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ا!قجالد!ور!!قووريدد!ببؤ"!ص!ال!ؤ!!!!و)و!

مصطلحلتسإ-اوغسإوضزعقدبكلالفلسىإفةليست

،نالافسا!كعناضهايةافي،بعيدةالمتمحارليةر،تهماونظر

لبمامذلكادرأكنااءس-وفلالىإفةجميعااتن،ذلك.العإادي

جمجسإالفي،والظاهإريحياتنماسطح.زحتوهسآك.ندركه

لعملالتياتخفيةالفروسإ/وجد،واعى،دا.ئىإى،لايكون

الاعتقادمجالفياخردإناحيةومن.اسالىإهاءلىعادة

الانىإىإانيعيشبالتىفكلروألاالاراءا.ؤلسسك.زوتجد..اءباوا

.اسماك!،بو

حضإارقيمآزقفيا،نيقفالعربيالمصريوالانسىإان

فى.لىليتروراز".لاجدؤلملأ،الج!دالء؟ريزرىزرافبرعبم،معقد

وز-اءكلشإزمإرؤمتساتمنلفياًخبراحىإءوكماأدوأماوءإطإ

إوإىإتج،!الاردنأقيلهماجتسإاعاول،كبالسربىأثإظ،فةا

التقدمعنجدالبلان!اتجة،ال!ثقافياغإزشهـنجديدذ

واوالشرقياًلغربيبشقيهاالاو!-وبيةللحمارةالدائم

ا)ضفإ،01ؤ!اختلأوبرغم،وكلاهه،ألاشترأكطإوليىإطالرأس

إعامإباالمنهحوالعظإلعلطإيتإمدان،دتتىإساديوالالمىإياس-يا

والمجت!م.الط-عإةفي؟لضرورةقوانينككلىألحمسىطرةفي

عندزصا؟الفعلردءإن،فكيف

أر.زخإ-لمفاوفيررنتفقان،ء*نوبرضهـمااتظسإد

اًلتسإ-يالحضاريةانبهبقىإلةومنذظلالعربيالىإ!رإيالفلار

الىإىإيد،ولطفي،عبدهوىإ-مىإ،وياالطهارفاشهـهإقادها

لعيىإة،وميخائيل،حسينوحه،الب!تإازيشامجيل

اًلسىا".فيقفالمولمينالانق!اممنلمجى،نيظل،إخروتوا

بيإ-رإ،ا)"أء-يلولي--نوااترءهـةالةورلبصن،والتقديهما

الاوروبيةاحضارةاجوانبفياحديثةانبمزأتالماورصت-ماب

يىإ"العقلوالضظرةالشخىإىيإةبهقوماتاالاحتفاظسإو)ين

تراثنا.ق!بالعقلازجةجذورعنبا.لبحث،الحربحيةالمصرية

وتحديدال!نياراتفححسزواصلسههـؤطئد"امةوك!قإدمة

فيالفلسغةاقسسامءلىلسيمطرتأاضبوالفكريةالفلسإإفبحة

وله

منذالاربعينات،رةاقاعإأجامعإةفيوخاصإة،جامعاتنا

فخطوالهاالممإثلينابرز،ن،اختيإ،رهاتعإىإدنا،الانوحتى

للفلم!فةمحترفيناوكانوا،الانتقائىةالثقاؤ!ةمراحل

ماء،.تموجهدهمعمرهمكللهاعطوا،مستقلكعلم

طريهقإعنالبإحثفيها.مالالىحىاولواقدالنها.يةفي

التي،راتدوامةوسىكإ،العربيالمصريدلعإقلجديد

العإالبمفيالاخرصلاحيإإات.جمنهاكليضفي.اتياالفلسفية

الاوروبي.

مستزىعلىوهموعحااجهدهمكانمدىايفالى

انعربيا.لمصريأفكرافيالطروحةالفكريةل!ورضماياا،جابة

سياقوالنقدالعرضاثنلءالاعتبارفيآخذينالمعاصىإ

ص!ر--.ؤصبوالاجتمااعيةالوطنيةتلحركةالسياسيالتطور

اعتقادناؤكبتشكلوالتي،الثاليةا.لعالميةإأنحرطإعقب

كأ-هـ2ا&ىإياسي.زطورنافيوحضارب،زأريخيامىإحنطإ

ونمشالاكأماعب-4أ!مليةاجدلمراقبةبجانب،الان

حهاطمونتهاءوا191!تورةعقبيةالمصرالبرجوازية-

المصرقيالمشمعمكوناتعلىدخلمآتم،36!!بمعاهدة

إلعسإالكاالمسحوقةالطبقاتووعيعلاقاتفيتبدلمن

-.طإكأالتج!ار-ةالعقارالبرجوازيةمواجهةفيوالفلاحين

ى-ءطإالانجلالاستعإمارمعاًلجىإيعنناقضو،أقطاعيةالشبه

الوطفيالصراعدحركةالرئىسإياتتناقضشكليوالذي

عي.ماجتلااو

وتتسإع،التياراتهذهتوصيفصعوبهإوبرغم

فيتأتيرهامدطإاخيراتنمومكوناتهى،وءىإصادرهاز،،تإ

أحداثتجاه،المصريةالشخصيةورإوإيةمزاجصنا.عة

مجالاتتقصيفانذلككلبرضعم،ومصيرىإحىإاتهما

.يقولونكماالخيطبدارةإيعطيناربسإا،اذتياراتهذه

يوسف-لمحبهإاوء-2:(المعتدلالعقلفللسفةأاولا

العقل)كتبهقإيعرضحيث،(!اأإىإ-1886)-كرم



،نظرهوجهـة(الما-!ةومابعدأطبيرو"ا)وأوالوجود

والمذهب،يبيانتصرالذهب"معارصضفيوتتلخصر

فقطالحسضفيمنحصراالوجودأدراكؤلميسى،البهصوري

يتخطىلكيالادا؟-نبينفقيبىهوليل،فقطالعقلأو

وجو-يثبتاعلقي()!هوثمرونويةالواحىدالنظرةتناقض

يتب.ت(واق!ي)أيخساوهوإح!،مهوصدقا(لعقلا)

.(بريالخارلملع،21)دوجى

ناظنت،ويق-*تولظروجي-"ة4ات،،لياؤئيوزلك

لىاوا،الخا.رجيألع،لمإفهـممعى،ر!التجرإبب!!ة)

يببزولتجراانتهافاو،حكامهافيدقيصل()كبالثا)الصوري

أحسىاأ4مقابد-في(المحنى)و1(المفهوم)بحصرها

تتخلفكذلك،تءولهفيأ)واهضبادراكتشموه(الجزئي

قدراتهولثروصك(المعقل)"كارتإ)لتحلعنالضظرةهذه

.جوهرهاو،ذاتهفيلجسإقعالوال!هم

فيفيقيالتوالمفهومهذا(كرميوسف)طبقولقد

إوشيط4واالقد!مةع!ور!صافيفلسحفةللالبضريخ!حاولته

العمل!ذاأزجازفيوقدراز"جهدهغمفبر.والحديمثة

منبخإومتراكماز-ضميعاخهتأر.ة-إءلمعاءساتقاؤتنافي

هيجلا)اقامهأذياالجدلياوأتنقدياوالتاريخيألنهج

ابذ!ا/سمة.إخ.زلارلرصدص-اولرزالىبةفياسا!سى،واصبع

لحيرةشاحباانعكاسا(كرمفلىيو)فإضمفةنتىلقد

ا،ستعمارمعمساوما.ه!،لأفيالمصريةا.لشوسطةالمطبقة

إ-الا!تصصافيلشحمصىضهامسضنقلة(وجهةتمتبنىاكي

شروط--ذيلفيتنمومتهاونةظ%تانهـ-،غير،أسياسةوا

ؤكرها!نكبيرجازبكان.زموصنالعالمبةالإحت!ارات

.الذاتوفهمالواقعقهميىنقلق،انتقائيسا

لكلببىقأ0إلاعهه!ألفيع"!لى%ن!9ا/لمح!الااا!انل!أ

اية!ألتااعقلانصسةبنيتهارغمبا)روحزهتموهي

"،باعلن)هووما(ظا!ر)هوهـ،رجناضبوورقةو.نحاول

وبعبساا-ة(هرجو)لباطنا،"(ءرصضصاأإظاهراإنوعضده

والموضوعصكنضالمناسأخظرابينعندهفرقفثمةاًخرى

عليها،يتفرجوكأنه،الخإرجمنف!شاهدهاالج!مبهممبعيون

فيشأر!،اروحارمحب!ناليهاينظرجبنقعهصووبين

اخلى.اد!صنيعا"تثاوفيها

ىثدق،عهفي-امينإرعشه.ديم!!ت!اعولم

أللجوازية(تجعلاجضنيادنطوريةألادأط!يقدرر(ان(انجضهلجواإ

..مرةمنأكضر،ؤفأعتر،ونضقه؟فلسهيالنظامأتما.سك.

فلسفةهيحيثمنللحوالىيةيوشليرانه)وبالحاح

وإللحدالدقيقانمنطقيبالمعنى(حد)اوفتعرمفتوحة

ؤ!قوالوتعرف.ولادائ!،الطريقعاىالجوانية:التعريف

العميهبضيمازهااعنللتعب-ر41محاووهي،الانغلاقتريدولا

انو!!لكض،ؤ"المعروكرامة،الميتاؤ-زيق-،بضرورة

.(ا،خلاق

!ه

دعاوىتفنيدعنوغيرهالاعترافهذاولغنينا

يبمن!ثدأحل3ممعادةواغنية،للمثاليةجديدكقناع(الجوانية)

جودا)وعلىلفكروا،(ضوعالمو)ءإى(اتللذاا

"لك،المعايشةعلىوالرؤية،.الاشياءءلى/والانسالس!

.؟-للصالحلوضعياائعلمحسنممها:ا)تثيهردةالجوالسائل

وحتى!اؤهـلاطون)منذالكنارالمثالييندعاويينإقضما

،.أهيجل)

كأكبر91؟؟امء(امينعثمان)إ-ووليداوررغم

كتاب!يظلحيث،لديكارتالعقدليجالمن!ء-نالمدافعيض

والدقة،ضوحالويستهدف،الانجتىالماسي،مرجعآعنه

الميتافيزيقا،احياءيحا.ول،صضنصوؤ\،حدسياانتهىانهالا

بحايض-،روووثم،متحقغير"بكمال،الحالمةوالاخلاق

تفثاالئبى،ا)-حليا-4عيرالمثاليةاقمصسد،المثاليةوجوه

بيىن،والباطنالظا!ربيئالغامضةالعلاقة.نمحليلفي

إءمسلماخاتأتي،تبريريةتهيوان!مما(لمثالا)و(الشيء)

الؤلسفة.إواسطةلتقرهادينية

وهـسلا)غزالي،الاما"ملحصننجدهـيتراجعالذلك

حىصابعلىكؤاببىالا.درأكمجدتالتمئيادصوؤيةالفرق

عندالعربيالفكر!يالمجيدالعقلانيةتراثهادماالعقل

الخ....نيوالبيرو،وادكنديسيناوالينرششضابن

تضاليلارضت،عنويتراجعتفسهمعيتناقضهوبل

را!رائدعبدهمحمدلأ)كتابهفيعبدهنمحمدالعقلية

ماكلتمجدسلفيةنظرةفيليغرقنا(الحديثالصري

الاجتماعيةوالحياةالواقعادراك4عمل!فيغيبيهو

صهـالم!قكرنافيا؟حبوانيةدعوةصدىضعفوببرغم

نكلتالطبمن.متخلفةا.قسامفكريال!مااحدتععشالهـ!ماألا

والمثلالاخلاقوراءتنستراتمييةالمصرالمتوسطه

نفعيت!،لاوراءهاتخفيميائسةمحاو)"فيوالتصوف

تلجماهبرالمعاديةالى*قتصاديةاضاع!او-الىومحا.فضبهما

امكاب-4هايعطبعلهيواعلفثر،دائهالمحتاجةالعامله

.قهى،حقواعاتص

ءامدممبد،،ا"الةودلا!ريةأ!مم!أ!ةاأا؟-ان!ااودوو؟إة،(!،أ

يا؟لأضاحلا!نإر

كاوبرز(بدويلرحمنعبدا)صوتخفوت-لمرغم

تشدد!الوجوديةمدارسىاكثر-صنيفيينالمصرالمفثرين

والمتشاؤم،انذاتيةفيالغارق(المثفلق)أالإنا)تممجيدفي

4وفيعللأ"!ازالتاريخحركهلسياوفيا،نسانتفهموالعادي

1،كاديمي!،ورجهودا-،و/*قهوزالفه،ذلك،برغمبالاخرين

وج!قىمناورربياللتراثوتحق-قوترجماتدرالى-!اتامن

يقدمانحاولا.لذيالوحيدهوزالماالوجوديةالنطر

كلننصيجهاكانايا،نظرهوجهةمنمتلأاملاقكريادملا

متعاؤبةاجص-،لفيجدالبلأاترت،الخطاوالصواب

علىالتحفظمضب،وا.لخمسينات،مالاربعيناتفيخاصة



!هـامثشمنرعدهقدرووهماوهزال3تلامدزفلالىلىواغياب

دت،احرقياثراتحدثلمثاللمرعقلأزجةفيف!تلمارلثس،حىف

.4ليالفكر

لصذإيئاالفهمالىد!وةأؤورلممبةفيبيةالتجركانتفي،ذا

الحرذذبالارادتتصلمقهنا(يةدوص،وأ/فمدعوة،لواضحا

4إ-اتضيفر-!ل!لصقليأالههمبمجىردر،شفثيلاالىي

6-كةوج(ويليد"هـنلرء-دا)ررل-و.بخت"،لمىضالفاعليةا

الوجوثيقسمحىجمثأالوجوديأزهـ-،ناأكضأر"ؤينظره

اإلفردةادذاتوجودوأ)ضاني،وذاتيفيزلي،ئي-زوعي!ن

ماوأعية(ذازلا!كاناءرر-و،الحذاتعدلااماعلوألاول

لىمستنسؤوبمههـد(الذاقبالوجشر)اص،.(اشياءاكان

أ،غير،وجه!دفلعنالطببهةحيثمنتامةعزدةفينىه

فما6صىكلاذوذاتذاتبينالحقإ-فالمهماالىسبىلو،

اهـىلههزسبةولالغيروجودواما،وحدهقأئمعالم

لإنلإذاتضرورةوالفمل،()آلحقلحبثم!نالا(.الذات)

لهمابدلانفسىاتحققفلءي،لامكانياتهـ-اتحق-قالفصل

الصيروجودفي،لتمانبدلاإفولوا،لمفعلىاناذن

.لغىرراتتصلانءلمىهاكانالذو،وليواس!طت"

كضمب-شا!،4معا(جوديممالوان!أز1)ب-طلىرطف،1لقدر

مرحلةتعقداماميينالصرالمشففينمنا.قسامحىرةعن

رسشمل،حا(قائداالوفدحزبظلالتيالوطنيالنضال

هـنلحعوماتالقصركهه،فرالضيالرجص--ةالانقلألياًت

!التازيةالفاشيأكأتلنظممسخكأنص(ط،الاقلإ-"أحزاب

لج!نهجألامبراال-ترب2ذيرانواشصلتورور،ا.اجتاحتاذني

.الثانب-ةلجالمبصةا

محص-مإرشاطأبدويءبدا)رحمن)رادرولأق!ر

والمؤلفاتوالترجمات!والشروحأؤترنجىءسماتئلبتقدإ-م

-،الاييفيلنإزر،،واالفارز-ةألثمهواب"ال-:ظ+الفلاهـمف-رز

رتبن!مافكارهملعرىشحماكىمهويأنهف:-ر.بألذات

لذنجمااالفظيعإمالسمدعنلهتمسىوالتوعهذأصناإ.فطاشان

مفهص!مألحهالوقتذلكفيإوروإ""أات!صا-!ف*رزس،د

دب)ان/إسديماهذافيبلةاحطينايزيدوما!الحكأربخة

المثقفيبنمنءهـدةلاوساط2صدى.كان(بدويالرحمن

يتفهصوالم،الاربصينات!لملألاورور،فيال-وجوازيى-ن

:أالصى-يأصظهرهاتحتهملورح-!اء--رزألاالشول-ة

ااشىداتهـ----ضدد3ألجداألهـيمورراحذيةالثحاك!راع

،لجوارمحةتىهيوالتيأرأنسم،لب-ةا-خدمالتي"ا!!ديمة

وذاتبمجردافامضطرتم!موراىنء؟--،تيةزؤديوالتي

الالساطبرذولادوأخبراويةوال!حه!أمدور--رزاالى،إبئللحر

،جة.اللاهو

جهدهطاقةرغمابدويعبهـال!حمتى)درك.ولم

دلميةيقللاألسارتر)وجهـ(هيد)الحادان"سوعيضومو

/أأكيركضر-امدب.%بأررى-صهانز"رعم،ز--شهالحادع!ن

علىص(حصبهـكغاردو)01ماركمر!وصعانيدرك4ألصلذيك

لمحمهكنلاللغايةشالعةةطرينساصبحؤدمضوازر-نخطين

صبهـ-ذزف!ههىضوالؤ-ئي!كف!،،ؤلمسىفياتهاالدفاع

.(ضوء-ةالأثاالمثاليةاؤش)هيجدا4واقىسبخلقية

ال!رل،ايا)ضى!ارلي-نالىائماالنقاشرصوعمو!وارثهاان

يا،.جكأدلوباممثلاأ-صبنوا،المادي

نغم*(ليدويعبدالرحمن)اعرو،لىلص،دتفقدلذلك

رفي:المونيافيوالفناءالوتفيتتغزل..عدميةصوفية

وروا:،تء-لمه،(واتعبقرير"اقوت)كتابهؤجاجاءكما

العقيمة.

ا!ص:رإإابالنظامازمةتصطسفلسمفةانالغريبومن

المطاقةأالانا!)حريةقناعتحتينا،خفىربةحراغتيالهفي

الاربعيناتفيمصرفيصبثى+مصريمفكريحاول،يةلنازا

من-الاحتلالضدضيةالوطالمعركةالخهاباتونوفي

بهبعضوي-رر،الفلسفيالض!يارهذاينقلزجدمهانيبالغر

منقطاعاتعلىدسيطرتالخيةوالنازالفاشب"الحركات

الثان!ة.الصالمبةالحربخلالالمصريالشباب

ثمنا--،إغادفعقد(بدويعبدالرحمن)ان.الا

فيالمتطرفببعدهااذوجوديةالفكريا!هذناعتناقمه

ه!هـصؤلسىرىش،نسمب،سيةتظمصنوضرب،الصدمية

فكاره!ما.ا

عف4افال!بئ،الا!اأبرزاأوإ،ال!طةبعةااكووء!ة!ا!نارتملإالاا1:ي!أضلىا

%"حلصدنعجيبببمجمازالىرع!وو

،ةضعبللوأوليامفهوماكونتاوجستحددولقد

برهيالحقةالمعرفةانيقررالذيالمذهبنهـابا،المنطقية

!بب-ةالتجرالعلومفيقهائمأيقيناوان،الوقائعمعرفه

ةرتم!واتحقوانلأأقبلي)هومماينشأالخثلآوان

صرا-ل!بثلاث(المضطقيةضصةالو!صرتثم.!الخجررةأ

مر،ارتستيوو،فييتولا،نتهـرهـآزرراو/لىولاا

لىرق!الاجضماععلمعلىاهتكلامهموانىس،وسبنمر

!ى،يعيتىونىدانواالذيللمجت!عيهالابدالطببورةااثبات

عالحتاخرىناحيةومن"ناحبمنهذا.(الراسمالية)

الاأفلواهرر---قىصناسال!ىعلىوالمنطقالمصرفةنظربة

أزمرحىفهيالثانىةالمرحلىةااما.المتطرفةيببكأوالتجر

-حتر2فضترقدو(صاخ)عخد(يبيةالتبملمهباهن!دا)

الذيالامر،ضوعيامولوجودةابالاشياءالشثايىا،عضراف

قي"1عندهاذفالمعر!ة،الاولىالوصعي!بهفتا!عخرانلحبق

بصلقية-فيعربمالمحترزب!اخ(لثةالثاصعيةالو)اماتمس"ة

بر)سشجمصيةوكذلك،وكارذابزيوراث،!د-فيينا

ز-صىعو،(سوكرا)و،(ي!شضباحر)"العله41اورلسفية

والسيمانطقيا،المنطقيةكالذرلي-ةلحاتمجاهاتعدةبين

للنف"الفلسفيةالمشاكلهوضعيةاواهذها!تمامومركز

كولوجيةالسبالنزءةرفضتوقد،الرمزيوالمنطق

.اضياتياوالرالصلوممنطقبب-نفيقاتتوسبيلواتخذت



هى--و،(-"المنطقضعىةالوأفيأحالثاالاتجاهوهذا

هـنكلوفيتمحمودنحيبزكى.دعندنابهيبشرما

(يدعوعلميةفلسفةنحو)و(الميتافيزيقاخرافة)كتابيه

ا!ي!ج!الذيلعنىبالا،بالعلمالفاسفةتتشبهانالى

تا"زمانبلصوعاتهمموفيالعلما.ءيشاركوناعلفلاسفة

وموهـوغ،واإجباراتالالفارواستخدامفيالفلسفة

لمممموضوعاي!كونلابدقةيتشاولهالذىالهفلسسنيالبحث

الرمزية-التشكيلات!ويكونبل،الصلومفيه.زجمحث

يشخدمهاالتي،وغيرهاأضيةرياورموزلغويةعباراتمن

يخرج.!حليلانهماؤيحللو،مهمعلوصياصكلةفيالعلماء

يظ"رهناوه،.حالصرالعلنالىالكمونمنمضمراتها

عناصرعلىاوتناقضعلىمنطويةكانتانوفوحفي

إت،كاام،علمبامعمىبغيرالعبرةتجعلان-،شأنهصن

على-ىسائراكلهادعلمفيكونالمنطقب"البنب"سليمة

بدلالمنطقياخمحليلاهيالفلسفة-"صبحوبهذا.هدى

الفلسفة.منجزءاطهيالمنالتحل!يليكونان

الفنشهـمحالتمضيصقانقلنالومناتعسصفاوليسط

ا-ءداؤاهمالالعلماءلغةتحايلعلىقتصناربالاالفلسفي

مبد!تجطصيهتاخطهـ)هوومارمألبمثىهـيللفكرالتاري!مي

هذاعلىيترتبرحيثأصصطىهوماتجاوزع!تالامتناع

زلككل-.ان.(يروسىأندونأؤمالىوورركان)الاور*ضاع

فنجنشش-ن!)ز!بيرحدوعلىأفلممفةاز،ر)خولدوريهلشر

ل؟زترك)الورلمس!لممفةان-اإذهبهذاقظاب11منوهو-

الطبقيالقبيح!وا)وجهوهذأ(على"هوهـاًعلىشيء

رخسم،ي!يةتجرفلمسفةوكلالمنطقيةحةللوضعوالمصلحي

ه!هـللمعرفة(ئيالنيالحدبأنانتزامه-،عنالاؤضعةكل

مقابللهاالتيالعباراتمصىضبيحوتو،ال!-يالمعطي

لتبضحات15هـذاخ-رلىا،الخارجيأمالعافدئيحسي

امحة،الشاضوعجةالموالحقي!ةضياعألىاخيراء!لنا-والتي

،الوحيدةالحور-قذ!والجزئ!سنيالحىالدركبصببححيث

التأليفيةؤ،عليتهالبشريألعقليفقدتمماما"اوبهذا

والتثهـيحللمتحلسلردليلممبضعا)ىو،شستحيلهـةكاروالات

الم!اشوبالواقعحركةعنأدفيلمس!وفوينعزلائعقيماللغوي

ليغىرصاالملحةمةمجتهؤضايافيالممثاركةيتج!بو

باأعملياتضوة3ء3لشكليةز-ويباتفيمعهويغرقحنا

الانسانبرب؟ةسجأ!أسات1عنالتعا"لبةيهالرمزالمنطقية

إحىرب-ةامنلمزليدتاريحيةمرحلةكلءبرالدائمة

ضستعركمجتصعنامجتمعروئيخاصة،والتقدموالعدالة

عرقإش"تحاولبقىوداخلخارجيةقوىالىويتعرض

.،وحضارواجتماعيابلصميارر-وتقدمهنموه

فيالقيمةاحكام!سفيالفلألا-جاههذارفض.ورعهم

موضوعيةغيراحكامأواعتباره-اوالجماالالاخلافت

حسي،مقابللهاسوليعينياةمحقةغيرعباراتتستخدم

ا-صقالنفسهمحمايامحمود.نجيبزكيظلؤقدذلكرغم

بؤمغرقةذاتيةنظروجهةمن-ةتأليهاحكاماصدارفي

؟!

كاط./ص-تفالتيثنافيةا.ز"ظرفي،-،مااررر،فزديتها

علاقةل!ونقيضوصعالىوالوجودالع،لمفيظاهرذ

الجداب--"كظرةاع!لىعلىالمطلقأضضاداألابينهما

ومحاولتصهالعربيللتراثفحصهفيوهـو،التركيبية

انأمزعجةبيقينيةليؤكدورو!(صرعربيطريقعنالبحث

قالخالبي-ن،العربيةضما"ئرنافيرالىخمبدأالثنا.ئية

،بصنوالروحالم،دةبين،نيماوالاالعلمببن،والمخلوق

وروالغربأان،والارضا!!سماءيى!ن،وا)خسمبيالمطلق

،تخل-،ليى"ومنطقية"لستدلالياوتظرز"،(الوولمبمصانع

البادريزالظواهرخلالتهفذ(حدسيةنظرته،الشرق)و

الشرق)فيالطرفانويلتقي،الباطنىالجوهرالىالمحسط

اتهدينيت!اورحيثالتاريخيةعصورهطوال!الاوسط

.س.العلميةوالنظرةا)روحية"اإنظرةوتجتمعلمموالع

الئقيضين،بي!نقالتلفببهذا-ظنهوفي،وبذلك

والعرلييى،المصريالع!لبهاتأترالتياتمذاهبكليتخ!طى

يدركلاانهغصر،الجد)يةوالمادلةا)وجودإ-ةوابرزها

،ز-زيئيةطوصكلية،مشتتةنظرةتهإقضفيايقعانه

فنيبتراثف،تهـبصرانتستطبحولنتستماعإم،نفعية

جتماءيالىالموضوعيثعهوااعلارداخلالصراعى-ة"حركت

الختلذة.2ريجيةاتااومراحله

أنهغير،هـصسفاماليالاجىالتحديدهذايكونوربمب

خطررز6-،).ها"فكرظا!ردوجودزرص!د4اولب"بدا

إلاتمج،هاتهذهمعظمتب!-ييوهي،المصريالفكرفي

انحترأثلييمنعفيقاعلتومحاولاتبرءمالعرريانفكرلاصول

ن!عزلتها،بجانصب،التيا"راتاهذهورينالعرليبالعقلصي

زحارعالذيالاجتماعيوالصراعالتاريخيةالمراحلطبيعة

،ه-لماقضامعظمقيانها!،فةالسابالسنواتفيبعنف

آواقش-يماحركةسياقبينوهميةسدوداا.قامتالفكرية

--..التقدمنحوحركته-تقود4فكررابنبةفيوتصوره

التيمالازمةجوهرعنإحةالنهافيتساءلنافاذا

ف-ىلوجدناها،الفاسفيةالتيا(راتهذهمنهماعانت

/التيا.لمصر،ةإ-ودسطةاالطيقةوت،ررخمكوز(تازمةصمعيم

المحتهعحركةتصبطغزالتومااهـسنواتاهذهطوالكانت

مصالحثامنابعدحركتهفيترىولا،وقيمهابمثلها!

ا-ياالفلمسفاتهذهمعظماجماعكانلذلكالاستغلالية

تلكو،والاعتدالا،سطيةلووافظةلمحااهوع!،عبرت

مسدود،محر!قالىوثقافتنا،افكرناتوديمحنةجرالبلا

،ولمجاوزز-،بذوا-تلم،لمصرفتناالسبيلادراكعنتعمينا

عصرنا.فيالفعالةاومث!ساركتنا،لماضيناالخلاق

القاهرة


