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 لفلسفةا

 

لن أتعبكم أيها املستمعون الكرام إبيراد التعريفات املختلفة اليت وضعها فالسفة متعددون يف عصور متباعدة وعند      
شعوب متباينة للكلمة اليت دارت حوهلا واثرت بسببها عشرات االلوف من املشكالت واألزمات وتساقطت يف سبيل 

 ن الضحا�. الدفاع عن حمتواها أو احلملة عليها مئات األلوف م

�ا الكلمة اليت تتلخص هبا مجلة اجلهود العقلية النظرية والعملية لغرض االنتصار على اجملهول الصامت الذى إ     
حييط بقوافل اإلنسان منذ احلكاية اإلنسانية األوىل اليت جرت حوادثها يف يوم من أ�م هذا الكوكب الذى نعيش حتت 

 مسائه وندرج فوق أرضه. 

 الكلمة فهي الفلسفة ... أما     

واما احلكاية فهي حكاية أبينا آدم إبتداء من فرتة خلقه وتصويره على يد إله خالق قادر من صلصال كالفخار أو      
من محأ مسنون.. من طني وماء .. وانتهاء ابخلطيئة اليت عصى هبا ربه فهبط هو وزوجه إلىاألرض �كالن منها رغدا 

اهتما يف ضوء التجربة واخلطأ والعقوبة والثواب. وهي حكاية أمجعت على صحة وقوعها حيث يشاءان ويصنعان حي
مجلة كل األد�ن السماوية  وبدت هلا ظالل واضحة اترة وغامضة اترة أخرى يف غري هذه األد�ن اليت ما تزال مئات 

 منها تعيش يف ضمائر املاليني من بين اإلنسان. 

شفت عن تعلق اإلنسان ابحلقيقة املتلفعة وراء ألف ستار وستار. وهي اليت بدأت وإذًا فالفلسفة هي اليت ك     
مسريهتا التارخيية منذ راح أبو� ادم عليه السالم يستغفر ربه عما ارتكبه من معصية كانت هبا بداية التجربة اإلنسانية 

 من اجل االنتصار على اجملهول يف الطبيعة. 
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أ مع حضارة معينة كما أراد بعضهم ان يقول .. ا�ا مل تكن وقفا على الشعب اليو�ين والواقع أن الفلسفة مل تبد     
عند فجر التاريخ املعروف ... ومل تضع حجرها األساسي بتأمالت الكهان ا�م الفراعنة املوغلة يف القدم . ذلك أ�ا 

ط ابإلنسان منذ وقف يف مكان حاجة متصلة بطبيعة العقل البشرى تستهدف وضع تفسري معني للمجاهيل اليت حتي
ما من هذه الكرة األرضية ترافقه زوجته وتشاركه يف تذوق حلو احلياة ومرها وتسهم معه على طريقتها اخلاصة يف تنور 

 أسرار الوجود. 

الفلسفة أيها املستمعون الكرام اذن مل تبدأ مع حكماء اليو�ن السبعة كما يزعم بعضهم ومل جتد بدايتها مع      
ليس اليو�ين بعد ذلك كما يزعم البعض اآلخر. بل بدأت مع اإلنسان حني كان يكافح اجملاهيل ابلسالح الوحيد طا

 الذى ميلكه وهو سالح األسطورة وينقض عليها عن طريق استيعاهبا خبياله الفطرى الساذج. . 

ة. واحلقيقة حىت اليوم قد لبست فاذا كانت الفلسفة هي حمبة احلكمة . واحلكمة تستهدف الوصول إىل احلقيق     
من أثواب االساطري ما كاد يغطي وجهها أبلف ستار وستار. واذا كان الناس حىت يومنا هذا عاجزين عن أن يلتقوا 
عند تفسري واحد ألية مشكلة من املشكالت اإلنسانية... واذا كانت احلقيقة واحدة ال تتجزأ فقد وجب أن تكون  

ا على غري تعيني مجلة من االساطري أو األفكار الناقصة او الرؤى املعجونة ابلوهم الذى كل احلقائق اال واحدة منه
 يتميز ابلقداسة. 

قاسم مشرتك هو أنه هكذا ترون أن سلسلة التفلسف البشرى ذات حلقات �خذ بعضها برقاب بعض ويضمها      
 أ�ا ليست حقائق أبدا.  يحقائق �قصة أ

قة نصفها أو ربعها بل حقيقة واحدة ال تتجزأ. وما دام أننا منلك اجلزء دون الكل، قّل فليس هناك بعض احلقي     
 هذا اجلزء أو كثر فقد وجب أن نكون حىت اليوم يف ميدان االسطورة أو شبه األسطورة.

د راحة ولكن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش مع جزء من احلقيقة أبدا . انه يريدها كاملة غري �قصة . فهو ال جي    
نفسه وال طمأنينة قلبه وال هدوء عقله إال هبا كاملة. وهذا هو مصدر املأساة اليت جتعل الناس أمماوشعواب متفرقة 

 ومتباعدة يف مواجهتها ملا تعتربه كل منها احلقيقة الكاملة. 
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ريها وشرها إال وله والواقع أنه مل يظهر شعب من الشعوب شارك يف صنع احلياة ووضع هلا قواعدها وحدد هلا خ    
نصيب يف صنع تراث الفلسفة البشرية. حىت الشعوب البدائية اليت تعيش على الفطرة الساذجة املستبعدة لعناصر 

 الطبيعة اليت تعصف هبا عصفا شديدا وتثري فيها االندهاش واحلرية والعجب. 

بل لعل مشاركتها يف هذه الصناعة أن والعرب أمة كان هلا نصيبها الكبري يف صنع احلياة على سطح األرض.      
تكون من أعظم ما عرف التاريخ املسجل حىت اليوم. السبب بسيط جدا هو ا�ا من أقدم أو أقدم األمم اليت عينها 

 التاريخ املعروف للرتاث احلضاري البشري. 

ولن أحاول تدعيم هذا الرأى ابلشواهد واآل�ت املنثورة يف الواثئق واحلفر�ت وأاثر اهلياكل والقصور. يكفي أن      
بني الدارسني إمجاعا على أن منطقة الشرق األوسط، اليت هي املنطقة العربية، هي اقدم موطن للحضارات القدمية 

 املعروفة حىت اليوم. 

 تهم القدمية اجلديدة. واذن فإن للعرب فلسف     

وملا كان الرتاث الفلسفي انعكاسا حلركة احلياة واضطراهبا بغّض النظر عما تسجله موجاهتا من املد واجلزر تبعا      
ليقظتها ومخودها وتوترها واسرتخائها وتقّدمها وانكفائها فإن من الطبيعي أن نرفض الزعم القائل أبن الفلسفة 

يقظة العرب بعد ظهور خامت األنبياء حممد عليه السالم هي بداية ال جذور هلا يف تراث هذه اإلسالمية اليت بدأت مع 
األمة أو هي سلعة مستعارة من اخلارج شكال وموضوعا. إن يف هذا الزعم العجيب رفضا ألجبدية املنطق السليم 

 وتناقضا مع طبيعة احلياة واألحياء. 

إن كانت عارية من تكتيك الفالسفة املعقد. وكان هلم بعد اإلسالم كان العرب قبل اإلسالم ذوي فلسفة و       
الفلسفة نفسها رغم ما متيزت به من فنون التصنيف والتنظيم والتعقيد. الفرق بينهما هو فرق يف الدرجة والكمية ال يف 

 اجلوهر والنوعية. 

يد احليوان والسعي إىل األجماد هو إن امرؤ القيس الذى كانت تتلخص احلياة يف نظره ابلبحث عن اللذة وص     
متفلسف على طريقته اخلاصة متاما كزهري بن أيب سلمى الذى متيز ابلكآبة وقيد نفسه بقيم أخالقية عّني هبا الفضيلة 
والرذيلة ومّيز يف ضوئها بني الكرم والبخل. هذان الرجالن ومئات بينهما من الشرعاء واخلطباء والكّهان كانت هلم 
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اصة اليت استعانوا هبا لوضع تفسري معني يواجهون به اجملاهيل اليت حتيط هبم من كل جانب. لقد كانت جتارهبم اخل
فلسفتهم حصيلة األشياء اليت وقعت عليها ابصارهم وأتثرت هبا ظروف حياهتم وتعينت بفضلها تقاليدهم ومثلهم 

ا اجملتمع الذى جاء اإلسالم مثرة طبيعية العليا ومنت حتت أتثريها أطماحهم الغامضة إىل صنع جمتمع جديد.. هذ
 ملخاضه الطويل العنيف. 

اإلسالم كحركة تصاعدية تفّوق هبا اإلنسان العريب على تفاهة القيم القبلية وقوقعية مهومها ليس شيئا غريبا عن       
كانت حتيط هبم   العرب. فقد جاءهم مبنطق هو منطقهم وإعجاز �بع من إعجازهم واستجابة حتمية للتحد�ت اليت

من كل جانب. لقد جاء حًال للمعضالت اليت كانت تتساقط دو�ا جهود اجلهابذة ، وتتهافت أمامها أطماح 
النابغني امللهمني من ابنائهم. لقد اصبحت رسالته رسالتهم أل�م وجدوا فيها ما كانوا يبحثون عنه وحّققت هلم 

عاد مبهمة املقاييس. إ�ا أشبه ما تكون إبلتماع العبقرية بعد فرتة طويلة االحالم اليت كانت متر يف خياالهتم غامضة األب
 من الضياع واحلرية متاما كما حيدث عند األفراد من العباقرة يف التاريخ.. 

اإلسالم مل خيرج من الفراغ بل خرج على الصورة اليت كان يبحث عنها العرب وهم يسعون إىل اكتشاف أنفسهم.     
حقيقتها ليست ابداعًا جلديد ولكنها ضياء يكشف األبعاد الغامضة املتلفقة ابألسطورة واخلرافة وضجيج فالعبقرية يف 

 التناقضات.. 

 أوليس يف منطق اإلسالم أن هللا يعرف أين يبعث رسالته؟      

 أوليس يف منطق اإلسالم أن هللا يعرف من خيتار هلذه الرسالة؟     

ا املنطق وصدقه التارخيي من أن اإلسالم قد أصبح حقيقة العرب الكربى ورسالتهم وليس أدل على موضوعية هذ     
 إىل العامل. فكانوا به ما هم يف اتريخ الرتاث احلضاري. 

وإذن فنحن حني نستعرض تراثنا الفلسفي اإلسالمي ال نتحدث عن سلعة معارة. وال ننتسب إلىأصل هجني ..      
 فيه حقيقتنا ونعرف فيه من جتاربنا ونصور بعناصره مسريتنا التارخيية.  وال نغتصب بضاعة غريبة. بل جند

ولوال ذلك مل خيرج العرب من الصحراء على صورة األمة اليت جتّدد احلضارات الدارسة وتطرح احللول أمام      
املعضالت املعقدة وتبعث احلياة يف عامل شاع فيه اليأس واضطربت فيه قلوب الناس ومتزقت عقوهلم أحزااب وشيعاً 
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لعامل ويصنعون قوانينه ويعينون فضائله ويرمسون له مثله ضاعت هبا حيويتهم وهم الذين كانوا يتوزعون أسالب هذا ا
 العليا. 

كل ما أحدثته وفاة الرسول عليه السالم ال يعدو أن يكون صدمة نفسية جلماهري تعلقت به ووجدت فيه املثل       
يرة بتحطيم إرادة الطيب الكرمي مث مل تلبث أن أحّست ابخليبة أمام الفراغ الذى تركه وراءه. وقد كانت هذه اخليبة جد

هذه اجلماهري لوال أن استيقظت فيها عبقرية اإلميان وروح البطولة وبدت يف اخالقها قوة األمة اليت اكتشفت دورها يف 
 صنع اتريخ العامل وانتزاع املبادرة من احلضارات املرتحنة احملتضرة اليت كانت حتيط هبا من كل جانب. 

نشعر أننا نكتب اتريخ أمتنا العربية حني نعترب تراثها الفلسفي يف عصور ذهبية أمام كل هذه احلقائق والوقائع      
 حلقت بظهور اإلسالم استمرارا غري منقطع لرتاث سابق كان يربو قبل ذلك اليوم يف رحم اجلماهري. 

 خ. وسنتبني يف حلقات قادمة اإلطارات الطبيعية اليت تكاملت فيها صورتنا الفلسفية يف هذا التاري     

 

 


