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وال الجامعة الخاّصة. ال أبالغ! فيػ صاحب   يسثِّل فخيج جبخ ضاىخًة فخيجًة لع تذيجىا الجامعة المبشانّية
مجرسة فكخّية عّسخت في نفػس شّّلبو وعقػليع، وتجّمت في الشرػص 

اجَع ومػسػعات. وما زالت الفمدفّية التي حّققػىا ووضعػىا مؤّلفاٍت ومع
تتػالى كذًفا عغ تحقيقات فمدفّية تتخجع فمدفتو ورؤاىع الخاّصة عمى 

 صعيَجي الفكخ والفعل.

فأّنى لظ أن تجج معمًِّسا لو ُقجرة لدانّية فائقة ال ُتجارى؟ فيػ ُيتقغ 
المغات قجيَسيا وحجيَثيا، قارًئا كّل نّز فمدفّي بمغتو أكانت عخبّية أم 

 وأجشبّية التيشّية، فخندّية، إنكميدّية وألسانّية. ،أم فارسّية ،سخيانّية

وأّنى لظ أن تجج أستاًذا ُيعيج تأىيل نفدو كّمسا شخأ عمٌع ججيج في 
ميجان العمػم اإلندانّية والفمدفّية بخاّصة؟ ىكحا فعَل يػم ُأدرجت ماّدة 

ّل لػازميا، السشصق الخياضّي في مشاىج الفمدفة الجامعّية. فإذا بو يأتي بك
سشَتْيغ مغ التحزيخ  في ُغزػن ويجرسيا عمى نفدو، ليتحّػل أستاَذىا 

السزشي. وقج ساعجه في ىحا التييُّؤ امتّلُكُو معصيات السشصق األرسصّي اليػنانّي وباليػنانّية، ومشاىج العمػم 
 اإلندانّية عمى اختّلف مشابعيا.

ة رسالة دبمػم وماستخ وأشخوحة دكتػراه في مياديغ وأّنى لظ أن تجج معمًِّسا أشخف عمى أكثخ مغ مائ
الفكخ العخبّي والغخبّي، وقج كان يفِخض عمى شالبيا أن يأتي بججيج في الحقل الحي يعسل ضسشو، عّلوًة عمى 
ضخورة إجادتو لغًة أجشبّية إلى جانب المغة العخبّية تػسيًعا لسجاالت قخاءاتو لمسرادر والسخاجع وتحميّلتو 

 .إّياىا
                                                   

   يذ يػسف شػال . عمَّع الفمدفة ومػاّدىا السختمفة في الجامعة المبشانّية وجامعة القجّ 22ٖٔوتػّفي العام  2ٕٕٔراىٌب َأِلعازارّي، ُولج العام
 نكميدّية، وال سّيسا في الفكخ العخبّي واإلسّلمّي.بالمغات العخبّية والفخندّية واإلّجة مرّشفات ومقاالت ثّلثيغ عاًما. لو ع

 بيخوت. –معيج اآلداب الذخقّية  ،يذ يػسفالفمدفة العخبّية والسشصق في جامعة القجّ  أستاذ 

شة عن دار السذرق  تين في الد   مجلَّة إلكترونيَّة ترجر مرَّ
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ىحه الرفات التي تسّيد فخادة الفخيج، إّنسا أوّد أن أذُكَخ ِخرمَتْيغ قّمسا  عمىلغ أستخسل في الكّلم 
اًل تفانيو لصّّلبو عمى مختمف محاىبيع ومذاربيع، أكانػا نجج أستاًذا جامعيِّا أو مفّكًخا يتحّمى بيسا. عشيُت أوّ 
مغ خّلل كتاباتيع، إذ راحػا يشذخون نطخّياتو الفمدفّية  لبشانّييغ أم عخًبا أم أجانب. فيػ أّلف مجرسًة فكخّية

عام الاألميخكّية شيخ نػڤسبخ مغ   Princeton نتياًء بتآليفيع وإبجاعاتيع. في مجيشةافي تعاليسيع وشخوحاتيع 
 :لقا 29ٖٔ

“Certainly it is always somewhat awkward, if not naïve, to speak about ones own 

accomplishments”:ما تخجستو . 

حاجة، أن يتكّمع اإلندان  مغ نافل القػل إّنو مغ الرعػبة بسكان، إن لع» مؤّلفاتو  عمىيكغ مغ الدَّ
 ىحه السػضػعّية الرخيحة قّمسا يتحّمى بيا العمساء في بّلدنا.«. أو عغ ججارتو

في تحميمو، إّنسا  ستفيسأفمغ  وّد أن أشمعكع عمى خصػشو العخيزةأّما عغ فكخه الفمدفّي الحي أ
ًرا ات  أحّجده كسا أوردتو  فرل ضسغ الكتاب الحي حّققُت عغ فكخه الفمدفّي  في مقّجمة كلّ  جاىاتوملخ ِّ

 ٔ:ىحا

لاالت    اإلحاطة بفيلدهف أو مجرسة: جاه األو 
التبّحخ في فكخ اإلمام الجامع لكّل السشاحي الفكخّية « أنا اختراصّي بالغدالي»أراد مغ عبارة 

ّية اإلسّلمّية، والغػص عمى مبادئو ويقيشّياتو، مغ خّلل العمػم اإلسّلمّية السؤّسدة لمفكخ اإلسّلمّي. والجيش
ودعا تالًيا كلَّ مفّكخ ومعّمع يتحّػل مخجًعا في دراساتو لفيمدػٍف أو متكّمٍع، أو فقيٍو، أو مترّػٍف، أو 

إذ الّلحق ييتجي دوًما بالدابق،  مخ عيبشي ذاتّياتو، وليذ في األمجرسٍة أو محىٍب ما. يشصمق مشيا ليب
 والخَمف بالدَمف.

إنصّلًقا مغ ىحه الجراسة الغدالّية، والتي وازتيا دراساُتو لفّلسفة العخب، أّسَذ مبادئ ما أشمق عميو 
ن جدًءا مغ بجايات فمدفتو الحاتّية. فالخبخ الُسغَمق عمى العقيجة، والحي «. فمدفة الخبخ»اسع  وىي تكػِّ
نفعااًل ال فعًّل مؤثًِّخا، امداَر العقل الفمدفّي وتالًيا الجيشّي، حّػل مفّكخي العخب إلى تمّقي الحقيقة  يحّجد

ترجيًقا عمػيِّا إيسانيِّا ال ترجيًقا ذاتيِّا واعًيا. لحا شالب بسقارنة الَخَبخ بالُخْبخ، أي باالختبار العيشّي 
ػيَخ ُقجراتو وشاقاتو الحىشّية كي ال يبقى أسيَخ الساضي عمى واالستشتاج العقمّي. فشاشج السفّكخ العخبّي تص

 جسػده، ولُيبِجَع باستقّللّية ذاتّية.

                                                   
 .2ٕٔٓسذخق، ، تحقيق وتعميق جيخار جيامي، بيخوت، دار الفريج جبر في فكره الفلدفي   ٔ
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 جاه الثاني: األصالة الفلدفي ةاالت  
، وىػ عشػان مقاٍل وضعو إبخاًزا نريج فلدفة من عشجنا وبلغتشاوقج عبَّخ عغ ىحه األصالة بالقػل: 

المغة العخبّية، إلى تبييغ نطختو الخاّصة والستسايدة إلى الكػن والحياة، لحاجة اإلندان العخبّي، أو الشاشق ب
دون نحٍل أو تغخيب. فكي نجيج التعبيخ عغ فكخنا الفمدفّي اليػم، عميشا أن مغ إلى اإلندان والسجتسع، 

ن لجيشا نشَيَل مغ َمعيغ التخاث الفمدفّي، في ضّل العمػم اإلسّلمّية وبػساشة العمػم المغػّية، شخَط أن  تكػِّ
التعبير العربي  عن اإليسان وسائَل تفكيخ ال غاية التفمدف بحّج ذاتيا. وىػ أمٌخ صالٌح أيًزا يشصبق عمى 

 مقاٍل آخخ مغ مقاالتو في ىحا الرجد. ، عشػانالسديحي  

 جاه الثالث: التحقيق الفلدفي  اللبشاني  ت  اال  
والكمّية، إلى الكػن والحياة. ومغ أجل بمػرتيا يتػّسل لكّل فيمدػف نطخُتو الحاتّية الذسػلّية، الجدئّية 

مشيجّية خاّصة بيا: مغ مبادئ ومقػالت وبخاىيغ وتحميّلت، وال سّيسا مغ مرصمحات تؤّدي كلَّ مقاٍل 
ألّنو افتخض أّن زمغ الفمدفة بسحاىبيا  التحقيق الفلدفي  مقاَمو وضخوراِتو. ىشا ابتجَع جبخ مرصمح 

مشدمخًة عغ واقعيا. فالفمدفة عمٌع وعسٌل،  ،امشافي أيّ  ،َجدَم أّنشا لع نعج نيتّع بالسجّخداتالسشّدقة قج وّلى. و 
كسا ىي حال عمع الترّػف عشج الغدالي. وجّل اىتسامشا يشرّب اليػم عمى تحقيق فمدفّي ُيشقح اإلندان في 

مغ  ساء وعٍي ذاتيٍّ عشج كلّ كالّية والجسػد والتخمُّف. لحا سعى فخيج جبخ إلى إنالػشغ العخبّي مغ االتّ 
التقاىع مغ شّّلبو، تصػيًخا لكفاءاتيع الحاتّية وقجراتيع الحىشّية أو إعجادىع ليكػنػا ُرُسًّل فاعميغ في 

و محيصيع إّنسا يػاجيشا أناٌس كلّّ مشيع ىػ، في ُأشخ زمانو ومكانو وواقعو العيشّي، ». يقػل في ىحا التػجُّ
تحقيٌق فخديّّ لإلندانّية جسعاء، بحيث أاّل َيبُخز في اآلن نفدو، ىػ ىػ بسا كان عميو إنداًنا، وىػ، ضسًشا 

 «.ي جاء تحقيًقا غيبيِّا لياومعشػيِّا ومغ خّلل مجتسعو ووششو، تمظ اإلندانّية الكمّية الت

الفمدفة إًذا تحّقٌق فكخيّّ بسخمى عسمّي أكثخ مّسا ىي عمٌع نطخّي ماىػّي. تتشاول إنداًنا مجرًكا عارًفا 
فخدّيَة الذخز السادّي، فتخوُق كلَّ إنداٍن ميسا  يتجاوز بػساشتو و أقشػًماصفاٌت تجعل نفدَ وىي مدؤواًل، 

عقيجة،  الفمدفة التفاعمّية إحجاُث أنساٍط فكخّيٍة ججيجة، متحّخرة مغ كلّ كان عرخه وِمرخه. غخضّية ىحه 
 فيمدػف حّخ. شأن كلّ  ،وإن أبقت عمى إيسانّيتيا فيحا شأنيا

ىحا الدخع الفكخّي الثقافّي الػاعج وججه جبخ تيّيًؤا عشج المبشانّي ونبػًغا لسكانتو ودوره في ىحا الذخق، 
ّجًرا تجخبة كسال الحاج في وضع قػاعج لمفمدفة المبشانّية وصفاتيا ، مقكحلظوىػ السصّل عمى الغخب 

 الستجّدجة في العقّلنّية والػاقعّية واإليسانّية، معبًَّخا عشيا بالمََّدغ العخبّي.
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 بتجاع السفاىيم ونحت السرطلحاتإجاه الرابع: االت  
ليج، في ضػء مشيجّيات لتػ أخزَع جبخ السرصمح الفمدفّي الكّلمّي العخبّي لمتخخيج والتعميل وا

عخبّية وأجشبّية، تأثيًّل وضبًصا وتكخيًدا لمسفاىيع الفمدفّية. واختار لشقميا، عشج تعخيبيا، العػدة إلى تعبيخّية 
أصػليا الشحػّية والفقيّية، متجاوًزا التقميج السّتبع عشج الستخجسيغ. وأضحى ىسُّو األّول أن تجاري ىحه 

أّنيا متخجسة؛ كسا فعل عشج تعخيب بليختاح إلييا القارئ حّتى يكاد ال يذعخ  السرصمحات الحوَق العخبيّ 
تاسػعات أفمػشيغ مغ اليػنانّية مباشخًة. وقج أوردُت عذخَة مرصمحات في خاتسة الكتاب اعتبخُتيا نساذج 

بيًخا عغ وتعميميا. وىاكع بعًزا مشيا: تكافؤ األدّلة تع التي ابتجعيا واضحة عغ مشيجّية تخخيج األلفاظ
(Antinomies de la raison( األفيػمّية ،)Conceptualismeالِحَخفّية ،) Empirisme).) 

 القهيسة جاه الخامس: مبادئ الشيزةاالت  
ىل أحجع فخيج جبخ عغ َوْصل ما انقصع بيغ الحاضخ والساضي؟ ىل ىّسر الشيزة التي جاءت 

 بخأيو في أشخ ديشّية إصّلحّية؟

ل مشيسا يشصمق مغ الجيغ والعقيجة، ُتمرق بيسا عػارف ة يتشازعو خّصان: األوّ إعتبخ أّن فكخ الشيز
أجشبّية األصل والريغة، لحا استحال الريُخ بيشيسا. والثاني انصمق مغ أصػل أجشبّية صيغت بالعخبّية 

فّي يبقى وىي غخيبة عشيا. فُصسدت إمكانّية اإلبجاع الفمدفّي السدتقّل. مّسا حجا بو إلى تقعيج تحقيق فمد
شخقّي السشحى، سامّي الجحور، عقّلنّي الشدعة وعخبّي التعبيخ بأصالتو. فصّػره بعج أن أبان عثخات 
الفّلسفة والستكّمسيغ وقرػراتيع. سّج الثغخات التخاثّية، مدتشيًزا ذات اإلندان وروَحو ليحّػلو أقشػًما 

 متسايًدا بالقػل والفعل.

مرصمح الفكخ العخبّي بيغ "غيخ السشجد بعشػان:  ابو األخيخنذخنا في كتابشا السحكػر مخصػط كت
 La terminologie de la pensée arabe entre la philosophie de l’être et de"األيدّيات والقجرّيات

la valeur،  :وقج عالج فيو كيفّية تحػيل عمع األمػر الفمدفّية وأيدّياتيا إلى عمع القجرّيات وأفعاليا، قائًّل
 تجّرجيّ  بػجوففرل بحلظ و «. عغ أمػر الػحي فمدفتشا إّنسا ُتحقَّق مشجداُتيا باالستقّلل التامّ  إنّ »

مػضػعّي بيغ اإلندانّي واإلليّي مغ زاويتيغ: األولى وجػب إعصاء العقل كامَل قجراتو ليطّل ىػ السرجر 
الثانية: جعل اإلندان مشبع الُقُجر والسخجع مع إمكانّية تصػيخه األبحاث الّلىػتّية لتبقى في خجمة البذخ. و 

 بعيًجا عغ كّل تكميف عمػّي أو عقيجّي إذ ىػ يطّل خالَق أفعالو.

إّن فخيج جبخ أخخج السفّكخ العخبّي مغ حبائل التمّقي األجػف واالنفعال الجامج. وأوصى بأن يحّػل 
اتيع وتأويّلتيع، إلى ثقافٍة ديشّيٍة ة والفقياء، ورجال الّجيغ إجسااًل، ما يشقمػنو مغ تعاليع، باجتياداألئسّ 

مشفتحٍة، وبأدوات فكخّيٍة وعسمّيٍة ذاتّيٍة تّلئع التحجيث. ىحا االجتياد وذاك التأويل يجب أن يخخجا حاضًخا 
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ذلظ في جّػ تخبػّي ديشّي،  وافج ججيج. يجب أن َيحُرَل كلّ  ومدتقبًّل مغ َرِحع العقل السشفتح عمى كلّ 
 ت والجػامع، وبػساشة وسائل إعّلمّية مػضػعّية تبّذخ بثقافة الحياة الشاىزة.داخل السجارس والجامعا

إّن رياح األصػلّية السقيتة التي تيّب عمى شخقشا مشح سشػات راحت تصُسُذ معالع كّل محاولة 
تو نيزػّية، كػنيا سّجت مشافَح اإلصّلح عمى ُصعجه كاّفة. فمػ عاد فيمدػُفشا إلى الحياة لػجَج أّن محاوال

فالتمّقي «. نيزة السجابية»الفكخّية أضحت بحاجة إلى إعادة صياغة ججيجة في ضّل ما قج ندّسيو 
السعاصخ لمّجيغ وأصػلِو يحتاجان إلى انقّلب في الشطخة إلى الكػن والحياة السعاصخة مغ أجل إرساء 

السػسػعات الفمدفّية التي َعِسمشا قخاشّية الحجيثة. ُجّل ما تحّقق مغ أحّلم فخيج جبخ السؤّلفات و ػ الجولة الجيس
 .عمى تأليفيا وتحقيقيا كسا شاءىا أدواِت تحقيٍق فمدفيٍّ ذاتيٍّ وُمبِجع


