مشكمة الموت في الثقافة العربية
حازم خيري
"فكرة أن الحياة ليست شيئاً دائماً
ساعدتني عمى تنوير ذىني،
إننا لسنا سجناء إلى األبد

المتحجرة!"
خمف سياج الحقائق ُ

طاغور

عندما أنظر إلػ حيػاى الدالميػو لاللارةيػو ينىػانن يػ أبمػب ااحيػاف ػ لر

نغملض!

لر نأبلار بير م رليو! لان احػس نظمػأ إلػ ييػـ الحيػاة لالػ دي يػا

لألماـ ،لأحس أيضاً نحاةو إل ُمناىضو ال نلديو ،إلزاميو كانت أـ ُملىارة!

ثػػـ ينػػدل ل ػ أف ال ػػنيؿ لنمػػلغ ىػػذا كمػػو يػػىـ أ ا ػاً عػػف طريػػؽ الػػذلد عػػف حػػؽ

أنناء أمىنا ي الحريػو ليػ ُن ػداف الحيييػو ،نح ػب مػا ىيػدييـ قمػلنيـ لعيػلليـ الحػرة.
مع ال مـ أن أدرؾ أنو ليس ثمو إمكانيو لم ريو الحيييو ،اهلل لحده يممكيا!

المليػػؼ لال ػػامؿ لمةىم اىنػػا،
الصػػمو ػ ػ عم ػ مػػا ينػػدل ػ ػ لثييػػو نػػيف احنحطػػاط ُ
الحر.
لنيف إحةاـ يال فو الض ارر( )1عف ى يد م كالىنا الفكريو نالنحث الفم ف
ُ
أللػػيس ُي ػػاعد عم ػ ىك ػريس احنحطػػاط ي ػ مةىم اىنػػا الغارقػػو ي ػ الىلمػػؼ أف
لمؤثرة ،كػ "م كمو الملت ي الثيايو ال رنيو" ،ح يكػاد ييػع عمػ
الدارس لم كمو ُممحو ُ

ةيد يم ف عرن ُ ،يغري نىثمينو ،الميـ إح د ار و لم مػالؽ عنػد الػرحمف نػدلي ،نػاقش
يييا :كيؼ يمكف أف ىكلف م كمو الملت مرك اًز لمذىب ي اللةلد؟
لمحىري ػػل الىنري ػػر ال ػػدين دائم ػػل الىأكي ػػد عمػ ػ أف انحطاطن ػػا
يال ػػفو الضػ ػرار ُ

المليؼ محض كنلة ،لارىداد عف كماؿ إن ان  ،نمغو أ ػالينا! لأف محاكػاة ػ ىةديديػو
ُ

ت ُُنمغن ػػا حىمػ ػاً كم ػػاليـ اان ػػان  ،لىُ ي ػػد لن ػػا إمػ ػرة
لىحديثي ػػو (!!) ػ ػ ليػ ػؤحء اا ػػالؼُ ،
اارض ابىصانا ،عم نحل ما ىُغنينا "أـ كمثلـ" ،ي قصيدة " ملا قمن "!
حاةىنػػا ما ػػو لىأ ػػيس مدر ػػو أن ػػنيو ي ػ الفكػػر ال رن ػ  ،كلطػػلة لاعػػدة عم ػ

طريؽ نناء صرحنا الفم ف ! لـ ي د مينلحً أف نملث نىلمفنا نياء الحياة لطُيرىا!

لـ ُي د مينلحً أف ىذىب ممكات مفكرينػا ػد ! "يم ػفو الضػرار" م ػئللو ن أريػ
عػػف ىػػدر ممكػػات المفكػػر المصػػري ال ارحػػؿ نصػػر حامػػد أنػػل زيػػد .يمػػل أنػػو ُلم ػ نينػػو

لنيف طريؽ الفم فو لرنح لرنحنا م و ييم لياً عظيماً .للل أنػو ػمؾ طريػؽ الفيػو لػرنح

لرنحنا م و يييياً يي اًر! مازج الفيو نالفم فو ،كمازج الزيت نالماء!

لىكف صيحو الحريو" :أعطوا ما لمفقياء لمفقياء ،وما لمفالسفة لمفالسفة"
صػػحيح أف الفيػػـ ال رن ػ لمحريػػو ُم ػػله ،حى ػ أف يُيػػداف الحريػػو عنػػد ػ لننا
الك ػػيرة لػػيس ُيفيػػـ عمػ أنػػو ُعنلديػػو ،نػػؿ ُيفيػػـ عمػ أنػػو لصػػايو ىُمػػارس لليرنػا لليػػر
اللةلد نأ ػره! لصػحيح أف الفيػـ ال رنػ لال ػىيالؿ الػلطن أضػح مضػرب اامثػاؿ
الم محيف!
ي الرداءة! ياح ىيالؿ حىم  ،طالما لمت النالد مف ااةانب ُ

لص ػػحيح أف الص ػػرلح الفم ػػفيو ح ىُ ػػيد إح نيم ػػلب لعي ػػلؿ عا ػػيو لمحري ػػو،
عاريو نأىميو النضاؿ مف أةؿ الحيييو! كؿ ىذا لأكثػر صػحيح ،بيػر أف اامػؿ يظػؿ

قائماً ي قياـ مدر و أن نيو ي الفكر ال رن  ،ىُ ند الطريؽ نحل ىفكيؾ الننيػو الىحىيػو
لفم فو الضرار! لنلثو الىلمؼ ال رن ىُحىـ الىمكيف لمفم فو ي ثيايىنا!
الم اش ديد اللضلع لأليكار الصحيحو لالزائفو عم ال ػلاء ػ لأل ػؼ
ال الـ ُ
ال ػػديد ػ ،لدرةػػو دي ػػت ن ػػض الظريػػاء لميػػلؿ نلةػػلد ىنا ػػب طػػردي نػػيف ااثػػر الػػذي
ىُحدثػػو أيػػو يك ػرة ي ػ حيػػاة الن ػػر لنػػيف درةػػو اللطػػأ الكامنػػو يييػػا! أصػػحاب النصػػائر

النفاذة ىـ لحدىـ اليادرلف عم إدراؾ الفاصؿ نيف الصحيح لالزائؼ!
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ي ميدمو أصحاب النصائر النفاذة يأى الفال فو ،يالفم فو ُمغػايرة لغيرىػا مػف

طرؽ ُن داف الحيييو! إنيا نحث ُم ػىداـ عػف الحيييػو بيػر النف يػو ،كلنيػا ىىطمػب مػف
الم ىغميف نيا ،ي ألقات كثيرة ،لقلياً أليما ي لةو ربناىيـ ال لصيو!!
عم أيو حاؿ ،أناقش ي ىذه الميالو "م كمو الملت يػ الثيايػو ال رنيػو" ،ربػـ

ضػػةلو المي ػراث الفم ػػف ال رنػ ي ػ ىػػذا الصػػدد! ىحػػدلن ي ػ ذلػػؾ ربنػػو صػػادقو ي ػ

الميىرحػػو لمفكػػر اان ػػن ! لل ػػلؼ أنػػدأ نحثػ ن ػػرض ُمطػػلؿ ن ػػنياً لمػػا
ىػػزليـ رؤيىػ ُ
الم ار إلييا مفاً(.)2
الميمو ُ
ألرده الراحؿ عند الرحمف ندلي ي د ار ىو ُ
المطػلؿ لد ار ػو
للى ػمح لػ قػارئ الكػريـ ػ قنػؿ أف أُلمػ نينػؾ لنػيف عرضػنا ُ

ال مػالؽ عنػد الػرحمف نػدلي لم ػكمو المػلت ػ أف أضػيؼ كممػو عػف أريػ يػ الطرييػو

الى ػ أنصػػحؾ نيػػا ي ػ ق ػراءة ىػػذا ال ػػرض ،لى ػ أف ىىصػػفحو كمػػو ألحً كمػػا ىىصػػفح

"ةرناؿ" ،دلف أف ىُحمػؿ انىناىػؾ مػف أمػره ع ػ اًر لدلف أف ىيػؼ عنػد الصػ لنات الىػ
ق ػػد ى ى ػػرض ػػنيمؾ يي ػػو حىػ ػ ىُم ػػـ المامػ ػاً عامػ ػاً نالني ػػاط الىػ ػ ىناللىي ػػا د ار ػػو ن ػػدلي

الى ػريحيو .يػػاذا ربن ػت ن ػػد ذلػػؾ ي ػ المزيػػد مػػف الفيػػـ ا ػػىط ت أف ىي ػ أر ال ػػرض م ػرة
ألر لك ىمىفت إل إرىناط أيكػار نػدلي لاىصػاليا .لاعىيػادي أنػو إذا نييػت ن ػد ذلػؾ

ن ض الص لنات ،يمىمض قارئ قُدماً ي قراءة نييو الميالو..
ىل لمموت مشكمة حقيقية؟
ـــــــــــــــــــــــــــ

ى ػػؿ لمم ػػلت م ػػكمو؟ ألل ػػيس الم ػػلت لاق ػػو ض ػػرلريو كمي ػػو حن ػػد لك ػػؿ ي ػػرد أف

ي انييا يلماً ما؟ أل ل نا ن رؼ ةمي اً ىذه اللاق و ،اننا ن اىدىا لد اآللريف؟

لكػ ػ يك ػػلف يػ ػ مي ػػدلر الناح ػػث الة ػػاد أف يىح ػػدث ع ػػف "م ػػكمو الم ػػلت" ،لأف
يىنيف عم أي نحل يمكف أف ىكلف لمملت م كمو حييييو ،عميو أف يندأ نىحديد م نػ

"م كمو" مف ناحيو ،لأف ينظر نظرة ػ إةماليو مػف بيػر ػؾ ػ إلػ م نػ "المػلت" مػف
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ناحيو ألر  .حى إذا ما ا ىطاع أف يىنينو ،ىي ر لو أف يحدد عناصر ىػذه الم ػكمو
لمداىا ،لاء مف الناحيو اللةلديو ال امو لمف الناحيو الحضاريو.

لك نفيػـ م نػ "م ػكمو" يةػب أف ُنميػز ألحً نػيف :إ ػكاؿ Problematique
لنػػيف م ػػكمو  .Problemeاا ػػكاؿ صػػفو ىُطمػػؽ عم ػ كػػؿ ػ ء يحىػػل ي ػ دالػػؿ
ذاىػػو عمػ ىنػػاقض ،لعمػ ىيانػػؿ يػ احىةاىػػات ،لعمػ ى ػػارض عممػ  .أمػػا الم ػػكمو

يي طمب ىذه اا كاليو نلصفيا يئاً ُيحالؿ اليضاء عميو .ى ال لر نػاالـ الػذي
ُيحدثػ ػػو ىػ ػػذا الطػ ػػانع اا ػ ػػكال  ،لنلةػ ػػلب ريػ ػػع ىػ ػػذا الطػ ػػانع لازالىػ ػػو .ىػ ػ ىىنػ ػػع ىػ ػػذه
اا ػػكاليو كمػػا ى ػ ذاىيػػا ألحً ،ثػػـ محاللػػو ىف ػػيرىا ىف ػػي اًر يصػػدر عػػف طني ػػو ال ػ ء

الم كؿ لةلىره .الم كمو ىىضمف إذاً يئيف :ال لر ناا كاؿ لمحاللو ىف يره.

الحي ػػاة م ػػثالً ىىص ػػؼ نص ػػفو اا ػػكاؿ نطني ىي ػػا ،اني ػػا ن ػػي م ػػف ااض ػػداد

لالمىناقضات .للكنيا لي ت م كمو نالن نو إل الرةؿ ال اذج الذي ين ػاؽ يػ ىيارىػا
دلف ػ لر منػػو نمػػا يييػػا مػػف إ ػػكاؿ ،لدلف محاللػػو ػ نالىػػال

ػ لميضػػاء عم ػ ىػػذا

اا كاؿ .لذلؾ اف ال لر ناا كاؿ ييىض مف صاحنو أف يكػلف عمػ درةػو عميػا
مػػف الىطػػلر الرلحػ  ،لأف يكػػلف ذا يكػػر ممىػػاز عمػ اىصػػاؿ منا ػػر نػػاليننلع ااصػػم

لملةػػلد لالحيػػاة ،لأف يكػػلف إلػ ةانػػب ىػػذا كمػػو عم ػ حػػظ عظػػيـ مػػف الى مػػؽ النػػاطف
الػػذي ى ػػىحيؿ م ػػو الم ريػػو إل ػ م ريػػو لحيػػاة م ػاً .لنيػػدر ىػػذا الحػػظ ىكػػلف درةػػو

اادراؾ .يض ػالً عمػػا ييىضػػيو الملضػػلع الم ػػكؿ مػػف ػػرلط صػػادرة عػػف طني ىػػو ىػػل
اللاصو ،دلف بيره مف الملضلعات الم كمو االر .

ي ػػاذا أردن ػػا اآلف أف ُنطن ػػؽ ى ػػذا عمػ ػ الم ػػلت ،لة ػػدنا أن ػػو يىص ػػؼ ألحً :نص ػػفو
اا ػػكاؿ .يمػػف الناحيػػو اللةلديػػو ُيالحػػظ :ألحً ،أف المػػلت ي ػػؿ ييػػو قضػػاء عم ػ ك ػؿ

ي ػػؿ .لثاني ػاً ،أنػػو نيايػػو لمحيػػاة نم ن ػ م ػػىرؾ .ييػػد ىكػػلف ىػػذه النيايػػو نم ن ػ انىيػػاء
اامكانيػػات لنملبيػػا حػػد النض ػ لالكمػػاؿ ،كمػػا ُييػػاؿ عػػف ثم ػرة مػػف الثمػػار إنيػػا نمغػػت
نيايىيا ،نم ن ىماـ نضةيا لا ػىنفاذ إمكانيػات نملىػا .لقػد ىكػلف ىػذه النيايػو نم نػ
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لقػػؼ اامكانيػػات عنػػد حػػد ،لقط يػػا عنػػد درةػػو ،مػػع نيػػاء كثيػػر مػػف اامكانيػػات بيػػر
مىحيؽ ن د .لقد ىكلف نم اف ألر ُ ،نفصميا ي أةزاء ألر مف ىذا ال رض.

لثالثاً ،إنو إمكانيو م ميو ،إف صح الى نير ،نم ن أنػو حنػد أف ييػع يلمػاً .ىػذا

ييينػ ح ػػنيؿ إلػ ال ػػؾ ييػػو ،للكننػ مػػف ناحيػػو ألػر يػ ةيػػؿ مطمػؽ ييمػػا يى مػػؽ

نالزماف الذي ييع ييو .ييلؿ نا ػكاؿ" :إننػ يػ حالػو ةيػؿ ىػاـ نكػؿ ػ ء ،يكػؿ مػا

أعريو ىل أنن حند أف أملت يلماً ما ،للكنن أةيؿ كؿ الةيؿ ىذا الملت"!
لران ػاً ،أف المػػلت حػػادث كمػ كميػػو مطميػػو مػػف ناحيػػو ،ةزئػ

لصػ ةزئيػػو

مطميو مف ناحيو ألر  .يالكؿ يانلف ،للكف كال منا يملت لحده ،لحند أف يمػلت ىػل
نف و ،لح يمكف أف يكلف لاحد آلر نديالً عنو .لىذا عيف مصدر اا كاؿ مف ناحيػو
الم ريػػو ،إذ ح ػػنيؿ إلػ إدراؾ المػػلت منا ػرة نلصػػفو مػػلى أنػػا اللػػاص ،اننػ يػ

ىذه الحالػو ػ حالػو مػلى أنػا اللػاص ػ ح أ ػىطيع اادراؾ .لم نػ ىػذا أيضػاً أننػ ح
أ ػػىطيع أف أدرؾ الم ػػلت إد اركػ ػاً حييييػ ػاً ،اف إد اركػ ػ لمم ػػلت ينحص ػػر حينئ ػػذ يػ ػ

حضلري ملت اآللريف لم اىدة اآلثار اللارةيو الى ُيحدثيا الملت.

لمثػػؿ ىػػذا اادراؾ لػػيس إد اركػاً حييييػاً لممػػلت كمػػا ىػػل يػ ذاىػػو ،نػػؿ ىػػل إدراؾ

لممػػلت ي ػ اثػػاره .لح أ ػػىطيع أف أقػػلؿ ىنػػا إنن ػ عنػػد محػػاللى إدراؾ المػػلت أضػػع
نف

ملضع اآللريف الذيف يملىلف ،اف المرء ح يمكف أف يحمؿ عبء المػلت عػف

بيره .ىذا إل أنو لل ممنا ةدحً نامكاف إدراؾ ملقؼ المرء نالن نو إلػ المػلت ،يػاف
ىذا ح يفيدن

المحىضػر
ػيئاً يػ م ريػو حالػو الميػت نف ػو ،لانمػا يلنرنػ عػف حالػو ُ

يح ب ،ح عف حالو الملت نف يا .ح نيؿ ادراؾ حيييو الملت!

لىكذا نر أف الملت كمو إ كاؿ مف الناحيو اللةلديو لمف ناحيو الم ريو!
ال ػػرط االؿ إذاً ق ػػد ىحي ػػؽ ،لأعنػ ػ ن ػػو لة ػػلد اا ػػكاؿ .يمىػ ػ يك ػػلف الم ػػلت

م ػػكمو إذاً؟ يك ػػلف الم ػػلت م ػػكمو حينم ػػا ي ػ ػ ر اان ػػاف ػ ػ ل اًر قليػ ػاً لاض ػػحاً ني ػػذا
اا ػػكاؿ ،لحينم ػػا يحي ػػا ى ػػذا اا ػػكاؿ يػ ػ نف ػػو نطريي ػػو عميي ػػو ،لحينم ػػا ينظ ػػر إلػ ػ
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الملت كمػا ىػل لمػف حيػث إ ػكاليىو ىػذه .ليحػالؿ أف ينفػذ إلػ م نػاه مػف حيػث ذاىػو

الم ىيمو .ييىض ىذا كمو أ ياء مف الناحيو الذاىيو ،لكذا مف الناحيو الملضلعيو.
 من الناحية الذاتية :ييىض لمف يمكف أف يصير الملت عنده م كمو:

أولً :ال ػ ػ لر نال لصػ ػػيو لالذاىيػ ػػو1 :ػ ػ ػ انػ ػػو نػ ػػدلف ىػ ػػذا ال ػ ػ لر ح ي ػ ػػىطيع

اان اف إدراؾ الطانع ااصم الةلىري لممػلت ،لىػل أنػو لصػ صػرؼ ،لح ػنيؿ

إلػ ػ إد ارك ػػو إد اركػ ػاً حييييػ ػاً إح م ػػف حي ػػث أن ػػو م ػػلى أن ػػا الل ػػاص .لح ينم ػػش ال ػ ػ لر

نال لصيو لاللحدة درةو أقل لأعم مما ىل ي ىذه المحظػو ،لحظػو المػلت ،اننػ

أنا الذي أملت لحػدي ،لح يمكػف مطميػاً أف يحػؿ بيػري محمػ يػ ىػذا المػلت .لليػذا

نةد أنو كمما كاف ال لر نال لصيو عند اان ػاف أقػل لألضػح ،كػاف احن ػاف أقػدر

عم ػ ادراؾ المػػلت ،لعم ػ أف يكػػلف المػػلت عنػػده م ػػكمو .لليػػذا أيض ػاً ح يمكػػف أف

يكلف الملت م كمو لمف يكلف ض يؼ ال لر نال لصيو..

لالنىيةو ليذا ى أف الندائ لال اذج ،نظ اًر إل ض ؼ

لرىما نال لصػيو،

ح يمكػػف أف يصػػير المػػلت نالن ػػنو ليمػػا م ػػكمو .لالمحظػػو الىػ ينػػدأ يييػػا المػػلت نػػأف
يكلف م كمو نالن نو إل إن اف ما ،ىػ المحظػو الىػ ىػؤذف نػأف ىػذا اان ػاف قػد نمػش
درةػػو قليػػو مػػف ال ػ لر نال لصػػيو ،لنالىػػال قػػد نػػدأ يىحضػػر .لليػػذا نةػػد أف الىفكيػػر

ي ػ الم ػلت ييىػػرف نػػو دائم ػاً مػػيالد حضػػارة ةديػػدة ،يػػاف مػػا يصػػدؽ عم ػ رلح ااي ػراد
يصدؽ كذلؾ عم رلح الحضارات .لىذه يكرة قد يصؿ يييا ا ننةمر لألضػحيا ىمػاـ

الىلضػػيح .لليػػذا أيضػاً كػػاف كػػؿ إضػ اؼ لم لصػػيو مػػف ػػأنو ى ػػليو حيييػػو المػػلت،
لىذا ااض اؼ لم لصيو أظير ما يكلف ي حالىيف:

حالو إيناء ال لصيو ي رلح كميو ،لحالو إيناء ال لصيو ي "الناس"!
يكؿ مذىب ي اللةػلد يفنػ ال لصػيو يػ الػرلح الكميػو ح ي ػىطيع أف يػدرؾ

الم ػػكمو الحييييػػو لممػػلت ،لىػػذا مػػا ي مػػو مػػذىب المثاليػػو ،للصلصػاً يػ أعمػ صػػلرة
نمغيا ىذا المذىب ،لن ن نذلؾ المثاليو االمانيو لعند ىيةؿ ننلع ألص.
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يػػاف الفػػرد نالن ػػنو إل ػ المثاليػػو لػػيس لػػو لةػػلد حييي ػ ي ػ ذاىػػو ،لانمػػا اللةػػلد

الحييي ػ ىػػل لةػػلد المطمػػؽ ،لح قيمػػو لةلديػػو لمفػػرد إح مػػف حيػػث كلنػػو م ػػاركاً ي ػ

لةػػلد المطمػػؽ ،أي ػاً مػػا كػػاف اح ػػـ الػػذي ن طيػػو ليػػذا المطمػػؽ :ي ػلاء ػػميناه "اانػػا

المطم ػػؽ" ،لى ػػل اان ػػا ال ػػذي يض ػػع نف ػػو ننف ػػو ،كم ػػا ي ػػؿ ي ػػىو .أل ػػميناه "ال ػػرلح

الكميو" ،لى ىمؾ "الصلرة" الى ى رض نف يا عم مر الزماف كمػا ي ػؿ ىيةػؿ ػ يػاف
ىػػذا مػػف ػػأنو أف يحةػػب عنػػا إحػػد الممي ػزات الةلىريػػو لممػػلت ،لن ن ػ نػػو ارىناطػػو

نالفرديػػو أل ال لصػػيو أل الذاىيػػو كػػؿ احرىنػػاط .لليػػذا لػػـ ييػػدر ليػػذه المثاليػػو أف ىضػػع
لمملت م كمو ،لاف لض ىيا لـ ىض يا لض اً حيييياً .لاذا كػاف ىيةػؿ نف ػو قػد عنػ

ني ػػذه الم ػػكمو عناي ػػو كنيػ ػرة ،ي ػػاف مص ػػدر ىػ ػذه ال ناي ػػو ل ػػـ يك ػػف مثاليى ػػو ،لانم ػػا ك ػػاف
مصدرىا علامؿ ألر أةننيو عف المثاليو لضع ليا ىيةؿ.
ثانيـــاً :يكػ ػرة ال لص ػػيو ىيىضػ ػ ن ػػدلرىا يكػ ػرة الحري ػػو ،ي ػػال لص ػػيو حي ػػث ح

حريو ،لح حريو حيث ح لصيو .لذلؾ مف ناحيىيف1 :ػ أنػو ح م ػئلليو إذا لػـ ىلةػد

ال لصيو ،لح م ئلليو إذا لـ ىلةد الحريو ،يال لةػلد لم لصػيو إذف إح مػع الحريػو.

2ػ أف الحريو ى احلىيار ،لح الىيار إح نالن نو إل

لصيو ىُميز.

ياذا كانت ال لصيو ىيىض الحريو ،لالمػلت ييىضػ ال لصػيو ،يػاف المػلت

ييىضػ الحريػػو .ليىضػػح ىػػذا أكثػػر حينمػػا ننظػػر إل ػ طني ػػو الحريػػو لطني ػػو المػػلت،

ينر حينئذ أف الحريو ى اامكانيو ،كما أف المػلت ىػل اامكانيػو ،نػؿ ىػل اامكانيػو

المطميػػو .لعم ػ ىػػذا ،يانػػو مػػف ناحيػػو اامكػػاف أيض ػاً المػػلت لالحريػػو مرىنطػػاف ألثػػؽ
ارىناط ،لقدرة اان اف عم أف يملت ى أعم درةات الحريو.

لمػ ػػف ىػ ػػذا احرىنػ ػػاط نػ ػػيف المػ ػػلت لنػ ػػيف الحريػ ػػو ن ػ ػػىطيع أف ن ػ ػػىنى أف كػ ػػؿ
المذاىب الى لـ ىيؿ نالحريو ال لصػيو عمػ لةػو الىحديػد ػ لػـ يكػف حظيػا أف ىضػع

م كمو الملت لض اً حيييياً .لىػذا أيضػاً مػف ال لامػؿ الىػ

ػلىت م ػكمو المػلت يػ

المثاليػػو االمانيػػو ،انيػػا لاف قالػػت نالحريػػو ،يانيػػا لػػـ ىفيػػـ الحريػػو عم ػ أنيػػا الحريػػو

الفرديػػو ،لانمػػا ييمىيػػا عمػ أنيػػا الحريػػو الكميػػو ػ إف صػػح ىػػذا الى نيػػر ػ ،يانيػػا ىيػػلؿ
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نحريو نالن نو إل اهلل ،لنالن نو إل الكؿ ،اانا المطمؽ أل الرلح المطميو ،ح نالن نو

إلػ اان ػػاف الفػػرد ،لأمػػا مػػا ىنالػػؾ مػػف حريػػو يػ اايػراد يمػػا ىػ إح مظػػاىر مى ػػددة

لحريو لاحدة ى الحريو الكميو ،للي ت حريو نالم ن الحييي !

كمػػا ححػػظ ىػػذا أيض ػاً أحػػد أىنػػاع ىػػذه المثاليػػو ي ػ الػػدلر المىػػألر مػػف أدلار

ىطػػلره الرلح ػ لن ن ػ نػػو يردريػػؾ ػػمن ي ػ الػػدلر االيػػر .ييػػد قػػاؿ ػػمن إف يك ػرة
المثاليػػو عػػف الحريػػو يكػرة صػػلريو ةليػػاء يةػػب أف ى ػػىندؿ نيػػا يكػرة لاق يػػو حيػػو ،ىػ

أف الحريو ى اليدرة عم ي ؿ الليػر لال ػر نالن ػنو إلػ اان ػاف الفػرد .أي أنػو حنػد

لمحريو أيضاً أف ىكػلف قػدرة عمػ ي ػؿ ال ػر ،لاح ػ أي إذا اقىصػرت عمػ ي ػؿ الليػر
لحػػده ػ يانيػػا لػػف ىكػػلف حينئػػذ حريػػو .لمػػف ىنػػا يػػاف الحريػػو نيػػذا الم نػ ح يمكػػف أف

ىكػػلف صػػفو مػػف صػػفات اهلل عنػػد مػػف حيةػػلزلف عم ػ اهلل ي ػػؿ ال ػػر .لمػػف ىنػػا ةػػاء
احرىناط اللثيؽ نػيف الحريػو لنػيف اللطيئػو :يحيػث ح ىلةػد اللطيئػو ح ىلةػد الحريػو،

لحيث ىلةد الحريو ىلةد اللطيئو نالضرلرة..

ثالث ـاً :عػػف طريػػؽ ىػػذا احرىنػػاط نػػيف الحريػػو لالمػػلت مػػف ةيػػو ،لنػػيف الحريػػو

لاللطيئػػو مػػف ةيػػو ألػػر  ،كػػاف احرىنػػاط نػػيف اللطيئ ػو لنػػيف المػػلت .لاحرىنػػاط نػػيف
اللطيئو لنيف الملت قػد نمػش ألؿ درةػو عميػا مػف درةػات الى نيػر عنػو يػ الم ػيحيو،

لصلر أصػرح ىصػلير يػ عنػارة اليػديس نػللس" :نلا ػطو إن ػاف نفػذت اللطيئػو إلػ
ُ
ال الـ ،لعف طريؽ اللطيئو نفذ المػلت" .ييػذه ال نػارة ىػدلنا عمػ أف الم ػيحيو نظػرت
إلػ المػػلت عمػ أ ػػاس أف مصػػدره اللطيئػػو ،أ أنيػػا أدركػػت منػػذ انىػػدائيا مػػا ىنالػػؾ

مف صمو لثييو ةداً ،صمو ال مو نالم ملؿ ،نيف الملت لنيف اللطيئو.

لى ػ قػػد رنطػػت نينيمػػا أيض ػاً عػػف طريػػؽ يك ػرة الحريػػو الفرديػػو ،لصلص ػاً إذا

ححظنا أف الحريو الفرديو ىحىؿ مياماً عالياً ي الفكر الم ػيح  ،لمصػدر ىػذا ارىنػاط

الحريػػو ناللطيئػػو :يػػاذا كانػػت يك ػرة اللطيئػػو ىم ػػب الػػدلر ااكنػػر ي ػ الحيػػاة الرلحيػػو
الم يحيو ،كاف حند إذاً مف اليلؿ نالحريو الفرديو نؿ لىلكيدىا ،ما دامت ى مصػدر
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اللطيئو .لىكذا نر أنو قد ىلايرت لمم يحيو ىػذه ال ناصػر الثالثػو الضػرلريو للضػع
م كمو الملت :لن ن نيا ال لصيو ،لالحريو ،لاللطيئو.

أ أف الناحيػػو الذاىيػػو كػػاف مػػف ػػأنيا أف ىيي ػ لمم ػػيحيو أف ىضػػع م ػػكمو

الملت لض اً حيييياً ،إف ىلايرت إل ةانب الناحيو الذاىيو الناحيو الملضلعيو.
 من الناحية الموضوعية:

ُييصػػد نالناحي ػػو الملضػػلعيو ألحً إدراؾ أف اللةػػلد ييىض ػ نطني ىػػو الىن ػػاى ،

حى ػ يمكػػف أف ُينظػػر إل ػ المػػلت نظ ػرة حييييػػو عم ػ أ ػػاس أنػػو عنصػػر مكػػلف ي ػ
اللةػػلد .لاح ،يػػاف المػػلت لػػف يكػػلف لػػو اذاً مكػػاف دالػػؿ نظ ػرة احن ػػاف إل ػ اللةػػلد،
لانمػػا ػػيكلف ػػيئاً عرضػػياً يمكػػف إبفالػػو .لىػػذا ىػػل ال ػػنب ي ػ أف الػػذيف نظػػرلا إل ػ

الملت ىذه النظرة لـ ي ىطي لا أف يض لا الم كمو الحييييو لمملت .لعم رأس ىػؤحء

ةمي ػاً أيالطػػلف ،ينػػربـ عنايىػػو نػػالملت ،لقللػػو عػػف الفم ػػفو انيػػا ىأمػػؿ لممػػلت ،لػػـ
ي ىطع أيالطلف لضع الم كمو الحيييو لمملت ،عم لالؼ ما ي ىيده الن ض.

يالػذ ييصػػده أيالطػػلف نيللػو ىػػذا ىػػل أف المػلت ىػػل الل ػػيمو الىػ نيػػا يىي ػػر

ن د ذلؾ لمفيم لؼ أف يفكر ةيداً ،لذلؾ اف حيػاة الفيم ػلؼ عنػد أيالطػلف ىػ حيػاة

المثػػؿ ،لح يىي ػػر ىأمػػؿ الصػػلر ىػػأمالً حيييي ػاً مػػا
مىةيػػو دائم ػاً إل ػ ىأمػػؿ الصػػلر أل ُ
دامت النفس ةينو ي الندف ،يالند مف اللػالص مػف النػدف ػ أ حنػد مػف المػلت ػ،

حى يكػلف يػ ميػدلر المػرء أف يىأمػؿ الصػلر دلف أف ي ػله عميػو ىػذا الىأمػؿ م ػله.

يكأف الملت ي نظر أيالطػلف إذاً ة ػر لم نػر ينىيػؿ ننػا مػف حيػاة الػنفس يػ النػدف

إل ػ عػػالـ الصػػلر .ىػػل انىػػداء ألل ػ مػػف أف يكػػلف نيايػػو ،انػػو انىػػداء لمحيػػاة الرلحيػػو
الحيييي ػػو .حي ػػاة ال ػػنفس حي ػػاة ىأم ػػؿ لمص ػػلر .ى ػػل عمػ ػ لة ػػو ال م ػػلـ ن ػػاب يف ػػىح عمػ ػ
اانديو .يال يمكف إذف لمف ينظر إل الملت ىذه النظرة أف ية ؿ منو م كمو.

لانمػػا يكػػلف المػػلت م ػػكمو مػػف الناحيػػو اللةلديػػو حينمػػا يكػػلف يػ نظػػر المػػرء

مػػف ةػػلىر اللةػػلد ،لةػػزءاً ةلىري ػاً مكلن ػاً لػػو .لىػػذه ناحيػػو أدركىيػػا الم ػػيحيو ،ييػػاؿ
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اليػػديس نػػللس ي ػ نفػػس اآليػػو ال ػػانيو" :لىكػػذا نفػػذ المػػلت ي ػ ةميػػع النػػاس" ،أ أف
الملت عنصر مكلف لملةلد .لعف طريؽ ىذا كمػو ا ػىطاعت الم ػيحيو الؿ مػرة أف

ىضع م كمو الملت لض اً حيييياً مف حيػث أف المػلت م ػكمو يح ػب .للكنيػا حينمػا
لضح
أرادت أف ى رؼ ىذا الملت مف حيث ماىيىو الىمطت نالنظرة االالقيو ،نؿ ُ

نالنظرة االل  ،لكاد النظر أف يصرؼ عنيا لح اب النظرة الثانيو.

حى أل كت الناحيو اللةلديػو أف ىلىفػ نىػأثير الناحيػو االالقيػو ،لصلصػاً

أنيػػا قػػد لقفػػت مػػف الناحيػػو االالقيػػو مػػلقفيف .ييالػػت عػػف المػػلت إنػػو ػػر لقالػػت عنػػو
إنػػو ليػػر .أ أنػػو ػػر نلصػػفو انػػف اللطيئػػو لىػػل ليػػر مػػف حيػػث أنػػو اللا ػػطو نػػيف
المىناى لالالمىناى  ،نيف احن ػاف لنػيف اهلل ،إذ ىػل أصػؿ الفػداء .للػذا كػاف ال ػ لر

الػػذ يػػىـ نػػو ادراؾ ماىيػػو المػػلت مزدلةػاً :ييػػل قمػػؽ مػػف ناحيػػو نلصػػؼ المػػلت ػ اًر،

لىل رلر نلصفو لي اًر مف ناحيو ألر  .لكانت نىيةو ىذا أنيا لـ ى ػىطع أف ىصػؿ
إل إدراؾ ماىيو الملت إد اركػاً حييييػاً ،مػا دامػت لػـ ىألػذ نالمصػدر ااصػم الحيييػ

لمم ريػ ػػو ييمػ ػػا يى مػ ػػؽ نػ ػػالملت ،لن ن ػ ػ نػ ػػو اليمػػػؽ! لعم ػ ػ كػ ػػؿ ح ػػاؿ ،يػ ػػاف الم ػ ػػيحيو
ا ىطاعت أف ىضع م كمو الملت لض اً حيييياً ،لليػذا كػاف ليػا أثػر كنيػر يػ ةميػع

الفال فو ،الذيف حالللا مف ن د لضع م كمو الملت.

لال مػػو ي ػ أف النظ ػرة االالقيػػو قػػد حالػػت نػػيف الم ػػيحيو لنػػيف إدراؾ المػػلت

إد ارك ػاً حيييي ػاً ى ػ أف نظرىيػػا إل ػ المػػلت نلصػػفو ػ اًر ة مىيػػا ىنظػػر إليػػو عم ػ أنػػو

مضاد لمحياة ،مع أنيا قالت إنو عنصر مكلف لملةلد .ياللاقع أف ىػذا اليػلؿ إذا ي ػر

ىف ػػي اًر لةلديػاً صػػرياً ،لنصػػرؼ النظػػر عػػف كػػؿ ىيػػليـ ألالقػ  ،يػػدؿ عمػ أف المػػلت

ةزء مف الحياة .لأنو ليس مضاداً ليا .يمكػ ىكػلف النظػرة إلػ المػلت صػحيحو يةػب
أف ىة ؿ الملت ةزءاً مف الحياة ،لىػذا مػا ي مىػو يم ػفو الحيػاة .لصلصػاً عنػد أ ػير

ممثميي ػػا م ػػف االم ػػاف .يي ػػد ق ػػاؿ يردري ػػؾ نيى ػػو" :ح ػػذار أف ىي ػػلؿ إف الم ػػلت مض ػػاد

لمحياة" .للكف كيؼ ال نيؿ إل ة ؿ الملت ةزءاً مف الحياة؟
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إف أصحاب المذىب الحيلي ييلللف إنو ليس لػارج الحيػاة ػ ء ،يالحيػاة ىػ

الكػػؿ .لم ن ػ ىػػذا أف المػػلت يةػػب أف ُيف ػػر أيض ػاً نالحيػػاة لأف ىُف ػػر الحيػػاة نػػدلرىا
نػػالملت .لليػػذا ييػػلؿ ةػػلرج زمػػؿ" :إف الحيػػاة ىيىضػ نطني ىيػػا المػػلت ،نح ػػنانو ىػػذا
ال

ء اآللر الذ نالن نو إليو ىصير يئاً ،لالذ ندلنو لف يكلف ليذا ال

ء م نػاه

لصػػلرىو" .إف الحيػػاة ىيىض ػ المػػلت أيض ػاً إذاً ،لمػػا ىػػل ح ػ ىػػل لحػػده الػػذ يمػػلت

لمػػا المػػلت إح حػػد لمحيػػاة ،ىػػل الصػػلرة الىػ ىمن ػػيا الحيػػاة لىحطميػػا مػػف ن ػػد ،لىػذه

الصػػلرة ح ىلةػػد ي ػ المحظػػو االي ػرة يح ػػب ،نػػؿ ىلةػػد ي ػ كػػؿ لحظػػو مػػف لحظػػات

الحيػػاة ،لى ػػيف مضػػملف ىػػذه المحظػػات .ى ػ صػػلرة ناطنػػو إذ ىلةػػد منػػذ نػػدء الحيػػاة
لمحايػث ليػا إذاً،
لندلنيا ىكلف الحياة منذ الندء يئاً آلر .الملت ناطف يػ الحيػاة ُ

لليس عالياً عمييا .الملت ليس حادثاً لارةياً عرضياً.

اللالصػػو إذاً أف المػػلت حالػػو مػػف حػػاحت الحيػػاة ،حالػػو ضػػرلريو ىكػػلف يييػػا

الحيػػاة منػػذ النػػدء ،لىػػذا مػػا عنػػر عنػػو أحػػد كىػػاب ال صػػلر الل ػػط يػ قصػػو الفػػالح

النػػلىيم حػػيف قػػاؿ" :منػػذ أف يػػأى اان ػػاف إل ػ الحيػػاة ،يكػػلف نالف ػػؿ ي ػ

ػػيلللو

الملت" .يالنيايو إذاً ي حالو الملت ىػ كانىيػاء النمػل لالنضػ نالن ػنو إلػ الثمػار،

يػػنحف يػ ىػػذه الحالػػو حنيػػلؿ عػػف النضػ إنػػو ةػػاء دي ػػو لاحػػدة ليػ المحظػػو االيػرة
الى ىـ يييا النض  ،لكأنو

ء منفصؿ قد ألصػؽ نػالثمرة أل كأنػو لػاىـ لىمػت نػو،

لانمػػا النض ػ ي ػػؿ م ػػىمر انىػػدأ منػػذ مػػيالد الثم ػرة لا ػػىمر ي ػػاير حياىيػػا لحظػػو ن ػػد
لحظو حى أىت نيايىيػا ،لىػ ىمػاـ النضػ  .لمثػؿ ىػذا أيضػاً ُييػاؿ عػف المػلت ،ييػل
ملةلد مىطلر منذ ندايو الحياة ،ىل ميارف لمحياة إذف ح ينفصؿ عنيا أن ُلةدت.

لىنا ىن أ م كمو ألر  :ييؿ صحيح أف الملت مثؿ النضلج؟ ىؿ صحيح أف

النيايو ىنا م ناىا الىماـ لالكماؿ لىحييؽ كػؿ احمكانيػات؟ نظػف أف نظػرة ن ػيطو إلػ

الطرييػػو الىػ نيػػا يلىػػار المػػلت ضػػحاياه ىكفػ حقناعنػػا ن كػػس ىػػذا ،ييػػل ىػػارة يطيػػؿ

حياة الناس حى لىكلف قػد ا ػىنفذت كػؿ امكانياىيػا لزيػادة .لطػل اًر آلػر ػ ل مػو ااكثػر

حػػدلثاً ػ ييصػػر حيػػاة النػػاس حى ػ حىكػػاد ىػػذه الحيػػاة أف ىكػػلف قػػد حييػػت بيػػر ةػػزء
ضئيؿ مػف امكانياىيػا ،نينمػا ظمػت نييػو احمكانيػات مؤةمػو ح ػنيؿ مطميػا إلػ ليائيػا.
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لم ن ىذا أف النيايػو يةػب أف ىُف ػر ىف ػي اًر آلػر بيػر ىف ػيرىا نأنيػا نضػلج ،ىف ػي اًر
إذف يةمع نيف اللةلد لالملت مف ناحيو ،لمػف ناحيػو ألػر ح يفىػرض لةػلد المػلت

ي اللةػلد أل الحيػاة عمػ صػلرة ىطػلر نحػل بايػو ،أعنػ أف اللةػلد يةػب أف ُيف ػر
مػػف ةديػػد عم ػ أنػػو ييىض ػ مػػف حيػػث ةػػلىره الفنػػاء ،لأف الفنػػاء حالػػو لةلديػػو يكػػلف

يييػػا اللةػػلد منػػذ كينلنىػػو .لىػػذا م نػػاه أيضػاً إقامػػو مػػذىب يػ اللةػػلد ةديػػد عمػ ىػػذا
اا اس ،لىذا ما حالؿ أف يف مو ىيدةر ثـ يا نرز.

نػػدأت ىػػذه الفم ػػفو نحثيػػا ي ػ اللةػػلد نالك ػػؼ عػػف المصػػدر الحييي ػ لم ريػػو

اللةػػلد ،يينمػػت اللضػػع الػػذ لض ػ نا ييػػو ديكػػارت منػػذ ألائػػؿ ال صػػر الحػػديث حػػيف
ة ػػؿ الفكػػر أ ػػاس اللةػػلد ،ممػػا أد إلػ قيػػاـ ىمػػؾ الم ػػكمو الكنػػر

ػ م ػػكمو نظريػػو

الم ريو ػ لى الم كمو الى ىدلر حلؿ الصمو نػيف الػذات لالملضػلع .ييػؿ الملضػلع
مػػف نىػػاج الػػذات ،أل عػػاؿ عم ػ الػػذات؟ لعم ػ أ ػػاس اللضػػع الػػذ الىػػاره المػػرء ي ػ

نظرىو إل الصمو نيف احثنيف قاـ المذىناف الرئي ياف ي الفم فو ،لأعن نيما مػذىب

المثالي ػػو لم ػػذىب اللاق ي ػػو .لا ػػىمر النػ ػزاع قائمػ ػاً ن ػػيف الم ػػذىنيف حىػ ػ ة ػػاء االم ػػان

ادملنػػد ُى ػػرؿ ي ػ ألائػػؿ ىػػذا اليػػرف ،يأقػػاـ ننػػاء يم ػػفو ةديػػدة ى ػ يم ػػفو الظاىريػػات
عمػ أ ػػاس يكػرة اححالػػو المىنادلػػو .للالصػػو ىػػذه الفم ػػفو ىػ أف ىنػػاؾ دائمػاً إحالػػو
مىنادلػػو نػػيف الػػذات لنػػيف الملضػػلع ،يػػال لةػػلد لمػػذات إح مػػف حيػػث كلنيػػا محيمػػو إلػ
الملضلع ،كما أنو ح لةلد لمملضلع إح عم أنو محيؿ إل ذات.

لحينئػػذ أى ػ ىمميػػذه ىيػػدةر يطنػػؽ ىػػذه الفك ػرة عم ػ اللةػػلد مىػػأث اًر مػػف ناحيػػو

ألػػر نمػػذىب الف ميػػيف ،ييػػاؿ إف اللةػػلد ي ػ ىػػذا ال ػػالـ نالن ػػنو إل ػ اا ػػياء لةػػلد
إحالو مىنادلو عم أ اس أف كؿ

ء حند أف يكلف أداة ل

ء آلر ،أ "مف أةػؿ"

ء آلر ،ياف الصمو إذاً نػيف اا ػياء صػمو "إىىمػاـ" ،نم نػ أف احن ػاف لقػد قُػذؼ
نػػو ي ػ ىػػذا ال ػػالـ ػػيةيؿ نف ػػو ي ػ ىػػذا ال ػػالـ ،للػػف يةيػػؿ ىػػذه اا ػػياء الى ػ ى ػ
مصدر عنايىو لةزعو لملاليو لآمالػو .لانمػا ػىكلف ىػذه اا ػياء مصػد اًر "حىىمامػو"

نيا ،أ م ريىو إياىا .لمف ىنا يػاف الم ريػو لػف ىكػلف كمػا صػلرىا الفال ػفو مػف قنػؿ

نلعػ ػاً م ػػف احن ك ػػاس الل ػػاص عمػ ػ ال ػػنفس كم ػػا ي ػػن كس أ
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ػ ػ ء عمػ ػ مػ ػرآة ،لانم ػػا

ػػىكلف الم ري ػػو دائمػ ػاً مطنلع ػػو نط ػػانع ع ػػاطف انف ػػال  ،ي ػػاذا أض ػػفنا ى ػػذا ال نص ػػر

ال اطف احنف ال إل صمو "احىىماـ" ا ىحالت ىذه الصمو إل صمو "ىـ".

نحف قد ا ى ممنا حى اآلف كممو "لةلد" ا ػى ماحً عامػاً .لاللاقػع أنػو يةػب أف

يفرؽ نيف نلعيف مف اللةلد :النلع االؿ ىل ما يمكػف أف ن ػميو نا ػـ "اآلنيػو" ،لىػ

ىرةمو لكممو ألمانيو  Daseinمف ال ير أف نةد ليا ُميانالً دقييػاً يػ أيػو لغػو ألػر
مف المغػات الم رليػو لػدينا ،لم ناىػا لةػلد اا ػياء حاضػرة نالف ػؿ .أمػا النػلع الثػان

ييػػل مػػا يمكػػف أف ُي ػػم نا ػػـ "اللةػػلد المػػاىلي"  ،Existenzانػػو ييصػػد نػػو ماىيػػو
اللةػػلد .لىػػذه الىفرقػػو ىيػػلـ عمػ أ ػػاس الىفرقػػو الم ػػيلرة لالىػ ىم ػػب ألطػػر دلر يػ
الفم ػػفو ،لأعنػ ػ ني ػػا الىفرق ػػو ن ػػيف اللاق ي ػػو لاحمكاني ػػو :ي ػػالنلع االؿ م ػػف اللة ػػلد ى ػػل
اللةلد اللاق  ،لالثان ىل اللةلد احمكان أل الماىلي.

ثمو لصائص رئي ػيو ثػالث "لآلنيػو" :ػ يمػف حيػث أف اآلنيػو ى ػير ميػدماً إلػ

إمكانيػػات لػػـ ىىحيػػؽ ن ػػد ى ػػم الصػػمو اضػػما اًر لىصػػميماً .ػ ػ لمػػف حيػػث أف اللةػػلد
الماىلي انىيػؿ إلػ حالػو ىحيػؽ يصػار "اآلنيػو" ،لاف كػاف ةػزء ضػئيؿ مػف احمكانيػات

ىػػل ييػػط الػػذ ىحيػػؽ ى ػػم الصػػمو لاق يػػو .ػ ػ لمػػف حيػػث أف "اآلنيػػو" ى ػ لةػػلد نػػيف
أ ياء أل لةلد ي ال الـ ى م الصمو حينئذ يلطاً.

نح ػػف ق ػػد قمن ػػا إف "الي ػػـ" ى ػػل الط ػػانع ااص ػػم لملة ػػلد ،لنيص ػػد ن ػػاللةلد ىن ػػا

"اآلنيو" ،يالند إذف أف نةد ي "اليـ" ىذه اللصائص الرئي يو الثالث "لآلنيو".

لليذا نةد ىيدةر ي ػرؼ "اليػـ" نأنػو" :اللةػلد الػذاى /مػع احمكػاف /نالف ػؿ/يػ

ال الـ" .للاضح أف ى ريؼ ىيدةر لػ"اليـ" ي نػر عػف ىمػؾ اللصػائص الرئي ػيو :ييللػو
"مع احمكاف" ي نر عف احضمار لالىصميـ ،لقللو "نالف ؿ" ي نػر عػف اللاق يػو ،لقللػو
"ي ػ ال ػػالـ" ي نػػر عػػف ال ػػيلط .أمػػا قللػػو "الػػذاى " ي ارةػػع إل ػ "اآلنيػػو" ،ييػػد قمنػػا إف
ػ ء

اححالػػو المىنادلػػو ى ػ طػػانع اللةػػلد ،أعن ػ أف كػػؿ ػ ء حنػػد أف ُيحيػػؿ إل ػ
آلػػر .إح أف ىػػذه اححالػػو إلػ آلػػر ح يمكػػف أف ى ػػىمر إلػ بيػػر نيايػػو ،نػػؿ حنػػد أف
ىصؿ إل

ء ح يحيؿ إل بير ذاىو ،لىذا ال
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ء ىػل "اآلنيػو" .ييػل يحيػؿ إذاً إلػ

ذاىو ،لمف ىنا قمنػا" :ذاىػ " يػ ى ريفنػا لمفػظ "ىػـ" .للالصػو ىػذا كمػو أف "اآلنيػو" يػ
"ىـ" مف أةؿ ذاىيا ،أل ن نارة ألر "اآلنيو" ميملمو نامكانياىيا الذاىيو.

ثـ إف ىذه الصػفات ى ػير إلػ طػانع أصػم آلػر لملةػلد .ياننػا إذا ى مينػا يػ

م ن ػ الصػػمو االل ػ لى ػ صػػمو احضػػمار لالىصػػميـ للةػػدنا أنيػػا ىػػدؿ عم ػ أف "ىػػذا

اللةػػلد" يضػػمر ليصػػمـ إمكانيػػات ذاىيػػو نا ػػىمرار ،أل ن نػػارة ألػػر أف "اآلنيػػو" ي ػ
ىصميـ نالن نو إل ماىيىيا .لالىصميـ إ ارة إلػ

ػ ء لػـ يىحيػؽ ن ػد نالف ػؿ ليمكػف

أف يىحيػػؽ ي ػ الم ػػىينؿ ،لم ن ػ ىػػذا أف ىػػذه الصػػمو ىى ػػـ ن ػػمو اح ػػىيناؿ .لعم ػ

ال كػػس مػػف ىػػذا نةػػد أف الصػػمو الثانيػػو ،لى ػ صػػمو اللاق يػػو ،ىػػدؿ نلضػػلح عم ػ أف
الىحيؽ لالمكانيات قد كاف ،أعن أنيا ىى ـ ن مو المض  .لأليػ اًر نةػد الصػمو الثالثػو

مطنلعو نطانع الحضلر ،انيا ىدؿ عم اللةلد حاض اًر نيف أ ياء .يكأف "اآلنيو" إذاً
ىى ػػـ ن ػػمو اح ػػىيناؿ لالمض ػ لالحضػػلر أ نةنػػات الزمػػاف الثالثػػو ،أ أف ةػػلىر

اللةلد ىل الزمانيو ،يالزمانيو إذاً طانع أصم آلر لملةلد..

لىنػػا يالحػػظ أف الزمػػاف قػػد ي ػػر ىف ػػي اًر ةديػػداً .ىيػػدةر قػػد ثػػار عم ػ الىف ػػير

المأللؼ لمزماف عم أ اس أنو عنارة عف لط م ىمر مي ـ إل آنات ثالثػو مىىاليػو،

كمػػا ثػػار قنمػػو نيميػػؿ نرة ػػلف لا ػػننةمر ،نظ ػ اًر لمػػا ي ػ ىػػذه النظ ػرة اآلليػػو لمزمػػاف مػػف
ى ليو لحيييىو اننا ي ىذه الحالو نىصلر الزماف عم أ اس المكاف ،مع أف الزمػاف

لالمكػػاف ملىمفػػاف كػػؿ احلػػىالؼ .لكمػػا ن ػػت نرة ػػلف ىػػذا الزمػػاف مىصػػل اًر عمػ ىػػذا

النحل نأنػو زمػاف آلػ  ،لصػؼ ىيػدةر ىػذا الزمػاف نأنػو زمػاف بيػر حيييػ  ،ىػل زمػاف
ال اعات لالحياة ال مميو .أمػا الزمػاف الحيييػ ييػل الزمػاف اللةػلدي أل الزمانيػو ،لىػل
ىػػذا الػػذ ي ػرناه منػػذ قميػػؿ ،لمػػف ىػػذا الىف ػػير يىنػػيف لنػػا نلضػػلح أف صػػفات اللةػػلد

ااصػػميو ى ػ عينيػػا صػػفات الزمانيػػو .لم ن ػ ىػػذا أف اللةػػلد لالزمػػاف ػ ء لاحػػد.

يمننظر ي ماىيو ىذا الزماف اللةلدي أل الزمانيو:

ىي ػػدةر يمي ػػز ن ػػيف ى ػػذه ااحػ ػلاؿ ال ػػثالث لمزماني ػػو م ػػف حي ػػث المرىن ػػو يية ػػؿ

المرىنو االل لمحالو االل لىػ حالػو الم ػىينؿ .يالزمانيػو ااصػيمو الحييييػو ىصػير
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ي حالو الزمانيػو انىػداء مػف الم ػنينؿ الحيييػ  ،حىػ انيػا لىػلقظ الحاضػر نػأف ىكػلف

ىػ م ػػىينالً قػػد كػػاف ،يالظػػاىرة االليػػو لمزمانيػػو ااصػػميو الحييييػػو إذاً ىػ الم ػػىينؿ.

لن ػػىطيع أف نف ػػر ى ػػذا ن ن ػػارة أل ػػر يني ػػلؿ :إف ماىي ػػو "اآلني ػػو" ىػ ػ احمكاني ػػات،
لاحمكانيات أ ياء لـ ىىحيؽ ن د ،أ أنيا يػ حالػو اح ػىيناؿ .يالم ػىينؿ إذف ةػلىر

اللةلد .لنظ اًر اىميو الم ىينؿ ،عمينا أف نحمؿ مضملنو.

يػ الم ػػىينؿ ىكػػلف "اآلنيػػو" يػ حالػػو إضػػمار لىصػػميـ لىلقػػع م ػػىمر نالن ػػنو

إل ذاىيػا ،نظػ اًر إلػ أف اللةػلد الكمػ لػـ يىحيػؽ ن ػد نىمامػو نػأف نييػت ييػو إمكانيػات

ألػػر لػػـ ىػػزؿ بيػػر مىحييػػو .لم نػ ىػػذا أف "اآلنيػػو" ػ حالػػو الم ػػىينؿ ػ ح يمكػػف أف
ىكػػلف ك ػالً ىام ػاً ،نػػؿ حنػػد أف يلةػػد يييػػا نا ػػىمرار "نيػػص" ن ػػنب عػػدـ ىحيػػؽ ةميػػع

احمكانيػػات .أ أف "اآلنيػػو" ،عم ػ حػػد ى نيػػر ىيػػدةر ،ي ػ حالػػو "ىأةيػػؿ" نا ػػىمرار.

ليكػرة الىأةيػػؿ ىػػذه مػػف نػػيف اايكػػار الىػ عنػ ىيػػدةر نى مػػؽ م ناىػػا إلػ حػػد ن يػػد،
نظػ اًر لمػػا ليػػا مػػف أىميػػو رئي ػػيو نالن ػػنو إلػ م ػػكمو المػػلت .للالصػػو مػػا قالػػو مػػارىف

ىيدةر ي ىذا الىحميؿ أف م ناىا "ليس ن د" ،لىذه يمكف أف ىُفيـ نم نييف..

ييد ىكلف نم ن أف يئاً ليس ي المىنالؿ ي لحظو مػا ،كمػا ُييػاؿ عػف نػاق
ديػػف لػػـ ُيػػديع ن ػػد ،أ أننػػا ي ػ ىػػذه الحالػػو نةػػزيء ال ػ ء لنة ػػؿ منػػو أة ػزاء مي ػرة
اآلف لألػر

ػػىأى يىضػاؼ ػ مةػػرد اضػػايو ػ إلػ ااةػزاء ال ػانيو .لظػػاىر أف ىػػذا

الم ن حيمكف أف يكلف الميصلد مف الىأةيؿ حينما ُييػاؿ عػف "اآلنيػو" إنيػا يػ حالػو
ىأةيؿ م ىمر ،اف "اآلنيو" ح يمكف أف ىُي ـ إل أةزاء ىذا الىي يـ اآلل  ،لصلصاً
إذا ححظنا أف المؤةؿ أل الػذ "لػيس ن ػد" عنصػر ةػلىر يػ "اآلنيػو" ،ييػذا اللةػلد

ىػػل عينػػو مؤةمػػو .لاذا كػػاف كػػذلؾ ،يػػاف مػػف ةػػلىر اللةػػلد حينئػػذ ىػػذا "المػػيس ن ػػد" أل
المؤة ػػؿ ،لى ػػل ملة ػػلد نلة ػػلده .لى ػػذا "الم ػػيس ن ػػد" ،ال ػػذ ى ػػل عنص ػػر ة ػػلىري يػ ػ

اللةػػلد ،م نػػاه الػػنيص ،أ أف "ىػػذا اللةػػلد" ينيصػػو ػ ء نا ػػىمرار ،ييػػل إذف ي ػ

حال ػػو ني ػػص م ػػىمر .أة ػػؿ ،إف ى ػػذا "الم ػػيس ن ػػد" إمكاني ػػو ،للكني ػػا إمكاني ػػو ممىن ػػو
الىحييؽ نالضرلرة ،انيا عنصر ةلىري ي اللةلد كما قمنا .نؿ ىل أعم درةو مف
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درةات احمكانيو ،انو إمكانيو عامو ،للكنػو أيضػاً أعمػ إمكانيػو اعمػ امىنػاع ،اف

احمىناع ىنا مطمؽ.

لالصػػو ىػػذا كمػػو أف مػػف نػػيف ال ناصػػر الةلىريػػو ي ػ اللةػػلد يلةػػد عنصػػر

احمكانيو المطميو .لىذا ىل الملت .اف الملت ىػل إمكػاف "ىػذا اللةػلد" أف ح يمكنػو
ىحييػ ػػؽ حضػ ػػلر ن ػ ػػد ،أل إمكانيػ ػػو احمىنػ ػػاع المطمػ ػػؽ ليػ ػػذا اللةػ ػػلد .للػ ػػيس لراء ىػ ػػذه

احمكانيو حد ،اف اللةلد ح ي ىطيع مطمياً أف يىلط الملت ،لانما يلةػد دائمػاً مػف

ىذا الةانب مػف المػلت لح يمكػف أف يكػلف لراءه .لمػا لػيس لػو حػد ىػل المطمػؽ .إذف

ىذه احمكانيو مطميو .لعم ىذا يانو لما كانت احمكانيو إمكانيو مطميو ،يػالملت إذف

ىل احمكانيو المطميو لالامكانيو المطميو .لعم ىذا يانو لمػا كانػت احمكانيػو المطميػو
لالامكاني ػػو المطمي ػػو عنصػ ػ اًر ةلىريػ ػاً يػ ػ اللة ػػلد ،ي ػػالملت إذف عنص ػػر ة ػػلىر يػ ػ

اللةلد .يحيث يكلف لةلد ،يكلف نالضرلرة ملت.

لنيذا الم ن لحده يةػب أف ُيفيػـ المػلت عمػ أنػو نيايػو .يمفػظ "نيايػو" ُيطمػؽ
نم اف عدة .ييياؿ مثالً عف المطر إنو "انىي " ،نم ن أنو انيطع انيطاع يناء .ليياؿ

عػػف طريػػؽ ي ػ حالػػو ننػػاء إنػػو "انىي ػ " ىنػػا ،نم ن ػ أنػػو انيطػػع للكػػف لػػـ يكمػػؿ ن ػػد.
ليياؿ ثالثاً عف طريؽ انىي نناؤه إنو انيطع ،أ ليس ن د ىذا

ء منو ناقياً .ليياؿ

ران اً عف للحو ىناللىيا يد الفناف لممرة االيرة إنيػا انىيػت ،نم نػ أنيػا كممػت لنمغػت

ىماميػػا .لح يمكػػف أف ييػػاؿ عػػف المػػلت أنػػو انىيػػاء نػأ م نػ مػػف ىػػذه الم ػػان  ،انػػو
حيلة ػػد م ػػف ن ػػيف ى ػػذه الم ػػان لمنياي ػػو م ػػا يفى ػػرض يػ ػ ال ػ ػ ء المنىيػ ػ أف احنىي ػػاء
ملةلد ييػو منػذ أف كػاف ،نينمػا المػلت ػ كمػا أثنىنػا ػ ملةػلد يػ اللةػلد منػذ ىػل لةػلد

أ منذ كينلنىو .لانما يةب أف ىفيـ النيايو نالن نو إل الملت نم ن أف اللةلد منػذ

كينلنىػػو ىػػل "لةػػلد لفنػػاء" .لىمػػؾ ى ػ الم ػػكمو الحييييػػو لممػػلت ،يي ػ م ػػكمو ىنػػاى
اللةلد ةلىرياً.

للكػف ىلةػد إلػ ةاننيػا م ػاكؿ ثانليػو لممػلت قػد ىفيػد يػ د ار ػو ىػذا الم ػػكمو

الحييييػػو ،لكػػف ن ػػرط أف يكػػلف اا ػػاس يػ نحػػث ىػػذه الم ػػاكؿ الثانليػػو ىػػل الم ػػكمو

الحييييػػو .لألؿ ىػػذه الم ػػاكؿ الثانليػػو لممػػلت ،ىػػأى الم ػػكمو النف ػػانيو لممػػلت ،لىػػدلر
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حلؿ النحث ي ال لر احن ان نحل الملت ،ألحً نازاء ملت الذات اللاصػو ،لثانيػاً
نازاء ملت اآللريف .مع مالحظو أف النحث ي ىػذه الم ػكمو لػيس نحثػاً يػ ااحػلاؿ

النف يو عند الميت ،نؿ ى نااحر ي ااحلاؿ النف يو عند المحىضر.

كػػذلؾ يمكػػف النحػػث يػ المػػلت مػػف الناحيػػو الىيليميػػو ،يننحػػث يػ ىػػؿ المػػلت

ليػػر أـ ػػر .للكػػف نحػػث كيػػذا ح يىي ػػر إح إذا نحثنػػا مػػف قنػػؿ ماىيػػو الليػػر لماىيػػو
ال ر مف الناحيو الميىاييزيييو اللةلديو .كما ن ىطيع أف ننحث ي الصمو نيف الملت
لنيف م ائؿ احلييات ،لاصو ييما يى مؽ نلةلد اهلل لاللمؽ مف ال دـ.

لىكذا نةد أننا ن ىطيع أف نييـ مذىناً يم فياً عامػاً عمػ أ ػاس م ػكمو المػلت

يني ػػـ ىم ػػؾ ااق ػػاـ اارن ػػو الىيميدي ػػو لمفم ػػفو .ييىن ػػالؿ ألح الناحي ػػو الفم ػػفيو ن نػ ػلاف

"ظاىريػػات المػػلت" ،ليىنػػالؿ ثاني ػاً الناحيػػو الىيليميػػو ن ن ػلاف" ىيليميػػو المػػلت" ،لثالث ػاً

الناحيػػو احلييػػو ن نػػلاف "الييػػات المػػلت" ،ليىنػػالؿ ران ػاً لي ػ الدرةػػو االل ػ الناحيػػو

اللةلدي ػػو ن نػ ػلاف "لةلدي ػػات الم ػػلت" .لى ػػذا كم ػػو ن ػػرط أف ىك ػػلف الناحي ػػو اللةلديػ ػو
لم كمو الملت ى اا اس ي كؿ نحث ييو ،كما ىل ظاىر مما قمناه.

إف ة ؿ المػلت مركػز الىفكيػر يػ اللةػلد يػؤذف أيضػاً نمػيالد حضػارة ةديػدة،

اف رلح الحضػػارة ى ػػىييظ ي ػ المحظػػو الى ػ ىىةػػو يييػػا ننظرىػػا إل ػ المػػلت اىةاى ػاً

يك ػػؼ عػػف ػػر اللةػػلد .يكػػأف منطػػؽ الحضػػارة إذاً ػ ػلاء نالن ػػنو إل ػ الحضػػارة

الغرنيػػو لالػ الحضػػارة الةديػػدة ػ يػػؤذف نلةػػلب قيػػاـ ىػػذا المػػذىب الةديػػد اليػػلـ .نيػػذه
الكممات الىىـ ندلي د ار ىو الى ريحيو لػ"م كمو الملت"..
مالحظات لبد منيا:
ــــــــــــــــــــ

عند الرحمف ندلي ىل ال مالؽ الذ يملت ي لطنو ،ليحيا لارةو!
الناس ي نالدي ػ لاصو ال ناب منيـ ػ ح ي ريلف الكثير عػف ىػذا الفيم ػلؼ

المص ػػري ،لق ػػد يك ػػلف لي ػػـ ع ػػذرىـ يػ ػ ذل ػػؾ! ان ػػو يضػ ػالً ع ػػف الىحػ ػريـ ال ػػذ ُيح ػػيط
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نالفم ػفو لالفال ػفو عنػدنا ،قضػ نػدلي ُةػؿ ػنلات عمػره اللصػب ن يػداً عػف مصػرنا
الميمػ ػػو ي ػ ػ
الحنينػ ػػو ،ح ػ ػػىيائو ال ػ ػػديد مػ ػػف ىلم ػ ػؼ ٌملنػ ػػث ،أ ػ ػػينت ػ ػػيرىو الذاىيػ ػػو ُ
ى ريىو( ،)3لدرةو دي ت ةلرنالة مصري ػ ليالمحماقو ػ لمىندر عم ييم ػلينا نػدلي،

لمذىنو اللةلدي ،نيللو(" :)4أنا أ ب لأ ىـ إذف أنا ملةلد!"

ي حلار لو مع الةلرنالة نف و ،ىحدث ندلي عف نف و قائالً(:)5
"ينػػدل أف الكثيػريف قػػد بػػاب عػػف نػػاليـ أننػ أزحػػؼ عمػ ةنيىػػيف منػػذ إنىػػاة

ال مم االؿ ،الةنيو االل ى الةنيػو الفم ػفيو اان ػانيو (ال امػو لالكميػو) لالةنيػو

الثانيو ى الةنيو اا الميو ،لح أعىيد أننػ عنػدما أصػدرت كىػان االؿ عػف نيى ػو

نو  ،1939ثػـ أصػدرت كىػان الثػان عػف الىػراث اليلنػان يػ الحضػارة اا ػالميو،

قد أىيت نذلؾ يئاً نك اًر.

"ليد اعىدت منذ نلاكير حيػاى الفكريػو أف أ ػير عمػ ىػذه اللطػو حىػ اليػلـ.

ييػػذه المؤلفػػات الثالثػػو الى ػ ظيػػرت حػػلؿ الي ػرآف الك ػريـ لحيػػاة محمػػد لاا ػػالـ ىمػػت
كى ػػان ذي اارن ػػو أةػ ػزاء ع ػػف عمانلي ػػؿ كان ػػت .لكى ػػان ع ػػف ىية ػػؿ ث ػػـ مل ػػلعى

الفم فيو لىكذا ي نػدما أضػع مؤلفػاً يػ الفم ػفو ال الميػو حنػد أف ي ينػو كىػاب آلػر يػ

الفكر اا الم .

"كـ ألد أف يفيـ الناس عم ىذه اللطو حى ح ىنزليلا ي ىف يرات ح أ ػاس

ليا مف الصحو ،كمػا قػاؿ أحمػد نيػاء الػديف يػ ميالػو لػو ػ ذات يػلـ ػ يف ػر ييػو اىةػاه

طػػو ح ػػيف لن ػػض م اص ػريو لمكىانػػات اا ػػالميو ي ػ ألريػػات أيػػاميـ نأنيػػا نػػلع مػػف
الرةلع أل ال لدة إل المننع الى ىىما

مع ىيدـ ال ف!"

قػػارئ الك ػريـ ،إد ارك ػاً من ػ ل ػػمل مكانػػو عنػػد الػػرحمف نػػدلي ي ػ الفكػػر ال رن ػ

الم اصر ،أعمد ي المالحظات الىاليو لىثميف يرة الرةؿ ،لا ياماىو الفكريو:

 .1م ػ ػلار ن ػػدلي الفك ػػري لحديثػ ػو م ػػع الةلرن ػػالة المص ػػري ُي طي ػػاف ال دي ػػد م ػػف
المؤرق ػػو! النطبـــاع األول :ىناع ػػد لانفص ػػاؿ الثياي ػػو ال رني ػػو ع ػػف
احنطناع ػػات ُ
18

ػىثناءا مػف نػاملس الحيػاة! يػ
الحضارة اان ػانيو ،لكػأف أننػاء أمىنػا ال رنيػو ا
ً
ح ػػيف أف أنن ػػاء أي أم ػػو ل ػػـ لل ػػف يفض ػػملا بي ػػرىـ إح ني ػػدر م ػػا ُيض ػػيفلا لمىػ ػراث

اان ػان  .يمإلن ػاف يػ كػؿ زمػاف لمكػاف الحػؽ ػ كػؿ الحػؽ ػ نػأف يلةػد لأف
يىميز نيدر ما ُيضيؼ لمحياة ،لنيدر ما ُي يـ ي دي يا إل ااماـ.

 .2النطبــاع الثــاني :إمكانيػػو اكىفػػاء محن ػ الحيييػػو ،ي ػ

ػ ييـ لىػػزليـ ثيايىنػػا،

نػ ػػالزحؼ عم ػ ػ ةنيى ػ ػ الحضػ ػػارة اا ػ ػػالميو لاان ػ ػػانيو ،دلف ال ػ ػ
الىراث لاح ىناؾ مع الحضارة اان انيو! يف

لحػ ػػرث

يو الدؤلب لىػزليـ حضػارىنا،

اكىف ػ نػػدلي ناانحػػار ي ػ رلائػػع الحضػػارىيف اا ػػالميو لالغرنيػػو ،يض ػالً عػػف

لمىنػادؿ نينيمػا! لىػل مػا قػد ُيغػري بيػره
اىىمامو نرصد ىاريخ لمظاىر الىأثير ا ُ
مػػف محن ػ الحيييػػو ناىنػػاع الػػني نف ػػو ،ليثيػػر الى ػػاؤؿ حػػلؿ طني ػػو ىصػػلر
الرةؿ لكيفيو الى اط ال رن مع إ كاليو اللايد لالملرلث!

 .3النطباع الثالث :إمكانيو اىلاذ محن الحيييو لم ايير ضنانيو ي الحكـ عم

اام ػػلر!! يأحك ػػاـ ن ػػدلي يػ ػ م ارك ػػو الفكري ػػو ال دي ػػدة ح ى ػػىند يػ ػ م ظمي ػػا
لم يػػار لاضػػح! ي م ػ

ػػنيؿ المثػػاؿ ،النييصػػو اللحيػػدة عنػػد الةلرنػػالة أنػػيس

المةىيػد عنػاس ال يػاد! ااكػاديم
منصػلر ػ يػ رأي نػدلي ػ ىػ حنػو لممفكػر ُ
المرمػلؽ محمػد أركػلف ىػل ىمميػذ اح ى ػراؽ لم ػكلؾ يػ لطنيىػو! ااكػػاديم
يؤاد زكريا ىيطر كىنو ُ ماً عم اا الـ لالم مميف!

 .4النطبـــاع الرابـــ  :ىلاضػػع إ ػػياـ نػػدلي الفم ػػف  ،ميارنػػو نا ػػياـ نظ ارئػػو م ػػف
المػػلقظيف ال ظػػاـ ي ػ الحضػػارات االػػر  ،أل حى ػ ُميارنػػو نامكانيػػات نػػدلي
نف و الفم فيو! صحيح أف طو ح يف قاؿ ي مدح ندلي أثنػاء مناق ػو ر ػالىو
لنيػػؿ الػػدكىلراه "الزمػػاف اللةػػلدي"(" :)6الؿ مػرة ُن ػػاىد ييم ػػلياً مصػرياً" ،بيػػر
أن أظؿ عم قناعى نأف المفكر عند الػرحمف نػدلي لػـ يىفم ػؼ قػدر اعىنائػو

نالفال فو ،لمذاىنيـ! لل د ما يؤ فن ىذا اامر!

 .5النطبـــاع الخـــامس :إمكاني ػػو ى ػػلرط محنػ ػ الحييي ػػو يػ ػ ىال ػػف ػػاذج م ػػع
أصحاب الفيـ بير الفم ف لألدياف! ييم لينا نػدلي أحةػـ عمػ نحػل بػامض
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عػػف إيضػػاح الى ريػػؼ الفم ػف لألديػػاف؟ لااكثػػر إثػػارة لمدى ػػو انػػو لػػـ يكىػػؼ

نال كلت عف يم فو الضرار ،نؿ اىيـ ن ض ملالفيو نازدراء اادياف!

الممػػح :ىػػؿ ُي يػػؿ عػػدـ إدراؾ الفيم ػػلؼ نػػدلي لمنػػلف ال ا ػػع الفاصػػؿ
 .6ال ػؤاؿ ُ
نػػيف ااصػػؿ الػػدين لإل ػػالـ لنػػيف اا ػػالـ كحضػػارة مىكاممػػو؟! ىػػؿ ُي يػػؿ أف
يكلف ىذا قد حصؿ ،ربـ مػا ىػل م ػرلؼ عػف الرةػؿ مػف عنيريػو يػذة ل ػغؼ

المفػػرط نكرامىػػو ال لصػػيو لا ػػىيالليىو الفكريػػو،
نالم ريػػو ،إل ػ ةانػػب اعى ػ اززه ُ
إضايو ل دـ ىكالنو عم المناصب أل الةلائز لاال مو..الخ!
 .7ص ػػحيح أف اا ػػالـ كحض ػػارة كامم ػػو ن ػػأ لىط ػػلر يػ ػ كن ػػؼ ااص ػػؿ ال ػػدين
لإل الـ ،نيد أنو ح يصح أف ىن حب اليدا و الى ن ىرؼ نيػا لألصػؿ الػدين

عم ػ أمػػلر ى ػ مػػف صػػميـ اا ػػالـ كحضػػارة كاممػػو ،أعن ػ حيػػلؽ اان ػػاف

لالىػػاريخ لال يا ػػو لاليػػانلف لاالػػالؽ...إلػػخ! أمػػلر حياىيػػو كيػػذه ح يصػػح أف

ىُ ػػفر ضػػد النيػػد لالىطػػلير! يحيػػاة اان ػػاف ي ػ ح ػراؾ دائػػـ ،لمػػف يحمػػـ نىأنيػػد
ليلرث نف و لأنناء حضارىو ال ار لاليلاف!
المحظو ُيرالد الم ىحيؿُ ،
 .8أما نالن نو لد ار ػو نػدلي" :م ػكمو المػلت يػ الفم ػفو اللةلديػو" ،لالىػ ألردنػا
ي ػ الةزئيػػو ال ػػانيو عرض ػاً ُمطػػلحً ليػػا ،ي نلانيػػا ػ لكمػػا نػػر

ػ ي ػ ن نايػػو

صػػاحنيا نالفم ػػفو اللةلدي ػو ،كلنيػػا أحػػدث "الملضػػات" الفكري ػو الرائةػػو إنػػاف
ػػفره إلػ ػ ألماني ػػا ع ػػاـ  1937لمد ار ػػو ،لاعىي ػػاد ن ػػدلي نك ػػلف اللةلدي ػػو لي ػػر

لي نػػر عػػف حػػاؿ اان ػػاف ،لييػػىـ
مػػذىب يم ػػف ُيطػػانؽ رلح ال صػػر آنػػذاؾُ ،
نكؿ ما يى مؽ ناان انيو .ملقؼ كيذا ح ُيح ب لندلي!
 .9الفيم ػػلؼ نػػدلي اننيػػر عم ػ مػػا ينػػدل نالمػػذاىب الفكريػػو الغرنيػػو ،للػػـ يةػػرؤ
عمػ ننػػاء مػػذىب يم ػػف ُمنىكػػر ،ىُممػػس ييػػو ىةرنىنػػا الحضػػاريو ،ليػػر م ػػذنل
أرضػ ػػنا الطينػ ػػو ي ػ ػ مرآىػ ػػو آحميػ ػػـ ،نػ ػػؿ للالصػ ػػيـ إف أمكػ ػػف! يال ػ ػػائع ي ػ ػ

مةىم اىنػػا المىلمفػػو أف نةػػد مػػف ُيميػػز نف ػػو عمػ أنػػو لةػػلدي أل مارك ػ أل
لمضػػحؾ حي ػاً ىػػل
ييلرنػػال أل ننيػػلي أل ىفكيك ػ أل ػريال ..الػػخ! بيػػر أف ا ُ
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أنػػؾ ىةػػد نػػيف ىػػؤحء ااىنػػاع ااكفػػاء مػػف ىػػل أ ػػد ى ػػنثاً لريض ػاً لنيػػد لىطػػلير
المذىب الغرن مف ُمنىكر المذىب نف و! ممكيلف ىـ أكثر مف الممؾ!

 .11عمػ أيػػو حػػاؿ ،اللةلديػػو ،كنييػػو المػػذاىب الفم ػػفيو (لمنيػػا يكرنػػا اان ػػن )،
ىُ ن ػ لعم طرييىيا اللاصو ػ ناان اف ،لحياة ي ي يا للـ يطمنيا!

 .11ح ُييص ػػد ناللةلدي ػػو ،لكم ػػا ة ػػاء ي ػ ػ ُمحاضػ ػرة ل ػػارىر ن نػ ػلاف "اللةلديػ ػػو
مذىب إى ان " ،ل أف لالن اف كرامو أكنر مما لمحةارة أل المنضػدة ،انيػا
ى نػ أف ُييػػاؿ إف احن ػػاف يلةػػد أ ا ػاً ثػػـ ُيريػػد أف يكػػلف ،ليكػػلف مػػا يريػػد أف
يكلف ن د اليفزة الى ييفزىا إل اللةلد!! احن اف يكلف يئاً ،يمىد نذاىػو نحػل

الم ػػىينؿ ،لىػػل ي ػ أنػػو يمىػػد نيػػا إل ػ الم ػػىينؿ! ياحن ػػاف م ػػرلع ،م ػػرلع
يمىمؾ حياة ذاىيو ،ندحً مف أف يكلف يئاً كالطحمب(.)7

 .12ىػػدؼ اللةلديػػو إذف ،لكمػػا يىضػػح مػػف كممػػات الفيم ػػلؼ اللةػػلدي

ػػارىر،

ىػػل ى ميػػؽ لع ػ احن ػػاف نذاىػػو ،لنالحيػػاة الى ػ أُعطيػػت لػػو ،للػػـ يطمنيػػا! مػػف

ىن ػػا ،ي ػػأى حرصػ ػنا عمػ ػ ىثم ػػيف د ار ػػو ن ػػدلي ل ػ ػ"م ػػكمو الم ػػلت يػ ػ الفم ػػفو

اللةلديو" ،لاايادة منيا ي ىزليـ م الةىنا لمم كمو نف يا ي ثيايىنا(.)8
لنبدأ من حيث انتيى بدوي:
ـــــــــــــــــــــــــــ

الفم ػػفو اللةلدي ػػو ،لعمػ ػ ل ػػالؼ يكرن ػػا اان ػػن  ،ىى ػػـ ني ػػدر ُي ى ػػد ن ػػو م ػػف
الغمػػلض لالى ييػػد! لح عةػػب ،يرلادىػػا االائػػؿ ا ػػىندلا ي ػ ننائيػػا ،لكمػػا يىضػػح مػػف
عرضػنا لد ار ػو نػدلي ،إلػ ميػراث يم ػف ضػلـ ،يصػ ب ىػلايره يػ الحضػارات بيػػر

الغرنيو .كما أف صيىيا ذاع ي مةىم ات ،مآل نااحرار لمحن الحيييو.

ن نػػارة ألػػر  ،يمكػػف ىفيػػـ الغيػػاب المنطي ػ لىةرنىنػػا الحضػػاريو عػػف الفم ػػفو

اللةلديو ،كلف اللةلديو ح ىُ نػ نلمػؽ لعػ اان ػاف نذاىػو لنالحيػاة ،نيػدر مػا ىُ نػ
ػدر ُي ىػد نػو مػف الػلع
نى ميؽ ىذا اللع ! ُنناة اللةلديو ػ عم ما يندل ػ ايىرضلا ق اً
المىمي الغرن لىـ عم حؽ ييما ذىنلا إليو!
نالذات لنالحياة لد ُ
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الفم ػػفو اللةلديػو إذف ُمحاللػػو لى ميػػؽ لعػ اان ػػاف نذاىػػو لنالحيػػاة! لح أدري

كيػػؼ لمةىم ػػات كمةىم اىنػػا ال رنيػػو المىلمفػػو ،أف ىػػىمكف مػػف ىثمينيػػا ،ي ػ ظػػؿ للػػع

الملىػػارة" ،لى ػػيد "ىُةػػار اآلحـ" ل"يال ػػفو الضػرار" لمػػدلائر
أننائيػػا الكػػارث ن ػ"ال نلديػػو ُ
الفكريو لااكاديميو ،ناىيػؾ عػف ايىيػاد مةىم اىنػا المنكلنػو لننيػو ىحىيػو يم ػفيو ،ى ػمح
نحرث الىراث لاح ىناؾ مع الحضارة اان انيو ،عم نحل مؤثر.

ي د ار ىو لػ"م كمو الملت" ،لمص ال مالؽ ندلي إل النىائ الىاليو:
 الملت إ كاليو ،مف الناحيو اللةلديو ،لمف ناحيو الم ريو.

 يكػلف المػلت م ػكمو حينمػا ي ػ ر اان ػاف ػ أي إن ػاف ػ ػ ل اًر قليػاً لاضػػحاً
نا ػػكاؿ المػػلت ،لحينمػػا يحيػػا ىػػذا اا ػػكاؿ ي ػ نف ػػو نطرييػػو عمييػػو ،لحينمػػا
ينظر إل الملت كما ىل لمف حيث إ كاليىو ىذه .ليحالؿ أف ينفذ إل م ناه

مػ ػ ػف حي ػ ػػث ذاى ػ ػػو الم ػ ػػىيمو .ييىضػ ػ ػ ى ػ ػػذا كم ػ ػػو أ ػ ػػياء م ػ ػػف الناحي ػ ػػو الذاىي ػ ػػو

(الحريو/ال لصيو/اللطيئو) ،لكذلؾ مف الناحيو الملضلعيو.

 ثمػػو حاةػػو اقامػػو مػػذىب يم ػػف عػػاـ عمػ أ ػػاس م ػػكمو المػػلت ،يني ػػـ إلػ

ااق ػػاـ الىيميدي ػػو لمفم ػػفو ،ييىن ػػالؿ 1 :ػ ػ الناحي ػػو الفم ػػفيو ن نػ ػلاف "ظاىري ػػات
الم ػػلت" 2 .ػ ػ الناحي ػػو الىيليمي ػػو ن نػ ػلاف" ىيليمي ػػو الم ػػلت" 3 .ػ ػ الناحيػ ػو االيي ػػو

ن نلاف "إلييات الملت"4 .ػ الناحيو اللةلديو ن نلاف "لةلديات الملت".

نىائ عديدة لميمو لد ار و ندلي ،ممت إنىظار مف يحرص عم ىثمينيا!
نالن ػػنو لػ  ،أكىفػ ىنػػا نىطنيػػؽ ن ػػض ميػػلحت د ار ػػو نػػدلي عمػ مةىم اىنػػا،

نغيو الى رؼ عم مد قلة للضلح

لرىا نا ػكاؿ المػلت ،لىػؿ يحيػا ىػذا اا ػكاؿ

يػ ػ نف ػػلس أننائي ػػا نطريي ػػو عميي ػػو ،لى ػػؿ ينظ ػػرلف إلػ ػ الم ػػلت كم ػػا ى ػػل لم ػػف حي ػػث

إ كاليىو ىذه .لىؿ يحالللف النفاذ إل م ن الملت مف حيث ذاىو الم ىيمو.

مف ميلحت د ار و ندلي انو كمما كاف ال لر نال لصػيو أقػل لألضػح ،كػاف

احن اف أقدر عم إدراؾ الملت! لكؿ إض اؼ لم لصيو ُي له حيييو الملت!
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ىلمؼ

لننا لض ؼ لصيىيا ،حند إذف لأف ُي له ادراكيا لمملت!

يكرة ال لصيو ىيىضػ نػدلرىا يكػرة الحريػو ،يػال لصػيو حيػث ح حريػو ،لح

حريػػو حيػػث ح لصػػيو .لذلػػؾ مػػف نػػاحيىيف 1 :ػ أنػػو ح لةػػلد لم لصػػيو إذف إح مػػع

الحريػػو 2 .ػ أف الحريػػو ىػ احلىيػػار ،لح الىيػػار إح نالن ػػنو إلػ

لصػػيو ىميػػز .مػػف

ى ػػذا احرىن ػػاط ن ػػيف الم ػػلت لالحري ػػو ،ن ػػىطيع أف ن ػػىنى أف ك ػػؿ المةىم ػػات ،لمني ػػا

مةىم اىنػػا المىلمفػػو ،الى ػ ىكىف ػ

ػ لنيا نالحريػػو الملضػػلعيو ،دلف الذاىيػػو ،لػػـ يكػػف

حظيا أف ىُدرؾ م كمو الملت عم نحل حييي بير م له.

يػ ػ مي ػػالى االيػ ػرة(" :)9أنط ػػاؿ عظم ػػاء أـ ناع ػػو لص ػػكلؾ الحري ػػو" ،ألض ػػحت
كيؼ أف احن اف ال رق عملماً ،لاحن اف ال رنػ عمػ لةػو اللصػلص ،ينظػر إلػ

لمةػرد ،يلضػع لػو يػ عنلديػو مطميػو،
االامر لاليلانيف عم أنيا ء ثانػت ُمحػدد ُ
لأنػػو ح يى ػػيف أف ىمنػ ىػػذه اليػلانيف أمانيػػو ،لنالىػػال يػػاف المػلاطنيف يكلنػػلف لأل ػػؼ
أ نو نااطفاؿ الذيف ُيطي لف آناءىـ نغير إرادىيـ أل نصيرىيـ اللاصو!

الحريو عندنا ملضلعيو ح ذاىيو! الدللو ى الحياة الرلحيو الكميو الىػ يػرىنط

م يػػا ااي ػراد نمللػػدىـ ن القػػو ثيػػو لي ىادلنيػػا ليىمثػػؿ لةػػلدىـ للاق يػػـ الحييي ػ يييػػا.

ال رنػ يفىيػػر إلػ النصػػيرة ،لاارادة ،لال لصػػيو .إنػػو يفىيػػر إلػ الحريػػو الذاىيػػو ،الىػ

ح ىىحيؽ إح يػ الفػرد ،لح ىىة ػد إح يػ لعيػو نحريػو عيمػو لقمنػو .إنػو حػر نيػدر مػا

المنفرد لممكلت الحريو.
ُي مح لو ،لح يةرؤ عم الدللؿ ُ

مةىم اىنا المىلمفو ح ى رؼ مف الحريو إح حريو الحاكـ ،أي حريو اليل

الحاكمو! أنناء أمىنا لدييـ قناعو ار لو انو انما ينيض ناامو م ىند عادؿ ،يىمىع
ىل لحده نالحريو الذاىيو ،نينما ُي مح لنييو أيراد المةىمع نالحريو الملضلعيو.

النصيرة لاارادة لال لصيو

نالم ىند ال ادؿ يفىيرلف دلماً إل
الحالملف ُ
حضاءة عيلليـ لقملنيـ نمصانيح الحريو .الحالملف نالم ىند
لينفرلف ممف ي
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ألطاننا ح يدلملف ،نؿ ح يةرؤف حى

عم

مةرد

الملمص ي
ال ادؿ/النطؿ ُ
الىفكير ي دللؿ ممكلت الحريو ،دلف اذف! النطؿ ال رن نائع لصكلؾ الحريو!
ييـ ُملنث كيذا لمنطللو لالحريو حند لأف ييىرف نادراؾ م له لمملت!

الحريػػو ىػ اليػػدرة عمػ ي ػػؿ الليػػر لال ػػر نالن ػػنو إلػ اان ػػاف الفػػرد .نم نػ

آلر ،حند لمحريو أف ىكلف قدرة عم ي ؿ ال ر لاح يانيا لف ىكلف حينئذ حريو.

م ػػف ىنػ ػا ة ػػاء احرىن ػػاط اللثي ػػؽ ن ػػيف الحري ػػو لن ػػيف اللطيئ ػػو :يحي ػػث ح ىلة ػػد

اللطيئػػو ح ىلةػػد الحريػػو ،لحيػػث ىلةػػد الحريػػو ىلةػػد اللطيئػػو نالضػػرلرة .لعػػف طريػػؽ
ىػػذا احرىنػػاط نػػيف الحريػػو لالمػػلت مػػف ةيػػو ،لنػػيف الحريػػو لاللطيئػػو مػػف ةيػػو ألػػر ،
كاف احرىناط نػيف اللطيئػو لنػيف المػلت .لاحرىنػاط نػيف اللطيئػو لنػيف المػلت قػد نمػش

لصػػلر أصػػرح ىصػػلير ي ػ
ألؿ درةػػو عميػػا مػػف درةػػات الى نيػػر عنػػو ي ػ الم ػػيحيوُ ،
عنارة اليديس نللس" :نلا طو إن اف نفذت اللطيئو إلػ ال ػالـ ،لعػف طريػؽ اللطيئػو

نفذ المػلت" .ييػذه ال نػارة ىػدلنا عمػ أف الم ػيحيو نظػرت إلػ المػلت عمػ أ ػاس أف
مصدره اللطيئو ،أ أنيا أدركت منذ انىدائيا ما ىنالؾ مف صمو لثييو ةداً ،ىػ ىنػا

صمو ال مو نالم ملؿ ،نيف الملت لنيف اللطيئو.

ى ػ أيض ػاً قػػد رنطػػت نينيمػػا عػػف طريػػؽ يك ػرة الحريػػو الفرديػػو ،لصلص ػاً إذا

ححظنػػا أف الحريػػو الفرديػػو ػ لنح ػػب د ار ػػو نػػدلي ػ ىحىػػؿ ميام ػاً عالي ػاً ي ػ الفكػػر

الم يح  ،لمصدر ىذا ارىناط الحريو ناللطيئو :ياذا كانت يكرة اللطيئو ىم ب الدلر
ااكنػػر يػ ػ الحي ػػاة الرلحيػػو الم ػػيحيو ،ك ػػاف حنػػد إذاً م ػػف الي ػػلؿ نالحريػػو الفردي ػػو ن ػػؿ

لىلكيػػدىا ،مػػا دامػػت ى ػ مصػػدر اللطيئػػو .لىكػػذا نػػر أف الناحيػػو الذاىيػػو كػػاف مػػف
ػػأنيا أف ىييػ لمم ػػيحيو أف ىضػػع م ػػكمو المػػلت لضػ اً حييييػاً ،إف ىػلايرت الناحيػػو

الملضلعيو إل ةانب الناحيو الذاىيو ،لن ن نيا ال لصيو ،لالحريو ،لالملت.
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قارئ الكريـ ،لف أىطرؽ ىنا لم القو نػيف اللطيئػو لالمػلت يػ ثياقىنػا ال رنيػو،

انو ػ لميارنو نالمةىم ات الغرنيو مثالً ػ ثمو بملض ن ن يكىنؼ ىذه ال القو ،يزيد

مف حدىو إحةاـ "يال فو الضرار" عف ى يده نالنحث الفم ف !

قمنػػا ػػمفاً إف احن ػػاف يػػ مةىم اىن ػػا المىلمفػػو يفىي ػػر إلػػ النص ػػيرة ،لاارادة،

لال لصيو .قمنا أيضاً إنو يفىير إل الحريػو الذاىيػو ،الىػ ح ىىحيػؽ إح يػ الفػرد ،لح
ىىة ػػد إح يػ لعيػػو نحريػػو عيمػػو لقمنػػو .إنػػو حػػر نيػػدر مػػا ُي ػػمح لػػو ،لح يةػػرؤ عمػ
المنفرد لممكلت الحريو .إنو ي انىظار أندي لناعو صكلؾ الحريو!
الدللؿ ُ

لىكػػذا ،لمادامػػت الحريػػو الذاىيػػو ،لالى ػ ى ػ مصػػدر اللطيئػػو أل ى ػ اليػػدرة
عم ي ؿ اللير لال ر نالن نو إل اان اف الفػرد ،مييضػو الةنػاح يػ ثيايىنػا ال رنيػو

المىطػ ػػرؼ ،يالنػ ػػد إذف لأف يى ػ ػػح إدراؾ مةىم اىنػ ػػا لممػ ػػلت نالى ػ ػػله!
إل ػ ػ ىػ ػػذا الحػ ػػد ُ

صػػفلة اليػػلؿ اف ضػ ػ ؼ الناحي ػػو الذاىي ػػو يػ ػ ثيايىن ػػا ،لأعنػػ نيػػا ال لصػػيو لالحري ػػو

لاللطيئو ،يناؿ ن دة مف قدرىنا عم لضع م كمو الملت لض اً حيييياً!

مػػف ميػػلحت د ار ػػو نػػدلي أيض ػاً مػػا يى مػػؽ نالناحيػػو الملضػػلعيو :انػػو لك ػ ىكػػلف

النظ ػرة إل ػ المػػلت صػػحيحو ،يةػػب ألحً أف ىة ػػؿ المػػلت ةػػزءا مػػف الحيػػاة ،لاح يمػػف
يكػػلف لػػو مكػػاف دالػػؿ نظ ػرة احن ػػاف إل ػ اللةػػلد ،لانمػػا ػػيكلف ػػيئاً عرضػػياً يمكػػف

إبفالو! ليةب ثانياً أح ىة ؿ الملت ُمضاداً لمحياة ،عم نحل ما ىف ؿ الم يحيو!

ثيايىنػا ال رنيػو ػ لكمػا ىػل لاضػح ػ ا ػىطاعت أف ىضػع المػلت لضػ اً حييييػاً

مف حيث أنو م كمو يح ب .اليرآف ييلؿ(" :)11كؿ نيس ذائيو الملت".

ثيايىنػػا ال رنيػػو نف ػػيا ،حينمػػا أرادت أف ىُ ػػرؼ ىػػذا المػػلت مػػف حيػػث ماىيىػػو
اى مت نظرىيا لمملت نى له ُمرعب ،يةد المرء اثاره ي كؿ زاليو مف حياىنا!
للم ػػف ح ي ى ػػيش كثيػ ػ اًر زعمن ػػا نلة ػػلد ارىن ػػاط لثي ػػؽ ن ػػيف انحط ػػاط مةىم اىن ػػا

ال رنيػػو لنػػيف ى ػػله نظرىيػػا لممػػلت ،أقػػلؿ :لي ػػت الفك ػرة مةػػرد م ن ػ ذىن ػ  ،للكنيػػا
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ىحىػػلي يػ ذاىيػػا عمػ قػػلة ديناميػػو قػػادرة عمػ أف ىحػػرؾ اايػراد ،لال ػ لب ،لىػػدي يـ

إل احىةاه لىحييؽ بايات ن ينيا ،للمؽ اانظمو الى ى اعد عم ذلؾ.

أنظػػر إل ػ مةىم اىنػػا ال رنيػػو مػػثالً ،ىةػػد ىرم ػاً مػػف اايكػػار الحاكمػػو

ػ لي ػ

ػريو لكرامىػػو مػػف يىصػػد لنيػػده لىطػػليره ،كلنػػو

ميػػدمىيا نظرىنػػا لممػػلت ػُ ،يػػىيـ يػ
ُمحاطػ ػاً ن ػػياج ُملي ػػؼ م ػػف احة ػػالؿ لالى ػػلقير ،رب ػػـ ى ػػأثيره ال ػػديد عمػ ػ حي ػػاة أمىن ػػا
لصيابو م ىينميا ،لىحديد عالئييا احةىماعيو .لال ؤاؿ الذ يفػرض نف ػو :ىػؿ مػف
لينملرىػا يػ ضػمائرنا مػف
الحكمو أف ىُىرؾ ىذه اايكار الحاكمو لينثيا يينػا مػف ي ػاء ُ
ي ػػاء؟ أـ أف الحكمػػو أف ُيلم ػ نػػيف ُمحن ػ الحيييػػو عنػػدنا ،لنػػيف ىػػذه اايكػػار(الى ػ

يمىزج يييا ال لر نالال لر لما ىل بين نما ىل لاقع..الخ).
مواطن التشوه في النظرة العربية لمموت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنو امر طني

أف ىر خ ي لةداف كؿ يرد نظرة المػلت ال امػو ال ػائدة يػ

مةىم و .ياذا ما طنؽ الفرد ىذه النظرة ال ػائدة عمػ زلالػو لصػياً ،حعىنػؽ كان ػاف

لةيػػو النظػػر عينيػػا .لىػػذا مػػا يف مػػو بالنيػػو النػػاس ننةػػاح ،إذ أف ألؿ مػػا ييػػانملف ىػ
النظرة ال امو مصحلنو نأل ع ما يمكف مف اليلة لال مطاف لاليينو.

مػا يحػدث ىػل أف الةميػع ػ ييمػا عػدا ال ػلص نف ػو ػ ي ػىطي لف الىفكيػر يػ

ملىو عم أنػو مػلت ػلص آلػر بيػرىـ .أمػا نالن ػنو لمميػت ،يػاف ملىػو لصػياً إف
ىػػل إح لنػرة لاصػػو نػػو لحػػده ح ي ػػىطيع المةىمػػع أف يىػػدلؿ أل ي ػػىرؾ يييػػا ،لعمػ

ىذا ي ةز عند إصدار حكمو عمييػا .الةيػد الفم ػف حىمػ إذف لىلضػيح أف احن ػاف

إنمػػا يمػػلت لحػػده ،يػ لمػػلة لانفػراد .لكػػذا ى ريػػو مػلاطف الى ػػله يػ نظػرة المةىم ػػات
لمملت .مف ىنا ،أحرص يػ ىػذه الةزئيػو عمػ

ى ريػو أنػرز مػلاطف الى ػله يػ نظػرة

مةىم اىنا ال رنيو المىلمفو لمملت ،عم أمؿ اح ياـ ي محلىا.

 خمف باب الموت الموصد إلو قاس كاره لمحرية واألحرار!
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الديانو اا الميو ػ لى اآلف ااكثر انى ا اًر نيف ال ػرب ػ ىنػدل ن ػيطو لاضػحو

ي الػركف االؿ مػف أركانيػا ،لىػل ػيادة أف ح إلػو إح اهلل .لم نػ ىػذا يػ اح ػالـ
ىل أف اهلل لحده ىل احلو الحؽ دلف ائر اآلليو الى كاف ي نػدىا أىػؿ مكػو .ػيادة

ح إلو إح اهلل لـ ىى رض لماىيو اهلل ،لانما ى رضت ييط لنياف ميامو.

لعم ىذا يمفظ الةاللو "اهلل" كاف لح يزاؿ ا ػـ ال مػـ الػذ ُيطمػؽ عمػ اللػالؽ
عند الم مميف .لىل ييانؿ ػ نح ب ماكدلنالد ػ كممو "ييله"  Yahweعنػد الييػلد ،ح
كمم ػػو "إل ػػلىيـ"  .Elohimلل ػػيس لكمم ػػو "اهلل" ةم ػػع ،لاذا أراد الم ػػمملف الك ػػالـ ع ػػف

اآلليو نالةمع يانيـ يمةئلف إل ةمع كممو "إلو" ،لى إ ـ ةنس ُيرةح ماكدلنالد أف
كمم ػػو اهلل ا ػػىيت من ػػو .اليػ ػرآف الكػ ػريـ ي ػػى مؿ ى ػػذا الةم ػػع عن ػػد كالم ػػو ع ػػف اآللي ػػو
االػػر  ،الىػ كػػاف أىػػؿ مكػػو ي ػػركلنيا مػػع اهلل ( ػػلرة اان ػػاـ ،اآليػػو  .)19لقػػد حػػذا

الم مملف حذل كىانيـ الميدس يػ ذلػؾ ،للػل أنيػـ ػ ييمػا ينػدل ػ آثػرلا أف ُيطميػلا عمػ
ىمؾ اآلليو ا ـ ااصناـ أل االثاف ىميي اًز ليا.

عم ػ أنػػو لاف كػػاف ا ػػـ "اهلل" لاحػػداً عنػػد أىػػؿ مكػػو لعنػػد النن ػ محمػػد ػ كمػػا

ذكرت ىلاً ػ ،ياف ىصلرىـ لحيييو اهلل حند لأف يكلف ملىمفاً الىالياً نينػاً .ياللاضػح أف

أى ػػؿ مك ػػو نلة ػػو ع ػػاـ ل ػػـ يكلنػ ػلا يل ػػايلف اهلل ،لانم ػػا للي ػػو ك ػػاف م ػػف أرك ػػاف الديان ػػو

اح الميو .كاف أىؿ مكو يظنػلف اهلل ن يػداً عػنيـ ُن ػداً عظيمػاً ،يػ حػيف ييػلؿ اليػرآف
إف اهلل قريب ةداً ي كؿ لحظو ،نؿ ىل أقػرب إلػ النػاس مػف حنػؿ اللريػد ( ػلرة ؽ،

اآليػػو  .)16أىػػؿ مكػػو لػػـ يىػػرددلا ي ػ عصػػياف اهلل لعنػػادة آليػػو أقػػؿ ػػأناً .ي ػ حػػيف
عريػػت ر ػػالو الننػ محمػػد اهلل نأنػػو الممػػؾ ،المنػػىيـ الغيػػلر ،لأنػػو يحا ػػب النػػاس مػػف
بيػػر ػػؾ لي ػػاقنيـ يػ اليػػلـ اآللػػر ،لنػػذا ىحللػػت ىمػػؾ الفكػرة الغامضػػو عػػف اهلل إلػ

ذات ليػػا لطػػر عظػػيـ( .)11ػ اررة اللػػلؼ مػػف اهلل ي ػ ُمةىم اىنػػا ،لةػػدت عم ػ مػػر
اليرلف ،مف ينفخ يييا ليؤةةيا ،لىصير نيراناً ىأكؿ الرحمو.
الي ػ ػرآف الك ػ ػريـ أى ػ ػ نػ ػػالحيييىيف الكني ػ ػرىيف ،لىمػ ػػا قػ ػػدرة اهلل عم ػ ػ كػ ػػؿ ػ ػ ء

لم ػ ػػئلليو احن ػ ػػاف ،لأف الصػ ػػالحات ُيثػ ػػاب عمييػ ػػا لالطالحػ ػػات ىُةػ ػػاز  .لقػ ػػد ةاىػ ػػد
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المفكرلف الم مملف نال كمؿ حيةاد حؿ ليذا الىناقض الظاىر .بير أف الصراع عم

مػا ينػدل ُح ػػـ ندرنػو لصػرامو لصػالح ُمناىضػ حريػو الن ػػر لناعػو االىػػاـ ،ربػـ أنػػو
حيمكف لالن اف ي ىذه المرحمو مف ىطلره أف يح ـ ىذه اليضيو لالىػ لي ػت قصػ اًر
عم اح الـ لانما ى رضت ليا كؿ اادياف ،يي قضيو عامو(!)12

مف ىنا ،ي يع ي ُمةىم اىنا ال رنيو المىلمفو أف لمؼ ناب المػلت إلػو قػاس،
ييصػمييـ عػذاب الةحػيـ! إلػو
يكره الحريو لااحرارُ ،يثيب الةنناء يح ب ،أمػا النػنالء ُ

ح ينمش مةده إح عم ةماةـ الثلار ،لصراخ " ُمحن الحيييو" ي قاع الةحيـ!

الم له لملالؽ ال ظيـ .ح يمكف أف يكػلف اهلل
ما أ يانا نحف ال رب نيذا الفيـ ُ
عػػز لةػػؿ نمثػػؿ ىػػذه الن ػػاعو لال ار ػػو .إلينػػا الػػرحيـ يلةػػد حيػث ي ػػكف النػػلر! كيػػؼ
أص ػػدؽ أف إليػ ػاً عظيمػ ػاً ك ػػالي  ،يمك ػػف أف ي ػػاممن نمث ػػؿ ى ػػذه الي ػػلة لاللح ػػيو! ح

أصػػدؽ أف حلي ػ الػػرحيـ ُم ػػىيالت ىُنػػايس ي ػ ن ػػاعىيا " ػػةف أنػػل بريػػب ال ارق ػ "
ل" ةف ال يرب المصري" ل" ُم ىيؿ ةلانىانامل اامريك " ل" ةف المزة ال لري"!
 الحياة "أمة" ،تُشتيى وتُعاشر ،لكن ل تُعامل كـ"حرة":
اللة ػػداف ال رنػ ػ ُمى ػػنع عمػ ػ نح ػػل ك ػػارث نيناع ػػو نالي ػػو مفادى ػػا أف احن ػػاف
ململؽ آثػـ ،ػي نػالفطرة ،يريػؿ يػ ال ػياء ،لأف ال ػالـ يصػؿ إلػ نيايىػو يلمػاً مػا،
لأف لي ت الحياة عم اارض بايو ي ذاىيا ،للكنيا أ ػنو نىمييػد لمةنػو أل الةحػيـ.

اللةداف ال رن ح ي ىريح لفكرة لةلد م ىينؿ زاىر لمن ر الفانيف!

اللط نحػل الفنػاء ،لالػزمف ي ػير حىمػاً نحػل اا ػلأ!
الحياة عند لننا ىُ رع ُ
ال مؼ ح ُي لض! لاح ىثمار الرانح ح يكلف إح ي "ما لراء الملت"!
بي ػػر أف المػ ػػدىش ىػ ػػل عػ ػػدـ نةػ ػػاح قناعػ ػػات كالمػ ػػذكلرة ى ػ ػلاً ي ػ ػ لةػ ػػـ ىكالػ ػػب

أصػػحانيا عمػ مظػػاىر الرياىػػو نملىمػػؼ أنلاعيػػا! نػػؿ لااكثػػر إثػػارة لمدى ػػو ىػػل عػػدـ

ُلملىػػا مػػف لطػػر عظػػيـ ،إذ بالن ػاً مػػا ىُىلػػذ كحةػػاب ل ػػىر دنػػاءة أصػػحانيا .يض ػالً ًُ
عف لقلييا حائالً دلف إحىراـ أصحانيا لمحياة ،لاحةاميـ عف اثرائيا لدي يا لألماـ.
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الحيػػاة عنػػدنا إذف "أمػػو" أل "نغػ " ،ييضػ المػػرء منيػػا لنانىػػو ،ثػػـ ُيميػ نيػػا يػ
عرض الطريؽ مىاعاً لآللريف! يالنذالو لانىيازيو ى امؿ أمىنا النائ و مع الحياة!
إف كالً منا ،م ر الن ر ،عم اارض ي زيارة عانرة ،نةيؿ ننيا ،للكننا

لندرؾ ىذا ال نب! نالن نو ل  ،أران قان اً اننا ىنا
ن ىيد ي ق اررة أنف نا أننا نحس ُ
مف أةؿ أللئؾ الذيف ن ىمد كؿ ادىنا مف انى امىيـ لنيةو حياىيـ ،يمذات أكنادنا
لأحناؤنا ،لكذلؾ أيضاً مف أةؿ الةمع الغفير مف الناس الذيف لاف كنا ح ن رييـ،

ىرنطنا لاياىـ رلانط الرييو اان انيو .إننا ىنا لمدياع عف الحريو ،ىديو اهلل لمن ر.

اللصائص الى ىىكلف منيا طني ىنا الن ريو ،لالى ىُميزنا عف نييو الكائنات
المحيطو ننا ،إنما ُمنحت لنا لأُعطيت كنذرة ،يةب أف ن ىثمرىا.
ُ
حياىنا الدالميو لاللارةيو ى ىمد عم ةيلد م اصرينا لأ الينا ،للذلؾ حىماً

عمينا أف ن

ما ل نا نأف نرد ةميميـ نيدر ما نمنا لمازلنا نناؿ مف ثمرات

ةيلدىـ .مظاىر النةاح الظاىري ،كالرياىو الماديو لال يرة ،كميا نضاعو ى و.
الحياة ألطر مف أف ىكلف ُمةرد ىمييد لمةنو أل الةحيـ .الحياة ر الو(.)13

إنيا ليصيرة لعاةزة حياً ،حياة احن اف ،ييد قُض عميو اليلـ أف يفيد أحنػاءه،
لقُضػ عميػو أف يمىيػ نيػر حياىػو ػ ىػل نف ػو ػ بػداً صػحراءه! يحػدد احن ػاف م نػ
حياىػػو يمػػا ُيضػػيفو إل ػ احن ػػانيو .بيػػر أف احنةػػاز أل نمػػلغ المػػأرب لػػيس المصػػدر

اللحيد لم ن الحياة! انو لل كاف اامر كذلؾ ،للةد أللئؾ الذيف ُيحرملف مػف إنةػاز
عمؿ ،أف حيلاىيـ لمل مف الم ن  ،حمناص .للكف ىناؾ أللئػؾ الػذيف يػؤدلف عمػالً
ىايي ػاً أل ضػػئيالً ،ليةػػدلف مػػا يكف ػ مػػف م ن ػ لمحيػػاة ي ػ لن ػرة حػػنيـ عنػػدما يحنػػلف

ليحن ػػلف .يػ ػ ل ػػع احن ػػاف أف ينيػ ػ كائنػ ػاً ن ػػالربـ م ػػف ع ػػدـ انة ػػاز أ
الحفاظ عم ذلؾ الىلاصؿ الرائع ،مع "اهلل" لرياؽ الطريؽ!
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ػ ػ ء ي ػػلؽ

لػد كثيػر مػػف النػاس ػ لر أل ل مػو اعىيػاد لىمػ  ،نػأنيـ مكمفػػلف نر ػالو مػػف

نػ ػػلع لػ ػػاص عمػ ػػييـ إنةازىػ ػػا! احقىنػ ػػاع نلةػ ػػلد ميمػ ػػو يحػ ػػلؿ نيػ ػػنيـ لنػ ػػيف احح ػ ػػاس

نالضياع لال دـ .لمحياة م ن ما داـ احن اف م ىم اًر ي الرق لي دي يا لألماـ.

إف مةػػرد لةلدنػػا عمػ قيػػد الحيػػاة قيمػػو .لعػػار ثييػػؿ عمينػػا ،م ػػر ال ػػرب ،أف

لن ا رىا كػ"أمو" ،لى "الحرة اانيو"! ما الحياة إح لقفو عػز ،لاذا كػاف
ن ىي الحياة ُ
حند لنا أف نملت ،يمنمت ننالء ،عم حد ى نير الراحؿ الننيؿ إيميو يزير!
 ديمقراطية الموت ل تُجيز ديمقراطية الثروة والنفوذ:

ثمػػو اصػرار حديػػدي يػ ثيايىنػػا ال رنيػػو المىلمفػػو عمػ ىحػريـ للأد أيػػو محاللػػو

لمحاكاة ديميراطيو الملت لىطنيييا ي مياديف ألر كػالثرلة لالنفػلذ لال ػمطو! أىػذكر

نصاً قرأىو لممفكر المصري يؤاد زكريا ،ل ػد مػا ي ضػد زعمنػا .قػاؿ الرةػؿ عمػا أ ػماه

ناح ػػالـ النىرللػ (" :)14ح يةػػد اح ػػالـ النىرللػ أي ىنػػاقض نػػيف دعلىػػو إلػ

ػػملؿ

ال ػ ائر(كالصػػالة لالح ػ ..الػػخ) ،لن ػػرىا عم ػ كايػػو الم ػػىليات ،للصلصػػيو الثػػرلة

لالنفػ ػػلذ ليرديػ ػػو الي ػ ػرار ال يا ػ ػ  .انػ ػػو نالىصػ ػػار ،إ ػ ػػالـ يلظػ ػػؼ لحمايػ ػػو المصػ ػػالح
النىرلليو لميمو الحاكمو ،لحمفائيا مف الدلؿ ااةننيو الم ىغمو"!!

ي الً ،ل د ما ُي ضد حديث يؤاد زكريػا عػف "اح ػالـ النىرللػ " زعمنػا المػذكلر
المىلمف ػػو عمػ ػ ىحػ ػريـ للأد أي ػػو محالل ػػو لمحاك ػػاة
ىػ ػلاً نأن ػػو ثم ػػو اصػ ػرار يػ ػ ثيايىن ػػا ٌ
ديميراطيو الملت ،لىطنيييا ي مياديف ألر كالثرلة لالنفلذ لال مطو!

ىفرقػػو صػػارمو كيػػذه نػػيف ديميراطيػػو المػػلت لال ػ ائر لنػػيف ديميراطيػػو الثػػرلة

لالنفلذ لاليرار ال يا

 ،ى كس ى لىاً ُمليفاً ي النظرة ال رنيو لمملت ،ل ػننيف :ألحً،

ىحييػػر ىػػذه النظ ػرة لمػ ػ"حيػػاة" ي ػ عيػػلف أننػػاء ثيايىنػػا ،لانرازىػػا ي ػ صػػلرة ال ػػاةز عػػف
محاكاة "ديميراطيو المػلت"! ثانيػاً ،ىفريػش النظػرة نف ػيا للاق ػو المػلت مػف مغػزي أنػدع

ط ػػابلر يػ ػ لص ػػفو(" :)15يكػ ػرة أف الحي ػػاة لي ػػت ػػيئاً دائمػ ػاً ػػاعدىن عمػ ػ ىن ػػلير
المىحةرة!"..
ذىن  ،إننا ل نا ةناء إل ااند لمؼ ياج الحيائؽ ُ
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التفمسف ىو أن تتعمم كيف تموت(:)16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قػػارئ ىػػذه الةزئيػػو ،حنػػد لأف يكػػلف قػػد طػػالع لل ػل ميالػػو لاحػػدة مػػف ىمػػؾ الى ػ

أن ػػرىا ن ػػيف الح ػػيف لاآلل ػػر عمػ ػ "احنىرن ػػت" ،لأى ي ػػد ييي ػػا م ػػذىن اان ػػن نالني ػػد

لالىطلير! يأنا ي ىذه الميالو ،للرلةاً عم عادى  ،لف أعرض لمذىن إح نيدر مػا
يلدـ ما أريد قللو ىنا! للميارئ الكريـ أف ي لد لمياحى إف ىل أراد المزيد!

ليس لكاىب ىػذه الميالػو ،لح لغيػره مػف محنػ الحيييػو ،الحػؽ يػ ادعػاء اليػدرة

عم صيابو نظرة لمملت لما لراءه ح يأىييا الناطؿ مف نػيف يػدييا لح مػف لمفيػا .ح

ل ػ ء ،لانمػػا لكػػلف المػػلت لمػػا لراءه م ػػكمو ىةرينيػػو ،لي ػػت لػػدينا م ػػر الن ػػر نينػػو

ىةرينيو عنيا .إنيا م ألو ىى مؽ نالحيييو لالى ح مكاف ليا ل صدر احلو .كؿ ما

نممكػػو إذف ،لنرم ػ إليػػو ،نحػػف محن ػل الحيييػػو ،ىػػل حمايػػو أنف ػػنا لريػػاؽ الحيػػاة ،م ػف

ُم م حرائؽ الللؼ .الىفم ؼ ىل لير ل يمو ليير الللؼ مف الملت!!
لمص ػػنا ييم ػػا ػػنؽ إلػ ػ اف ضػ ػ ؼ الناحي ػػو الذاىي ػػو يػ ػ ثيايىن ػػا ،لأعنػ ػ ني ػػا

ال لصيو لالحريو لاللطيئو ،يناؿ ن ػدة مػف قػدرىنا عمػ لضػع م ػكمو المػلت لضػ اً
حييييػاً! كمػػا لمصػػنا أيضػاً إلػ أف ثيايىنػػا ال رنيػػو ا ػػىطاعت أف ىضػػع المػػلت لضػ اً
حيييياً مف حيث أنػو م ػكمو يح ػب .نيػد أنيػا حينمػا أرادت أف ىُ ػرؼ ىػذا المػلت مػف
حيث ماىيىو اى ػمت نظرىيػا لممػلت نى ػله مليػؼ ،يةػد المػرء اثػاره يػ زلايػا حياىنػا!
لعضدنا ذلؾ ن رض ملةز انرز ملاطف الى له ي نظرىنا لمملت.

لال ؤاؿ ،الذ حند لأنو يةلؿ نصدرؾ قػارئ الكػريـ ن ػد ي اربػؾ مػف قػراءة مػا

ػػنؽ ،ىػػل :مػػف الم ػػئلؿ عػػف اضػ اؼ قػػدرىنا عمػ ادراؾ المػػلت عمػ نحػػل صػػحيح؟

الم له لمملت؟
لمف الم ئلؿ أيضاً عف انىاج لىكريس ىذا الفيـ ال رن ُ

احبىػراب الثيػاي لمػذات ال رنيػو ،لاآللريػو ال رنيػو/المحميػو اآلثمػو ،م ػئلحف ػ

الم له لمملت..
نرأي يكرنا اان ن ػ عف انىاج لىكريس ىذا الفيـ ال رن ُ
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ي ػ ىثمينيػػا لي ػػدر اان ػػاف ي ػ ال ػػزلد ن ػػرؼ عػػف حري ػػو عيمػػو لقمنػػو ،ى ػػذىب

الميىرحو لمفكر اان ن إل اليػلؿ نػأف ىطػلر الىػاريخ اان ػان إنمػا ُي ػد نىاةػاً
رؤيى ُ
لص ػراع طليػػؿ لمريػػر نػػيف إن ػػاف (ذات) ح يممػػؾ ػػل حريػػو عيمػػو لقمنػػو الى ػ لىنػػو

اللػػالؽ إياىػػا ،لي ػػى يف نيػػا عمػ ىػػرليض الحيػػاة ،لنػػيف (آلػػر) ُيصػػر عمػ اح ػػىئثار
الميىرحػػو
نالحريػػو ،ليى ػػن لػػو ال نػػث نميػػدرات ريػػاؽ الحيػػاة! يػ ػ (اآللػػر) ،ي ػ رؤيى ػ ُ

لمفكر اان ن  ،عادة ما ي مد إل آليات ن ينيا لىكريس ىنازؿ أليو (الذات) عػف حيػو

يػ نيػػد لىطػػلير ثيايىػػو ،أي طرييػػو حياىػػو ال ػػاممو ،ليظػػؿ ىػػذا ااخ الم ػػكيف (الػػذات)

ىان ػ ػاً ذل ػػيالً طيم ػػو ميام ػػو يػ ػ ض ػػيايو الحي ػػاة ،ي ػػىيمؾ ييػ ػط م ػػا ية ػػلد عمي ػػو ن ػػو عي ػػؿ

(اآلل ػػر) ،حىػ ػ أن ػػو نم ػػرلر ال ػػزمف ،يفي ػػد ى ػػذا الى ػػانع ال ػػذليؿ ىمامػ ػاً قدرى ػػو عمػ ػ الني ػػد
ليصنح م لاً عاة اًز ،ح يممؾ ل احنىظار احندي!
لالىطلير ُ

مػ ػػف ىنػ ػػا ،يىضػ ػػح ضػ ػػملع اآللريػ ػػو ال رنيػ ػػو/المحميػ ػػو ،لمػ ػػف لمفيػ ػػا اآلل ػ ػريىيف

ال الميو لاحقميميو ي أمريف :ألليما ،انىاج لىرلي نظرة عرنيو م لىو لممػلت ،ىنػرر
الممار ات الالان انيو ي حؽ الذات ال رنيو ،لىُضف أيضاً رعيو عمييا!
اامر الثان  ،ىل اض اؼ قدرة الذات ال رنيػو عمػ محػل الى ػله الحاصػؿ يػ

نظرىيا لمملت ،عنر ادامو ابىرانيا الثيػاي  ،أي إدامػو ىنازليػا عػف حييػا الم ػرلع يػ

ني ػ ػػد لىط ػ ػػلير ثيايىي ػ ػػا .احبىػ ػ ػراب الثي ػ ػػاي لم ػ ػػذات حن ػ ػػد لأف ُي ػ ػػديـ ضػ ػ ػ ؼ الناحي ػ ػػو
الذاىيو(ال لصيو لالحريو لاللطيئو) ي ثيايىنا ،عم نحل ما ىل حاصؿ.
ادراؾ أنن ػػاء ثيايىن ػػا ال رني ػػو لمم ػػلت عمػ ػ نح ػػل ص ػػحيح لص ػػح مرى ػػلف إذف

نك ػػر نيػػر ابىراننػػا الثفػػاي لا ػػى ادة حينػػا الم ػرلع ي ػ نيػػد لىطػػلير ثيايىنػػا ،كنييػػو
لب اارض .لمرىلف أيضاً نى ريو اآللريو ال رنيو/المحميو لال

لىفكيكيا.

لػػـ ي ػػد مينػلحً أف ُي ػػله اهلل "الػػرحيـ" يػ عيػػلف أننػػاء أمىنػػا ،ييىصػػلرلنو ةػػالداً
قا ياً ،ي ػلميـ ػلء ال ػذاب إف عػف ليػـ يلمػاً ىحطػيـ نيػر ابىػرانيـ أل ى ريػو ُم ػ م
حرائؽ الللؼ مف اهلل .اهلل لـ للف يكلف ةالداً لألحرار! الحريو ىديو اهلل لمن ر!
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اعىيػػادي نػػأف المحن ػػو ىط ػػرد الل ػػلؼ ،يزي ػػدن حنػ ػاً يػ ػ اهلل لثي ػػو يػ ػ رحمى ػػو!

لاعىيادي نأف "الضمير" ىل صلت اهلل دالمنا ،ية من حريصاً عم احنصات لو!

قارئ الكريـ :الملت عنػدي نيايػو الحيػاة ،لحظىيػا االيػرة ،لكنػو لػيس ىػدييا!

المػػلت عنػػدي أف ينفػػىح أمػػام نػػاب ُيطػػؿ عمػ اانديػػو ،لأف يضػػمن لآحمػ حضػػف
"االلىو" الرحب الرحيـ! الملت عنػدي أف أبػادر يػ ىػدلء لرضػا عنػدما ُيطمػب منػ

الرحيؿ! أنا لـ أطمب ىذه الحياة ،لكنن ع ىيا ،لي مت أيضؿ مالدي!
اليوامش:
ـــــــــ

قضاء
( )1كثي اًر ما ُيياؿ إف الغزال قض عم الفم فو ي الحضارة اح الميو
ً
ُمنرماً ،لـ ىيـ ليا ن ده قائمو ،لىل قلؿ أران أقره! بير أن أزيد عميو أف الغزال

نملاقفو الكارىو لالمناىضو لحؽ أننا حضارىنا اح الميو ي الىفم ؼ (النضاؿ مف

أةؿ الحيييو)ُ ،يؤرخ عم اارةح لميالد "يم فو الضرار"! لأعن نيا الفم فو حيف
ىىنكب لميمىيا ،لينىي نيا اامر إل الىيايت ي دلةماطيييو ،ي م ر ٍ
يو ملضلعو
ي صيش ،نيائيو كاممو ،ىنىيؿ مف لاحد إل آلر نالى ميـ! يم فو الضرار ىُصيب
ح ،إض اؼ قيمو لأىميو ُن داف الحيييو .لثانياً ،إ اعو ال ُيـ الفم ف ،
ىدييف :أل ً

يأقص

ما ي ىطي و يال فو الضرار ىل ييـ الفم فات اليائمو لالى دؽ نميلحىيا!

لممزيد راةع ميالى " :يم فو الضرار لاقع كارث " ،منشورة عمى النترنت.

( )2عند الرحمف ندلي ،الموت والعبقريـة( ،الكليػت & نيػرلت :لكالػو المطنلعػات &
دار اليمـ ،ندلف ىاريخ).

( )3ارة ػػع :عن ػػد ال ػػرحمف ن ػػدلي ،ســــيرة حيــــاتي ( ،2&1ني ػػرلت :المؤ ػػو ال رني ػػو
لمد ار ات لالن ر.)2111 ،

( )4انظػػر :ػ يد الاللنػػدي ،عبـــد الـــرحمن بـــدوي فيمســـوف الوجوديـــة اليـــارب إلـــى
السالم( ،الياىرة :مركز الحضارة ال رنيو ،)2111 ،ص 51ػ.53

( )5نفس المرج  ،ص 154ػ.155

( )6عند الرحمف ندلي ،الزمان الوجودي( ،نيرلت :دار الثيايو.)1973 ،
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( )7لممزيػػد ارةػػع :ةػػاف نػػلؿ ػػارىر ،ىرةمػػو عنػػد المػػن ـ الحفن ػ  ،الوجوديــة مــذىب

إنساني( ،الياىرة :مطن و الدار المصريو.)1964 ،

( )8ح يلىمؼ مفيلـ الحضػارة عػف نظيػره اللػاص نالثيايػو كثيػرا ،يكالىمػا ي ػير إلػ
طرييػػو حيػػاة ػ ب م ػػيف ،بيػػر أف الحضػػارة ى ػ الكيػػاف الثيػػاي اال ػػع ،أل نم ن ػ

آلر ى أعم ىةمع ثيػاي مػف الن ػر لأعػرض م ػىل مػف اليليػو الثياييػو يمكػف أف
يميز اان اف عف اانلاع االر  .لى ى رؼ نكؿ مف ال ناصػر الملضػلعيو ال امػو

مثػػؿ المغػػو ،لالىػػاريخ ،لالػػديف ،لال ػػادات ،لالمؤ ػػات ،لالىحيػػؽ الػػذاى لمن ػػر .لىنػػاؾ
م ػػىليات لميليػػو لػػد الن ػػر ،ي ػػاكف اليػػاىرة قػػد ي ػػرؼ نف ػػو نػػدرةات ملىمفػػو مػػف

احى اع :مصري ،عرن  ،م مـ .لالحضارة الى ينىم إلييا ىػ أعػرض م ػىل مػف
الى ريػؼ يمكػف أف ي ػػرؼ نػو نف ػػو ،أي أنيػا "نحػف" الكنػػر الىػ ن ػ ر ثياييػا نػػدالميا

أننا ي نيىنا ،ي ميانؿ "ىـ" عنػد اآللػريف لارةنػا .لقػد ىضػـ الحضػارات عػددا كنيػ ار

مػػف الن ػػر مثػػؿ الحضػػارة الصػػينيو ،أل عػػددا قمػػيال مثػػؿ الكػػارين اانةمليػػلن  .لعمػ
مد الىاريخ لةدت ةماعات صغيرة كثيرة ذات ثيايات مائزة لىفىير إلػ م ػيف ثيػاي

أل ع ليليىيا .لكانت الفرلؽ ىىحػدد ح ػب الحةػـ لااىميػو نػيف الحضػارات الرئي ػيو
لالفرعيػو أل نػيف الحضػارات الرئي ػيو لالحضػارات الةييضػو .لطنيػا لينىنةىػلف ىىمثػػؿ

الحض ػ ػػارات الرئي ػ ػػيو الم اصػ ػ ػرة يػ ػ ػ الص ػ ػػينيو ،لالياناني ػ ػػو ،لاليندي ػ ػػو ،لاا ػ ػػالميو،
لالغرنيػػو ،لالرل ػػيو اارثلذلك ػػيو ،لاامريكيػػو الالىينيػػو ،يضػػال عػػف اايريييػػو .إح أف
النػػاحثيف لاف اىفي ػلا ن ػػكؿ عػػاـ ي ػ ىحديػػدىـ لمحضػػارات الرئي ػػيو ي ػ الىػػاريخ لىمػػؾ

الملةػػلدة يػ ال ػػالـ الحػػديث ،يػػانيـ بالنػػا مػػا يلىمفػػلف عمػ إةمػػال الحضػػارات الىػ

ُلةػػدت يػ الىػػاريخ .لمزيػػد مػػف الم ملمػػات ارةػػع :صػػامليؿ ىنىنةىػػلف ،ىرةمػػو طم ػػت
ال ايب ،صدام الحضارات ـ إعادة صن النظـام العـالمي( ،اليػاىرة :ػطلر،)1998 ،
ص  67ػ .81

( )9ارةػ ػػع ميػ ػػالى " :أنطػ ػػاؿ عظمػ ػػاء أـ ناعػ ػػو لصػ ػػكلؾ الحريػ ػػو" ،منشـــــورة عمـــــى

النترنت.

( )11قرآن كريم ،لرة ال نكنلت ،آيو رقـ .57
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( )11لممزيد راةع :ماكدلنالد & كارديو ،لةنو ىرةمػو دائػرة الم ػارؼ اح ػالميو ،اهلل،
(الياىرة :مطانع دار ال ب.)1979 ،

( )12راةع :ل .ملنىةمري لات ،ىرةمو عند الرحمف عند اهلل ال ػيخ ،القضاء والقـدر
فــي فجــر اإلســالم وضــحاه القــرون الثالثــة األولــى( ،اليػػاىرة :الييئػػو المصػريو ال امػػو

لمكىاب ،االؼ كىاب الثان .)1998 ،

( )13ال نػػارة لم ُمفك ػر احيطػػال ال ػػيير مى ػػين ارةػػع :ةػػلزين مى ػػين  ،ىرةمػػو طػػو
يػ ػػلزي ل ػ ػػام محفػ ػػلظ ،واجبـــــات النســـــان( ،اليػ ػػاىرة :دار الكرنػ ػػؾ لمن ػ ػػر لالطنػ ػػع
لالىلزيع ،م مو االؼ كىاب ،رقـ .)1962 ،325

( )14راةع :يؤاد زكريػا ،الحقيقة والـوىم فـي الحركـة السـالمية المعاصـرة( ،اليػاىرة:

الياىرة :دار قناء لمطناعو لالن ر لالىلزيع ،)1998 ،ص27ػ.34

( )15راننػػدرانات طػػابلر ،ىرةمػػو صػػالح صػػالح ،ذكريـــاتي( ،أنػػل ظن ػ  :من ػػلرات

المةمع الثياي  ،)1995 ،ص.218

( )16ةاؾ لرلف ،ىرةمو كامؿ يل ؼ ح يف ،الموت في الفكر الغربي( ،الكليػت:
المةمس اللطن لمثيايو لالفنلف لاآلداب ،)1984 ،ص .117
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