسّ ذًة اذللائق إخات ًة ؿىل ّ
(اهؼصي« :اىزلق اهلـىن»« ،اًَلني اًوزو ّيق»« ،الاحذَاخ اًـاظفي»)
اًـاظفي
 -8الاحذَاخ
ّ
ّتصن كٌاؿاثيا إىل زفغ حتََي الكمٌا وٕادضاؿَ ًالدذحاز ،وركل
ذلؼة حتعي ذالل سريوزت اًخّفىري ،حِر ّ
يك ىوكي ما هلوهل ذون اًخّـامي مؽ احامتلث ٔبدصى هلـىن دعاتيا.
مثال :ؾيسما ٔبساهس فىصت ٔب ّن «بٓزاؤن ُمَىٌا» و ٔبهكي دعايب ذون ٔبن ٔبز ّذ ؿىل الاؿرتاط اًخّايلّ « :اًص ٔبي جيِي
ٔبظوهلٕ ،اه َّ قصًة ؾن راثَ»؛ وركل ٕا ّما ٔله ّين ٔبزفغ ّاًصذ ؿىل الاؿرتاط ّاّلي ّمت ثوحهيَ ا ّٕيل ٔبو ٔله ّين ل
ٔبمتِّي يك ٔبظَف تيفيس اؿرتاضً ا وِشا.
ززتةل»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»)
(اهؼص إىل« :اًَلني اًوزو ّيق»« ،اهلفِوم كري اهلخلاٍص»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
 -9اهلثال كري اهل ُ َف َّّس
جمصذ رهصٍ اكفِان لٕزحاث فىصت ٔبو ٔبظصوحة ،وركل ذون
اًخّ ّ
ـسف يف اس خزسام مثالٍ ما ،ػيًّا ٔب ّن رسذٍ ٔبو ّ
حتََي ًُؼِص مسى بَٔم َّخَ ،ومالءمذَ ،وؿالكذَ ابًفىصت.
ظصخ ٔبي ٍ
مثال :ؾيسما ٔبذافؽ ؾن فىصت ٔبه ّيا «خنرتغ اهلـصفة» تشهصي ٔلًًض خاٍن هكثال ذون ٔب ّي ثفسري.
ززتةل»)
(اهؼصي إىل« :اهلفِوم كري اهلخلاٍص»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
 -12اهلفِوم كري اهلخلاٍص
ٔبي اس خزسام مهبم وملذضة هلفِو ٍم ما ،ثًذج ؾيَ كض َّة كري مىمتةل ،وركل ثسخة ؿسم اس خىضاف اهلسٌَّلث
ّ
الاضعالغ ابهلوكف اهل ُ َخخَ َّىن جاكمهلٔ ،ل ّن
اًضّ مي َّة اًّيت حيمَِا وؿسم حتََي ثحـاثَ ايلخَفة اهلمىٌة .هبشا ،ل ًمت
مٌعق اىلاحجة كري مىمتي.
مثال« :ل مـصفة ذون ؾلي»ُ ،ي «اًـلي» ُيا ّ
ًـب ؾن فىصت الاس خسللٔ ،بم ؾن فىصت اذلواشٔ ،بم ؾن
ثضلك ُائي وفق اًخّبٔوًالث اًـسًست اهلخوكّـة ،مٌخج ًة تشكل مـاين خمخَفة كس
فىصت اًوؾي؟ ختخَف اًلض َّة ٍ
خشزي.
ختاًف تـضِا اًحـغ ٍ
ثضلك ّ
(اهؼص إىل «اًَلني اًوزو ّيق»« ،اًخّـ ّجي»)
ززتةل
 -11اًفىصت اهل ُ َ ِ
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خحاظي ًوهجة هؼ ٍص واحست ذون كريُا وادلّ فاغ ؾهنا ،ؾيسما حىون وهجة
حمتث ّي اًفىصت اهل ُ َ ِ
ززتةل يف ادذَاز اؾ ّ
اًسؤال ٔبو اهلفِوم مس خبٔظ ًةل ا ّٕايٌُل من زُانهتٌل
اًيّؼص ثكل كري كاذزت ؿىل مـادلة ٍلوغ اًحَانث اهلُخاحة يف ّ
اًفـَ َّةُ .ىشاّ ً ،مت حماحجة فىصت ما وًىن ذون متوضؽ هلسي.
حرصا
مثال :الٕخاتة ؿىل «ُي جية ٔبن ًسافؽ ا ًّضرط ؾن بٓزائَ؟» تيـم واهليض يف تَوزت وهجة اًيّؼص ثكل ً
ذون اًيّؼص يف ما جيـي ُشا اًخّموضؽ حيسّ من اًخّفىّص.
اًـاظفي»« ،اًحٌُّة اًاكرتة»ّ « ،اًص ٔبي اهلََُلَّن»)
(اهؼصي إىل «اًَلني اًوزو ّيق»« ،الاحذَاخ
ّ
ّ -12اًالًلني ّاّلي ًعُة ّ
ابًضَي
ّاّتاٍ اًـلي كري اًلاذز ؿىل اًخّلسّ م يف اًخّفىّص ثسخة وحوذ دِازٍن مذياكضني ٔبو ٔبنرث ؿَََ مـادلهتٌل ذون ٔبن
ًيجح واح ٌس مهنٌل يف حـهل ًَحلَ ،وذون ٔبن جياسف ُو يف حتََي ا ٔلظصوحاث اهلوحوذت ٔبمامَ ٔبو يف ظَاكة
ُم ِ
ضلكة.
مثال :اًخّـحري ٔب ّو ًل ؾن اًفىصت اًخّاًَة « ٌّ
لك جية ٔبن ًسافؽ ؾن بٓزائَ» ،من ّمث إضافة « ّاّلاكء ُو اًلسزت ؿىل ثلَري
ّاًص ٔبي» ،ومن ّمث اًخّـحري ؾن ّاًرتذذ تني اًلض َّخني اهلعصوحذني واس خًذاح ٔب ّن اهلضلكة ظـحة ول ميىن ّ
اًحت فهيا.
(اهؼص إىل «اهلفِوم كري اهلخلاٍص»« ،ظـوتة يف اهل َ َ
ضلكة»)
 -13وٍم ّاًرتهَة
مىوهني ٔبو ٔبنرث ًفىص ٍت ما من ذالل وضـٌِل يف وحست ابظةل ،ما ًـصكي ثلِمي ت ُـس ثضازهبٌل تسكّة
زفغ مـاًية ّ
وظَاكة مضلكة ثبٔذش تـني الاؾخحاز ُشٍ ادلواهة اهلخـسّ ذتُ .شا ّاًصفغ ُو ح ٌّي سعحي ً ٍ
خياكغ ما.
مثال :اًلض َّة« :يف ٍّ
لك مٌّا ثامتىش الٓزاء واًـواظف»؛ ُيا جية ثحُني هَف ًِشٍن اًـيرصٍن ٔبن ًخوافلا،
ابلٕضافة ًعصخ هَف ميىن ٔبن ًدٌاكضا.
(اهؼصي إىل «ظـوتة يف اهلَضلكة» و«فلسان اًوحست»)
 -14فلسان اًوحست
احنَاسا هلـاًية حزئ َّة وذون ٔبذش وحست ّ
لك ما ًلال
اهلىوهة ٌَخّفىّصً ،
وس َان ّاًصاتط اًواظي تني اًـيازص ايلخَفة ّ
تـني الاؾخحاز؛ ٕاه َّ كعَـة الاجّساق يف معَ َّة ثعوٍص ا ٔلفاكز.
اًفىصي
مثالٕ ً :الخاتة ؿىل «ُي دلًيا اذلق يف اًخّـحري ّمعا هؤمن تَ ؿىل ٔبه َّ حق؟» مـادلة ادلاهة اًلا ّ
هوين و ّ
( ٔبو ّ
ٌَسؤال ذون زتط ادلاهة ادلسًس
حت ظصخ مضلكة يف ُشا ّ
اًس َاق) ،ومن ّمث مـاًية ادلاهة ا ٔلذاليق ّ
مبا ّمت اًـمي ؿَََ ساتلًا.
(اهؼص إىل «ظـوتة يف اهل َ َ
ززتةل»)
ضلكة»« ،وٍم ّاًرتهَة»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
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 -15ا ٔلكَوظة
ّتاوس كواؿس اهليعق ا ٔلساس َّة ذالل اىلاحجة ،ذون إذزاك ركل ٔبو ثبٍصٍ.
اًعحَحة ابًًّس حة ًفصذِ ،م حصَحة ابًًّس حة ٌَجمَؽ» ذون ثحُني ٔبو ثبٍص ما
مثال :اًخّبٔهَس ؿىل ٔب ّن «اذللِلة ّ
حاذي هوه ََّا يف ُشا ّ
اًعصخ ،وِم معَ َّة ختاًف تشاهتا كواهني اهليعق.
جيـي ا ٔل ّ
(اهؼصي إىل «اًحٌُّة اًاكرتة»)
 -16ظـوتة يف اهلَضلكة
معَ َّة ثفىّص كري اكفِةًً ،ذج ؾهنا حص ّذ ٌذ ٔبو زفغ ًرتهَة كض َّخني مذياكضخني ٔبو ٔبنرث ؾيس الاظعسام هبٌل يف
حلِلي من ذالل
موضوغٍ ما .ؾيسُا ًمت ّاًرتذّذ تُهنٌل ٔبو مجـٌِل ،ذون حماوةل مـادلهتٌل ٔبو ّاًصتط تُهنٌل ٍ
ثضلك ّ
إهخاح مسبٔةل.
مثالً :مت ًفغ كض َّخني يف وكذني خمخَفنيّ « :
اذلق يف اًخّـحري ؾن بٓزائَ» و«تـغ الٓزاء جية مٌؽ
ٕوسان ّ
ًلك ا ٍ
اًخّـحري ؾهنا»ً .مت ًفؼٌِل ابدلّ وز ٔبو ًمت ًعلٌِل تحـضٌِل واس خًذاح ٔبه َّ من اهلس خحَي ّ
اًحت فهيٌل ،وركل ذون
حماوةل ذجمٌِل سوًّة (يف إظاز مسبٔةل ً
مثال) يك ًمت اًخّحلّق من اًـيرص ّاّلي ّ
ٌضلك حموز اًخّـازط تني
اًلض َّخني.
اًعَاكة اًخّاًَة« :ميىٌيا اًخّـحري ؾن بٓزائيا ظاهلا اكهت ل ثخـازط مؽ اًلاهون ٔبو مؽ
اًس َاق ،هلرتخ ّ
يف ُشا ّ
الًٕزام ا ٔلذال ّيق تـسم جس حُة ا ٔلرى ًلٓدص».
ززتةل»)
(اهؼصي إىل «وٍم ّاًرتهَة»« ،اًفىصت اهل ُ َ ِ
.2

الحلول

 -1ثـََق إظالق ا ٔلحاكم
ثضلك مؤكّت ّ
حت ًمت إتساء وذزاسة اًلصاءاث اهلخـسّ ذت اىلمتةل ٔلظصوح ٍة ٔبو مسبٔ ٍةل ما.
وضؽ ا ٔلحاكم خاه ًحا ٍ
حت ًو نيّا هـخلس ٔب ّن « ّ
مثالّ :
اذلق يف اًخّـحري ؾن بٓزائَ» ،هـَّق مـخلسن يك وس خعَؽ ذزاسة و َمضلكة
ًلك ّ
اًسؤال.
ّ
(اهؼص إىل «متوضؽ هلسي» و «اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ»)
 -2إمتام اًفىصت
الاظالغ ؿىل وذزاسة اًـيازص اهلِ ّمة اًّيت ّ
ّ
جضلك ا ٔلظصوحة ،وٕاكصاز مسٌَّلهتا اًضمي َّة وثحـاهتا ،وثفسري
مـاىهيا وفصوكاهتا ادلّ كِلة ايلخَفة.
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حتصز الٕوسان» ،ؿََيا ٔبن ّ
هوحض اهلـاين ايلخَفة اًّيت حيمَِا مععَح
مثال :إرا ٔبتسًيا فىصت ٔب ّن «اهلـصفة ّ
«اهلـصفة» ٔبي اذلواش ،اًـلي ،الٕذزاكٔ ،بو اهلـخلس؛ ٔبو ؿََيا ٔبن خنخاز واحسً ا من ثكل اهلـاين و ٔبن حنسّ ذٍ
هفّس ما ًرتث ّة ؿَََ.
و ّ
ايئ»)
(اهؼصي إىل «مسبٔةل مىمتةل»« ،إضافة مفِو ٍم إحص ّ
هلسي
 -3متوضؽ ّ
إدضاغ ٔبظصوحة ٔلس ئةل ٔبو اؿرتاضاث من ٔبخي حتَََِا واًخّحلّق من حسوذُا ،ممّا ٌساٍم يف ثسكِق حمخواُا،
واًخّـ ّمق يف فِم مسٌَّلهتا اًضّ مي َّة وثحـاهتا ،ابلٕضافة إىل مساَمخَ يف ظَاكة مسبٔةل.
رضوزي» ،ؿََيا ٔبن هلاتي ُشٍ اًلض َّة تلوًيا ٔب ّن اذللِلة ميىن ٔبن متث ّي
مثال :إرا ٔبتسًيا ٔب ّن «اذللِلة ِم مفِو ٌم
ٌّ
حاذي ،هفي اًواكؽ ،هفي ّاّلاث َّة ،و ٔبن ىص ّذ ؿىل ُشٍ الاؿرتاضاث.
هفي ا ٔل ّ
(اهؼص إىل «ثـََق إظالق ا ٔلحاكم»« ،اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ»)
 -4اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ
خت َُّي وظَاكة فصض َّة ،وحتََي اكذضاءاهتا وثحـاهتاّ ،
حت ًو اكهت مـخلساثيا ابولمي واس خسلًيا ا ٔل ّويل ًسفـاهيا
حنو زفغ ركل الاحامتل .كدول فصض َّة تـس ذزاسة حمخواُا ّ
حت ًو حسس ًَّا ثحسو ًيا كري ملدوةل.
حتصز الٕوسان» ،ؿََيا حماوةل حماحجة اهلوكف اهلـاهس:
مثال :إرا اكهت اًفصض َّة ا ٔل ّوً َّة ِم فىصت ٔب ّن «اهلـصفة ّ
«اهلـصفة مـَلة ٌَوحوذ».
(اهؼص إىل «ثـََق إظالق ا ٔلحاكم»« ،اًخّموضؽ اًيّلسي»)
 -5اهلثال اهل ُ َحََّي
اكذحاش ٔبو اذرتاغ مثال ومن ّمث حتََهل ،وركل من ذالل متثَي اهلضلكة ٔبو اهلفِوم يف ٍ
موكف ما دلزاس هتٌل
ورشهحٌلٔ ،بو ٌَخّحلّق مهنٌل.
مثال :إرا زقحيا ابدلّ فاغ ؾن ٔب ّن «اذللِلة مفِو ٌم دعري» ،ميىٌيا الاس خـاهة مبثال ّاًزت ّمذ َّة ادلّ ًًِّة ،ورشخ هَفِّة
اس خزسام اذللِلة ًخبٍص فصط ٔبًسًوًوحِا خاُزت ذون الاًخفاث ٌَفىص واذلصًّة ّ
اًضرع َّة.
ايئ»)
(اهؼصي إىل «إمتام اًفىصت»« ،إضافة مفِو ٍم إحص ّ
 -6إضافة مفِوم إحصا ّيئ
إضافة فىصت ٔبو مفِو ٍم خسًس ؿىل اًخّفىّص ٌَمساَمة يف مـاًية مضلكة ما ٔبو جسََط اًضّ وء ؿىل بً َّة مـادلة
سؤالٍ ماٍ .وكن ذوز ُشا اهلفِوم يف ثفاذي اًًّسخِّة اًفازكة ٌَمـاين نؼ «ُشا ًـمتس ؿىل ،»...ويف جسََط اًضّ وء
ؿىل اًفصض َّاث ،ويف إجياذ ّاًصواتط تني ا ٔلفاكز.
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حتصز الٕوسان» ،ظصخ مفِوم «اًوؾي» وثفسريٍ.
مثال :ىلاحجة ٔب ّن «اهلـصفة ّ
(اهؼص إىل «إمتام اًفىصت»« ،مسبٔةل مىمتةل»)
 -7مسبٔةل مىمتةل
زتط موحز تني كض َّخنئ -بو ٔبنرث -مذحاؿسثني ٔبو مذياكضخني يف إظاز موضوغٍ واحس ،وركل من ٔبخي ظَاكة
مسبٔةل ٔبو إػِاز مفِوم .ميىن ٌَمسبٔةل ٔبن حىون ؿىل صلك سؤالٍ ٔبو كض َّة ّ
ثـب ؾن مضلكةٔ ،بو مفازكةٔ ،بو
ثياكغ.
رايت»؛ من ّمث ظَاكة
هوين» و «اذللِلة مفِوم ّ
مثال :هلـادلة مسبٔةل ازلال ،ظَاكة كض َّخني« :اذللِلة مدس ٔب ّ
مسبٔةل ؿىل صلك سؤالُ« :ي اذللِلة مذاحة ٌَفصذ؟» ٔبو ؿىل صلك ثبٔهَس« :مفِوم اذللِلة ٍمتث ّي يف ّ
لك
ٕوسان يف كسزثَ ّ
اهلمزيت ؿىل اًوظول إيل اًلكّي اهعالكًا من ا ٔلحاذي».
ا ٍ
ايئ»)
(اهؼصي إىل «إمتام اًفىصت»« ،إضافة مفِو ٍم إحص ّ
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