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 الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة

 

  ( *)راتـــــــــــــــــــــــــالُمقصَّ 
 

  .س�ليما   =  أدناه
  .ال�اب�) ال���، أو الق��(ما َسَ��، الف�ل   =  أعاله
  .إلى آخ�ه  =  إلخ
  ).َنْقل(ت�ج(ة   =  ت
  .ت�ج(ة ع�/.ة  =  ع.ت
  .ت�ج(ة ف�ن�.ة  =  ف.ت
  .ج4ء  =  ج
  .تار9خ] 7ال[دون   =  ت.د
  .راجع؛ انُ>�  =  را

  .س��  =  س
  .صفAة  =  ص

  .مG صفAة CDا حEى صفAة CDا  =  ص ص
Hا  =  صCD ةAا صفCD ةAث� صف.  

J  =  عةLM.  
  .قاِبْل، لل(قابلة= قارن؛ للُ(قارنة  =  قا
  .ع�Wه] ال(Uلَّف[الERِاب   =  ع.ك
  .م]ّلY  =  مج
  .ع�Wه] ال(�Yَر، الERاب، ال(Uلَّف[ال(�جع   =  ع.م
  .ال(�جع ع�Wه وال�فAة ع�Wها  =  ص.ع.م

�جِ�جة، قِلقًة، غ�� تارc9.ة، شLه م_فَّقةالRل(ة ال(_ض_عة ب�G م4دوَج�G ُت`�� إلى إس� EDاب؛ أو تR_ن (*)Eقة، م.fد � ...Dل(ًة غ�
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 الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة

 

  مــيــــــــــــــــــــــــــــــقدت
 

1 - h)7 ابERا الCم ه َّYقj رسةY)9ِة ال�<Wال لlاألش Gم �ا7ة شlٍل آخ
الع�/.ة ال�اهWة في الفل�فة، بLعYَْیها الWف�ي وال(oA؛ أو ب_اقَعْ�ها الع(لّي 

�qّ، ال��_ل_جي والhقافي<Wًا، ... والrjأ Yُها هي، 7عW�رسة عY)ال sك(ا اّن تل
�ِّكات ال(�لِ A)9ج، وفي ال_EED ة؛ وهي تأتي.W�)في العال ،�Rقة ق_ٌل في الف

) اإلن�ان.ات(= ال(عEِقة ل(`�وع إعادة اإلدراك واألشlلة للعل_م ال(]w)E.ة 
 z�.جاءات؛ ول�داخل الCات الع�/.ة الEي هي م�Eق�ل.ُة ال�Wِّغ وال(Wه].ِة والّ

qYوأب Yٌاني أو خال�  .أ�jًْة أو ْDَ�Wة؛ وال هي مفه_م م]ّ�د، مoA، ج_ه
2 - Lـاعاُت الفل�فة إلى حق_ٍل خ��ف قWّ�Eة؛ هـيتjغاذEات : ٍة م.ّ�jاأل
وLMاf.ًا، فإّن الفل�فة A7ٌ� . ، ال(ع��.ات وال�.(.ات)اإلنَّ.ات، ال_ج_دjات(= 

� ه_ تعّق�ّي وتWق��ّي في رزائح �<Wعّي، وت رزA9ات، مYام.s، (مEعّ(ٌ� ت_سُّ
أو LMِاقاِت الف�داني وال](اعاني، ال(Aای� وال(Eعالي، ال(�A_س ) M_اب�

 َّ�وذلs ال�AL ال(rAاني هWا، وال��Rيُّ ... د، الYّه�qّ وال(قYّسالw.اني وال(]
) ذاتان.ة(ك(ا ال(�لAيُّ ال(Wهِج وال�ؤ9ِة هWاك، A7ٌ� أدواته ذات.ة ال4Wعِة 

وم_ض_عان.ٌة أq م_ض_�.ُة ال4Wعة في الAEل�ل والق�اءة وال(Aاَك(ة، وفي 
  .الEف��� والفه� والEأو9ل

فة، للعقل، لإلن�ان، ق�اٌع یEغاذ� العائY إلى الrلع الWف�ي للفل� - 3
  وWE9اضح مع حق_ل ال(Yرسة الع�/.ة في عل� الWف�؛ وفي اإلخ�Eاصات 

يقدَّم هذا الكتاب   
بمثابة شكٍل آخر من  
األشكال لنظريِة المدرسة  
العربية الراهنة في  
الفـلسفة، ببعَدْيها  
النفسي والمحض؛ أو  
بواقَعْيها العملّي  
والنظرّي، البيولوجي  

  ...قـافيوالث
  
  
اّن تلك المدرسة عينها  
هي، بعُد أيضاً، قولٌ في  
الفكر، في العالمينية؛ 
وهي تأتي كتتويج، 
وفي المحرِّكات المطلِقة  
المعِتقة لمشروع إعادة  
اإلدراك واألشكلة  

(= للعلوم المجتمعية  
  )اإلنسانيات
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 ـــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــةالفـلسفـ

  

. كالعالجWف� والّ�W�ّف�؛ وفي الAEل�لWف� على وجٍه خاّص وال(َهGِ الWف�ان.ة 
الق�اع الWف�ي للفل�فة ُم(hّلٌة حاض�ًة، في هCا  Lw7ارٍة أخ��، م_ض_عاتُ 

كWّا قY ) عقل.ة، سل_D.ة= (الERاب، 7(ق_الٍت ومفا�.� أو A7ق_ٍل وحاالٍت نف�.ة 
�ها ال]�ائqّY وال(]التي أو `W/ها، و�بYأنا مCW أواخ� ال�)c�W.ات بAEل�لها وتف��

  .)1(7إلقائها مG دار اإلذاعة الل�Wان.ة
و9غqCّ الrّلع الWف�يَّ للفل�فة، للفل�فات الWف�ان.ة، اإلخ�Eاصاُت  - 4

Cه� الع�/ي ومYرسEه الWف�.ة األخ��؛ ومWها، Dعّ�Wة الAEل�لWف� ��A7 ال(
فهCه األخ��ة أْث�ْت وMّ_رت الع(ارَة ال(ع��.ة العامة للWف�ان.ات؛ إْذ . الع�/.ة

الالوعي والz�R، ال]�W : هي قY درسz وق�أْت م_ض_عاٍت وحاالٍت مG مhل
  .وال�ف_لة، ال��Lة والغ�49ة، الفGّ واألدب، الYیG والrAارة والعل�

(= لفل�فة، في الفل�فة ال(rAة في الLُعY أو ال_اقِع ال(oA ل - 5
�9ات ، )ال(rAان.ة<W.عة، وال��مفا�.ُ� ال(اورائ.ات، وفل�فاُت العلـ� وال �rAت

وفي اللغة والAEل�ل وال_ضعان.ة، وفي ال(ق_الت ) ال(ع��.ات(= في ال(ع��.اء 
 ��cة وفل�فة  ال.fان.ة(= األخال��cا ال�.(.ات) ال)D وال](ال.ات.  

*    /   *  
�9ات وال(ق_الُت الفل��.ة ال(عاص�ة، ت�_رّ  - 1<Wدت الYّت الفل�فة؛ وتع

داخل الCات الع�/.ة؛ أq، في �Lارٍة أدم�، َتW_ََّع خ�اُب ال(Yرسة الع�/.ة 
�؛ وفي العال(�W.ة وم`ار9ع إعادة ض�L الrAارة، أو Rة في الفل�فة والفWاه�ال

الYار العال(.ة، ت_ج�هها وصقلها تLعًا لل�Wّغ وال�وح.ة الَ(Yَن.ة في داخل 
  .وللRE�.فان.ة اإلj]اب.ة ال(UنW�ِة D(ا ال(UنW�َة

2 -  ،Gاه�� الع�/ي الRة، داخل الفWاه��9ات الفل��.ة ال<Wاء الrفي ف
وهCا، 7قYر . یYرك ف_رًا أّن الAق_ل، وال(فا�.َ� وال(ق_الت، مWEاضAٌة مE_اضAة

�َّكة م_قYَّة 7ع�اأخjCٍة وذهاب.اب.ة �.(ا ب�WهاAالعل_م ما هي م G�/ها وW�ث� ب ،  

  
إّن الفـلسفة بحٌث متعّمٌق  
توسُّعّي، وتنظير هو  
تعقّبّي وتنقيبّي في  

رزيحات، (رزائح  
أو  ) مداميك، طوابق

ِطباقـاِت الفرداني  
والجماعاني، المحايث  
والمتعالي، المحسوس  
العياني والمجرَّد،  

 ...الّدهرّي والمقّدس
 
  
 
العائد إلى الضلع  

للعقـل،  النفسي للفـلسفة،
لإلنسان، قطاٌع يتغاذى  
ويتناضح مع حقول  
المدرسة العربية في علم  
النفس؛ وفي  
اإلختصاصات والمَهِن  
النفسانية كالعالجنفس  
والطّبّنفس؛ وفي  
التحليلنفس على وجٍه  
 . خاصّ 
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 ـــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــةالفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفـ

 

ول�ّ/(ا ). اإلن�ان.ة، اإلجE(ا�.ة(الfY.قة ال��.w.ة ال(rAة والعل_م الWف�.ة 
تR_ن هCه العالئ�.ة األف�.ة الrEاف�9ة ب�G َذیsW الَ)W�ْ�G مG العل_م س�Lًا 

Eی qCة الWاه�(�4َّ وعامًال في الEف��� وت�س.خ الEغّ�� ل(Wهج ال(Yرسة الع�/.ة ال
7أّنه ی_ّد وE�9�.ع أن lj_ن مEcلفًا م�LEِعYًا للE_�.قان.ة والEل�.قان.ة، لل��ائ� 
واألسال�� الEي َت��في وتEcار، َتCAف وتلّ(ع، ُت�ِق� وت4Wل� إلى الُ(فارق 

  .والالتارc9ي، اإلنEقائي وال(EغqCّ 7أوال.اٍت دفا�.ة وغ�� عقالن.ة
�9ات ال(�EاكWة ال(WEاذرُة في  - 3<Wة ال./�الفل�فة، ��A7 مYرسEها الع

إّنها مAEاورة �.(ا ب�Wها . ال�اهWة، م�نٌة وض�ام.ة، مWEاقAة تقّ�ل.ة و�j]اب.ة
 �Lrال](.ع في إعادة ال �A7 اف ال](.ع�Eام واع�Eادل اإلحLEو�سهام.ة؛ وت

�q، (والYEق�� ال(E_ا�Lة ال(YEائLة لAق_ق الWف� `Lال GائR9ة، ال�`Lة ال)�َّWال
، لل(Yن.ات ال(غ�وسة في ح�Dات الA.اة و�رادِة الEعّ(� ...)العقل ال�وح أو

  .والE_ّسع، الWEاقِح والEالقح، وفي الLEادل.ة D(ا في الYEاول.ة
4 -  ،qدYّة على أنها ذات ق_اٍم أو ن�غ تعWاك�E)9ات ال�<Wال sقي تلEتل

� تLعًا لعامٍل واحY، حاسٍ� أح�(ي ؛ و/Cلs فهي ...غ�� واحjYة، ال تف�َّ
تف���ان.ة، أq ن>�9ٌة مE(اسlة م�Eاوقة في ال�AL عG الع_امل واِإلمlان 

Jو�إّنها، �lA7 ذلs وEWD.]ة لEلs الق�اءة ال(YEامlِة ال(�E_9ات، ن>�9ٌة . وال`
�ات�h)وافع والYاف4، ال_Aات والYِّعّق� ال(_لEن ��ح qاب.ة، أLفي األس .

مlانات ال(�hAِEة ن�E]ل�، هWا، ال`�وM.ة أو ال(�AL في ال`�وJ واإل
�ور9ة مG أجل الفه� ب_اس�ة أخCنا في وحYِة ما أنE]ه ال��ُ� والEق�.�، rوال

�9�[E.ُع وال�قEال.  
و�ْذ تAEّق� تلs الc�_ة الEي تAلِّل وت`Hِّc، تLعًا ل��9قة ال���� والقاضي، 
�وحاته Mه، أE�[.ات�Eه و�سW�أو ق_ان �ت�Yأ الc�_ة الhان.ة الEي هي قاعYة الEغ��

�9ُة الRّل.ة ال(E(اسlة في . وأدواته<Wا ال)D اُب أو الق_ل�cال ،� وما فل�فة الEغ��

   
  
يغّذي الّضلع النفسيَّ  
للفـلسفة، للفـلسفـات  
النفسانية، اإلختصاصاُت  
النفسية األخرى؛ ومنها، 
كعيّنة التحليلنفس  
بحسب المذهب العربي  
. ومدرسته العربية

  
  
  
  
تَنوََّع خطاُب المدرسة  

ية الراهنة في  العرب
الفـلسفة والفكر؛ وفي  
العالمينية ومشاريع إعادة  
ضبط الحضارة، أو توجيهها  
وصقـلها تبعاً للّنسغ  
والروحية الَمَدنية في  
داخل الدار العالمية، 
وللتكييفـانية اإليجابية  
 .المؤنِسنة كما المؤنَسنة
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 لفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــةا

 

و/Cلs فقY . الEغ���، س_� ن>�9ٍة عقلها أو س(cها ومW�قها ن>�9ُة الEغ���ان.ة
�jلح أن jقال إّن ال(Yرسة الع�/.ة في الفل�فة والWف�ان.ات الAEل�ل.ة ت�ّ(ى 

  .الEف���ان.ة الEغ���ان.ة
5 - Aان.ة الYقWًة الW�ّع Yّ9ة، ُتع_َّ�cعاب.ة ت]اوز9ة وَت.Eار9ة، وهي اسr

ل�.]اب.ة  �9ات الع�/.ة ال�اهWة في الق�اءة ال�َّ<Wن رم4نًة لل_Rلة؛ وتhّ)م
� واإلن]�احات والrAارةRع، للف)E[)ة والعالئ�.ة وال.�c`ه ... للCو�ْذ أّن ه

لE.اث، الWقYان.ة في و�.فEها الc`E.�.ة هي الهsE والفrح لإلنغالب واإل
وإلض��اب األنا وال(]ال، وللCات الالوا�.ة D(ا ال_ا�.ة، وللهCا واألنا األعلى 

تR_ن فل�فًة ناجAة ) اإلشفائ.ة، العالج.ة(وf.(ه؛ فإّن و�.فEها  الEغ���9ة 
�ة hّعE)اعات ال�فا�.ًة و�عادة تعّلٍ� في ال(_اضع والقWEًة و�س.Aنافعة، أو م�ل

وال(Yن.ات والعYالة اإلجE(ا�.ة، في ال(ع�فة  الc�اب في اللق(ة: الEي مWها
��9؛ بل و/ال إق�اٍء أو قEٍل ل(ا ه_ العقل وال وعي، [E7العقل والعل� وال
ع_ا�M.ة ومLّAاو9ة، تعاMف وتRافٌل وت�اح(.ة، عالئ�.ة تrاف�9ة تفاه(.ة 
ت�E_ع� ال`اق_ليَّ وال�.��9ة، اإلسY�Eاَد وال_احjYة والُع�ابي إْن في 

في األم� والYول، ال(]E(عاِت أو ال�.اسات أو ال�ئ.� الُ((ِ�ض  ال`�c.ة أم
�ح[W)وال]ارِح ال o9�  .ال(

*   /   *  
�اث ن>ٌ� وتAل�ل في مق_لة الAّ� ب�E(.اته العYیYة،  - 1Eاو9ة للLّA)اءة ال�الق

إّنها تEعقَّ� ال(_اقع والق�اعات الEي یW_جY ف�ها . ال(هYو9ة وال�_�.ة والع�فان.ة
یلي ذلs الEعّق�، أو ... ، والEي lّ`jلها وw9.� ف�ها أو Aj��ها وتA�.هأو تEA_9ه

� والH.c`E، تWق�ٌ� LMاقي أq رزA9ًة رزA9ًة، ومYماكًا ف(Yماكًا، � ال�َّ
 zAرج تYWاٍت وأن_اٍع ت.)�Eة لLاك�Eٍة مYوق داخل م_ض_عٍة معّق�للEل_W9ات والف

  الcل�ل، : را... (الEEّّ.� اله.ام، الغ�ام، ال(LAة، الع`�،: كل(ة ح�؛ أq مhل

أّن الحقول، والمفـاهيَم   
والمقوالت، متناضحةٌ  

وهذا، بقدر  . متواضحة
ما هي محرَّكة موقَّدة  
بعطاأخذيٍة وذهابيابية  
فيما بينها، ثم بينها  
وبين العلوم الدقيقة  
الطبيعية المحضة والعلوم  

اإلنسانية،  (النفسية  
  ).اإلجتماعية

  
 
النظريات المتساكنة  

متناذرُة في الفـلسفة، ال
بحسب مدرستها العربية  
الراهنة، مرنةٌ وضرامية، 
 . متناقحة تقبـّلية وإيجابية

 
 
نستجلب، هنا، الشروطية  
أو المبحث في الشروط  
واإلمكانات المستِحثة  
والضرورية من أجل الفهم  
بواسطة أخذنا في وحدِة  
ما أنتجه السبُر والتقسيم،  
  .التقطيُع والتجريب
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�ات.].ا ...). ال(_َله، ال(YلَّهEداخل اس Yاو9ة عامٌل م�اعLّA)اءة ال�هCه الق
9ة ت�4Dّ على فالّ�اهWاو . اإلنEقال أو الAEّ_ل إلى ق�اءٍة ع��ان.ة، حYاثان.ة

�اح(ي لل���ة ال�W_9ة، والWّ�ّة أو الYAی�، Eافلي والREفي، الMعاEوال qاوLّA)ال
  .وللREال.� واإلحEفاالت D(ا ال�ل_Dات الEعjY�ّة

نق_ل األم� ع�Wه في صYد الق�اءات األخ�� الEي أج�تها ال(Yرسة  - 2
ن�ان، الWفِ� أو الع�/.ة في إدراك وتعr.ة عل_م العقل أو الCات، ال�ل_ِك أو اإل

Gاه��q الRوِع الف��اثي D(ا ال(`Eال �Rوح، الف��... الDَCاءات، ُی�: مG تلs الق
ال]�Wان.ة، ال_ج_دان.ة، ال`�cان.ة، الEارc9ان.ة، ال(اّدjة ال4Wعة، الWفعان.ة 

؛ 2(وال(�لAان.ة، فل�فة الفعل، فل�فة الc�اب أو الق_ِل الفل�في، الCرائw.ة
sف على ذل�الال: و9ُع�  ...عقل، ال(Yَني وغ�� الاله_تي، ال(هYَوq، اآلخ

*   /  *  
1 -  Gالفل�في؛ وع Gع �أسل_ب الERا7ة الفقار9ة ل.� جYیYًا في الEع��

�q، و/cاصٍة ال�_في والَ(هYَوq، واآلدابي ال(_اع>ي أو Rعل� " الف
�ار "... الَ��LWْ.اتRض على نف�ه ت�رّ/(ا lj_ن مG م�اوئه ومhالLه أّنه jف

، مEW_ِجه أو "سلعEه" ه ابEغاء إعادِة الYEق��، م�ارًا وق��9ًا أح.انًا جّ(ة، في نف�
  .ما َصWَعz یYاه 

أن نع_د م�اٍت، ول.� م�ًة واحYًة أو إثEَWَ�G، إلى صقل " أم�ًا إّدًا " ل.�  - 2
�ٍة أو م_ض_عة، مق_لٍة أو أفه_مة، ج(لٍة أو م��لح أو عW_انRالع_دة . ف sلEف

الع_دة تف��� ألّن ما �EِDُ م�ًة ال Gl)j لWا أن ن�ضى 7ه وقان_ن . قان_ن 
G�راض G�)ل�Eم� .G� ّه� أو_Eل ،Hاح أو نق�رة تغ�.ٌة إلن] َّ�l)فالع_دة ال .

نع_د إلى ما مrى فعله أو سlLه و�رتRا7ه ق��9ًا، و/غ�� إرادة؛ و/غ�� وعي 
�َّ إقالقًا لWا، نع_د Dي نcّفo الE_ت� ال(E_ّلY أو ال(Aِّف؛ وال(. أح.انًا وف��ة)E�

�ًا، بل وقاتًال لإلسEق�ار الWف�ي اإلW�)Mاني�hكًا وم�ّAأو م.  

قد يصلح أن يقـال إّن   
المدرسة العربية في  
الفـلسفة والنفسانيات  
التحليلية تسّمى  
  .التفسيرانية التغييرانية

  
  
النقدانية الحضارية، 
وهي استيعابية تجاوزية  
وَتخطَّوية، ُتعّد عيّنًة  

؛ وتكون رمزنًة  ممثـّلة
للنظريات العربية  
الراهنة في القراءة  
السَّلبيجابية للشخصية  
والعالئقية والمجتمع، 
للفكر واإلنجراحات  

  ...والحضارة
 
 
القراءة المحبـّاوية للتراث  
نظٌر وتحليل في مقولة  
الحّب بتسمياته  
العديدة، المهدوية  
 والصوفية والعرفـانية
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ُن�ّ� على أّنه لEلs الع_دة م]ل_/ات؛ أq مWافع وسYاد، ومG ث�  - 3
� في م`lلة قjY(ة، . ر/A.ٌة وس.��ةِ<Wه_ إعادة االدراِك أو ال qٌYّفع وال بWی

� أو في ٍRة ف�� أو شE_ِل حقٍل ذهWيفي فقٍRور فCار ... فعل، وفي ب�REال
ب وأداُة صقٍل  ِّC`ًا، معلِّ�؛ ومrjأ Yُ7ع ،G�َصاق_ل، ِم�قال(= الُ(َ_ْع.(  

4 -  Yٍ � Aَ7َ_ٍل مEع(َّ<Wت Yق Gٌ�ها ع)cّrُت Gَاع�اتي مCُل ال�لAEال ��E�j
�او9ٍة؛ وم�اعG أخ�� قY ال ت�اها ع�Gٌ ح�ّ َ̀ فق�اءة . ��ةأو ق��q، 7إزوراٍر أو 7

�/Eها الCات.ة ع(ٌل شاّق، وال E�j�.ع أن lj_ن مA.�ًا م�WEِفYًا؛ إْذ [Eات لCال
ه_ ال یلEق� ال(Gَّ)rE والالواعي، الّ>لي وال(ع�Eِ، الغ_رqَّ والهاجع، ال(cEّفي 

  .وال(�Wّي ال(�l_ت
ل وال jعقYِّ، ن�E�.ع ون�Y9 أن نعلG أنWا ل� ن Lِغ ال(�اد ه_ أّنWا، ب�j �ٍ.�LEهِّ

rjاف أّنWا ال ن�qY ر�Lًة 7قEل األب أq ... إرادَة ق_َمWة، أو ن_اjا تعّ�ٍ� وت`Yّدٍ 
�اِث، وال�.� أq األنا األعلى؛ وحEى ال�اب_ع أو الcام_س األورو/ي، وولّي أم�ه Eال

�ه �اه�ًة إسY�Eادjة مَ�ض.ة؛ أq ه_ حالة�Eنع ،qّدYّ)Eي الD�وه_ إدراك . األم�
Eلٍّ ملD ٍل ما أوl`اته ل.�LَWْه، وفي َیE�ه وعالئقE�ائيِّ ال�.(ة في تعاملWث ،�L) Gع

  ).مCاه� عل� الWف�، ف�ل االدراك الRُّالني: ال`lل ال(4دوج أو ال(ل�LِE، را
*   /    *  

تYDّU ال]ل�ة األولى، مG ال(عایWة األولى، اعLEاَر ال(ق�_د وال(Wهج  - 1
� واللغة، م_�ََّفْ�D G.(ا jع(الن مG أجل أن تR_ن الAEلRالت وال(قارنات للف.

/ًة مع�وضة  مة، م�اغةً (وللفل�فة والعقل، م�_َّ َّYل ن��) مقlل.� على ش .
فهي ال ت�Wي ص.اغاٍت تR_ن . ال(�اد ه_ أّن ال(فا�.� ل.�z ُم(�َتLًة شاق_ل.اً 

�ة مE�Wة��D ا تقاَرب ع(ارٌة)D وال تقاَرب ،�وهCا، ألّن . األع�ض واألك�
الق�اعات تف�ِّق وُت`zِّE؛ وهي نف�ها ال ُتَ�ّ� في قالٍ� ص.اغة ال(Yام.s و 

�َّ)W؛ وال ُتَ�ّ� في قالٍ� م](َّل زاٍه أو مGشّ(ال وراك.  

  
هذه القراءة المحبـّاوية   

عاملٌ مساعد داخل  
استراتيجيا اإلنتقـال أو  
التحّول إلى قراءٍة  
  .عصرانية، حداثانية

  
  
لرّاهناوية ترّكز على  

ي،  المحبـّاوي والتعاطف
التكافـلي والتراحمي  
للسيرة النبوية، والّسّنة  
أو الحديث، وللتكاليف  
واإلحتفـاالت كما  
 .السلوكات التعّبدية

 
 

وقـانون العودة تفسير   
ألّن ما ُكِتب مرًة ال  
يمكن لنا أن نرضى به  
. مستسلمين راضين

فـالعودة المكرَّرة تغطيةٌ  
إلنجراح أو نقص، لتوّهم  
 . أو ظن
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ال(Yرسة الع�/.ة في عل� الWف�، ض(G مYارس عل� الWف�، َتYرس  - 2
حق_َل عل� الWف�؛ ومlانEه، D(ا م_قعه ودوره في دراسة اإلن�ان �Dل_ٍك أو 

تغYو (قل.ة؛ E)Dفاعلٍة مREاف�ٍة مG األ7عاد ال��_ل_ج.ة الEي تWEْفG�َ كAاالٍت ع
؛ وَتEَ](عG 7فعل وتأث�� ال(]E(ع والhقافة؛ وتWفEح 7عY )نف�.ًة، ذات.ًة أو ِ�ّ.او9ة

�ان.ة <Wان.ة والrA)ال ��دة وح َّ��وَحG، على ال(hالي ومفا�.� م]Eَو�ْذ َت ،sذل
� ال�_ ُRالفل�في، بل والف �ُ<Wال qي، ال(قارن أW�)في الفل�في العال.  

3 -  Gاب الِ(َه�cاُم األعلى، ل�ه_ ذلs، إَذن، ال(ق�_د، وال(
واالخ�Eاصاِت الWف�ان.ة، مG عل(Wف� الCات الع�/.ة حEى عل� الالوعي 

، وما إل�ه(ا مG ...)الAل�، األس�_رة، اإلسEعارة، ال(cE�َّل(الhقافي الع�/ي 
_Aف�؛: نWف�، العالجWحق_ل عل� ال  Hّف�ي على األخWل ال�لAEوال

 ��ه_ ذلs، إَذن، م�ام وم�مى خ�اب ال�Aة الWف�.ة ال�وح.ة، . واألح
وال�Aِة الWف�.ة الrAار9ة، وال�Aة اإلن�ان.ِة ال(4Wِع وال(�ت]ى أو ال�Aِة 

فل��.ٍة، D_ن.ٍة (وذاك ه_، في �Lارٍة ن>�ان.ٍة . الR�W_ن.ة للCات الع�/.ة
وال��.عة والYوُر لc�اب ال(Yرسة الع�/.ة ال�اهWة ، ال(�اُم والEع��9 )ومrAة

�ة ال(`ّ�عة لَ(Yَن.اتها Rّاِت الفاعلة ال(فCني وال_W�Rفي ال ،�Rفي الفل�فة والف
وم�Eق�لها ال(UنG�َ ال(UنG�ِ، ال(cلَقG ال(cلِقG، ال(�وَحG ال(�وِحG، الEعاMفي 

وض(G الWAWاو9ة وال(LّAاوq، الغاف� وال(�Eغفِ� ح.ال األنz واألنz األعلى، 
G�ْ�َائYEم G�ْ�َ�ِا_Eم �رِة أبYا بREامٍل وت�اح�، أو تRافٍل وتrافٍ ِّ_�E)ال.  

للفل�فة؛  –حاض� وم�Eق�لي  –الEف���ان.ة ومعها الEغ���ان.ة دوران  - 4
وCDلs لc�اب ال(Yرسة الع�/.ة في ال�Aة الWف�.ة الrAار9ة، وفي 

�ات.].ة للCات الع�/.ة، و Eفان.ة اإلس.�REعاب.ةال.Eار9ة اإلسrAان.ة الYقWفي ال .
فالYور الEف���lj q_ن تف�Aًّا وت`c.�ًا؛ أq س��ًا و�دراكًا شامًال لل_اقع 

 واإلمlاِن وال`�وJ، لل(]E(ع وال`�c.ة والعالئ�.ة، لل�.� واألیYی_ل_ج.ات 

 

نعود إلى ما مضى فعله   
أو سبكه وإرتكابه قسرياً، 
وبغير إرادة؛ وبغير وعي  

نعود كي  . فيرةأحياناً و 
نخّفض التوتر المتوّلد أو  
المِحّف؛ والمستمرَّ إقـالقـاً  
لنا، أو محرّكاً ومثيراً، بل  
وقـاتالً لإلستقرار النفسي  
  .اإلطمئناني

  
 
أنّنا، بتبسيٍط يسهِّل وال  
يعقِّد، نستطيع ونريد  
أن نعلن أننا لم نبِغ  
إرادَة قوَمنة، أو نوايا  

 ... تعّصٍب وتشّددٍ 
 
 

نبدي رغبةً بقتل  أنّنا ال  
األب أي التراِث، والقيم  
أي األنا األعلى؛ وحتى  
الرابوع أو الخاموس  
األوروبي، وولّي أمره  
األميركي التمّددّي، 
نعتبره ظاهرًة إستبدادية  
  مرَضية؛ أي هو حالة
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�Rال القائ� . والفAرس الYإّنه دوٌر ی) qال]ار ،CَافWلِّل )الAj ،sEح و9هr؛ �.ف
" ك(ا ه_ یEWِقj ،Yالِح� وE9عّق�، Ajاِك� و9غ_ص، jقارن و. و9(4ِّق و9(أِزق 

HAِ�ْAَjُ) "ق_ل األسالف ��A7 (HِّA)9و.  
�q ، ال(Eأمِّ "الالح�"إلى هCا الYور [j ال(ا Yاث، 7عYاألح Yأتي 7عj qCل، ال

وما �Ajل وما ی�Yو أمامWا، jق_م أrjًا الYور الhاني الqC ه_ إرادة الAE_9ل 
ق�اِع " واإلزاحة، وتغ��ُ� الفعل والق_ل والEف��� D(ا الفه�، وقلُع ال>ل� وال]_ر أو 

�دات وال(cاوف وال(Lhِّ�ا"، وD`ُ� "الق_اه� والع_اه ِّYاِع ال(ه�ازِن "تق_Eو�عادُة ال ،
الWف�ي اإلجE(اعي أوالعا�.ِة وال�_ائ.ة في ال(Yن.ات وفrاءات اللق(ة والع(ل 

�وة، و/الEالي في لغ_ان.ة ال�.اسة الع�اب.ة وحقائقها الفارغة معًا وال(cاِتلةhوال.  
زيعور، المدخل إلى التحليل النفسي والصحة : را)1(

من . 1997اب، العقلية، بيروت، الشركة العالمية للكت
محر1كات وأ.س.س علم : الفصول المهمة فيه، الفصل األول

؛ الفصل 118- 33العربية، صص = =النفس في مدرسته
وكانت نشرة6 سابقة6 لهذا الكتاب . 531- 507األخير، صص 

: قد لملمت موضوعاٍت لنا نفسيٍة وتحليلنفسية من نحو

، الغريزة والذاكرة، الوعي واإلستبطان، الفكر واللغة
البخل، الخجل، قضم : وثمة أيضاF ... اإلنتباه واإلرادة

األظافر، الخ.واف، الالوعي واألنا األعلى، الح.لم، الرمز، 
  ...نقائص الفرويدية ومذم1اتها

)2(
أشهر القراءات التي إعتمدها المشروع العربي في  

  : إعادة اإلدراك والتعضية داخل الذات العربية

المحباوية في الشخصية القراءة القيمية، قراءة  -
  .والفلسفة والتصوف، وفي األخالق والقيم والتراث

  .القراءة الح.لمية للنبوة واإلناسة والر1ِمازة -

القراءة التربوية واستخراج المذاهب التربوية  -
  . =والتعليمية كما المناهج التعلYمية

القراءة القانونية وبحسب مفاهيم علم أصول  -= 
  .الفقه

الذرائعية المفس1ِرة للفكر والفلسفة  القراءة -
والتراث تبعاF لعامٍل محوري1 هو اللذة والفائدة 

  .والمصلحة

قراءة التحوالت النفسية االجتماعية والحضارية  -
 .التي أحدثتها اآللة واآلخر والديمقراطية

  
المدرسة العربية في    

علم النفس، ضمن  
مدارس علم النفس، 
َتدرس حقولَ علم النفس؛ 

مكانته، كما موقعه  و 
ودوره في دراسة  
اإلنسان كسلوٍك أو  
كحاالٍت عقـلية؛ 
كمتفـاعلٍة متكافئٍة من  
األبعاد البيولوجية التي  

تغدو نفسيًة، (تتنْفَسن  
؛ )ذاتيًة أو ِفيـّاوية

وتََتجمعن بفعل وتأثير  
 المجتمع والثقـافة

 
 
الدور الثاني الذي هو  
إرادة التحويل واإلزاحة، 

والقول  وتغييُر الفعل  
والتفسير كما الفهم، 
  وقـلُع الظلم والجور
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  إبانــــــــــــــــــــــــــــــة
 

zlLِ الف�_ل ال_اردة، أدناه، ُوِضعz خ�ُة إنEاٍج وت�_9ٍ� 7(_ج�ها سُ  - 1
�حها العامل_ن �j أس�لٍة Gل أج_/ٍة عlعلى ش ��على شlل مق�َّعات؛ وأخ

�9ّة<Wان ... وال4ارع_ن في حق_ل الفل�فة الع(لّ.ة والفل�فة الD Yفق ،sوعلى ذل
�، قائ(ًا على الEعّق� والWَّقِ� أو القلِع RّفEّوال �إع(اُل العقل، وأدواِت الEّف��

في حق_ل الفل�فة الWف�انّ.ة والWف�انّ.ات الفل��ّ.ة؛ وCDلs في حق_ل والغ�ِس 
ال_اقع الWف�ي، وال_اقِع ال��.عي، أq الcارجّي ال(ادD qّ(ا ال��_ل_جّي 

 ّq_rالع.  
الف�_َل القادمة إلى  - وخّ�ُة الع(ل، الEي أش�نا إل�ها، تق_ُد الAL_َث  - 2

Aاسي ال��، أو الrW_ِج ال_جYانّي وسائل وD.�ّ.اِت تA��G الAEّق� االنغّ
الEفاعلّي، داخل األنا وم]الها، وداخل م�E_9ات الE_اصلّ.ة وحلقات ال(]E(ع؛ 
و/الEالي داخل الّلغة والعقل، وداخل الrAارة وال(عWى العام، والفل�فِة بل 

  .وشEّى العل_م اإلن�انّ.ِة ال(]w)َEَ.َّة الEارc9ّ.ة
�؟ - 3ّAاسي ال� -ما ه_ ذلs االنrEاج  ما ه_ هCا الAEّق� االنغ

الrW_ج ال_جYانّي الEفاعلي؟ ذاك شlٌل آخ� لل]ان� اآلخ� مG الفل�فة الع�/ّ.ة 
 �ِ�<WEاٌع غائّي ال�انّ.ة داخلها، قrA)اع ال�ه_، إلى جان� ق qCة؛ والWاه�الّ

H.c`Eّل وال�لAEا ال)D �وخالصة ذلs ال_اقع ال(Yَنّي، أو الع(لّي، . والEف��
�ات.]ّي E�j�.ع صْ_َغ وْعَ�Wٍة ن��ّ.ٍة تارc9ّ.ٍة تEWِقYُ هي أّن العقل االEس  

   
  
  
أّن العقـل االستراتيجّي  
يستطيع صْوَغ وْعيَنٍة  
نسبّيٍة تاريخّيٍة تنتِقُد  
وتستوِعُب ثم تتخّطى  
آرائّية المنتقدين، 
مخِلصين أو ممرِّرين، 
لنشاط وأمراض الّلغة؛ 
والفكر؛ والفعل؛ ولقطاع  

 ية  األسئلة غير الجدّ 
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 Jا`Wل ،G9ر ِّ�وت�E_ِعُ� ث� تcEّ�ى آرائّ.ة ال(EWقYیG، مcِل��G أو م(
�؛ والفعل؛ ولق�اع األس�لة غ�� ال]Rاض الّلغة؛ والف�jYّة والEي مWها وأم

 Y�إْن على صع qّا الّ�اد)D ِجُ�، وال(ازوخي�W)ال sلCDأث.(ّي، وEيُّ وال��أنEال
 ُGAَّْWوال zَاألنا واألن Y�ة أْم على صع�ع وال�ل)E[)ال.  

الc�اُب اإلj]ابّي jع4ّز ال�.��ة على ال(`lالت؛ و9عل_ على االّتهامّي؛ 
�cّ.ات ال(Yروسِة، و�9.� عالقة �M��ّ.ة، مEعاMفًة، مع ال(_ض_ع ّ̀ ات أو ال

sذل Yًا 7عrjأ �  .ال(��وحِة �Dابٍ�، أو Dغ�ٍض للEفHِAّ وال(Aاك(ِة؛ وللEّغ��
ال(`�وع الRE�.فاني اإلj]ابي ی�ّ� االرت.اح والhّقة ت]اه الcّ�ة  - 4

�ات.]ّ.ة العاملة بYEاؤٍب وتWاقٍح تالقAّي ب�G الcاّص والYار العال(ّ.ة؛ Eاالس
بهYٍف ه_ األمُل » األم_ر« -، والhّقة 7ال(�Eق�ل، ومعال]ة وr9ّخ االW�)Mان

  .7الD_E�jّYة الCاتّ.ة، و/ال4Eخ.(ّ.ة في إرواء االنE(اءات أو اله_9ات
الEغ���انّ.ة،  - إّن الc�اب في الRE�.فانّ.ة اإلسهامّ.ة، في الEف���انّ.ة  - 5

سة ال(]E(ع ه_ ع�Wه ذلs الc�اب الqC اعY)Eُ بُلغٍة وأدواٍت سل�ّ.ة في درا
�cّ.ة D(ا الWAWاو9ّة والعالئ�ّ.ة وأنr_دة ال�َ.� ال(�Eارعة ّ̀ � والRارٍة . والفLw7

لLانّ.ة إلى نقYانّ.ٍة  أخ��، مG ال((Gl أن نAّ_ل الالءانّ.ة وال�W.او9ّة أq ال�َّ
 Yّق_Eى وت�ّcEاوز، ت[Eث� ت HّE)أو ت GِخلYعابّ.ة، وُت.Eار9ٍّة هي اسrح

إّن االنEقال إلى اإلj]ابّي إهYEاء؛ . بي اإلسهامي7االنفEاح على اإلj]ا
وت_D�jّYة، وتع4ّز ذاتي ص�اعي وم4Eاِخ�، وقان_ن، ومWهج، وعاداٌت في 
� والع(ل D(ا في ال(عایWة ب_جَه�ها الH.c`E ث� العالجي، والّ�ل�ي D(ا �RفEال

 ّq�ذاك ه_، 7عD Yّّل ذلs، العقُل ... اإلj]ابّي، والEف���D q(ا الEغ��
�وحّي، والc�اب في ال�Aّة الWف�ّ.ة الrAار9ّة وما 7عY الrAار9ّة؛ األM

وذلs ه_ أrjًا الAEّ_ل إلى الق�اءة ال����ّ.ة، إلى ال(عایWة الrAار9ّة والWقYانّ.ة 
 sانّ.ة وما إلى ذلYش� الrAار9ة، إلى الRE�.فان.ة اإلسهامّ.ة ال(WEاقAة و�لى الّ

 

   
 
الخطاُب اإليجابّي يعزّز  

على المشكالت؛   السيطرة
ويعلو على االّتهامّي؛ 
ويقيم عالقة طبيبّية، 
متعاطفًة، مع  
الموضوعات أو  
الّشخصيـّات المدروسِة،  
المطروحِة كصابٍر، أو  
كغرٍض للتفّحِص  
والمحاكمِة؛ وللّتغيير  
 .أيضاً بعد ذلك

  
 
 

المشروع التكييفـاني    
اإليجابي يبّث االرتياح  
والّثقة تجاه الخطّة  

ة العاملة  االستراتيجيّ 
بتداؤٍب وتناقٍح تالقحّي  
بين الخاّص والدار  
  العالمّية
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W�)ادٍف للفل�فات العال��sٍ9 أو بYیٍل أو م`D ح�ّ.ة الLُعY مG ت�(.اٍت ُت�
�9ّة ال�(_حة إلى إعادة ال�Lr والE_ج.ه Rاه� الفC)نة، لل_W�Rرا[وال�.(ِة وال :

� رخٍ_ وقل�ِل ال(Wعة وال(_ض_�.ةٍRفD ًة��Eة معWاه�  ].نقYنا، أدنا، لألن�Wة ال
في ال_اقع، لقY ُأت�cِ الع�/ّي 7أفRاٍر وتAل.الت، و/(`ار9ع ورهاناٍت،  -  6

الرت.اح؛ 7قYر ما ُت`Yد على الالءات وع_امل ال تrWح 7فل�فة الهYوء وا
�ات.]ّ.ات الW]اح وفل�فاٍت مق�_ُدها وأساُسها Eاس YُِعLEف، وت�_ّcEوال JاLاإلح

��qّ ال(Eفاق� ال(REاثRوالف qّاج ال(ادEّجي اإلن���9. تhال ت ! �Rذاك أّن الف
� نافٌع الYّ`j qCد على الف`ل والEقلقِل، وعلى الالس_qّ وفاقYِ الّ�ل_حّ.ة، ٌRف

 ّqور�لWّRه م�حلّي وانEقالّي، غ�� مE�Gٍ مhlًا وَلh�ًْا؛ ی�ّج االقYEارات . وض
وال(هارات، یUرجح و9هّيء ل]�ح االعLEار الCاتي 7غ�� أن jقّ_q الLُعY ال(ِ�ن 

�Rع والف)E[)ة وال.ّ�c ّ̀ وال(�ام هWا ه_ أّن الLّWEه إلى ما تAّق� مG . في ال
�.اٌن أو إه(اُل ال�ل�ي والالس_qّ واالنقالِب فالٍح ون]اح ل.� م�Eغاه ن

�hّعEم وأبلى . والYّقEقِّ�، إّنه یW)احِ� الLعّل� والE)فل، لل�فالق_ل لل ،�l7الع
 G��AE، ول��قYEة وال�ح�Wًا ق_ٌل نافٌع ت�Y.(ي، ومWهٌج واسEف4از، ودع_ٌة لل(hاب

Eقال إلى الع(ل وعلى س��ل ال`اهY، إّنWا قY ن�E�.ع االن. ال(�دود والّ�/Aّ.ة
وف� ق_ان�G االهYEاء األصلAّي، أq ح�� ال(�حلة وال(Wه]ّ.ُة اإلj]ابّ.ة، 
وح�� الRفُّ عG ال(hُlلh�ْ.ة عYW نقY صانع الّ�الح واإلقالق األور/ي، 
�ق اآلفِل، والف�ن��q4 اآلث�، والc�اِب الّ�اهGِ ال(Eغّ�ي 7الع_ل(ِة ِ`E�)وال

�9عة الYولّ.ة  ّ̀   .ال(�Eَغلَّةواألم�Dِة، و/ال
7 -  Gاه�� الع�/ّي الRن]ح الف Yيّ (لقAوٍع ) األصل�7(عایWة Dّل م`

دات  ِّYار/ة ال(هAذ في مCّلEو/ال ،�LِEة وال(_قع ال(لjی_صف 7ال�اد qّارrح
�! وال(Lhِّ�ات وال(cاوف أq في قهٍ� خ�لّي وه(ّي ولف>انّي للق_اه� والع_اه

�cّ.ة وعلى س��ل ال`اهY، ن]WAا في االنEقال إلى  ّ̀  اإلص�ار على أّن نقY ال

 

  
إّن الخطاب في  
التكييفـانّية اإلسهامّية، 

  -في التفسيرانّية  
التغييرانّية، هو عينه  
ذلك الخطاب الذي  
اعُتمد بُلغٍة وأدواٍت  
سلبّية في دراسة  
المجتمع والفكر  
والّشخصّية كما النحناوّية  
والعالئقّية وأنضودة  
 . القَيم المتصارعة

 
 

كن أن نحّول  من المم
الالءانّية والنفياوّية أي  
السَّلبانّية إلى نقدانّيٍة  
حضارّيٍة هي استيعابّية، 
وُتدِخلن أو تمتّص ثم  
تتجاوز، تتخّطى وتتوقّد  
باالنفتاح على اإليجابي  
 . اإلسهامي
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ال ... الغ�ار9ّة، D(ا الفل�فة أو العقلّ.ة الWAWاو9ّة، ال lj_ن تق�9عًا وتأث.(اً 
ن]عل الWقY، اآلن وفي هCا االهYEاء والAEّ_ل، س_Mًا ب�Y راغٍ� م�ض.¦ا 

�.cLEق�94 والEُج� أو 7ال�WE7ال.  
هYEاِء إلى أّن الEعاMفي وD`اهYٍ آخ� مcِلHٍ، ن]WAا في اال - 8

�اح(يَّ والّ�َح(ي وال�ح(انّي، ق�اٌع في ال���ة ال�W_9ّة واألحادیhّ.ة Eال ،qاوLّA)وال
واألن�.ائّ.ة Dان مغّ�Lًا م�(_رًا، بل ومق(_عًا م��ودًا؛ و�لى أّن ذلs معWاه أّنWا 
نEWقل إلى تقل.H وق�ق�ة أجAWة ال�.اَس_q، وردعه عG الYEّخل والEغّ�ي 

�9عة الYیWّ.ةواال ّ̀ إّن العقل ... سEغالِل في حق_ل الYEّیG واألخالق وال
�cّ.ة، یYفِّقه و49ّخ(ه  ّ̀ ال(�L�Eالني، وت(امًا D(ا jقال في صYد ال(]E(ع وال
ص_ُغ EDا7ٍة إح�ا�ّ.ٍة لل���ة ال�W_9ّة، أو للEف��� الق�آني، ن�ُغها تْ��.ُع الفهِ� 

�، لل(Aاك(ة والE_اصلّ.ةاإلن�ان_qّ للYEّیG وال�.�، لل�ل_ك وا�RفEّل.  
ومG ال.��� وال(_ضح أن نY9ّU هCا الAEّ_ل إلى الفه� اإلن�ان_qّ لل_حي 
� م(اثٍل في تف���نا ��D افّي�ٍل انع_ّAEب ،qّ_�Wی� الYAة وال�والق�آن، ولل��

... لل(Cاه� واالخEالفات داخل الYّیG، وللYیG ع�Wه داخل عل� األدjان ال(قاِرن 
� والhّقافِة؛ ف(ّ(ا ال شRحّلل تار9َخ الف Gاه�� الفل�في الRا، ه_ أّن الفWه، ه.� sّ

�/ة الع�/ّ.ة اإلسالمّ.ة في الYEّیG وال(ع�فة وال(ع�_ش ال((اَرس، وفي [Eَة الWوحق�
� الفل�فّي، ��A7 ال(Yرسة الع�/ّ.ة، انEقYَ ... الق�ائع واألزماتRك(ا أّن الف

ل.ق�W.ات ال(_روثة وال(�Y[Eة، وال(ا�ّ.ات وقارَب على نAٍ_ نقYانّي حrارqّ ا
الWقYانّ.ة الrAار9ّة حارثًة خائrًة في : را[وال(�ّل(ات، ال(قYّس وال(Eعال.ات 

�اث، ال(Wهِج واإلj(انّ.ات، الّلغِة وال(]E(ع، العقِل والّ�م_زEّوال �Rحق_ل الف.[  

II  
1 -  _ALه الCفع بهYل أْن َن�والُ_سع في س� Yل ال]هCب Gم Yّث، ال ب

ال(قاالت أو األوراق، وهي م�اجعاٌت وخالصُة نYوٍة هWا أو مAاورٍة هWاك، دفعًا 

  
لقد أُتِخم العربّي بأفكاٍر   

وتحليالت، وبمشاريع  
ورهاناٍت، ال تنضح  
بفـلسفة الهدوء  
واالرتياح؛ بقدر ما  
ُتشدد على الالءات  
وعوامل اإلحباط  
والتخّوف، وتستبِعُد  
استراتيجيـّات النجاح  

فـاٍت مقصوُدها  وفـلس
وأساُسها ترّجي اإلنتاج  
المادّي والفكرّي  
 . المتفـاقم المتكاثر

 
 

فـالقول للطفـل، للمتعّلم   
والباحِث المنقِّب، إّنه  
يتقّدم وأبلى حسناً قولٌ  
نافٌع تدعيمي، ومنهٌج  
واستفزاز، ودعوٌة  
للمثابرة والتدقيق، 
ولتحسين المردود  
 . والرّبحّية
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وت_ض.Aًا D.(ا ن�Aل على EDابWا هCا، الqC ب�G أیYیWا، 7عW_اٍن ُی�ِ�ز، 
ولWWّRا، مG . في Dل(اٍت م�A_رٍة، م_ض_عاته؛ أq حق_َله وغ�َضه ومWاه]ه

 ،��م EDاٌب جهٍة أخ َّYقj شاؤوا أن GیCام ال�Rر9ّة ت]اه ال_Eالف qYیYش GRل� ن
�ات.]ّ.ة، وال(.ادیG الEي ح�ثEها Eار االسRاألف oعLب �.Aj -  ها�ف zْث� زرع

ال(Yرسُة الع�/ّ.ة في الفل�فة وشEّى اإلن�انّ.ات؛ أو، ��A7 ال�Eّ(.ة  -
أو ال(]E(ِع،  األخ��، ال(`�وُع الع�/ّي في عل_م اإلن�ان أو عل_م العقلِ 

  .الCاِت والّل�اِن وال(عWى والrAارة
غ�� م]Yٍ ه_ أن أق_م بEقjYٍ� مhّlٍف یلHِّc ال(Yرسَة الع�/ّ.ة ال�اهWة  - 2

� أم في الWف� والAEل�ل الWف�ي، أو أqٍّ مG العل_م Rإْن في الفل�فة والف
(ّ.ات، اإلن�انّ.ة، اإلن�انّ.ات األخ��؛ أD qعل� االجE(اع، واإلناسة، وال�.

  ...والفGّ، واألل�Wّ.ة، والEار9خ
لGّR هCا األمَ� ال`اق ع�ضٌة ألن jُعh)7 Y)Eا7ة حاج4ٍ نافع  - 3

�r9يّ Aاب األّم . تERا ه_ أن نع_َد إلى الWل األج_/ة هrاد ه_ أّن أف�ال(
�9ّات الع�/ّ.ة في <Wّفي الفل�فِة، أو في ال Gَاه�الqC َأشَهYَ الc�اَب الع�/ّي ال

  .»...ق�اع الفل�فة الّ�اهG«إّنه EDاب : إ7ّان الق�ن ال(اضي الفل�فة،
ت_لYَّ و/�ز » ق�اع الفل�فة الّ�اهG في الCات الع�/ّ.ة«لعّل EDاب  -  4

� على ت�ّسخ الق_ل 7أه(.ة الفل�فة، و/�cائ�ها االسEقاللّ.ة ال�ا�Lِة ٍ ك(Uشِّ
�اء ون]احِ h/9ّات الفل��.ة في العال�، و�<Wّل الD اورِةAة  في م.ّ/��9ّات الع<Wّال

� وال(_اWMّ.ة D(ا ال�.� ال(�l_نّ.ةRة أو في الف.ّW�)في الفل�فِة والعال.  
�اً  - 5 : D(ا أّن العW_ان الف�عي، الEAEاني، للERاب نف�ه، jق_ل مف�ِّ

»G9�ومG تلs الEّ.ارات . »ت.اراُت ال(Yرسِة الع�/ّ.ة في الفل�فِة إ7ّان الق�ن الع`
� اإللAادq، ال_ج_دانّ.ة عYW ع�Y : الEي Ajّللها الERابRفل�فة العل�، الف

  مA(_د، ال]_ان.ة عYW . ال�ح(G بYوq، ال_ضعانّ.ة ال(YَAثة أو ت.ار زDي ن

  
 
لقد نجح الفكر العربّي  

) األصلحيّ (الراهن  
بمعاينة كلّ مشروٍع  
حضارّي يوصف  
بالسادية والموقع  
الملتِبس، وبالتلّذذ في  
محاربة المهدِّدات  

ثبِّطات والمخاوف  والم
أي في قهٍر خيلّي  
وهمّي ولفظانّي للقواهر  

 ! والعواهر
 
 
نجحنا في االهتداِء إلى  
أّن التعاطفي  
والمحبـّاوي، التراحميَّ  
والرَّحمي والرحمانّي، 
قطاٌع في السيرة النبوّية  
واألحاديثّية واألنبيائّية  
كان مغيّباً مطموراً، بل  
 ومقموعاً مطروداً؛ 
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عh(ان أم�G، ال(Cه� اإلن�ان_qّ، فل�فة الّلغة، الEارc9انّ.ة والفه� الفل�في 
�ل_ك والE_اصلّ�لة للEار9خ والEأرخة، الWقYانّ.ة االسE.عابّ.ة الrAار9ّة لل_عي وال

داخل ال(]E(ع ال�Wاع_qّ والعقل األدائي واآلل_q واالسWEفاعّي، ال`�cانّ.ة 
�qّ وأیYی_ل_ج.ا ض�امّ.ة، مAاك(ة واسE.عاب Rة ق_ٌل فل�في وت.اٌر ف.ّ/�الع

� األرD_ني، فل�فة ال](ال وال�.(ّ.اتRوالف q�  .ال�W�_9ّة وح�� ال]اب
Eاجّي، في الفل�فة وسائ� العل_م 7عY عقYَیG مG ذلs الع(ل اإلن - 6

اإلن�ان.ة، ما زالz تلs الEّ.ارات الفل��ّ.ة ال(DC_رة ت`lّل ال(EA_� ال(فE_ح 
�؛ وما زالz، أrjًا، ت`lّل الAق_ل، Rة في الفل�فة والف.ّ/�وال(ِ�َن لل(Yرسة الع
�امّ.ة وال(YEاخلة ب�G ت.ار وت.ار، أوrة ال.ّAم ال_cEُّس� ال� وتYّAد الغ�ض، وت

  .ش�cّ.ة وش�cّ.ة، أو فrاٍء وفrاء، أو مCهٍ� ومCه�، أو ُأفه_ٍم وأفه_م
قY ُی4اد على ذلED ،sا7اٌت في الفل�فة أو تAل.الٌت و�ع]ا7ات ت]اه  - 7

الhّقافة «في » إعالمّ.ة«ت`c.�اٍت فل��ّ.ة غ�/.َّة، وت]اه أدروجاٍت وم_جاٍت 
الع�/ّ.ة في الفل�فة، وشEّى  ال(�اد، هWا، ه_ أّن ال(Yرسة. »العال(ّ.ة ال(�.َّ�ة

 - العل_م اإلن�انّ.ة األخ��، أقّ�ت ث� حاك(z أrjًا ت.اراٍت فل��ّ.ًة ع�/ّ.ة 
_Aن Gة؛ م.ّ/��9ّة«الljYارتّ.ة الع�/ّ.ة أو : غِّRارتّ.ة؛ » األنا ُأفljYة ال.ّ/�الع
: را[ال>_اه�q  - ال�ارت�q، والع�/ي  - ال��غ�_ني، والع�/ي  -والE.ار الع�/ي 

Aق_ل الع�/.ة في ال(W�� ال�مq4 أو ال(W�� الّ�9اضي؛ األل�Wّ.ة، الYAاثة ال
� الWRE_ل_جي والW�ّاع_qّ، الYار Rالف ،q_اآلل �Rاثة؛ الفYAال Yوما 7ع

  ].العال(ّ.ة
8 -  �Rًا في الفL�Cن فل�فة أو م_lj Yه_ ق ��ح Gف�، مWعل� ال GّRل

أو فل��ّ.ة نف�انّ.ة، أو واإلن�ان والعقل، ح�ث في حق_ٍل هي فل��.ة مrAة، 
وهClا، فGAW نr.� إلى الE.ارات الفل��ّ.ة، في الYار الع�/ّ.ة . نف�انّ.ة فل��.ة

  أو ) الCّر9عانّ.ة(ال�ل_Dانّ.ة، الCرائwّ.ة : ال�اهWة، ت.ارات نف�انّ.ة؛ ِمG ِمhل

  
إّن العقـل المستقبالني، 
وتماماً كما يقـال في  
صدد المجتمع  
والّشخصّية، يدفِّقه  
ويزّخمه صوُغ كتابٍة  
إحصافّيٍة للسيرة النبوّية،  
أو للتفسير القرآني، 
نسُغها تْسطيُع الفهِم  
اإلنسانوّي للتدّين  
والقيم، للسلوك  
والّتفكير، للمحاكمة  
 .والتواصلّية

 
المدرسُة العربّية في    

الفـلسفة وشّتى  
اإلنسانيـّات؛ أو، بحسب  
الّتسمية األخرى، المشروُع  

اإلنسان    العربّي في علوم
أو علوم العقـِل أو  
المجتمِع، الذاِت والّلساِن  
 .والمعنى والحضارة
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YاروW9ّ.ة ال��غ(اM.قا، ال(Cه� الع�/ي األخالقي واالجE(اعي في ال
  . ال��_ل_جّ.ة واالجE(ا�ّ.ة، الEأو9النّ.ة

نافٌع ه_ أن نق�أ ال(_انع بل وحEى ال(_ض_عات أو اإلشlاالت  -  9
الفل��ّ.ة وال�.اسّ.ة اآلخCة بEعاب�� أو إعاقة تع494 م�Eق�ِل الفل�فة الع�/ّ.ة 

هWا ن�Yأ 7ق�اءة ال`�وJ ال(_ض_�ّ.ة والEارc9ّ.ة، . داخل الYار العال(ّ.ة
واألسLاب الrAار9ّة القائ(ة، مG أجل أن نYEّب� األج_/ة أو الAل_ل، 

�ة والEAEّ.ة، Dاألوضاع . والE_ّقعات اإلj]ابّ.ة فGAW و�ذ نهEّ� 7ال(lّ_نات ال(Uسِّ
�ات.].ا واألیYی_ل_ج.ا والفل�فة Eح االس�وال(�الح وال��.عِة والhّقافة، فإّنWا ن�

�اِت D(ا الW]احات وال(ا j]� أن ال(�Eاوقة مع تلs األح_ال وال_قائع أhّعEو ال
  .lj_ن 

l7ل(ٍة أدم�، قY یLقى أساس.¦ا، داخل العقل الع�/ي ال(ِ�ّل على  -  10
qار العال(ّ.ة، أYفي ال qّYقWوالق_ُل ال ��<WEق�ل، الE�)اوف : الc)ال ��ح

�9ّة؛ وح�� الc�اب Aالك الEونة وام�وال(هYّدات وال(عّ_قاُت لالسEقالل وال(
�اM_رq األم��Dي في االق�Eاد وال(ع�فة وت_اصلّ.ة األم�؛ وح�� األم�

Y لالنعEاق واالن�الق؛  ال(��لح ال(�ّ(ى ازدواجّ.ة ال�.� عYW القاه� وال(](ِّ
�اِفقة، أو الِ�َ.ِ� ال(Aِّفة E)ل4ماتها الEى م�Eّاثة وشYAال Yاثُة وما 7عYAال ��وح

ة ال�.��ة وال�lّAE 7األم� وال(�EاحLة مع فrاءات العWف والYEّم��، وس.اس
�حة و/ال((hّل�G الُع�ابّ��G لل�ل�ة وال(ع�فة في هCه األم� [W)ة الLغِلW)ال

»�Mاcة ال��ِRW)ال«.  
ومG ال(_ض_عات الفل��ّ.ة األخ�� الEي أخCت ت�4غ، بل غYت  -  11

�ّسخ وال��_ع، م_ض_عُة تAّ_ِل العقل ال(�L�Eالني إلى أس�لٍة في Eًة 7الCآخ
�حها العل� والWRE_ل_ج.ا؛ وأrjاً ال_ج_د و �j ��9ّة، وال]_ع : ال(��`Lق�ُل الEم�

�ة، وتWاقHُ اإلj]ابّي والEّفاؤلRّالقادُم، واآللة ال(ف.  
 

   
  
 

قطاع  «لعلّ كتاب  
الفـلسفة الرّاهن في  

تولَّد  » الذات العربّية
ٍر على ترّسخ   وبرز كمؤشِّ
القول بأهمية الفـلسفة، 
وبخصائصها االستقـاللّية  

راغبِة في محاورِة كلّ  ال
النظريـّات الفـلسفية في  
 العالم، 
  
  
 
 
 
أّن المدرسة العربّية في  
الفـلسفة، وشّتى العلوم  
اإلنسانّية األخرى، أقّرت  
ثم حاكمت أيضاً تياراٍت  

 غربّية؛  -فـلسفّيًة عربّية  
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ق�َأْت الEّ.اراُت الع�/ّ.ُة في الفل�فة، 7انفEاٍح وتفاعلّ.ٍة، الYاَر العال(ّ.ة  -12
� والِ�.�Rًة . لإلن�ان والفlاس)E9ّاٍت م�ق_لة، م�ولقY رّسzc وشCAت ن>

�9ّة وعلى هCا، فقY لع. م�Eاوقة شYیYة الWّفع، في الفل�فةRعلى ال�احة الف �
�9ة والعYالة االجE(ا�ّ.ة، أسه(zْ في إرساء ّAعلى ال zة فل�فاٌت، قام.ّ/�الع
9�انّ.ِة D(ا الYAاثانّ.ة؛ وتAّ_الٍت وانEقاالٍت إلى _WEالعقل الفل�فّي، وال �وت�_9ِ
�ات.]ّي، إلى الEغ���انّ.ة الع�/ّ.ة ال`ّ(الة، واألعّ(او9ّة أو Eاالس �فrاء الEغ��

ألع(ِ� D(ا األوسع 7ُعYًا ثّ� م�E_ً� على صع�Y الrAارة وم�E_9ات الw.�، ا
� ال(Yَني ومG ثّ� العال(�WيRعّي وال�.اسّي والف)E[)ال Y�ار، . وعلى صعEcن

 ،z�WّDت وYقEي انEالت ال_ّAEات وال�أدناه، خ4عًة أو خ4َعْEَ�G مG ال(Eغّ�
او9ّة والE_اصلّ.ة إلى عال� ناقلًة ال_عي وال�ل_ك والWAW» ع4ّلz«وMّه�ت أو 

  :الAُل� 7األصلح واألنفع
فEّAى ال_عُي أو القلُ� قYE تغّ�� معWًى وو�.فًة ت]اه . یEغّ�� العقل والالعقل/ أ

الc�اب الّ>الِ�، واالسY�Eاد، واسEغالِل الYّول اإلغ�ائّ.ة ال�ام4ة لل(�Eِغّل وال(Eغلِّ� 
�ج�ّ.ة الWAWاو9ّة والEارc9ّ.ة،Wؤ9ِة  ال]ارِح لل�ولل�(_حاِت ال(�Eق�لّ.ة ال4ّخ� وال

ولEW_سْع قل.ًال في ق�اءة هCه ال4cعة، لقY تغّ��ت ن_�.ُة الWقY الD qCان . وال(Wه].ة
�اً )Eًا م���، ت]اه األ7�ال الR_ل_ن.ال��G قjY(ًا وحاض فWق�j . Yُُلح، بل ونافعًا j�هِّ

نفRاك مG إسارها، 7ات الّ�.اسة االسEع(ار9ّة، ق�ل الE�ّه� مG رج�ها، و/عY اال
وس.l_ن مEcلفًا، ومEفائًال، وواثقًا 7(ا ه_ ح_ار ب�G األح�ار ال(�EاوG9، و/(ا ه_ 
حّ� لRل أمة، وDّل ف�د، وللعالئ�ّ.ة أو الE_اصلّ.ة العادلة ب�G ال](اعات أو 
ال(YAََّEات والWAWاو9ات، وحEّى ب�G ال�ل�ات للYولة أو ب�G الق_� D(ا ال(قامات 

�cّ.ة وفي ال(]E(ع وفي ال(_اق�ّ.ة ح.ال الrAارات أو ال�.� األف�.ة داخل ال ّ̀
�ا�.ة لل(�Eعِ(�، وت�(.اته أو أ7�اله، [الrEاف�9ة غ�� ال�.��9ة Rانف]ار ال

ع_ر 7الCن� ّ̀  ].�Ajل ح�G ز9ادة الrغ_J واألل� الrAارq وال

   
  
نحن نضيف إلى  
التيارات الفـلسفّية، في  
الدار العربّية الراهنة، 

يارات نفسانّية؛ ِمن  ت
السلوكانّية،  : ِمثل
) الذّريعانّية(الذرائعّية  

أو البرغماطيقـا،  
المذهب العربي  
األخالقي واالجتماعي في  
الداروينّية البيولوجّية  
 . واالجتماعّية، التأويالنّية

  
  
  
 
 

قد يبقى أساسيـ�ا، داخل   
العقـل العربي المِطلّ  
على المستقبل، التنظير  

ّي في  والقولُ النقد
 الدار العالمّية،
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في أواخ� ال�Lع�Wّ.ات، مG الق�ن ال(اضي، بYا االهE(ام 7الفل�فة ان�Lا7ًا / ب
، على ال(Uّش� واإلشارة والعالمة )الYّاللّ.ات(على عل� الAW_ وعل� الYاللة 

هWا Dان االهE(ام ... ؛ وم��لAاٍت أخ�� رDائ9ّ4ة في األل�W.ة)ال�_رة(واألjق_نة 
� مG ع`�ة مG األل�ّW��G األم��ّD��G؛ hثّ� 7أك G؛ ومGEِه أوْسLل�اح �El7اٍب شه�

ن، إْن 7الفل�فة أم 7عل� أجَّل العامل_ ... و/فالسفة الAEّل�ل الّلغ_q، 7فالسفة الّلغة
 G�ع�الWف�، Dّل مقار/ٍة للعقل الع(لي، لل(اورائّ.ات وال](الّ.ات؛ وانYفع_ا م�ِ
 �ِ�W)قه، وال�Wوراء الفل�فِة العل(ّ.ة أو فل�فة العل� وم G�rاك�و/A(.َّة إلى تYّب� ال

�9اِت ال(ع��.َّة، وحق_ِل األل�Wّ.ة<Wّة، ... واألن�اق، وال�Dان وفي مف�داٍت ق��
مA(_د وسائ� .الEقYی� ل`�cّ.اٍت مG ن(� ع4مي إسالم، أq مG ت.ار زDي ن

ْل وف�YِغE`WاْیG وأض�ابه(ا، تقYی�ًا Dان Dّله وُن�ُغه عWاjًة : ال(ع]��G ال(Eا7ع�G لِـ رسِّ
7الّلغة واالن��اِفِ◌ الRّلي إلى ال(W�� والAEل�ل وال_ضعاني، العل(ي وال(ع�في 

 �Aًة 7الjاWه]ّي؛ وعW)ة والrم4ٍ ل(ا ه_ لغة غام�D ب على الفل�فّي وال(اورائّي
  ... وغ�� مفه_مة، مل�LEٌة وج_فاء، خ�ا�ّ.ٌة و/ال جCوٍر أو معWى أو ُأُس�

ل� ت�َ� ال(Yرسة الع�/ّ.ة غارقًة ل(Yّة M_9لة في لّ]ة ن>�9ّات ال(ع�فة  -13
Wا أسفWا �.(ا لWRّ ... وفل�فات العل�؛ وال في األل�Wّ.ة والAEل�لّ.ات وال�ل_Dانّ.ة

 ،Yٍل أو شاهhَ)D ان.ة، مأخ_ذًةWب، في ال]امعة الل��7عY ألّن األل�ّW��G الع
غ�قzْ مYًة في تعYیل و�عاداِت تعYیٍل 7ال(��لAات داخل م_ض_عٍة هي 

_Aن Gل(ات؛ مRاد ال)Eُع أفعاٍل 7اعWات، : صjYهّ.ات، ال_ع�ج_Eاتّ.ات، الLاإلث
�A9ّ.ات�Eا صع_/ُة وثّ(ة ... ال�_حّ.ات، الW�عل zْ�َضغ ��م��لAاٌت أخ

ومG ب�G . ت�ج(Eها؛ Dان ذلs، إَذن، داخل ن>�9ّة األفعال الRالمّ.ة
؛ ِل�ان؛ Dالم )Language(لغة : ال(��لAات ال(قAِE(ة ال�الAة

)Parole( ؛ ن��)Systeme( م_ض_ع؛ لغة  -؛ لغة شارحة؛ لغة - 
 ).لغة -ما 7عY (لغة  -ش��ّ.ة؛ م�Eا 

  
. عقـل والالعقـليتغّير ال 

فحّتى الوعُي أو القـلُق  
قتد تغّير معنًى ووظيفًة  
تجاه الخطاب الظّالِم، 
واالستبداد، واستغالِل  
الّدول اإلغرائّية الرامزة  
للمستِغلّ والمتغلِّب  
الجارِح للنرجسّية  
النحناوّية والتاريخّية، 
وللطموحاِت المستقبلّية  
الزّخم والرؤيِة  
 .والمنهجية

 
 
 

ّسياسة  فنقُد ال 
االستعمارّية، قبل التطّهر  
من رجسها، وبعد  
االنفكاك من إسارها، 
بات وسيكون مختلفـاً، 
ومتفـائالً، وواثقـاً بما هو  
حوار بين األحرار  
المتساوين، وبما هو حّق  
 لكل أمة، وكلّ فرد
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III  
�ًا أّنه ه_  - 1�Eالفل�في مع �Rالف Gع �اسYAEثWا، أدناه، أسل_/ًا في الEّع��

�ة، وألغاٌز م�Eع�.ة م��وحٌة ��D �.9ّاٌت وأن�اق، ومفا��العقل نف�ه، ون>
ل_ُب لقD Yان األس... على ال_ج_د وال(ع�فة، وعلى ال(w.ار وال](الّ.ات

شCر9¦ا؛ أq ِفقار9ًا، على شlل مقّ�عٍة أو مقE�فٍة هWا، وعلى » ال(�YَAEث«
ومG جهٍة أخ��، لقY . شlل فق�ٍة أو أسl_/ة مG س�_ٍر معYودٍة مYAودة هWاك

�lُ�j هW�األسل_ب ع sل أس�لٍة وأج_/ة / كان ذلlَة الفل��ّ.ة على ش�Rد الف��jَ
مG هWا یYWلع )... »س�Wْ].(ّ.ة«قjُ Yقال س�G وج.�، في الEّع���ة ال(YEاَولة؛ و (

و/عY ذلs فإّن ال(عایWة، هWا، تR_ن . على الف�ل» جل�ة«إMالُق اس� 
 qة«ح_ار9ًّة، أjّ◌ِ�ِ.[Wْ�ها . »سWقال عj لفٍة عّ(اEc)7 ،ه، أصًالCة هWوما ال(عای

: و�.فEان -وت(امًا D(ا هي أrjًا الق�اءُة ال��.wّ.ة  -في Dّل م��ح؛ فهي 
 Hٌ.c`4عِة  تWّأو ال Yِانّي، غائّي الق�Yٌح ق��Mل؛ و�لAوارت.اٌد وت HٌAّه_ تف

  .ص_ب الEّغ���، أو العالِج واسEعادة الREّ.� اإلسهامي والEعّل� اإلبYاعيّ 
ُتYَرك ف_رًا وللEّ_ تغ���اٌت في أسل_ب » ...ألف ق_لٍة وق_لةٍ «في EDاب  – 2

�Wْ]«لقY ُأدخلz ال��9قة . الع�ض واإل7انة الEي تق_م وَتEَ`ّغل على » .(ّ.ةال�ِّ
ال�Uال وال]_اب، ال��ِح والّ��د، الsِ.l`E والE_ت�� وخفoِ الE_ّت�، اإلثارة أو 

  .ال�WE.ه واالسE]ا7ة ��A7 ال(عادلة الّ�ل_Dّ.ة
3 -  YWع �Rًا مأن_سة مأل_فة في تار9خ الفrjوهي أ ،��ال��9قة األخ

�9قُة اإل7الM ب وفي داره العال(ّ.ة، هي�غ والEف��� ب_اس�ة الEع���ة الع
Cرq ... ال(hّlفة ّ̀ فالEّع��� ب_اس�ة ال(قّ�عات ه_ ما ق�jُ Yّ(ى األسل_ُب ال

�ٌة جّ�Yٌة شCرًة جّ�Yًة صلLة؛ وال(ق�ُع أو ال(قE�فة ال_احYُة إف�اٌح Rن ف_Rت ��ح
ومG م]ل_/ات هCا اإلرسال أو الEفه.� . عG حالٍة واحYة، أو ق_لٍة واحYة

 ه_ �jّ(ى أrjًا األسل_ب الِفقارq، أّنه، وفي ج(.ع األح_ال، والE_ص�ل، و 

  

  
لم تبَق المدرسة العربّية   

غارقًة لمّدة طويلة في  
لّجة نظريـّات المعرفة  
وفـلسفـات العلم؛ وال في  
األلسنّية والتحليليـّات  

 ... والسلوكانّية
 
 
 

ألف قولٍة  «كتاُب   
وقولة في الفـلسفة  

  ساحةٌ » ...والصّحة العقـلّية
لعبْت عليها الفـلسفة مع  
الصّحة النفسّية الحضارّية، 
تبعاً للمناهج الذاتانية  

الذاتّية الّنزعِة والرؤيِة  (
 )أو التفكير

  
  
 
إْن فـازت الفـلسفة فـاز  
أيضاً، ومعها أو بها،  
خطاُب الصّحة النفسّية  
  .الحضارّية
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 Gاق مEضّ.ة األتّ(او9ة؛ وعلى االنع��9ّات األع<Wّعلى إزاحة ال �دل�ٌل آخ
�ة ال�(_حِة لEف��� ال_ج_د وال(_ج_د، العقِل ��Rابّ.ة األن�اق الLتع(.(ات وض

  .عال�والالعقِل، ال(ع�فِة وال�A.قِة، أو الA.اِة وال
ساحٌة » ...ألف ق_لٍة وق_لة في الفل�فة وال�Aّة العقلّ.ة«EDاُب  -  4

لع�zْ عل�ها الفل�فة مع ال�Aّة الWف�ّ.ة الrAار9ّة، تLعًا لل(Wاهج الCاتان.ة 
)��RفEؤ9ِة أو ال��ٌف )الCاتّ.ة ال4Wّعِة والM ها�ف �َ�Eًة إن انYًة معّقLwل ،

�َ�� ال��ُف اآلخcjا. ال��كفال(ق�_د ال(E`)ار ال�Eإْن فازت : م ه_ االن
. الفل�فة فاز أrjًا، ومعها أو بها، خ�اُب ال�Aّة الWف�ّ.ة الrAار9ّة

�9ة ال(E(اسlُة <Wّات.].ا؛ أو ه_ ال�Eه_ ص.اغُة اس Yٌفه(ا واحYان هL�فالق
الE�ّ_ر9ة الEي تAّق� ال(�الح والفrائل وال(Yَنّ.اِت في الAقل وال(]E(ع 

� وال(_اGM، في العالئ�cانّ.ة أو فل�فِة ال��cالّ.ات الّلق(ة وفي الlة و�ش.ّ�
� األس(ى الqC ه_ سعادٌة وخ�ٌ� ض(G الREافلّ.ة ال](ا�ّ.ةِ�cال ،Yال(�ِع.  

IV  
مG الّ�_qّ، إْن ل� نُقل إّنه ل(G الالمWاصّي، الYWEیYُ بLعo ما j`_ب  - 1

Cمآخ Gاٍت، أو مWه Gاب مERا الCأدناه، أّن ال. ه ،�Yّ�Eس_ف ی Yي قEات ال_�R
ت�Yّ�E مWفِّ�ة للLعo، أو لW(ٍ� مG الEّعاملّ.ة، هي ع�Wها ما Dان ُیلAَ» في 

 s.امY)ات(= الA9ز�ال(Yرسة الع�/ّ.ة الّ�اهWة » َع(ارة«الّ�ا7قة ِمG ) الّ�زائح، الّ
�، ومG ثّ� في العال(�Wّ.ة D(ا ال(�L�Eالنّ.ةRفي الفل�فة والف.  

إّنه الhال� . خ�� إلى ال]امعات الع�/ّ.ةهCا الERاب ه_ الهjّYة األ - 2
�سz لD_E�Y وت4خ.� ال(Yرسة الع�/ّ.ة ال�اهWة ّRي تEال �ERأج(_عة ال Gم �ع`
 ِّYE))قافة، والhّفي ال_ج_ِد مع ال qفي عل_م العقل، في الفل�فة، في اإلن�ان؛ أ

على ... مع الالم(YEِّ والعqّ_r ال��_ل_جّي مع غ�� العqّ_r، مع ال��.عيّ 
 هCا، فإّن مWه]ّ.ة ال(Yرسة الع�/ّ.ة ال�اهWة ان�Lاٌب ل.� فق� على الw.اني 

   
هذا الكتاب هو الهدّية  
األخرى إلى الجامعات  

إّنه الثالث عشر  . العربّية
من أجموعة الكتب التي  
تكرّست لتوكيد وتزخيم  
المدرسة العربّية الراهنة  
في علوم العقـل، في  
 الفـلسفة، في اإلنسان  

 
 

هجّية المدرسة  إّن من
العربّية الراهنة انصباٌب  
ليس فقط على العياني  
والعقـلَْين المحضاني؛ 
والعمليِّ الرزيحاِت  

إّنما هي  . والقطاعات
أيضاً انصباٌب على  
الالواعي واالنجراحات  
المكبوتة الحّية، وعلى  
الهاجع والكامن، الظّلي  
والقناعي، القيعانّي  
والَغوري، المظلم  

  ِب والبوروالمعِتم، المجدِ 
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إّن(ا هي أrjًا ان�Lاٌب . والعقَلْ�G ال(rAاني؛ والع(ليِّ ال�زA9اِت والق�اعات
 ّ.Aتة ال_�l)احات ال�ة، وعلى الهاجع والRامG، ال>ّلي على الالواعي واالن]

والقWاعي، ال�.عانّي والَغ_رq، ال(>ل� وال(ع�Eِ، ال(]Yِِب وال�_ر، ال_س_اسي 
 ّq_اللّي، الّ��.� والالسEاللّي واالعEاالخ ،q�  .والق�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الوسواسي والقسري،   
االختاللّي واالعتاللّي،  
 .الّسقيم والالسويّ 
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