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"النسق املعريف أو "الطريق إىل احلمكة الفعلية
Mohamed Eriouiche
(Etablissement Dar E Hadith El Hassania, Rabat)

Résumé
Dans cet article, j’ai essayé de mettre en lumière le fameux voyage épistémologique
de ce que l’on représente, depuis longtemps, comme étant la ‘vraie connaissance’
du monde et des choses. La connaissance n’a jamais été totalement à l’abri, même
si on prétendait qu’elle a été anéantie par les soi-disant ‘ennemis de la vérité
humaine’ que sont les sophistes de tout bord. On essaie ici d’analyser cette idée.
الملخص
يمكن
 تسليط الضوء على ذلك الرحيل اإلبستيمولجي الذي نهجه ما،حاولت في هذا المقال
لقد
ُ
ُ
 لقد كانت، المعرفة لم تكن آمنة في يوم من األيام.تم ُّثله ب"المعرفة الح ّقة" للعالم واألشياء
ً عرض
، هنا. في السفسطائيين، طبعا،ة لإلعدام من طرف "أعداء الحقيقة اإلنسانية" المتمثلين
ُ
.نحاول تحليل هذه الفكرة بشيء دقيق

Abstract
In this article, I am trying to explain the epistemological travel for the so-called
‘true knowledge’ of the world and of reality. Knowledge was not quite away from
any danger, even if it was accused of being destroyed by the so-called 'enemies of
human truth’, namely the ‘Sophists’. Here, we try to analyze precisely this idea.
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إن تزكية النفس الصداينة إىل الفلسفة والتفلسف ،ال تتأىت للمرء إال بعد جماهدة الفكر
والنظر ،وترييضهام ابجلدل وحتري الرباهني احلقة واليقينية ما أمكهنام الزاد املعريف إىل ذكل.
ومطلب الزاد املعريف يطور املدارك وميد يف العمر العلمي دلى املرء ،فالفلسفة مجموعة من
احللقات يربط بعضها بعضا نفيا وإثباات ،تقوميا وقلبا .مث إن هذه احللقات املعرفية يف اترخي
الفلسفة تعبري عن مواقف أدركها الفيلسوف متام اإلدراك يف فرتات متباينة من الزمن.
وحصيةل هذا اإلدراك ما خلَّفه الفكر الفلسفي من نقد ورشح وتلخيص وتعليق و ح ْحت ِش حي ٍة عىل
ما ترامك عنده من نصوص احلكامء ُاأل ّو ِل ...وليس لنا من الوقت منتدح ذلكر تفاصيل ما أسلفنا
من الالكم ،إذ غايتنا من هذا املقال حتقيق القول يف احلمكة واحلمكة املوهومة ،196وليس
لالكمنا أن ميد رجهل إال قدر حلافه.
و احلق أن الوجود اإلنساين يرتبط أيَّام ارتباط ابحلمكة طردا و عكسا ،والقول يف احلمكة
198
واحلمكة املوهومة منذ اليوانن مننيان عىل ثثا واهات أساس ية )1 197:الواهة الطبيعية.
 )2الواهة الرايضية )3 199.الواهة امليتافزييقية .200و قد وااهت هذه الواهات الثثا أكرب
خطر وااهه الفكر اإلنساين ومه السفسطائيون 201.ومن مث حنصل عىل أربع واهات تؤثث
بداايت التفكري الفلسفي عند اليوانن ومن جارامه من األ؛م قد تكون هذه الواهات أكر

 196نعين ابحلمكة املوهومة  :السفسطة ،يقول ابن الندمي يف فهرس ته ،حمررا الالكم عن كتب أرسطو املنطقية الامثنية " ،الالكم يف السوفسطيقا ومعناه احلمكة املوهومة"ص . 013واكن قد قال قنل ذكل
بصفحة واحدة :الالكم يف السوفسطيقا ومعناه :املغالطني.
 197اترخي الفلسفة اليواننية ص .9يوسف كرم .السلسةل الفلسفية :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش.
 198وهذه الواهة مثلها لك من  :طاليس ونكس ميندريس وأنيكس امينس وهرييقليطس(من أحصاب القرن السادس قنل امليثاد).
 199وهذه الواهة اكن ميثلها  :فيتاغورس وتثامذته :اذلين اكنوا يرون العامل عىل شلك أعداد وأن هذه األعداد يه منادئ املوجودات للمزيد من التوسع انظر أرسطو يف مابعد الطبيعة.
 200ميثل هذه الواهة املدرسة اإللية(.) l’Eole d’Élée
 201اترخي الفلسفة اليواننية ص.9
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صورية ،ملا تثريه من أس ئةل حول طبيعة العقل البرشي وقضااي التأمل الفلسفي وبداايت
اإلدراك الواعي للوجود ومنادئه وعلهل األوىل .202بيد أننا حبق أمام حاةل حتول جذري يف اترخي
البرشية ،تداخل فهيا العلمي ابلفلسفي ،والنتيجة احملضة ابجلدل الباحث عن مساكل العةل
وماكمن احلقيقة.
"وإذا أخدان بتقس مي احلمكة إىل :حمكة قولية عقلية ـ وحمكة فعلية ،فإن احلمكة القولية
العقلية يه لك ما يعقهل العاقل ،واحلمكة الفعلية يه لك ما يفعهل احلكمي لغاية كاملية"203.
ويشري الشهرس تاين 204إىل أن احلمكة القولية العقلية ثثاثة أقسام من العلوم )1:عمل ما( ويه
الباحثة يف املاهيات ) أي امليتافزييقا )2.وعمل كيف( الباحثة يف الكيفيات) أي العلوم
الطبيعية )3.وعمل المك( الباحثة يف المكيات) أي العلوم الرايضية .ويضاف إىل هذه العلوم
الثثا عمل املنطق :ابعتباره آةل العلوم أما احلمكة الفعلية فهيي طريق السعادة األبدية ،واليت
ال تنال إال بعمل اخلري وعمل احلق205والفضيةل وتعيني عىل بلوغ اخلري األعظم .ولدلارس أن
يلحظ هذا األثر اللغوي اذلي تثريه هذه املصطلحات نفسها ،إهنا املفاهمي األكر جدلية
واألكر صعوبة من حيث إهنا :أكر ارتباطا ابإلنسان ،وهذا اإلنسان ال يقل وعيه مثثا ابخلري
واحلق والفضيةل عن وعيه بذاته .وذكل لقةل مترسه ابجلدل ورضوب فنون القول الثاحقة هبذه

" 202الفلسفة يه معرفة نظرية املبادئ والعلل األوىل" .أبو الفتح الشهرس تاين يف ملهل وحنهل،ج،2ص85ـ . 89حتقيق محمد س يد الكيثاين  ،طبعة :رشكة مكتبة ومطبعة البايب احلايم وأوالده مبرص.
 203نفسه ،ج 2ص85ـ.89
 204نفسه.
 205نفسه.
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املقوالت .وحنن إذ حنقق هذا القول واعون متام الوعي مبا ميكن أن يثريه هذا املوضوع فامي
خيص العقل البرشي واختثاف قسمته بني الناس أنفسهم .فليس عىل لك ذي عقل أن
يبحث وأن يتفلسف وإن اكن ذكل هو املطلوب عقثا ونقثا!! وذكل ما جعل ابن رشد
يتحرى ،يف غري ما موضع من كتبهُ ،مخحا حط ِبيه ويقسمهم إىل أحصاب ظاهر وابطن ،حسب
مراتهبم يف التأويل إعامال هل وإهامال 206.لكن ال يننغي أن يعزب عن لب لبيب ـ وهذا هو
ابذلات ما أدى إىل متكن التحرج والنفور من القلوب اجتاه القول يف احلمكة 207ـ حقيقة الفعل
الفلسفي اذلي حنن بصدد احلديث عنه ،الرايم إىل إعطاء القمية القصوى إىل احلمكة ابعتبارها
فعثا أخثاقيا ،جيسد أحثام الشعوب خيراهم من ظلامت اجلور والظمل والرش والرذيةل إىل نور
األخثاق والفضيةل ومن مث إىل السعادة اليت ال تفىن بفناء اجلسد ،بل تبقى قامئة مادام احلق
والعدل والفضيةل يف وعي واع أو متخيَّل مت َّخيل.208
و احلمكة الفعلية ليست بغريبة عن واقعنا ،فهيي األقرب إىل الناس العاديني ،إذ يه
منطلق معامثاهتم اليومية مث إن حتقيقها وتعلميها للناس ،جتس يد لتكل العثاقة اليت سطرها
علامء الالكم منذ القدمي عند ضبطهم للعثاقات الرابطة بني اإلنسان وغريه :عثاقته بربه،
وعثاقته بنفسه ،وعثاقته ابلكون ،وعثاقته ابإلنسان ،مث عثاقته ابآلخرة .وهذه الفلسفة يف
بعدها الشمويل تتطلب توضيحا ملسارات بناء احلمكة ابعتبارها فعثا أخثاقيا مث حتليل هذا
البناء ابعتباره نسقا معرفيا أسهمت يف تكوينه مجموعة من املؤثرات ادلاخلية واخلارجية الكونية.
 206فلريجع إىل كتابه":فصل املقال فامي بني احلمكة والرشيعة من الاتصال" ،حتقيق:محمد عامرة ،سلسةل :ذخائر العرب ،طبعة دار املعارف املرصية الصفحات األوىل من الكتاب ومقدمة كتابه":الكشف
عن مناجه األدةل يف عقائد املةل".ص  ،99حتقيق:مصطفى حنفي .صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،مضن سلسةل الرتا الفلسفي العريب:مؤلفات ابن رشد .)2(:مع مدخل ومقدمة حتليلية لدلكتور
محمد عابد اجلابري.
 207لألسف فإن لك ما نعرفه عن الفلسفة ،مل نكتس به بطرق علمية ومل نتعلمه يف املدارس جفل مداركنا عن الفلسفة أحاكم مس بقة ليس إال.
 208هذه إشارة ملا ميكن حتقيقه من هذا املزايت األخثاقية ،وعربان عنه ابلوعي وما ال ميكن حتقيقه وعربان عنه التخيل.
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وهذا ما جعلنا أكر وعيا ابلقمية األخثاقية للحمكة209أي الفلسفة ،ودون إغفال للحمكة
املوهومة ،أي السفسطة والسفسطائيون ،ويه اليت تشلك جزءا همام من تصوران العام لهذا
املقال.
إن اجلو الفلسفي العام اذلي تشهده مدرجات اجلامعات ال يعرب يف حقيقة األمر عن
وجود ابحثني مؤهلني للقول يف الفلسفة األخثاقية بزناهة و اهامتم ِف ْع ِل حي ْني ،وذكل ملا يعانيه
الباحث من حتدايت مس تقنل الوظيفة ،وإكراهات الواقع ،اذلي ال يس تطيع استيعاب ما
تقوهل الفلسفة نفسها ،وملا حيمهل عهنا من أفاكر مس بقة .210ويف وضع يرفض الفلسفة ،اكن
لزاما عىل الفيلسوف مبا حتمهل اللكمة من دالةل ،أن حيبب احلمكة للناس ،بطرق أكر مواءمة
والنشاط اذلهين للك خماطب":خاطبوا الناس عىل قدر عقوهلم" .إننا لن نتحرج إذا قلنا إن
القول يف احلمكة الفعلية بوصفها فعثا أخثاقيا ،وخثال هذه الظروف الاجامتعية والثقافية
والس ياس ية املتدنية ،أصبح رضاب من املغامرة ،مفن ذا ميكنه أن يستمثر يف األخثاق غري
أولئك اخلليقني هبا أكر من غريمه؟!
لقد تشلكت املعرفة األخثاقية عرب العصور ،وتدخل يف تشلكها :ادلين والعرف
الاجامتعي ،واس تطاع الناس من خثالها تنظمي أنفسهم وأمورمه ادلاخلية واخلارجية ،ومن مث
تطوير مداركهم وتوطيد عثاقاهتم مبا حييط هبم من موجودات .مفنذ العصور الضاربة يف القدم،
واإلنسان يسهر عىل مناء وعيه ومعرفته ،اجتاه الكون واجتاه ذاته عىل وجه اخلصوص" .
 209التعبري عن الفلسفة ابحلمكة فيه يشء من التجوز إذا ما أردان أن نكون أكر إخثاصا للعرف الفلسفي العام .وحنن نتذكر تكل الرصخة اليت اهزتت لها أراكن الفلسفة ملا قال فيتاغورس" :أان لست حكامي
لكين فيلسوف،أي حمب للحمكة ".كام تروي ذكل مجموعة من الكتب الفلسفية .غري أن حصة هذا القول ونسبته إىل فيتاغورس أمر مشكوك فيه كام يرى عبد الرمحن بدوي ،إذ يرتحج أن أول من اس تعملها
هو سقراط" وأفثاطون يس تعملها لميز حب احلمكة عند سقراط من ادعاء احلمكة عند السوفسطائني ".مدخل جديد إىل الفلسفة :ص ،5النارش واكةل املطبوعات ،مل يرفق بتارخي النرش.
 210يتحمل فهيا الفيلسوف واملؤرخ للفلسفة اكمل املسؤولية عىل السواء"
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فنعض املدارس اإلغريقية مل تؤسس مفاهميها األخثاقية عىل اخلوف من اآللهة وال عىل
الظواهر الطبيعية بل عىل فهم اإلنسان نفسه ذلاته بيامن البعض اآلخر ،اكن قد جنح إىل
التأمثات التجريدية وامليتافزييقا ."211إن هذه الرغبة اذلاتية املاسة إىل الفعل األخثايق ـ منذ
212
القدم ـ يعضدها العقل من اهة والارتباط العقدي من اهة أخرى.
مث إن ما ذكرانه من قنل يف شأن احلمكة الفعلية ورضورهتا ،قد بدأت تظهر صعوبة
مقاربته من خثال حتديد أنساقه املعرفية ،إذ إن هذه األنساق ال ميكهنا أن متكننا من جرد
حصيح ِل ُب حىن املفهوم األخثايق من اهة ،وال يتأىت لنا من اهة اثنية حتديد ذكل النسق الفلسفي
اذلي حتد عنه "نيتشه" فامي خيص الوجوه األكر متثيلية للموضوع اترخييا أو ما يصطلح
عليه " :ابألنساق الكربى للفكر الفلسفي" ،213إن التارخي قنل لك يشء منين عىل متناقضات
وهبا حيىي وعلهيا يتغذى .إن مقاربة أو حماوةل صياغة صورة اترخيية متاكمةل عن موضوع مثل
احلمكة الفعلية والسفسطة ابعتبارها فعثا ال أخثاقيا ،يتعر أول أمره بتساؤالت أقرب ما
تكون مبصادرات ال ترىق إىل درجة اليقني بقدر ما تثريه من تشويش عىل عقلية الباحث،
فالنظر إىل فثاسفة اليوانن (األخثاقيني) أنفسهم ـ وذكل ما اقتضاه العرف التأرخيي للفلسفة ـ
جيابه بسؤال ال يقل أمهية عن من موضوع نقاش نا  :هل الفثاسفة اذلين نظهنم أخثاقيني اكنوا
أخثاقيني حقيقة؟! هل اكن أفثاطون ،مثثا ،أخثاقيا يف أفعاهل؟! إننا أمام أس ئةل ال تلقى من
املؤرخ للفلسفة إال بعضا من احلاكايت اليت تفتقر يف معوهما إىل املهنج العلمي التارخيي اذلي
جيمع بني التأرخي للحمكة فعثا وفكرا ،ال الاقتصار عىل الفعل دون الفكر أو الفكر دون
Moral anarchiste، p : 7-8، de Pierre Kropotkine. D’après : VOLONTE ANARCHISTE N° : 36.
 212عىل اعتبار أن للعقيدة( دينية أو غريها) ابلغ األثر يف تعيني مرجعية اإلنسان ،فلك يترصف يف سلوكياته الفعلية والقولية حس امب متليه.
 213إشارة للقضااي اليت أاثرها نيتشه يف كتابه املوسوم ب " :الفلسفة يف العرص املأساوي اإلغريقي"() la philosophie à l’âge tragique des grecs.راجع ص :
03ـ05ـ09ـ03ـ .01تعريب :سهيل القش ،إصدار املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية س نة .1952
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الفعل .نعود ونتساءل كيف ميكننا أن حند حد أو نُغحل ِّ حق هذه الفراغات اليت تشوه وجه النسق
املعريف لتارخي احلمكة؟ بأي مهنج وبأية أداة؟
حصيح أننا ال نريد إضفاء صفة العصمة عىل أفثاطون أو غريه من احلكامء ،لكن ما يننغي
سربه يف هذه املرحةل ،هو مدى قدرة هؤالء عىل اإلخثاص ملبادهئم ،فرجل القانون املمترس
يف حس ِّن وتعديل األحاكم إذا اكن هو نفسه غري خملص ملا هو منجزـ إتياان واجتنااب ـ اكن اكلرام
عىل املاء ،وشأن القانوين شأن عامل ادلين ،فالكهام مرتبط ابلفعل األخثايق أكر من غريهام
من الناس!
لقد خدلت لنا كتب التارخي الفلسفي مقاةل شيرشون  " : Cicéronإن سقراط أنزل
الفلسفة من السامء إىل األرض ،أي أنه حول النظر من الفكل والعنارص إىل النفس "214 .إن
هذا التحويل اذلي حتد عنه شيرشون ،ليس حتوال غري واع حبجم الفرتة ،بل صدر عن
وعي سقراطي وقاد ،ابجلانب النفيس اإلنساين أكر من أي جانب آخر ،إن اإلنسان ،اذلي
من املفرتض أن سقراطا قد عناه بأقواهل اجلدلية الصاعدة والعقثانية (الهتمك وتوليد األفاكر)،
اكن بني مطرقة وس ندان السفسطايئ ،اذلي اكن يمتزي بقدرة عىل متويه األش ياء ،وعزوها إىل
قوة خارجة عن إرادة اإلنسان" ،وأن القوانني وضعها مرشعون لقهر الطبيعة ،وأهنا متغرية
بتغري العرف والظروف فهيي نسبية غري واجنة الاحرتام ذلاهتا...فقال سقراط بل إن اإلنسان
روح وعقل يس يطر عىل احلس ويدبره ،والقوانني العادةل صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة
احلقة ويه صورة من قوانني غري مكتوبة رمسها اآللهة يف قلوب البرش مفن حيرتم القوانني
العادةل حيرتم العقل اإللهيي...واإلنسان يريد اخلري دامئا وهيرب من الرش ابلرضورة ،مفن تبني
 214اترخي الفلسفة اليواننية ،ص.73
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ماهيته وعرف خريه مبا هو إنسان أراده حامت ،أما الشهواين فرجل اهل نفسه وخريه وال يعقل
أنه يرتكب الرش معدا ،وعىل ذكل فالفضيةل عمل والرذيةل اهل 215".إن هذا الالكم ال ميكن
أن خيرج إال من مف رجل قد خرب ادلنيا وعرف معناها جيدا ،ال ميكن كذكل ،وهذا ما هيمنا،
يح ،طاملا اكن مصدر بؤس ألعداء احلقيقة .سقراط يف حقيقة
إال أن يعرب عن نسق فكري ٍّ
األمر اكن أكر واقعية وعقثانية ،مما أههل أن يصبح رمز التضحية والتفاين ابلنس بة خللفه
أفثاطون .إننا اليوم ال نذكر هذا الالكم حبثا عن فكرة ضائعة يف دهالزي التارخي بقدر ما
نبحث عن صور متثل الفكرة وتطبيقها ،فالتارخي ال ميكنه أن حيفل إال بأحدا وأخنار يعرتهيا
يف الغالب األمع ،اتصال وانقطاع وفراغ ،اندرا ما يمت ت ح ْغ ِلي ُقه ،وإن مت ذكل ،فقليثا ما حتدوان
الرغبة لثاس تفادة من نتاجئه ،إننا ،يف بعض األحيان ،نكون غري واعني مبا حنن مقنلني عليه،
من حتدايت العرص والعمل.
النسق املعريف ،من األمور اليت تسهم يف توضيح رؤاان حنو األش ياء واملواضيع سقراط
ليس وحده يف التارخي الفلسفي اذلي جاهر ابحلقيقة وأعدم يف سبيلها إننا قد خنتلف يف
واهات النظر السقراطية ،بيد أننا ،نكون أكر انفتاحا علهيا ،نس تفيد من خطواهتا املهنجية ما
أمكن ،حنول مثارها لصاحلنا .سقراط ابن عرص كر فيه ،املغالطون ،واملدافعون عن العبث
املعريف والوجودي ،واحلال هذه ،اكن من املفروض أن يظهر للخلق رجل يدافع من أجل قمي
اخلري والفضيةل.
إن ما نقع فيه من أخطاء عند مدارستنا للحمكة الفعلية األخثاقية ،هو أننا نصادر مبجموعة
من اآلراء الفلسفية الغربية ـ عىل اخلصوص ـ اليت ترى أهنا اندت ابألخثاق ويه يف حفواها مل
 215اترخي الفلسفة اليواننية ،ص 73ـ.75
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تنادي إال بأمور ُظ َّن أهنا من األخثاق وما يه من األخثاق يف يشء! وخذ خري مثال عىل
ذكل فلسفة حقوق اإلنسان ،التحررية ،وما تنرشه من إابحية ،يف جواز الزواج بني املثليني،
بدعوى تقرير حرية الفرد يف اختيار أفعاهل ،مع اإلقرار بلزومه ـ يف اآلن نفسه ـ نتاجئ أفعاهل
وممارساته وميكننا حرص هذا املس توى فلسفيا 216يف مقررات الفلسفة الوجودية

اإلحلادية ،217اليت ترى أن األخثاق ال يس تقمي معناها ،وال يتضح طابعها اإللزايم إال إذا اكن
اإلنسان هو من حددها من غريما استناد إىل قمي جاهزة أو سابقة  ،a prioriبل يننغي أن
تكون مستندة إىل الغريزة والعاطفة ،يك تكون أكر مصداقية يقول جون بول سارتر ":ولقد
كتب< دس تويفسيك> مرة :ـ إن هللا إذا مل يكن موجودا فلك يشء مناح ـ وما كتبه <
دس تويفسيك> هو النقطة اليت تنطلق مهنا الوجودية ،واليت نعتقد فهيا أهنا إناكر وجود هللا
يعين أن لك يشء يصري فعثا مناحا "...218مث يتابع قوهل يف نقده لألخثاق قائثا" :القمي
األخثاقية غامضة غري حمدودة ،ويه متتد وتتسع إىل ما ال هناية( )...وإزاء مغوضها ذكل ال
يسعنا إال أن نرفضها ،وال يتنقى لنا إال الغرائز نلجأ إلهيا ونس تلهام احلل الصحيح" 219ويظهر
أن سارتر قد رفض القمي األخثاقية بناءا عىل إناكر بعدها املصدري أوال ،مث عىل عدم
استيعابه لها وفهام اثنيا ،وهكذا فمل يبق هل إال الغرائز ،لها يلجأ ومهنا يس تلهم قميه األخثاقية.
 216متثيثا فقط  ،وإال فهناك مس توايت عديدة ،جيدر بنا العودة إىل التحد عهنا ابس تطراد يف مناس بة  ،إن شاء هللا تعاىل.
 217اليت عرفها القرن العرشين ،مع جون بول سارتر" 1938( " J.P.Sartreـ1953م) وال نقصد هنا ،أن الفلسفة الوجودية ابتدأت مع سارتر ،بل عىل سبيل المتثيل فقط ،وإال فالفلسفة
الوجودية قد ظهرت معاملها األوىل منذ القرن السابع عرش مع بلزي ابساكل 1727( Baise Pascalـ ،)1772وكام قرران يف البداية أننا نبحث الوجه األكر متثيلية للقضية املعرفية ،اليت تتوىل
احلديث عهنا.
 218عن كتاب " :الفلسفة مذهب إنساين "ص.28ـ وقد أحلق به ،مناقشة اكن قد أجراه سارتر مع الاكتب املاركيس م .انفيل ـ ترمجة عن الفرنس ية :عبد املنعم احلفين .عن مطبعة ادلار املرصية للنرش
والطبع والتوزيع ،الطبعة األوىل .1970
 219نفسه ،ص29ـ 03ـ01ـ 02ـ ...00
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مث إن هذا الاختيار غري سلمي منطقيا ،ألنه منين عىل مقدمة فاسدة ـ عدم وجود هللا ،
مقدمة جدلي ٌة احامتلي ٌة ،ألهنا غري مستندة إىل دليل ،يقيين ولكي ،أصثا ـ إضافة إىل أنه مفض
إىل نتيجة عنادية ويه اللجوء إىل الغرائز ابعتبارها أساس القمي األخثاقية.

إن هذا التعليل وهذا اإلناكر ،مصدره جعز إدرايك قنل لك يشء .وال نقول هذا القول
حامسة وعاطفة اجتاه ما نعتقده يف وجود اإلهل ووحدانيته ،بل بناءا عىل أسس عقلية منطقية
أثبتت لنا أن القضية اليت تثريها الوجودية قضية معاندة إن مل نقل جاحدة ،وذكل ألهنا مننية
عىل احامتل عدم وجود اإلهل ،وما بين عىل الاحامتل والفرض ،فنتاجئه إذا مل تعضد بقرائن
وأدةل يقينية أو تصري إىل اليقينية ،تكون احامتلية وافرتاضية .وهذا ابلضبط ،ما وقعت فيه
الفلسفة الوجودية اإلحلادية ،إذ ألغت وجود اإلهل ،بغري ما دليل ،وألغت لك القرائن أو مل
تعرها ،عىل األقل ،يسري اهامتم .وعىل هذا األساس ،فإناكر وجود اخلالق ،قضية نفس ية،
قنل لك يشء ،وال جمال لنا هنا لتحرير القول يف هذه املسأةل.
مث إن ربط األخثاق ،ابلغرائز هو إقرار ،مضين بطغيان البعد احليواين عىل النوع البرشي،
مما يتيح لنا إماكنية إدخاهل إىل اخملترب ،ومعاجلته كأي اكئن بيولويج 220آخر ،ميوت وحيىي،
ويمنو ويذبل ،جمرد عن أي غاية ،مكنل بقلقه وسقوطه ويأسه ،221إننا أمام وضعية يرفض فهيا
اإلنسان ،لك قمية أخثاقية مل يكن هو مركز إنتااها .وهذا الرفض ليس رفضا علميا مربرا ،بل
 220انظر كتاب اجملمتع البرشي بني األخثاق والس ياسة ،لربتراند راسل ،ص .9ترمجة عبد الكرمي أمحد ،مكتبة الاجنلو املرصية ،القاهرة .مل يرفق بتارخي النرش.
 221هذه املصطلحات تشلك احلقل ادلاليل األكر تداوال يف فلسفة سارتر ،يقول يف نفس الكتاب" :ـ عن السقوط ـ معناه أنين أحدد وجودي ،وأختذ موقفا حيال نفيس ،أو هو هروب اإلنسان من ذاته،
بوصفها قادرة عىل أن تكون نفسها .والسقوط ،فرار من القلق ،ألن القلق يهتدد وجودان بأرسه ،ويعزلنا أمام أنفس نا....معىن اليأس أننا نقرص إماكنياتنا عىل مجموعة مهنا ،يه اجملموعة اليت يف نطاق
إراداتنا"...ص15ـ19ـ23ـ21ـ22ـ20ـ 20ـ28ـ27ـ23ـ25ـ29ـ03ـ01ـ02ـ00ـ00ـ .08وللمزيد من التوسع انظر كتب سارتر وعىل اخلصوص كتابه املوسوم بــــ  :الوجود والعدم.
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هو رفض أساسه عدم الفهم وليس الفهم ،حقيقة .وعليه فثا سبيل لإلقرار هبذا الرفض للقمي
األخثاقية وال مبصداقيته العلمية البتة .والناظر يف فلسفة سارتر األخثاقية ـ حسب زمعه ـ

جيدها أكر سفسطة ومغالطة .وإذا ما أردان أن نقارهنا 222بفلسفة
وبرواتجوراس584( Protagoras223ـ 511ق.م) ،فهيي إلهيا أقرب  :إذ جعلت اإلنسان
هو صانع حريته وقميه األخثاقية يف حني جعلت سفسطة برواتجورس اإلنسان معيار
ومقياس لك يشء.
وعىل لك ،فالناظر إىل األنساق املعرفية اليت تواجه طريقنا إىل احلمكة الفعلية ،ابعتبارها
مندءا جديرا بأي فلسفة أن جتعلها منطلقا لها ،تؤسس به لألخثاق بلك عقثانية ،غري
منفصةل عن أبعادها الروحية السامية ،مؤكدة ،بذكل ،عىل املزي اذلي جيعل النوع البرشي
أرىق ،وذا غاية وجودية معروفة ومعلومة ابلرضورة دلى لك بصرية .وهذه الغاية ،مل يسطرها
العقل بل سطرهتا املشيئة اإللهية قنل لك يش ،وإال فثا معىن لألخثاق خارج هذه األبعاد
والغاايت.
وحنن إذ نسطر هذه األبعاد والغاايت ،من خثال إيرادان ،لهذه الوجوه األكر متثيلية
للحمكة الفعلية األخثاقية واحلمكة املوهومة ،اكن هدفنا ،هو الوصول إىل غاية حمددة :ويه أن
النوع البرشي ،ال ميكننا دراس ته دراسة أخثاقية ،إال داخل إطار غائيته  .Téléologieهذه
 222واحلق إهنا مقارنة جزافية ،إذ ال ميكن علميا اعتبار الوجودية بوصفها مذهبا فلسفيا ابملغالطة وإمنا قلنا ذكل ابملعىن العريف العام للكمة السفسطة ،وعىل لك فهيي مقارنة مع وجود الفارق اليسري...ومثال
ذكل ما ذكره أرسطو يف كتاب الطوبيقا عام تراه املتسفسطة ":أن اذلي هو موس يقار ويصري حنواي ليس متكوان وال أزليا .وذكل أن هذا ،وإن اكن ال يراه أحد ،فقد بأنه يشء ألن فيه قوال".ص،837ج.2
" 223أقدم سفسطايئ معروف هو اليوانين برواتجوراس ،ودل يف{أبدير}...اهتم ابلتحليل واإلحلاد استنادا إىل كتاب ألفه عن اآللهة ،وبدأه هبذه اللكامت " :أما اآللهة ،فإنين عاجز عن القول إذا ما اكنت
موجودة أم ال" وأحرق الكتاب علنا ،وبرواتجوراس إىل صقلية ،لكنه غرق يف البحر...مث ترقت الفلسفة الربواتجورية إىل القول بأن لك معرفة مس تحيةل ،فإنه إذا مل تكن هناك أي حقيقة موضوعية ،فإنه
ال مبكن أن تتحقق أي معرفة هبا ".انظر كتاب" :الفلسفة واإللهيات :نظرية املعرفة".ص088ـ .087وكذكل كتاب " :اترخي الفلسفة اليواننية" ليوسف كرم ،ص89ـ73ـ.71
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الغائية ،أدركها احلكمي املوجه ابلنور اإللهيي ،وأغفلها ،يف اآلن نفسه ،املغالط املرشد عن هذا
النور.
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