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بجهده ويقظته باالنضباط وترويض النفس يصنع الحكيم لنفسه جزيرة ال يطوي  ها السيل مهما عال / الداما بادا  

 بوذا 
 

 
 

 فرضية البحث: 
أو صامتة   أو شفوية  لغة مكتوبة  اإلنسان من  منتجات  والفلسفة  كل  والفن  والنكتة  اللسان واألحالم  وزالت 

ي ومن ثم نعرف قوانينه من خالل هذه المنتجات أو   والمنطق الخ تعكس أو تدل عىل طبيعة الدماغ البشر
 الصناعات الخ

 
 غاية البحث: 

اإلنسان من   قادر عىل تخليص  مادي  المعارص إليجاد سبيل  العلمي  اإلرث  الورقة ومن خالل  ي هذه 
ف  أسىع 

عات الروحية أو الثيولوجية أو العرفانية الخ وسيتبي   ذلك عند  م ي رفض الن  
عاناته بقدر الحاجة، وهذا ال يعن 

ي هذه الورقة. 
ي عن المنهج الذي أتبعته ف 

 حدين 
 

 : منهج البحث 
 
١-  :  يقوم هذا البحث عىل ثالث مسلمات أساسية وهي
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ي بذاته •
( وهو مكتق  ي

يق  )الفن    . ليس هناك إال العالم الطبيىعي
 ال يوجد خطاب أو قضية مكتملة ونهائية.  •
ي  •

ي الخارج أو الذهن، بل ف 
ي تحققها ف 

الموجودات كائنات تكّيفّية ومن ثم معيار تحقق صحة الفكرة ليس ف 
 .  قدرتها عىل جعل الكائنات متكيفة أكن 

 
 إال أن المناهج حسب تاري    خ الفلسفة أخذت عدة أشكال، وقد قسمتها إىل ثالثة أنواع: 

•  . ي
 الهندسي الرياض 

•  .  الجدىلي
•   ، ي

ي أن المسلمات ال تتجاوز عن كونها فرض    الفرض 
ي والذي يعن 

ي هذا البحث هو المنهج الفرض 
وما أطبقه ف 

إلثبات نظام أو نسق أو لعبة لغوية محددة وهي بذلك )المسلمات( نسبية من جهة وتقال باإلضافة من جهة  
ي  
ي أن هذا البحث يعتمد عىل هذه المسلمات إلثبات قضايا مادية وف 

ي أخرى، وهذا يعن 
ذات الوقت ال ينق 

 قضايا المادية أو قضايا تندرج تحت مسميات عدة. 
 

 مقدمة: 
 

ي ”جوهرها“ فلسفية ومن جهة أخرى تاريخية مقارنة كان البد من رفع بعض اللبس الذي قد 
ألن الكتابة هنا ف 

والثانية يشطح بالقارئ بعيدا عن ”مقاصد المؤلف“ وهذه المعضالت تنقسم إىل قسمي   األوىل لسانية لغوية  
ق والغرب.   تتعلق بالحمولة التاريخية واأليديولوجية بي   الشر

 
منذ القدم كانت الفلسفة ترتبط باللغة بشكل جذري كمحاورة أفالطون كراتيليوس وكذلك مباحث أرسطو    -١

ي المنطق ككتاب العبارة، ويبدو أن اللغة ارتبطت منذ البدء بنظرية التمثل بمعن  أن الكلمة تعكس ”حقي 
قة  ف 

ء ما“ واللغة نافذة للروح كما يقول ديمقريطس، لذلك كانت النصوص اليونانية األوىل بحسب ما وصل إلينا   ي
سر

هم   وانبذوقليدس وغن  اقليطس  بارميندس وشذرات هن  النن  كقصيدة  من  ب  يقن  أسلوبا شعريا  تعتمد  اليوم 
ي الحجاج    وأستمر هذا التقليد رغم تقنينه مع أفالطون، وقام أرسطو بنقلة فيما 

ي ف 
بعد يخص األسلوب الفلسق 

ي كتابه  
ف  الحجاج  مقامات  ه  غن  أحد  وليس  أرسطو  يقسم  آن  العبث  من  يكن  لم  لذلك  والتبويب،  والكتابة 

ي وهكذا نىعي بشكل رسي    ع بأن األسلوب ليس شيئا  
ي السفسطان  ي والجدىلي والخطانر

هان  يقا فهناك النر الميتافن  
ي فحسب لذلك يكون السؤال :  ثابتا وقار منذ األزل لذلك ليس من ا

ي برهان 
لدقة أن نقول بأن الخطاب الفلسق 

ي ببساطة 
بأي لغة نستطيع أن نتحدث/نكتب فلسفيا؟ من هنا عىلي أن أضع مفهوم ”األسلوب“ والذي يعن 

ء من هذي النماذج عىل سبيل المثال ال الحرص:  ي
 بأن هناك عدة أساليب للكتابة الفلسفية ولو أردت وضع سر

ي. االسلوب ا •  لنن 
•  . ي الجدىلي  االسلوب الحجاجر
•  .  االسلوب الصوري االستاتيكي
 االسلوب الشذري.  •

 : ي أريد الوصول إليها هي كالتاىلي
وب عىل اآلخر، ولكن النتائج الن   وال أريد هنا تفضيل أحد الرص 

قها إىل غرب  ها أسلوب آحادي لذلك ال يوجد مسوغ لهيمنة طريقة ومنهجية عىل   • األخرى ليس للفلسفة منذ رسر
“ عىل كل األشياء والذي يمكن من خالله ترجيح خطابا عىل األخر.  ي مأزق” المعيار المتعاىلي

 وهنا نقع ف 
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هذا فيما يخص أسلوب كتابة هذه الورقة فهل عىل االختيار من بي   هذه األساليب؟ ال ليس كذلك إنما سبيلنا  
ب  الفوض  رص  ي 

تعن  وال  األسلوبية“  ”الفوض   أسميه  ما  هو  بالمعن    الوحيد  تحديدا  تتوجه  بل  التنافر  من 
من     والن  التنميط  خالل  من  دائما  تكون  ي 

والن  المعارف  بي    الفلسفية  التمايزات  إىل كش  الدقيق  ي 
الفلسق 

تيب، وهذا ما يضع القدرة عىل التخليق واالبداع ضيقة، ومن زاوية أخرى إن تحديدا صارما ألسلوب بعينه   والن 
ي والصوري يضمر د

هان  ي الخطابات ال تمايز بينها كما كالنر
اتبية ف  اخليا قوال مكتمال ”لماهية الحقيقة“ وهذه الن 

فهم الجابري مثال وأهل المنطق إنما هي طرق تؤدي لغاية منشودة، وعليه فهذه الورقة لن تأخذ بعي   االعتبار  
ه.   اسلوبا دون غن 

 
ق والغرب وما يتخلل ذلك من تفضيل    غالبا ما يتم التعاطي مع هذه المواضيع من زاوية المقارنة  -٢ بي   الشر

ي هذا البحث أي المقارنة الجغرافية والعرقية بل هي تن  ع نحو مقارنة 
حزب عىل آخر، وهذا هاجس بعيد جدا ف 

ي 
بي   آليتي   من آليات الدماغ وندرك هذه االليات كما سبق وذكرت من خالل منتجات اإلنسان منذ بدأ يمشر

 ود علمنا. وإنما المراد تحقيق أمرين: عىل هذه األرض طبعا بحد
المسودات وكل ما وصل إىل إنسان اليوم مما نسميه معرفة علم الخ ما هي إال ترسيمات وانعكاسات لقواني     -١

 الدماغ األولية فالمنطق الكالسيكي لن يخرج قطعا عن كونه قانونا من قواني   الدماغ المادية.  
ي أنوي بل   -٢

وغها من خالل هذه الورقة وهي تخليص اإلنسان من حيث كونه فردا جزئيا أو أما الغاية المهمة الن 
 اإلنسانية ككل. 

 
 منتجات اإلنسان اللغة نموذجا: 

 
ي الحياة بمعن  أننا 

ي فرضية البحث بأن ما يصدر عن اإلنسان هو نوع من االنعكاس آللية هذا الكائن ف 
قلت ف 

ي من خاللها نضع أرضا ال أقول من خالل اللغة والجسد سنتعرف عىل بعض” القوان
ي   األولية النسبية“ والن 

صلبة ولكن ممكنة لفتح رؤى جديدة نسبيا نحو تخليص اإلنسان من معاناة العيش معيدين بذلك أمرين االلهة  
 . األخوي والجزاء 

 
 اللغة/المنطق:  •
الت عدة ولن يكون من الدقة التعاطي مع كل ما يدور حول مبحث اللغة،    -١

ّ
لذلك سيكون المنطق  للغة تمث

المنطق   من  أي  عكسية  حركة  خالل  ومن  الدماغ  تجىلي  عىل كيفية  األدلة  أحد  أرسطو  وضعه  ما  وتحديدا 
ي 
والمقوالت نستطيع أن نضع إجابة محتملة لهذا السؤال: كيف صار المنطق ممكنا؟ وكيف ظهرت مقولن 

األ : كيف سادت  أكن  جذرية  لسؤال  ي 
يقودن  الجوهر“؟ وهذا  يقية كل هذا  المثل و”  ميتافن   فالطونية كبنية 

التاري    خ حن  يومنا هذا؟ هل هناك ثبات وينبوع هو ما يمد البشر بهذه المقوالت القوية والصلبة؟ هذا السؤال  
ي مراتب الوجود وصوال إىل الوجود المطلق، وقد نقسم  

يقا والذي هو بحث ف  ة إىل أرض الميتافن   يقودنا مبارسر
 ث التجريد: هذه الرؤى إىل ثالث من حي

 العدم.  -أ
 الوجود.  -ب 
ورة.  -ج  الصن 
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ي بداية  
إذن مقولة ”الوجود“ هي المركزية حن  يومنا هذا. وعليه من أين جاءت فكرة الوجود؟ األطروحة كما ف 

ي أي ذاتوّية -البحث تنص عىل أن كل ما يصدر عن اإلنسان يكون نابعا عن ثنائية جسد
طبيعة دون الوقوع ف 

ي تقال بغن  تأليف أصال فقد يدل لنبدأ  
ي كتاب المقوالت ” كل الن 

بالمقوالت العشر المنطقية يقول أرسطو ف 
إن هذه    1إما عىل جوهر وإما كم وإما عىل كيف وإما عىل االضافة وإما عىل أين وإما عىل من  وإما عىل موضوع ” 

يقا لذلك صار مبحث الوجود هو المبحث األول فمن   ي حن   الميتافن  
ي تاري    خ الفلسفة ف 

المقوالت العشر ستعد ف 
ي : 
ى ليس بينهما فارق كبن  نجملها ف  ات كنر ي    ع هذه المقوالت من خالل عدة تفسن   خالله يتم تشر

 عالم المثل  -١
 العقل -١

ي واقع مثاىلي منفصل عن العقل  من هنا صارت هذه المقوالت العشر تفش بعال
ي إما ف 

يق  م يتجاوز العالم الفن  
: ما أصل المقوالت  ي

ي إىل أطروحن 
الذي سيقودن  ي للسؤال 

العقل نفسه كما عند أرسطو هنا نأن  أو نابعة من 
؟ بعبارة أخرى من أين نشأت؟  العشر

 
ين:  ي مسارين كبن 

 نستطيع أن نجمل تفسن  هذه المقوالت ف 
ي   •

يق   الميتافن  
ي أو النفشي والس •  يكولوجر

دها لوجود مطلق أو   ي سن 
يق  ي كال الرؤيتي   تكون للمقوالت العشر انعكاس تشن  إليه فالميتافن  

إذن نالحظ أن ف 
ه أفالطون عالم المثل، من هذا المدخل نفهم معن  ”لوغوس” الكلمة فاللغة هي  ”الوجود الحق“ وهذا ما أعتنر

ن النتيجة وهي ما أردت الوصول إليه منذ البدء ”اإلنسان حيوان  من تحيل إىل عالم الكليات والمفاهيم وتكو 
الماهية لإلنسان ثنائية   المجردة، وترتب عن هذه  عاقل“ أو ”حيوان ناطق“ فهو ينطق بالكليات والمفاهيم 

: ما اإلنسان؟   عنيفة الروح/جسد وهكذا تنتهي كل النتائج إىل حيث نقطة البداية وهي
 

“ الذي يصبو لفهم  وألنه حيوان عاقل ولديه ا لقدرة عىل تفسن  العالم ومعرفة علله األولية نشأ ”العقل التحليىلي
ء، حن  كتب أرسطو المنطقية تسم التحليالت. وأظن أن التحليل لم يكن مكتمال مع فالسفة ما قبل   ي

كل سر
ي وأفالطون ذات

ي للقول الفلسق  ي قصيدة بارميندس مثال جيد عىل األسلوب النن 
ه لم يكن يطنب  سقراط ولنا ف 

ي محاوراته. 
ي التحليل وهذا ما يفش حضور األسطورة ف 

 ف 
 

 ُطرق الخالص: 
 

وطا للخالص من المعاناة،   إذن هذا التصور عن اإلنسان والذي مثلنا عليه بالحيوان العاقل كان عليه أن يضع رسر
ي األرض وما بعد األ

ي هنا كان لمفاهيم الروح واآللهة نصيب كبن  لحماية اإلنسان ف 
رض، وهنا ينشأ سؤالي   ف 

 غاية األهمية: 
 كيف تكون الروح واآللهة مخلصة من معاناة اإلنسان؟  •
ية؟ •  هل من سبيل أخر مع غياب الروح واآللهة ممكن أن يخفف من معاناة الكائنات البشر

 
 ٣٥ ( منطق أرسطو . وكالة المطبوعات ودار القلم ص١٩٨٠أرسطو) 1
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١ -   :  العقل التحليىلي
 
ى قادرة عىل تخفيف عبء  -أ ح كيف كانت هذه المفاهيم الكنر ي هنا  ليس هنا مقام رسر

اإلنسان، ولكن ما يهمن 
ي من خاللها حاول ”الغرب“ تحرير اإلنسان من ألمه ومعاناته، هي محاولة اعتمدت عىل  

الن  الطريقة“  هو” 
 العقل التحليىلي وكان أوج تجليها تناقضات)جدلية( هيغل والطب الجسدي. 

ء من خالل تفكيك أجزاءه ومعرفة علل االشياء،   ي
ي معرفة الشر

من هذا الطريق صار الفيلسوف  التحليل هنا يعن 
ي ينظر ويعطي مجموعة من التقنيات من أجل تحرير اإلنسان من معاناته، ومحاورة فيدون تعد أقوى  

اليونان 
ي سماء السعادة” ألنه عىل 

عة لتخليص اإلنسان من خوفه، فسقراط الذي سيعدم يرفل ف  وثيقة عىل هذه الن  
ي العالم اآلخر“ فمنشأ طم

أنينة سقراط حينها هو الحجاج الذي ينص عىل خلود الروح والنعيم  موعد مع اآللهة ف 
ي هذه المحاورة برهاني   عىل وجود الروح وخلودها بعد الموت. إال  

ار فوضع أفالطون ف  لألخيار والجحيم لألرسر
” ال ي خالص اإلنسان“   أن المهم هنا هو أن العقل التحليىلي

ا ف  ى من خالل أبيقور كنموذج عىليفيد كثن   وسن 
ى ثم بعد ذلك نبي   من خالل كانط   “ هذا التعاطي التحليىلي مع القضايا الكنر  ”حدود العقل التحليىلي

 
بعامة    -ب  البشر  بأن  الرسالة  بدأ  والمعاناة، وقد  الخوف  من  منه خالصا  أبيقور ردا عىل شاب يطلب  كتب 

 يخشون أمرين: 
 اآللهة •
 الموت   •

ي من جهة التعاطي التحليىلي  كان الحل الذي وضعه أبيقور هو ذاته الذي ساد ا
ية إىل اليوم أعن  لحضارة البشر

ى، والبد أن أؤكد عىل أن العقلية التحليلية ليست حكرا عىل الغرب ولكن كانت والزالت لها   مع مفاهيم كنر
 :  السيادة. عودا ألبيقور قام بصياغة حجتي   عقليتي   من أجل رفع المعاناة والخوف وهي كالتاىلي

 
فقد أعتمد أبيقور عىل مقدمات منطقية استقاها من أرسطو وهي أن المحرك األول كامل    أما ما يخص اآللهة •

تكون   ثم  ومن  ناقص  فهو  والتغن   للفساد  قابل  األفالك  دون  والعالم  نقص،  أي  عليه  يجوز  وال  بالمطلق 
فاآللهة خلقت  النتيجة الحتمية أنه ال يليق باإلله أن يفكر أو يراقب البشر أي أن تقوم فيه األحداث وعليه  

ي وهنا ما أراد أبيقور التشديد عليه أنه ال حاجة للخوف من عقاب أو  
هذا العالم وادارت ظهرها عنه مما يعن 

 رجاء ثواب وهكذا بالحجاج العقىلي يقنع الطرف األخر رفع غمامة الخوف. 
ألننا نحس • نتألم  نحن   : منطقية كالتاىلي مقدمات  بدوره عىل  أبيقور  أعتمد  فقد  الموت  من خالل    أما  أي 

ء ال وجود له؟  ي
ي انقطاع الحس فكيف نخاف من سر

 الحواس والموت يعن 
 

، والسؤال   هكذا تم تناول هذه القضايا فلسفيا من أجل أسلوب عيش سعيد من خالل الحجاج والعقل التحليىلي
ي عىل كانط كونه أدرك هذه المسأل

ي اجابن 
 العقل التحليىلي كافيا؟ سأعتمد ف 

ّ
ة بعمق فلو أردت  اآلن: لماذا ال يعد

ء من المجازفة   ي
ي جملة فيها سر

وعة ف  ء“ صياغة مشر ي
ي وال يجيب عىل كل سر

  ” العقل التحليىلي وحده غن  كاف 
ي بداية نقد العقل المحض : 

 وقد صاغها كانط بنفسه ف 
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ي نوع من معارفه أن يكون مثقال بأسئلة ترهقه وهو ال يستطيع  
ي هذا القدر الخاص ف  ” كتب عىل العقل البشر

ي الوقت نفسه ال يستطيع اإلجابة  أ 
ن يرصف النظر عنها ألنها مفروضة عليه بحكم طبيعة العقل نفسها لكنه ف 

ي من قدرات“   2عنها ألنها تجاوز كل ما يملك العقل البشر
ي هنا هو أن  

قرر كانط أنه ال يمكن من خالل العقل التحليىلي إثبات خلود الروح وهللا وحرية اإلرادة، ما يهمن 
التحليىلي ليس كافيا لوحده حن  يخلص اإلنسان من مخاوفه ومعاناته، وهذا ما لم يدركه هيغل بينما  العقل  

كغورد.   وعاه جيدا شوبنهاور كن 
 
٢ -   : ي

 العقل الوصق 
 

“ ألن الوصف صار له السيادة منذ ظهور العلم   ي
ي البدء البد من رفع اللبس حول مصطلح” العقل الوصق 

ف 
ي  
قية وف  ي الفلسفات الشر

الحديث أي أن نصف العالم دون تعيي   علله، إال أن الوصف الذي أعنيه هنا ساد ف 
هذا صحيح أو ذلك خطأ أو طيب  ”بوذا وحده يعرف تماما العالم كما هو ولم يقل  البوذية تحديدا حيث يقول  

ير فهو ببساطة يصور العالم كما هو“   أو رسر
مفهوم   والدة  قبل  ”العدم“  تعادل  بداية  ه  يعتنر األخن   ما جعل  وهذا  لهيغل  المقابل  الطرق  بوذا  يعد  لذلك 
ي التأمل ليس عىل الحكيم أن ”يفش“ العالم وال حن  أن يصفه كما يصف العلم  

”الوجود المحض“ لذلك ف 
حديث اليوم ظواهره، بل كل ما عىل اإلنسان مراقبة هذا العالم والتماهي معه، لذلك لدى البوذية ما يسم  ال

ي الفلسفة الحديثة ثنائية  
”وهم االنفصال“ وهو أن يشعر اإلنسان بأنه منفصل عن الطبيعة وهذا ما صار ف 

ا كما فعل أبيقو   ر؟ ذات/موضوع لكن السؤال : لماذا التفسن  ال يفيد كثن 
 

 . ي ي والجانب السيكولوجر  لإلجابة عىل هذا السؤال سأقسم األمر إىل أمرين: الجانب االبستمولوجر
 
ي أنه البد من   •

ي أن ترد ظاهرة ما إىل ”مبدأ“ وهذا يعن 
من الناحية االبستمولوجية أو المعرفية فإن التفسن  يعن 

 وهكذا ال يمكن الفصل بي   هذه المعاين  وال يخ
ً
تلف إذ لو كان المبدأ مستنبط من التجربة  اثبات المبدأ سلفا

ي كل األحوال نحن بحاجة إىل معيار يفصل بي   جمع غفن  من المبادئ 
 أم سابق عليها فق 

ء بأنه كذا   • ي
من الناحية السيكولوجية أو النفسية يتضمن التفسن  أو التحليل ”حكم“ أي أن تحكم عىل الشر

ي عىل تصور  
ي سابق الذكر، فالذي رأيناه مع أبيقور هو حجاج مبن  وكذا وهذا صادر عن الموقف االبستمولوجر

ي معضلة نفسية وهي أنه مهما كان أساس الحكم فل
ية  ومن ثم هو حكم وهنا تأن   وهذا ما قاد البشر

ً
ن يكون قويا

ي الحياة لكنه ألن يكون 
ء لتخفيف معاناتك ف  ي

إىل فكرة األلوهية لذلك سيفيدك الحجاج العقىلي بعض الشر
ز النقطة المهمة وهي : كل حكم يسبقه تصور والدماغ ي وهنا تنر

 كامال عن  -كاف 
ً
جسد ال يمكن أن يملك تصورا

ي عىل  العالم، لذلك حي   نقول الموت غياب  
الحس فكيف نخاف مما ال حس فيه فهذا حجاج عقىلي مبن 

ي    ”ال يوجد تصور كامل“ تصور والقاعدة الذهبية عندي  
بان من التفكر التحليىلي والوصق 

لذلك صار لدينا رص 
ي الحقيقة كال  

ق وف  ي وهذا األمر لم يدركه الكثن  فأخذ يردد عقالنية الغرب ضد غنوصية الشر
ف  بالمعن  الشر
ي فرضية البحث الرؤيتي   ع

” من منتجات اإلنسان فهي تعكس قواني    قالنية وال تفاضل بينهم بل هي كما ف 
 

جمة ص ٢٠١٣) كانط 2  ١٧( نقد العقل المحض. المنظمة العربية للن 
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ي فيدون  جسده“ -دماغه 
ومن ثم ليس عليك أن ”تحكم“ عىل الموت أو وجود اآللهة كما فعل أفالطون ف 

ي اإلنسان من التوتر  
الكامن خلف  وأبيقور، فمهما بلغت معرفتنا اليقينية بحتمية الموت فإن ذلك لن يعق 

ي  البنية التحتية من تناقضات العقل المحض  هذا الحكم وهو ما وعاه كانط بدقة عالية أي تلك  
”أدرك أنن 

ي هذي النتيجة عىل مستويات عدة االفكار والمشاعر والسلوك“ الحكم عىل  
ي ال أرتض 

سأموت قطعا لكنن 
ي هذه الورقة: الطبيعة يشبه دخول معركة مع قوانينها لدلك مراقبتها أمر يختلف ع

ن الحكم وما أدافع عنه ف 
ورة أن نىعي من  البد  

ي مع رص 
 العقل التحليىلي والوصق 

بأن هناك أكن  أو أقل من ذلك ال ندري    المزاوجة بي  
 حن  االن. 

 
 : الخالصة 

 
“ ليست كافية إلشباع اإلنسان ورفع المعاناة عن ذاته، ولك  ”العقل التحليىلي

ي حن  
ي تضع العالم ف 

ن  إن الرؤية الن 
ليس عىل الكل فهناك من يكفيه هذا القدر من التحليل وسوف أتحدث فيما بعد عن ”تعدد األمزجة“ ضدا 
ي هذا البحث هي ال تعود لوجود  

ي كانت مثاال ف 
ي قالب واحد، ،والمهم أنه المقوالت العشر الن 

لوضع الكائنات ف 
ياء بل هي جزء من تركيبة الدماغ ليه ليس من الدقة القول بأن التحليل  جسد اإلنسان وع-مطلق يتجاوز الفن  

ة عن حال اإلنسان والغاية األهم وهي تخليصه  
ّ
والمقوالت العشر كالجوهر والمثل ذات معاين  موضوعية منفك

ي 
ي رد كل منتجات اإلنسان من لغة وأحالم ونكتة وحرفة وصناعة الخ إىل البيولوجيا يعن 

من المعاناة لذلك ف 
ي مد

ي الدماغ جانب يميل للتحليل  ببساطة صحة كل ”فكرة“ ف 
ى قدرتها عىل جعل اإلنسان سعيدا، وكما أن ف 

“ وهذا أيضا جانب من بي   جوانب أخرى لم ندركها بعد، من   ي
فهناك جانب يميل للوصف وهو ”العقل الوصق 

ه .  قية كونها ركزت بشكل كبن  عىل وصف العالم ال تفسن   هنا ننتقل إىل الفلسفة الشر
 

 الغاية األسم: 
 
تم  ك اإلنسان كما  ء“ وألن  ي

الشر ببساطة ”كمال  ي 
تعن  بل  اليوم  نفهمها  ي كما 

تعن  اليونان ال  الفضيلة عند  انت 
النابتة   أنفس  ثالث  إىل  واإلسالمية  السكوالئية  الفلسفات  مع  ذلك  واستمر  وأرسطو  أفالطون  مع  تقسيمه 

صن  اإلنسان حكيما فيلسوفا 
َ
فقد نال الفضيلة ألنه بذلك بلغ كمال    والحيوانية والعاقل فلكل نفس كمالها، فإن ت

ي عىل النفس أن تحاكيها؟ ما بي   أفالطون وأرسطو  
”النفس العاقلة“ ومن ثم يكون سؤالنا : ما الغاية األسم الن 

ي بالغاية األسم أو القصوى؟  
 اتفاق يتخلله بعض الفروق عىل أن الغاية األسم هي السعادة، لكن ماذا نعن 

 
 
 كانت أم مجهولة، فنحن نأكل حن  ال نموت ننام حن  ننعم بصحة جيدة، نرقص لنبلغ لكل فعل غاية معلومة

الغايات   ي تقف خلف كل هذه 
الن  الغاية األسم هي تلك  الغايات، إال أن  اللذة وهكذا سلسلة متواصلة من 

ي سعادة تقوم عىل ا
لنفس الناطقة  النسبية، لذلك حي   يتحدث أرسطو عن الغاية األسم وأنها السعادة فهو يعن 

والعاقلة تحاكي المحرك األول وهو الثبات المطلق، وكل سعادة ليست تأملية تقال عىل سبيل المجاز، لذلك 
؟ ما سأدافع عنه ببساطة   ليس هناك غاية  نعيد السؤال مرة أخرى: ما الغاية األسم؟ السعادة؟ اللذة؟ الخن 

ة؟ إنما هناك ”الطريق“ أو ”الطرق“   قصوى أو نهائية أو مطلقة   ولكن لماذا أرفض مفهوم الغاية األخن 
 
ي وهذا لم يتوفر حن  اآلن.  •

ي ويحتاج إىل تسوي    غ كاف 
يق   أوال هذا المفهوم ميتافن  

 وضع غاية أو نموذج متسامي يلزم اإلنسان بمحاكاته وهذا يخلق أمرين:  •
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ي سعيه لبلوغ هذا   -١
 النموذج. قلق اإلنسان المستمر ف 

تب عنه وضع جملة من القواعد لبلوغ الغاية ومن  الطرق  يحجب عن الفرد مفهوم    -٢ إذ وجود غاية قصوى ين 
الصارم للكلمة   المعن   ي 

ي وتغيب وعندما أقول ”حياة“ فأعن 
الطريق تختق  ي نراها عىل 

الن  الحياة  هنا جمالية 
ء من التقريب الحيا ي

ة عىل الطريق، والذي أعجز عن وصفه بدقة ولكن أقول بشر ة هي جملة الجزئيات المبعن 
ي هنا ال يكون نقيض الكىلي بل هي جزئيات تشبه سمفونية المتناهية لكل صوت وإيقاع فيها حياة.  

 والجزن 
 

 عىل األرض والحياة بقولٍة شعرية لبليك:   قا استطيالطريق هو العبور  
 

ي حبة رمل 
 أن ترى العالم ف 

 والسماء داخل وردة الحقول 
ي بكفك   أن تمسك 

 الالنهان 
ي ساعة 

 أن تضع األبدية ف 
 

 : ي
يق   االرث الميتافن  

 
ي هذا البحث يستند عىل مورثات ثيولوجية والهوتية كالبوذية والطاوية واألورفية  

من البي   أن كل ما ذكرته ف 
وري“ بي   هذا اإلرث وبي   خالص اإلنسان من معاناته،   وهذا  األفالطونية الخ لذلك البد من فك االرتباط ”الرص 

ي أنه من الممكن العيش بغبطة وسالم داخىلي دون أن يكون لك إله أو  
ي الربوبية أو األديان بل يعن 

ي نق 
ال يعن 

صنم أو حن  تؤمن بالروح وغن  ذلك، وهذا األمر لن أطيل فيه هنا ألنه يعتمد عىل الحجاج ”البعدي ” أي  
ن ذلك ممكنا أقول ببساطة هذه المسلمة ”  الدراسات التجريبية والعلمية ولكن حن  يتضح للقارئ كيف يكو 

علم   ياء،  أساسية)الفن   علوم  بثالثة  ترتبط  المادية  اليقظة  يجعل  ما  وهذا  وباطل“  حق  لغة  يفهم  ال  الدماغ 
ي بالمخترص الشديد. 

يق   األعصاب، البيولوجيا( هذا هو مفتاح التحرر من اإلرث الميتافن  
 

 : خاتمة 
ي البداية بأن كل ما ينتج عن  

ورة نابع عن تركيبته البيولوجية، وب  هذا أرفع التفاضل بي    قلت ف  اإلنسان فهو بالرص 
العالم من زاوية حق/باطل فقلت بأن معيار  ترى  ي ال تزال 

الن  الخطابات  ي أتجاوز تلك 
رؤيتي   للعالم كما أنن 

، لذلك لوال ضيق المقام لذكرت مفهوم ”األطر ا ي تكيفها للكائن الفرد ال الكىلي
لنسبية“ لمعرفة  صحة الفكرة ف 

ي قالب معي   كما أن 
ي السلوكي هو عقالنية محتكرة ف 

ميل كل كائن وألي خطاب يستوعب، لذلك العالج المعرف 
ق يحتكر هو اآل  خر عقالنيته كما البد أن نتذكر المسلمة بداية البحث بأنه ال توجد قضية مكتملة، وهذي الشر

ا الورقة تمهيد مخترص لربط الظواهر بالعلوم الحديث
ً
ة ومعرفة قواني   الدماغ من خالل كل منتجات اإلنسان بدئ
ي أسىع إىل تحرير اإلنسان من معاناته دون أن يكون ملزم  

بالطبخ وصوال للطب والعمارة والقواني   الخ كما أنن 
اليقظة   السبيل إىل  الورقة: كيف  الذي تنتهي عنده هذه  العالم، فالسؤال  ة خارج  بالهوت بعينه أو حن  ركن  

ي غاية األهمية وهي أن سبيل الخالص ارتبط من أقدم  وال
غبطة والطمأنينة ماديا؟ ومن المهم أن أذكر نقطة ف 

الحياة عندما يميت جسده وهذا ما شدد عليه   الموت أي أن اإلنسان يتحرر من معاناة  الحضارات بمفهوم 
 ” الفلسفة تدريب عىل الموت“ والموت 

 
ي فيدون عندما قالها رصاحة

ي انفصال الروح عن    أفالطون ف 
هنا يعن 

ا عن سقراط ” وكيف يخاف الموت من كان ميتا أصال“ لن  
ً
ء من السخرية متحدث ي

الجسد لذلك يحاجج بشر
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والجينية   والطاوية  البوذية  ي 
ف  فهي  الحضارات  بي    عليها  اجماع  شبه  هناك  إنما  أبدا  الفكرة  هذه  تتبدل 

ي    االفالطونية والرواقية والرهبان والصوفية الخ إال 
أن هايدغر سيغن  هذه المعادلة إىل نوع من الموت الطبيعان 

ي طريقه إىل العدم 
ي اإلدراك الحاد والعميق لفكرة تناهي اإلنسان وأنه ف 

ي فأن تموت عند هايدغر يعن 
أو العلمان 

“ عىل أن نقد هذه الرؤى ووضع تقنيات ليقظة مادية أرجئه لبحوث الحقة  .وهو ما أسميته ”الموت التأمىلي
 

 

 

 

 


