
ا!مةدثثل!في99ؤها01!

فىشاول!فيةرولأأقة!جم!!ق!و!ب

"3موبربأأم!ةأ،!!30!في

شاثات!!ارنرصه

لعريالهالىيضيعهمادوجدحهاالمح!يطادالاموسصخببعصلو

."اللحنمنالنطقنهذيبهـو)):يقولعنمصاللت!ريب

الدفيازالةريمىيبال!فىاناًد.المننكلةاوجزففدذلثومع

استعادةهولاولاانهتإو.للغةابقواعددتدامجرد!الأ!رابووربا

يفولك!ا،والابانةالافصاخ،والثاني،يه4باورا!هرجمطالأيالاع

د!ا)ىمتلازمتانسمتانوالنيانوالايقاعايض،العاموسصإحب

الوعيامام!رفموهذه،تهومسكظحركاتهالموجوداناذ،الانطماج

.القولاحكاموبنسب!ةالخائليقولهاعنمساصورة

حيتنفيالمسلاالفمم!حة،-ؤلفانهادصحيحالنطقخصائعيوتلك

فهوابعادهعنهذايشفوعندماالموجود،يكاميأآنللقولىيمكتن

نجلمى.

عليها،دلبالاحرى،القاموسصاحباوجزهاحقالتىانها

كأ-يبلغاثكالا،يوءها،المشمكلةق!نام!اذالدلالةعلىواقتصر

الح-العليههيكما(الفلسفةلغةفيمودةالمسالطريق)الاحراج

.اليوم

95!اراا،و!ران!وؤكط،كذلكالكنلم،خلتأقليا"9سهوأت

وهلالاءبرد!ر!ما!فعاوابت،والجاحظوالبحشياءضبياورثةوالبشري

الل!ء،ناركانمن،عجقر/تجهبنسبةمنممكلوكلهـم..ه!لب؟!أباورئة

الازلمنوىز4حيالراناالهناموصلوصاغوهصاغ!!6المبين

الابد.الى

وفهحاها،عشيةب!ىاؤولاكاد،الوضءتبدلصتىجرىؤهاذا

لاهثة؟سعىاصواتفآلايقاع،-أدنعايجارهالعرجمطا*ولاوفقصممد

جسدالافهانالالاريعاوالسامعالىفيخيلحتى4عصدلألةالى

جانبالىبعضهاولرصو!،اتإالعبامنسل!والنه!،رو-"فقد

بالكافمتا!ثافي.لة*!يع.لهوجاتلهلمسلةو"-!لاتاالبهض

القارجملا؟قبلاكات!با،والهإريء

نوذجةمنا،،حاضرابزالءاالاصلكان،خلتف!يلةلستوات

ولهاليهنحتكممربع،يراث،4معاجه،يا!4آ،اعلامه،التراثهو

!ض!"،اربا)!'"ن!وفيا:لمه،دلحلذاوالهوبية.الفصل9قولا

فانتعنهوتحيد،الاصالةالى!نت،خط!افماير،وجود!اشرو!

الهجانة.ا!ل

ماضيا،يبدو-اجهجمدوامنهالالريب-الماضيهوهاف!ةوعلى

وبينهبينناتبلعدالأمامالىخطوةذكل.اخرىطريقولناطرير!قهله

49

ا!.حثرسو

العروبهو!ستمثيشخصيتنامنالصم!مديلصيبنادفيعةالي

.لسواهردلأردا

ينشئها.ا!ذيالعريب،دعلولوانهاحيانها،وهده

يدلالذيالاسكال6الضب!علىهووما:الععل2هدهوكما

امتديومابر*ادفاجابههالقد.جديدةيىستبعدوالمسالىصه؟عليه

وحاوروالمتلوامامنهالمثلوا،ءدعمالمتفاكات،واجهوا،ا،هح

.اسفطواماواسالطوانبنواماتبنوا6حاورواما

يزالماحاسمامنعططالالكرتار!فيكونتع!دهواختيارانهم2

المالياد!علىنعثرانبوسعفمهل.الفكرهدامثولاتمنأليومح!!

واجصامثلمانواجهاليومونحن،يسمحال!ناانعسىادمدراالذي

لذواتناهنرسمهداهمالذيالطتنكتشفانبولسعناهلتررواكت

داته؟الوقتفيواياهرسوصاارزيغيرخطا

الموضوعاناذ،السهلبالامرالسؤالهيذاعلىالجوابيىمس

ويضللنامرات.مرةيسمعفنااجنبيمنظورفمندرسوان،بعد!درسلم

وان،العلملان.اساسأخرىدراسهة*للوفي!ناواكظور

يرتد.اليهموقعمنفهوموضوءباكان

ذلك،العربيالموقعبناء6اليومعربن!صن،مناوا(طلوب

ومسع،ج!لآمنتراثنامعومنتحجدينحو"حوارمنهننطقالذي

.اخرىج!هنالاجنهـبيالمننهراث

الطريقمنبه!ضلثقوانما،اجواباالثيلاانيمسبقاالهول

اليه.ؤوديالتكىأ

يفتهر،صهبقا"ةةرض-جواباي-الجوابقنحال"ايرعاى

التعريب؟ما:اسانلاخرىفمرة.التمعريب

اأاللسم!أن....نرص

فعل.التعريب

،ا.شاءلفهلوا

؟ينشي،وكيف!هاقا

الت!ية-الفنه!ةالمصطلحاتايجادان،بدءذيءبادى،)رزلملاحظ

وللموائرالمختصة،للاخصائيينعندنااثاغلالشغل،الميومه!2؟ا)في

جزلبةتكونتكادالمشكلةمناولى!اربةالا،4اصميةعالى،ببس

عروبة،كلمةعليهتثلالذيالمقبلا،ثروعآلىبرلمالقياس!امشجة

والثقافية.التاريحيةثخصيتنااستعادةهـوالزي؟

اصطلاعمحضهناالمصطلحلانوهامشيةجزقيكأمشكلة:افول



لارمزهوادىوجمتعبي!ر.صياديفهو(الناسعليهتواضعمسا)

؟استخدمنافسيان،ويتلاشاهاالدلالهيمشص،وبهذاذاتهالىالايحيل

اثراجدادنانقتنىانبالنتاليوبوسعنا.تلكاوالكلمههذهلادائه

الكلمةاولىمرحلة،كلاستعملوافقدافترجمةفيثرعواتدم!ا

وانحتواالشاليةالمراحلوفي.تقريباالحرميبمضطوقهاالاجنبيذة

لغتنا.عبقريةالىالافربالكلمةاشتقوا

النص.موا*هةعندالص!وباتتبداوانما

بجيله،كلالمؤلف،تويفانهحيثكلن(كتبما)المثتوبطا!مصد

خةحعاخرموجودايامادبااممكواامعلما؟!كلمتاكانسيان

الكتابة.لمستلزمات

ال!ى:احالاتالكليةهالاحالة،لدلالاتتتعدرالئصمعاذ

هيتواعسلحهثمنذاتها،الى(وضعما)آلموضوعاتانىالاشياء

بعضهاتحيلوالعباراتوالكلماتالرموزانكما،الاخريست!ء

الاخر.ا؟لبعضالى

الصعوبةمواط!ننلمسنجعلناانني!سسشوياتعلىوالنص

غيرها.الىلغةمنالن!لدء.

يميولىلم!اي،بنيهالنصحيت(ث!نىبحصراسعهااولا

يعو!ككلاعمولاليهجمله،و"الداليهالمبعيا!منبن،)شومسملأكا

اص!لأحيهرموزمجموعةم!ناللاو،المحدلوناسهعلماربب

أتتركالصوليالالاسمهذاءلىالنمعيردكادا،صياديهوبالطلي

الاليةاررجمةهواعدطبيقبالامكانكأن،العالم1لفاتكام!هبر،يئ

لرجمهلمحهيوتكاكئهالأصلتر،زينرجمةوضع،اعمبقولاو،عميه

عصرناكياللغ!هءلمماءبعضردعتال!يوهي6علميهاوموضوعيه

ضروريا،امداالثماميةوالوحدا!التفاماتبينانتواصداصبحاد

.)1(العلوملبغيةماالددةمنله،للترجمةعلموض!عالى

بالشعرا،الشهرلرءمهامراناضةالىغيرهمبهـالمقابلودمع

النرجمة":كاريادمونيالولىلألمصنىوبهذا.انخبالمسرحيينوالمسرح

.)2((،ادبكأ.وانمالغويةعمليةليستالال!يية

بنيانوالنص،فوأعديةجملةاللغمةحيثهوالثانيوالممشنوى

ومفعوله.الترجمةكعلمراعيذرأومعهوظائفي

!ميوحركتهااكلمةاحركيةتعينالتيالتصريففواعدانذلك

ير!فنه،ونوعيافعاليتهادربسهنعيناذطالاعرابوقواعدالنص

علىمالفةانفتاحنمصالىذاكاوالمحوشه!ذادلمىبنوضعها

عنالقواعدالالعندمماه!مبولتعناهالذيهوالمنحىوههذا.الموجودات

ا):ءضالىبعضهـاينفذانليهكنلامن!ومات"اف!ا'المؤوية

.3(أ"الاخر

منالقرنالثا.يالنصففيالجددالغنطيينوبعضهودغهمنحى

منها،كلاتلغاتاعنمبروااعند!،حرودها!مىالىعشرالناسسع

بالتا)ييمكسنولا،أ،خمرىعناكل!مستقلةللعالمرؤيابمثابة

.)4(.ممتمعةفالترجمةاخرىلفةفىروباتود!،ار

والامكنة.الازمنةوافع!كاكاكةامرفهذافيلكومع

لق-لملأ،يلييهوالذيالمستوىهذافي،عمليا،تصبحولكنها

-والةهـاءة،وتورراةراءةاوأدةاستعا6ذاتهالوقتوفه!موضوعيا

و"وصوعية،دقيقةكانتمهـماسبعيدلحد!صيلنهامنوالترجمة

الاصلفي-رهـونصايكشبالقاربر*لرأنحتى،المنظورفيتبديل

.ي!اهوا

وهو،اليه4نش3لكأاوانصارخوالمثالدلكمثال

هـ،د،كلهاهةالفكالهخصالذي(انطولوجيا)الوجودعلماى

اكفرهذا-اسلورطووافلا!نقملنمن-برمننهاقولاكاد-اكلقي

!عطوهووالمحمولالموضوعب!نيربصالذيالفعل!-ذاكمن

افرديةااللغاتكافةوفيواللافينيةالاغريقيةاللضسنفىيالوجود

.)5،العديمثة

ضمرفيبلقعلاليسالعربيةفيالرابطهذاانلاحلنافاذا

والارباك،منرجموناب!لهالذيالتساقالجهدند.كاهو)الغالب

افتنا.الىارسطو(ميتاهيزيقا)نقلواعندما،ويهوفصواالذي

بنالفلسفةالاساسيةالخلا!قا!مناحىةودافهادوؤتفيولدرلر

اطارمطوصعتفركانت؟نم!!هـش.ا!ربيةارالهررمةكأالاغريقب!ة

وهذا-بماوش.ءيرهافا،نها(لوافعافيفاو!اشارلم!و)لاك

نثسأق!دللكلمةالحديثبالمعنىالطبيعة-وراءماان-الارءح!و

)6،.ير-ومها

ا-لخظانح!ا(سم!فوى

وافع.امركالترجمةلمايضهو،والنواصل

دلالةايضاهيبل،وصس!باغا"اعنصورةز"ب!ورلمحالروب

،الاقسانادىالانه،نيتيعرووحيث،وهده-دلالة!يدلالات-

.ويتجاوبانيتحدثان،يجيبه،اليهيسشمعيسأول

نلسر،من).2،لمنكورومودعوموقفمنظوراللغة:ادقبقول

افاصلها،.نج!"ويقطه"-،،الموجودأتالانسانيمف!صلكيفهـو

ويرستدكيهاراها4ومنهاياتعحيتوالموفع6مصهاتفاعلهنمطهولوقفوا

اليها.وتستدثيهاليه

.ولقاءحضورفسحة:الامةاخوبقول،هيتلك

اللغةمياذ،والامةاللغةبين،العربنحن،ربطصامصىوهفىا

ي!جذثرلمصانرسهختوكله،.نسنيظلهذالواليتاودي/"لاذساني!فرد

ابشر.اكاكةووء!!ناالانسانانسانيةايىل!كتاكل!ارووكصا

عبارلهلهالىعندما،عناهمأجولمةمي،بينوزاالىعناهماوهذا

علم!ايزداد،بالغردياتعلماالانسمعاقيزداداذ:المعرو!-ة

.)7(بالكابات

الاث،لابمضاهاقىللغ؟صةالت!القاعدةهياللغةعلهاءلغةان

يفجرحيثهوالمسأنوا،لس!ان،الا،لىبا!درص-كأ2!هوالاولسع

وتواصلا.صا"ف!نصجمححاضس!المغلقةالهلملائقيةالج!لةالقول

الا؟تاليلما-مهي،ءمالهااللغةلمباخحيثهيوالعبارة

،وبيان،/والصوابالخطأبينيفملءاافصف،وولكربية4لاآوالحكم

.معنساهالكلميحاذيحيثا!صد

كاكةعن/نجت!*!از"ولفصما:4!،جاثحدبندغة،كل!والقول

وعنده!ا.الورقعلىدسمجلاواأذاكرة!يحفط!اجمطو؟)تاابهساده

لانهالآخاص:وكاجم!ةحاصةزاقهاووكت!ي،انى،نيةفممر-ةيصبح

ا،ءقي،اوورءححبمالاوألة*!حة!ي*تهـ،دةزاء-جصحة-؟نقاؤجةوحدةالىجم!)ء"6

هـ(:رسال!ةلانهـ-!كليى"،يررلد،،اديهماالأفولينطافىرووكه،،مئ

الانسان.لغات9"كااىالالنقلفابلدالفول،اف،ناىااقسعان!سىلمه

اسبى.الاسأكلاءياثالحدهووالنص

،إخوذلااويكورانيمكن،الاحداثطا!ة3!،ذؤ

هلزما-يصبح،يروفهءعند"س!از،ةهـ؟ريزا"ا!وؤتوصي

واابداءببشهبنمممبهـةالؤامه،ا?ولواالرفضط)تكبماور-ي"،ؤءك

الابانة.قدر-"ءلمىاوكأ*.عهـو

يجهءكونهوووي،ا!ثاذيةزوضحط!ذهالاواىا!*!ىمفارؤةان

يحررفلا،الاخرعنينفصللاممه!اكل،وال،قلانحرإةبين

بدهم!فولاءملاوبروصفهلكةا!ص!ا-ةىا،اأ*،هـزةاالاطر"ئنالان!4

تنت!محبتالإولهعالبشيصدالذيهـ!لأ)*2اذ.الاصرالى

.الاذمه،نن"الجماعاتمنغيرههاعأثو/ضقنحكأا-ماءا

من!"ي!جعلاالماة"خإب-.ررءجمب!ا)ضص.الاشملوطيا(ثمالثةقلط

ةاًلاهـ-اج!بالفتوالىوهكذا،مست!بلاباست!رار،-ءخبلحصورا

نست!.((واحدةامةالصب)):نقولوهـلدما.ا(صميردي!ضامنة

.وكذلكبهاافي،ءنا،ونلزمالمسضقبلأفق!!انجعل،ا،و)ىالوحدة

فقدا&هـبيللقوليزةالمهالس!مةابب!ا!امناء!ادناجعلعندما

الفهـر،فيالسيمالةفيكماالادبفىءال!ربيالقولبخطاازموؤا



.العربدبلا3!لشىدلابيماند:إآخرىممارسةايةفطكما

وب!ته،وا!،5الأيلىغيرتوجودمبدعاله:الالولالسرةولدك

الأمة.هوادديانارجماادوجودوحنه!ق!ح!ده!ابهساالعدرة

العلإصم،الكلأ3و!نتبدىماالثر،هدهالفوقكهـموةوتننبدى

يستجيبمنهماهـلى،)8(هيد-رعليهشهـدكماوالمفكراوراعركلم

ابداعوكلاهما،تمراوالمعردعوايستحيلدالشعر،للاخر

.للوجود

منموورعصا)9(ريكوربوليلاحطدما،كانتايابعدوالكلمة

المغلعهالمنظومةمنالألتقاليحصلحيتهيازافبادرموطعالعبارات

ؤ-كيواضي!،الحد!ثادىالننيةمنالطز*قيشقادديازفعلالى

واله!الىالمنظومةاطني!ا!ربهوالديا!صرفمن:دالهالخ!

يكتبكما"اللغة..فص))أوا،انلسانالىأولريقاهوالذي

.1()0الغميرورابادي

رحمكم،19مربةالكلمةان-لغننلخصائصمنوه!ذا-اضف

عليههصيممااكثرطعالة،المصدرمناؤحالاتاغلبفطاشنقافها

.س!قطبه،مضه!اكل،محاورحولالمصتركز،اللغاتبقيهـةفي

ص!ءانالملامركزرةاألوظالفمنمنظومةوىنهطيندو،ايىهاتنن!ده

.)11(منها!تربتكلماعنهيايتباعدناظمهـهاوظائف،التعبر

و،!كلنف!مهمنطتمو،الكاعمن!الليلعرو!لمكاحاور41هذهوتتكثف

وا)ىالاعهلهـندسانئايرنجهحيتالىشديرافد،لات"ن،دنياالكرنا

،ذرون!،ا!لسانار!اعيةتبلغحيثارضااًن!.و4نهايةلاما

-خ!ين،اءراثامهول-لاهيامكانات،ءدليالذيا!كلامامكاناتفهي

يفول.اذا)حربيالانسا!يشقهاتاريخيمةمرحلة!يكلثولايصباح

.فيحم!همصليىره

ءريبأ.الرجمةت!ىبلالمسوىمهذا!

تعؤ-هيرشأ

ومو!سودبرجو!رالافييقية(اوسل)اجدادناترء!!!مندما

وارخة()بمثاق(سينواو)بعالل،ونولى)بطبيعة(نشى)و

مقاربةاخرىكالماتونحهوا،يفابلهاانهاعتقدوابماوغيرههـأبمبدا

الموحلةفياكله،الاغريقلغةؤ!لهامقابللا،وماهببةهويةمثللهذه

ياعربوارل،يتوجموالم6ينقلوالمالارسططالية-نيةالافلا!

-ثط!قىنوان،ا،غريرفيغيحيرف!يخطاليالطريقشقوا

التويب.ابعادمنبعدفالترجمة

يف-ونارذيهوانضملفعلاوجهمنوجه،ادقبقولهياو

.الترائات

وفد-يشه:ههامو،وغيرهاالكل!صاتهذهانالوافع

ا/"اذ.الاغويفهيةازكلغاتمنبآيدىنؤلالمنطوفهاايرادهاحاولت

وره!دة-تعب!راالموجودانبثاقاؤصر،الاصلكلماتبوصفها

(افضط،عل!4ايرلمةالىا!نفلاو)ؤ،!تهريب،الافاقكلخموعة،الدلالات

(!"ء-دشداعددأاو)الدلالاتن5واحدةيئ-زرانهبرههشوقلإكل-4

افى-ى?ظورمناكل!ةايه!قلاذ6بلبالمظو!كنه.ال؟ه-ماويسقط

ء:جكرةءدلألاتتتلقىلانؤ،بأةبرهـيد*ف+?"ت،مايجعهل.اخر

إح.كارمكث!ط-اس،لصيةكانتادااثهما-ا"منااؤول-الكاهقى

عممتنلس!قي2.جةالاجراؤ!،نهئالثازارإخاأتاسهلتطنقاتفادا

التاليف.ا!الة

ذلللنمث!إل

:ءداو!.ن"رحاةتلكلسانؤجميلهاأنيررىصبرفوب)ارخه(،كلمة

ء-ناليفوع،اأثانيلم،و،يخبثقي!نطلقمادشيئآحببثانمن،ءلاول

الب،اعوبميةكلمةهظفيرب0)13(عنه!صدراءكلءلىيهيمنالهحيث

لتيما(كلبدأ)،كدمةداءهااالعريبراقىرجمترآكدم.)اصلمهكلة!ط

الابتداءنقطمةكانتاءل!3،مع!ولابليهايص:ححيثبهيبدأ"اتصب
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(1رشد؟)،ابنيرىفيماوالمقولةكالسمنبمجردامبدااومنحققاموبرودا

المترجمحنوحذااللال!كيااثرجمان4بانفديهـعلإلجدير6ومن

المعلقبل6وحسباللغأتالىالمترصملا6اثرهماواكننفى،العربي

كافةمكوناتمنمندأكلمةاصبحتبرحيثالادبيوالناقدوالشارح

.(1)ع.يةلفكلاتابالمئئتاا

اروتحدثةؤالكلمات.اررهل؟لامرألالسيؤاعلىادجوابلير

الاتكافةفياليهماواستنادا،اللاتبيةوفيالهوبي!ةؤكط

.مت!ددةدلالاتذات،بدورهعا،هيالحديعثة

العرسهفيا،ن!الشيلعلى

إبصيرة(.بكلمةتؤدىاىيجبكانآلتبالاتريقية(فيءى)كلمة

اكرصعانبنفي،والبصرالابضرالىعند!3تنمهييرانهااذ

اؤهءهين:حدينببنفأرجحهدأولاتعدةووب!قلبكلمةاداهـ،الءوببم

جوهرابوصفهوالعقل،المفاهيمببن!ط!ياربطابوصفهالمقل

.غيرهولدىالجربرأنيلعريفاتكيوردكضأ،مفاردا

الطبيص"،يضاوا

تكاد-او-موادطة،ه!يدجريرىكماآلاغر-ميالمفهومطط،ط!ط

لوحياجميبانراوهيا،)6والاحتوآءا!ذا،طالتول"حالى.شممرووجودلكطمة

المعانيفتتعددالهرفيالمف!وم!ياما،ولرددقعينم!،اكثرولدل

رشدابنلدىكماواسنغلال،،الطبي!ءبا!مالمؤذنهوشداض

رث!اءلددهمنامكنبى،معانيهماضن!حاول،لىادالدقيمعلا

يلي:مااصا

ائقلة،وا،والفسادالكون:الاربعةالتغيراتاضاطة-ا

والاستحالة.والن!

.الحركاتهذهمندأصور-2

.آلمدبرةالفوةبمتىالصانعةالطبيعه-3

والثقاطة(.الطبيعكأالتمييزبين)بواددالنطعيالطبي!مفابل-4

الننيء)17،.منهايخركبالتيوالاسطالسات،الهييوا!"صنا!س5

...لهتنهايةلاوالأمثلة
الترجمهـةمع،انناوهط،الهامةادنتيجةهذهالىاخلص1

منترجماتتلاهماماومعمنها،افادتالضطاللايف"والرجمةالعررفي

الاصلمرحلةاسميهمابينتتوسطانتفاليةمرحلة!!ر،اخرى

بالمعانيراخرةشويةالاساسيةالمؤداتالاولىمي.العقلوموحلة

فيفهآكثراكثرتتحددبينما،عقلهتسعفممااكثرالانسانسشدعي

لمفصأةمنهاكلصلا-ضةمدىاغقليمين،اذنقديةلتصبحالمانية

و!همه.الواقع

.النظريالعقلنقدمؤلفيهلممناكها

اننقالية.مرحلة،اجل

معدن؟راتقدهاحققمتفدسبخاصةمنهاالرياضية-فالعلوم

ارهيثمابنمنهحمعازسمبيلومهدت،ونحيرهماوالبرونيالضوارزمط

!تياالمرطةيةونكل(غاليله)اًلرياضيةالفيزياءدفياموصواله

.(كنمط-ديكارتعشر)والثامنعشرالسابعالقربصنؤكطت!ون

،ظرية!ينقارجحا-نراللاازفكرولنثانيةجهةكهوللأن

الارسططالية-الميتا!زيص"والانمتماءاتاواضحةاالمعالمداتالمعرطة

كلمةثمعاز!عنقعمتهاتذيالسريعاةوبرنرفييسنوهذايةوالافلوط

يتاكدانالقاريءوبوهـع.رشد:بنعند-وحسبواحدة-وا-دة

الجرجانيكتعريفاتومحكصلآمنآخرةلخلاصةسريعةبمرابركةمنه

قنلا.

ساجى،-ون!لهالاعريقيأكراثحفظعلىيقتصرواا!فا)*رب

الكبهـيرينالحطينبينالفوابل،هوءيزعمكص،اصحابها!اوو،ؤى

جهةءنالعربي-الساميالخصوهماالانساضطاوةكرؤيتار/خ

ع!ءقامتالذيهوالظليفوهذا.اخرىجهة"نالاغوجمبمااخطوا

مىعاليومينه-وراضدياطفالمنعالى1نهضةاعصروردالثقافة

الحدالة

-94-ا!مؤحةعلى-ا!نتمة



يعيةل!فنهةهةلمتاأصمممم!مبترفيحمةهلا 19الععريباللى

!نبر

ىمرنالننحبهالدنيلاح!عندمياوهيهلأولليدترالمرءأن

اف!نس!هـ"صييالابل!وماالهربرء"العثريه!ادصبيرات/الم!رداتاييئ

كمحط(أءح،الاكوييدوما،ا!طييرالبرتاا*دينيهالكلاسيكيه

عندماوادثن.الاحرىالىا!لأمتيناحدىمنادنعللس!ولةيدهنني

ارزوريدركهـهاوافنعبس!او!لدن!أالأولىحادتا.تانيةانيعر!

!تراث،العرب"فالغراءات،المعفوليةلا!يخ!يامي!ا؟الديمم"د!طير

ا!للمأن،جزش"امنمة.ايامناافى1عسرالاسعأ،لمرناواحرىزر

تهـمهيدسوىافجاذأفا!يترىانلرير!لاأذ،وإممرفعهمنلوطه

الوسي!.العحرميءللالينيمال!ملاسيثيه

على9دسوالروحيألأدبيافصد-لهاصألأتراتراشاانالوا!ع

"جدادهـ--انمع،الى،ريحمنالجأهعلى،لوارىوطنهوطمس

اليو!جلوهوننرحوهوصنالوهحالالوهأدينااوفنكأط!ياساحريرن

بذل!!ا،وحفظوهبعهوماعننرأدرابمأدفرنامنيدالموسوعيةا!اجم

اليه.الطريقعل!ادلمأ

ودالفمه.تاريتامفاصلهيالنيالعظممةاندلألاتيوارتا-ل

.الدلالأتهذهعنينفص!لااليهالثوتالذيوالأيفاع

عنوالغيبالأيهعن!!ابيانالذكرعنأفيومايسانلالديالمن

اجدادنا.1والفئرففكيرمعاورحي"نتالنيالننمؤ،نوبقيةالممنى

سطحتموثوهتالغالمترجماتضحية،ه!نا،!طاناربما

اثكللففاتها1،ئىاساررتممااكثرو)مرئتبسطت!9ادتممااكر

.والمضميون

وهواجلهمنوضعالذيغيرلسانفيالعظيمالهـلم1يؤديوكيف

و!ك!ن،تبداتالظريخحركةانفيثكمنما؟المميزةعللامته

منويس!ه،المرحليالتاريحيخنرق،تاعريخهاالكبمرةللانجازات

مقياسه.منهبو

.معقبمااافول

الثرثقاواتنحوالواحد:الالجاهمزدوجالمعريبمعلان

.لذاتانحروالاخر

.نكونلااوذاتنانكونان،والتويبا

التعرفعلىالاجنبيفرغم،هذ.ذاتناالىنتوفاذ،ونحن

.ائيوما!سائلمسمالةرتلك،اليه!؟

يرسننووم

!اعلم.!هاابهادهبكاوتب!ديطرحلمسؤالثمة

الى!ضقلوا،ارسطو،الاولاليتعر/بيوم،اءرادنااثرلم

اليه،اإنسوباو!هااإنحولحتىمؤاغا".فه"ناليهموصلمالغتنيا

اياها،منوفكبيرعددحولوافضموا،آلارهاقيحفنىعليهاعلقوائم

ألمذينوحتى،امربيةاالهلموموبقية،الكلامعلمتلافيفهـ!دخلت

الارسططالي،وو،لنتيجةالمنهعاستخدموااراهـضاالمن!اهضمو!فوففوا

لاجزءا،ترانناصلبمناية/ألأرسصااصبحتالتمديلاتوبعمد

من!؟يتجز2

ثفافات،قرونعلىامتدةاالالننرةتلكضاجدادز!عرف!لقد

عربوا،افضب!مهوامامنهاافا!تهـسو،والمستمرمنهااباتدا،الامم

هـحاب!تى...اههـملوامااهـلملوا،تمثلوأ"طتمثلوا،عربواما

عاىبر.دينت4هـ،لحوارصنوا،الاولالمعلمواست!بعكواالكلتخطوا

الأرجح.

للو!ه!ةالمرءيطشنممااكأرالموسوعيةاجدادنامهارلىانويبدو

الاخبار،احكموااشنراتالا،اغفلتقداروالمصكانتواذا،الاولى

اؤهمعلىشاهدكلها...اليها1ورحلاتمالهلموم،والعبراسيروا

9

بانوايخشونب!يعت،الاشباعحىعد"ايدي!ومعتمها.للامنصوا

-!91وع!دط،حثيالمهموي!دبلهم،يشوهالأجمنيالعنروحيعر

!اهـصت،واناليومحىمس!مرةلراقمااسءادسعوبيهمعرء

تندلت.دداشطألها

منهيخشوافلم،جباراادعلميتواضعهؤغكافيولمحد،ارسطواما

يمصبمعينه.لا،ادبهـحر،ىده،منهالاسذادهعدىحرصوافى،4بور

خطت.ع!يطولواولم

افلاكونألأارسطوعلامولثن

مالحديقملمنههصيا،وكلارسعطوواإدلاضونالا،ارسطوعلام

الاخرأ

كم،المحالامثلبنمودجهادجمهـوريةص،حبيس!نتهويهمانيجمبوكان

إفيب"ا"بننمؤونعالميا،عندهالحاكمور!او.ايض!اوبرؤياه

.!سلطانهيستمد!منه-الدياللانيكوطيصهوتلك-ير!يالميه

وبعه"الاعلىالم!ؤ"ااىمشدواداالشيءتدهبرمتهوالوا!ع

يستقيمأ

،ىكهسعنهايحيدلاالارضبمحاذاةي!شارسطوانصيئ!ي

اًلعصباستثنآءسيالم!ل،ج!سدية!بمعيةمنتدوناليعياداعنده

.)18(اصرهوالطوىتلالنىا!يولىمارلىادا-الفعال

ألعكس،اويحصل

على..اما..اما،مسدةمسابتينعن،ا!رؤىمجالؤياذ

01كيركجاردتعبيرحد

سروميهثإ،اخرىلديهـمتهدزهالارؤياللردكانتولفد

وعزتم.وجولصم

انهمرغمثانوب،عندهم"اودلا!ناؤشيخ"دورجيلما!اههـا

الأفىلموطيت.ةلطرن،حهتىخمؤرية.فىالاساسيةلصوصهمنبعهـضاعرفوا

الاساسية.!اصدهعنلفرهوحرشتامتهـصته-أكعوإهوولوه!ذا-

ترويحكالةاستحالالافلا!وتيأ!را1بالاحرى،فالاسطورة

.و،)المثالي!ة"اخلا!يولبعوذاتالفكاههةمنخاواحكاية،للعبرة

عوض!ا!"المثل"!.الطوبرا!ياتوبقيةأفاضلةابألمدلىلهماوحت

اصبحت،)91("ويعبريتكتهفهدذا"جمثوجود9ا.مفاصل"تكونان

.102(الصوفياءروادشط!تمجالهومفارق!اعالما

بسببالابتلكتتصللاوهذه)"مثال"ر-(،اينوساداءـ"وان

المحهتهااذالاؤلملا!وقيةاضعفت11ربيةالفراءةانعلىليول(ضيف

المعقول!شةالىم!نهالاافللوطينيةالروحانيهالىاق!بهومنفورفي

)1؟أ.افللاطونلفكرالمميزةاور.طتاحدىهىالننىةاديالكب!ا

ب!خي-!هاانطلقالتيالقضبةهيو!هـهسصالايةوعلى

هو،الاولالتويبيوم،عناهمأالثرالعربيال!كرعنى41كأيفان

فيارسطواصولهوضعلذيااءتءلميل،الضبطعلىواق!صد،العقل

فناي،المنطقباسمبعدئذعرفدالذيالكنابوهو،(،الت!لميلات"

السليم.الب!ق

العربي،طالوبالههرنظ!رفيارلىهـون13لقد،اجل

امةل.اعنا!كانتفهوالوبيوغير

فل!.علىيكونواولم

الواقعةولإئهممةتخطيعلىالانساندتة9هوالتقنيبمعهئاهاعقل!ا

درثموءن،المفهوماضةفياقراء"هااو،المعقولمةواتهالادراك

للافسانيمكتوكلندها.المقولاتهيآلتيالعبماايإسه!ااىاالمفاههم

المحاميلكل.ئسبة!التغ(السليمالنطق)المعقولةالجملةد!ضعان

رب!اخيرةمرحل!ةوالي.(ا"وب-قى)موضموعهموفوعاطامنهيا

النتيجةءلزومااستتناجاالاضرالبهضالىب!عض"هالقضاياا

.11ا،قدرةاوالمزدمات

!بله.غيرهابعدهؤالمعقو(!ية،وحدهأرسطو،احل

افيصالديااه!مها،اخوىمةإهيممهوب8!ارورهـو!لنشآتلقد

،(الكلا-!يكي!ينعلىصرناا!تاذاهذا،مارك!ى-ههبجل-اؤال!ءون)

ولكن،.(ونحيرهمالو-وددءبئمنوخالفاؤههوسرل)والفينوجمتواوبرجا



عنصصنها،،حسابتؤصي،التحليليالعفلامامتمثلانيجبكلها

اقتيبلر!اوالعبثاليذمعنىو8ثسفات،)22(،يسوك!الديوهو

يبرفتهضالأهاعلىفدلل،ألوجودمعقوليةوبلايالوثالعيهتفولى

صورية.اهيسةتماسكه!افيتكونتكاد

تحليلية.الصليةالشفافيةفانوباخشصار

لىأإالكنديمن)بخاصإةمنهمالكلاسيكيين،مفريناانصحهح

مينا!يزيقاوضعواأوغيرهماشناءوابنبالعارابيمرورارشدابن

وظيقنه،منهيا)خلوعينواثرجات!يهذهفرئبوا،القولياللعقل

والعقلالمستظدبالعفلمرورا،الهيولانيالعقلاليالفعادالقلمن

منالمستوحاةالانشا!اته!ذهانايض!اصح!يح،)23(بألمدمة

فيالصدارةتحتل(تلكمناكثرهذه)الا!لوخيشيه-الارسططالية

حلقةلانهالذلكبعيدل!دجد-سةوهي،والضسريسالمواسة

الم!ولية.نموحلقاتمناساسية

اللسانعلىطراتالتىلةالاستظهوالاهـوالابقىولبر

فييزالمامرحلةوهي،العقلمرحلةاىاالاصلمرحله"نفنقلته

اليها.الطرسئ

الا!ريميه(لوجيكهالعربملرجمأنالصدال!كبليلمنهكصي

كيالسعانالمعقوايةوصعضرورةع!لىبدنكدللواالهعاذ(منطنئ)ب

ي!مرسالشوالاداة،سة1درلكلألمدخل،(لأأل!ب"منجعلواتم

تاليفاته.حركةاو،الذاتمةحركتهلهترسملانها!ينموالعقلبها

كيدهي.للمنطقالمتمملانهاالتهـحليليةالعلامةعمقواوبالمالابل

المنفعلالعتل1بمتلقيها(الفعالالمقل)الصورواهبعلافيةالميتافيزيقا

يقولكماالاموهـالتليةهياقىصورتهااليالعلمداصرهيالتي

.اليومففولكفا،المفهومالىالواكعةمناو2()هالهيثمابن

الاستفراءبشقيهالهـنمحليليالمنهعاماممفتوحةتصبحالطريقوه!كذا

وخلفلؤهما.وديكارتبيكونسيكملهكما،والاستنتاج

هبعد،العربةلألعبارةصياغةعلىالمبدئيةالمنطلقاتهذهترقي

تيرهنممااكثرتكلحكيمة-شعريةالاصسللسانفيكانتان

المعانهيضبطتتحرىاصبحتء،(دلالتهافيبرهنننهااناو)

بحيثمنطمحدودعدداوواحدحولوترقيزهاوتمثكهاوتسلسلها

معقولا.هولااونصاتبنلف

ثقاكةالستطلوف!طرةطبيعهال!لام!طنانفبعد.،ق6اوبتعبيو

وتقنية.صنكةوو!ا،وتربية

واالنثرالجاحظيسميهمايبدأ،ألحاسمةال!وةهغ!مع

اعم:بقو!او،العلىوالبحثالعلم.اليومكسميهوما،افظب

النص.

المعارهـ-وال!لوممختالفكناولوا،معلومهوكما،بعدوالوب

جنرية،تعديلاتعليهاادخلوا،اذوكودوها5ابرقوهمعالجهاالتي

والطب،والطبيعةالريا!(ت،لكلامواوال!هاللغةعومبغاصسة

واخطرها،(الافننصاد)المنزلوتمبيرلسياسة،والجغرافماالتاريخ

26(،وحسبلأالعقيد"عنالدفاعهدفهيكنلمالذيءلكلامعلمشانا

وتخرجاللشيتدفعالمشطقية،الصيانة(دفاع)بكلمةفهمناالا-اذا

المررتصنفالتيا!وسوعاتجهةعن،وضعتوعندهاالخصم

كلآراءحصي(و!برغمرهمحزمابن،اثهرستاني،مركطالانف)والنحل

القضايافيوالمكثفةالمطولةالبحوتاخرى1جهةومن،-ومواقفهمنها

،المحللوالاختيارالجبر،والمقابالثواب،والكغرالاي!ان:الكبرى

...واكحرم

العطل:لس!وا!الاصلالسانمن

للوإقائع.رإاءةالمعنىب!رالعلمإ

جهةمن،مزثوجةةراءةفص-الاصللسانساملامصيياكةاما

انجا.راته،وه!ذاتهفيا!شحليلي!لعقلاضرىجهةومن،ذاتهللصم

05

كلجمث!ته.مكتسيبمنههاوكل

ومراجعة.خيعةفسحةقىيتمتفسيروكل،تفسيرهذهواليقراءة

،بسلامهدهال!ر/باوالقراءةعمايةتتمولم

مشكلاما،ومفرداتهاف!ضاياهاةحولهاالعوباختصم!قد

مرحلةادركيوابحهيث..اًلنظمههذءواسسالعلمية1نلإمها،واشكالاتها

اترلى،منللخروجوتفجيرهتعميقهيستد!والاحراج،الاحراج

اخر.بأنتظار

الصيشة(28)بعضهمفيهافرأى،الفلسفةحولىاىصموا

شانمنانهاعلىبقرونرينانفبلكيرهموردها،للعقيدءاكصعاة

منهمعنمفااربابهاجلوانالعربيالطبععنغرلبة.(92)يونان

."تزنموإقإدتمنطقمن":ئوراقيالقولوكان(03).الاعاجم

والاشاسةالمحتزلةمثلا)واضعوهفاعطاهالكلامعلمحولاختصه!ا

رلصيحينة!،الاولالمقام،(اساسيخلافمنالالروضين!نماعلى

تي!مههحزلاوابنوابنوالفزاليالانصاريمقياسكاائمةوكفرابدممة!يه

.،13)وغيرهم

،الالهياتحولاختصموا

الع!،حولاختصهوا

وال!رية.المقلحواختصموا

والمسمعربينلسشثرؤينا!بلمتساءنوا،عقلهمحولاختصموا

.(32)المجرداتفيللخوضلااًم!ابلاكاناذاما

يملفهو!كلان-تقدممماواعماشملوص-الاخنيؤالتساؤل

جملةومعالجتهاالمفاهيغاًستنباطعلى.،،كالر-ا(مربيالعقلانعلى

وزجهبرمتهرصيدهلمءعلئبل-ثانوية!!شكلة-وحمتبوتفصيلا

ذا/،كألك،يوعها6.معركهـنهوكانتء،سمةانفايغنقدمعركةض

.يكونلاواماويصضالثقاثوربمق!ياسيهـونماناما

الموجوداتسيدالاهـانيكونان-،ا!يوموايومها،والثقافلى

بضله.

الخعومة،في،الفلسفيج!اوفياظهء،ئروتهاالمعركةوتبلغ

بألغزاليمرلطتيميةابنالىالاشعريمنالفهـرررالعربياحترفتالتي

الغزالياسادعنداوالاررلاحداشكلهاواخرتوغيرهما+-،حشم-وابن

-،وث!فعح!فننموف!محالفلاسف!ةبمقاصدكاملج!ولوممعجاثرمةاراصة

النها!ك!.تهـفتالموو!كعابهفي،رشدابنهؤلاءعن

،ةالدينيةالقيلظحولثارتالمعركةانالبديصمن

انهاذ،.يمنينيالذيوهواليهننتبهقلمااخروج!لهاولكن

يا،الاغريصةوالرؤياالهرميةالرحمؤيابينالاساسيإالفاروإعنكاشف

العرجمي.الفكللصراعاتلبعيل!االصفيةعن

ا!سطوت!يماراد-الغزاليانجهةمنة،الصدفةفبيلمنلشى

كما"وهلىبهاعلوفهم.رتبالذي...المطلقالفيلسوف.مق!عهم"

المتنلأ:رعالقضايابتنفيذبدآعن!ماانهاخرىوجهةومن،+3"يقوفى

-.العالمق!ممسالةمقثمقهافيوضع،عليماإا

فيلهثل،اخراعتبارايعنالنظربفعى،امياغةافانئمومن

-.!اضىالىدزيا-3منانتقالالتعريبانعلى!طو!هافيكمامفرثانقا

بذاتهؤألمنظاما)ىتشيرهذه،(كوزمس)لكلمةمغا!ةءالمفكلمة

كلمهوكألك،الانسانامامةوزمانا.م!لاالمنثرجيةاللهلمخلوق!وتلك

ناالزمنييةالمفرفى--فيالزمانبمدكاعلىلغتماؤىقررف!(قديم)

صي!ثمنالطبيعيةالموجوداتع!ارسطوعةدتعلببما،التعبيرصح

والبعد.القبلكماهيسعددالدرلمحةهذهآنحيثومنحركتهاتلق!ثية

ففي.الاغريقعندولا،ارسطوعندلهمقابللاذاتهوالسؤال

اخرافلوطينذلكيوصعكماالدوريالزمانمنهؤرءينطلق!ت

الاشياءكلكماالزمان!العربيالفكريرى،"،3)!ثسق!م

.ج!لرةوقائعسلسلةلها/ا!زم

والصرورة،الموازمسالةبالنننيجةهوالموشوعمصبفانواحيرا

.المدلولبهذاالإهالافييقيةفيلهامقابللاالعربية(جائز)فكلمة



ألاولالصفالى،قفزتلفتنافيثانوية(مرورة)كلمةفارزوبألمقياكل

لدىتعرف!لااساليةاصاصنفي،التعريبتأثعرونحتعن!غا

علىوهصنتهأشظامسرمديةالىلشيرأافالبه)!،الافييق

والالهة.الافسانفيهابماطراالموجوولت!

ركروديارسطولدىالرب؟هيالعالمفهدمسدةاهيوبعد

واستمرارهاآلفلسفةقيامميحاسمةكانتالنياهي:اقمصدأيونان

مراراصياكتهاواعاد(03)افلاطونصاغها-اخرى!لةامايامناالى

النهائي.شكلهااعطانهامنيتمكناندونالميتافاليزيقافيارسطووتكرارا

ال!صم،هوذلك،وجوده!يالموجوديسانل،الافييقيالفكران

يقولكما،الغلسفةهيوتللق،هموجييتمنشمولا*،يعتبرصالموجود

.!36)الهيدجريون

اؤقه.هوذلك،الو*ودضحغموراالموجوديرى

.الموجودفهلعنمساءلتهديبينهممنارسطوويتفرد

،تعبيرايتجلىالعقلحيثاو،فواعديةمقولةهوبماالفمل

.ألصورةفيارسطوويضعه،ذاتهالموجودفعاليةهوبماوالفعل

اذجكل،الؤاواترج!اعندمااللالينفلاسفةانطلاقةكانتوتبك

فلسفتهمحور(لغتهمفياسه)الفعلهدامنالاكوفيتوما

منكومة.فتعببحهذهتتجمعحشثاو،الانطولوصة

ليأخد،الموضوعمنالهامالجانبهذاالعربيالفكرطم.اسق!

هذامع،وفيسعالأكلاضنيباليض(ك!!سيناابنمعبخاصة

المقابرر!وفهلدىليرحضاوأل!كانيءماالتنويعاتمنصله،وغيره

وتفصيلاجملةالميتاديزيفيةتش!ا،11اهذهإلكلاسيكيةللفلسفةوالمناهض

تاثرابالنتيجةعنهاتقللاقم!اخرىفلسفةمحلهايحلثم،ويكفرها

.أحاسمامروهدآوالصياعةالمقولاتفياقلهبالارسططابيفي

استخ!دمهالذيالانتقادي-ادتحليليانعقلانبهالمنالسبةا!لى

التحليلخلإفةهو!سماا!ثر،ول!حاسمةاههيةذاتادإةالدفان

وموضوعهه

الاجابةازعملا،كلرحتهااخرى1اسعلةجمعةمنسؤالانه

تسليظاقله،هذاآلىالت!يدوانما،صياكتهاحتىازثهملا،عأيها

-فيالافيريقيالفكرءمراتبعدمرةآولنلاذ،ابطدهابعضعلىافنور

الأمامذدكالييددمني،التعريبوبمدلولبمدلولهةالاسا!سيةمفرداته

وبرقراظسقراط"الى-عموى!البدعةالضبلكلنسباذ،الذيالغزال!؟

بكاكةيركنلمان،دكا(3)"وامثالهمقاليسوارسطاوا!طون

ثباصىا،واأتناورالخلاووحهـيثالى،الصارمفبموقمفهافكاره

اليوم،و)فاعلرحودمةيكونكياستبقاؤهءيى"ايجب(انذيالاحراج

بالامس.كما

اكثرالىيرقىتراثنتاجهوبل،الع!ممنارسطويوجدلم

يخبوع-الافطولوجياتتجاوبعلىبرمنيذساكدفعقبله.قرنينمن

فير،اىاللبمهوفليطسوكذلك،(93)والوجودالفكربينعلم

فىنوقبلهما.(.4)وتعبرالو-ودأتعارضاتتتجمعحيث،الأوغس

علىالموجوداتصميمفي(نوس)البيصيرةوفعالذيانكراغوراس

.(ا؟أافلاطونيقولما

ناضثمة،وبعد!ماوقيبلياوألمكانارمانفصل،وذاكهذاوقبل

ضردقىءوللجزءللكلزر!ء(انانكه)هووللمصولاتللموجوداتلنزي

سواها.طرقيلا

"او"اولا)ءيستعيد،المراجعةفسحةفييتمالذيدالتحليل-

وصورفلاكوناكانتنكرية.تلكالعقلامام"اصله،بر!مفصلصنطقيالسوغه

عصرهثقلات-ب،اذمنهاكل،الفلس!لإةاكظرياتمنغيرها

لسانومنصاضراالماضيمنيجعل،وغيرهاوالثقافيةالسياسية

العقل.لسانالاصل

بر!لآنقلاناذ،العالمقممحولالنقاشاحراجهووذلك

"لحدلاولالىمنقنح(العالم)اخرالىالمغلقالكوزمسمنارسطو
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منوفجرهالارسططالياكلوصدعلىالزمانبصدادخل،اللامتناهىعلى

فحاضرذاكواما،وؤوفنقطةهذه،الاغريقيةالوبيفالقديمالداخل

لهنهايةلاماالىوهكذا،فبلهاخروهذا،قبلهمآضيايستدكي

اضافةمنيحصللا،بقرونديكارتق!بلالعربلاحظكراواللامتناهي

بل،تعريغاالمحدولةغيرالرياصيةالسلسلةفيكما..اخرش!ث!

لعجزهأمتناهيسلااالسلبصيغةالعقلييهاايجابيةحقيق!ة،انه

يقولكماإ،الاوليةعدم"الازلمدلولهووهذا.موضو!اتصورءن

هو،فالخلاف!(42)التق!زاني

مكمفعاكللاصؤلفكأوافاما،الافممياءمج!)العالمحولاولا

بانفتعمنفتحوبالتالي،ناقصوءودهفيانهام(كوزمس)بذاته

مطلق.

وهده،مفلو!اتالوبرياأنأرفيفهي،الموجوداتحولىثمومن

وه!ه،احداثهياو،كبي!هامنليستماهيتي،تعريفاجائزة

وتحم!.تعينممااكمرتدلوالاية،آيات

،مفهومالى-كلدلا،يستبقى-ثالثاوهيذا-اًلايةسوال!يدد

ولهذا.عنهيخبربل(النقدمرحلةفي)الئنحليلبلفةعنهيعبرولا

والمتاخرين،المتقممين،العربلدىالمفضلالادبيالنوعالروايةكانت

عن!ا.ذروتهابلغتالنىالادا"طريقهـةالخبروكان

--وان"بالمعنىالسبباوالموجوداتثرنالروابطحول،ورابعا

يجيب،منهاكل!الارسططاليبألمع!نى)ا!الالم!وفةالاربعةالاسباب

الوجودفسحةفيالموجود(الظاهرةومنه)ظهورعلى6نوايرننهمن

،!المبينومنه)البيانهوالاولالفكرفيالظهوراننلاحظ،(43)

السببواما،النورؤطابعلاهوبتافةواحدةادفعةالموجود!جليوهذا

.(44)"فيهمؤثراخارجاويكونألش!لأوجو!عليهيتوقفما"فهو

اهو:لوجودهاوالضابطالمثوجوداتالناظمحول،خامسا

وتلكسولهذاأغيابهفيح!ورهثعل،غائبامفيهامتضمن

ضميروالموضوعا"*ممولىبينالقضيمةؤييالوابطكان-فرضيتي

.(هم!وأالغائب

كقمم:ممااهموهو،واخيرا

نلكوكانت-افلاكلطمعذاتهبرهتهالاغريقطالفمكرراجععنمما

المههوفة-ال!مقيالبعدالمذاكرةمنجكل-مدىالابعد-خطواقه

والب!ير،الذاكيرةعوثهوالتر-ة،لا؟اسضففالعلم،وللموجودات

ا!مل.حضورهافيالموجوداتكانتاذالاصلذكر.ذكر

نهايةكانتتاله!

بداية.اعربالدىوهي

،ل!لىار!يحييل6يدلاذ،واففول.قذكرتحيلاذفالاية

لقويم،احسنعلىوابسها،فكانتكوني:للموجوداتقالاذ،الاول

تذكر.برحتما-ي!بقي!اان!تبقىبانع!ا

الذكو.انسانفالعربي

العالم،يؤصسالاول،الذاتىعنالمغفلفارق:-كاالطوالفارق

.الوجوددثلأتوالثاني

العربيلفكوفيخصباوا!ر*ذريةالاكثلى4ء(رضاأكانولهفا

والذكر.ذكر-اللابن،ا!نقلواالعقلبين

إصير،ائ9،الوجوددلالاتعن:لةاص1الاكثرالعرب!كيوالسؤال

له.اعطيوجوده،وجودهـ!الحريةعن

موضوعوكافتالعربيالفكراخترقتالتيالنقاثضواما

الصا/ع،الممكن-السكن-اواجبا،اًلعدمسالموجود،الخصومة

ف!ن،لخا،الاتشيار-لتقديرا،اورم!نعدث-لقديمآ،المصنى-

معارسطو،لضةفيصي!فتوقد-من!ابعضسدالوجو2دلالاتالا5ط

صياءقها.هـدأهيممااكثردلالتهاوبقدرتهاان

يمهنكهفاذ،ضرور!4وامراجاقهااءم!ياغةاكانتفقدذلكومع

لسانالىالاصللم!،نمنينتقللماذاويتقعير:موانللا/سان



المورأظ!

ضةأ!لى6ا!،و!بعأةىاف!:؟لك!عدتر!أ!باالم!ى،نمات2؟!رهووبر،ى

.اخرىرلهتقعن-تزالوما-تعشمفت،تههـااست!،،1!اذ،ازت!

.اتأءهلتعي!اءض!لى!يالعقللمحجوتاذ،!دتاجل

تمحاج4ء-7ب!خ!.اة!.ل!1،لثلأر!كع،لىيئا!رسصعمكلنمروليةالم!ذابتوبرأأ!تيحبم!

.!ءالتم!!لم!محصوك!وسمكيسنتهاجمهةعأدتعةلمو؟ه!ا

.3؟،؟صموفءتقيكط41أء!ل!وء،فدؤكقىك!اىت"هد

وفماىحه،،خا-ل!نها-هـ-!"!كأحضقىت!تا!ح!؟-نن(خلإ،تماأبرند،ف!"ة

ك!"نال!هـسطاةء،فى!ن!بى،رئت(ن،زر،اناث!أكقلاخرى

يواج!ا.ا!محهااتقا!ماتا5سلم?يذأدهقخطيءلمىؤألرا

،!اد-ايفصااو؟وءااكواو

المممطئة.!يؤالمث

اإفئماالمكإ(الشهـولملمبلىؤاء%...

اخر،)عربب،لوإص"فيومنونس

راىأذ،أس،باص!مم*نالثذلقنظ،"/!اشم،حرثهلمحم!اك!هتما

؟آوح!لية،فيأزيخلا!ء.يتى!أ-،ى!م!أآ،تءلأتئط!يمارزشعهؤقىوءبعفويرغ

هـء،ا!:نم-ث!/صصخة!.-:هـخواخصهصش-"ءا،-ل!.لكمائا؟!آيافىءوهذه

:كطرلىمقل!ك!ر!ر!،ياص!او

صل!ا،ج!ثهـشرى!ا!فيت،4ء!ولمبمتض،!،اأص!("*ءقي"ءان!!س+-ا

لءربا،كأرل!طر+يئىلاشيرو،،تلاش+ى،بر-بئ-رر!+!ءيوما!ال!فا7جؤ!،محزها

قهم.وممشر

-ممىا-لىأ!،/ء!روعءهـ-بيءأم!ايخحفمبر،علامأبرءربخص4!؟

.(لاء*3دىلني!يمط:؟*!؟أ

والادبية،العاهءجةادكتىبءنبهص!ضلم!نلاعددجمؤر!3

جا،لمب!نشروحن!،وم!فكلاذ!أ،نضالوحى!كلنلع!!رةنه!!ووضع!ت

مستوياها،ب!فةا!درسمةف!ر!ب!الأمغأىواصجمح،ا!راثمنهام

.ا!ح!صبم*6وؤلأ!قه-لهكرإب9خصومنراقيبسوع!ةفسممق!مف

م!ن3؟ازكا!لاالاءجطالنتالىجةآز*ةت!سش!*يملاانك:رهـيه!ب!وتلك

كراءضه-،1!ب!جمهبى-اليرميىءؤه-منئالقريب6!ي!ال!قيمثكلافه

وتاريخه.اجدا؟؟هبلغةت!ا،*يرالض!زلك،رت"3وصوهوية

تحتغر،لافخلإمةوالادابالعلوملضولل)مسانز،باليةفيا!مثصناها

ءحدلف!س!ةا)*قلؤ!ديتمارتاراىماوفون،بر،لالسانا-فىاانهاذ

البشر.برين

!اح؟لاص..،وبر،نثورةباتضهرأ!،ا!حاكمالعدلذيا!وأمثهءبوا

لم:ع!اىائمومن،عليلااؤ*لإلى،رررىا،ولفه!الىاولاو؟ادظا!وة

و!ة"نئرهاد،المحررا)ىواخيما،المري"عالىرحفاو،الحداثة

سعص.الأظو!!المنالس!م!الوؤشه

س-!ة،4ولصاقىء-،رية،ثاليةم!اركةآبر،دمنبعدلتهريخب4ؤ

،سالمههيبمد،4وفيعليبقي(أص!راثا)و،،ريخ!ة(الارضلمجعراؤ""

ومس!متقبل.

.اللاءيدة!ر.قاث!هب؟اوطو:،ق

ن!4.4بدأصفو،ش"لطريقذلكومع

وهلة.لاولنتح!ور،ماهفدولافعوافىاك!قااوسعحمكون،!وف

لت!ل.اءلىلقدؤلنامحكأكالا،اىؤكونسو!

تقدم:مان!مائه!ق5اذ

لئقا&كلريبوان،تلةفي)كط!68الا-!عاىإخانفضالهربرم!از

فعل.كهـوال!4طريق

والمعاني،والتعابيرلمه!دات2منالم!رجمحصي!ةؤريدالترنةار

ثرجةمعمتا!بةاصالتهابداعفيذلكلكلاورةه،دةايننعريبوان

فاليته.

احدهافأولوية،والفهلالانفعالك!امتلازمانيبوالنغ!وفالهرءهلأ

الامة.ل.يئن!عاتقاسبهمقعياسالاخرإعلى

هـ2

اناظىكليئاالقطبنفيا-تحالةازخعريبمنفوركهه5وا)ضوجمه

الكساسية:اكصدسافرازصحاذا-إثالأءلمةالم!هة-ألأس!انووجود

بهيا.رهن!الصلميان،ال!ه،نفييلضث!مجان،وال!ل

ليسالتعبرانو!!الاسا!يةالمححقيفةحدرزهاثى!يصتواإ*ف

ماهيتهؤسالارس!انطالموجوديسدعيعلميهيطرا!:لىي!!،حياد؟

.ويبمدا"وو!ودبم

امتص4أو.اشرتالديالقرنربع3محلار:!*لأرؤعماوهدا

هـة"اؤحمناماألاداءكريقمنائلسانيمودوثنا-يمتصيرزألوماس

الرلداثة.ءص!ممممرهوثنل

اكثرمننجيننكونانبوس!ظدرجةلا)":معلقكبيرسؤالوينقى

!ننهليمأعنا

الهلوويحد:،علمنجمل،يحلق،النوزفى!ج!اد!ةفى/مى

خعرمسضفيم.2!ا،يهث!ف!ب

رخي.نارا،لمنابئهم،حم!د!هماتهـلأ-وبوىآ

بضمبميزالماكاملعلمانه.الناس"!لحردا!ي!ى،ركاكأئ

حولهأالخصامفعلاموالا.والجعيدايثريببا،مس!كماالبهبومالهورلى

كانكنبء:!مااًد.اعطيماوابظىاطهـحقدءالأغري!عوول!وارلم!و

ئءفيك!يلا-العمب،كأ-فيءن"!فشلازم!،كها6ض-!-كصم!:-%أ؟ا!بمفيبزهـ؟!ى

الايامنا-كفيالاعريقدفلم!ن-اح!ولىتنا!الىألأمخر؟قبؤ-

كما،اخرىليبدأمرطةصننمفد،مط،2"صررءبئيبلغو!وءا!حماسهء"2

.كضيرةثمارا)تعطيتموت؟قيجب،المحنطهحبة

!ملتصبح،وق!حيثالطريقكيواصلونع!ذااجدادطويدرك

زلك.الىاسوتك!اطر!ا

حضورهمالحضور:فسحةثقمناجدادنامكنآرسطوآن!الواؤع

.الاخرىلل!عؤاثاترووموح!!؟تطم؟:

ج!لمةاو،وافثاروق!يمم!فيجملةتيس،كا\!ء!ة؟*.رأ-فوقي

كما،لآشيالأءكما،امامنام!روضةلها،ر--:.!منو!ش،صخىم!-دت

هووانما،لهظبماالشاريممنهايمضقي،المميعوا!!!تكيال!صنع

،هواسثما؟توظي!فهعلىقدوتنامعهتمنطسبةالانتاجيةوكرز"رص!هـ،

وابداعه.ومثلهالستعادتهعلىاي

تحريرها.علىقددرات!ابشسبةتقيشخص!تناهوالترات

برامجنا،منواس،سكطهامءزءوالنراث،ايىوم،لا-لسا!لواني

منثقافتهميست!وىهؤلاءانام،الناشئةاير!،ل!نايربركمااتذياهو

اقسماعل:برللا؟اخر*صثر

وسائلامكزناتثه!فتاالضيالوضكيةنرالعلومالا-ضبقيألاداباه!

علمىز!ب!اذ؟الابتدالعلمها!خل،نسهـافعارف!اذ،ا،شطالاعلام

كثهأوتمتصهبهتئتصقكالعهقاقيرفي!زةاكرء

بتناا!ه*،أذاالاكطت"لمص!بحلا-مصدرها!ثانايا-كةالمصان

،والا!عنصادياتضمييزيلورهيمارسالعقلحيثهو،فئصلاوبصط

الابداعي.دورهاإ!ارسالحركةوحيف

الفسمحة.وهذهالفاصلهذافيوا!أدة

ابر،لغ.انياظنؤلملأ-"مماداو-مخائبمةانهياؤ!تؤأذا

بالتاريح.ماىحمانهاذ.الدلالةعلىويصمريدلالش!-ان

صيثمنالقدر!حس:ومهكومينمتعا!صيئبر!!سبنيتمشعلهذا،وهو

تطلعاته.ؤيالشعبانحيثمنالمستقبلو-س،عليهالقي!انه1

تستيمنتائحمنالدلالةعن!دمماتسمخلصواد،قىاقيالها

ا!ىالعفوبةمس!توىمإهئلثتق!لمه!،!اازيق!يالهتباكثرفهننىطليعة

ال!!يطأمسمتوى

.اليومدلميناعريبا،ةيصحهالذيالسؤالهوذلك

***

ونوعا،مددا،،تفعاه!؟راثنافيالاؤلوطيضيةالنصوصرانرب!ا

منهيالتياللإضنظريةصاحبؤافهـوطين،الارسططاليةال:صوص



رلمتصوفةوفرالذيايضاوهو.عضدراالكلاسيكيةالمهتافيزيقامقومات

واخيرا.اممليةواالنظريةممارلمت!اشادو)عليه،العةليالهيكل

الحياةلتعة.لمحإولةاكرصاحب،الاسمانيالفكرتاريحفي،فانه

الروحية.

اغفلته،،ذلكومع

منهااكعرارسططاليةالراهنةالمرحلةانالجازملاعتقادبمااغفلته

اللامعولكأنايا،خا(صةضقليةذاتهاتريدعقليةاقصد.افلوطينية

الوعرةالسبيليجدانالروحيةالحياةيعيترمنوعلى.لفرزهالذي

زواجهالذينوخ!.جسمدافيهاستحالتالروححتى،زمنفياليها

مناليهانننوانعنينا،الشريبوبغيربإلتهريبالمرحلةهذهايىوم

ي!.تبقىوما،تتجمعفيهااد،اولامنها،الزاو!ةهذه

مهـا،(اردسططالي)كللمةف،ويلا"عقلي)كلمةاناًلبدي!من

للارسططا!ية!اه!ضةالحدائةمعقوليةتكونوفدالاكأهـ.المفهوموسصنا

!تجرب".ولولحدمإبمع!مىصحيحوراكهـم(5؟)بعضهميرىكما

،المجالهذافبمالانسانانبل.تعادلا،مداهاكانايا،قاري!ة

ف"المنئونىء،مقوله-لاعن!كأرو-الماضييفجر،عيرهفيكما

الاممط.؟ظءالغابرانأروعلى

عنكالشفةكا4استش!راحاواتالتيالتاريخيةتجربتناانالا

الصد،بالا!يكومااليوميسن!دعيناالذيالعربرالوصودؤيارجالمب

ورتلك.بالعقللىالاصعلاقةاعمبئنكلاو،عقلاالاصلاستعإدة

وتوفدفت.وقالتحبثالطريقنواصل

اصلهم.ةبالهوبوحدةان

اوجوداوهوالا،اليههاشرتالذيالعظيمالكشففيواعطهم

هومن:جؤرت"ارو!ثرللسئال!ح!!او،الكبرىد!لهصتمن

الطبيعةمواج!قيهـيهومإأالوجودمنمرقعهمامصرهما؟الانسان

...؟الطبيعهفو!وما

لكل،أمةكل،ئقافيةوحلقانلكلاكما..جوابهملهموكان

.جواب..انهانلكللماريخيةمرحلة

.وي!اقي!رددوكأيرهما،ويذكلنيقبلوذاك،وينفي!تمردهذا

لكلانطالما،للىؤالصهياغنتهبالاصح،سوالهمنهملكلانكما

التار.بخ.منموقعة،وجماعةفبردا،انسان

واحد.والجوابالسؤالانوربما

إحط!بالذيا،حاطةعنعاجزةالصياغماتتتمدروهكذا

.الوجودد!ويحفظها،بالهوجودات

ىقو(ئهم.للاسسانوالت!،2لميالف!يالتار،لحمنالعربمو!!ار

دوا،استضتلتالقيوالعصورالاواللالسطميينلىيئالطر!مفتر!على

وردتهـوالىنحن،الباونقلوهوعقلوهعربوه.الاصلس!ؤالعربوا-

لىالا!ب!ينلالتلاؤيالا-،سيةورالمطمنواحدافكانوا،الاممبقية

والعقل.

وبروث!م.دلالةوتلك

احفادهم؟نحن،وجوثذادلالةهي!ما

التاريخ!لهيوصود.اوالىالي"اطريقاما

وهط،عنديفيهاش!كلانقطةثمة

طمبمااث!اسيئالمربرعهوالعقلانالعامةصاغه!اصثمن

اكقلوا.وحت!صمونالموجوداتتعقيلوحول،يحهتكموىفاليه،كذلك

ذاتهاوؤتاوؤك!-ديكارت!ولممماالبشربببنعدلقسممة-واحدبوو

بمشصكللاقهيستجيبنمطهعصرلكل،التعة؟لمنتمتهيلاانماط

برها.وءوالابخنماعيةالا!تص(دية6والثقاله!يةالسياسية

الىااجدادؤطريقكان!اذاانه،الخاصهصياغنن!احيثمن

الاصرافيقى!الم!كوليةالد!هيالحداثةمعقوليةمحبرمرتالامموالىاصلهم

*!

الصدفهثبلرونفلير.التعقيلؤعليحاذيالت!عريبف!لان

ص!ه

ب"عافلحيوانالازسان"المعروؤلمةبرارلىطوعبارةال!ربترء!ان

!جه!،انساضيهظاهوةكلدءساوااذ،"نإطقصوانالان!ان"

ف!سل-يكهاداو-يركاف!د*عمدهمالت!يبؤ!لان؟حيثالضمبيري

اكعيتي.

اليهتوجهانعلينايجبالذيهوالموضوعهئياجانبا،هذا

القومالاواىبا!رجةلغتن،الىننةلاذ،اهم!وإ3:امنقيسطاكبر

المجاثق.كافةفيالحديثالعقلكونتالتيتلك،ا!كبوىالفكرير!

ا!ثقافىتترجمةبعدل-"ننأاصبلحانايضاا!صدفةق!يلمنؤليس

فذبلها.غيرهالاجنمب!ة

الشجمصةفتسافىع.تط!4الم!اخ!نلافرعم،اءوماكذلكوالامر

ئتكلمجعلناقد،وكلؤذبةمؤلسفةفوضىءناليهماوعلى،قرنربعمنذ

وانواعاارك!اناونستخدم،ا،نوبوناجدادنايخنكلمهاكانا!2عيولغة

سمبهوهم.اديناولاهؤلاءيو!"لمالكتابةمن

هويتها.لغتناذلكمعتفةدولم

لاخرىالمولص!ساتاالى!يم،ءؤسسةهوالذياللسانؤ"نوبعد

،!ه،نقلناؤقد.ا!ياثقاواك!?ارر-4،إديالاقتصومنهاالابر*هإعي

بخاصةالشير.بهاكاعووورمابقلاماا!تن!!ا.هـاكلمن،المجالاتهذه

الج!اعةؤلمرتبببثمومن،وتوزي!"ا-!وانتالثروةامنظلاك!الوقالى

تلاثم(المحليةالادارة،الا-لحادات،الى!قابات)وا):اريمةمهـ-"اطرفي

الحزبيةالمنظ،هات؟كيظالثعباعدادواجبرا،الحديثالاقالتصاد

الدولة.ؤونءده!ليسهم

اطاليعيةااًلفم!بهكأال!وىالىبدورهاتحب!بلمدهوا!ل!سمات

تاريع-أللاصهيممنجثقنقاقوى،م!هاوتجاوبتاستدكلتهاالت!

احدافه.48مح!الفصلالنحنولىاهاويكو!،ال!ناريحسا!لنن!ننل

قه!يصا.اسميه،ثيمحهكان!وا!لا،ذلككل

ارادتمهأعنمعبراالعرجمب!الشعبيكئلماناتريبمااذ

ت!!ميلا.ايضايهاسهو

القوىمنان!لقظماادا،اظهاهذهمنانلقنامافاذا

.ا!ولوولم4اعن!لناالذيألنتاكعايىوفيلأندركومؤسى،تها

اريةا)الس+-ارةلةالرو4فيللجماءقىالا؟!لذجاك(39رأىاد!امرسطو

،اممونومعذاووؤيتوانرنهختقالذي!ال!قيفيوللفردأالدولة-

"!طعدوءاإيةوقولعثي!ثم!ية-ركاتمنا)؟ومنمتعهـورءاوس!دام

قاقهـاءردودلهـق!!بى!زكالم!!تف!بط-الميال!إدة!،ؤء4،،-*نرايد

.الانسانو(خ!بو3املا

!ف؟غيرت؟؟صطغ-!ككل؟-بم!ث"!

احصاؤها،سعرها،رءحد!ما،لكولىا!دهتصور،لهيماؤوي

واخيرا،ا!لم!ركةمدهتت"وصث،لأ!ماحرك!تصورفموكلئ،ا!ء!اذا

للأههملحننينلصحبالمظالخ!تكؤ!اوتم!ج!برهطللاسهخنهقطابر!صاال!ةوضع

والإنسالنههيئ.القوممة

ءم!ممتقبله،ك!اللحافرمردوج!ير:الاجوا!كيالتموذجهووذل!

.ا،صوءنا!احدايرص!نضش!!ب!جثحا!هؤبوللممعتهبل

الحداثة.مةقوامحة،يوت!ور

.اأضجاحؤيالحو-قةترىمادرائثهكألي!ست

عطى،المبإشرةطنتائجيةالإرايتعطبمما"تطممهواقعيلألشت

الاولمع.الاؤقحساب

الئمظربين)نوجداذ،وتك!هل!:قماستعيدمهقيوأصةكلصوان!ط

.حرافعلاالمفاجأةومن،معقول""الصدفةءنفتجعل،اءهلوا

لا،بدءدي،1-ىء8"نعردا!عايه"يجباتياوولم!لأألمعقولمة!ذه

الاواكا،بنخرلمصيرهاوبا!دربرفا!فاوانما،وحص*!كأليفهايكتمب!بترص!ة

شصتإتفلم،اننسهولولعوحد!اوبهـانجلااذ،4صكلكيانوةءو!ننا!!

.التار-خ4!عانهـلاهذهـالامةاىاتبد!يمالةقبىالمب!ةروطخا

نفهم:انيمكنناا،وسعالمنظورهذاءن



فكرنا،اًشتونمنبمضا:اولا

.تدناالافر!قيالفلسعفيوالتراثارسطولعبهاللكيالدورلمومن

الماضي.خي

ارسمطواستثارهال!عذيالتعقيسلفعل،ئالثا،نفهمان

الحديثة.المعقوليةقد-فيوا!من

!اعاليسفهذا.للتعريب(؟لناريخيةالدلالةوبخاصةواخيرا

تجمعاذالعروبةلىموبهاالتيالحركةهووانما،الثقافةضاعاتمن

هومسحتقبلاالمواجهةهذهمنفتؤلف،الاممثق!افاتلتواجهرصيدها

الله.شلاماالىتقدملافيالامة

!هوامش

مونينجورجكمابفيومناقشتهاالنظريات،ـذهعرضراجعسا

يكل.لمما(01)صفحةالظنيالفمهلبخاصةللتر*صةالنغريةالمشكلات

.6391عامبناريس!اليمارنثرمنالكتابه
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