
هـمصهص

لرعم!لى!يظفلهميفخىع!ي!؟

!قلركمرص!ماع!ىلرلمءلزللر!ى

بل،الاشياءاصلهوالماءأرفياللشرقيةالاءملاقوالطالليسقول-2-

ابتتاتجرائهومن،فيلم!عوفاروجرائهمنواللذي،المسطئةافيا!مو-قييمت!ينفيفقطبيسينعكس)م!(الآنحتىدكرتهماان

المشكلةباثارةفلى!فحابحثاالموجوداتأمولءن!حثههوالفلى!ةب4انبصداللطبييؤهنبةاللفكرلهذاالتأريخوفيبل11!فلسفيالفكر

ءضالىارج،عهايمكىوهل؟الاثيإءأصلما:!ةلإولالفلسفيةانتاجو؟ين(لمعروفالضقسمحس!بالفرسفيالفكربر-ندابطةفرضنا

ذاتبرنيتي3رفيفهيوالمصريينا!بابرلميينمءنوعناما،؟واحداو!لسوةانفكرةالىيخظراناوو!بعي"ئأقول،ونظمافكرا،قبلهها

الم!وديكونانءثكرثم.اكظري)93(!ا!وواىاتصلول!،!بطابعظوة..مقا!سادسىالقرنفيباللقاتوبطاليسا!يونانمعبدأتانما

بعضمحاولةوريخكر.ايوؤا!).4(علىرو!قد""فلسفمهاللعهتج!ىاواليونايخ!قىالقليةثمرةاللفلمس!ةباناللقولسإدوقد،وانهـادهـيب

(.مب04-.!م25)فيونهثىل،اللدينعنوالمداف!صبئاليهود،مؤيدونلهزالوماوا!حديثةالقديمةاللعصودطيلةاليونانبةوالاصا!ة

اليونانيسةاللفلسفةارجاع(ب.بم17؟-015)الا!دريو!منتانيحاولهـالذيالمعالاخرواللالريقالفريق1هذابينالجدلوكان

(مب.167-301)جوستينهدينقولرددوقد،اللي!ديةالىفيا!يونايالفكرمقارنةي!تعدىلاقبلهماالىاليونابالفكريرجع

الدينعنالاولالمدافجنمن(م.قي177حوايياردهر)واثيناءوراس3وصينعياأومصري!ساأوبابلياالقديمالشرقيباللفكرنضجهأطوار

.ارريحي)1؟(فقطلليساتي،التطوريينجملةسذكهالذيالمنهجاغفالمع،هنديا

***الفكرالىالالتفاتمحاوللةبلبثعضر!ضهمااعلاهالفكرين1مقارنة

ليكونكاف!أمروهو،الفريقينرأيالىوتلميحاتاشارلأتهدءوماالكتابةلهو!حتىالميادينجميعفيالفكرهذاوتدهـج،اللبدائي

بدأتأنسبقمالاستئنافذلكبعدتهيؤهاللذهنفنهحدودةصورة.بعدها

محددتماريخوضعوخ!البداثي،بالفكرالفل!فةمدىصلة،اضب،ا!ث،!ذاوجمفي،عريضطويلالفريقينهذينبينالجدلان

متمثلة.مفىالسادسالقرن!ذاوائموللملمسفة!لعلميةبدنعترلشكروعومالاولىبالدرجةارليونانيةالفلسفةأصالللأمدىفيبحهالليسهوالذي

"ربصدما"كأ(بهفيارسطوطرح:ااعريضةلخطوطأابيان،ومباثرة

مرء!قالاف،نتهأبلغمتقدمةمرحلةكانتالمنظملفلسفي2اللفكر!!-624)الإصطاليسيدعلىالاتبدألامفةالفكاننظرية"الطبيعة

وءاالفلىمفةبانالقولالخطمنولكن،وانضظاههالتفكيرفيمعقدةاروو!لأ!92(مؤرخىاغلبالرأيهذاوتبنى!6؟

منهذا،فقطالليونانيالجهدئمرةهوايىدينجميعفياوونانقدمهوكاذلمينز!لر).3"محسلالمميونانيةبالفلىمفةالمختصينممن(وكثمرون

النكليوا!علمم،إللفسهفةاناعتبارالخ!مناخرىجهةوءن،جهةجىونهوقوياوضوليضعهاناستطاعالذيولكن.ول)1فريمان

يحدثاكما-حديثااكتمئمفتلقد.فقطالسادسالقرنفيبردءاقدصاء!ابرنضمؤرخيناو!ضانابالذسالجديرومن.برئيت!32(

مناعتباراًايج"بحرفينثتتالثضاراتللسلة-"ثلاديرورانت)42(الخصأنوقبل.هذا)33(هنقربربادأيايرونوالشهرستانيالاندلسي

(.م!..،1-.035)الكري!ت!بة1الحضارةو!!(.مق.25)اللا؟سيبذيوحانسابتدأالمعاكساللخطانأذكربرنيترأيمن3ميما

غزا)الاخهلأوا!لثقافة،(.م!09.-.16.)ا!كأواف،رةالشرقبن،عئدقامتانمافالسفةأولاًنيرىفهو(.مفىالتانيا!قرن)

اي!ضاحفييفيفوهذا.(ؤ.م.0(1عامحوالياًيجهبحرالآخيوناليونماني".العلم"لث!بايئكتابهفيريمتاذالالىالرأيهذاعندافعوقد

بري!اليستلألصونانبها!حضارةانوهيالجولهذافي"!مةنقطةالا!طر!؟3(الىاليوناثيةوا!للهفةيربمارلممانكور!ورحاولكما

يصعبهفاجئا!ورا))كذلكاستوهيالطالماتمنبحرفيمفاجهاواد!ضاراتاوررافيا!موبدراولمنثوز4يسةدمدالرأيوهذا

وبقي!كأهوثقنهسوىحقوجهبدونرسل)43(يرىكماتفسبره،الدن)5

تدلغدغغزتهلهممفابهمالةر!يوناونيةكيت!!لمفلسفةمابش!مكلنظريركأبلرءع!الةمول!هاحمبمالآالليونانيىالعلو!مقالىنةعلى،التانيأيلراأضحابيعتمد"

بوجهالغربيةاللحضارةلألىالمن!نميالاوربيالمواطنا!قوميةالميولاللهئدسةوالفلكلمحىس!والمصرييناللبابليبقب!لوموالفلسفة

نءرنفسهامسهقلةعربر.بئاوهـبيةللعقليةوري!ثمةبامحتبارهاا،?موصيعتمدو!كما،افماءوا!ئاله!ودو.غك*فة،)36(والحسا!

!واجناسط)؟(1اللشريحضاراتعف!دطاليمسبهاقالالننيوهيم-الماءمناللخلقفكرةوجودعلى

حضاراتسلبلمة!بمامفىالس!ادسالقرنل!دالليوؤانيةاللحضارةانمتمثلةالكريت!بلأ1الخلقأور!اطيرفيوكدلك،لأ()7والمصريينالبابليين

منلتصفمنذوذلك،والطر)38(الرطوو*ومثلالذيفلكانوسالالهفي

وحضارات(الخ...الكري!بية)جهةمن"كأريحقولطةموفكأفكرةببنبطالرعلىيحتمدونكذلك.الميلادقبلالتالثالالف

مناللخ...وصينيةوءمريةبابلية،!يهاومؤثرةمنهااقدمقي!ة

العلعيالتق!مانأئبخأالمترويالخ!ريخ!طا&حثاًنكما،اخرىجهةالهلكرفيمهمادورايلعبالافكاروهده،واللعدالةالقدرعقالشرقييئ

.م!السادسا!لقونبمدحصلالل!بمماوارمنيوالاجضماعيبل،ا!فلصمفي.معا-طوريالا!والفكرالفلسفي

الفلسفة.وفجائهلآباصاللةالقائلالاوليقالدرعنبرن!بتدأفعوق!
.الملائمة)5((المح!ي!ةاللكروفتهيؤالىايض،.برجعثب!واملطي!.

ميالمشاركنأب"4فيلشية11بالحضاراتلهاصلةكلمنكوااليونانية
**

وق!اذامفيداوليس،قاصلايىاوجدلهذاانارىاننيءلىمشابهةالمهمليسانهفيالصددبهذا4حججوتتلخص،سابقااليهما

علييجركبظلواذا،الفريقانعندهاووقفاصطنعهااًلتيالحلأودعند."الاداب"منالماضيالعددفيالبحثأمنالاولالقسمراجع*
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مواصفاتحسب؟لىبعاألمراحلهذءيجعلانهوبهوزيلبثولاالفريقهذامنلواحدنمنابالانقرأعندمايسلكهانجدءاتيم1ألطريقة

تكونانالحنبمبالقطعيقوللاانهالبدايةمنذنفهم)انعليناولكنمعينةواسلوبا،م!وضوعااللفلسعياًلفكراصولعننتحثلاننا،ذللك،ذاك(و

بريانيخطشكلعلىهيبل،وفجائيةحادةنهاياتذاتالمراحلهذهالناضجة1واللقوانينوالعادات،النظمواصول،العلماصولوعن

بعدهايماهتصلةمرحلةكلونهاية،للمفهمعمليةا!ننقسيم،عمليمةصاعدال!ساوسالقرنمنذفقطكوللشياختراعهاأوالكتابةظهوربعدمامنذ)

ونظماراءجلولىانعلىءلوكد،ورستواهطقرةبشمكل!ليسهادئاصالاا،الوراءالىكثيرةاتخطوابالتنقيبنمميراناذنفينبغي(ق.م

قبلها.التيالراحلفيبعيدةتمتفررةكلاللعلوموامكنتضااستطعناكلمااللقدمفيبالغةاحقابفينمالرين

مععنة،لواصفاتوهقااربعاايخمساالراحلىهذهيجعلانهقلنا.لنايشنىحتىوسواهااللبدائيةالشعوبدرالسةمثلالاجتماعية

الانسانشطرةلدرجمةرلمحقاالنهوهذايقاكسالفكرلنموبالش!بةفمثلاتومروفيللكالميادين1ج!فيالاتساننشاطاتبواكيرتلمسعندئذ

؟لراحلهبم:وهذه،!هكذابرهاءلومحيررجة،الفكرةسعة،اللطبيعةعلى،المجالاتكلفي،الانسالياللفكرتناميتخططقي!ةمعلوماتلنا

ومعرفةوفرزنتهاوتسميتهاوتمييزهاالاشياءادراكفيتدرجهوجزئيات

افكا!تحليلعناليهاالومولو*لممكنال!فلىالرحلة-آتحيطهاتىالبيئةمنيضرءومايفيدهماومقدار،وعلاق!نها.خصائصها

اًلتفكيرسا:يأتيبماالرحلةهذءو.نننميز،المعاصرةانههـافقىالمجتمعاتارطريقهذاو!لوك.لهواخضا!ااهاصكليفهفيتقدمهودرجات

فييزلللمالاش!اءبينالهييزفانوكألن،تكونهبدايةفيزالطماان-جد،ق.مالسادسالقرنالى1سنصلحينماانناس!رينا

علىالبدائيعندألاسمتنتاجاتتسمنن!د-2،كافوغيرافنكويندورمنهراارطويملا!حارهعرسنيهلملايينبلألاففيالانسانورء

-3،عنهاافكا!هوتداخلاخضلاطوعلىألاشياءبين!عوريةلامقارات.!،الفكريةاللعمل!ات!فدممجالفي،اللطريخفبلماأفوار

و!ةورناساسعلىبل،التكنيكاساسعىالتصميماتتدلاالمنا!ع،واالحرف،ا!نظم،عليهوتعرفهاللخارجيالعاللمعنالتجارب

م!نثمةوليس،التفكيرعلىالللالئعورفيالدواوعتسطر1،اللعاطفةوا!يتسالادببمالحكموتطوروالاخلاق،والادارةانتنظيم،اللعقائد

ودائماهناك-5،الحقيقةيقينيةاوالأحكمامللفمانموضوءيةطر/مةهـذءفيالانسانفدمهماانسنجداقول،لأللخ.العلوم،الخلقي

الىالحاجةضفطتحتعقلئدهيونانعلىالانسطنتشجعنفيةعواعليبقى.حيثوا!ظ!ةا!طورةمن.مقالسادساللقرنفبلالمجالات

مسن4بنويتمونوبذلك،اثموداليهايدفعهالمحيالاعطلتبويرهـذهأو،ذاكاواالجنسهذااوذاكاوالبلدهذابانالقولميعه

.المحيرةالمو"قففيالعقليةوبالراحةبالوحدةالاحساسهـ-!كاقولاا!خ...وا!سفةاللطمأنتج،تلكأوالقصيرةالفترة

وفيا!صىاتهبايفيالسحر!ظ!هـفيالمميزاتهذهببعضوس،واكيه،بيانمزيدالىالوضعهذافيدقاريء11يطمح!ولاصقا

ارافر.!كيرناار،رجيارر!عوواء!وجودةتزالوما،ا!لوءب.قليلبعدغليلهيشفيما

،*،

زالماالتفكيراننجدهنااللعامأوالمشمنركاللحىمرحلة-برحيباصدرهاكانمهماسواهاأو"كالآداب"مجلةبامكانوليس

العمليالسلوكولكن،بعدتتملما)صحيحالالشنتاجوقواعدمنطمعيرحتىالانسانكانمدالانسانيالفكرتطورخطوطلتفصلأتتتسعان

الاستفادةمننوعاظهراللفكريمةالرحلةلهذهالمواكباوالوازيالانسان"اووفةبمدمما"عادةلسمىما!ترةحتىتقديرافلعلىاو،اليوم

علىالقدرةوركشيءالمرحلةهذهفيظهركماوالمقارنةالتحليلمنرانكيف!حرفةاسشحالةومع.بعدءمما.مقاللس،دسالقرناي

العاممةالافكارفانكذللكالرغبةوبينالاعتعادب-ناللفصلالسةدرانالاعناوبعدهذلكلانقطاعويفكرونيعيسونالث!ائيون

بينللربطكافيسةالرحلةهذءانسانالي!ماوصلىالتسجلهوما،اللحديثةالعصورحتىزاللتماالتيالبدائيةالجماعات

بينايداخلي-الترابطمبادكلإ،لكنالمباشراللعملواارو،بقةالخبرات،المددهذافيالتفاصيلغنيةصورةلاعثاءكافيةعنهاا!باحثون

ولذلك،العطيةالحاجاتلستوىامنامحلىالىمد4تحلللمللاشياءوت!ورلننذةخطوطايؤرخوهوهويهوزالاجتماعياللفيلسو!انحتى

اللعمل،فيالمتضمنةاللفكريةالعملياتانأي،تأمليليكنلماللفكرفانفلميزالوما،صفحةالثمانمائةكتبهاحدفيتجاوزالبتري؟لفكر

اسميستخدموهوبهوز.دلالاتهاولاطبيعتها.فمتحنلموراًءهالتبم1اواللبدائمةالجماعاتعلىالتركيزكلركزاتهمع،حتىمنشبمءالنفس

!الغلسفةالعلمءمرقبلالفكرحالةص!لو"المتعشركالحس))كثيرابهسأستعينلاننيغيرهدونبهوبهوزواتمثل.تقريبا!حدها

اللطمليين.تقديرعلىلتسماعدناوتطورهاالبدائيةاللعقليةفيجوانباجلاءفي

:انشارر!لمجماالتفكيراولتصوراتا/هرحالة-جمامدىوعلى،نهبداياتتسجيلامكانيةوعهم،إرفكراستمرارية

تنظيملاعادةالانسانأالليهماوصسلمرلخين!ضالر!وةو!يهوفوع!افيفاصلةآثمارمننضجهابعدحتىعموماالفلسفةفيخلقه

والفلسفةالعلمعلىالثانيةالمرحلةهذهوفنظبق،ا!برةعاللموصكوين.وطرقها

جليلةاشياءقدمتعكانتوانا،رحلةوهذه.اليونانعندالطمليين*،،

اللفك!وعالمانهبمعليهاالمسيطرةالبالزةارظاهرةاوالخاص!ةقنيقهـما.)46(،،ا،مهيلا3ولأ057ا+هأأدا":المهم1ابهكهفبم

الافكارانبرحمث،والخبرةالواقععاللمعنمنفصلااصبحوالتصورات،التنظيمولاغراض-ا!ف!لريادة-وسمهايمكنالتيالراحلهوبهور

يستئدا!تفكيرواصبح،ا!خاصعالمهالهاتكوناصبحتوالتصوراتالراحشلهوبهوزيقسماقولى،-ومصطنعةتحكميةاثلةان--مع

،ا!رهتقدمهعما!ئف!سهامستقلةتعنبررءباديءو!واءداقي!ىكأعلى-مرا!صلخمسالىالشرىالعقلأوالانساني؟للفكربهامرالتي

والواقع.اللخ!بوةعالمفي!هاوجود،...الاورقىهدهكانتلوحتىكرمتاوكستبمراحلبعيداوقريبمنستلتقيالراحلهذهوبعض

اوكسمتيسميهالتياهيالحقيقهالىللوصولالجدليةاللطريقهوهده-:هيالخمسالراحلاوصده-المعروفةالثلاث

.ـ..الكتابةقكل"امجتمعاتمرحلة-ا
الاحيرضسدتعقبالتيالرحلةوءـكي،الميتافزيقيهبالمرحلهمت

."اللملميةاوالوق!عيةالمرحلة!أوتقدم((ادخرافةكؤمرحلةوالصينوورصربابل،اللقديما)شرقفيالعلمبواكيرمرحلة-2

القديمة

الفصمالالىهذههوبهوزانتارةانملاحطةتفومحناالاالمهم1ومنالررنمنخرةالمطاطوارهفيالشرقفياللنماملمرحلة-2

فييستمسالرحلةهذهفيالواقععالم!وايتصوواتاللفكرعاللموالهندوفلسطينالصيئفي.مقا(!خلكل-ى

النشريةالمعالياتارزمن((ديوي"محنالمقالهذااولذكوناهماالف!نالاغر!ديالمنظمالانتفاديالتفكيركلرحلة-4

وا!خرافة،الاسطولىةألىقادالذي1،ا!تخيل!يق:تطريقياتخذتشكلامتخذة!شرالسادسالقرنمنابتمداءالحديتةالمرحلة-ع

المدارسفيخصوصابعدفماالليونانعئدالكلاسيكيبنت!كلهافاللفلسفةمستقلا

37



اتجموبالاشياءتمسكانتيستطعللماذا":هوللسحرا!ثانيابىأهذاماكلاثمرتاللتياللعمليةالخيرةتراكموطريق،المن!اليةالطسفية

وهذا"الااوهـ4شذيهاتجعلارالاقلعلىفتستطيعلعدوكترجع.الانحتىتقدممنلعمليةواالطبيعيةا!لومحقس

فاذا،الطيناواللخشباوالتن!معاوالمعدنمنيكونقدالمت!يهعلىالخيرةتكويناعادة"رحلةويسميهاالرابعةالمرحلة-د

فيثيراللظحصلهسامواوس!نافيهمخرزتأو،ذورممتهاو،احرق!همن!واضحبشكلتكونتاللت!ي،المرحطةهذه.شميز:تجويعبياساسى

الانساناندهـ-كعلىالامثلةرمن،لهاووبهفياوا!ى-جيهصاحبال!مليةالت!اربالىالافكاواوجاعب!حاولةللجلادمخترالمسادسا!قرن

وا،النار!شمعلبا!ا!شمساشعةمحلىيحصلانيحاولابدائياصوءمنتلقيمماجةدراسالىعلىالاقكاوتلكمحلىوالحك!دولدنهاالت!

ناهـوهناوالمبدأ،(381ص)صغيرةبق!ةعلىالماءينثطربان41يهتملااللفكرانهوهذهالتكويناعادةوجوهر،اللخبواتهذهعلى

علىالماءفرش،واحدشيءهيالممفابهةوا!م!لليساتالمفلمبلآالاياءت!مبواسظهاا!ءوالتجاربالعملياتوبطبيعةبل،فقطباائتائج

،واصنطافىعلىالمطرلنزولبدايةبكوناللبدائبمعندصفيرةبقعةوانه،لل!غيردائماقابرلاللفكوبانالا!نرافمع،النتائجالىالوصول

كالهاويقننل!كانه!كرمهأوواحداربااللبدائييقتلعندمانوكذلالتجرنجةاواللخبر!وسعةطرق!فضرةكلصيويخضع!ينح!د

هـاكلفان،باربعأويرجلينكانتوسواء،الدبنوعجمعركوممستويةمعشةلمرحلةنتائج؟ونتيجةالاهيماالافكاروان،الممكنة

،الاولطورهفيكاناذاتيةامندألانجمي!عهايصيبمنهاواحداصيبلهاالسابقةالمراحلا!وار!!بعيدالغووجنورهاولكن،ناضجة

الواحد.النوعداخلالافرادالبدائييمميزب!كثالنغجمنيكندلمهوهذهينالتياعادةورحاولةوهدف.-قليلب!دسنوضحكما!

الناسيوهـدرمزااووابط!ةماطوطمجعليمكنالطريقةوبنفسيظوهـالاربعالر(حلهذهانبةاللخاصةبظروفهاللفكريالليناءربط

وا،القبيلة)الانسانيقومبانوذ!كوالانسانالدببةملوالحيوانات.والاخلاقاللدينمنكلتطورلتفسيراربعمراحلتقابلهاوالمعرفةالعقل

فيموجوداكلهلدببةانوعيصبجوبهذاالدببهءكدبباكل(اعشيرةا!هلا

.(والدبثةاللعشيرة)يرفطانوبدلك،القبيلةإوالعشيرةلكيم،اخرىصيلتظالىمحتاجازالها،لسقنهالذيالكلامهذا

اقيالصفاتفيالبدانيبرأيميتعلقللسحراتنالثا!دأامااكتشفهمااهميةي،ا!بدانياللفكروشاميتطورجزئياتعلىايديناففهء

وسلوكها،صفاتهاسببهيومؤلراتقوىتوجداءالانئتدفي،للاشياءالفكريةالمرحلةواهمية،م.قالسارسيالقرنقبلالانساناخرعهاو

والالفاءالموضوعاتعنمنفصلةلكونالارواحثأنشانهااللقوىوهذهوالتي،القرنذللكحتىبعدهجاءومنالبدانيمالانسانوصلهلالتي

لاغراضقستخدمانللذلكفيمكن،ألليهاالمفاتهذهقعودالتي،بعدهاواللرابعةدللظلثةالراحلالىالاسمانوصللماو)ولاهابمونها

السنيتقدمعندما!لثلا،اخرىاشياءالىنقلهاوءلمكنالسحرعلىستساعدناالبدائيالفكرجزئيات.نوض-انبل،فقطهذءوليس

واالموتملابسصنعالفتياتالفتياتالىيوكلون،قديماباللصييينيوصفاللذي"للفكرللذللك،اللطمليةالفلسفةبهت!ينمامدىتلمس

قتؤخرالملابسهذءالىسينتقلوتمجابهنفتوتهنمنجزءالانالا!ان!ياو،الموضيعفيسواء،د*ونمن"اللفالسفةقبلما"بانهعادة

وباءاو"رض!ئقلالساحرمحاولةتقومالاساسنفسوعلى،موتهم:اذكل

للسحرالتالثالاساسفهذا،آخرمكانفيابعادهاووحرقهحجرالىاللبدائيينحياةمناليهاالوصوليمكنالتيالاولىالراحلفي

وهكذا،لىوحابعدءضبحلماثرهبماو،تأثيرذاتروحاالصفةيعتبركايتالمسائلوهذه.ألحيويوالمم!بوالسحرءلطوطميةتسيطر

المذهـبومرحلةا!سحرمرحلةبينوصلحلقةيشكلالمبدأفهداانلمحيمالاجمالوجهعلىاس!مهشلخصمعينفكريمشوىعلىتقيم

ألحيوجمما.،والمادةالعقلبينيميزيكنلمللديناالموو!ةمراح!اوطفيالانسان

رمئهكليرجعان(بنوعيه)الحيويوالمذهبالسحرانوالمهمعندهـعلىتعتبركانتكلهادهذه،وجماد-ويباتوحيوانانسانبين

اًلسحيقة،طوارهافيالانسانللدىا)عقليدلمستوىنفسالىرئيسيمنبنوعمتحدةمحندهوهيم،دنايظهرمماأكثرمتفاربواحدمستوى

،النظرياتلكوينلحوالاوللى4خطوافيبدأوهوالبداليذهنففياللسحريستخدمهااتيالوسائلهيالروابطوهذه،اللخف!ةالعلاقات

:اتجاهان.الطوطميةقي!امالممكنمنجعلتالمنيوهبم،((37صهوبهـوس)

للشبمءالمكونةواللظواهر،الشيءصفاتالبداليطخذ:الاولاعلىمرحلةوفي،حيةكموجوداتكلهاالانئتياءيعاملالبدأئيوكان

التبموالاسماءالكلماتوحتىبلالنئبمءحولوالافكار،(المطرمثل)رودبطبعضمشوهااكاادريدركاللبدائيموكانبالارواحهسكونةكاشياء

الاشياءمثلحقيقبموجودذانظموضوعاتالىويحوللها،عنهبهايعبروالحثمالتحليليخطىءكانوانبعضفيبعضهاالاشياءوآفارالسببية

تكنللمالاعراضاو،ايصفات،اللجوهر:فمقولات،للهاتعودالتيكمل،خفيةدوىالىبعضفيبعضهاالأش!اءتائيراتيعزواجموفيعزوها

التشخيصكائالاختلاظهذاوب!مببانذاكبعضعنبةضهاإمتميزةهذوفيا!ذاتيةلميدأصنتوهةصمورابل،عحورةويطبقيدوككان

ليسهوالحيفالشخص،متطردةحالةغيرهوليسالشخصانيمةاووفيما.واسعنطاقمحلىاهـحمردعملإات!اولتهالمقنعالتف!بيرنجد

.وانوضوعات،اللجوانبهضلعددموجودمناكترفىظهركماوالفهه!التقكيرءلىالمععتوىهداوابعادتطبيقمالظيلي

4متفرفالاشياءيبقيانفيالبدأئيالفكرفنتلكدلكءاقنانبممبادىءثلاتةتمييزيمكنةالسحرعملياتعليهاتقومالتبمالاسس

وافأرةيصيرفالاناء،ذاكالىينقلبءا!تنسيفهدا،بعضعن!لكل":هكذايصاعوالميداولهصما،؟+هأ؟،93،ولحأيسمىماهو:الاول

نادونواحدةطبيعيةهـويةذاتكانهاالافياءهعيتعاملفهو،مجراهـلمنفاذا،"فبميوثرفهوتخصنيمالتيالاشياءفييؤترأويعملما

البدائيعنديعنبملبماللشيءهذافكون،بينهاالطبيعيةاللفروقيلاحظفانهماواحدلشبمءجزئينيكوناائقذلجيدامت!ليننئشئ!انثمة

اللفكويكنلم.وبايجار.يحرقنيبحرقهوهكذافيهم!يشيئلان-اللس!حرمزاولاعتقادمي-منحمدينانالصالهماب!خىييقيان

سبب،وعلافةصفة،وصفةجوهرلينالتمييزالىوصلقدالبدانيقلامةفمئلا،ا!خرفيافطئميرحصلاحدهمافيالرناادااننابحيث

فينجدهاالتبمالئئائياتأوالتمييزاتهده،واخملافتشابر"،ونتيجةالقلامةصاحبمبمالتماتجيرحصلاحرقاذا،مقصوصفنعراو،ظفر

!حاضر.االموقتفيعملياطفلكليدركهاوالتي،المتمدنالفكر،للمرءيعودماكلمحلىينطبقوهذا،المقصوصالشعرصاحباو

381(،)صاللحيويوالمذهبالسحراساسهوهذاالتمييزوعدممف،متقومهذهفكل،اسمه،مورته،ظله،طعامهبقايا،اسلحنه

فمثلااللبدائيذصفيتختلطالواطئةالمرحلةهذهفيالمقولاتانواكررانفكرةعلىيعتمدانهنجدحللناهاذاالمبمدأهذا.نظسهانممحص

تصبحالصفةوكذلك،آخروقتفيعلاقةيصبحبروهرالآلىهوما،مستمرةالاثممكالمنبكلتبقىشعحئينبين"رةربطتالتبماللهوية

ظنهاالدورهذافيبا!فعلكونتقدالعلمةالافكارانفمع،جوهراا)صاحبذللكهويةفانصاحيهمنجزءمرةكانالمقصوصفالشعر

.(386ص)الاستعمال1هندثابنةوعير،المعنىواسعة.(381ص.هوبهوس)ايضاقصهبعدالثحعرفيتظل

فهااللدهـجةاللعقليالنمومنحدالىوصلتالعلياالحيواناتانومنطوقالذات!يةلمبداآخرتشمويه!لىيقوم:للمسحرالتانيوالمبدأ
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الرمزمشنخدماكميدااللقانونيبشكلهفوفد")47(بارمنيدسمثلهذاوتستخدم،والمكانيةالزمانيةوعلافاتهابهاالمحيطةالموضوعاتنميز

.(مهوم)محامةقاعدةلليعيدالاثسياءصغاتقويةبدرجةتغهمفهبم،سلوكهافيللقيادتهاالتمييز

فهسي،واللعمليةالتجريبي!ةالعلومعنيفالالشبمءونفس-؟فيماءهناكانيعرفعطشاناالكلبيهـونفعندما،بينهاوالعلاقات

لهيكنلملماالاسماءبو!عقاموانعم،اليونانهخترعاتمنلليستوانه،منهلهاسكباناستطيعاننييعر!وهو"الوعاءهذا،)

آلا!منذومزاولتهاكتشادهلملماالنظريةا!صيغووصفوا،اس!مكذللك،لرغبتهويرمزانتباهبميجلببانذلكالىيدلمحعنيانيستطيع

كما،)8((جديدةأكنتعئ!اداتا!يونانفلاسفةقدمطبعا.فبله!الس!ينيعاملهمالراءلانناالسائلوالماءالصلبالاناءبينيميزانيسمتطيعفهو

،الخبراتتجمعمنالتطورسنةفهذه،قبلهللذيبالنسبة!ركلقدمالنوعيهبالصفاتيهتمافهاهوالانسانبهيختصماولكنمختلفة،معاملة

اكتشمافها،ومحاوللةالطبيعةمعالتعاملبمعنى)اللعلممبمالخطولكن"صلب"مثلاسماءلهاويوجد،دلاشياءتتمايزبموجبهاالتبم

!لىحتى،وتج!عالخبرات،!ا!التك!فمنهاوالاستقادةوفهمهاحللا!نوضيةالصفات!ذهوأننعريفالاكتشافوبهذا."سائل"و

نا-الارضوجهمحلىالانسانبدأورنذبدأ(حكمبماو،اسطوريشكلالعهـلبقيوبنفسالاولليةعناصرهاالىخبراتهأونجاربهالبشريالعقل

لمميطرةمنتقدممابمقدارتقاسلا،اللعلميةالكشوفان،-بددكانيوصفشيءهوفايصلب،معاالمجزءةألاشياءربطالوقتنفسوفي

ماانبمعى،مقارنبمتهـعكلبلى،مطلقبمشكلثممابهمااوالل!يعةمحلىالشكلوعنوالماءاللهواءمحنيخننلفوهو،والطريقوالبيتالاناءجمه

مقياسيلهليسالطبيعةعلىسيطرةاواحتراعااوعلمياكشفايعتبرالرئبمالعالميجزكطءالمقارنةالعمليةلمحبهذء.الاخرىالاناءوصغات

تحرفىالنارانالانسانمعرفةفان،مفادننسبيصقياش؟لواحدفكرةوكلالافكاهـ.امننهـكلاماالصناعهـرهذهمنيكونومحناصرهالىالمدرك

يودبيإفلانياالنباتوان،-محلصيحدثذاتهبحداللنار،اكتشا!-توجدالاتانياءعنلعبركلمةيوجدانهوكما،بكلمةاوباسم.نس!مى

ياعنتقللاالاوللللاسممانواهميتها،علميمةكشوفات!تبر،الموتالىتجادبنالمحانوهكذا،وعلاقاتهاو-!فانهاوظائفهاعنللتعبيرطرقكذللك

وااووظرقةالاوانيقانوناوالجاذبيةهثل،حديتعلمبماكتنتمالمحط،مألوفةمعينةمقولاتضمنتقعافكارالىتترجمالليوممةوخبراتنا

الربطاوالناراستخداماو،المحراثاتراعفلنوكذللك،شابهما،جواهر،علاقات،وظائف،وامحمالهماشخامي،وصقاتهااشياء

الاختراعاتهذه،العدداو،اللغةاختراعأو،والقصولالزراعةبينواضحبشكلوأحدةمرةتظهرد!المقولاتهدءولكن،نتائج،اسباب

الذيالعلميالتفسيومناهموهبمحديثاختراعايعناهميةلقللاولانظريالاوصلقدفيهايكنللمواطئةبمرحلةمرانهرأينافقد..نام

اًلخ.بةكرويةألارضانمعرفتهماو،والكسوفللخسوفاليونانقممهاستخدمتلكمناعلىمرحلة.للتهاثم،الاشياءبينالتمييزالىعمليا

،المناخرةالانتاجوسائل"تاكهةمحندناتيموالنيالمسائلوجميعبهاعارفايصبحانهـلىطويلةمدةعملياالمقولاتهذهفيهاالانسان

علسى،النواهي،اللجامدةالسلوكانماط،،اللبدائيةالانتاجمحلاقاتودقاالعمليةخبرتهفييسيركانأنهاقول31وبوضوح،للهاواعيا

عنالاوائلاجدادناقدمهاالتيالاسطوريةالملاحظات"لابو"شكليدررفهو،بعديعرفهالمكانوانالمقولاتتلكمعتتنالسبالقواعد

ششاتجمعهامن،فكرناكونتالتيهيهذهكل،حوللهمدلموجوداتويدركواللخيل،والناس،والتلولالاحجارمثلاللحقيقيةاللجواهو

بالانتقاصالمقالىنةفيالغلطهذاغير)مبرراىهناكوليس،شبمءدوقيانقبلالتريعةواللحركةوالطولكاوصلا!ة،خصائصهاواعمالهاصغاتها

وااللغلسغة(والعلملجعل(السحمقة1عصودهفيالانسانخبراتمنوهذه.عامةكمعان،علاقات،صفات،جواهربكلمةسمعقديكوفي

واعداهامابكلايصلةمقطوعةمع!نةق!رةفيتبدأ"العقلانية"،يسممهاللمكانوانللمقولاتوفقاالان!مانفيهامحملاك!الرحلة

هئاد؟"!يدهماذا.ائينبمعملالفلسفةان:برنيتيقول!قبلها.(385!ي)اثتركالحيبىمرحلةتحمىنكلياوضعايضعهااو

فلسفة:كلمةعليهماتطلقانيمكنالبشررلأالفعالياتمننوعانمهي

الوجوداتاي،وا!خنرةالواقععنالبعيدةالتصووات-آعرضيةالاوهـى:مسالتيننحديدفييفيدنلن71حتىفلناعما

،امتدادعشدهمهيبل،فقطنعانالليممحند"نوجدلل!وهذه،الماوراي!بعدبمايسمىهاصلةمدىهيةوالثانية،؟الفالسفةبدأتتىوهي

السابفالمراحلفيب!دهجاءومناللبداليالانسانوتصوراتلفكر(محندنااإباطلةاللنظريةحبم.قالسارسالقرنبعد)الغلسغة

.اإيونانعندالفلسغةلعصرنفسحمسبمق.السادسالسرنفبل)ا!فلسغةقبلبمايسمىبما

اللخوالحرفالطنيعيةكاللعلوم:العمليةالتجريبيةالمائل-دطالاطرافجميعمنعنهمرضياالسوالنجعلاناردناواذا.(النظرية

جؤب"كلانوقلناالان!مانيدايةروءبدأت،تدرجيةصمعيةوهذهلماالمنظمالغلسغيالفكربهيدينماهديةهياوثانيةللةالمسأانفلنا

علميةتقللا،الخياطةقكرةاو،الحياطةابرةاخنراعل!لصغيرةمحلىبناء،يلبممانقر-سالانلمكنالاولىالنقطةيخصدفيما؟فبله

مسحتوكر-اخ!!عووالذرةفلقءئعقلينهطوروالانسانحياةفيواثرافلاسفةأو،اليونانوان،ايونانهعيندالاا!كران-1.!مناهما

المفارنة.هذهفيالاء!تباربنظرالزمانبمواللقدمالتطوركآنوابو،اللغكرحلقأتبدايةيكونواللمالخصوصوجهعاىالليونان

الفكوعيئللقدنعم،البشريلللفكروالوضوعاتالمش!اكلتعيين-3والفنوا!ديئوالاخلملاقالفك!ظلحلقاتسلممصلةبعدوسظىحلقة

والدينيةالاجتمامحيهالوضوعات"اللفلسفةقبلما"المسمىالبدائيعلىيدلومما،حقةبدحلقةفيهاتتسعا!عمليأوالتجريببموالعلم

تظىمناليهوصلبما-الفكرذللكوفرض،وغيرهاو،الميتا!يزيقيةالت!ببرألسسانوهي:التالليةالحقيقةالليونلنيةالاصالةنظرية!الاة

وبهن،والرجل(لمرأةبيينوثنائية،ومنونوحوف،وطبقاتواخلاق،الاشياء.لسميةهـل!"الغلسفةقبل"يسمىماعصورفيوضعت

علىاثره-الخ..اللظبيعيوواء،ماا!يوبين،والللاماد!المادياكادر،تقد!اقلعلىعط!اخصلئصمهامعرفة،بعضعنبعضهاتمييز

ومحيهمودرجاتفالكيرهمولفى2وحدد،ب!عدهمجاءومناليونان؟لفلاسغمةوهوم.قالسادسيالقرنقبلالانسمآنفانكذللك،بينهافيماالعلاقات

هوالحروب،الممرأةولمخلف،وانطبقآت،العيود!ةان،بهمييطلماوالمبادىءالم!ولاتعمليىكأمرأولةزاول،مخا!فينامحندالفلسفةابتداء

والخلودالموتءىالخرافمةواتصورات،خارقةللقوىواللخضوعلهااكهادرمحلىيدلماالىمتأخرةاطوارفيمهذءووصطتالمنظقية

وا!لالىااللخ...الجدي!ةوالولاداتوالننا!صخالاخرىواللعواللموزواعتهوهندستهوفوانينهالحلقيةاحكا"فيذلكيتضح،تاماادواكا

هـتعصورتركةالاهوماوذأكوراوعيروسواهاالزرامحةفيالمستعملةالمئطقيةاللقوارووورهوضعل!موىلليونانيبقولم،وحرفهمنونهوبفية

يريعدهاجاءومناليونانعةألغلسفةعنهاتعسلم!هاالغلسىمةقهلتسمىخذ،الشكلوضعاي،منطعيةاورياص"قوانينبشمكلرسمياوضعا

هـقياله!عظملئدررالهممائلبهذهاوسطوأوافلاطونككرمقارنةوتكفيأولمقن!وهبشكلاسالم!ه!لىالناش-ءأمللقد،الذاتيةمبدأمتلا

مختلظءوالمنهسجمختلفةالتعاب!يرسنجدانناصحيح،وخطورتهاواضمحاعملإااس!تخداما(سنتخدموهتم(اءلاهالمسحراسرانظر)الامر

ضمنمنسمجم!م!قبرئنمكلموضوعةالجزئياتوكل،هرتبةوالوضوعاتجاءتم،طويلةبمدةم.قلستآدس2القرنقبلقأخرةحصاراتفي

اللجواهرمحنيفنعشالذي،اللخبيرانالا،موحدهيكلأوموحدةملسفة،المبدأهذاالىنفسهلارسطواليورنانفلاسفةبصضسبقمع)اوسطو
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،الاخرىعلىاحداهما-رجحلاهيزانككفيومتع،دلتينازلليتينوالمادةاهدافوحتىبل،وموصوعاتجزئياتمعظمارزسيجد،المظاهرعنلا

الانمصانيلبثلمثم،مادة4يااوالماءءنءمنوعاوكصصانعوالاول-المنالليةاللفلسفةاعمدةوهـم-وارسطو،وافلاطونسقراطفلسفة

اهـ-،دةخاللقواسش4،الوحيدالازليهواللهيرىءمارن1ذلكبعدمعظممحندكاملهاواليونانيةالفلسفةنضجوعوانتقريباا!نحتى

.)53(للطبيعةالخارقةوفوتهبكلمتمه؟للبدانياللفكرواهدافوموضوعاتجزئياتمعظمنفسهي،المؤتخين

المثاإيمةفةالفلسيدمحلى-رمدلمحماب!صقراطابتداءافل!هفاتاان."الفلسفةقبلوما"

هنبعيدةالللاماد!الالهفكرةثبتأنسوىتفعللم-انتحكالها!كللمالليونان!ةالفلسفةانالحصرلاالتعميموجهمحلىالقولويمكن

وا!صفاتالمقدماتنفسعننجمتالمتيالتناقضاتهده)التئلقضثاتأوجدهاانضىوالمشاكلاللقض!ايانفسىوتنظمتمئظقانسوىتقعل

اللرش4اىقذل،اللفلسفةقبلماعصورفيللاإ"واعطيتوصفتالتيالقضايابهدهالت!سليمعلىمعتمدةقبلهاكانمنوراوللهاوتصوهـها

اللعلا--ثموان،والمكانالز!انخاوج،ماديغير،ازلي6ثاىت،كامل،الواحدالالله،والاللههالعلياالقوى،النفسوجود:"!تلوالمقممات

متكثر،،متغير،ناقص،ماديةاللعالمايأنههع،معلولهاو،فعله،اللخطهذاعنادونانفلاسفةمنقلةالايشذوللم،الآخرلمالعل

كيف:!ل:فاكلالتمييزكأهذينمنفحدنت،وءكانزممانفيرالهاتاماتخلصااللظليرهذامنمتخلصينالقلةهؤلاءواعتبار-

اللخير؟منوالشر؟الكاملمنوالنافص؟الللاماديمنالمادةيجيء.-)94(المؤرخينمنورداخذموضوع

فرصأواذا؟لاحقوقتفيالهالماوجدانهمعثابتاالمهايكونوكيف،**

المتغبراللهيعلموكيف؟للهمطولايكونفكيفبالزمانقديماالعاللموبنبينبمالتفاهمه!وزيادةلللالتباسدفعاسا!ومنان

،للجزئياتمحلمهيكونوكيف؟ألموجودغيريعلموكيف؟ي!-وولايسمىفيمااللفلسفةقبل"ابقايااهمالىباجمالانبرانسالقارىء

،مادي،مكانيزمائيوالعالموينظمهالمادياللعالماللهيحوكوكيفوالتمثيلالتخطيطسبيلعلى،باليونانابتداء،الفلسفةبعدبما

اًلعويصةكلالمنظبعضهذه؟مادياولليسمكانيااوزمانياليسواللهبعدهوماالبدائيالفكروبقاياءثاروكلتفاصيل.ن!دادفان،الحصرلا

بقىاللاوووالمداوسبينبالف!لاثيرتوالتن،.نثارانيمكنافنياًمكانياتيلهتوفرانمناخطرامربعدهمجاءومناليونان!رفي

مثلهامشاكلمنيسيرجزءالمشاكلوهذه،)(5(اللخالصةوالفلسفيةأشياء"صنمحندنابمانقنعاناللخيرفمنحالكلوعلى.الضئيلة

القولهعوالعاللماللهبين،الثنائيةبهذهالقائلينعلىتثارانيمكنةهبمالبقاياهذ.،والطئراللطثيرعظمعلىناطقةوبقاياواضحة

تثرائويمكن،فقطبالرماناو،وباللذاتبا)زمانهحدثالعاللمبانحدودتعبرءلنفوسانفكرة،والندنالنفسبينالثنائية-ا

بوحدةاللقائليناو،اورطوناو،ارصطوونهبعلىءنلهامشاكلقبلوجودهافكرة،ماديةولاوخا،لدةبسيطةوانها،والمكانالرمان

محقلياالقبولمحلىالميتافميزيقات!ب!بحيث،واللفيفيينالوجودباللجسد،تلبسهاعامة،بصورةاكطيئةولمحكرة،خطيئتهافكرة،الجسم

ننعادلونفرا،اللقمماءت!عبيرحدعلىلتكافئهااو،الادلةدللتعلمنظرا،الروحيإلاولعالمهاالىرجوعها،الموتبعدوخلاصهاالتطهيرفكرة

الفلسفةتسلمهوالاستعصاءهذاوسبب،والاثباتالنقضقضايا.اشكالهبكلالاخرالماللمفكرة

المثاييمة(الفلسفاتعلىوقفهيالمشكلةهذهانالىللتنبيهحاجةولا)!ر.أمنذمتمنماميا!ددجاحصلطويللتطودخلاصةالثنائيةهذه

اصالهـيالامر،وا!عالماللهعنالفل!فةقبلماوتعوراتلمقدمات.فكميلمحاولاتخلالمنوصلحتىوالحيويةالسحرار!بدائيالانسان

!ع،اللعقلعلىالموس!كأالمثالليةاًيىتا!زي!ابطالالى"!نت"بالاهكانياتحدودلتإوزالتبمالصفاتكلاعطائهاالىالنفسعنصورته

الاخلافىمنا-اسمحلىولكنهدمهمابخراناخرى4جومنحايلانهلفصيلالىووتوربما)ألانسانوحاجاتالجسهوامكانياتاللطبيعية

.الرئاءالىيدءوقهاوبثكل)55(الواجب،فكرةاو"بالنفس"يسمىماعلىيدلانماكلهوهذا،(المسننقبلفيهذا

ينتجومعما،منظماللعاللماناي،الميتافيزيقيللنظام6مكرة-3هوبلى،اللطبيعةعلىعا!يا،ميتافيزيقياموجوداهوليس"باإروح"

فياللذهبيةالعصورنظرية.وفلسفتهيخادألىالىالنظرمنعنهاارفكرةهذه،غسهالبشريم!الاجتماعوبسببمننشمأ،اجتماطيموجود

وبعدهـلم،،ألحياةهذهقبلالسعيدةالانفسعالم)والمسشقبلالماة.ىاعظمفيم!نمثلةالليوظنيةالالفلسفةاليهاتصللمالنفسعنالحديثة

الليهاوصيرورته،هذهـاللحياةقيالؤدوسميالانسانوجوداوذرنعداوما،-عامضبشكلاللبعضعند-الكناروفلاسفتهاممثليها

يحققاللطريخن9امحني،بضلمك!ترنةوهيالتشا؟مفكرة،(بعدها،الثنا!4)ابدانيالمئظاربنغسالنفس.نصورفيهؤلاءاستقرفقد

فيالعدالةتحققفكرة،اولضيديالكاملةا!بدايةنقطةفىت!وهـاهنزيادةمع(الطبيعيمحلىيعلوميتافيزيقياموجوداالنفسواعتبار

لتبسرل-بدأتعقولددمقبولةوجعلهاالقضيةلتقويةوجدلمجاح

-ميحححى--.مهـ"هـهـ-!"ا!سفةمحنهايدافعاتىاللبدائيةالتصوراتبتلكشكاتستشعرالرمن

.(الجددالبدائيون)

زوروا،).ع(اووطونمحندصورهاباقوىمعروضة،ا!ججهذءانمع

يقرأهامنالااللهم،الايامهذ.فيمغفلاالاتقنعلاع()1سيناوابن

مسبقا.باللقضيةمؤمنوهو

اًلفعرمكئمةاللعالم،والروحاولدة،واللاطديالمادياللعالأدميرالثنائية-2

.بدرجاتبالاحرىاو،باشكالهاالالهفكرةوخصوصا،الالهاووالا!هة

ارواحعبادة،ماديةشبهارواحمحبادة،الاجدادعبادة):افناليةنموها

اسنذان-مرديادهعبوداتثم،الصفاتفيانسانمنافلمعبوداتفكرة،هاديةغير

اعلىمعبورات.ئم،واينفسيالجسمبمودمستواهنفسهالانسانمثل

اقليمي،اووفومبممشحصالهضمنفالتوحيد،الاللهةفتعدد،مئه

557تلفون-3اعبص.ا!مالمهو!!هـعالمي،الأدياللعالموبينبيمنهالتمييزمععالميفاله

(ع)2(الخ...(الوجودوحدة"واحدشيء

وادبيةو!ياسيةعلميةكتبمملأ!"ءف"الفدفةقبعلما"كتابمؤرخياحدلاحظ!قد

الالهـةيتعوركانامرهاولفيالانهانانءىالقداالمصرييئاراءكلن

الالهةأتصورانذلكبعديلبثلمثمالماء،مثلاولىمادةمنطهر
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الحواشي،!اللتقدماننمار-تحقيقفكرة،(الآخرةعالبم)امالعاهذاغيرعاللم

للمطلق.وفقااو،اعلىموجودذهناوعلمفيمسذقلتخطيط

!ح!-!آم031أاص!:أس!7يا"753أح5.ك!!اء/3.3!؟.دم!؟كاتصوراتف-!رجنورهاللهاوآ!اء،معروفةفلسفاتكلهاهذه

7.ملمكا.530".!0،االمثاليهالف!ماتديءمنوهاوالا،ع()6لعدهمجاءوءناللبدائيين

2؟-هح!م!ا"+كا!دم:)!.!!لا+كا!!ا!ام:3!يهآمأ+031ملم9!يالاديانعندتتقنلفهي،الليونانشعراءوعند،الاديانمعظموفي

15أيلمكاا3يمأ!37لامآ.345ةاح!5*ها34؟ىأمةلم01.لم،7."العاللمففكرة،اللجنةمنواللخروجأ،دموم!صية،الاولىاكطيئةهكرة

04؟كاكا!أم!!!7لاما!55:أ++53051ص!*3ص!ا+مأ،لم301أمالأيفيوتتمثل،الذهبيةالعصورعنفكرتهفيهزيودعندوتتمثل،الآخر

كا!اا.لم21.تحقيقمحن"لوينبي"و"هيكل"و"هردو"محندالمثاليةالفلسفة

03-هـ2ع!ا:دماه7اأ5ء103مح!،!أ،لم050.لأيممحندوتتمثل،المطلقاوالله.ذهنفيمسبقةللفكرةوتقدمهالظريخ

هلم"ءي!.،ع551،..لما8.ومسيحيينمسلمين-الوسطىالععورفلاسفةومعظموافلوطينافلاطون

13-.ك!7!+9!عحه!:ح+لمهأ؟ةم0130!ي!2لم!م-تلوثها،النفيثنائيةفيالنهضةعصربعدالمثالليةوالفلسصفات-ويهودا

03أكامحأحلمأياه؟هملأي.35*هم1.4كام؟..لمكاأ*74.لم.،4اللفلسفةعندوخى،خلودهاأيوكلعي!رها،تطهيوها،للجسدبا

23-ل5ي7دا!!+م:!حاع7ح!م،99ايلا0301يم.704.7+5،.)70(للعدالةالمحققالاخرالعالمهكرةفي(كانت)النقدية

58،1..م15".لأ؟!:ح!،ص!!م7أيد050ملأي..؟ه!70،كا!اااتجياتصوراتهذهمنعنهايتغدما،هذه)58(اكظامفكر!

لماا3-التكوبنجملةوتصوراتلمقدماتنتيجةهيسطورقبلاليهاالمحت

شيخو،لوسنتنر،الاممطحقات:الاندلسيصامحدالن-33"،الفلسفةقبلما"انسانالليهوملالذيوالعلميوالاجتماعيالعقلبم

..ووصلأوجدها.نصوراتانها-والاخرالإلاختكلداربغاية-بذللكاريد
بحز!خو،والنحلالملل:الشستال!و،22،ص-191؟،

عىة1،5691(ظوورة،الكانيال*-م،الثانيةالط:عة،بثرانمحمدلتعورافتي!ةو!ر،حوورماءعيتعاملوهوالانسانذلكا!يها

للروماحكمهافيوا،!ررأاةلمفةاؤ!مالاصل4ءظن))يئوليت،!6"صورخصوصا،قلإل!ل(3)،(2)اووقرتينفياليهااهـتاقي

محقل.جامدماديعالم!،روحجسد)ثنائ!يةوجودوتصور،فوقيةمافوى
بمدهمجاءومنايببوناىهمزقسيمهفيوالروم،"االمكالميمالوء!همفحم!ا،نسانوطبيعياتلفيؤيلءنتيجةوهي،(حيةالهةلمو،الهاو

!مم!منأولوهو":*سىلطال-رجمته.ي66صيهولو،الروممن،للمادةكا!عل!لسكونتصورهافسي،اوتننائيمالتلكالواكبةعصورء

"."ملطية"فيانلفكرةزنريجةوهي،ءمادينميرمحرللضمناهابدفلاتحوكتاذاوافها

3"-.حميط.حه15+مم4:م+هماص!"أ؟إ0170أيلا301أ.لأي

الم!مورقالنظامنيبالثقى،)95(!ونقع،شرفهو،حي،ماديكل

،ا2.ال.يحدثوكان،ماديةعيرفوقانيةقوىفعلهوا!طييعةاو،المجنمعفي

"!افراة!"!يموجودةالمصادرمعالن!فاشهذانفاصيل-35قنلا:النوعهذامنثترةتمقار؟"الفلسفةقبلما"انسمانذهنفي

لقوأالىيديرلىالذيالعامللقارىءفسبةوبا،"اليونانيةالفلسفةفينكونانبدفلاسصيدةوعيو،عا!(ةغير،لثصاقةاللحياةكانتاذا

+ليوتمانبم،ايفثرهـبيع:بموى.:بقراءةانصعع"بالعررالموضوعءقشيئاالجسه!،هوذللك"عحدرانبدلااوالماضبم،فيكانكا"لوشيءت!هوهـا

!ج!ص-رئىليمياد،عليي!د،عدط،7و"صفمآسقر!مط!يفلسحفةفى؟لليوبعدنيهوءفل2،آخرعالمفييكونوالخلاءر،الزهداوبالتط!يرضسوري!اللخلاص

.و..اسؤولاهوا!لهلليص!،سميهءاال!ندهور!ذاةاخرىمقارنةوهاك

مت:،وكراملصهـ،ؤما7ء!.الءونانعدالملسقىاللفكرننآة(آ)لا،ع.
-.-لاوررمءهه!يهنساناحصلتهـ--احطي!ةانبدقلان1،عنه

الىألاشمارةالمئاسبومن.المقدمة،سقراطؤ:لايىونانيةاللفلسفةهنهابطهفيهو؟لمبسهاا*ديالعالل!الىاش!خباقها)اخطئطالل!-!

البدا!"وا!عقايةالفلسفيال!رلينوطالرء!"ولةانيرىرهـويان،الأديةا!اح!،)الحاجةفيهااختلطتامور5هذ:والخلاصة،علميائها

رور-هـالراكبهدا!لىالحكمل!إدىءوترك،الآنعا!،مقةباصبحالواقعيةواللظروف،بالآمال(ا!هدلالىالحاجة،الخلودالىالحاجة

،ديورات:بالعرببقىاجع./و؟لىللقارىء،مكئكذلك.!ذالمقالنلمؤواءتهبالتيدلاتلظواهرا؟مسميرءنائياللإلعقلاوقصور،بالخيالالء!عبة

بعد.مها.5؟ص،6ج،اللحغمار"قعةانر-دولا،المتلاحقةالطبيعةوكوارثالفجائية!المناخيةالطبيعية

كا!-م5م9!أ!أ3013!ط+"؟ح5ا!ح+!أح:"!5أأم!15؟3ووقفةادقتفصيلاهـىتحتاجالثالثةالققرةهدءالىيدوكاللقارىء

أ!5س!ءأص!9ث!7+أوللاإث!لا49لاأ!اهكاح!3،ص!اي!،3؟3!:ص!؟أهح!!مأ،!53!53؟+ا؟أحمم!مآ.اطول

**،

73-.ل.)لم3ياحأأةلمم:+!+كاأحملاكاىمكام!أ3م8133"3،مب،لاحكالمقالهـذاانهـيتادامبررااكونوبما3لههؤابعد

*مم!*ل!م57.ا،55.لم.3-4كاى3!:+!33أمكا!57أك!أم.لتاليةا

15!بمص!مأيلم501.لاي!"ه74ءحا.+ها،5؟..لما!!16.

وفكوالبدائيباللفكر"وأمتالانصالوثيقاف!صفهاقتصل!آ

ايحضاراتتأريخفبىمقدمة:باقرطه:مراجعة!مكنوبالعربية.والمىلجةوالهدف!وعالوفيسفةا!فاقبلما

.09،901ص-5691بغداد،2ج،يرمةالقدا!يونانمح!!دهـ!نامتدادا،اكلاسيمكيابمة:،هاالخلمفة-ب

ص6ج،بدلىانمحمدترجمة،ا!-ةعارةفنص!ة:ديورانت-8!!ةمرادفتكىوراى/هك!-ىولا،دست5(م.ففالسا!لىالقهـى)

بعد.فما.؟7."للعقلانية"

فعساا؟ص...اًلغلصعفةف!ر.ا(سعابقك!نابه،برنيت-93ء!ها،دلايةاررمار!فانر"ءو!ور"با!هاطةار!دتعرد!طس!

يرددهرروهذا،بعدفمى،،ص-ال!طبق-الآخروكتمابه،رمد.وطبيعتهاجدووهلمن!تن!ور،"،ضوءمحلى

حاثمية.؟اص-إهأبقاكفابه-رلىلراندرروللةهمللفلسفةء!ددتأر/غتحديدمحاولةفائوبالتاني-د

الآخر،و؟تابه،بعدفما17ص،الفل!فةفجر:برنيت-4..مبررةغيرمحاولة

حيث،18ص-السابقكابه-زيلر.ذللكالىوبقه،9-7صكه**

لاامويووو-اليونا!قبلوا!هنودالصبيينءندقلسىهةوجود!رىل!ارىءارركهـاا!مقوغاياتاهـاموروذاكهذابعدوتهقى

عنتفصلوللمصوفيةالفلسقةهذهز؟ررأيفيولكن-برنصتيقرء.اللبيب

الدين.يلألوسيالدينمحييحهام
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مادي!مدارسسيةالفتتاعورمحداماس!قواطفياليوتانيةللفلسفة4ا-أ!15:7013؟أ+لام51؟ص!أم53كاأ3أ،لما7030،مأ7؟.أ!

انظرت.وملحدة7أ!4ا!؟!ص!.لا*ل!لاه،آء1؟-؟ء7،5!،2،لم5550ءلاص!أهءا41

ءح!+ىك!س!،53،أ)؟3كا!ي!مااكاس!ااألأ،53031يلاأ301-لأي!!هكابم2.74كاا:013!-حم!حل!امص!5ل!ا3:!لأ؟آ؟أي51لمأي"،0301ي71

حا0450؟؟1،91!مة2؟.ا؟5،.107+2.ث!،كاا-1،:،62م

ض!نهحمودنجيبزكبمتزجمة"فيدونءحاورة"انظر!05.؟؟!11ص،6ج،الحم!ابوكأ،به-ديورانت-؟4

!7!؟وصي6هـ؟؟!؟!اص،3!91القماءـرة"اووطونمحاوراتا).القولهداقوضعالىالاشاوةل!مبقت43

ثالثه،طبعة.ال!وناتممةالفليمفةتأريخ!كرميوسفةوكذلك؟28فيبرظوكماواريمنسا"بينتطزيةاليهناألانسارة!((

.؟!!.!ص،اع!ه3اللقاهرةالاوووبميينالمؤوخينميلفان،تلاش!يهامنالرغموعلى،ينانلىكتابات

المعاهـ،ام!صفيافحويةرسالةةب،ارنب!ابيكنفي-ا،المدفلةجوتيه:انظر.بقاياهامن،اليونانيةالاصالةن!يةالى

كغاد!انكما،المحققومقدمة،9491،اللقاهرة،ديخط-ءلليمان!قيق،الاول3اللف،"وسيوسفه!مدترجمة،ألا-لاءيمةالفلسفةرنريخ

واهـ،47!االقاهرةا(الاسلاميةالفلسفةفي"مد!ورابرا!يم،الاولالهنت!،الاسميةالفلسفة!ضأريحتيدالرازقيروروهـءفى

.بادفرض6791،التاسهعالعدد،اللغراءالآدابمجلةفيومقاني،الا،لىالفصل

!2!+للهااتلا!!3،حهاح31كا!أما1م.ـي!حا.*لمكاو11،7فما،94ص6جسالسابقكنابه!ديورانت:الىبالاض،فة

!؟!ي!ح!!فى4ءايضاانظر،بعد

5!ا-.االلكاكا!ا!-15!لل3أ:ايص!م+!اكا!م51ح41!مأ4570-.!ء6ء!701!ام-7ءيا!ا+ص!13؟ص!10.ح!!مك!ص!

بم؟ا+كاا!اأ!آيه!ل!لايءكاة4يءا!4اكاو8كا!أم1.ي!ح4.ما.كااأي!لما501هحيء7لا+ه،.70اء27،.م21-ا،ـ!

،مكاه-االاهيا؟ها!5.مهأح،1!لمآم011ح.ي!؟كاا.4.2+ء

،الاولالقس!م،اننكلمينواللفلاسفةبمينحوارةك!نابيانظر-ع34!ياألامدالاهأأح؟ح701ياكاح،55لأ++؟!؟،!كاحم7*أأ31

الثالث،والقسه!،الاولالفصل،ا)ثات!وا!قسم،الثالياللفصل

الرابع.الفصلهـوبارهنيدسانيرىاللذبم!،كو!نفوردلهيعزوهماهذا-7(

اثكة:كرسوناندريه:كتابمراجعةبالمربةيكفي-55التاقض،عدمالذاتيههبدامحلىالقائمالصوريالمنطقاسسواةء

،.لرىبكروابومحمودادلميمعبدترجمةادؤلال!فةالا!لاقيةاللغلسفةفجر:الاهوانيانظر.الاشياءفيثابتهوماعلىاكدلانه

رررني،اننقم،ا؟146ء!،91؟عائمانيةاللطعةالاوولاونسم.128ص،(هـ!1،ا!قاهرة،سقراطقبلالليونابة

س.ص-الفلمسفةفجر.كتابهفيالكشوفهذهبرنيتيفصل-8(

.72-ع9ص،4891،الحديثةالفلسفةفيالاخلاق"بصواىاللخسوفوتفسير،كروب!الارصباناللقولءثل،23وص،ا؟

صي،؟691،المعارفهـار،الحديث!"الفل!مفةقويج:كرمويوسفهـ-يوانماالكونمركزلليممتالارضوان،علمياتفسيراوالك!صوف

بعد.لمحما،243

كاك!-+كاهداهي!5"لأهأحالا!أه4+هلم432.اًلشمسحولقدور

005001و!ولويمسيقولهمماالصددهذافيدلا!ةلهممالعل-94

الاطاربينالتقدمفكرة":مقالياللفكرةنمفصيلعنيراجعهـ-7طاريسان7خأ15مداهح5+أكورانوف!ورم!"أ"رترقوليناقس

،الآداببكاليةالفلسفةقسممجلة،الجديدالفكر"والظلقالنسبيلوشفيقول،الاتذ!ياءاصلالماءنباظللانه،بالهيؤمنلا،هادياكان

.6791،الثانيالعددبعداد،بالا!ةابمسطابامحتقاديتصلنضيءذكرعنار-طوس!تان:هعلقا

85!!!3مهـ-مالماآكاا!30134أي!57كا!14:أم!كا!مسيكونالفهرةووفىفيالالحادلانبالهة-!منطاليسانلصالمحدلليل

امأ51:أ!ي!7+5فا!ي!أع.4ا20،.ا،فذادا!لحمادفك!رةا!كما،لصذكرهالهبدولالارلهطوحقامثيرا

ا.عص.الثالثالفهكل،الفلسفةفيتجديد:ديوي-!عمهمكأتكونربما*لاحظةوهذه،ا):شريالفكررغتألىيئاؤضشيء

.74صالاولوالفصلالاوهـ-ىاللطبيعيةالمدارسيجعلوااننيح(ولوالذينالمؤرخينلا!لئك

-ح!يه!-.ءصسيح!.-سسىسيييحمسسى

مث!ك!لناولطموعدىعاختلاعددصومن.؟لمفكللنوالكتا!ا:"في!إفي

أسكالها،لم!مل!،الاسراكيهدواجهكي!

الكتا!.هذايعالجهالذىالهامالموضوعهوهذا

دايدبصموالماركسيةبوعىضعالفرلمر"!تمولدومم!الحمسحهددساعيىآابكسبا5لوا! ..".أكض عنولينين"والزواجالشيوعية"عنريازألوف.

الاجتماعى"المرأةشرطمشكلات"عنوتومسيكفى

تية"فيالسولللمرأةاهنةلراالمشك!لات"بلشايعنفراو

الصينية"المراةمسيرة"عندوبوفواروسيمون.!يردسي!

لينينرا!يسردهاملفصلاهناكانكما.وسواهم"اءو
الحر.الحبفيير!هـبر.

المعاصرةالموأقحمققتهمايبي!الاهميةعظيمكتاب

الاشتياكية.ظلفيتطورمن.لق0.4حديثاصيدر

لسمى..-سسسى--
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