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بر!ملركمرمحصام!رالر3ءررلر!ىنر

بعدالاالافس!روال!يهيصلللممنظمامتطورافكرابل،وكفىفكرامطايعةتعكسف-!ك!ا،اللاعق!تيةالىدعوةالهقاللليهدا

يمكناخرىجهةومن،(-ساقش!ماوهو).م.قدسالمعلالقر!للفلسفةا!لاعلانيةالاصولل!تحري"حاولةهوانما،وهالةلاولالعنوان

مستوىعمقتطلبالم!اسءلىلليس،لمحلسفةدكركللليسانهالقولاعرفةمحاولةذللكبسببلوكذللكوهو،اخصوصاوجهمحلىالمثالمة

ءخعوص،منهالقكرانا!،سءلىرل،!ؤةا!ؤكريونخىمعنايالىلمعرفةجهدوذالث!دافوقوءـو،اللبدانيلانسانبهتدينما

!ن!لا،والعموميةالخصوصيةنتوضيحولاضرب،عامومنه،جزئياواللهدفهوهدا:"للعقلانية"مرادفةالفالسفةتكونافييمكنحد

ف!ذا،ش!عةبشراءونكرت،مراراالكهربائيالتيارانقطعاذا:متنلالمسافطءمالجةاليحثخلالمنب!اجهايقارىءولكن،الرئيس!

ا!فلسفةبانالمولمنمناصفلاذللكوازاء،فلسفةليسواكن4،فكر?يتنا-بللفلسفةصزيفاعل!اءاهميةءلالموضوعتطلبهااخرى

اولفةانذ!كومعنى،منتمللةمنباكثر.نهظقث،مد4ابعادذوقكرهيبالقرننثعمأنهاقحديدامكانومناقشعة،البداليبالفكرربطهاء-او!ة

الا!اءاهـ-ىينظرودواى*كلهامض،اكك!!الا!ان"يدلولوءةا"هـليالمتجاوبةوريحاتصدىهوالبءثفهذاالعمومو!لى.م.قالسادس

0001ء...و،.........،"كانت"ب2راءوا،المطخرةااقروىطيلةالاوروبيارهكرارجاءفي
هـدومصى.بعصعب!فهامسصجمهخا!4موا!ارا،هايع!و

الفكرغلواءمنرذيك*خففينسالموقفوهذا،"مو!ف!"ا!ةلس!ةاند!جم!جونمثلجمقلمجسوفعندالوضوحمننحاية!لىنجدهاوالننن

و!-برل،فقطللم!نم!مانالمضطقيايننفكيوالعمليةنتيجةلببس-المجودمحنهاشح2اتبما!صحات5هد،)1("اللفلسفةفيتجديد))كتابهفي

المحهطع!عمتفاءلمةوال!رقيوالنفسيةالبدبةقواهلمجموعتفجةاف!اللك!!يكيةالفلفةو!"س)2("المي!افيزيقا"عنازكطاق!

الف!فةانولىبرةأكيدناونحن."الكائن"خارجوالطبعيالاجتماعيلمحي،اللعلميهالواقعميةاخلسفاتوا،العمليةاللعلمومالى!حتهاطائللا

ء"ها،فيمكانيش!طيعلا،معهالوجهوجهاا!نممماننجعل"كلوقف"فهبناوتتخبطالر؟ياوغ!ضالتشتمتايعربخيالةكرمغه!عاليوقت

اروقةفي-اورءفيا!يومنمفط-او!ديم!ة!ومهاءصرهاانولاوخيالاتهوفلسفتهبقيمها!كقدءنمبينالصراعابرزه،الصراعمندوامة

بديلتلكمنهبمواوللا،وفلسفةقيمايددماللذياللجديدوبين

صعيمر،كلؤكط"!نمم!عاطنكاالكلا،،الو،-سومنهحصعوصمو"جمانعياجمصيعإكي!رةاومىبملى.بالنقيضا!نقيض

!العادةاتقلصداءنكنوع!عيشهاكانأو،والعرهاند،للدلل!للهاءقتئعا**،

،--.-....بس!ءذبم!بادىءنوف!انىجمغيابوابهمنالوضوعندخ!ولكي

الو!تهـجم!وهي،4فل!ورهيهذهروواقغهفان،للاخرينركةوالمن!!الا!لفبمالدخولار!د!ائنيالىفانبهدروأبا،باللفلصفةالمقصود

المذ!ب1،الرو-كطالمذ!ب،اللفلىمةمذهبي"!لواحدانعكاسذاقهاللقص!عنخرجناقدنكونوالاالحصوهـ،!برللهاامح!تاقيياتعار

نأوءص.ا!قاء!ةم!هء!خرجلماانسانايسلوللثتبعاواذاالمادياناربدلاقاننبمكذلكالاهـوكانوادا،اللبحتهذامنطلبناهاللذي

مع-"*در"واقمفهـمفاىوا!!د!إمادةابرحكميتصرفونالناساكأريةاعنيعمراواطولهاد!ء،اشورهاكانوان،تصارلفهامنواحدعلىاقف

!ينمااودوحيأيماريءجاهرفلسفي!طارودقا-ذلكرحونلاافهمالىبارجامحهاالاشتقافيالمص:ىالىاسخنادابانطفةالتعرفهحاو!ةب!

ازهـ،!امثلب!داباعمبارهاالطس!قيمةظهرص:طوءن،الاثنين((،الحكمة"حب))أو"الحكمة!حبة"رمصنى،)2(لغةناليالليماعلها

ؤلمقصرصجم!مانننفلمءلقي-5القي!ذهولكن،!4للم!لسمانانداد!،والمكانا!طريقشهاأوموفو!اء!لمىبهلىنست!ش!ئاي!لاتص-!انهذلك

ؤ،ف-"،هئاومن،روف!الم!ا!!ادإهبو1الاثةقاؤ!مصناهاءلىالقلسفةالص،،وءضغير:كماوذمهمخامضشيمءنفسها"ا(حمكمة"وكلمة،هدةها

كانالجمشريإغاكأرعبرا!واعباناللقولشيءفيالمبالغةمنلشيعنبصمهمالناساختلفوكليا،ومكانارمأنايختلفحكمةالناس!اه

عااصاوهذا،الاخرىمضامينهجانبالى،ملسفيءضمونلهزالوماحكمةالمتدينيراهمما،وتلكهذهغيروفيوالافكاوا!أئدفيبعص

ولصس،والماديةالمنتالي"بينمراعا-بم!يدامدالىسيبقىوربماسكان.دلكعلىوقسى"المتشكك"يراه"،مخيرهو

ا!نسانقوجي"فيواهميمه"الفكر"اثرينكرمذهباوفلسفةمن،للفلسفةالاخرىالننعاديفمعظمنمداقفاناريدلااننيكما

يثماعما!كسعاى-"هبئالعلمالماديةالورلسقة"وحتى،والعضارةالحقيقةسبيلمحلىاللقولليمكنحتىا!ماويفهذهقائمةاتطافقد

تصريلكنها،ذلىحكت؟يد،وانجلزمماركسرل!مائلفينجدكما-عئهاهذهمعظمانور-ء،لدلسفةتعريفهفيلسوفلكلان،المجأدلا

الاقتصاديضعوالو،بالكائنالمحعطةالظروف)الماديالجانبانعلىبالمجزءالكلتعريفتحاظانا!الانها،بالغرضيل!لاالتعاريف!

ذلمحكمعا"نئمصاوقةالافكارارضبميئهـي(إغا...البيلوجيوالتكوينمعظميفعلكما"الاولىال!ل!مصفةأ)على!الفلسفةؤ!راي-لق!رها

قق!داط:ؤمثلا،ا،ء*افدلمهاتفعلتعودالاقكارهذهولكن،الجانبهـنذللك!ضحكماو!ع!د!نوءسصي!ن!نانمنال!لال!مفةقدامى

،اللخلودفسيوالرغبة،منهاوالخوفاللطبحةاسءجداءو،العدالةمنهجباعتبارهاخعري!ااىافجهانهأواما،)((للعلومزقمعصمهم

الدءمبةوالاعمالارالاؤ!معظعمارضيةهي،الس!يدةوا!ياة.)5(الاخرىفروعهاورنفوععلىبقصرهااو،بحث

ولكن،الج...ا"وىةبحيماوالايمان،الصباداتهثل،او!ز/قيةوالمالتعريفهذابموضوهـ(وصلةلاضظرلفتاالتصاريفاهمولعل

بهـلمالم؟هةماتالمجتمنظرةيئتاوفيثهبرافطقويةاصبحتا،فغاثهذههياوا!كرهيا!طمص"!ةلمجعلوءيمه)6("رورترابو"/ؤ!هاللذي

ا!نسداىوء*ار،هى،نفسهالارةبةالحياةمناهميةاكثراصبحتحتىا!كرا!ادقحديداىا،ج!ناجولكنه،واضحفريفي!دا،لهمرادفة

ودميلة-3احي،ناو-وكفادةكثمنوالةقرالظامانالويتحملبهاالمؤمنفلمدخربااوب!ت!ل!ءوجيودوووو،والحيوانالانصسانبيئنىءر!حظ

.الموتبعددائمينوخلودس!غادةعلىللحصوللشستاللفلسفةانالىالبعضيميلبرينما،(ستوضحكما)البدافين
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حعقتوثد،وكيفا"كماو.نجمعتخبرتئآتقدمتوكلما،علمهاوسيظرئاالى-نحتاجمتههـدةمف،كلفييدخلنا،موقفالملىهةاعتباران

اهـ،،الماضيعئاؤيرنهأخلادأالسبيأآهذاقيمذعهبساتؤدماالانساطيكأاهـىاللعخملقبلوابادر،لهاحدلاالنقدءنزوابحويثير،اينتاح

فثم!فات!معظم،العموموج!4على،الميتا!زيقيةفا!فالسفةذللكقبلمنبمزيدالمعنىفاؤكد،بلةا!ينزيادغااىوالافقاداتاف!اكلهذه

خرافي!4،الحديضةالعصورفياتجاهاتهاوبعض،ا(ئهض"عصربعدط:واقولط،اؤ!مهاكمااللفلسفةوطبمةالتعريفهذاأبعاديحد!الوضوح

)9(.ا!بداث!هالاقوا!ولمعئوكتفك!واوططفيأصولهاتجدانيمكنءوقفكللانعهضن،موحدةنظرووجهةء،"؟ء؟كمفابامحتيارهاالفلسفةان

اللقولالمحىابادوتجعلمنياخ!رىوا!تباراتالاءنبارانطووذهانا!خ(....للارواح،لللاجداد،المطبقةعباد،م)ا!بدائيمينمواقفخى

اذابرانه-ةالمبادرهـذهافعودواةالمتابعادكلابينانوقبلسفيالصوريةالمنطقيهمننتيءاو((تفهم)1و"ادراك))يوجدلاقدنعم

كا!"علمي"ا!"عقلاني"هوفيمافلسفةكلمةحصرعلىاصررناسلوديح!ددء-،مواطار،حالسعاىهواقفولكنها،الوا!فتلك

تسعيه"،وصظنأ"قحيعآفؤسؤآ"ذممهيمهماووقداخهباحههأالنتيحةت!ان!ىزلن،مامآالتي.ي!انونهاكانواًالتبالمشاآغبمناللحعؤعآتالرد

((خرافة"كلمةضمنووضعهالفلس!فةدائرة"دطوحديثةوسيطةفلسفةمنسهـلسلةضبرالاخطاءوفرزاللشبراتب!عذنجبجةاصبتبصربعضها

اجلور!قالمشوشةالمغامرةهذهنغامرالااللخيرومن،يرشبهمااواقيالتجاربكأ،هات!راللفئرانتفعلمما،الانسانيمةبهامرتاتاهات

شاملةفلسفةكلمةنجعلاناذنالخيرومن،قاصريفتصعلىالحفاظالمواقف)1تلكبينال!صرفينبالغالاوبفا.الباخنونلهايهيوها

ولواء،!يةاوسحربة،"أديةأومثاليةكلهاالانمممانيةللمواقفالوقتديمبورةقيمنطقهلصتبرهاالتيا(واقفوبينا)!سحوقي"اللبدائية

وعاداتتفكيو"ركاتوبقايااثملعلىاماللبحتاملماعلىقمامتنوع"مجردهو!ندنا"معقولا"ومنطقياكعتبرءماكمثيرافان،الحاضر

صلةاوثقالمواقفاي!رفةاردنااذانرجعانعلى،اللبدائيةالشعوبف!برمضهاالمثا!بةالفلمصصههانكصما"ألخرافة"و"المخيالمن

وخصوصاالحديثةالعلومالىالعلمببة،الىاقربيهاواالبدائيةبالراحلبالنسبةايضاصحيجصواله،هراءكونهاتع!ولا((ماديفي!وف"

الانآماعدتالنأدعودلمالاطحماطبوعليتوالانآروبولوحياالؤأبيهبعؤيبدع.للمااني

ابم!نعرفانئستطيعوبه!ا،حكمافنكون،المخنلفةالنفسومحلوم-افائعهوكما-اميزللمانني:مفادهنقداالقولهذايثيووقد

ليسوانووعاعيوالماديةالمااللهحالؤلسؤآمحارطدتبينالنظرثبجهاتت،سهبالناللبطتائيرنمهبأؤئآوبينمننبقب-"عالانيةكحرغثايفأسدةبيئر

السرقة،مثلالقيمهلموضوعديانظراناردتاذاقمثلا،كذلكوالعاداتال!ريةاللدوافعا!يهاوتدفعهمدففنهمالتيالننقليديةايعاديين

كانكماوالتمنبموالافتراضملالمطمنبدلا-اتجه؟نسبيةاممطلقةوات،ذ!بفيوكانالامخنراضللهذامدركوانا.تمايىةالاصوالاعراف

دراسةوعلومالاجتماعيةا!علومالى-المثانيالكلال!عيكياللفيلسوفيفعلشيء!-ص!و"!لانية))يسهىماانابتداءواقول،البحثهدااكتب

كثيرةمعلوماتايدإنجابينتضعوستجدهاالمقارلةواللحضاراتالشعوفي.اللبومحنىوجدانهن!الانسانمواقفمنيسيراجزءاالأيشكللا

صوابافىوا!ماللوروانماطالبدائيةالشعوبحياةعن!ى"الذيالعقليةلل!حاكمةاالقليلالدوران":كلودادوا!ديمفول

نسبطزاللخؤأيآنباللأدعانامامناعأكيبقهتلاعصأساعحتعنيوآهأحابهيقيالانسعانتبهامرا)تيالصتيلئتالمدةعلىدليرهاآبتيلهنأالضئيفي

خلالهـتتحققوانهاالبدائب!سلوكانماطمنوجودصاتستمدوانهاب4ىزتالامراولهي!اكا!عواطففمتلا،العقلقبلماالوار

فيتغتهبؤبعمئتديااعأتاالمدأتمكأتؤبتهت-عؤباميتلاعتالخبراًتتتجمنآؤأخظهـس،الحآيةا!أبعماللياهتاسامتصبوالتي،يةاللفضأللدلاادت

وعومهالانسانتفكيرعنيقالا!يماء!ونفس).1(،اوو4مفهومهيرودوتيذكر:اللامحقلانيةمحلىامتلةيليوفيما،دائمةبص!رةمسيطرة

عىأانالااعدربعأنتوعهاالاحتعاعي!آاللحراصاتغناتظؤرؤعألا،آمقتنهفيغلهتااؤبيرهعندبنآثمدببالت:اائلالمي!نهعناأهيبعرآتأتأداريروتانكيرب

التناقضأوعدم،اللذاتيةمبدأمثلالمنطقيةوالمبادىءبالمقولاتنس!يفونيجعا!ح!ثهنايهناكليس:اجابوهوانهم،موتهمنحدآباءهم

والذناتواوغيرللجوهرلعلهلصفالمعلآ،،واول!حالتوهييزوابينوالمالبديلهياتللامللعقلية،والذ*ن،ا،ح5+،أأ"اا-يمان!يالكاالهنودبعضدعاذلكوبحد.دلك

المجتمعات-فيمعروفةتكنلمهذهكل،وا!جمامحيةأخرديةاوالمسؤويةيمكنالذيالثمن!وما.اللهيببنبئاماموسأللهم،والديهمأكلتعوثوا

ويخبرنا.-شينكما-تدريحياالانسانالهاوصلوا!اا!را!ؤر!عواوبف-هـان،ونيموعندماوالديهماجساميحرةونيجعلهمان

..ة.ديرعبتتتعتيحبق.الاشياءهأنهمعبهأععبيآدأاعبمندتبؤبئآا،اصتباتهم
الانسانانعلىلمحموعهاتدلكثيرةامورءنالشعو!هذهرار

...صتاعبعباعتطتد،العرغأهـلىالس!ستانعاالاتتيءووئتءفاتبحآطبا:أائلا

طرصتلثملىراحمامحناخىالعلماعتلمممن!ماىلاالحبووفبملم4ككاولثحاجكتسمبل"ألخبريدكرو،...الجميعماكا!رف:قالمحندماشهعرهفيالحققالبندار

هذ.اللىالنظرلفتمنلاكثرقصلحلاالمقالةهذهوقنل،الليو!اليهتصصينمخلوقينانسمعت:سنةاربعمائةمناكمثرقبلارازمسي

الاشارةحتىولااللهمليةهذهخطوطوصفهناالممكنمنوليسالنقطةالمس!يمحيينمحندالكبيرالصومفيللحماأكلالانهمافرنسافيسيعدما!
)7(،،أ+ء4

والمتطأؤبآطأ.المعأدؤأتيوعتهاالى

تبصتعت،تببهدعاللنتريحغبأأغبمحبادا.ثهدتباعتبافهمالناهدعاداتعبفي

البيولوتأيامحلمفياواللفلهرفيلعباءالقديمةالنظعيةكانتلسب،البشريآاللآعبابيتبتأديم"آعطاللاعألابئب"عؤهتتهعصهتلاامأؤئأ،الليوأي

يمكنلاالحيوانات-لودءنالمتميزالانساىسلورانترىالنفسوعلم-القبيالةاوالمتنمرةخارج-الاجنبيوحرمان،والحروب،وايعبودلة

ارتاناعأعيهـنيختلفا!بترغفاللحبباىافتعتاغأالايطيالىتعىاؤقاغأبرةئأانأتياغتتب!نباهتآآيراعيالاءهقآ،كانساغتصآتبفهحعيحءتب

الانسانفيان!فترضونالاخلاقيونوذهب.حاداجدرلانومحمااختلافابافي!ةاوهـادكبالاأ،فجطللابكان":ا)طويلا!رألآاستعبادتأريخ

"فطربل!ادووحاها-باللعفلاعأرزوبعسيهتب-ا!عقطتهبانبالى،حانبغأأذ"يريعراغأيستصأحعالافتع،اادتياؤاوالوتاتقيالهي!لب

واحتممصافي،7التجربةمحلىءمتم!غيرهـا.شرايامكلتمي!يزا-هيرتجع!ف!وحنى.كعبيدرزوحض"أولادهب-عانوب!ع،الرضامحةقيل-

العهرل-بمئدعامأرعأغعآبعوحههـتوآد)11(.آانتساللخيربياب!سراد:4يبيعاغأتبيالاتببحقا!نينهتسئتاءترفدتاتقلملادتتالسابحالآرتأ

سب!سر:هربرلظكابظهـر!ندماقاصةضربة-اهـ،دسةوالحاسةانالروجحقمنكانا"-يلاديالضاهـءالقرنوحتى،كعبدالسابعةسن

م!ادىء":الآخربهوكظا+اممأح3!ام10فىءأي!51)"ا!خل!قميادىء"بيبمحقلل!باعيدقس!طنطين!ووى،وص*!ة!سيالطثزجتهيقتل

!حدو"دارون3ابو(3+أمم؟ءل!أ"هلا؟م9515،3لألالصفسمحلماللقرنفيح!ول؟515فيالزوجةببعوظهر،فقظولاد.%فيعخدالطفل

امري:انبةصمبهعيخصوصل،1نب+ء3؟!515*،يلال"الانساايلرصبتطبالرأةبعيضبروممصأعااصلبحرهأألدأنفسهتتأفي4ءشراليهاهتخ!

اظهـحيث"المسهفلىواللحيواناتإلعقليةا،نالاطأؤقصبرآمؤارنآ.)8(رهب،لا

وسلورالعقليالسفلىالحيواناتسلوكبينوالتشابهالصلةمقداربالطبيعةمعرفتناازدادتكلماصاروايسيرالعقلانيمةخطانمحلى
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اعتقدواقد،التعريفطهذالللانسانتعريفه!نتائجبعضاذكر،الحديثة!يالعقلنشوءان:+أ*14،!يقولوكما،العلياالحيوانات

وانو!لىان!ذعاقلوهو،وءهاننزماكلفيالانسمانهونالافنافبمواضحةبصورةلمجعكس!صرهخطوطرعصوفيالاولىصاحله

اسمت!دادا!تقد!اقلعلىاو،فطريةوالعق!لآ،الخلقيةالمبادىءالسابمفةالنظرياتكالتاللذيالمص!ادخطزالوبدللك،ادحيوانات

وجمبع.الاس!نعدادنفسهـوالعصريوالانساناللبدائيالانسان:التماليةالالفاظعنهتعبروالذي،والحيوان-أنالافبببنتفترضه

المصتزلة،االسلأ.ونؤللاسفتنا،ارسطو،افلاطون،المثالييناً!فلالصفةانهالدراساتهذهواظهرت،الع!ل،ا!ريزياللفعل،المنعكساللفعل

ا!خيرتمييزوي!نه!سؤولكانف!واينماالانسانباناعتأكوااللخ...الداخلمنفعلهردودوفيا!خارجمنالكائنعلىالواقعةالحوفزفي

واتبامحهافلاطو!اىصحبح،انن!مي!بزعلىقادرا!قللايملكلانه،والمصروالحي!اىالانسا!يربطاهـديوالتقدمالتطورتفسيريكض

بعضيصورفي(مثلافلاسفت!نابعضمن)واتباعمهارسصطوعن!خت!ون.)12(والثبات

وعند،مكنس!قىوالاصلاقالعاوم،واتباعهار!طوعدمئلا،41-مائلهذه***

الا،والاسشرجاعالتذكرلصبيلومحلى،فطريةكبيرحدالىهيافلاطونا"منطقالقصيبشكلها.نشاتمنذالمثاليةالفلسفةتسالمتلقد

التطوريةمحنتميزهمالتبمالمهمةالنقطةعلىوتفقونيقيناللفرانئتاجهيواعتقاداتافهارابعدهماجاءومنوافلاطونسقراطيدعلى

مىي!زمانايف!يالانمممانأنيعتقدونانهموهي،الحديثةيكنوللم،والازمنةالمجتمعاتم!ءلمففيالان!طنقضاهأالثينملايين

عنالانسانهدارختلفوا!ما،واحدامقدارأالعقلبةواللقدرةالاسضعدادتخيل،وصواًبخطمامنبل،لثعيءلامننابطمظقهولاارسمطوفكر

التملمظروفمنرتدإ"ورابمقدار-مثلاوفلاسدتناارسطوعد-،اكهنىاالمهمةوالنقطة،(سنوصح،ما)فمبلهالبمتريالجغسوقيريب

ه!امنخرخماءقداراخ!نلفوبد!ك،وشبابهطؤولتهفيوالتجربةتح!يدهيبل،السلفمنا!خلفاسمنفمادةعنالاعته،ديةا!فكرةليس

التطمايىلله!محضعدادالا!مناي-الفعلالىالقوةمنالاش!دادومنافلاطونيدمحلىالم!نطورةالكلاسيكيةاللفلسفةتس!تمددرجةايالى

ا!ديثةالتطوريةامىا.المقد!ةا!فلسفةتصميرصدعلى-!ثلأالعقليقسيض4اًلمؤرحوناعتادرإعصورمنومعبنها؟لجذور!ابعدهجاء

هداانفكرةعلىؤسقومالانسانيالعقلتقديرالىاللجديدةوالنظرةققيي!ميع!مدعاليهالانهحيويةنقطةوهده."الةلمسفةقبلما"ب

اهـرائيينومحندعئناوا!رابىلرر!"وار!رةالاستعدادمنالحظنهساباتعري!فهاترجي!حفياللفصلو!ط،روورهاكلفيالفل!فة

محلىوقدرتهالعقليمستواهيعخفضجدااللبدائيالانسانفان.هثلاالمعقولالموقفهيبلموقفكل!ىولمنهاتعريفهالرجيحاو"موقف"

العلياا!صواناتمسضوىمنقريرحبجدءكستوىالىوارتعلمالتمييز.فقطالممنح!

.(بعدفيمابمثالسنوضحك!ا)مثلاكالكلبالب!حثينجهلان:والحيوانالانسانبينالفرقا)كمامجدداولنعد

دقيسةوبينكنوعاللعاقلالانسانبينالقاطعال!مييزهداوالاثروبولوجيهالمقارنةالاجت!مامحيةالعلوموظهوراردهارقبل-

اللردفيويجولوربهيصولونالمثاليونوكا!،قوياكان،اللحيواناتيجعلهمكانالبدائيةالمءن!عاتوعقائدبافكار-الحديثةوالنفسية

صهوبةيجدونحصومهموكان،دللكبعكسيفكرانيحاولمنكلعلىسنةاللفيمنذ،العليامراحلهفييظهركماالانى-انعقلبانبعنتقدون

والتسبىالقدمفيالضاربةالانسانتطوربمراًحلللجهلهمنظراردهفيفركه،م!االحبوانعقل!نقفزةحم!كل،الكظبةاختراًعمنذحتىاو

التفكيراؤماطفاى،طويلةباحقابالكتا؟ةط!رمنابهدالىتمتدفرقا!يسواللحيواىالاذصالابينالفرفىبرا!اعت!دشاولذللق،ا!يوم

اخ!راًجمنالةترةصص!رمنيةوحدةت!ثمكلاليو!نزاولهاجم!الونالمعةادة!لفانللمقارنةوجهلاانهاعتقدوابل،!أطعفرقانهبل،درجيا

يا،آخرنمطمنتفكيرمحلىنتعرفاناردنافاذا،الانحتىالكنابةاكوعومحددانثابتانونوعانمنفصلانحقلانالحيوانوتصر!الان!لمن

اعلىصمستوىم!نقربةواطئةعقليةتمستويانجداناردناادابر:كلرقياخ!واوقد،يتعدأهلايقف!ثم8حدنوع.ولكل،ثابت،نوعاي

حبرالباحثينعندكانهاسحي!ماضالىنرجعادافعليظاحهـيواناتا.،ولاماركدارونبعدالأءطورنظريةمنتقربتطوريةوهلةلاولقبدوقد

وثبت،المستوياتهذهعلىيدهاوضعتا!حدي!ثةاللطومولكن.عن"،باقوالن،المعادنمحئتحدثوا،المسلمونوفلاسقنناارس!ثمثلا

نءالانممهإناليهوصلماان،كالمهاليقينهوبل،اويقينيشبهبمامر!لةالى!عفها،ؤطوريسلمفيتص!رو!نها،والاشسانوالح!وان

لحبرالانسان!خبراتراكمبةن!تيجةهوحضاريويقدمومحلوموقيمعقلبنظصوالاخثاللنصوسفيالهعمقولكن،منهاالاعلىالآخرالبعض

واللصوابالخطأمحاولةير-ممىماءملبةفيالبمتوقضلمهاالستينالآفات.برون،انهميرطصوالطبيميةالمينناؤ-زيرف!ةفلىمفض!ممجموعالاغنب!ر

الحبهبوانب!ة.مس!لمغوىمنقريبجداوا!ءمسوىمنالادواح)فو!كأقوىعلىبلالكائناتعلىزضم!مدلاهذهالتدرجمحملية

وا"معقوابهب-ة"هـوالرف-برالمقالهذاكلوضوعكانواداءعصئمزاجالىوصلاداضئلاا!عناصراوفالعثصر،(الع!اوالنفوس

منواحدةالىعابرةاثسارةاشببراناللخ!يرفمكاللفلسفة"ةلامعقولي"اجزارةتهتسمىصجان،"همعدليةلفوساو،ؤوى"فيهصحللانتهيا

ضبعفيصهـصاالىا!!.بشةاوصتىالقديمهالفلههـ"قىوءوضوعاتفاياصارمعيمةمرحلةالىوصلادااوورو،بال:ءوسالخ..والممرودة

اللامادي))او"ايطبيعيالماؤوقي"مسأ)ةبهاواعخي،اتجاهانهابال!ؤوهكذانجاتا،!-يرفيهاتنب"-ريةالتفىلهـخولووتداك!احط

ضوع"9هنافها."ا،طل!"او"اله،ماللعقل"او"الروح))3-نتانمندالهخميملى)والتعقدالتطوومنمعمئحدالىوصلمتىللنطت

ونشماونمانبتذبتاز4مع،عفاتالفكهدهفيالحياةعصبيعت!بر("م!لملاال!عالال.كل)العليااثوجوداتعليهفاضتأ()13(روصكويه

حسعب"ا)فلسفةقب!لء-!ا"ءصورفي،زلمضجا،"ثمراصارحونىصارع!يمامراحلاللىوصلاداًالحيوانهداثم،الحيواني!ةارثضى

ومرة."اربدا!!ا)!كر"فياصصلهنجدا!وي!ن،التن!ائعال!نقسيميخيل!قد)؟ا(.طفةالناالانصانيةا!نفسعله"وو!ضلا!مس!نصا

ال!رة!دهبهامرتالتيالراحلا!محتىلذكرالمجاليسعلااخرى،كذلكالامرلليسولكن،-طووبةنظريةالقوله!افياى-واكرر-

ثمالسحرطورفي،اللطياالكائ!،تاو،اللطبي!ك!دوقمااوالروخعنر!9والحيوا!الانساىبينوالفى!طمحنده!)15(ئابتةالانواعلان

محمريىمىا"-!جمل،الاد؟نف!ر،اخطورواالعامالحجويالمذهببتهـا،تفكيوااينأطقةء،قلةنؤ"صاطك4الانسانانوهو،جذري

لجمعضانالبدائ!ييئملاحظة"جردمنةالفهرهذهوضلتصتى،ا!!لس!ؤ!ةالحيوانمس!توىاقلبينمقارفةاجوبنألووهكذاذ!دث،!وكلااهـحيوان

ت!مييزقبل،السحرطرربئمحناخرىالىنقلهايمكنو،.فأز*راتالاجم!مامتقطعفارعةحلقةتوجدودائ!ا"قطعةفالشللة،الان!سارمسهتوىوامحلى

محنمحلإ،ؤهرةالى،والروحالمادةاو،اللركبوغيرالحكببءنئميلبدااوجميع.والانسانوالح!يوان،والحبوانا!غباتبئاتدجاوالصلة

ولذهـك،اناصجةاالاديانفيوخاللدةصاديةوعيرمستقلةروحوجودحيوان4بات:للانسلمنارلىمطوحداوبتعريفتحتفظالفلمسفاتهده

التفكيىسربدايةلمعرفة)16(هويهـوركضاب"ثلكتابالىجوعالريجب.ثونهالانواعبقيةعنكنوعالههميزكعقل،ءفكرايناطق

اللع!-قيبينالتمييزمثل،عندناالتيالمهولاتوجودعدمانوكيفالتطوربةوبدأهذاتصورهمبيناللفرقالقارىءودركولكبم
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انتباهع!ىحتىنفسهافارضةانهابدلاحقمائقفهذه،والرطوبةاساسكان،ذلكوغيروالعلاقةوالصفة،والمحمولوالحامل،والمعل!ل

طواز،الانسان!دىمتعارضمانطرازانظهروهكذا،البدائىالانسان،الماديةالروحفكرةنثأتهذاومن،ا!حصويالمن!بثمالصررظ!ور

اساساالثاليوسيكون،تجريبيعملياوعلميوآخر،انفعانيتخيليظهورمناعلىمراحلمناللفكرةهذهعنتث!أوما،ةالملأءاداؤالروح

الاولوسيكعور،لحددابمعناهاوالعلومواللحرفوالفنونللصناعاتالحهـواناتفكرةالىالوء.ولحنرىرجياتدراخرىروحيةءوجوداتفكرة

اللطرازانوظل،والاخلاقوالعاداتوالفلسحفةوالدينللسحراساساالمشخصقلاله،اللصانعفالاله،ع!ةاللط"ؤالال،نة،ةالالؤلملأنص(نالالهة

احتففاولذا"ب!يههماالتوفب!الىبحاجةاًلناستمرولممنفصلينفاله،افلبمياوقوجم!واحدفاول،المجسماحدالوفالاله،،كأالالفته!د

عنمنفصلاهذينا!عقبمالانتماجنو!طمننوعبكلالاصوالاغلبفيصورتوجداًاثاليةالفلسفاتف!،مستوةواي!ملية...عالميواحد

عنالواحدةهنفصلتيناجتماعينيئلطبقتين"لكاصارالانهما،الآخرونفس،)17(ارسطوا)""ثل،تلكمناح!باناتحريدااكثرللالهاخرى

اجماعيةقيمةاكضسبتانبعدوا!شعريمةالدينيمةفالمعقدات،الاخرى)18(.آحرعاللمووجودا!نفسبرمصيرالمتطقةالافكارءنيقألا(شيء

الاجتماعفسيمحدودةهمهـمةكذللكاكتسبت،مامحددةوسياسيةاللعقائسدهذه-هثلا-افلاطونيدعلىالفلى-مة.نسلمترقد

وير!اا!ألاضعلعاليةمقةايديالىلمجاتاد،ايضاوالسياسةهـثااو،)91(عقليةاد،ةلهاتضعانوحاوللتاللجاووزةوالافكار

اورلوماتاهـابواصئاعالعمالاما.المجتمعفىالحاكمةبالعناصر.وصفت

مرنر.ف!يرضعواا!فيحتملالعاديةاليورهاقيةب!ثسؤونالمتعلقةببعضنستعينانالتفاصيلهـذهفيالدخولمنبدلاالمف!دومن

مريعدويكادلا-اليوأبلا2ن(الأحته!ااعةعندحتىحهةاجتماجمطلرقدضييعمناىيوضححيث،اللفل!فةاصلعن!حافراتهفيديرويجونقدمه"ا

.......هـصتممبع-الجديدةالفلسفةعنلهاتمي!بزا-الكلاسييئالفلسفة

يىدعاىاء!طمماواللعملياتخيليااللطرارينا!اىادلمويويشيرالادنىاللحيوانعن-،نالاف/حتلف":ديوييقول.والا"لالخ*،ل

سمقراكلقامماعا!واللعلميالل!مليالطرارلص،لجالسوفسطائيينفي-جديدهـنيحياا!ال!منطامحتهفةجم!الماضيةبخبراز"لاحتظظه

4هاجمىا!!يالمنظاماسسىاسئادب!حاو)4وارسطووافلاطونفايس...اخرىباحداثره3،بئللمرءيحدثءافكل...-الذاكرة

قواء-دءلمحىا!تظلمي!ديةاندالعقثاصروضحوقطرعنالسوفسطائيونمنجدالىيشبرالروللأفالرءبهيصطدممصهـتشيءبمرردالححر

التقايىهـفد!والمعرفه!فرطويقةبايجاداركانهاتنؤعزعلاوطيدةالتقافةبينوالانسانيةالب!بميةبينلم!زء،فكل...الراحلببناجداده

والاجتماعبمالاخلاقيجوهرهاعلىوقحافظاوهاممنؤيهامماوتط!هاالانهانلانالاكذ!كيكنل!،المادقي"الكهزيقمية"الط:مع!4مجردوبين

منفيمهالنظريع،دا!يجبا)،،دةاساسعلىتمماان:اًلقولوجملة"!يماذلكوهـع..خبراتمن*و!عوراذاكزتهفيوربرلانيستظيع

اساسمحلىولك!ن،الماضيالعرفا-اسىعلىلاويس!نبقىجديدلافاننابحرفحرفااصلمهاظابقءسورةالذاكرةتسترجع4مايجيا

عنبرديلفالميتافيزيقيمانفمه!،والكونالوبودميت!اؤيزيقمباتالذاكرةاةفحيىواذن...ي!هـحئاولا؟4لى،هناماكلالابا!طبعنتذءر

للفلسفةالا!اسيةالصفاتممم!تخلصاديويويقول)22(."العادة"!صعواىنيفيهلحو...ءملبةعقليةهـهااكثرانفعالليةحياةالاساسمية

لم-فاولا":قليلقبللخصهاالتيبالطريقةنمتمأ-،(اوصحالتيفيهئافعلئلمممااكثراطلنااداالافهـمهقيمسىلاات،ريحياالفله-!ة

عنبعيدسافراصلمن،الل!ىعنب!يدنز؟برثممكلا!فلسفةتنشاللائسان!الاولالتخيلحياة/مص!-الاغنباراتهدهءفميلاتذكر

بناورر!ضي...ؤبلمنلهاوقرص"!متهارهااعدتفقد،التحزبللالسانا!مادبكأالوجم!!الةانتببنانالىرحاحةفان،-البدائي

كانتفلما.اص!اءننمشأتالفمسفةسماتءىاخرىسمةالى!داهمااكثرالرغباتعشتتولدحالةهيا؟ما،وث،نهتردمااداالعادي

لملاءمت!اقبلتانسبقالتيللا!ورمعقول-صريرا)ىتهدفاللفلسفةوءدمهاالمعقوليلآان...-بخءالا""اوبح!ثهاو-ض!درا!فيالعورلعنبضوللد

بامرال!عنايةفيتبالغانعلميهاكان..وق!نئذالوجدانيةالئاس!لإحوالونءحك؟ءا)ناسوانالمدربةغيرالبشريرلةالطبيعةعنالبعدملبعيدان

بطبيعتهاخاليةووالجهاالنيالاموركانتولما،والبرهانالعقلجهاراًسترجاعمجردليستاللذاكرةوان،با)تفكيرمنهـمامخر،اداكرةبا

فياللبحثففي...اًلمنطقيبالمظهرتص!كااردادت،الءقليالاتساقمنواندراسي!ةوتحهبلاتوايحاء!مان-داءيولك!ها،قىفعليواؤ،-لآلحقائق

فيعامةبس!ظةطرقالىنلجماان)ئايصحاللحاديةاواؤ.جم!االامورالعقلؤ-بتنشأالتجم!الإلإ،ءاتقبمةؤجماسو،في/"م!روملاًلذيا!ب،ر

المذاهببص!!الناساقناعامرالامركماناناماوالندليلابرهاىلاالقائمالانفعايةللحا)ة"لا?ةها:4لقيواق!والوورةرلحقيثرمطابرور-هايى!

الاجننمماميةالصلطةوان؟قرهاالعادةانسالمطءلىمقبولةتعدلمالتيكمال!دهموتقلمالاولىارثس"،ضقيداتنهـررانالبر-"-3الخطماومن...

اساسعلىصح!هات!قيقنفسهكهالوقتفيويخمسىلاانهكماتؤإ!هاانهافيهاالا،روغاية،الطل!ظواوورلتؤمهعيوولهـءبئمحاولاتكانتاو

ا!فكرةبانيوهما)ضىاللعلاماتتصحيممنروناصير*ونلافعئرئدالن!جربر"الامرآحرالفلس!فمةءعهاتنثطالخن!،فلماواد.حاطئةورمحيفةسحاولات5

)3؟(."الدقةبالغةالمسوقةلمارءوراو،ءجار/ةرو،اد!ك!ماوام...رالط!ء.الأا)4لهالي!-ت

منا!لا-كيزا!لسؤلأمن!خررؤوا!ررمبيراا!رغهنارويىلخبصلاتء-نحيكتاءالابهـمنو؟وفهخ(وفمنالئاسيرساور

لانهاءخلاحلهانرومكمشهلةاورمافاتعنديوييسوقهاللذيالمثالهذا.اً!يى!رل!بلنواج!هاكلوضوع-4صقائ!منللمعاءلمىتدلولاوصواطر

لمقوا!فا!س!خطالىتدعوحالةوهذهءالابو!.زلىالمتاعبتسبب(ل!شأنلااذ،العلممىا)-":هاوالمسرح!4والشعالىاقرباانها

عيرالانهاناتصالفيهاي!نحالةتصورالىوتدفعهالل!(ل!تفزالعقلالىالاست!نادءقالبحداوبالقربولااوله!بيئاوا!خطأوا!بادء

طريق!نان:الامرهداولصحقبق"المساؤاتبع!جراءمنضاراطئرا!ألرلثمأنلث!انهابداكولابهداللفاسمفةلثي،نو،اوا!ماح!ائقب"نصفورما

فيهاتنمحيسماويئبممالكةالح!مجردمنننتقلانالطويقتبنواحدى)02(."ووذاعناستقلالهمناللش*عو

دائماقصالءلىساحربعصافيهاالاصدقاءوو!مبحوالايعلدالمسافاتداًخلوحبرات!مالافراداحلامتصيرك!بفب!هـذلكدبويو!بين

41كان!ممالةانفنقولالفلىم!ا(ضفكبرالى...ببعضبعضهمففالىكلهالااعا!جمعندهامهاننمكررااكثيرةاخ"راًتاخصو?،،الجماعة

انهانقولذلكمناًحدثوبنعبير.ظواهرالا)-سصهذهواروماقاتويؤثرايهالانفعاالظميلةح!باةيمثلؤمطا-!ىصحايع؟مااجنيتعمولذلك

اكتحدثهفماالمينافيزير!ةالوج!ةمنحققةلليستوانها،ذاتيأمرالمص!ره!ابجانبولكن،ولة-!ائها!رةمها،ولى.محادزهامقائها3فيئ

ا!حقيقةبمعنى"حقيقيا"ليصرعقباتامنسمصلمنافيوتقيمهمتاعبمنمناًدنىحداًالاراءمحلىتفرضانالمي!لآيمفتلمالت!خيل!الانفعالي

عالمفيتعيثرلااللخاللصةوالادوايمالمحضةفاللعقول.الميتافيزيقيصال!لآالاشياءبعضاًنمثلىوالتجريد/لأالعملي!ةالاءورفيالصواب

بعدديوييتساءلثم"نظرهافيفعللاموجودةءيرفالمسافات،مكاليتحرقوالنارالغرقيسببالماءوانهص*--لمةمواضعفييوجدوانهاللطعام

لطر!تشويهاالايضاحيالمثالهذايتضمنفهل...):قائلاذلكواًلجفافوالتهادوالليلالفصولتغيرمن...تجرحالمدببلأووالاطراف
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حظاأوتواممنالئاسبعضوقام،وآمالهافعالهوفين4الافتصوراتالفلاسىفةيقوله!اكثيرابانالينايوحيافلا،المالوفةالفلسفة

مضطقياوض!االغركههذهبو!عهج!مع!بضيضنوا!زاللقراءةمنحقيقتهفيالساميا!ارمذلكاعني"ا!يقي)ءو"المث!اني"عن

ب!ذهيومنءنوصار،"الفلاسفة"اسمهذامحلىواس!ضحقواعنلانياجدايىةءبمعةفيالاحلاممنحل!وضعسوىشيءكلرعمليس

المشكللةجوهرا!مع،بدائياو"قلدايعتيووادلةعقلانيةبدولىالاموراحيرابدفلا،ديويهعالمقاماطلتاننيومع."...)،2(؟ءحكمة

الاوهامو!يل-!قلانا!تقدوانا.اوهامامامالاثيمانومع،واحدناف!اارسطوقولعلىبهاعلقالتياللطيفةالتعليقههدهايرادمن

مثلوما،الوافعيةاللصحيح!اللعقلابةعنواب!دالوهمفبىامعاناأشدكلرعمالمثللش!ت)ء:اًرسطو!ولحيث،الافلاطونيمةالمثللن!ية

مدي!مةعربالىإوصولايريد(آ)انهولنفرضلشخصمثملالاهدابصددديويفهقول"الابديةعليهااسبغنامحسوسةانصياءسوىشيء

ن!قها،الىوصلمعاكمسطرلمقفيخ!ةاولاتسجهثم،هعلومةممابهايقصد-ارسطو"صور"كلنقولا!ل!ايجورافلا":ذللك

الخماطيءاللطريئنضسفبمهنهأبعدفصلر(ب)هوآخرلت!خصجاءثمهوقالهما-الاولوالمحركللمادةالمفارقةا!فلكيهال!ولارسكل

بينالفرفىولكن،الشرفىاتجاهفيفراسخعدةالاولعنيبصدوصارظلتا!4وا!جواهر،الصورهذهفما؟اةلاطون"مثلى"عنن!ط

نجين!ا،حاطيءطر!فييصميرانهيرصفلا(آ)ايالاولا!،الا!ليمنالاشياءسوىطوالاقروناالطموفيالدينفيالع!يقاللخناثيرذللكتؤئر

-عطء5انهلهالاخرينقغبيهرمحم-الادلةهدمانيحاول(ب)عشوبمنبهاماكلءنهاازيلوقداللعاديمةخبرتظفياناا!عهودة

اكثرس!كوناي!مالرى،ا!دينةغرباتجاهفيصت!يرانهعلىالمنطقية."...؟)5؟(ونقائص

ا)تا!يىةو،الكلاهـ-يم!ةالفلفاتمعظمحظو5!دا.ووهماخطلقدهـ،فياتجهنالو"الاسلاميةالفلسفة"منسيمبقىكمترى

باالثونائ!لآ.اًمحودالوبوحدةقائالآكانتس!واءالمحدثةمدارسحهااختلاف!على،الهلسفةؤ!ذه؟النفممميالاجنماجمماالاتجاههذا

هدىتحريفيا!فائدةكلتفيدقاطريفةظاهرةامامادرفنحن،الذريةالافلاطوليةالراريركرياابنبكرابيفلس!فةب!شالننر(وحمة

،"العمنلان!ة"علىيقصرهـلماللذيأوبرقصرهاالفلسفةتعريفسللاهةوالمتراوح!نبا!فيضيينمارةتكاداوالخالصةالارورمطيةرشدوفلتفةابئ

هيا!ظاهوةوهمده،الطويلالانسمانتاريحمنهتمأخرةجدفنوةوعلىعلىتنهدما!فلسصفةهدهاقول0)26(وافلوطينوارسطوافلاطونبين

عصورعنل!امييزاالف!مفةاعنيالعقلانيمةف!هاشترطءاعينأناوارسطونمطعلىىفهمتسواء"الهمور"فكرةمنهاحدفنالوأهلها

العقلانيةءنخلوايربمو،افىلوفةالتقمسبماتص-مبا!فلسفةقبلمااللقاريءتناولمنقريبةلانهاالاسلاميمةباللفلسفةالمثلىوأصرب؟افلاطون

ومعى.الفالس!لعصر"قحلا))اعتهراللذيالمتخيصللخط!واعادة-ةالمثالبا!ظسفاتعلىسضمرتبالئت!بجةنفسانوي!م!،الهربي

ومنهاالانسانتفعالمضللكلمحريرفنافينهص!انعليمنايجبانهذلك.المعاصرة

هـذههعقوليةاسحاسعلى-التعريمفاي-ببنائهلليسالغل!هفةع!دمنوالمفكرونالفلاس!ةاحسولقد":دكرياهـ؟اديقول

موفف.انهااساسعلىبلالفعاللياتلابر!رلاا!جردالفكربان،ازهانامنونصفقرنحواليمنذنمسبيلقريب

-:اعتباراتجطةيفالتسمنانوع!ذاالمبرراروعديالفكربارمةواضحوجممالديهموظ!،ءسدودطبىبقالىيرصتهيأى

افيعامبشكلسبقممالنماتبينفقد-وضوحمسألةهو:الاولالنظريمجالهفياللعقلعجزثبوت"قاعثدقداًنهيقولثم"ا!خالص

علميةولا،وتطورهاجدورهافيمحقليةلا-المثابيةالاقلمحلى-الفلسفةالصك!الاسماسيةالمشكلاتفيحاسمقماطعرأيالىالانصهاءفىاللخالص

"العفلانية"بمعىاحثريةعداقتونتوقد،المب!ن!افيزيقيةفماكلهـافيالحلانمنواو،بركداللحيندللكحنىبهانفسهاتمثمظالفلسفة!ت

منفليسد!كوعلى،حقيقياليسهداأنمعا!جادا!عمبنموالضفكيووهدا،النظزيلا.لمياللهالمجالفييكونانماالغ!للاتلهذهارو،سه!

برص!،بمالتفكيرين!صلىرولمكلءلىبالاورع!نن!داللفلسفةنعرفطأ!ا!صحيحايمالوئيلرأس!معلىالفلاس!كبارمنمجموعةج!دنتيجةكاىالهاءل

وأ،عميقةدواسةالكوندراس!ةأو،جمقالصمالتمفهير:ا!انقول!أن.")27(..0كانت

هيبماالموجوداتموفهاو،الاث!أءحقيقةموفةاوالكوناسرارحلىبىان!ق!اواةمحاوضعاوضعناهاذاصحيحايكونالكلاموهد

ؤقد،النطةوووفةأو،الاث*يىءحقائقفيالنظرضمأو،موجوداتالبدائ!ينا!لاوراصنالاتوارثاللمأ!ليالضنل،العفىو!جزالمقعود

لفا-فةباالامريتعلقما!در،فهـك!،ربكهدلكلونصف!هاانرأ!ناا!عو!صةالميتافيز!تيهثم!كلاتوانالاذمصانبة،فجرءصورفيوحرافطقهم

اًنا!ول،اءةمثا-ندرءاالا-الظديمةالفلسفاتو!م،المثا!يهجهلووجهاي!يدنا(كمكلاتهدهحلاى.وه!صةلانهاتحللامشكلات

والا،اقصراقيالفلس!فةالقاريءيحطيءالاوارجو-ال!لسفةمهةالاقدميناوهاموهيرثةالميتمافصزيق!بةالفل!ءورةانوهو،مقالناصلمبهع

ين!وال!كوا&نتصماةجديدامروهي،الواق!يةاللعلمي!ةبمالفلمممفالىيخلياالعلومايىباوجوعيكون"الاولىاأ!لسفة"ب!ثمكلاتيرمم!مىماحلوان

اللاعلميوال!طوالتقاليدا!قىالمحالىير!طها!ليريريةو،هروبيةاف-!لاتوبتوربدايئدصنجدحبئاللحديثةوالطبميصةالايخ!ماعيمة

دييناوطارا!،ئدعفوبئب!بنها"ازالوقد!بقفلم،واللأ!مليالةلملمممفة3لالمثاهدها!،ائيوال!اهـءريبكلهااقيف!زه4

"وق!.بانهان!رفهاانالاوافكارءـمل!نميجةيرلآالضولفيكاكتقدي!اخطاء(ت!ثبيبتءخطورةمحطوالآالعو!صة

المتيالو!وو"ةالل!/خجاورموقفاللفلعمصةةباىقو)ضاان:الثانينوء-او2،النعلإلفيلخلطاو،الصحيماخفسصيواءنالانصاىلع!ز

مى-نوبهئوبهئهجهةمنالحيواؤاتوبيئ4بيتالانصانغروروضصهاالزمنمعجديدةأثوابالستثم،اضخيلامنضربااو،الضعويضمن

وعامالمج!أت!ةاثجدراسوقد،جهسمهبيمنالبدائيين"نقبلهم!ابر-صلبداتهاقائ!ة!اللماصبح!حتىوالمج!ن!الادهمانفيوقو!ت

جملةعلىإخوقفقفكيرنماانعلىهـيثةارح!اعلومامنوسواهماالنف!يى،الجص!مقابلا)ضمص!ىأ!الروح)4حسصوسىاالماديالواقعيالعالم

اج!ادن!مواففمخلفاتوهما،للمفكرنفسهولكوير:قيرمانيةروم!مائلصمالطل!!مابلفيالطبي!ةفو!ماعالم،الهاديمقابلىفياللاءادي

ولي"ىضه-"،لولموقفونتيج!ءع!ن!مالفكو،ا!د!فيا!ضادب!بن-لمقابفياطلقا،اللجزئيمقابلفيالكلي،الارضيةوالموجودات

!دهميئوشعب!ينرمنيوجدلاانهذلكوء!ى،فيءلامننابعاالموتوبعدا!حياةقبل"،عالم،اللفانيمقابرلفيا!اللخا،الئدمهبي

ا،نسى!نع!انبل،عاقلاالانمم!انا?جمعومحهاللطرحدودي!أت.(وهكذا...الارضيةايحبإةءما!لمي

ؤح!ى!الماضياءماقالىوء9!ده!ملىدرجيوظوره،ابدامتص!يرطلاييئمحبو!ذها!فلسه!ةهوضموعاتالانسانواخنوعء:!وق!

اللاء!لانجبى-سةايرأبرظونإدالان!طنقأر!جا!اقفي!دةالتوولبنوروضبمباعا!وةلب!دالجنوربهدهصوو،انقطعتولما،ال!م!نينفالواو

.سنوضحكمايقريباالفلس!فاتء!ظمفي"ضندةوذلن،الكتابدءمرخىبمدهجاءمنواخبارا!بدائيالانسانافير

ءسى-نالفكريالجمانبيعنيلاءوقفالفلسفةبانفواضا:اثالثاهـ-دهانالانسانظن،اللحديثةوالطرووالعلوماللدداساتظ!ور؟جمل

بل،ؤقطوعقلانيةفكواًلليستهيالفلسفةانيعنيوانما،الفلسفةفي-كانكما-فعلهالهاوصار،فعلأموجودةصقائقالعقائداوالافكار
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ث!97احلا!+455ءم!أ،5أأ"ا030لأي!م-لا934مأيماأ؟95!لأ-!ه!ايتكوناخرىعواملبج،نباحدهاالفكر،!واملمجموءةهي

751!كا.!.كاا!ائخارجيوالمحيطللفرداللب!ولوجي!ةاعواملواالعواط!"!لالموقف

فيللطومفلاسهفتناوبرمحضءووارسافلاطونلتقسيمعرضت-4فردأياوالفيلسوفتبنيورانالفردنطافىوعلىواللطبيعيءيةماالاج

ذهـفىفيالفلسفةوءكانةالصفااخوانعهراللعلومقسيم":مقاليجاهـهزهلاشعوريمةوحالاتمضدةمواقف؟نررءجرذاكاوالرأيل،ذا

ب!د،ف!ا27ص،6791ءشرديا!حلماللعدد"الاصببالمجلمة"التقسيمهواىعقيلهاواى،ومكانهزء،نهوظروؤطينهوركوتهلنثمطنتيجةؤ"

"الاستاذ"مجلة"سي!ناابنحتىالظسهفةومكانةالعلومتقس"وقداللعامةاتجاهاتهتكونانوبعد،وكبرقىانبعدلاحقةخطوةالا

68951علىوالانساى،لهالمهتعقياوتعقلهعلىورمممابقوقتفيوحددترسمت
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