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ملخص البحث: 
ريكور.  بول  واجرتحها  هلا  نظَّر  التي  اإلرادة  فلسفة  حول  البحث  هذا  يدور 
وحمور هذه الفلسفة اإلنسان اخلطّاء. وتبنى الفلسفة عىل مجلة مفاهيم، منها مخسة: 
الالعصمة والالتناسب، اخلليط والوسيط، الكالنية، مؤثرية البؤس، الالمتناهي يف 
الصغر. ويتموضع كل مفهوم من هذه املفاهيم يف بنيات فكرية ومتثيالت اجرائية 
تتناول قضايا الفكر والوجود. وحياول هذا البحث التوفيق بني هذه املفاهيم اخلمسة 
الضوء  تسليط  خالل  من  هـ)  ت٣٣٩   ) الفارايب  نرص  أيب  الفيسلوف  وطروحات 

النقدي عىل بعض مؤلفاته من كتب ورسائل. 

الكلامت املفتاحية: اإلرادة، ريكور، الفارايب، فلسفة، مفهوم. 
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Abstract 
This research revolves around the philosophy of will that Paul 

Ricour looks  at. The focus of this philosophy is the human error, 
which is based on a number of concepts, including five: infallibility 
and incongruity, mixture and mediator, the idea of the universal, 
the impact of miseryand infinity .Each of these concepts is based 
on intellectual constructs and procedural representa�ons that deal 
with issues of thought and existence. This research a�empts to rec-
oncile these five concepts and the ideas of the philosophers Abu 
Nasr Al-Farabi (339 e) by shedding light on some of his books and 
le�ers. 

Keywords : Will, Ricor, Farabi, Philosophy, Concept.
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مقدمة

من  اإلنسان  يتجرد  هبا  التي  اإلنساين  التفاعل  أشكال  من  مهم  شكل  الفلسفة 
التقليدية ليغوص يف عمومياهتا، متأمال إياها بكليانية  خصوصيات النظر الواقعي 
عن  البحث  ذلك  وراء  من  وبغيته  وأعامقها.  بسطوحها  اإلحاطة  حماوالً  عقالنية، 

احلقيقة يف جتردها ونقائها. 

الذي  لإلنسان  حتدٍ  مثار  بعده  وما  الوجود  إىل  النظر  كان  البرشية  فجر  ومنذ 
انشغل مفكراً فيه، حتى استطاع بلورة األساطري، مبتغياً فهم الوجود والوقوف عىل 
مقتضيات نظامه والكيفية هبا صارت املتضادات أساس عمله. وبالرغم من سحرية 
التفسري االسطوري وبدائيته(١)؛ فإنه تضمن رؤ واعية وال واعية استوعبها الفكر 
املوت  وجدلية  والنهار  الليل  حقيقة  تفسري  قبيل  من  آنذاك،  بطوطمية  اإلنساين 
واحلياة وتعادلية الذكر واألنثى وحتمية اخلري والرش وغريها من الثنائيات الدنيوية 
جينالوجياً  البرشي  العقل  متثلها  حتى  التاريخ،  فجر  منذ  االستغراب  أثارت  التي 

لتكون جزءاً من املخيلة اإلنسانية ومن التاريخ. 

وجود  بسبب  والتاريخ  األسطورة  بني  بسيطاً  تعارضاً  شرتاوس  ليفي  ووجد 
عالقة وسيطة مشرتكة بينهام، يف شكل نسق مفتوح(٢)، يسمح باالنتقال عرب األجيال 
يف  ثقافية  وتوريات  موسمية  واحتفاالت  طقسية  كشعائر  مجعية  الشعورية  بطريقة 

شكل رقى ومتائم ال ختلو من اخلضوع واالقرار والتسامي واالنبهار. 

هبا  ت  مرَّ التي  اللغة  أطوار  كأحد  استعارية  رمزية  بأهنا  املرحلة  هذه  وتتسم 
اخلرافية  احلكايات  يف  إياها  ناشداً  احلكمة  عن  االنسان  ثَ  بَحَ وفيها  البرشية(٣)، 
غري  والكوميدي،  الرتاجيدي  بنوعيه  التمثييل  والشعر  واألمثال  الشعرية  واملالحم 
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اإلنسان  موقع  ومعرفة  الكون  لغز  فك  حماولة  أعني  نفسها  هي  ظلت  البغية  أنَّ 
الرتاجيدية  واملرسحيات  وااللياذة)  واالوديسة  (جلجامش  املالحم  فكانت  فيه. 
األغريقية عبارة عن حماوالت إبداعية يف تفسري عالقة اإلنسان باآلهلة وعالقة اآلهلة 
ببعضها، مستقية من األساطري بعضاً من موضوعاهتا، كي تعرب عام ينتظر اإلنسان يف 
عامل غري أريض سفيل مريع ورهيب، وما عىل اإلنسان سو أن يعد العدة هلذا العامل 
كام استعد له أسالفه يف العصور القديمة مرة يف شكل اهرامات وزقورات، ومرة 
أخر يف شكل بيوت حتوي قبورهم، قريبني من بعضهم أحياء وميتني، ختفيفاً عن 

وطأة ذلك العامل املرعب الذي يسكنونه أو سيكونون ساكنيه. 

وعىل الرغم من أن احلكمة التي أرادها االنسان قديام درءاً كطقوس وأدعية، قد 
حققت للفرد السكينة وهيأت للجامعة الطمأنينة عىل الصعيد الديني، فإن ذلك مل 
يكن كافياً عىل الصعيد الفكري عند أفراد شغلتهم مسألة الوجود وما بعده، وهبرهم 
هم الرش، فانقطعوا إىل  الكيان اإلنساين ودقة خلقه، وأدهشتهم طبيعة اخلري كام حريّ
دت قوة  التفكر والتأمل، مرتفعني باحلكمة إىل مرتبة أعىل هي الفلسفة التي فيها جتسّ
النظر إىل األشياء وتقليبها عىل خمتلف الوجوه سطوحاً  العقل اإلنساين وقدرته يف 
التجرد من سطوة  باجتاه  أيدهيم مرحلة جديدة  البرشية عىل  وأعامقاً، حتى دخلت 

السحر واألحالم، واستبدال العلم واملعرفة هبام. 

هكذا ظهر فالسفة أغارقة رواقيون وسفسطائيون ثم مرصيون وبابليون وبوذيون 
الفيلسوفني  نتاج  من  إلينا  وصل  ما  املهم  لكن  وزرادشتيون،  وصينيون  وهندوس 
البرشي نحو األمام.  الفكر  اللذين كان هلام األثر األكرب يف دفع  أفالطون وأرسطو 
ها السالم واجلامل، وأما  فأما األول فتأمل مدينة أرادها سعيدة، تُوصل إىل حياة يعمَّ

الثاين فأوىل العقل واملنطق والفن والشعر االهتامم، واضعاً قواعد الفكر اإلنساين. 
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الطبيعة،  يف  املخيلة  وفعل  الفكر  قوة  توكيد  يف  البالغ  أثرمها  من  الرغم  وعىل 
اللغة  من  نُقلت  أهنا  لوال  تندثر ومتوت،  كادت  بعدمها شاخت حتى  الفلسفة  فإن 
للهجرة؛  الثالث  القرن  أبان  العربية  اللغة  إىل  ومنها  الرسيانية  اللغة  إىل  اإلغريقية 
واالصطالحات،  املفاهيم  من  كثرياً  إليها  املسلمون  الفالسفة  أضاف  أن  وبعد 

معززين إياها بالرؤ والتصورات اإلسالمية. 

وواحد من الذين أسهموا يف ذلك الفليسوف الفارايب الذي شاءت الصدف أن 
يكون تلميذاً ملتى ابن يونس الذي يعد أول من ترجم اإلرث اليوناين من الرسيانية 
إىل العربية، وهو ما جعل الفارايب حائزاً عىل علم سيؤهله فيام بعد ألن يكون أحد 
العميق  ترشبه  بسبب  الثاين)  املعلم   ) لقب  حاصداً  اإلسالمية،  الفلسفة  أقطاب 
لفلسفتي أفالطون وأرسطو، مطوعا أفكارمها عىل وفق هنج إسالمي، حتى خلّف 
قضايا  خمتلف  ويف  والتعليقات  والرشوح  والرسائل  الكتب  من  مهامً  منجزاً  وراءه 
الفكر من منطق وطبيعة ونحو وموسيقى وسياسة وأخالق وفلك وهندسة وتنجيم 
وطب. . الخ، كجزء من الرتاث الفلسفي العريب اإلسالمي، الذي سيرتك أثراً مهامً 
سيجيء  ومن  النهضة  عرص  ومفكري  وفالسفتها،  الوسطى  القرون  مفكري  يف 

بعدهم يف العصور الالحقة. 

الدراسات  ومئات  املؤلفات  عرشات  الفارايب  الفلسفي  اإلرث  يف  تبت  كُ وقد 
العقائدية  والطروحات  املنهجيات  خمتلف  حوله  وصيغت  واألبحاث، 
أديب  بعضها  نظريات  فيه  ووضعت  والسياسية،  واالنثربولوجية  والسوسيولوجية 

فكري وبعضها اآلخر نفيس واجتامعي وثقايف. 
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وعىل الرغم من أمهية الرتاث الفكري الذي خلَّفه الفارايب؛ فإنَّ بعض املفكرين 
الغربيني املهتمني بالفلسفة الرشقية ال يشريون إليه سو من بعيد وقد ال يشريون إليه 
أصال، متجاهلني ذكره(٤). ولعل السبب أنّ الغربيني ينظرون إىل الفالسفة املسلمني 
جمرد ناقلني لألرث اليوناين، وأنّ فضلهم كان حمدداً يف إيصال هذا اإلرث إىل عرص 
النهضة، لتقوم أوربا   بإحيائه من جديد، وكأن الفالسفة املسلمني مل يضيفوا هلذا 

اإلرث جديداً، ومل يكونوا مبتكرين ومطورين. 

ال غرو أن املوضوعية تقتيض أن يتعامل املفكرون والدارسون أيا كانوا غربيني أو 
رشقيني مع التاريخ الفلسفي بمقياس واحد، فال هييمن عندهم جانب عىل حساب 
جانب آخر. وهبذا سيصلون إىل نتائج هتمُّ البرشية تستند إىل مسببات مفهوماتية ملا تمَّ 
ابتكاره وحتديده. أما مسألة اختالف التفكري يف النظر إىل الفيلسوف اآليت من الرشق 
عىل أنه شيخ حكيم يفكر يف طريق الصورة، والنظر إىل الفيلسوف اآليت من الغرب 
املفهوم يظل مطلب  البتة، والسبب أنّ  املفاهيم، فليست دقيقة  يبتكر  أنه مفكر  عىل 
الفيلسوف، وتبقى الفلسفة احلقل املعريف القائم عىل ابتداع املفاهيم. . وهكذا وجدنا 
مفهوم التيموس ومفهوم النوس أو النوع عند أفالطون، والكاثريسس واجلوهر عند 
أرسطو، واألجناس واملحمول واملاهية عند الفارايب، متاما كام وجدنا الكوجيتو عند 
ديكارت، واملوناد عند ليبتز، والديمومة عند برغسون، والقوة عند شلينغ، واإلنسان 

األسمى عند نيتشه. . إىل آخره من املفاهيم الفكرية واالجرتاحات النظرية. 

والفارايب الذي ولد العام ٢٥٩ أو ٢٦٠هـ ـ ٨٧٠ م وتويف العام ٣٣٩ ـ ٩٥٠م، 
وأمه  فاريس  أبوه  ختصيصاً،  املسلمني  وفالسفة  عموماً  الرشق  فالسفة  أشهر  هـو 
تركية، وبسبب حبه للمعرفة قطع الفيايف وعرب البحار صغرياً يافعاً، قاصداً بغداد 
منارة العلم وقبلته، وذلك يف حدود القرن الثالث للهجرة حتى وصلها وهو يعرف 
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اللغة الرتكية وعدة لغات غري العربية، فتعلَّمها حتى أتقنها غاية االتقان ثم اشتغل 
بعلوم احلكمة(٥). ويف بغداد وجد أساتذة تلقف منهم أصول املعرفة، فتتلمذ عىل يد 
متى بن يونس ودرس عنه املنطق، وتفقه يف اللغة والنحو والرصف عىل يد املربد أمام 

نحاة البرصة وتلميذ سيبويه(٦). 

هكذا بنى الفارايب معامره الفلسفي اخلاص ليكون بحق املعلم الثاين بعد املعلم 
أنه أول فيلسوف مجع  الثاين متأتية من  األول أرسطو. ولعل سبب تسميته باملعلم 
استطاع  ألنه  أو  واإلسالمي(٧)،  واألفالطوين  األرسطي  العنرص  الثالثة:  العنارص 
الفلسفة  التوفيق بني  الطبيعة)، متمكناً من  املعقد ( ما بعد  أن يفرس كتاب أرسطو 
ومشكلة  والقدر  والقضاء  والنبوة  الوحي  كقضية  اإلسالمية  والقضايا  اليونانية 

الوجود وخلق العامل واإلنسان يف احلياة. 

فإننا  فلسفية؛  ومعطيات  نظرية  مفاهيم  من  فيه  وما  الفارايب،  برتاث  نحيط  ولكي 
التي  اإلرادة)  فلسفة  مفاهيم(  يستقيص  مقاربايت  منطلق  من  الرتاث  هذا  مع  سنتعامل 
حماولني اإلفادة من جتلياهتا يف سرب  Paul Ricour، نظَّر هلا املفكر الفرنيس بول ريكور

آفاق املنجز الفلسفي وأبعاده التي ضمتها مؤلفات أيب نرص الفارايب ورسائله الكثرية. 

فلسفة اإلرادة/ جتليات مفاهيم

إن الفلسفة ال تصبح فلسفة من دون مفاهيم تتموضع يف سياقات حمددة وتتجسد 
تشد هلا باجلدل واالحتجاج، وليس باملالحظة والتجريب  يف متثيالت وتصورات، حيُ

اللذين مها أساس العلوم الوضعية. 

تُبدع، و"املفهوم يطرح نفسه بنفسه   ومعلوم أن املفاهيم يف الفلسفة ال تُعطى وإنام 
داخل نفسه طرحاً ذاتياً واألمران اإلبداع والطرح الذايت متطابقان ما دام كل ما هو مبدع 
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بالفعل. . يتميع بذلك بطرح ذايت لنفسه أو بخاصية بليغة ذاتياً نتعرف عليه بواسطتها"(٨). 

وهذا ما بيَّنه الفارايب، مؤكدا أنَّ "احلد الذي قيل يف الفلسفة أهنا العلم باملوجودات بام 
هي موجودة، حدٌّ صحيح يَبني عن ذات املحدود ويدل عىل ماهيته"(٩)، بيد أنّ هذا احلدّ 
يف الفلسفة احلديثة حتول إىل ما سمي بـ( املسطح) الذي هو األرضية املطلقة للفلسفة، 
فيلسوف  كل  حيث  أفالطون  من  بدأت  التي  املفاهيم،  تنطلق  منه  الذي  التأسيس  أو 
يرسم مسطحاً جديداً للمحايثة هو مادة للكينونة والفكر. وإذا كان ال بد للمسطحات 
من أقلمة؛ فإن اإلسالم سيكون هو األقلمة ملواضعات الفلسفة يف العصور الوسطى. 

نها كتابه( اجلمهورية)  وما اهتم به بول ريكور كثرياً هو فلسفة أفالطون التي دشَّ
بمنزلة  التي هي عنده  بالنفس اإلنسانية،  الفاضلة وانشغل  املدينة  مليّا عند  فوقف 
حقل قو، يتعرض للتجاذب املزدوج من العقل واملجاز واملامثلة والرمزية واملثال. 
وألننا بواسطة النفس نعمل ونتعلم ونغضب ونرغب، عندئذ تغدو النفس التي هي 

احلد الثالث الذي يسميه افالطون( تيموس ) لغزاً حمرياً(١٠). 

ومعلوم أنّ املعرفة كنظرية هي السابقة عىل اإلرادة كفلسفة، ولقد عالج فالسفة 
واالمتدادات  التأثريات  املعرفة مقدمني طروحات خمتلفة. من هذه  نظرية  كثريون 
وصنَّف  تفرعاهتا،  وبنيَّ  صيغها،  د  حدَّ الذي  ريكور  عند  اإلرادة  فلسفة  انبثقت 
مفاهيم  ذات  خمتلفة  فكرية  دعائم  إىل  تستند  التي  متوضعاهتا  عىل  ومثَّل  أشكاهلا، 

خاصة وجتليات حمددة. 

وال شك أنَّ للرؤية األخالقية للعامل أثرها يف الذهاب بالفكر اىل أبعد حد ممكن 
بمفاهيم  ممنهجاً  الفلسفة  هذه  عىل  ريكور  استدالل  كان  ولقد  االجتاه(١١)،  هذا  يف 
انطالقاً  واإلجرائي؛  النظري  البعدين  تنطوي عىل  خمصوصة  واصطالحات  حمددة 
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وقد  بالعنف  يعمل  قد  خالصاً  فلسفياً  ذوقاً  يتطلب  املفهوم  تدشني  أنَّ  حقيقة  من 
جمرد  فقط  ليس  واملفهوم  للفلسفة،  لغة  اللغة  داخل  الً  مشكِّ باإلملاح(١٢)،  يعمل 

قاموس مفردات؛ وإنام هو سياق يرقى إىل مستو سامٍ أو مجايل. 

وسنقف عند كل مفهوم من مفاهيم فلسفة اإلرادة وخصائصها الفكرية وحتديداهتا 
حها يف كتابه( فلسفة اإلرادة  املصطلحية وسامهتا العملية التي كان بول ريكور قد وضَّ
أيب نرص  بام يف مصنفات  ثانياً  عليها  أوالً، وممثلني  هلا  صني  اخلطّاء)، مشخّ اإلنسان 
اختالفها،  الفكر عىل  ميادين  تغلغل يف  تعدد فكري وتنوع موسوعي،  الفارايب من 
ومترسب متشعباً يف رضوب املعرفة مجيعها. واهلدف من وراء هذا التشخيص وذاك 
التمثيل الربهنة عىل تقارب الطبائع الفكرية اجلامعة التي تنضوي يف ( فلسفة اإلرادة) 

بوصفها باباً من أبواب الفكر الفلسفي اإلنساين املعارص، وعىل النحو اآليت: 

الالعصمة والالتناسب/ هي فكرة تر أنَّ االنسان ميّال إىل الرش، وأنه مهيأ ) ١
للوقوع يف اخلطأ أو اإلثم، ويرشح ريكور تلك الفكرة، بالقول: " بام أينّ أنا لست 
الكائن األعظم أجدين معرضاً إىل ما ال هناية له من اإلخفاقات، بحيث أنه ال ينبغي 

يل أن اندهش عندما أخطئ"(١٣). 

وإذا كان أفالطون قد وضع لغز النفس يف( التيموس) الذي هو انتقال من البيوس 
إىل اللوغوس أي من احلياة إىل العقل؛ فإن ريكور ير يف النفس هشاشة العاطفة 
الضعف،  تتجسد حلظة  القلب  الذات، وأنّ يف  الوعي وهشاشة  فيها هشاشة  التي 
جيعل  الذي  هو  اإلنسان  ضعف  أن  بمعنى  حمتملة،  اخلطأ  إمكانية  تصبح  ثم  ومن 
الرش ممكناً، غري أنّ هشاشة الوساطة التي جيرهيا اإلنسان يف املوضوع، ال متنعه من 
أن يكون "قادراً عىل األمرين: الصواب واخلطأ، اخلري والرش، احلسن والقبيح"(١٤). 
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، و"أن إمكانية الرش املعنوي منقوشة  وإذ توضح لنا رس اإلنسان يف كونه خطّاءً
املخلوقات  حمدودية  إىل  سيقودنا  الالعصمة  مفهوم  فإن  اإلنسان"(١٥)،  تكوين    يف 
بوصفها عدماً وال كينونة. ويف هذين األمرين يكمن الالتناسب بني الوجود والعدم. 
وال يتوانى ريكور من تأكيد أنَّ الالتناسب والبؤس مها اللذان جيعالن رهان فلسفة 
املعيشة  والتجربة  لالتناسب  املتعايل  املحض  التفسري  بني  الفارق  عىل  قائامً  الشعور 
للبؤس، مؤكداً أنَّ املسألتني مرتابطتان مسألة املنهج واملضمون، ومسألة عدم تناسب 

فلسفة الشعور مع إنجاز التأمل، مشدداً عىل رضورة حلِّ هاتني املسألتني معاً(١٦). 

ويبدو أنّ الالعصمة والالتناسب هلام حضورمها يف فكر الفارايب، من ناحية إيامنه 
بأن اإلنسان يف مقوالته ذو إرادة تارة وبال إرادة تارة أخر، وعن ذلك يقول: "وما 
حتتوي عليه املقوالت بعضها كائن وموجود عن إرادة االنسان وبعضها كائن ال عن 
إرادة االنسان، فام كان منها كائناً عن إرادة اإلنسان نظر فيه العلم املدين. وما كان 
منها ال عن إرادة اإلنسان نظر فيه العلم الطبيعي"(١٧)، بيد أن الفارايب نفى اخلطأ عن 
حكامء اإلغريق، ليكون واحداً "من الذين اعتقدوا أنَّ عظامء احلكامء من اإلغريق 
بالفلسفة االغريقية. .  يكاد يستحيل عليهم التضارب فيام يقولون. . وحلسن ظنه 
دخل التفلسف عىل أساس اجلمع بني اآلراء الفلسفية والتوفيق فيام يبدو منها خمتلفاً 

بعضه مع بعض أو مع اإلسالم "(١٨). 

"العقول  بأن  الفارايب  إيامن  حقيقة  من  انطالقاً  تناقضاً،  األمر  هذا  يف  نجد  وال 
املختلفة إذا اتفقت بعد تأمل منها وتدرب وبحث وتنقري ومعاندة وتبكيت وإثارة 

األماكن املتقابلة فال يشء أصح مما اعتقدته وشهدت به واتفقت عليه"(١٩). 
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وبسبب هذه الثقة أصبحت الفلسفة عند املسلمني حكمة، وغدا أفالطون وأرسطو 
حكيمني فاضلني، وعنهام قال الفارايب يف ختام أحد كتبه: " فمن تأمل ما ذكرناه من 
أقاويل هذين احلكيمني. . . أغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة واألوهام املدخولة 

واكتساب الوزر بام ينسب إىل هؤالء األفاضل مما هم منه براء وعنه بمعزل"(٢٠). 

وكثرياً ما يؤكد الفارايب أمهية اإلرادة اإلنسانية يف الفصل ذهنياً وليس حسياً بني 
املسميات واألنواع واملقوالت، ويضع ذلك كله حتت مسمى(علم التعاليم) الذي 
وظيفته أنْ "ينظر يف أصناف ما هو كم. ويف ما كانت ماهيات تلك األنواع من الكم 
توجب أن يوجد فيها من سائر املقوالت بعد أن جيردها يف ذهنه وخيلصها عن سائر 
عن  ال  أم  اإلنسان  إرادة  عن  تلك  أكانت  سواء  هلا  وتعرض  تلحقها  التي  األشياء 
إرادته. وال ينظر من املقوالت يف املشار إليه املحسوس. . بل يأخذ تلك األنواع يف 

ذهنه جمردة عن هذا املشار إليه وعن ما هو مشار إليه"(٢١). 

وهذا الربجمة الذهنية لإلرادة يف شكل علم التعاليم يعفي اإلنسان من اخلطأ ويقيه 
املنهج  القويم(٢٢)هو  املنهج  أنَّ  مفرتضاً  باملنهج،  بعد  ما  يف  سبينوزا  سيحددها  الزلل، 
الذي يبني كيف ينبغي أن نوجه فكرنا وفقا لقاعدة الفكرة الصحيحة أوال، وآخرا كيف 

يكون توجيه الفكر قائامً عىل وفق معيار االستدالل الذي به نثبت صحة تلك الفكرة. 

وهذا ما سيؤكده من بعده فردريك هيغل الذي ال ير احلقيقة عملة مسكوكة يمكن 
للمرء أن يسلمها جاهزة ما دام هناك كذب أكثر من الرش. وال ريب أن الرش والكذب 
الصدق،  من  يشء  كذب  كل  يف  ثمة  إنه  القائلة  بالعبارة  مؤمن  لكنه  كليات،  إال  ليسا 

فكالمها يصح كالزيت واملاء اللذين ال خيتلطان وال يرتابطان إال من وجه براين(٢٣). 
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واحلقائق عند هيغل أنواع منها التارخيية التي هي "ليست براء من حركة الوعي 
بالذات ولكي يعرف املرء واحدة منها يلزم الكثري من املقارنة والرجوع اىل الكتب 
أيضا أو كيفام كان األمر ينبغي تعقب البحث فيها"(٢٤). هبذا تكون الالعصمة دليال 
حني  بالالتناسب  قوته  عىل  وبرهاناً  الرش،  عليه  يتغلب  حني  اإلنسان  ضعف  عىل 

يتغلب لديه اخلري عىل الرش. 

كان )٢ وإذا  والالتناسب،  الالعصمة  عن  ينشآن  مفهومان  والوسيط/  اخلليط 
ريكور  بول  عند  فإهنام  املزيج،  هو  عنده  والوسيط  أسطورة  أفالطون  عند  اخلليط 
ففكرتا   " قال:  ذلك  وعن  الصواب،  الرأي  لنموذج  ضمني  فهم  عىل  يشتمالن 
وجوديتان  مقولتان  مها  البرشي  للوضع  العظيمة  البالغة  سمتا  والوسيط  اخلليط 

لكنهام حمدستان بالنمط املؤثري"(٢٥). 

أصبح  الذي  نفسه  الزمان  هو  الذي  املتجانس  الوسيط  عن  ريكور  وحتدث 
الذي  املحسوس  عليها  يشتمل  التي  األحجام  لكل  املحضة  الصورة  سلسلة  اآلن 
فيه يكون رشط احلدسية،  الذي  املعقول  والتمدد، ومع  التبعثر  فيه يكون أسلوب 

تصبح( السلسلة ) أعجوبة الزمان(٢٦). 

واإلقرار بالوسطية يعني وجود قانون للتقسيم كأن تقسم األشياء إىل أصناف، 
واألجناس إىل أنواع وهكذا، يقول ريكور: " إذا كان اإلنسان توسطاً بني الوجود 
وظيفته  أوال  هي  املتوسط  فمكانة  األشياء.  يف  توسطات  جيري  أوال  فهو  والعدم 
أسطورة  من  حتول  كل  رشط  هو  التعايل  األشياء  يف  واملتناهي  لالمتناهي  كوسيط 

اخلليط. . يف اخلطاب الفلسفي"(٢٧). 
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أنَّ  منطلق  من  مهمة،  مكانة  الفارايب  عند  احتلت  أنواع  إىل  التقسيم  ومسألة 
"العلم علم للمعلوم واملعلوم معلوم للعلم، وأنواع العلم ليس يوجد هلا اسم من 
حيث هلا أنواع اإلضافة التي العلم هو جنسها إىل أنواع املعلوم الذي هو جنسها 

مثل النحو واخلطابة"(٢٨). 
 وبسبب ذلك ليس ممكنا أن يقال( النحو نحو اليشء هو معلوم بالنحو)؛ "بل 
إذا أردنا أن نضيف النحو إىل يشء مما له إليه إضافة من املعلومات بالنحو أخذناه 

موصوفا بجنسه فقلنا " النحو علم لليشء الذي هو معلوم بالنحو"(٢٩)
ألن  "ال  جنساً  يسمى  واألعم  نوعاً  يسمى  منه  فاألخص  تتدرج،  اليشء  وصفات 
الذي يسمى جنساً مل يكن جيوز أن يسمى بالنوع أو بغريه من األلفاظ، وال ألن الذي 
مي نوعاً مل يكن جيوز أن يسمى جنساً أو بغريه من األلفاظ؛ لكن وضع وضعا أن يكون  سُ
األخص يسمى نوعا واألعم منها يسمى جنسا"(٣٠)، "وأجناس األعراض وأنواعها إذا 

أخذت من حيث هي يف اجلوهر أو محلت عىل اجلوهر، أُخذت بأسامئها املشتقة"(٣١). 
"أن اجلنس هو  الفارايب باألداة (ما)  ويرتبط االستفهام عن اجلنس والنوع عند 
النوع املسؤول عنه. وكذلك يظن باجلنس أنه هو الدال عىل ما  الذي يعرف ما هو 
هو النوع املسؤول عنه دون الفصل"(٣٢)، بينام يكون االستفهام باألداة (كيف) حني 
"يكون السؤال. . عن ماهية اليشء التي هي فيه، كالصيغة واهليئة التي هي كاملادة(٣٣)
واألشياء تقسم أيضاً إىل حمسوس وملموس وغري املحسوس له أثر، واالستفهام 
املحسوسة  األشياء هلا توجد التي أو املحسوسة األجسام عنه يكون باألداة(هل) ومن
وبخار  نار من ذلك جانس واهلواء ثم ما األرض واملاء (٣٤) ثم الساموية األجسام هي
ثم  ويف عمقها األرض سطح عىل التي واملعدنية احلجرية األجسام ذلك، ثم وغري

الناطق.  واحليوان الناطق غري واحليوان النبات
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املشرتكة  الطبيعة  الدورية ويف  احلركات  توجد هبا  التي  األحوال  القول يف  ويف 
للكواكب وجد الفارايب أهنا تقرب أحيانا من بعض ما حتتها، وتبعد أحيانا عنه وتظهر 
أحيانا وتسترت أحيانا فتلحقها هذه املتضادات ال يف جواهرها وال يف األعراض التي 
نسبيتان  فإهنام  والغروب،  الطلوع  مثل  وذلك  نسبها.  يف  بل  جواهرها؛  من  تقرب 
إىل ما حتتها متضادتان، واألشياء تقوم عىل التعاقب والتعاند والتضاد، وحيدث عن 
إضافاهتا التي تتكرر وتعود األشياء التي يتكرر وجودها ويعود بعضها يف مدة أقرص 
وبعضها يف مدة أطول وعن ما ال يتكرر من إضافاهتا وأحواهلا؛ إنام حتدث يف وقت 

ما من غري أن تكون قد كانت فيام سلف(٣٥). 

الفوتغرايف(٣٦)، حيث األشياء تتجسد متكررة  التصوير  يتمثل يف  ما  ولعل هذا 
عائدة كصناعة تعيد إنتاج الطبيعي بإنتاج صناعي. 

يكون  عنها  والسؤال  والتجوز  االستعارة  طريق  عىل  تتم  صناعة  والشعر 
جديل،  ومكانه وهو  ونوعه  نحوه  له  والسؤال يف كل صناعة  مخسة  والصنائع  هبا. 
"فالفلسفة سؤال برهاين، ويف اجلدل سؤال جديل، ويف السفسطة سؤال سوفسطائي، 

 .(٣٧) ويف اخلطابة سؤال خطبي، ويف الشعر سؤال شعري"

ومفهوم ريكور عن الوسيط املتجانس نجده يتمثل عند الفارايب يف التحديدات 
فضيلة  أنّ  فمثالً  ثالثية؛  أو  ثنائية  صيغ  يف  هلا  مموضعا  اخللقية،  للفضائل  التعريفية 
العلم ال تتحقق؛ إال بإحد ثالث: أما برشف املوضوع وأما باستقصاء الرباهني 

 .(٣٨)وأما بعظم اجلدو

وأغلب  بكثرة،  أفالطون  فلسفة  يف  متثل  املتجانس  الوسيط  مفهوم  أن  ومعلوم 
الفهم  هذا  وظل  ثالث،  أو  اثنني  مكونني  عىل  يتوفر  بفهم  حمددة  عنده  املفاهيم 
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متجسداً أيضا يف الفلسفة احلديثة، فجيل دولوز(٣٩) مثال جيعل الكينونة والالكينونة 
ا متعال عن الكينونة، أو مساو للكينونة،  عىل أطوار من املكونات حيث الواحد، أمّ

أو متدن عن الكينونة، لكن الواحد األعىل فوق الالكينونة، املساوي لالكينونة. 

هاجس ) ٣ إليه  بالنسبة  هي  التي  بالكالنية،  كثريا  ريكور  اهتم  الكالنية/  فكرة 
خيالف (التفكر املتعايل) للواقع اإلنساين، والتفكر املتعايل هو الذي جيعل الكالنية 
املحض).  لذلك هي ضد(  اإلرادة،  نظرية  تتجه صوب  والكالنية  فلسفية.  مسألة 
انفصلت عنها  لفلسفة  منا إشكالية إال  التي يكوهنا كل واحد  الكالنية  وال تصبح 
الكالنية  تصبح  هنا  من  للذاتية،   أخر ارتكاز  نقطة  وباعطاء  آخر،  سؤال  بطرح 
إشكاال فلسفيا مدهشا كوهنا هي املسافة بني الفارق والباقي؛ فام جيمع يستبعد وما 

يتضمن ليس متضمناً(٤٠). 

وجتمع الكالنية بني ما قبل الفلسفة أو الالفلسفة وما بعدها "فالفلسفة ال تبتدئ 
شيئاً عىل اإلطالق؛ بل هي باستنادها إىل الالفلسفة تعيش من مادة ما سبق فهمه 

ا ما قبل الفلسفة فهو األسطورة أو السديم.  دون تفكر"(٤١)، وأمّ

وهذا ما تنبه له أفالطون، وعن ذلك يقول ريكور: "مل خيلط بني الرش والوجود 
اجلسدي وأن يف االفالطونية رشاً بالظلم وهو رش خمتص بالنفس"(٤٢). 

يطلب  حني  االنسان  وأنّ  واملصري،  السعادة  بفكريت  الكالنية  ريكور  ويربط 
وبالنسبة  السعادة ككالنية معنى وقبول(٤٣).  فإن رغبته موجهة نحو  املعنى  كالنية 
النظرية  أجناس: الفضائل أربعة يف احلياة األخر للفارايب؛ فإن السعادة القصو
هي  النظرية العملية .فالفضائل والصناعات اخللقية والفضائل الفكرية والفضائل
معقولة  عليها حتتوي والتي املوجودات حتصل أن منها األقىص الغرض التي العلوم
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يشعر  ال حيث من أمره أول منذ لإلنسان حيصل ما منها العلوم هبا. وهذه متيقنا
وعن  بتأمل حيصل ما ومنها األول وهي العلوم حصلت أين ومن كيف يدري وال

وتعلم(٤٤).  تعليم واستنباط فحص

ولعل أهم متثالت الكالنية عند الفارايب(٤٥)، تتجىل يف احلروف التي تعني عنده 
يف  يُقال :كان كام العلم اليقينة وهو علم العلوم أو أم العلوم. وهذا علم الرباهني 
اليونانيني،  إىل انتقل ثم مرص أهل إىل صار ثم العراق أهل وهم الكلدانيني يف القديم
حيتوي  ما مجيع عن العبارة العرب .وكانت إىل ثم الرسيانيني إىل انتقل أن إىل يزل ومل
العريب.  باللسان ثم الرسياين باللسان صارت ثم باللسان اليوناين العلم ذلك عليه
به  فيلسوفا، ويعنون هلا املقتني احلكمة. ويسمون العلم اليونانيون يسمون هذا وكان

العظمى.  للحكمة واملؤثر املحب

بعد  ما  علم  يف  للفارايب  يُنرش  شامل  كتاب  "أول   ( احلروف  كتاب(  ويعد 
الثالث والرابع كانت كلمة  الطبيعة"(٤٦)، ومعلوم أن مفردة( احلروف) يف القرنني 
أو  اجلدل  أو  األفكار  هي  أي  وخواصها  طبائعها  يف  تبحث  عدة  لعلوم  موضوعة 

الفلسفة أو احلفر واألدوات وحروف املعاين. 

واحلروف بالنسبة للفارايب اسرتاتيجية أو بروتوكول وبرنامج للجدل الفلسفي 
السؤال  أساس  وهي  املقاالت  ثم  واملقوالت  األلفاظ  تنطلق  منها  التي  والقاعدة 
احلديثة  الفلسفة  تؤكده  ما  اللغة، وهذا  والتفكري وأصل  الفلسفة  الذي هو أساس 
حتى  االشياء  أفكار  نملك  أن   . واحد.  يشء  واملوضوعية  واملاهية  فـ"اليقني  أيضا 

نقيض عىل كل شك"(٤٧). 

 وما كان للفارايب أن خيوض يف هذا العلم لوال مناظرة متى والسريايف التي انترص فيها 
النحو عىل املنطق، فانرب الفارايب ينترص للمنطق، فألف هذا الكتاب، جميباً عن األسئلة 
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حول األلفاظ واملقوالت، جامعا املنطق باللغة، ومفرساً كتاب أرسطو( ما بعد الطبيعة). 
باحلرف(  الفهم للحروف، ويبدأ  نابع من كالنية  بالسؤال واملقوالت  واهتاممه 
أن ) ومعناها "الثبات والدوام والكامل والوثاقة يف الوجود ويف العلم باليشء"(٤٨)، 
وعنده" التام يف اجلامل هو الذي ال يوجد مجال من نوع مجاله خارجا منه وكذلك 
التام يف اجلوهر. . إذا كان األول تام الوجود مل يتمكن أن يكون ذلك الوجود ليشء 
آخر غريه، فإذا هو منفرد الوجود وحده فهو واحد من هذه اجلهة"(٤٩)وناقش مسألة 
اشرتاط حدِّ الكلمة أن يكون داالً عىل الزمان، بمعنى أن الزمان ال يفارق الكلمة 
أصال، ألن كثريا من الناس يظن أن كل اسم يدل أيضا عىل زمان إذ كان كل يشء 
عندهم يف زمان مثل: اإلنسان واحليوان لتخرج عنها األشياء التي إذا فهمت معانيها 
مل ينج معها يف الذهن الزمان رضورة، والكلمة مع داللتها عىل زمان املعنى تدل عىل 

موضوعه من غري ترصيح وتشارك يف ذلك األسامء املشتقة(٥٠). 
وأن ما يمنح املوجودات الديمومة هو تغريها وعدم ثباهتا" فألجل توفية العدل 
عل  يف هذه املوجودات مل يكن أن يبقى اليشء الواحد دائام عىل أنه واحد بالعدد، فجُ
بقاؤه الدهر كله عىل أنه واحد بالنوع. وحيتاج يف أن يبقى واحدا بالنوع اىل أن يوجد 
أشخاص ذلك النوع مدة ما ثم تتلف ويقوم مقامها أشخاص آخر من ذلك النوع 
"(٥١) وليس السمع والقول مها اللذان حيددان الكائن احلي  وذلك عىل هذا املثال دائامً
من حيث هو حي "ألن القول والتلفظ غري التمييز الذي هو النطق وتر كثريا من 

البهائم ال قول هلا وهي حية"(٥٢)
وعىل وفق هذه الرؤية تغدو الكالنية وظيفة بالنسبة ملجموع املوضوعات التي 
تشكل امتداده وكل مفهوم كامل هو جمموع هبذا املعنى وله عدد حمدد. وموضوعات 
املفهوم هي عنارص املجموع، بام جيعل الكالنية كمفهوم هي العمود الفقري، بينام 
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بشكل  األجزاء  مع  الكل  يتضايف  وهبذا  حمايثة،  مسطحات  هي  األجزاء  تكون 
دقيق، وال يشء يمنع املفاهيم من أن تصبح واحداً أو أن تصبح كليات عامة وتفقد 

خصوصيتها ولكن كذلك قد يفقد املسطح انفتاحه(٥٣). 

يعطي -٤ الذي  هو  كونه  اإلرادة،  فلسفة  يف  مكانة  له  مفهوم  البؤس/  مؤثرية 
"الفلسفة مادة تأملها ولكن ليس نقطة بدايتها، فكيف ننتقل من أسطورة اخلليط من 
امليتوس إىل اللوغوس"(٥٤). وير ريكور  الفلسفي من  بالغة البؤس إىل اخلطاب 

البؤس هو الرحم لكل فلسفة تصنع من الالتناسب إزاء انطولوجية اإلنسان. 

وينسب ريكور كال من فيدروس وأساطري الوليمة واجلمهورية إىل ما قبل مؤثرية 
البؤس، مؤكداً أن "اإلسطورة هي بؤس الفلسفة، وكل فلسفة عندما تريد التحدث 

عن االنسان هي فلسفة بؤس. هذا هو بالفعل وضع النفس البائسة نفسه(٥٥). 

وكان كارل ماركس قد تناول فلسفة البؤس ال من منطلق أهنا هي البؤس؛ وإنام من 
منطلق اقتصادي ير أنّ لكل مقولة اقتصادية جانبني يسء وحسن، فنابليون كان رجالً 
ل كثرياً من اخلري وفعل أيضا الكثري من الرش(٥٦). وأنَّ املرء" إذا كان جيد  عظيامً لكنه فعَ
يف املقوالت املنطقية جوهر كل األشياء؛ فإنه يتصور أنه جيد يف الصيغة املنطقية حلركة 
املنهج املطلق الذي ال يفرس فحسب كل األشياء؛ بل يتضمن أيضا حركة األشياء"(٥٧)

وتساءل ريكور إذا كان يف فهم البؤس فهام مؤثريا، فهل من املمكن استعادة هذه 
املؤثرية نفسها للفلسفة؟ وأجاب "أن عىل الفلسفة أن تدير ظهرها للمؤثرية، فتضع 
باعتامده  للمؤثرية  حدا  يضع  الذي  املتعايل  التفكر  عمل  هو  ذلك  وختتزهلا  هلا  حدا 
اليشء والشخص كمرجع له"(٥٨)لكنه باملقابل رفض فكرة سقوط اإلنسان باعتامد 
نظرة ثنائية ألخالقية العامل تنطلق من أن اإلنسان منقسم عىل نفسه بالالتناسب(٥٩)، 
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وهذا ما كان ماركس قد أكده مبينا أننا ما دمنا متمسكني بالعالقات الطيبة أو السيئة؛ 
فإن لدينا عالقة عدم تناسب ال عالقة تناسب، وأن الذي يريد التناسب الصحيح 

بالعودة للقرون املاضية وبوسائل إنتاج عرصنا؛ فإنه طوباوي ورجعي معاً(٦٠). 

أما مؤثرية البؤس فمن املمكن جتاوزها بالتخييل الذي هو عند الفارايب التجوز 
واملساحمة التي تستعمل يف الصنائع التي حيتاج اإلنسان فيها إىل إظهار القوة الكاملة 
يف غاية الكامل عىل استعامل األلفاظ، فيعرف أنَّ له قدرة عىل اإلبانة عن اليشء بغري 
أو  الثاين؛  باللفظ  عنه  العبارة  جتعل  بالذي  له  يكون  تعلق  ألدنى  به  اخلاص  لفظه 
به ولو يسريا من  له تعلق  ما  الذي خيص شيئا ما عىل  اللفظ  له قدرة عىل استعامل 
التعلق وليبني عن نفسه أنَّ له قدرة عىل أخذ اتصاالت املعاين بعضها ببعض، وأن يف 
جوهر  عن وبعدها ممتنعة، لضعفها عقولنا وقو أذهاننا االستعارة ختييال(٦١) ولكن
الوجود. وهذان  كامل من هو عليه ما وعىل التامم عىل نتصوره أن اليشء، من ذلك
يف  الوجود :أحدمها من األقىص الطرف يف اآلخر من هو منهام واحد كل الرضبان

النقص. غاية يف الكامل، واآلخر غاية

كنا  إذا ومضادهتا)(٦٢)أننا  الفاضلة  املدينة  أهل  آراء   ) رسالة  يف  الفارايب  وبنيّ 
كلام  إذ  األول،  اجلوهر عن يبعد جوهراً جواهرنا صارت باملادة،  ملتبسني نحن
أقرب  كنا كلام أننا وأصد. وذلك وأيقن أتم له تصورنا منه، كان جواهرنا قربت
نصري  بأن إليه أقرب نصري أتم، وإنام له ( أي اجلوهر) كان تصورنا املادة مفارقة إىل
يكون. ما أكمل يف أذهاننا منه املعقول يصري التامم عىل املادة فارقنا بالفعل .وإذا عقال

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مؤثرية البؤس تنحل مع فهم الزمان، فال 
الذي  باحلرف (متى)  الزمان يكون  متعاليا، والسؤال عن  الزمان  التفكري يف  يغدو 
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"يستعمل سؤاال عن احلادث من نسبته اىل الزمان املحدود املعلوم املنطبق عليه وعن 
هناية ذلك الزمان املنطبقتني عىل هناية وجود ذلك احلادث حسبام كان ذلك أو غري 

جسم بعد أن يكون متحركا أو ساكنا أو يف ساكن أو يف متحرك"(٦٣). 

ومل جيد الفارايب بني الزمان واملكان فارقاً، لكن سمة الزمان أنه متحرك وليس 
وجود  و"نسبة  األمكنة(٦٤)،  إىل  حمتاجة  األجسام  وأنواع  املكان.  يف  كذلك  احلال 
الزمان هو أن ينفعل اجلسم يف أين ما، فيحدث حينئذ الزمان الذي ينطبق عىل اليشء 
وينسب إليه ألجل انطباقه عىل وجوده، فهذه النسبة شبيهة بتلك النسبة أعني نسبة 
اليشء إىل مكانه. وأن يكون له هو نسبة ما، غري أهنا تكون دون أن يكون أين ما، فإذا 

كان كذلك كانت هذه النسبة متأخرة عن الوضع والوضع متأخر عن األين"(٦٥). 

وال مفاضلة بني املكان والزمان، فال الزمان حتت املكان وال املكان حتت الزمان، 
التي هي  املشرتكة  واملعارف  اخلواص  من  الزمان  أسبق يف  والعوام واجلمهور هم 
وصناعة  الكالم  صناعة  ومنها  العملية،  الصنائع  من  الزمان  يف  أسبق  رأي  بادئ 
"الفلسفة  حتى  له(٦٦).  وتابعتني  عنه  بالزمان  متأخرتني  الفارايب  رآمها  اللتان  الفقه 
املظنونة أو الفلسفة املموهة تقدمت بالزمان الفلسفة اليقينية وهي الربهانية. وامللة 

إذا جعلت إنسانية فهي متأخرة بالزمان عن الفلسفة (٦٧)

حتدده  الزمان  إىل  النظر  فإن  االنساين؛  السقوط  لفكرة  مضاداً  البؤس  كان  وألن 
مسألتان مها الرتكيب واالنحالل، "وأقل ما يقع عليه الرتكيب واالنحالل شيئان، ألن 
اليشء الواحد ال تركيب فيه وال انحالل وال جيوز الرتكيب والتحليل؛ إال يف الزمان 
وللزمان بدء، وبدؤه هو اآلن املحض وبدء اليشء غري اليشء والرتكيب والتحليل الذي 
حيدث بشيئني فقط؛ إنام يكون يف اآلن املحض والذي يكون ألشياء أكثر من اثنني إنام 
يكون يف زمان. وطول ذلك الزمان وقرصه يكون بحسب كثرة تلك األشياء وقلتها(٦٨)
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وللزمان واملكان صلة باألعراض واجلواهر، فال عرض بال مكان يسأل عن مكانه 
بأين، وال جوهر بال زمان يسأل عن زمانه بمتى، "فيدل عىل ذلك الزمان الذي كان فيه 
ذلك اجلوهر فجعله جنسا أيضا وصريه مقولة متى، ثم وجد اجلوهر أيضا يف أين"(٦٩). 

وألن احلركة والزمان ال هناية هلام، يصبح املعقول يف نفوسنا معقوال ناقصا، إذ 
ل الفارايب يف القو التي  كانت هي يف أنفسها موجودات ناقصة الوجود(٧٠). وفصَّ
تتحكم يف جسم   اإلنسان فالقوة الغاذية تغذيه، وتتلوها قوة خائرة هبا يتلف اجلسم 
فيقوم مقامه جسم آخر، وعربّ الفارايب عن هذه الديمومة بالقول: "أما أن يكون مع 
األشخاص أشخاص أحدث وجوداً منها حتى إذا تلف األول قامت هذه مقامها 
حتى ال خيلو يف كل وقت من األوقات وجود شخص ما من ذلك النوع، أما يف ذلك 
املكان أو يف مكان آخر. وأما أن يكون الذي خيلف األول حيدث بعد زمان ما من 
تلف االول حتى خيلو زمان ما من غري أن يوجد فيه يشء من أشخاص ذلك النوع. 

. فبهذا الوجه يدوم بقاء هذا اجلنس من املوجودات"(٧١). 

وهذا الفهم للديمومة عربَّ عنه ماركس بالعرض والطلب اللذين يضعان االنتاج 
واالستهالك أحدمها يف مواجهة االخر. فامركس ال يقرص البؤس عىل اآلالم التي 
تصاحب كل ميالد يف الطبيعة، وإنام البؤس(٧٢) هو الذي جيعل كل األمور التي ال 
للتبادل والتجارة كالفضيلة واحلب والقصيدة واملعرفة  تباع وال تشرت موضوعا 

والضمري لتقدر بقيمة ما. 

الالمتناهي يف الصغر/ رفض ريكور مفهوم (التفكر املتعايل) ورأ أن الطريق -٥
وظيفة  إىل  الالعصمة  فلسفة  يف  البؤس  ومؤثرية  اخلليط  أساطري  من  باالنتقال  هو 
التي  اللحظة  فمنذ  والفهم"  اإلحساس  بني  تفصل  التي  الكانطي  باملعنى  التخيل 
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طر اإلنسان، فالتفكر هو أساس. جمزئ شاطر يشء آخر هو  يتدخل فيها التفكر يُشْ
حدسياً  االستسالم  هو  والتلقي  األشياء  معنى  تعيني  وغري  األشياء  حضور  تلقي 
لوجودها التفكر هو السيطرة عىل هذا احلضور يف خطاب يعني عن طريق التسمية 
ويربط عن طريق اجلمل املنطوقة"(٧٣)، رافضاً بذلك اخليال املحض واصفاً إياه باحلد 
الثالث الوسيط الذي هو غري قابل للتفكر(٧٤)، ومثاله الضوء عند إفالطون الذي هو 

وسيط بني الظهور والقابلية عىل القول. 

وهلذا اقرتح ريكور مفهوم (الالمتناهي يف الصغر) بديالً عن التفكر املتعايل عىل 
الذي حيقق  البسيط هو  بمثابة (موناد)(٧٥)، حيث  انطالق هي  نقطة  أساس وجود 
واملنظور  االسم  ديالكتيك  يتحقق  واملتناهي  الالمتناهي  بني  وما  املتناهي.  القصد 
"التعايل من الداللة إىل اإلدراك ومن الكالم إىل املنظور هو الذي جيعل التفكري ممكنا 

بوجهة النظر كوجهة نظر"(٧٦). 

مدرسة  تعنيه  ما  وهو  السلبي)  بـ(اجلدل  التناهي  هذا  اودورنو  ويسمي 
احلركة  عن  تنفصل  ال  وهي  بعرصها  الفلسفة  تربط  التي  بالطوباوية  فرانكفورت 
الالمتناهية(٧٧) وكان دولوز قد شبّه الالتناهي بالسديم أو الفوىض chaos بسبب 
هو  مما  أكثر  السديم  يف  يرتسم  الذي  الشكل  هبا  يتالشى  التي  الالمتناهية  الرسعة 
اجلزئيات  كل  حيوي  فريض  ولكنه  عدماً،  وليس  فراغ  أنه  هبا  يتميز  التي  بالفوىض 

املمكنة ويستخرج كل األشكال املمكنة التي تظهر لتختفي رأساً بعد ذلك(٧٨). 

وبالنسبة إىل الفارايب؛ فإن التناهي يمثله املوجود الذي له ذات أو ليس له ذات، 
ا الذي ال تنقسم ذاته؛ فإنه ينبغي أن يقال فيه أحد أمرين: إما إنه موجود ال يوجد  وأمّ
وأما يقال عنه أن معنى وجوده هو انه موجود ويكون ال فرق فيه بني أن يقال أنه هو 
وجود وأنه موجود وأن له وجودا، فإذا كان غري منقسم، فمعنى وجوده أنه موجود 
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معنى واحد بعينه أو أن يقال فيه أنه موجود وال يوجد أو أنه موجود وال يوجد هو 
بوجه ما غري ذاته؛ بل موجود يوجد ذاته بعينها او يوجد هو املوجود بعينه(٧٩). 

ولكل موجود صورة تكون عىل ثالثة أنواع، "أحدها حصول الصورة يف احلس، 
العقل، والثالث حصول الصورة يف اجلسم"(٨٠)وكان  واآلخر حصول الصورة يف 
أفلوطني( ت ٢٧٠ م) قد أكد أن الوحدة هي ما حتقق يف كل يشء، بينام الوحدة النهائية 
لليشء يف نظر الفارايب تكمن يف ما سامه( املقوالت) "ألن كل واحد منها اجتمع فيه إن 

كان مدلوال عليه بلفظ، وكان حمموال عىل يشء ما مشار إليه حمسوس"(٨١). 

وإذا كان العلم الطبيعي ـ ومنه العلم املدين والعلوم النظرية ينظر يف ما هو يشء 
إعطاء  مع  األنواع(٨٢)،  ماهية  توجب  التي  املقوالت  سائر  ويف  إليه  املشار  هذا  من 
أسباب كل ما ينظر فيه؛ فإن الفلسفة تتقدمه بوصفها علم التعاليم الذي بعده يأيت 

علم( ما بعد الطبيعيات) الذي به يُصنع اجلدل. 

كمعانٍ  الوهم  بني  ق  يفرّ الفارايب  نجد  املحض،  اخليال  ريكور  رفض  وبإزاء 
ثوانٍ لليشء والوضع كمعان أولية لليشء، مؤكداً أن املقوالت ترتتب من األخص 
فاألخص واألعم فاألعم، فتكون األجناس عرشة عىل عدد املقوالت، بمعنى أن 
أعىل نوع يعم مجيع األنواع، ويكون اجلدل فيه بكيف وأين ومتى(٨٣)، و" أن األلفاظ 
تستعمل فيها بالنوعني مجيعا وأما الفلسفة واجلدل والسوفسطائية فال تستعمل فيها 
من  السوفسطائية  يف  استعمل  وما   . أوال.  وضعت  ألجلها  التي  األوىل  املعاين  اال 
االستعارة واملجاز فانام يستعمل ليوهم فيها اهنا استعملت عىل ما استعملت عليه 
عىل اهنا انام وصفت عليها من أول األمر وال يستعمل املستعار يف السوفسطائية عىل 

أنه مستعار؛ بل عىل أنه يف الوضع األول"(٨٤). 
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اخلامتة 

ال عجب أن ضمت كتب الفارايب ورسائله خمتلف النظريات التي انطوت عىل 
كم من املفاهيم واملصطلحات القابلة إلعادة البلورة والتحليل عىل وفق معطيات ما 
أتت به الفلسفات احلديثة، ومن ذلك فلسفة اإلرادة لبول ريكور بمفاهيمها اخلمسة 
البحثية  ومعطياهتا  الفارابية  الرؤية  منهجيات  يف  اتضحت  جتليات  هلا  وجدنا  التي 
وطرائق التأمل فيها. فأما الالعصمة والالتناسب فيتجليان يف مقوالت الفارايب عن 
نتفى اخلطأ ويتحصن اإلنسان منه. وأما اخلليط والوسيط  احلكمة والعلم اللذين هبام يُ
فيتالقيان مع تقسيم الفارايب لألشياء واألحوال كجواهر وأعراض بالتجانس وعدم 
الفارايب للحروف بوصفها علم  التجانس. وأما الكالنية فمفهوم يتجىل يف دراسة 
واإلبانة.  بالتجوز  التخييل  يف  الفارايب  عند  فتتضح  البؤس  مؤثرية  وأما  الرباهني. 

وأما الالمتناهي يف الصغر فمثاله املوجود بأنواعه الثالثة. 

وهبذه التجليات يتأكد لنا عمق املنجز الفلسفي الذي خلّفه الفارايب وسعة آفاقه 
اإلسالمية  الفلسفة  بني  ما  الفكر  طبائع  تقارب  وكذلك  وامليتافيزيقية،  الفيزيقية 

 .وفلسفة اإلرادة من جهة والفكر الفلسفي اإلنساين من جهة أخر

وإذا كان التحيل باإلرادة غري متوفر لإلنسان دوماً؛ فإن التطلع يظل مرشعاً للتحيل 
، بوصف اإلرادة هي أسُّ الفضيلة ومدماكها الروحي واملعنوي.  هبا فكراً وممارسةً
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هوامش البحث
ليفي، األسطورة واملعنى، ترمجة وتقديم د. شاكر عبد احلميد، ص٣٥.  ١)ينظر: شرتاوس، 
عنها  بدال  نستعمل  أن  ل  وفضَّ بالبدائية،  األوىل  الشعوب  وصف  شرتاوس  ليفي  رفض  وقد 
without او الشعوب دون  writing الكتابة عبارة ( الشعوب التي ال تكتب او دون مستو

مرحلة الكتابة).  
٢)املرجع السابق، ص٦٢.  

٣)ينظر: فراي، نورثروب، املدونة الكرب الكتاب املقدس واألدب، ترمجة سعيد الغانمي، ص 
٥٩، وما بعدها. علامً أن الطور الثاين للغة هو الطور العقيل الكنائي، والطور الثالث هو الطور 

الوصفي املادي.  
٤)من ذلك مثال ال حرصا ما ذهب اليه أ. ف. توملني الذي وقف عند فالسفة الفراعنة وبابل 
فالسفة   ) كتابه  يف  املسلمني  الفالسفة  عن  تغاىض  لكنه  والصني،  وزرادشت  وبوذا  وارسائيل 

الرشق )، ترمجة عبد احلميد سليم.  
٥)ابن خلكان، أبو بكر، وفيات األعيان وأنباء الزمان، م٤ /٢٤٩س س٧ـ٩. وقد كانت الفلسفة 

يف العصور العباسية تسمى ( علوم احلكمة ).  
٦)ينظر: ابن النديم، الفهرست يف أخبار العلامء املصنفني من القدماء واملحدثني وأسامء كتبهم، 

ص ٦٢ س س٨ـ٩
٧)البهي، حممد، الفارايب املوفق والشارح، ص ١٢.  

٨)دولوز، جيل، وغتاري، فليكس، ما هي الفلسفة، ترمجة ومراجعة وتقديم مطاع صفدي وفريق 
االنامء القومي، ص٣٦.  

نرصي  البري  الدكتور  عليه  وعلق  له  م  قدّ  ، احلكيمني،  بني  اجلمع  كتاب  النرص،  أبو  ٩)الفارايب، 
نادر، ص٨١.  

١٠)ينظر: ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص٣٥.  
١١)ينظر: املرجع السابق، ص٢٠.  

١٢)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص ٣٣.  
١٣)ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص ٢٧.  

١٤)املرجع السابق، ص٢١٢.  
١٥)املرجع السابق، ص ١٩٩.  

١٦)ينظر: املرجع السابق، ص ١٣٢.  
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١٧) الفارايب، أبو نرص، كتاب احلروف، حققه وقدم له وعلق عليه حمسن مهدي، ص ٦٧.  
١٨)البهي، املوفق والشارح، ص٦.  

١٩)الفارايب، كتاب اجلمع بني احلكيمني، ص٨٢.  
٢٠)املرجع السابق، ص١١٠.  

٢١)الفاريب، كتاب احلروف، ، ص٦٧ـ٦٨.  
٢٢)ينظر: سبينوزا، رسالة يف إصالح العقل، ترمجة جالل الدين سعيد، ص٣٨ ـ ٣٩.  

٢٣)ينظر: هيجل، فريدريك، فينومينولوجيا الروح، ترمجة وتقديم د. ناجي العونيل، ص١٤٤ ـ 
ص١٤٥.  

٢٤)املرجع السابق، ص١٤٦.  
٢٥)ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص٢٠٢.  

٢٦)ينظر: املرجع السابق، ص ٧٨ـ٧٩.  
٢٧)املرجع السابق، ص٨٣.  

٢٨)الفارايب، كتاب احلروف، ص ٨٧.  
٢٩)املرجع نفسه.  

٣٠)املرجع السابق، ص١٦٦ـ١٦٧.  
٣١)الفارايب، أبو نرص، كتاب يف املنطق، حتقيق الدكتور حممد سليم سامل، ص٢٦.  

٣٢)الفارايب، كتاب احلروف، ص١٨٥.  
٣٣)املرجع السابق، ص١٩.  

٣٤)ينظر: الفارايب، كتاب حتصيل السعادة، ١٢/٣.  
٣٥)ينظر: الفارايب، آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداهتا، ص ١٤ـ ١٥.  

٣٦)ينظر: سونتاغ، سوزان، حول الفوتوغراف، ترمجة عباس املفرجي السيام فصل ( يف كهف 
افالطون).  

٣٧)الفارايب، كتاب احلروف، ص٢٢٦.  
٣٨)الفارايب، أبو نرص، رسالتان فلسفيتان، حققه وقدم له وعلق عليه د. جعفر ال ياسني، ص 
٤٨. والرسالة االوىل هي مقالة فيام يصح وال يصح من احكام النجوم والرسالة الثانية هي مقالة 

يف جوابات ملسائل سئل عنها الفارايب.  
٣٩)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص٥١.  

٤٠)ينظر: ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص٨٧.  
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٤١)املرجع السابق، ص٣٠.  
٤٢)املرجع السابق، ص ٣٦.  

٤٣)ينظر: ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص ١١٧.  
٤٤)ينظر: الفارايب، كتاب حتصيل السعادة، ١٢/١.  

٤٥)ينظر: املرجع السابق، ١/١٢.  
٤٦)الفارايب، كتاب احلروف، ص٢٧.  

٤٧)سبينوزا، رسالة يف إصالح العقل، ص ٣٧.  
٤٨)الفارايب، كتاب احلروف، ص٦١.  

٤٩)الفارايب، آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداهتا، ص٣.  
٥٠)ينظر: الفارايب، كتاب يف املنطق، ص ٨ـ ١٠.  

٥١)الفارايب، آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداهتا، ص١٧.  
٥٢)الفارايب، رسالتان فلسفيتان، ص٨١.  

٥٣)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص١٤٥ ـ ٥٥.  
٥٤)ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص٤٥.  

٥٥)ينظر: املرجع السابق، ص٣٠ ـ٣٣.  
٥٦)ينظر: ماركس، كارل، بؤس الفلسفة رد عىل فلسفة البؤس لربودون، نقله اىل العربية حممد 

مستجري مصطفى، ص١٦٧ـ ١٦٨.  
٥٧)املرجع السابق، ص١٦٢.  

٥٨)ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ص١٢٩.  
ارسطو  عىل  يركز  ما  كثريا  ريكور  أن  بالذكر  وجدير   .١٢٤ ص  السابق،  املرجع  ٥٩)ينظر: 

وافالطون لكنه ال يذكر ايا من فالسفة الرشق.  
٦٠)ينظر: ماركس، بؤس الفلسفة، ص١٠٧ـ١١٠.  

٦١)الفارايب، كتاب احلروف، ص ٢٢٦.  
٦٢)الفارايب، آراء اهل املدينة الفاضلة ومضاداهتا، ص ٦.  

٦٣)الفارايب، كتاب احلروف، ص٦٢.  
٦٤)ينظر: املرجع السابق، ص٦٢.  

٦٥)املرجع السابق، ص ٨٣ـ٨٤.  
٦٦)ينظر: املرجع السابق، ص ١٣١ ـ١٣٤.  
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٦٧)املرجع السابق، ص١٣١.  
٦٨)الفارايب، رسالتان فلسفيتان، ص٨٤.  

٦٩)املرجع السابق، ص١٠٠.  
٧٠)ينظر: الفارايب، آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداهتا، ص ٦.  

٧١)املرجع السابق، ص ١٨.  
٧٢)ينظر: ماركس، بؤس الفلسفة، ص٦١ ـ٧١

٧٣)ريكور، فلسفة االرادة االنسان اخلطاء، ص ٤٧.  
٧٤)ينظر: املرجع السابق، ص٧٢.  

٧٥)املوناد مفهوم اجرتحه اليبتز وعنى به العوامل املمكنة للتعبري عن العامل.  
٧٦)املرجع السابق، ص ٦٣.  

٧٧)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص١١٢.  
٧٨)ينظر: املرجع السابق، ص ١٢٩.  

٧٩)ينظر: الفارايب، كتاب احلروف، ص  ٢١٩.  
٨٠)الفارايب، رسالتان فلسفيتان، ص ١٠٣.  

٨١)الفارايب، كتاب احلروف، ص٦٤.  
٨٢)املرجع السابق، ص٦٨.  

٨٣)ينظر: املرجع السابق، ص٦٨ ـ٧٢.  
٨٤)املرجع السابق، ص١٦٤. 
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املصادر و املراجع
وفيات *  .١٩٧٨ بكر.  أبو  خلكان،  ابن 

حققه  الرابع.  املجلد  الزمان:  وأنباء  األعيان 
الدكتور إحسان عباس. دار صادر: بريوت. 

العلامء * أخبار  يف  الفهرست  النديم،  ابن 
املصنفني من القدماء واملحدثني وأسامء كتبهم: 

حتقيق رضا جتدد املازنداري.  
املوفق * الفارايب   .١٩٨١ حممد.  البهي، 

والشارح: القاهرة. ط١. 
توملني، أ. ف. د. ت. فالسفة الرشق: ترمجة *

دار  أدهم.  عيل  مراجعة  سليم.  احلميد  عبد 
املعارف: القاهرة، ط٢. 

* .١٩٩٧ فليكس.  وغتاري.  جيل.  دولوز، 
ما هي الفلسفة: ترمجة ومراجعة وتقديم مطاع 
الثقايف  املركز  القومي.  االنامء  وفريق  صفدي 

العريب: بريوت. ط١. 
اإلرادة * فلسفة   .٢٠٠٨ بول.  ريكور، 

الدين.  نجيب  عدنان  ترمجة  اخلطاء:  اإلنسان 
املركز الثقايف العريب: املغرب. ط٢. 

سبينوزا، ١٩٩٠. رسالة يف إصالح العقل: *
اجلنوب  دار  سعيد.  الدين  جالل  ترمجة 

للنرش: تونس. 
حول *  .٢٠١٣ سوزان.  سونتاغ، 

دار  املفرجي.  عباس  ترمجة  الفوتوغراف: 
املد: بريوت. ط١. 

األسطورة *  .١٩٨٦ ليفي.  شرتاوس، 
احلميد.  عبد  شاكر  د.  وتقديم  ترمجة  واملعنى: 

مراجعة د. عزيز محزة. سلسلة املئة كتاب. دار 
الشؤون الثقافية العامة: بغداد. ط١. 

الفاضلة * املدينة  الفارايب، أبو نرص. آراء أهل 
ومضاداهتا. 

حققه * فلسفيتان:  رسالتان   .١٩٨٧ ـــــــ، 
دار  ياسني.  ال  جعفر  د.  عليه  وعلق  له  وقدم 

املناهل للنرش والتوزيع. ط١. 
ـــــــ، كتاب حتصيل السعادة: . *
احلكيمني: * بني  اجلمع  كتاب   .١٩٨٦ ـــــــ، 

نادر.  البري نرصي  الدكتور  قدم له وعلق عليه 
بريوت: ط٢. 

ـــــــ، ١٩٩٠. كتاب احلروف: حققه وقدم *
املرشق:  دار  مهدي.  حمسن  عليه  وعلق  له 

بريوت. ط٢. 
حتقيق * املنطق:  يف  كتاب   .١٩٧٦ ــــــــ، 

الكتب:  دار  الدكتور حممد سليم سامل. مطبعة 
بريوت. 

* الكرب املدونة   .٢٠٠٩ نورثروب.  فراي، 
سعيد  ترمجة  واألدب:  املقدس  الكتاب 

الغانمي. منشورات اجلمل: بريوت. ط١. 
الفلسفة * بؤس   .٢٠١٠ كارل.  ماركس، 

إىل  نقله  لربودون:  البؤس  فلسفة  عىل  رد 
العربية حممد مستجري مصطفى. دار التنوير: 

بريوت. ط٤. 
فينومينولوجيا *  .٢٠٠٦ فريدريك.  هيجل، 

الروح: ترمجة وتقديم د. ناجي العونيل. املنظمة 
العربية للرتمجة: بريوت. ط١. 




