
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  177)، ص 2000(صيف  43، العدد 11المجلد  ،الفلسطينيةمجلة الدراسات 

 

1 
 

  يف حقائق الوجود
  حممود يوسف خضر

  صفحة. 156. 1999أبو ظبي: اجملمع الثقايف، 
  

ماتت الفلســــــــــفة يف أوروبا بعد هايدغر موتاً شــــــــــبه تام. وجميع "الفالســــــــــفة" الذين 
رّاح  للفلســـــــفة وللنصـــــــوص الفلســـــــفية. وجتاوزاً، يمكن جاؤوا بعده مل يكونوا أكثر من شـــــــُ

القول، بشــــيء من التحفظ، إن جان بول ســــارتر هو آخر الفالســــفة يف أوروبا. وبعده، يف 
الزمن، كفت أوروبا عن التفلســــــــــف إىل حد بعيد، وانحســــــــــرت الفلســــــــــفة، ثم أخلت مكانها 

لطب ة يف اللعقل العلمي احملض الذي يقود اليوم مصـــــــــير البشـــــــــرية بمكتشـــــــــفاته املذهل
والغذاء والفلك واملعلومات واالتصــــــال. حتى إن فالســــــفة من عيار لوي ألتوســــــير وكلود 
ليفي شـــــــــــراوس وروالن بارت صــــــــــــاروا كلهم من الذاكرة القريبة لتاريخ األفكار. وبعد 
ميشال فوكو وجان زيغلر وجاك دريدا وهابرماس فإن أحداً ال يعثر على مفكرين كبار، 

إبادة األفكار وانزواء "الفالســفة". غير أن املشــتغلين بالفلســفة،  كن هذا العصــر هو عصــر
وال ســـــــــيما يف اجلامعات، ما انفكوا يجاهدون إلعادة االحترام إليها باعتبارها ضـــــــــرباً 
من التفكير الشــــــــــــامــل الــذي ينظر إىل املشـــــــــــكالت اإلنســــــــــــانيــة الكبرى نظرة تغــاير العلم 

م االجتماع اإلنساين أي أهمية، بل إن جل احملض الذي ال يعير األفكار اجملردة ومفاهي
غايته هو االكتشـــــــــــاف واملعرفة واملزيد من االكتشـــــــــــاف واملعرفة. ويف تاريخ األفكار، 
اســـتفادت الفلســـفة كثيراً من مكتشـــفات العلم، بينما مل يســـتفد العلم من األفكار الفلســـفة 

 بينما ميدان الفلســـفة هو إالّ النزر اليســـير؛ فميدان العلم هو احملســـوســـات املاثلة أمامنا،
عــامل مــا وراء احملســـــــــــوســـــــــــــات احملتجــب عن أعيننــا (امليتــافيزيقــا). والعلم يتبع الطرق 
التجريبيــة يف إثبــات فرضـــــــــــيــاتــه، بينمــا الفلســـــــــــفــة تتبع احملــاكمــات املنطقيــة والتــأمــل 

  العقلي.. إلخ من أجل صوغ مفهوماتها اجملردة.
ألذهان، وقليلة الشـــــــــــيوع. وفيما عدا ظلت الفلســـــــــــفة يف العامل العربي غريبة على ا

بعض األسماء املعدودة، مل يعرف الفكر العربي كتابة فلسفية معمقة وذات جذور. حتى 
إن أســـــــــــتاذاً للفلســـــــــــفة من طراز صـــــــــــادق جالل العظم مل يكتب فيها الشـــــــــــيء الكثير، عدا 

عض بأطروحته للدكتوراه عن بيرغســـــــــــون وحواراً يدافع فيه عن املادية الديالكتيكية و
احملاضـــرات التعليمية يف الفلســـفة األوروبية املعاصـــرة. ومثله عبد الرحمن بدوي الذي 
وضــــــع ما يربو على املئة كتاب يف شــــــتى حقول املعرفة، والذي يحلو للكثيرين اعتباره 
فيلســـــــــــوفــاً، مل يكتــب إالّ كتــابــاً واحــداً يف الفلســـــــــــفــة هو "الزمــان الوجودي" (فضـــــــــــالً عن 

يف هذا املناخ يأتي كتاب الباحث حممود خضر كشمس شباطية "موسوعة الفلسفة"). و
  "حقائق الوجود" املنسية.	ناعمة تعيد تذكيرنا بـ
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م الكاتب كتابه إىل ثالثة أقســــــــــــام: "حول احلياة" و"حول الفلســـــــــــفة" و"حول  يقســـــــــــِّ
اإلعدام". إنه ثالثة مباحث يف االجتماع والفلســـــــفة والقانون. فيتحدث يف القســـــــم األول 

ضــــــيلة الناقصــــــة" وعن "الزمن الضــــــائع" وعن "عامل بال جريمة" يف رحلة ممتعة عن "الف
تبدأ من األســــــطورة اإلغريقية حتى العصــــــر احلايل، حيث ينبري لتكثيف آرائه يف "بيان 
ا القســـــــــــم الثــاين فيصـــــــــــطفيــه للكالم على الفلســـــــــــفــة  إىل القرن احلــادي والعشـــــــــــرين". أمــّ

الكبرى، كاأليونية والفيثاغورية واإليلية والفالســــــــــفة، فيتحدث عن املدارس الفلســــــــــفية 
والذرية والسفسطائية، ثم ينثني إىل احلديث عن الفيلسوف العظيم هيراقليطس صاحب 
القول املأثور واملشهور: "إنك ال تستطيع أن تخوض يف مياه النهر مرتين"، وعن سقراط 

شـــــــــائق عن وأفالطون وأمبادوقليس وأنكســـــــــاجوراس. ويختتم كتابع يف مبحث قانوين 
.   اإلعدام قديماً وحديثاً
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