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  المحتويـاتالمحتويـات
 

 املقدمة : من فلسفة )األان( إىل حكمة )الذي هو( ـ فكرة التأسيس .
 موجز يف تعريف الفلسفة وإشكالياهتا .

 اجللسة األوىل :
 ـ حملة عن املصادرة يف إثبات واجب الوجود_ الفارايب .

 ـ حملة عن االانوية عند أر سطو.
 ـ حملة عن ظهور األان عند لوك وبركلي .

 ـ )اخلدعة امللوكية( ألفالطون .
 ـ حملة عن األان عند سبينوزا .

 ـ الشياطني يتفاءلون أبعمال اإلنسان .  
 اجللسة الثانية:

 كيفية قيامه ابلتضليل .ـ الشيطان يتحدث عن  
 ـ طبيعة اإلنسان : الشيطان والفناء  .

 ـ املكون األول املزدوج الطبيعة : ) بديل نظرية صدور الواحد من الواحد ( .
 ـ ابتكار املكون األول للزمان واملكان .

 ـ التخريج الفلسفي لظهور الزوج من عدم عن طريق حقيقة ) الذي هو وحده ( .
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 لها .ـ الذاتية ومشاك
 ـ العلم والفلسفة : بيكون .

 ـ ظهور األان عند هوسرل وسبينوزا .
 ـ املغالطة األانوية لديكارت : فناء األان وحدية .

 ـ الصفة الالوجودية لألان .
 اجللسة الثالثة : 

 ـ استضافة الشياطني لكبري شياطني األنس .
 .ـ احلديث عن الوجود يستلزم احلديث عن العدم : أتسيس جديد 

 ـ العقل واإلرادة : النفس .

 ـ حشرة تفن ِّد تعاريف الفالسفة ) لإلنسان ( يرصد املارد أقواهلا .

 ـ النفس بعد املوت : نقد افلوطني وأرسطو وسقراط .
 ـ  املعاد النفسي واجلسماين : تناقضات ابن سينا .  

 ـ اجللسة الرابعة :
 ـ   اآلهلة املتعددة واحلرية .

 لنفسه يعني الشيطان على عمله .ـ  خداع اإلنسان 
 ـ  مذكرات الشيطان عن الغزايل .

 ـ  مارد خيتطف حماورة حكيمني يف جبال الصني .
 ـ  الشياطني يناقشون احملاورة العجيبة .

ـ  أتسيس األخالق على مبدأ التناقض اجلوهري وتفنيد األخالق املعلبة للفالسفة القائمة 
 على العقل ومبدأ عدم التناقض .

 ـ  املعىن اللغوي للوجود .
 ـ  مصادرات الشريازي حول  حتقق الوجود .
 ـ  مصادرات نصري الدين الطوسي والكاتيب .

 ـ  رئيس الشياطني حيرج الشيطان إببطال الربهان على واجب الوجود .
 ـ  مصادرات الفارايب .
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 ـ  حماورة أخرى يرصدها الشيطان للحكيمني موضوعها ) التحامق ( .
 عقل واحلركة. تفنيد آخر للديكارتية .ـ  ال

 اجللسة اخلامسة :  
 ـ  إشكالية الزمان : مغالطات للفالسفة يف الزمان واملكان .

 ـ  مغالطة انعدام الدواعي عند هللا خللق اخللق : أتسيس فكرة ال تناهي ) دواعي الكمال ( .
 ـ  حملة إىل تناوب الوجود والفناء .

 ني والفالسفة يف القدرة واإلرادة والفعل  .ـ  مصادرات أخرى للمتكلم
 ـ  أتسيس فكرة ) الفعل يستلزم  عدم  فعل عدمه ( .

 ـ  الشيطان يفند الفارايب لتحديده الكون.
 ـ  الشيطان يضرب مثالً لعمله مع اإلنسان مقابل الرسل .

 ـ  أتسيس لغوي للحدوث ) مغالطات الفالسفة .
 (.ـ  إبطال اصطالح ) العلة األوىل 

 ـ  اآلهلة املتعددة عند الصوفية . ) حملة إىل سكريتان وابسكال وكلي (.
 ـ  عداء املادية للمادية ، مكيدة كارل ماركس وأجنلز .

 ـ  املعرفة واالختيار ) املعقول ال يعقل غريه (~ أتسيس جديد .
تناقض ـ  استحالة حصول االثنني من الواحد ، واستحالة حصول االثنني بغري الواحد )ال

 اجلوهري النهائي ( ـ تفنيد الفيض والصدور .
 ـ  حصول العلم اليقيين مبجهولية الواحد املعلوم ) الذي هو( .
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   املقدمةاملقدمةاملقدمة
 

يلة  بني يعرض  هذا الكتاب احلل الفلسفي اجلديد من خالل مناقشات متخَّ
ن من عدٍد من اجللسات ، يستعرضون فيها إجنازاهتم التارخيية يف  الشياطني يف مؤمتر هلم مكو 

مضمار الفلسفة وما حققوه من نتائج لتضليل اإلنسان عن احلقيقة خالل حبثه الدؤوب 
عنها وحيث يفعلون ذلك فان احلقيقة تظهر واضحًة جليًة يف حماوراهتم ، إذ يتوجب عليهم 

 لتضليل اإلنسان عن احلقيقة أن يكون هلم علٌم هبا .
فصل فصاًل اتمًا بني املعرفة واألخالق وهذا وحده جزٌء من احلل  اجلديد فهو ي

،فيجعل املعرفة يف خدمة األخالق سيئًة كانت أم حسنًة . لكن عملية حتديد ما هو حسن 
وما هو قبيح ترجع إىل العقل إبانبة من )األان ( أو الذات ،فقرارات العقل غري متحررة من 

 سلطة الذات .
ليتمكن العقل من القيام ابحلكم لذا يتوجب حترير العقل من سلطة  األان أواًل 

 مستقاًل وتلك أول مرحلة من مراحل التمهيد للحل  الفلسفي معرفياً .
تظهر احلوارات أن ما حصل يف الفلسفة جبميع أقسامها هو العكس ، فقد متَّ   ُ

 تطوير األان ليقوم أبكرب قدٍر من االستالب للعقل وحلريته يف احلكم .
 متوج هاً إىل األشياء كما فعل ديكارت ـ هيوم ـ هوسرل إذن فالشك  ال خيرج من األان

ـ هيجل أو كانت ، يف تطوير املثل األفالطونية على املنطق االرسطي ـ وال كما فعل مجيع 
نطِّقة العقل نفسه قبل  مة إعادة مِّ فالسفة املشرق ، إذ يوجب احلل  بناءًا على تلك املقد 

ته نفسها حذرًا من أن يكون األان قد تدخ ل يف التسليم مبنطِّقِّه وإجراء التشكيك أبوليا
 حتديدها .

يعرض احلل صورًا ملونة متعددة لتعظيم ) األان ( من خالل احملاورات إلثبات وحدة 
املنطلق يف التفكري الفلسفي برم ته ، فهو تفكرٌي متوحٌد ابألان ولذلك فإن العرض يلغي 

وعهما . فكلها عنده فلسفات ال ختتلف إال  التقسيم السابق للفلسفة إىل مادية ومثالية وفر 
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يف طريقة تعظيم األان ، فهي مجيعًا تنطلق من الذات لفهم الوجود ومن مث  املوجد أو من 
 الذات للربهنة على املوجد مث الوجود .

ويكمن احلل الفلسفي اجلديد يف ضرورة انعكاس العالقة بني اإلنسان واآلخر ، 
نسبية التناقض ( ، فتعمل هذه النسبية على تعزيز ) مبدأ حيث يضع مبدًأ جديدًا هو ) 

عدم التناقض ( ـ كونه املبدأ املرتبط ابلعالقات اخلارجية واحلاكم على حركتها يف الزمكان . 
بيد أن هذا املبدأ هو خلدمة )التناقض( األساسي يف التكوين الوجودي وهو ابلطبع ال 

عيه املادية  ، واليت هي يف هذا احلل لون من ألوان املثالية ال عالقة له ابلتناقض الذي تد 
 غري .

املادة هي كل شيء يف هذا العامل ولو كان مثة فكر مادي فعاًل لكان هو تلك 
 احلكمة اليت ال ميكن ختطئتها أبية حال ، إذن فللمادة يف هذا احلل معىن آخر .

لتناقض اجلوهري . عدم التناقض إذن هو مبدأ عام خلدمة املبدأ األساسي الذي هو ا
 وبني هذين املبدأين تناقٌض . فالتناقض األخري هو سر هذا الوجود .

وملا كان التفكري الفلسفي حبثًا عن احلقيقة اليت وراء احلركة . فإنه يتوجب إلدراك 
هذه الغاية أن يستخدم التناقض يف فكرة احلل وعدم التناقض يف خطوات احلل ـ فعليه أن 

وهري ملا هو جوهري ، فاحلل يكمن يف فكرة التناقض بيد إن خطواته يستخدم التناقض اجل
دث تناقضًا جديدًا كلما توق ف عن  تتم مببدأ عدم التناقض ، ولذلك فإن عليه أن حي 
البحث أو وجد توقفًا يف عمل مبدأ عدم التناقض . وحينما يصل إىل مرحلة تساوي 

نه يتمكن من احلصول على ) علم ( األطراف وال يقدر على جتاوزها بتناقٍض جديد فإ
 ابجملهولية وهذا هو املطلوب أخريا .

 وسوف أوضح اآلن ابختصار ما  تنطوي عليه  هذه العملية :
إن البحث عن األان ـ حقيقته ووجوده ـ يستلزم يف البدء إلغائه ، وهذه العملية جتاري 

دة الفالسفة مجيعًا . ففي األساليب العلمية يف علوم الطبيعة وهي خبالف ما جرت عليه عا
العلم التجرييب يتم تثبيت أحد املتغريين لرصد املتغري اآلخر وهذا هو السر الوحيد يف تطور 
العلوم مجيعا وهو يف األصل روح الرايضيات . فالتثبيت ليس له أي معىن فيزايئي سوى 
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ال تتوقف ابلفعل  اإللغاء ألنه يوقف احلركة ابلفرض والذي هو نقيض هلا يف اخلارج فاحلركة
 وإمنا ابلفرض .

إذن العلم التجرييب يستخدم فكرة التناقض ويتوصل إىل احلل خبطوات على مبدأ 
عدم التناقض ولكنه ال حيصل على علم جوهري الن التناقض بني الفكرة واحلل ليس 
 جوهراًي ، فإن افرتاض توقف حركة أحد املتغريين هو افرتاض جيري على احلركة ولذلك فإن

 النتائج ال تتجاوز احلركة .
إذن يتوجب ملعرفة األان إجراء تناقض جوهري أوال . وملا كان الطرف اآلخر ال ميكن 
السيطرة عليه ، وال فرض أي شيء خيصه فيبقى احلل يف تثبيت الطرف األول أي إلغاء 

ل وينظر األان .ومعىن ذلك إن األان ولكي يتعرف نفسه ينبغي له أن يلغي نفسه يف فكرة احل
لآلخر . فاحلل ال يبدأ ابالان بل يبدأ ابل)هو( .  عند إلغاء األان تظهر حقيقة اآلخر وعند 
الرجوع ملالحظة األان امللغي جيده قد أصبح حقيقة وجودية أبدية ، لذلك يتمكن األان من 
السيطرة على أالنوات األخرى أو التخلص من أالنوات املضادة أو االستفادة من أالنوات 
اليت ختدم صفته األبدية حبسب قدرته يف اإللغاء أو عدمه فكلما مت إلغاء أكرب لالان مت ت 

 السيطرة بقدرِّه على مجلٍة من املوجودات إلغاء أو استحواذا عليها .
لكن يتوجب معرفة الطرف اآلخر يف هذه العملية أي ) الذي هو ( . فان 

ة وجعِّل أحدها مركزًا مقاباًل لالان هو املوجودات تشرتك مع األان يف مجيع خصائص احلرك
 إلغاء للجميع مهما كان ذلك املوجود بعيدًا .

وهنا يقدم احلل األسلوب التجرييب ، فالذي هو يف عالقته ابالان موضوع خاضع 
للتجربة وإن كان الذي هو ال خيضع هلا ، فالعالقة خاضعة للتجربة بيد أن أحد طرفيها غري 

احدًا من املوجودات املعلومة .ويف العلم التجرييب أمثلة ال حتصى خاضع هلا ، ألنه ليس و 
عددًا ملثل هذا النوع من العالقة اليت يكون فيها أحد األطراف جمهواًل ابملر ة وال خيضع ألي 
قياس فيكفي تسميته فقط .وهنا تظهر احلرية أبجلى صورها من حيث أهنا حقيقة أولية 

برهان خارجي ، وذلك من خالل ارتباطها مبعلوم ال يعرف  فهي برهان لنفسها وال حتتاج إىل
والذي امسه ) هو ( . إن إلغاء اآلخر ال ينتج منه سوى إلغاء األان الن ) الذي هو ( هو 

 الطرف األول املمسك ابالان .
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ومن هنا فإن الفلسفة البد أن تكون تناقضاهتا فاضحة وأوهامها خمزية وهي تتحرك 
وال تفعل مثل ما يفعل مجيع العقالء حينما يريدون معرفة موضع ما  من اخلارج إىل الداخل

إذ البد هلم من إلغاء وجودهم يف املوضع األول والتحرك إىل املوضع اآلخر . بينما يقوم 
الفالسفة بعمل معكوس حينما يقول أحدهم ) أان ( يف البدء ويزعم بعد ذلك أنه كشف 

 ات خالل احملاورات يف املؤمتر اخليايل هذا .عن حقيقة اآلخر .إذن تظهر تلك التناقض
إن إلغاء األان هو استمرار لوجوده وكشف لألشياء احمليطة به ، وهو حتقيق حلريته 
الذاتية . كما أن مبادئ ) األان وحدية( أو ) األان الديكاريت ( أو ) األان املتعايل ( هي 

 . ذلك الن )الذي هو ( ال تسمح مبادئ تدمريية  شيطانية نتيجتها الوحيدة هي فناء األان
طبيعته الذاتية بوجود أان غريه إال يف حالة واحدة هي أن يكون هذا الغري متناقضاً وثنائيًا يف 
عالقته ابلذي هو أي يفىن من أجل أن يبقى الن ) الذي هو ( مستحوذ على الوجود ، 

ة وجودية ، ألهنا تريد لذلك فإن تلك املبادئ الفلسفية هي مبادئ فنائية ليست هلا أي صف
أن تتصف ابلوجود من حيث تريد إلغائه إبلغاء التناقض اجلوهري واإلبقاء على مبدأ عدم 

 التناقض وحده .
فأان حر حبدود معينة وتلك حقيقة يؤكدها املوت ولذلك يستحيل معرفة األان 

عالقة ، وال ومتكينه من توسيع نطاق حريته إال ابعتبار الطرف اآلخر الذي يتحكم هبذه ال
سبيل إىل هذا االعتبار إال ابلتجربة وال طريق للتجربة إال إبيقاف أحد الطرفني وال ميكن 

 ذلك إال إبيقاف طريف ) أان ( ، وهو الطرف الوحيد املمكن إلغاءه .
إذن يقدم احلل  اجلديد مقرتحه الضمين وهو أن العالقة مع هللا خاضعة للتجربة وإن  

ـ فإن الطرف اآلخر خيضع هلا وهو األان .ومن جهة أخرى فإن هيكل  كان هللا ال خيضع هلا
هذه القصة إن صحَّ تسميتها قصة أو رواية فلسفية يشري إىل احلل من جهات أخرى من 
خالل حركة الشخوص وعالقاهتم ببعضهم البعض وعالقاهتم كمجموع مع رئيس املؤمتر الذي 

إن نطوي على عالقات التناقض وعدم التناقض .هو كائن خمتلف عنهم متامًا فاهليكل العام ي
إلغاء األان يعين إلغاء األشياء بينه وبني ) الذي هو ( ـ فاملسافة تكون معدومة عند إلغاءه متامًا 
بيد إن هذا اإللغاء ودرجته مرتبطة ابالختيار والتجربة ، وعند الرجوع إىل األان لبعثه من 
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اءها فهو إذن يلغي مركزه ال يلغي وجوده وإمنا يرحل جديد مير جبميع املوجودات اليت مت إلغ
 وخالل رحلته يكشف مجيع املواضع مبا يف ذلك موضعه هو .

إذن  فالعالقة هنا متناقضة بنفسها وهي خبالف احلل املثايل الذي يلغي الوجود 
 برمته ) وينطوي على األان ( حسب تعبري أحدهم  ، فهو يتدرج من األان إىل العامل مث هللا

ن االان  أواىل هللا مث العامل ، بينما احلل اجلديد يبدأ ابلذي هو بعد إلغاء األان . فالرجوع ميك 
 من إدراك العامل ألنه مير به مفرتضاً توقفات متالحقة مع ) الذي هو ( .

يتم أيضًا من خالل هذه احملاورات اإلجابة على املسائل األساسية اليت أاثرها 
ال يدخل يف التفاصيل ألنه يقوم إببطال رؤوس هذه املباحث أو  الفالسفة بيد إن احلل

حتويل وجهتها لذلك فال حيتاج إىل مناقشة تلك التفرعات . نعم ميكن للباحثني االستفادة 
 من احلل للمضي قدماً يف حتقيق وتنقية الفروع األخرى أو التوسع يف احللول املطروحة .

فة ، ذلك الن األان يتمكن من إدراك العامل إن نتائج احلل اجلديد هي مطلوب الفلس
إبلغاء نفسه مقابل الذي هو فيحصل على التعظيم والتعايل الفعلي الن مسافة اإللغاء غري 

 متناهية .
هذا يعين أن احلل يرفض التعبري عن هللا بعبارة غري املتناهي إذ أن ) الذي هو ( جيب 

ال متناهيًا وهذا هو غاية العلم على حدود أن يكون ) أكرب ( دومًا من أي حتديد وإن كان 
الكون أي جمهولية ) الذي هو ( ـ فإن ذلك من شأنه تفسري اجملهولية خالفًا إلمجاع 
الفالسفة والصوفية ، كما يرفض احلل تسميته ابلعلة األوىل . فالعالقة به والعامل أبكمله 

 مواضيع للبحث إال ه َو .
ح فلسفي موجز ألول مفردتني من سورة وميكن القول إن هذا الكتاب هو شر 

اإلخالص ) التوحيد ( أي     ) قل هو ( . إذ يكمن احلل يف هذه العبارة فهي تقتضي 
بصيغة األمر هذه .. النقيض : ) ال تقل أان ( ، ولذلك فإن فعل األمر ) قل ( إمنا هو 

جوده ، ومعىن ذلك إن أتكيد على اجملهولية واستمرار إللغاء األان ، إذ إبلغائه فقط حيقق و 
الذي هو ليس موضوعًا للبحث وإمنا عالقته ابالان هي موضوع البحث خالفًا أيضًا إلمجاع 
الفالسفة ، ففي البدء يتوجب أن تقول ) هو ( مث جتري البحث ، فكل املوجودات 

 ابستثناء ) الذي هو ( تصلح للبحث وكذلك عالقاهتا معه .
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أتسيس فلسفي . أي أنه حيتاج إىل علم ابجملهولية  بيد إن هذا ) اجلهل ( حيتاج إىل
فهذا الكتاب ي ظهر العلم ابجملهولية يف أواخر صفحاته . إذن ) قل هو ( تستلزم وجود 
النقيض : ) ال تقل أان ( ويعتربها هذا املبحث مفتاحًا للحل امليتافيزيقي بكامله . لكن 

ن خالل بقية العبارات يف السورة التوصل إىل التأسيس الفلسفي لـ : ) قل هو ( يتم م
املكونة من سطر واحد . هذا السطر  تعادل قيمته الفكرية ثلث الكتب املنزلة حسب 

 الرواايت وهذا ليس ابلغريب ما دام  يبدأ بـ : )قل هو ( .
ومن هنا يفوز شيطان خامل الذكر على مجيع الشخوص الذين متكنوا من شرح 

وقفوا عند ) قل هو ( ، ألهنم مل يقوموا بتأسيس تناقض العبارات بصورة صحيحة ولكنهم ت
جديد بعد هذا التوقف . إن ظهور احلل على ألسنة الشياطني حياول إبراز مفهوم التجربة 
الذاتية واحلرية ، فالعقل يعمل حبسب أوامر الذات ولذلك ميكن أن يكون الويل والشيطان 

دات ال ختضع للشيطان وختضع للويل على مستوى واحد من معرفة احلقيقة ، لكن املوجو 
مبا يف ذلك الشيطان نفسه ، الن االختيار الذايت املختلف جيعل املعرفة يف خدمة متطلبات 
الذات عند الويل خالفًا للشيطان . إن القصة قد تذكر أشياء خمتلفة ومتناقضة ، فيتوجب 

تذكر جتاور الفلسفات  فرزها فهي بسيطة جدًا من جهة ومعقدة من جهة أخرى . فمثاًل إهنا
وعدم تراكمها يف البدء ، ولكن اهليكل العام ينبئ من طرف آخر إىل عكس ذلك فاالانوية 

 تطورت وتراكمت مفاهيمها ولذلك تتصاعد املعرفة الشيطانية معها ابلتوازي .
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 موجز يف تعريف الفلسفة وإشكاالهتا

 
ميع األشياء ـ حىت أنه شك  يؤسفنا أن نقول أن ) ديكارت ( حينما بدأ ابلشك  جب

بوجود نفسه ـ فقد نسي أن يشك يف أهم األشياء اليت بني يديه ، إذ نسي أن يشك يف ) 
الفلسفة ( نفسها .وال أعين هبا جمموعة األشياء اليت متخ ض عنها التفلسف بل أعين 
التفلسف نفسه كمنهج أو طريقة ذات جدوى . وهذه مشكلة حقيقية مل يذكرها الذين 

عجبهم كثريًا شك  ديكارت . والسبب الذي أدى إىل هذا التغافل أو الغفلة واضٌح ، ألن أ
هذا الشك كان القصد منه أتسيس فلسفة أو نقد الفلسفة اليت بني يديه  . ولكن إىل اآلن مل 
حيدد لنا الفالسفة موضوع الفلسفة ، وأهم من ذلك مل حيددوا لنا : ) ما هي الفلسفة ؟ (. 

بعض أن يطالب بتحديد تعريف لـ ) الفلسفة ( ، ألنه قد يدعي أمرًا أسوأ إذا مل فمن حق ال
جيب أحد رغبته هذه ، فقد يزعم أنه يف طريقه إىل االعتقاد أو اجلزم من أنه ) ال حيتاج ( إىل 
شئ مل حيدد له أحد بعد ما هو ؟! بعد إن عجز هو عن حتديده ـ وصاحب الشيء ) 

 ه تقع مهمة حتديد معىن الفلسفة .الفيلسوف ( أوىل به فعلي
ذلك أن هذا البعض قد وجد قسمًا من الفالسفة يبحث يف ماهية املوجودات 

 وعالقاهتا وعالقة اإلنسان هبا فهو يسأل :) هل الفلسفة نوع من املعرفة ؟ ( .
ووجد بعضهم يبحث يف قدرات وتصورات العقل وأنواع املدركات ، فهل هي علم 

دراك والطرق املوصلة إىل املعرفة فتكون الفلسفة بذلك طريقًا لتقييم يبحث يف طرائق اإل
املعرفة وليست هي املعرفة ؟. ووجد بعضًا آخر يبحث يف النفس والروح وما وراء الطبيعة 
والذوات واجلواهر اليت يف األشياء فس م ِّيت الفلسفة عند هؤالء بـ ) امليتافيزيقا (  فهل هي 

 وراء احملسوسات وابلتايل هي معرفة من نوع خاص ؟ . علم يبحث عن ما هو كامن
ووجد البعض اآلخر يقول إهنا كل ذلك وغريه وإهنا جاءت من مفردتني تعنيان سويًة ) 
حب احلكمة ( ، فهل الفلسفة حكمة أم حب احلكمة أم معرفة أم هي طريق ملعرفة املعرفة ؟ 

ح ( . فاحلكمة عمل إجيايب بينما ذلك ألن احلكمة تعين ) وضع األشياء يف موضعها الصحي
الفلسفة إذا كانت عبارة عن ) دراسة للمعرفة ( فهي علم والعلم ال عالقة له ابحلكمة ، فهي 
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أخذ ال عطاء كاحلكمة .إننا نرى أنه ال تالزم بني العلم واحلكمة ألننا نرى أبعيننا أانسًا هلم 
عملون هذا العلم للشر  وال يضعون علم عظيم أبشياء جنهلها ومع ذلك فهم أشرار جدًا ويست

األشياء يف مواضعها الصحيحة كما يفعل من نسميهم )احلكماء ( ، أو كما يفرتض أن يفعله 
من نسميهم كذلك .  فال تالزم إذن بني احلكمة واملعرفة إال  من طرف واحٍد وهو أن احلكيم 

 عارٌف دوماً لكن ليس كل عارف حكيم .
 بني الفلسفة والعلم بل ) حسدوا ( العلم على نتائجه لكن الفالسفة فرقوا كثرياً 

اليقينية ذات الطابع الرايضي ووضعوا أمام أنفسهم مهمة أتسيس فلسفة ذات نتائج حامسة  
كالعلم ولكنهم يف عني الوقت أقروا وبوضوح اتمٍ  أن نتائج الفلسفة ليست ) تراكمية ( وال 

 ر آخر أبهنا ليست علماً من العلوم .ميكن جلامع أن جيمعها يف كٍل موحد وهو إقرا
وبعضهم حبث القيم وألخالق فهل الفلسفة علم يف األخالق ؟ وهل ميكنهم التحدث 
عن ) علم األخالق ( مع اإلقرار أبن الفلسفة ليست علمًا ؟ وإذا كانت لفظة الفلسفة قد 

كانت صفة ترمجت إىل ) حب احلكمة ( فهل هذه صفة للفيلسوف أم عمل وتعليم له ؟ فإن  
له فالفيلسوف إذن ) حكيم ( فلماذا خيتلف احلكماء يف وضع األشياء يف موضعها الصحيح 

 ؟ وإن كانت عمالً وتعليماً له فهل ميكن تصور أن مبقدور املرء تعليم ) احل بَّ ( وتعل مه ؟
إن الفلسفة تقوم على املنطق ـ وهذا هو املتعارف عليه ـواملنطق شيء  حمدد بصرامٍة 

ث أن العلم التجرييب يتخذه وسيلة للوصول إىل النتائج اليقينية فلماذا اختلفت الفلسفة حبي
يف نتائجها املبعثرة عن تلك الصرامة يف نتائج العلم ومها يقومان على منطٍق واحٍد ؟ . وإذا  
 كانت هي اليت أنتجت املنطق فاألمر أسوأ ، إذ كيف يتولد احملد د من غري احملد د واليقيين من

 غري اليقيين واملوح د من املبعثر ؟!
صحيح إن الفلسفة تقول وتدعي أشياء كثرية ، فهي مثاًل تد عي أهنا ترتبع على عرش 
العلم كله وإن العلم وليدها وإهنا احلاكم الفعلي . لكن أحدًا ما مل يرها قط وال مر ة واحدة 

.. كيف ؟! وهي تنتظر بشغٍف والتاج على رأسها كما مل يرها تدخل قصر العلم بال استئذان 
من وليدها أن يرسل هلا قصاصة ورق فيها بعض املعلومات عم ا جيري يف اململكة املرتامية 

وحىت إنك لرتاها بعد وصول القصاصة قد مللمت نفسها وراحت تتكلم أكثر …! األطراف 
ربتها قامت مما تفعل ، وتد عي مزيدًا من األشياء اليت إن طالب املتلق ون بتحقيقها أو جت
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لتصد هم ولرتد ِّد مسرورًة عبارهتا املأفونة ) وهل يستطيع هذا الولد العاق فعل شيء بدون 
 إذين وتوقيعي عليه ؟ ( .

الواقع إن شيئًا ما مل يبق للفلسفة حىت تقوله ، وقد أقر  مجيع شر اح الفلسفة أن 
سوى تغيري وتطوير  موضوع الفلسفة ) بل الصحيح مواضيعها ( قد أ شبع حبثًا ومل يبق

 األساليب اليت تبحث يف نفس املواضيع .
إذن فاألشياء اليت تتحدث عنها الفلسفة هي نفس األشياء اليت ال جيمعها جامع 
ولكنها تستمر ابلتحدث عنها واإلجابة عليها بعبارات اكثر ) وضوحًا ( حسب تعبريها كما 

فة ما هي إال ترجيع وترديد لصدى يف هذا النص : ) لكن قد يتهكم ساخر بقوله إن الفلس
أصوات الفالسفة السابقني وإن هي إال بقااي أفكارهم مع قليل من التحوير والتغيري ورمبا زاد 

 .  (1)على ذلك قائالً إن التفكري الفلسفي راكد ال يتحرك وال يتقدم (
وتركز دفاع وولف عن الفلسفة بعبارات أمهها : ) إن أقل ما يفعله أهل عصر من 
العصور أن يصوغوا املسائل القدمية وحلول هذه املسائل يف قالب جديد يتفق مع الروح 
الفكرية والروح اللغوية هلذا العصر ( وهكذا فالفلسفة منذ مئات السنني مل تقدم موضوعًا 
جديدًا ومل جتب إجابًة جديدًة على مواضيعها القدمية ، وكل ما تفعله منذ حوايل ألفي عام هو 

 وهذااإلجاابت واملسائل بطريقة ) تالئم الروح الفكرية واللغوية لكل عصر ( أن تصوغ 
االعرتاف يدل  داللتني هامتني : األوىل إن املوضوع الكل ي للفلسفة ال يتضم ن ) عِّلمًا ( ألن 
العلم ال يتوقف عند حدود معينة فالفلسفة ليست علمًا . والثانية إهنا ليست طريقة للتوصل 

لم أو نقد العلم واملعرفة  ألن طريق العلم هو علٌم أيضاً ونقد العلم يستلزم وجود علم إىل الع
أعلى ميسك خبيوط العلم كلها وميتلك مفاتيح العلم كله ، وكذلك املعرفة حيث يستلزم تقييم 
املعرفة امتالك ) نقطة ( جامعة أوىل النطالق املعارف كلها حبيث ميكن نقد املعرفة وطرائقها . 

ملا كانت الفلسفة جامدة ) مسائل وإجاابت ( فليست هي إذن علمًا وال معرفًة وال طريقة و 
لتقييم أو نقد العلم واملعرفة . أما كون الفلسفة تريد أن تفعل كل ذلك فهو شيء وكوهنا قد 

 فعلته فهو شيء آخر .

                                                
 . 145انظر ) فلسفة المحدثين والمعاصرين ( / صفحة   (1)
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 انظر النص اآليت :
الفينومينولوجيا يف جمال ) هناك دراسات تناقش مدى أمهية اإلجنازات اليت حققتها 

تقدم العلوم اإلنسانية على اخلصوص . من أمثلتها اجلادة هل قدمت الفينومينولوجيا جديداً 
للعلوم اإلنسانية ؟ واملنشورة يف دراسات فلسفية مهداة إىل روح عثمان أمني وانتهى يف 

 . (2)إجابته على هذا السؤال ابلنفي التام (
مل نتعرض هلذه املشكلة بصورة منفردة وإمنا عاجلناها ضمنيًا وأضاف املؤلف قائاًل : )  

عندما انقشنا اجلذور األساسية ملدى علمية الفينومينولوجيا ، وانتهينا إىل أهنا ليست علمًا 
وإمنا هي نسق فلسفي ومن مث فإهنا مل تقدم أي جديد يساعد على تطور العلوم عامة سواء  

ا نسق فلسفي فإن تقييم إجنازاهتا يقتصر على الدراسات كانت طبيعية أو إنسانية وطاملا أهن
 .(3)املذهبية الفلسفية (

إن العبارة األخرية للكاتب هي جلرب خاطر نفسه إذ ال ميكنه تصو ر أن ما اجتهد من 
أجله ليس بذي قيمة مطلقًا ـ فقيمته تقتصر على الدراسات املذهبية الفلسفية ،لكن ما هي 

ا مل تكن علمًا وال شيئًا يقدم للعلم جديدًا ومبختلف فروعه الطبيعية منافع هذه الدراسات إذ
 واإلنسانية ؟؟.

والسؤال اآلن هو ) ما هي الفلسفة إذن إذا مل تكن هي كل ما سبق ونفيناه عنها ؟ ( 
. إننا ننظر إليها على أهنا رؤاي ذاتية منفردة ومنعزلة عن العامل ، ولكن هذه الرؤاي يف منظور 

ديد ) متطورة (خالفاً ملا ذكره اكثر النقاد . فاألان قد اختذ أوضاعاً خمتلفة عرب التاريخ احلل اجل
، والذاتية حل ت ابلتدريج حمل  املوضوع اخلارجي وهو تطور )تقهقري( ، فهو ضروري ابلنسبة 
 لالان املنفصل عن اآلخر ، ألن التطور املعريف ابملوضوع علميًا ال ينتج منه إال حتفز عدواين

لالان املنفصل عن العامل . فاملعرفة تزيد الذاتية رسوخًا خالفًا ملا تفعله زايدة املعرفة مع 
املوضوعية أي أن تطور العلوم الطبيعية يزيد الذاتيني جهاًل على جهلهم األول . إن هذا 
 التحليل يفسر لنا وألول مرة سبب ختلف العلوم اإلنسانية ومنها الفلسفة بنفس النسبة اليت

                                                
 . 22الفينومينولوجيا عند هوسرل /   (2)

 . 22المصدر السابق / ص :   (3)
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يتقدم هبا العلم الطبيعي . فنحن ال ننكر جتاور الفلسفات وعدم تراكمها كالعلم ، بل نعتقد 
برتاكمها وتطورها ، لكنه تطور تراجعي فيه املزيد من الذاتية . ولذلك سنعر ف الفلسفة تعريفًا 
 آخر : الفلسفة هي : ) طريقة للتفكري حتاول معرفة األشياء بصورة أعمق بكثري مما يفعله

العلم وال تستعمل من أجل ذلك أية أدوات للعلم سوى التفكري ، فهي تلغي املوضوع خالل 
 التفكري فيه ( .

ومثال ما يفعله الفيلسوف ـ وقد اتفقنا مبدئياً على أن الفيلسوف هو غري احلكيم ـ هو 
يف  مثل ما يفعله رجل يريد الوصول إىل مدينة ما بطريقة أسرع بكثرٍي جدًا مما هو مستعمل

أسرع وسائط النقل ولكنه ال يستخدم سوى قدميه ورغبته يف الوصول وخيتار مداًن مل يرها 
أحد من قبل . صحيٌح أن هناك طريقة للوصول بغري واسطة يفرضها اإلمكان العقلي 
واحلدس الوجداين لكن الرغبة وحدها يف الوصول ال حتق قه إذ جيب أن تتوجه الرغبة أواًل إىل 

العقلي واحلدس الوجداين الستخالص الطريقة املمكنة منهما ـ ألن الناس   مصدر اإلمكان
كلهم متساوون يف هذا األمر ، فكلهم يرغب يف الوصول هبذه السرعة وهم مجيعًا تقريبًا 

 ميتلكون أقداماً صاحلة للمشي .
 التعريف حيقق لك تفسرياً معقوالً جلميع الظواهر يف الفلسفة وكما يلي :

املواضيع الفلسفية وعدم إمكانية مجعها أو توصيل بعضها ببعض . وهذا أ ـ انفصال 
أمر حيت مه املنهج الفلسفي للمعرفة ألنه يستعمل التفكري اجملرد لسرب أغوار أعمق يف 
موجودات ـ يقوم العقل مستقاًل عن أي منهج بفهم ظواهرها اخلارجية فهمًا جزئيًا مبساعدة 

ت اخلربة ، اختبارات عديدة على نفس الظاهرة ، معوانت أشياء كثرية : احلواس ، تراكما
ت لتاريخ الشيء  أو الظاهرة ، فكيف ميكن فهم هذا  ابملنطق احلسايب والرايضي ، سجال 
املوجود داخليًا بنفس العقل وبنفس القدرات الفكرية يف العقل مع استغناٍء اتم عن هذه 

التعمق يف املوضوع فجمع معه النقص يف  األشياء املساعدة ؟ كأن املنهج الفلسفي مل يكفه
األدوات !! أال ترى إنه يشبه عمل الرجل املسافر : مل يكفه طلب السرعة فاستغىن معها عن 
الطائرة والسيارة  ! ومن املؤكد بعد ذلك إن املعرفة املزعومة ستكون ومهاً وخيااًل وال تتواصل 

.كذلك لو كان مثل هذا الرجل كثريين ألهنا يف حقيقتها ليست معارف بل أوهامًا ال غري 
يريدون السفر هبذه الطريقة ـ ويزعمون أهنم قد وصلوا فعاًل فهم يشعرون أهنم صادقون حينما 
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قالوا : وصلنا فعاًل.. لكن الغريَب أن  ما من أحٍد منهم قد رأى اآلخر وال مرة ، وهم ابلنسبة 
على أية حال ألنك ال تستطيع تكذيب من  لنا وامهون حينما قالوا : وصلنا ،والواهم م صدَّقٌ 

 يتوهم مع نفسه فهو لن يصد ِّقك .
هذه الظاهرة استغِّل ت استغالاًل بشعًا عند أولئك الذين اد عوا أن احلقائق تنكشف هلم 

ذلك ألن الذين امتلكوا  فعاًل مثل هذه … وحدهم بطرٍق ال ميكن لآلخرين فهمها 
ربوا بقدراهتم وإمنا اآلخرون فهموا هذا القدرات كانوا من احلكمة ومن قلة ال عدد أهنم مل خي 

 األمر من خالل أفعاهلم ومن قدرهتم الفائقة يف اإلجابة السريعة على املعضالت .
ب ـ االختالف يف وصف الطريق املوصل إىل اهلدف ، بل وتعديل هذا الوصف رغم 

الوصول .. هو أمر آخر  توح د اهلدف والرتاجع أحيااًن عن هذا الوصف رغم استمرار دعوى
حمتوم حيت مه البعد السحيق بني اهلدف واألداة املوصلة ، وهذه هي فعاًل خصائص الواهم 
حيث يتغري وصف الطريق لديه دومًا ويرتاجع عن أشياء أثبت املسافرون ببطء شديد أو آبلة 

 . (1)سريعة أهنا خبالف ما زعمه 
رفة ( من قبل الذين ادعوا الوصول ج ـ االختالف يف وصف املنطقة ) موضوع املع

إليها ..هو أمر آخر حمتوم حيت مه كوهنم مل يصلوا إىل املنطقة ابلفعل وإهنم متومهون أو وامهون 
، ولذلك يكون اختالفهم يف العموميات كاختالفهم  يف أدق ِّ التفاصيل ، فإذا حدث إن 

حنيازهم إىل بعضهم البعض اتفقوا على أحدمها فقد اختلفوا يف اآلخر أو العكس ، وترى ا
يتخذ شكل االرتياح النفسي للوصف اخلاص ابملوضوع ال عالفة له ابلدليل املنطقي أو 
العلمي ، ولذلك حيدث الرتاجع أيضاً عند التأييد أو االختالف . فالحظ تراجعات الفالسفة 

 عن أتييد بعضهم البعض أو تراجعهم عن اختالف بعضهم مع البعض .
التحد د يف املوضوع أو اهلدف املقصود . هو اآلخر أمر حيت مه  الوهم أو د ـ التشابه و 

التوهم . فإذا ظهر رجٌل جديٌد كل مرة أو كل عصٍر يعجبه السفر هبذه الطريقة ) الفنطازية ( 
فلن جيرؤ بطبيعة احلال على اختيار مدينة جديدة أو منطقة يذهب إليها  أسالفه يف ) 

                                                
انظر تراجع هوسرل عن ) األنا وحدية ( بعدما تعّرض للنقد وانظر تراجعه عن التراجع   (1)

 وانظر تراجعات كثيرة أخرى للفالسفة . 
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ة آلالف التساؤالت اجلديدة وحيتاج إىل أن يربهن على كل أحالمهم ( ألنه سيكون عرض
ذلك . األيسر له ابلطبع أن يسافر إىل نفس املكان حيث ذهب أسالفه ويعتمد األمر يف 
تصديقه على لباقته وحسن تصرفه فيجب عليه وصف الطريق املوصوف سابقًا بدقٍة أكرب 

ًا يف األذهان ، والضرب على وتر وإظهار تفاصيل أخرى تتفق مع العالمات املعلومة سابق
املرتكزات الذهنية القدمية عن خصائص املدينة وطرقها حبيث أنه جييد الوصف وجيعله متناسقًا 

 أكثر مما فعل سلفه وهبذا ي صبح فيلسوفاً يشار له ابلبنان .
ه ـ افتعال النصائح للمسافرين آبلة . وهذا يوجبه أمٌر نفسي هو أن يصد ِّق الناس أنه 

غ اهلدف وعلم خصائص الطريق ، وغالباً ما تظهر هذه النصائح عند الفالسفة العرفانيني . بل
ولكن إذا مسع عالمة ذكرها أحد املسافرين ) ببطء شديد ( من عالمات الطريق رأيته مسرورًا 
هبا اكثر من سروره املزعوم ابلوصول ومبعرفة الطريق كاماًل ! وهذا أمٌر يثري الدهشة إذا مل 

يثري السخرية . فما ابل الفالسفة ينتظرون من العلم التجرييب أن مينحهم موضوعًا  يكن
للبحث ؟ وما هي أمهية البحث الفلسفي بعد إن انكشف ابلعلم التجرييب ؟ لقد حاول ) 
فالسفة ( ميكن وصفهم بـ ) املوضوعية ( أن يتمل قوا العلم التجرييب ليمنحهم شارة احرتام 

تقوم على مغازلة العلم التجرييب .وهذا مثل أن يقول الرجل لصاحبه وذلك بتأسيس فلسفة 
:أعطين كذا ديناراً سر اً بيين وبينك قٌرضًة حسنًة ، فإذا عطف عليه وأعطاه اندى أبعلى صوته 
: خذ هذه الداننري هديًة مين لك وألمسع بعد اليوم من يقول أن هناك من يعيلك غريي ! 

علم تؤكده مجيع تقارير الفلسفة ومجيع شارحيها ونق ادها ، وذلك هو موقف الفلسفة من ال
 وهو موقف يتسم ابألاننية واالستبداد واالستعالء على ما هي حمتاجة إليه .

و ـ االستعالء واالستكبار . بدءًا من مقرتح أن حيكم الفالسفة العامل ومررًا مبقولة ابن 
عقل اجملرد ( و ) األان األوحد ( وانتهاًء عريب : ) فالرب فيك وأنت صورته ( ومرورًا بـ ) ال

بسار تر ) تعايل األان ( ـ صورة واحدة ونفسية واحدة وتوج ه واحد هو توج ه الواهم ، الواهم 
عن قصد وبغواية منقطعة النظري تقضم كل ما أييت بني يديها وهي تلتهم بشراهة ) مقوالت 

اجرتار طويل إىل متاثيل منحوتة بدياًل  دينية ( ومباديء ) موحاة من السماء ( لتحيلها بعد
لألصنام وتؤس س ) إحلادًا دينياً ( و ) كفراً آتياً من السماء ( ـ ومل تتعرض يف كل ذلك وال مرة 
واحدة إىل نقد أو إعادة النظر ابألداة املستخدمة لذلك وهي ) اللغة ( ألهنا ال تريد أن تثري 
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. ولذلك فالفلسفة ال زالت تبحث عن نفسها مشكلة على نفسها وال حتاول كشف حقيقتها 
 وهذا ) قدرها ( احملتوم ألن الواهم بشأن األشياء هو واهم ومتوهم يف البدء مع نفسه .

. ـ كثرة الضحااي . وهو أمر حيت مه الوهم اجلماعي ، جمموعة تدفع إىل هذا الوهم بقوة 
مساء المعة يف الفلسفة ، وجمموعة تنخدع وتقع ضحية هلذا الوهم ..وأكرب الضحااي هي أ

فمثاًل إن شك  ديكارت كان يف حمل ِّه .. لقد افرتض يف البدء أن عليه أن يتصور وجود خطأ 
ما يف كل شيء ويف كل معلومة وصلته ويبدأ من جديد ، يبدأ مما الشك فيه ، فاعتقد أن 

وة حمتملة كائدة احتمال اخلطأ سببه أمران : األول القصور يف فهمنا للحقائق والثاين وجود ق
 . (1)مثل ) الشيطان ( تومهنا وتغوينا

إن ديكارت حمق جدًا يف الناحيتني وإن كانتا يف األصل سببًا واحدًا ، فالشيطان ليس 
قوة غري منظورة إنه تعبري عن ) الغواة ( من بين اإلنسان وهم ال يغووان إال مبا نقد مه هلم من 

لفهم ، وعجلة يف الوصول إىل احلقائق ورغبة يف نقاط الضعف : قصوران بل تقصريان يف ا
التبج ح وحب  شديٌد للتعايل وأشياء كثرية يومهنا أن نفعلها لنكون أضعف منطقًا واقل فهمًا 
وأكثر إسراعًا يف تصديق أوهاٍم جيعلنا نقوهلا  أبنفسنا ونصد قها ونرد دها وراءه شارحني 

 وموضحني لغوامضها .
يت فيه مثل ديكارت ليشك  يف كل شيء يكون عدد وحىت حيني الوقت الذي أي

الضحااي الذين وقعوا يف هذه املكيدة كبريًا . وديكارت نفسه هو أول الضحااي ، شأنه يف 
ذلك شأن السابقني عليه ، والشيطان الذي حاربه ديكارت ما قال ولن يقول ) ديكارت كان 

على يده وأول من يقوم بشرح  خمطئًا ( .. بل سيكون ) الشيطان ( أول ديكاريت يتتلمذ
غوامضه ، وإذا مل تكن هناك غوامض عند ديكارت الواضح جدًا فسينظر الشيطان : ألي 
شيء أحب  الناس ديكارت ؟! وحينما يكتشف أهنم أحبوه ألنه يشك  يف كل شيء ليبدأ من 

بتسم شيء اثبت يقيين وأنه هبذا العمل قد ) قضى على الشيطان ( ابلضربة القاضية ، فسي
ويقول : حسنًا اي صديقي ديكارت ! سأشرح فلسفتك للعامل أبسره وسأكون أول ديكاريت 

                                                
 . 92مبادئ الفلسفة / ص :   (1)
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فيه ولكين أبش رك بشيء .. سأكون أان أيضًا ذلك الشيء اليقيين الثابت الوحيد الذي تبدأ 
 منه !!

إن الشيطان مل جيلس ابنتظار أن ينتهي ديكارت من وضع فلسفته .. بل هو هناك 
ادله ويساومه حىت حتمر  عيناه وال يكتب ديكارت شيئًا إال بعد أن حيدث يدور حوله وجي

اتفاق مبدئي على الصيغة ، والشيطان الذي هو يف داخل الفيلسوف أو هو خارجه شخص 
ابرع ، وأود أن أخربك بسرٍ  هامٍ  جدًا جدًا : إن الشيطان أعلم من الفالسفة يف موضوع ) 

فردات واجلمل اليت تضع احلل النهائي للصراع بينه وبني اللغة ( وهو دومًا يعثر على امل
الفيلسوف . وابلطبع ال يوافق الشيطان على الصيغة النهائية حىت تكون قابلة ألن يشرحها 
فيما بعد بطريقة مضاد ة لرغبة الفيلسوف وتوج هاته األصلية وميكن أن يتأمل فيما بعد أبوراق 

ع جمموعة ديكارتية كبرية . وهكذا سيبعث ديكارت ليضع ) أتمالت ديكارتية ( ويض
ديكارت يوم القيامة وأحسبه سينكر وحيلف ابأَلميان الغليظة جلميع املالئكة أبنه مل يكن 

 ديكارتياً قط !
كان ديكارت على علٍم بقصة ) طرد الشيطان ( من اجلنة ، لقد كان السبب يف طرده 

نًا من نفسه ، واآلن يف نفس ديكارت ـ أنه شك  يف اآلخر ـ آدم ـ يف وقٍت كان فيه مستيق
حفيد آدم ـ رغبة شديدة يف الثأر ! وحينما قال ديكارت : بدأت أشك  يف كل شيء ، ارتعب 
الشيطان فعاًل ألنه اعتقد أن الرجل يشك  يف املقوالت ويف األفكار وأتمل قلياًل مث سأل 

اي ديكارت ؟ فأجابه منزعجًا : بكل ش يء بكل شيء وبك أيضًا ديكارت : أبي شيء تشك  
أشك  . فقال الشيطان : بك ؟ ومل يقل الشيطان ) يب ( كما تقتضيه اللغة ، وهكذا انتقل 
ديكارت من املقوالت إىل املوجودات بال شعور منه وسأل نفسه يف حني ابتعد الشيطان قلياًل 

دليل على ، سأل : أ أشك  يف نفسي ؟ كال.. كال  كيف أفكر ابلشك  إذن ؟ أليس تفكريي 
أين هنا ابلفعل وأين موجوٌد حقاً ؟ وملا أتكد من ذلك كتب : ) ال نستطيع أن نفرتض أننا غري 
موجودين حني نشك  يف حقيقة هذه األشياء مجيعاً ألن مما أتابه عقولنا أن نتصور أن ما يفكر 

 …(.ال يكون موجوداً حقاً حني نفكر 
يشك  يف كونه موجودًا . مث كانت من بعد وإذن فما دام ديكارت يفكر ابلشك  فإنه ال 

العبارة الشهرية : ) أان أفكر إذن أان موجود ( . وقهقه الشيطان على ابب ديكارت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

20 

بضحكات هستريية مدوية وصاح ـ ومن املؤسف أن الفيلسوف مل يسمعه ـ صاح قائاًل : ) اي 
أن تفعل فعلي ،ـ صديقي املسكني لقد وقعت يف الفخ من أول سطر . ال أريد شيئًا سوى 

تنكر اآلخر وتثبت نفسك ـ .. اي رجل لقد أرعبتين ظننت أنك تشك  يف األفكار وأنك مصر 
على ذلك فما أسرع ما حتولت إىل الشك  يف املخلوقات .. أنت اآلن بدأت يف طريقي ـ 
 طريق الشيطنة وسأمحلك مرغمًا على أن تقول ما أريده . أ تريد الرجوع إىل جنة ط رِّدت  أان

منها بسببك ؟ هيهات .. هيهات أن حيدث ذلك ويب ما يب من حياة !! امسع اي هذا فإين 
سأنفخ يف هذا ) األان ( ، سأنفخ فيه دومًا ، سأنفخ فيه بكل ما أوتيت من قوة ، وسأجعله 
أكرب من السماء ، بل سأجعله حيتوي على ) الرب ( نفسه ، سأجعله ) األعلى ( وسأجعله ) 

 .. !! . (1)العاملاألوحد ( يف 
لقد أوحى لنا صراع ديكارت مع الشيطان بفكرة غريبة هي أن نستعرض الفلسفة 
مبجملها وحناول توحيد خطوطها ونبحث عن منشأها وهدفها يف داخل ) الالوعي ( ، 
ونعتربها ) شخصية ( جمس دة مريضة مبرض نفسي نكشفه للقارئ من خالل حماورات جتري يف 

للشياطني املختصني ابلفلسفة والذين حياولون تضليل بين اإلنسان كما اجتماعات متخي لة 
 تصو ر ديكارت ، وذلك يف مؤمتر للشياطني امسه مؤمتر إلغاء أو إزالة آاثر احلكمة 

 
 

 
 
 
  

                                                
املفردات بني األقواس أمساء أفكار وكتب فلسفية تدور حول تعظيم ) أان ( الكوجيتو   (1)

 الديكاريت .
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 اجللسة األوىل ملؤمتر الشياطني 

 املسمى
 ) فريق إلغاء احلكمة (

 
غري املنظورين ( بعد موت ديكارت مبدة  مت  انعقاد هذا املؤمتر ) اخليايل ( للشياطني )

طويلة ، حيث يناقشون فيه مشاكلهم ويستعرضون إجنازاهتم وخططهم للتعاون مع أرابب 
الفكر الفلسفي من بين اإلنسان وقد حضر هذا  املؤمتر مسئولو القارات املسكونة ، 

كما حضره عدد وبعضهم كبار يف السن ـ حيث يبلغون من العمر ثالثني ألف سنة أو أكثر ـ  
 من الزائرين ابختصاصات خمتلفة كثرية قدموا من كواكب أخرى .

وجرت العادة قي مثل هذا املؤمتر أن ي ذكر ) إبليس ( أواًل يف ) كليشة ( قدمية مكررة 
هي : ) نتقدم ابلشكر اجلزيل واالمتنان العظيم لسيدان وكبريان ورئيسنا إبليس األول ـ رئيس 

داان إليه من تعظيم  ) األان ( ، وما أدى إليه من أتخري جسيٍم يف إصابتنا األابلسة ـ على ما ه
ويردد احلاضرون بعدها … ( . ابلعذاب األليم دهورًا وأحقااًب .. وِّفِّقت م هلذا أبد اآلبدين 

بصوٍت واحٍد : ) ابقني .. ابقني أبد اآلبدين .. بعيد .. بعيد ما  توعدون ( . مث يدور مهٌس 
، فبعضهم يقول إن ) ما ( يف الكلمة األخرية انفية وبعضهم يقول موصولة بني احلضور 

وآخرون يقولون إهنا موصولة يؤم ل أن تعمل عمل النافية بعد دهور ! وبعضهم يكاد حيتج 
على تلك    ) الباقني ( املنصوبة !! . ويف مثل هذه الشؤون ال يسأل أحد ) اخلبري بشؤون           

لذي حيضر عادة مجيع املؤمترات الشيطانية ألن من عادهتم أال يصد قوا أيَّ تدمري اللغات ( ا
شيء يقوله اخلبري املذكور بشأن القواعد واإلعراب ، لكنهم ابلطبع ينف ذون تعاليمه بدقة 
متناهية ألن له من الصالحيات ما ليس ألحٍد منهم .. لكأنه أمني سٍر ! ويف البدء طلب 

 بعض األشياء عندما قال : رئيس املؤمتر من احلضور 
رئيس املؤمتر : أو ل شيء أؤكد عليه هنا هو أننا مل جنتمع للضحك واالستهزاء من بين 
اإلنسان  مهما بلغنا من القدرة على تضليلهم عن ) احلقيقة  ( ، لذلك ال تكثروا من 
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ة ألهنا ترفع السخرية والتندر . والشيء اآلخر هو أن نستذكر يف كل مؤمتر لنا أفعالنا العظيم
 من شعوران ابلتفوق ، وعلى كل مسؤول أن يذكر أيضاً املشاكل اليت تواجهه إن وجدت .

 ) وبعدها حتدث املعاون .. (
املعاون : إن قضيتنا املركزية واضحة ومعلومة للجميع ، فاحلقيقة واحدة ال تتجزأ . وأهم  

، وإذن فأمامه دهر طويل حىت جيمع شيء قمنا به هو جعل اإلنسان جيز أ ما يتوهم انه احلقيقة 
ما تومهه مث يتأكد أن هذا اجملموع وهم ، وإذا أراد أن يبدأ من جديد بدأان معه من جديد 
وعندها سيحتاج إىل دهر آخر حىت يبدأ مرة أخرى .. وهكذا دواليك . وإن احلقيقة الوحيدة 

فهو يريد إهلاً وحنن نعطي لكل هي ) اإلله ( . واإلنسان ال يبحث يف الواقع إال عن احلقيقة ، 
شخص إهلًا وعلى ما يبغيه ، وقد ذهب عهد نوح األول ونوح الثاين ، فإنكم تعلمون أن 
شعبيهما تعلق بـ ) يغوث ويعوق ونسرا ( ألن هؤالء كانوا رجااًل صاحلني . وحينما رغبوا 

ضمن لنا التعدد ابحلصول على إله أعطينا لكل مجاعة اإلله الذي يعجبهم ، فهذا األمر قد 
ومن مث املفاضلة ومن مث الشقاق والتقاتل بينهم ، ومل يدم ر تلك اخلطة العظيمة إال  تلك 
املأساة اليت وقعت يف الطوفان ، فقد حدث نقص شديد يف أتباعنا من بين اإلنسان استلزم 

د تلك القيام بعمل إضايف . ومع ذلك فأان ال أعتقد أن مثل هذه البلوى ستقع مرة أخرى بع
السلسلة من الرسل واألنبياء . فالوضع أصبح خمتلفًا ، فمنذ إن أدخل ) املسيح ( اهليكل 
وارتقى     ) حممد ( أسباب السماء شعرت شعورًا قواًي أبن اإلنسان قد بدأ يعجبه أن جيد 
اإلله يف داخل نفسه . يف حني أن هذا الشعور كان ضعيفًا جدًا عند أفالطون الذي مت  

َقًة كأحسن ما االتفا ق معه بعد جهود مضنية على الصيغة اليت استمرت يف أثينا ألف سنة م طَبـ 
 .    (1)يكون التطبيق وهي من األشياء اليت الزالوا يفخرون هبا

إن الذين اتبعوا املسيح كانوا ابلنسبة لنا مشكلة كبرية . ومع ذلك فقد متك نا من أن نضع 
انتظران هالكهم  . وما يعجب اإلنسان هو أن يكون إهلًا ، على لساهنم ما كنا نريده بعد إن 

وكانت تلك فرصة عظيمة خلطنا فيها خلطتنا بني ) الرب ( و ) اإلله ( فجعلناهم يقولون ) 
املسيح ربنا ( ، ألهنم كانوا الزالوا يتحر جون من القول أبهنم ) أرابب ( فليكن يف البدء إنسان 
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عرهم وجيعلهم يشعرون أهنم يف الطريق ألن يكون كل واحٍد واحٌد راب ًّ ، فذلك يدغدغ مشا
منهم ) رابً  ( لنفسه أو لغريه خاصًة وإن املسيح يؤكد أنه ابن اإلنسان وإن من ميتلك يقينًا 
مثله فإنه يفعل فعله . مث جعلناهم يقولون إن املسيح الرب هو ابن اإلله .. وتلك خطوة 

هد نوح ، ألن الناس يف ذلك الزمان يرون يف الرب عظيمة مل تكن ممكنة مطلقًا حىت يف ع
واإلله أنه ) آخر ( وال ميكن أن يكون هو ) األان ( ، أما اآلن فإن بين اإلنسان مجيعًا 
مستعد ون ألن يد عي كل منهم أنه رب أو حىت أله أبية صورة ، سواء أكان هذا االستعداد 

 شعورايً عندهم أم ال . 
 غة . أراك مل تستثن أحداً ؟ رئيس املؤمتر : هذه مبال

 املعاون : آ . عفواً .ابلطبع ما عدا أقلية ميكن إمهال عددهم . 
) مث اسرتسل املعاون يف ذكر اإلجنازات اليت حتققت قبل املسيح وبعده . وأوكل 
مهمة استقصاء التفاصيل إىل أعضاء املؤمتر مشريًا إىل أن مسؤول الفلسفة الشرقية 

 فيما خيص منطقته . وبعدئذ انربى هذا املسؤول قائالً (لديه تفاصيل كثرية 
املشرقي : حنن اآلن يف راحة اتمة ألن املشرق يف سبات فلسفيٍ  . وإذا كان الفالسفة 
واملفكرون يف مركز اإلشعاع األورويب جيرت ون نفس األفكار اليت أوحينا هلم هبا ، فإن املشرق 

مال روية وال تدقيق . أما ما كان سابقاً يف املشرق فقد جيرت  اآلن ما يلفظه الغرب عليه بال إع
 اختذ قالباً اثبتاً ، واألساتذة اجلدد والفالسفة املعاصرون يف قبضتنا . 

 ) وأراد هذا املسؤول أن يضحك إال أنه متالك نفسه مث أردف قائالً ( 
يتعرف على ) املشرقي : حينما جاء ابن طرخان جاء بقوة واندفاٍع شديدين وبداًل من أن 

 احلقيقة ( جعلته ومبساعدة أصحايب حياول إثبات) وجودها ( !
) ت سمع  مههمة ضاحكة يف أحد جوانب القاعة إال  أنه يتم جتاهلها ويستمر املسؤول الشرقي 

 يف حديثه (
املشرقي : ابن طرخان البارع يف املوسيقى والفن كان متدينا جدًا ومتوقد الذهن وهو يعلم أنه 

شيئًا مث و جد ويعلم كذلك أنه سيموت . وبداًل من أن يستمد وجوده من املوجد  مل يكن
األول ويثبت وجود نفسه قد م نفسه دلياًل عليه ، والنتيجة هي أننا جعلناه يكتب ثالمثائة 
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رسالة وكتاب يف إثبات وجود هللا ، فأصبح رجاًل حمبواًب للغاية ، والناس يقولون انظروا إىل 
 ه  : الفارايب أثبت وجود هللا !!إميانه وتقوا

) تصفيق شديد يف القاعة ميتزج بضحك عارم ، يسكن من مث إبشارة من 
 رئيس املؤمتر الذي يقول معقباً وهو يبتسم (

 الرئيـس : الفقهاء والعلماء إذن جيل ون الفارايب ويقد رون أعماله ؟؟! 
طمأنوا اآلن إىل أهنم يصل ون لكائن املعاون : طبعًا سيدي ألهنم كانوا يصل ون كثريًا وقد ا

 موجود ! لكنهم رمبا انتقدوه على أشياء أخرى . 
) ترتج قاعة الشياطني ابلضحك مرة أخرى ، ويتغاضى الرئيـس ويشاركهم 

 فرحتهم ، مث يلتفت إىل املسؤول اللغوي قائالً (
مكر رًا يف كتب  الرئيـس : هللا موجود ! هه ! بصيغة اسم املفعول ؟ هه ! لقد وجدت اللفظ

 الفالسفة والعرفانيني آالف املرات . كم أنت رائع ومبدع أيها اللغوي األريب !
) بسرعة يضع شيطان اللغة إصبعه على فمه مؤش رًا كأنه يقول للرئيس : أنِّ اسكت وال 
 توض ح األشياء هكذا لألعضاء .وبعدها أشار الرئيـس للمسؤول املشرقي كي يواصل حديثه (

: وهكذا فاجلميع حيسدون من هو مثل الفارايب وابن رشد وابن سينا والغزايل . وحىت  املشرقي
الفقهاء يف الد ِّين يرون أن هؤالء أعلى مقامًا منهم وأكرب قدرة على التفك ر يف ما وراء 
احملسوسات . وميكنين أن أقول أنه إذا كان األساتذة والدارسون يغبطون هؤالء الفقهاء 

موع كله إمنا يشتهي أن ي َدل  على إثبات اخلالق من خالل إثبات الذات ، والفالسفة فاجمل
فالذات اإلنسانية قبل اإلله وهذا هو املطلوب . وأما املشك ِّكون يف وجود اخلالق فهم 
أصحاب الفضل األكرب يف حتويل اجتاه املوضوع إىل هذا االجتاه فقد قد موا لنا خدمة جليلة يف 

 هذا الشأن 
 لحظات مث يواصل احلديث () يسكت  ل

املشرقي : ميكنين أن أقول أن صديقي املسؤول الغريب األورويب قد أخذ هذه األفكار جاهزة 
بعد جهودي املتواصلة . إن ديكارت كان يقول : ) أان أفكر ، إذن أان موجود ، إذن هللا 

ليس ـ أان أثبت موجود ( . وذلك هو عني ما قاله الفارايب : ) أان أتفلسف مع أفالطون وطا
 وجود هللا ( . وليس لصديقي اآلن من عمل سوى أن ينفخ يف ) األان ( بصورة متواصلة .
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 ) يثب املسؤول الغريب على قدميه مذعوراً ، مث صرخ وهو يقول (
 املغريب : هذا السخيف يستهني جبالئل أعمايل ! سيدي الرئيـس أطلب  معاقبته ! 

 ؤمتر ، فيسكنه الرئيـس بقوله () حيدث هيجان شديد يف قاعة امل
 الرئيـس : بل أتركك ترد عليه . 

 ) يستعيد املغريب هدوئه مث أيخذ ابلكالم قائاًل (
املغريب : إن ابن اإلنسان يفكر بنفس الطريقة ويوشك أن يتوصل إىل نفس النتائج وعلينا أن 

وهذا يزعم أن األشياء  نعيد وجندد املكائد .. لقد شعر ديكارت بقوة عملي فأثبته خبط يده ،
 جاهزة فيا له من جاهل ، يبدو أنه ال زال من عهد الفارايب عاطالً بال عمل ! 

املشرقي : هذا تزوير إذ أن عشرات قد جاءوا من بعد الفارايب وابن رشد ، متصو فة 
وعرفانيون وأعمال مضنية جسيمة ، فقد نق حت تسعة جملدات للشريازي يف احتاد ) الوجود 

جد ( ، وأربعة جملدات يف احتاد ) اخللق ابحلق ( وعشرات أخرى يف املاهيات واملثل ابملو 
والصور والتمثالت والعقل . وكانت ) األان ( فيها منفوخة كبرية وكبرية بقدر رأسك ! وأال  
فقل يل ملَِّ كنت تتوسل إىل القاصي والداين من أجل ترمجتها إىل اللغات األوربية إذا كان 

 اإلنسان واحداً واجلميع يبدءون من نفس النقطة ؟ تفكري بين 
 ) يرد مسؤول الشياطني يف أوراب هبدوء (

املغريب : هذه اليت تقوهلا أليست توس عًا يف مفاهيم مرتمجة أصاًل عن اليواننية ؟ فإذا أقررت 
 بذلك فلنقل أهنا كانت متعبة لك كما هي متعبة يل .

 ) يعلق رئيس الشياطني قائالً (
يـس : هذا هو احلل . فلكل شيطان منكم فضله وعمله ولتنتهي هذه اجملادلة إذ ليس الرئ

املهم هو استعراض األعمال فقط ، األهم من ذلك أن تفسروا فكر بين اإلنسان ، وأن 
تعلموا ملاذا اتبعوكم يف بعض ما توحون إليهم ، ألن علينا أن نسبقهم دوما ً، علينا أن نعلم 

دمها ( ، ونعلم ملاذا أعجبهم األخذ خبالف احلقيقة يف وقت أننا نقوم وجهني ) احلقيقة وع
 بعرض وجه احلقيقة حينما نؤكد هلم على خالفها ؟ 
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املشرقي : أعتقد سيدي ـ وحبكم عملي مع أنواع اكثر من الفلسفة أو هكذا بعض بين 
ألة األلوهية هي ـ إن مس (1)اإلنسان يعتقد ، إذ ي عِّد  السحر والكهانة والشعر من الفلسفة 

املسألة املركزية ابلنسبة لنا ولإلنسان على حٍد سواء . فاإلنسان أمام طريقني ال اثلث هلما من 
َن  أجل الوصول إىل امللك والسلطان والتحكم يف األشياء .وهذا اهلدف هو الرغبة اليت ش حِّ

كيدًا  وقال له : هذا   هبا حينما خلق ألول مرة ، شحنه هللا هبذه الرغبة اجلاحمة مث كايده هبا
امللك وهذا السلطان وهذه السماوات وهذه األرض كلها بني يديك ألين أستطيع أن أخلق 
أكوااًن ال حصر هلا بال روية وال تعب وال مرور زمان ، لكن عليك أن متر إىل هذا السلطان 

رؤية  من ابب الذل والعبودية واخلضوع يل وحدي ووحدي فقط ، وألجل أن أشبع رغبتك يف
نفسك عظيماً سأجعل من جنسك أفرادًا مر وا من هذا الباب يف زمن ال تدركه ، وأريك كيف 
يتحكمون ابألشياء وكيف يسيطرون على الطبيعة . فكن حذرًا ومنتبهًا إذ سوف أكايدك 
وأفتنك ألين سأجعل هؤالء مثلك ال خيتلفون عنك ، أيكلون مما أتكل ويلبسون مما تلبس 

رض وميوتون كما متوت . وهذا التضاد يف الفكرة نفسها قد سب ب لإلنسان وميرضون كما مت
مشكلة عويصة ، وهو ال يستطيع التوص ل إىل حلها إال  حينما يتميز بصفاء اتم . ويبدو أن 
هذا هو املطلوب من الفكرة كلها . لذلك فإن اإلنسان جيد ) مرارة ( يف الوصول إىل 

ولكن محاقته تبلغ أحيااًن درجًة يتعرض فيها للذل واهلوان  السلطان من ابب الذل واهلوان ،
واخلزي مع أبناء جنسه من أجل سلطان مزيف حقري مشوب ابخلوف والرتقب . ولنفس 
السبب سيدي الرئيـس يرغب اإلنسان يف الوصول إىل سلطان التحكم والربوبية بشىت الطرق 

قدر على التأمل العميق واستعمال وكل   على قدر طموحه وقدراته الذاتية . فالذي ال ي
األلفاظ رمبا ميارس السحر ألنه يشعره بتحكم مباشر ابلطبيعة واألشياء بل وبعض أقرانه من 
غري مرور من ابب العبودية . وبعضهم يستهجن هذا العمل أو خيشى االتصال بنا ـ معاشر 

، إذ يتصور أنه اكتشف الشياطني واجلن ـ فريتقي يف أتمالته وختدعه الطبيعة ذات األعماق 
فيها أسرار وخفااي مث ال يلبث أن يدعي دعوات أكرب ـ وهكذا جعلنا كثريين يد عون اإلمامة 
والقيادة مث إذا جلبنا هلم اتباعًا اكثر اد عوا النبوة وبقفزة واحدة تراهم يد عون الربوبية .. ألن 
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ؤول الغريب أن شيخ تلك سيدي رغبة اجلمع الكثري من ولد آدم . ويعلم صديقي املس
الفالسفة أفالطون  ال يشذ عن هذه القاعدة يف شيء سوى أن املسألة خفيت قلياًل داخل 
فضائل ) اإلله ( الذي هو اإلنسان ـ الفيلسوف ، لكنها ظهرت جبالء وبسرعة فائقة فيما بعد 

يد .فعند أرسطو أن الفلسفة تتصف بصفات هي ) روح التأليف واجلمع والتوحيد مث التجر 
والسمو النظري مبعىن أن الفيلسوف يرقى إىل أعقد املشكالت وأكثرها عسرًا وأبعدها عن 
الواقع مث يت صف ابمتناع الغرض مبعىن أهنا ال تنشد منفعة بل تطلب لذاهتا مث االستقالل 
والتفوق مبعىن أن الفيلسوف ال خيضع ألحد وال حيكمه أحد وأخريًا صفة األلوهية فبها أي 

.  (1)نشارك اآلهلة ألان  نرقى إىل درجة التأمل اخلالص والنظر احملض بال غاية ( ابلفلسفة
والصفات اإلهلية واضحة يف أعمال أر سطو وأفالطون ، فلم يشأ أرسطو أن ينزل اإلله من 
علياءه إىل األرض ليكون يف كل جسم إنساين كما فعل فالسفة اإلسالم واملسيحية فيما بعد 

احرتامًا للرب من هؤالء إذ ال جيوز أن يكون كل هؤالء الذين يراهم ، كان أرسطو أكثر 
اتفهني أمامه آهلة وأراباًب .. وعلى رأيه فأن من يريد أن يكون إهلًا فليصعد هو إىل هللا و) 
جيلس جبواره ( على أن يتصف بصفاٍت حسنٍة قبل ذلك ومنها امتناع الغرض من التفكر 

اج للخلق وأيمر وينهى وهو غري حمتاج للطاعة وغري متضرر فكما أن هللا خيلق وهو غري حمت
 ابملعصية فإن الفيلسوف جيب أن يفكر هبذه الطريقة فالفلسفة تطلب لذاهتا بال منفعة . 

الرئيـس : لكنهم أل فوا كتبًا يف تنظيم اجملتمع والدولة والقانون وعلوم الطبيعة وكيفية االنتفاع 
 م فلماذا ربطوا الفلسفة بتلك األغراض ؟ .من أشياء كثرية وتلك هي فلسفته

املشرقي : أهذا سؤال أم اعرتاض على أرسطو ؟ فإن كان اعرتاًضا .. فليس لك أن تعرتض 
على أرسطو ألن هذا هو املطلوب يف النهاية ، ماذا يعمل املرء إذا صعد إىل السماء وجلس 

م قانواًن حيميهم من) العدوان ( مع اآلهلة ؟ أال يتوجب عليه أن يرحم اخللق حينها ويشرع هل
، فمن ذا حيكم العامل إذا مل يعطف عليه الرئيـس (1)بعضهم على بعض وحيقق ) العدل(

 الفيلسوف وحيكمه . 
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) أو ليس الرئيـس ـ الرئيـس األول يف جنس ال ميكن أن يرأسه شيء من ذلك اجلنس مثل 
كذلك يف كل يف اجلملة ، كذلك رئيس األعضاء ال ميكن أن يكون عضٌو آخر رئيسًا عليه و 

الرئيـس األول للمدينة الفاضلة ينبغي أن تكون صناعته ال أن خيدم هبا أصاًل وال ميكن فيها 
 .  (2)أن ترأسها صناعة أخرى أصاًل  ؟ (

الرئيـس : أستطيع القول أننا جيب أن ال نفرت رغم هذا النجاح الكبري يف تكوين وخلق جبابرة 
ني : نوع من االستبداد حيكم ابلسيطرة على األبدان ابلسيف ونوع واستبداديني من نوع

 ابلسيطرة على العقول ابلفلسفة وكالمها يريد أن يكون بديالً هلل .
املشرقي : ابلطبع سيدي فنحن ال أنمن مطلقًا من اكتشاف اللعبة . إن كشفها أيسر من 

األكثرية الكربى  من بين  تدخني سيجارة ابلنسبة لآلدميني لكن أملنا الوحيد هو يف أن
 اإلنسان ال تريد بلوغ السلطان من ابب العبودية لإلله .

املغريب : أطرف شيء يف املوضوع سيدي الرئيـس أن فالسفة الشيعة يف دين اإلسالم هلم آراء 
خمتلفة كانت يومًا ما حتمل بعض اخلطورة ولكننا فيما بعد جعلناهم يعتقدون أن أرسطو 

) حكماء (ال فالسفة ، وأثبت أهل األخبار فيما بعد أهنم مسعوا )  البعض  وأفالطون وسقراط
 ( يقول أهنم كانوا ) أنبياء ( ولكن مل تذكرهم الكتب املنزلة من السماء !

 ) تضج  القاعة ابلضحك (
 الرئيـس : كفوا عن الضحك رجاًء ! 

ألن األصل يف احلكمة  املغريب : ولقد جنحنا كما ترى يف جعل الفلسفة تتحدث ابسم احلكمة
ـ حكمة الرسل أهنا نوع من املعرفة جتعل الدخول إىل السلطان من ابب العبودية عزة وكرامة . 
ومل يقتصر األمر على املشرق يف انبهاره ابلفالسفة وإطالق أسم احلكماء عليهم بل الغرب 

 ! . (3)يفتخر على الشرق يف أنه الوحيد الذي انفرد هبذه احلكمة
: حينما تكون احلكمة احلقيقية هي احلصول على امللك والسلطان من ابب العبودية  املعاون

تكون الفلسفة هي احلصول على هذا امللك من ابب ) امللك ( ، وهي لعبتنا األوىل مع آدم 

                                                
 ـ الفارايب .  100دينة الفاضلة / آراء أهل امل (2)

 حكمة الغرب / برتراند رسل .  (3)
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ظهرت ابسم ) اخلدعة امللوكية ( عند أفالطون واليت يسميها )  (1)يف  ) ملك ال يبلى (
 لوكية . ديورانت ( الكذبة امل

أحد الشياطني : اجلميع يعلمون ذلك سيدي ، بيد أن ذلك يغريهم مبزيٍد من اإلغراء وإذا 
ذكروه ذكروه فخورين : ) فقد استمدت السياسة الكاثوليكية الكثري من ) كذبة أفالطون 

ا امللوكية ( أو أتثرت هبا . إن فكرة جهنم واألعراف واملطهر واجلنة يف أشكاهلا اليت ع رفت هب
يف القرون الوسطى مستمدة من الكتاب األخري من مجهورية أفالطون . وهبذا املبدأ متكن 
رجال الدين من حكم أوراب بسهولة وبدون اللجوء إىل القوة وقبلت الشعوب طوعًا تقدمي 

 .(2)املساعدات املالية حلكامها ، ملدة ألف سنة تقريباً (
ئيـس وخلط احلكمة ابلفلسفة أدى إىل مثار املشرقي : إن الفكرة تكرر نفسها سيادة الر 

عظيمة ففي الوقت الذي بدأان فيه بصنع منوذج آخر للملوكية ظاهره القضاء على االستبداد 
وابطنه هو استبداله ابستبداد اكرب ، أعلن البعض أن هذا النموذج ) استبدادي ( مائة ابملائة 

ملائة ، ألهنم رأوا ) أن احلزب الشيوعي ، بينما هو يف نظر آخرين أفالطوين دميقراطي مائة اب
اختذ شكاًل شبيهًا مبا جاء يف مجهورية أفالطون لدرجة  1917الذي حكم روسيا بعد عام 

 (3)تدعوا إىل الدهشة (
 ) يطلب مارد الشمال األذن ابحلديث فيوافق الرئيـس (

اإلنسان هم الذين  مارد الشمال : ابلنسبة يل  فال أعاين من أي مشق ة وأشعر دومًا أن بين
خيدمونين ويقدمون يل عروضهم للموافقة عليها ، ويف مجيع األوقات ) َيصد ق ( حدسي 

 وظين فيهم . 
الرئيـس : أنت دائمًا تبالغ وال أشتهي مساع أحاديثك ، ولو تسم عت إىل فقرة من كتاب من  

 كتب الرسل لول يت هارابً ولو كان القارئ يف اجلنوب وأنت يف الشمال .

                                                
 . 120القرآن / طه /   (1)

 أفالطون . 57النص من وول ديورانت / قصة الفلسفة /   (2)
 كذلك .   (3)
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مارد الشمال : هذه مسألة نفسية سيدي ، كلنا فيها سواء فكم من مر ة غضبت وطردت من 
 يذكر فقرة من القرآن أو اإلجنيل أو الزبور يف االجتماعات ؟ .

الرئيـس : تبًا لك اي خبري النفوس ! أان شخصيًا ال أخاف من تلك القراءات إمنا أخشى 
إلنسان . اي شيطان الشرق اذكر يل شيئا يسر ين عليكم من هبوط الشعور ابلتفوق على بين ا

 فقد أزعجين هذا املارد . 
املشرقي : نعم سيدي األخبار يف هذا الصدد ال تسعها اجمللدات الكثرية ، ويكفي أنين قد 
جئت قبل فرتة من جولة يف أحناء الشام والعراق واملشرق اإلسالمي ورأيت الناس هناك 

ب جديد أثبت فيه مؤلفه أن الفالسفة الغربيني يؤمنون بوجود ) مبتهجني ومسرورين بقراءة كتا
 !! (1)هللا ( وأن بعضهم قد أثبت وجوده فعالً 

 الرئيـس ) مقهقهاً ( : هذه هي األخبار املفرحة حقاً !
املشرقي ) متابعاً ( : وهذا األمر أي ) اإلنسان ـ اإلله ( أغريناهم ابعتماده يف مجيع التفاصيل 

طق الكالم ، فاملسيحي اكتفى أبن يكون اإلنسان هو الرب وأن الرب هو ابن املتعلقة مبن
اإلله واختلط الثالثة بروح القدس حبيث أننا تركناهم يتخبطون ال يعلمون من هو اإلله ومن 
هو اإلنسان ومن هو الروح . وأما املسلمون فقد قلبنا األمر ، فبداًل من أن يكون النيب 

لقرآن جعلناهم يستدل ون على أن هذا القرآن من هللا انطالقا من أن عندهم قد أثبت نبوته اب
 النيب قد ذكر ذلك . 

 الرئيـس : وكيف يعلمون أن النيب كان نبياً ؟ 
املشرقي : ألن تلك سيدي هي بغيتنا من األمر فهو اآلن عندهم رسول مبعجزة ، ودليل 

س املعجزة ، فأمكننا ذلك من فصل املعجزة هو أن قائلها كان رسواًل ، ودليل رسالته هو نف
اإلنسان عن اإلله متامًا ، فاستقل بنفسه ومعجزته . وأنت تعلم ما يفعل ذلك من تشكيك 
وتراجع يف إمياهنم ، فمهما ذعرت من مظاهر هذا اإلميان الشكلي فأعلم انه يف داخلهم 

اإلنسان هو كل شيء  منخوٌر ومزيًف كليًا ، فقد أعدان املعادلة كلها إىل ما كنا نشتهي : ـ
واإلنسان مقابل اإلله هو اله آخر ـ اإلنسان هو الذي حيكم اآلن بشريعة النيب ، وهو الذي 

                                                
 قّصة اإلميان / ندمي اجلسر .  (1)
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حيد د معاين كالمه وما ورد يف معجزته ، واإلنسان هو الذي حيكم على صحة كالمه أو صحة 
ن وجد نسبته إليه ، واألهم من كل ذلك .. اإلنسان هو الذي حيكم بشرع النيب ! هذا إ

 إنسان حيب  النيب ويقد س شرعه حبماس كبري .
 املغريب : ومن اجل ذلك فاهنم يتقب لون فلسفة الغرب ألهنا يف الوقع فلسفة اجلميع .

الرئيـس : من عاديت أن ال أطمئن متامًا رغم كل ما قاله املشرقي . ألن هناك اجتاه أو أكثر ال 
صر  على مبدأ أن املشر ِّع يعني  احلاكم بنفس زال حيمل خطورًة كامنة وهو االجتاه الذي ي

القانون املشرَّع ، وال ميكن أن أييت الناس ابحلاكم الذي حيكم ابلقانون ليعي نوه خالفا للقانون 
 . ورمبا ينتبه البعض إىل البحث يف الكتب املنزلة عن القانون الذي يتم مبوجبه تعيني احلاكم . 

أجيب على ذلك ألطمئن سيادته . أواًل إن هذا االجتاه ال  املعاون : إذا تسمح يل سيدي فأان
يفهم املسألة ابلطريقة احلكيمة اليت ذكرمتوها ، إمنا يفهمها على أهنا وصااي ورواايت من 
أصحاب الرساالت . واثنيًا أن هذه الوصااي عرضة هلجمات متكررة من األكثرية . واثلثًا إن 

ية ضمن أقلية ثالث مرات وهم من الذعر حبيث أصحاب هذا االجتاه هم أقلية ضمن أقل
ينكرون أحياان إن تكون هلم مبادئ مثل تلك . ورابعًا وهو األهم أن األشياء عندهم خمتلطة 
مع بعضها ! فبشأن اجلنة والنار ومستقبل العامل فهم يرون كغريهم أن الوعد احملق ِّق للخالص 

 هو بعد هناية العامل ال قبلها ! 
 ن أحد جوانب القاعة () ت سمع ضجة م

الرئيـس : ما هذا الضحك . إننا هنا لنعمل ال لنضحك  !.. مث أن قولك هذا فيه مبالغة ، 
 فالتقارير اليت لدي تقول أن بعضهم ينتظر خالصاً قبل هناية العامل . 

ته لوجدهتما شيئًا غري ذي قيمة  املعاون : هذا صحيح ، لكن لو دققت يف أمد اخلالص ومد 
ة لعمر الكون . احسن الرواايت تقول سبع سنني ، أو تسعة عشر . فاملهم هو ما ابلنسب

يرتكز يف األذهان من فهم عن الغاية من خلق الكون . املرتكز عندهم كاملرتكز عند مجيع 
الناس : إن اخللق عبارة عن ) عبث ( ، وحنن ابلطبع ال شأن لنا ابملظاهر ، فإن مظاهر 

 ثريين لو قدر هلم أن يدخلوا اجلنة مجيعاً ملا امتألت جهنم . التقوى والصالح هي عند ك
املغريب : إن ما يقوله صاحيب صحيح سيادة الرئيـس ، فإن الرجل الطيب ) سبينوزا ( مل يشأ  
إنكار ) هللا (فجعله القانون املوجود يف الطبيعة ، وحينما انت قد على ذلك قال : ) أخطأ 
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رضي هو أن أبني  أن هللا والطبيعة شيء واحد ، ألن القائلني فهمي أولئك الذين يقولون أن غ
 (1)ذلك يفهمون من لفظ الطبيعة كتلة معينة من املادة اجملسدة ، إنين ال أقصد ذلك . ( . 

 الرئيـس : وهل أوضح من هو هللا ؟ وما الفرق بينه وبني الطبيعة ؟ 
 عند رأسه وكان قلمه يرتعش حيث  املغريب : نعم ابلتأكيد أوضحه هكذا ـ وكنت يومها واقفاً 

كتب ـ ) وهذان العقل واجلسم مها الوجهان أو الصفتان اللتان هبما ندرك عمل اجلوهر الذي 
، وهبذا املعىن ميكن أن يقال أن هللا وهو احلقيقة األبدية وراء تدفق  (2)هو هللا ) أو هللا ( 

ا هي هللا ، ولكنه العمليات األشياء له عقل وجسم . فال العقل وحده وال املادة وحده
العقلية والعمليات الذرية اليت تشكل اتريخ العامل املزدوج ، هذه وأسباهبا وقوانينها هي هللا 

)(1). 
 الرئيـس : نعم ! لقد أوضح هلم املسألة بطريقة لن يسيء هبا أميا أحد فهمه مستقبالً .. !! 

 هو ) سبينوزا ( ، وهو مثال صاحل للطيبني املشرقي : برأيي إن أكثر الفالسفة تواضعاً مع هللا 
جدًا واملتواضعني جدًا من أصحاب االجتاه الذي خييفك ، فالبعض من غري هؤالء يريد 
الصعود ليكون مع اإلله الواحد أو يف مصاف اآلهلة ، والبعض اآلخر أنزل هللا ليكون يف 

أو ) هللا واخللق واحد ( أو ) هللا  اإلنسان . وأما املتواضعون فقد قالوا ) هللا والوجود واحد (
والقانون واملادة واحد ( أو ) هللا والعقل واحد ( . ويف مجيع ذلك يظهر ) أان اإلنسان اإلله ( 
، فهو أما أن يكون إهلًا أو يشارك اإلله ، أو إذا كان يف غاية التواضع فإنه يدرس هللا  

ن غايته ليست معرفة اإلله بقدر ما هي كموضوع ، وال بد أن حيد د يف النهاية من هو هللا أل
رغبته يف مشاركته أو مماثلته خبالف العامل الطبيعي الذي تعجزه الظاهرة فيعرتف أنه ال يعلمها 
، ألن العامل الطبيعي يدرس الظاهرة بصفاء وخلوص نية وغرضه املعرفة فال خيدع نفسه ، أما 

ؤمنني ابهلل هم على هذه الصفة فهم يدعون الفيلسوف فغرضه املشاركة ال املعرفة . وأكثر امل

                                                
 الطبيعة وهللا . / سبينوزا .   (1)

 االختالفات يف الرتمجة .   (2)
 نفس املصدر السابق .  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

33 

أهنم شركاء هلل أو هم مشركون به فعاًل أو يرغبون يف مشاركته على حنو ما توحيه هلم 
 . (2)أوهامهم

 مارد الشمال : وما هي حقيقة األمر يف هذا املوضوع ؟ 
خلق ما أشاء املشرقي : الذي أعرفه هو إن هللا قاهلا : ـ أان اإلله ليس هناك من اله غريي ا

والذي اخلقه اعرفه وال يعرفين ، أان ال ا عَرف . وهبذا متيزت عن كل ما اخلقه ألين إذا 
ع رِّفت صرت موضوعًا وكنت خملوقا ً، فأان الوحيد الذي ال ميكن معرفته . وهذه هي متام 
 معرفيت ال يتم ها إال استشعار حيايت وفناء غريي . فمن عرف فناءه وحيايت وعرف أنه ال

يعرفين فقد مسحت له أبن يقول أنه عرفين ، ومن أصر على اد عاء معرفيت كذات أو موضوع 
 فقد جترب واستكرب وعتا عتوًا عظيماً فأكبه على النار ـ قاهلا يف كل شيء .

الرئيـس : كفى كفى خطبًا من هذا النوع .. حنن نناقش ما يقوله الفالسفة ال ما يقوله هللا 
يف كل مرة يسب ِّب يل أحد املردة إزعاجًا ، … ال يفهم فإىل حيث فليفهم من يفهم ومن 

 فليت املغريب حيدثين عن ) دافيد هيوم ( أو    ) جورج بركلي ( كي تراتح نفسي . 
املغريب : إهنم يف دو امة جارفة سيدي الرئيـس ! إهنا دوامة اعنف قوة وأعلى زفريًا من الدوامة 

) لوك ( : إن املادة ال توجد سوى كصورة يف العقل )  اليت يف وسط الشمس . فحينما قال
تلقفها ( بركلي ، مثلما تلقف من هو قبله كرات ضرهبا السابقون فدفعوها واندفعوا خلفها ، 
ومل يالحظوها حينما ارتطمت ابلسور العظيم ، فاصطدمت رؤوسهم به مث سقطوا وظل وا هناك 

لوجود اجلدار حىت وافتهم املنية . تلقفها ) ساقطني حتت اجلدار ورافضني العودة وانكرين 
بركلي ( وركض خلفها ، ألنه أضاف شيئًا آخر مفاده أن اليد املشلولة لو ضربت مبطرقة فال 
حتس ابألمل ، فاإلحساس إذن نسيب ، وإذن فشعوران ابملادة هو شيء عقلي حمض وابلتايل فال 

 شيء سوى ) العقل ( . 
احلال ج وابن عريب ليقول أن هللا هو العامل وملا كان ليس للعامل  الرئيـس : إذن عاد بركلي مثل

وجود إال إبحساسي العقلي فهذا العقل هو ) أان ( والنتيجة أنين إذا قلت ) أان ( أو قلت ) 
 هللا ( فال فرق . 

                                                
 . 12/  106القرآن الكرمي /   (2)
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املشرقي : لقد قال سبينوزا عبارة ميكن أن جتمع الذين أرادوا أن يكونوا آهلة من غري أن 
كاجملموعة األفالطونية أو ينزلوا اإلله كاجملموعة النوحية واملسيحية واليهودية ، بل يصعدوا  

 يبقون جامدين يف مكاهنم  .
 الرئيـس : ما هي تلك العبارة ؟ 

 املشرقي : العبارة هي ) إن الطبيعة فاعلة ومنفعلة يف وقت واحد ( . 
اراته ؟ لشدُّ ما تعجبين تلك الرئيـس : هذه عبارة عظيمة ! أهي من إمالءان أم من ابتك

 العبارات اليت هي صادقة على حنٍو حمد د وكاذبة يف األحناء األخرى فتختلط هبا األشياء . 
املشرقي : سيدي الرئيـس إنك تعرب  عن األشياء بدقة ، احلقيقة أهنا من ابتكاراته . وحينما 

كامن فيها ، ومنفعل متأخر عنها . جتتمع عبارته مع أزلية املادة فالناتج إن اإلنسان فاعل أول  
 ومعىن ذلك إن اإلنسان هو ) اإلله الفعلي ( . 

 املعاون : هل للمغريب أن يوض ح لنا ما الذي أضافه بركلي ؟ 
املغريب : سيدي الرئيـس . أنت تعلم أن هللا كان ومازال ومل يكن معه شيء أو كون . 

ظهوره يف العامل مشاعر بركلي ، وملا كان ال واإلنسان ـ اإلله الذي صنعه سبينوزا أزعج أتخر 
ميكن لربكلي أن يفين املوجودات و) يزيل اجلبال ( ليربهن أن ) اإلنسان ـ اإلله ( ابق ودائم 

 متاماً مثل هللا ، فقد ألغى املوجودات نظرايً وأبقى عقل اإلنسان . 
ًا موته ، لقد جلب لنفسي الرئيـس : احلقيقة أن نفسي تراتح هلذا الرجل كثريًا ، ويؤسفين جد

السرور أكثر مما كنت اشعر به دومًا عند دخويل قصر فرعون ، ورؤييت للناس وهم بني راكع 
 وساجد . 

املغريب : وأما طريقته فقد متيزت ابلبساطة والوضوح : مثال املطرقة واليد املشلولة يربهن  
املادة عبارة عن إحساسي على حنو واضح ال يستطيع الكثري من بين اإلنسان متييزه أن 
 العقلي ابألشياء ، وإذن فليست مثة أشياء سوى ما هو يف عقلي . 

الرئيـس : وكيف علمت أهنم ال ميي زون ؟ إنك لو وصلت إىل عمانوئيل كانط فستجد األمر 
 خمتلفاً . 
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( على املغريب : لن خيتلف كثرياً سيادة الرئيـس . فمثاًل إن أحد الشراح  وصف إبقاء ) بركلي 
.  (1)عقل اإلنسان وإلغاءه املادة أبنه نوع من الشفقة على العقل غري مدرك للمخطط بكامله

إن سبينوزا ) املتدين ( الذي أعلن أنه حيب املسيح كثريًا ويقدره كثريًا مل يقدر على الصعود 
ه صفة إىل السماء ، وال على إنزال إله السماء إىل األرض ، فتوج ه تلقاء املسيح لينفي عن

الربوبية والبنوة هلل ، ليس ألنه أصبح فجأة قديسًا مثل بولص كما زعم ، بل ألنه وجد أن 
بنوة املسيح هلل ال جتدي نفعًا يف جعل سبينوزا إهلًا . فقد مر  ألفا عام ومل يكن هناك رب هو 

ولنا ابن هللا سوى رجل واحد هو املسيح ، فإذا كان املسيح بلغ هذه الرتبة ) بعقله ( فعق
ليست قاصرة وأما القلب فهو مضخة دم ال غري . وإذا كان يف القلب شيء فقلب سبينوزا ) 
احلنون ( ال يقل ما فيه عما يف قلب املسيح فليكن إذن ) العقل ( ـ عقل اإلنسان هو اإلله ، 
بيد أن اإلله احلقيقي  هو عقل مجاعي ـ ومنه ابلطبع عقل ) سبينوزا ( ، فهو واجلسم الذي 

وي القلب يتفاعالن ويتولد أحدمها من اآلخر ومها يف النهاية صورة هللا . كان البد إذن من حي
يتوجب  (2)تفسري النصوص يف التوراة واإلجنيل على أهنا ) جمازات واستعارات وإشارات (

 فهمها يف كل مرة بطريقة تالئم ما نتوصل إليه من كشف لتلك العالقات املتفاعلة . 
 مجيل أن يكون سبينوزا حاقداً يف داخله على املسيح كل هذا احلقد . الرئيـس : شيء 

املغريب : إذن فربكلي حمق . قس م سبينوزا اإلله على كل العقول واألجسام وهلذا فهو يلعنه 
قائاًل : تبًا لك اي سبينوزا كم ستكون حصيت من األلوهية ؟ سأعيد القسمة وسأحظى بقسمة 

مث أختصر وجود العامل الذي هو صورة هللا يف العقول اجلبارة ،  أكرب . سألغي أوال األجسام
وستكون حصيت من األلوهية أكرب. تبًا لك فقد أخذت منا كل ما منحه أفالطون للفالسفة 

 من ألوهية وما أبقيت إال الضئيل جداً منها . 
الرائسي  الرئيـس : أنتم تعلمون أين أحضر مجيع املؤمترات العامة للشياطني حبكم موقعي 

كمسؤول دائم لـ ) فريق إلغاء احلكمة ( يف األرض الثالثة ، ومنها مثاًل مؤمتر ) أتجيج 
احلروب وسفك الدماء ( ، لكين يف الواقع أجد متعيت واطمئناين يف املؤمترات الثالثة ) املؤمتر 

                                                
 .  322وول ديورانت . /  (1)

 شخصيات ومذاهب فلسفية / سبينوزا .  (2)
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ا متعة اللغوي السري ( و) مؤمتر تدمري الفكر الديين ( و ) مؤمتر التاريخ ( . ولكن أكثره
 ابلنسبة يل مؤمتران احلايل ألن خطوطه توحي جبميع ذلك . 

املشرقي : على الرحب والسعة سيدي الرئيـس وستجد دومًا ما يسرك ، فإن لدينا تقريبًا 
مجيع املعلومات اخلاصة بتلك املؤمترات حبكم عملنا الفلسفي املتنوع ابستثناء الفريق اللغوي 

 ية . فإن معلوماتنا عنه ضئيلة للغا
الرئيـس : إين أفهم تلميحك وأتذكرك جيدًا . أنت تريد حضور املؤمتر اللغوي وقد أشرت 
على ما أتذكر إىل الشيء نفسه عند أتسيس املؤمتر العاجل بعد موت ) إبراهيم بن اليعازر ( ، 
وأذكر أيضًا أنك أحلحت يف الطلب يف مؤمتر الصحراء السفلى ومؤمتر ) بورسيبا ( الذي 

موازاًي لـ ) كامب السنهدرين ( . آه ذكرتين أبشياء لطيفة ، فقد كانت جوليت طويلة  انعقد
 ورأيت ) دانيال ( مكبالً ابحلديد . 

 املشرقي : بلغ عمري سيادة الرئيـس مخسني ألف سنة . 
الرئيـس : أان اقد ر أعمالك ومواهبك العظيمة ، لكنك تعلم أن جالئل أعمالنا ومواهبنا هي 

ية عال ة على ) الفريق اللغوي ( ، وحتديدًا على سريته ولذلك اقتضى النظام أال  يف النها
 حيضره أحد إال مبوافقة شخصية من القائد والرئيس األعظم املنظور ابهلل إبليس األابلسة . 

) يردد احلاضرون مجيعًا : ابقني ابقني أبد اآلبدين ـ بعيد بعيد ـ ما يوعدون  . مث يضحك 
 ول  (املشرقي ويق

املشرقي : أان مثاًل أعلم أن املبتدأ مرفوع ، واخلرب كذلك ، فلماذا أقره املؤمتر اللغوي هكذا 
 خبالف القواعد العربية حتديداً ؟ ابقني وليس ابقون ! 

لكين … إن بعض الصيغ واملقررات حىت جنايب ال خيربوين هبا … الرئيـس : اي جان 
 حتت االختبار مرة كل مخسمائة عام !!  سأحاول ترشيحك حلضور املؤمتر اللغوي

املشرقي : شكراً سيدي .. إين أريد فقط أن أعرف سبب السر ية والكتمان حول عمل الفريق 
 اللغوي هذا ألجل أن أكون يف داخل نفسي مؤيداً لألوامر راٍض هبا كل الرضا والقبول . 

منه رأيه ابملوضوع ، فيومئ له ) يلتفت الرئيـس إىل شيطان اللغة للقارات السبعة كأنه يطلب 
 ابملوافقة على االستجابة لطلب املشرقي فيقول  (
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ال ضري يف ذلك وليسمع اجلميع أيضًا . إن العني ال ترى هللا ولكن … الرئيـس : حسنًا 
األذن تسمعه ، ألنه قد تكلم فأمَسَع من أراد أن يكلمه  . وكالمه وصل إىل األرض . أوصله 

والناس يتكلمون وحنن نتكلم ، وإمنا حتصل املعرفة ابلكالم ألنه هو األداة رغم أنف اجلميع ، 
 . فمن هنا جاءت سر ية العمل اللغوي . 

) انفتحت الباب السوداء فجأة ودخلت شبه عاصفة يف حني ظهر يف وسط املؤمتر شبٌح 
 عمالق مبا يكفي ألن يضرب برأسه السقف ، فارتعب الرئيـس وصاح (

 ذا ؟ ! أين احلرس ؟!.الرئيـس : ما ه
 املعاون : مارد اجلنوب سيدي ! هذا مارد اجلنوب وهو دائم التأخري سيدي . 

 ) يصرخ الرئيـس حبدة (
 الرئيـس : أين كنت ؟ 

 ) يشري املعاون إىل املارد أبن ال يتكلم مث خياطب الرئيـس (
مًا ، وكلما نب هته يكر ر املعاون : سيدي الرئيـس إنه مارد مزعج ودائم النوم . أحسبه كان انئ

ال يوجد يف … نفس العذر : ال يوجد يف جنوب أفريقيا فالسفة ال يوجد يف أسرتاليا فالسفة 
 …  جزيرة سيالن فالسفة 

 ) تظهر عالمات البهجة على وجه الرئيـس ويقول خماطباً مارد اجلنوب (
 ؟  الرئيـس : اجلس اجلس تعجبين حركتك النشيطة . كم هو عمرك اي جان

اجلنويب : أان كنت يف الوسط وال أتذكر كم هو عمري ، لكن آصف بن برخيا هو الذي دمَّر 
 ما كنت آمله من زعامة الشياطني . 

 ) تبدو الدهشة والسرور على الرئيـس (
  ؟ ما الذي فعله آصف هذا ؟ أهو آصف سليمان أم هو غريه ؟ الرئيـس : كيف 

ينه الرجل الذي جيلس يف جوار سليمان يف ابحة اهليكل . أال اجلنويب : بلى سيدي إنه هو بع
ال أدري … تعرفه ؟ سبحان هللا كل اجلان يعرفونه ، إنه الرجل الذي يعلم معىن أحد احلروف 

 اي آصف أي  حرٍف هذا الذي حط متين به ؟ 
 الرئيـس : ما هي القصة ؟ 

 ويراه منقبضاً () خالل ما يسأل الرئيـس فإنه يرمق املشرقي من طرف خفي 
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اجلنويب : لقد طلب سليمان ذات مرة أن يؤتى بعرش ملكة سبأ ، فقال عفريت من اجلان من 
أتباع سليمان أنه سيأتيه ابلعرش قبل أن يقوم من موضعه لقوته وسرعته ، وكان رئيسي )  

رعة كنبااث ( يتنصت على احملاورة من خالل اجلواسيس ، فنظر من حوله فلما رآين تفامهنا بس
من خالل النظرات على أنين إذا حطمت هذا العفريت يف الطريق وأخذت العرش منه ، فإنه 
سيمنحين لقب رئيس املردة يف األرض الثالثة كلها ، فما أمتمت التفاهم حىت اندت اجلان ممن 
هم معي : اي انئم اي غافل العرش عند سليمان ! وحىت املارد ) كنبااث ( ذعر ذعرًا عظيمًا ومل 
نصد ق حىت ألقينا عليه نظرة ، وذلك يف اجلزء اخلامس والسبعني من املئة من الثانية اليت 
تلت انتهاء كالم العفريت . مث سألت من فعل ذلك ؟ فقالوا : آصف . كيف ؟ قالوا : 
ابحلرف الذي عنده . رئيس الشياطني نفسه ال يدرك معىن ذلك كله وال يدري ما معىن أن 

 ف . يكون عند املرء حر 
 الرئيـس : هو ن عليك اي جان ! املستقبل كله أمامك . 

اجلنويب : من أجل ذلك أصبحت كثري النوم ألهنم اندوين اي انئم وأصبحت متغافاًل لقوهلم اي 
 غافل ! 

الرئيـس : إن احلضارة  والثقافة تزحف إىل اجلنوب وستزحف معها الفلسفة وسرتون هذا 
حينئٍذ فإين أان الذي سيعينه رئيسًا للمردة . أما الذين هم مثل النائم املتغافل ما سيفعله . و 

آصف فسوف ميضي وقت طويل حىت أييت أحدهم ورمبا لن أييت ، ألن بين اإلنسان اليوم 
وحسب ما رأيناه من تطورات ال يريدون العلم الذي أييت من هللا . إهنم يريدون العلم الذي 

من هللا له ابب ال يفتح إال مبفتاح الذل والعبودية هلل ، تكشفه عقوهلم . ألن العلم الذي أييت 
لذلك فاملتدينون أنفسهم وعلماء الدين ذاهتم هم من أكثر اخللق بعداً عن ولوج هذا الباب ، 
ألننا نراهم أبم أعيننا يتكلمون نيابة عن هللا ويشرعون ابمسه ويفسرون كالمه بكالمهم 

،ويدرسونه كموضوع أو ذات ممكنة التفسري ، ويقلبون   ويقرتحون ابلنيابة عنه مقرتحات كثرية
أشياءه كلها ابملقلوب ويضعون عليها ركاما من عقائدهم ورغباهتم وهواجسهم . فهناك إله 
معني وكتاب معني ورسول معني لكل واحد منهم وان تشاهبت األمساء وتوحدت قبلة الصالة 

ن ختتربهم يف احلرب ويف الفتنة ويف واتفق صوت األذان ودقُّ الناقوس ، ألنك تستطيع أ
سفك الدماء ، وختتربهم أيضًا عند اجلدل والنقاش لتحصي مقدار االفرتاء والكذب . 
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فاحلجيج ضجيج والصالة م كاٌء والكتاب  ز بـ ر  والس نن  رجاٌل والقضاء  قياس واحلكم  اختياٌر ، 
، واألصل فرٌع والفرع أصٌل والشر  جرٌب واخلري  قدٌر، واملال حظوٌظ ، واحلاكم ويلٌّ 

واملستحبات ضرورات ، والواجبات مرتوكات ، والعلم طاقة ، واملعرفة تقليد ، واالجتهاد ظٌن 
، واآلايت تفسري ، والبينات جماز ، واألمثال استعارات واللغة مرادفات ، واألرزاق أكاذيٌب 

ذا حفظت خطبيت وما يقال يف ، والصدق غلٌو ، إىل أشياء كثرية جداً فابشر اي جان مث أبشر إ
هذا املؤمتر فإنك بفضل ما تفعله من تعاليم مع هؤالء القوم الذين هم هبذه الصفة فتزيد من 

 غيهم وتزيني أعماهلم فسيكون لك شأن كبرٌي يف جممع الشياطني . 
اجلنويب : ب شرَت بكل شر وطال عمرك اي سيادة الرئيـس وإذا شئَت أن أ عيد خطابك حرفاً 

ٍف فعلت . وسأدرب نفسي مع شيطان املشرق للسيطرة على هؤالء القوم حىت يظهر حبر 
 فيلسوف يف جيبويت أو سدين أو جوهانسبريغ ! . 

الرئيـس : وفقت لكل شر اي جان ، وإين إمنا أانديك هبذا االسم ألنك صورة مركزة لكل جين  
 وإن كنت ال أعلم امسك احلقيقي . 

 سيدي هو ) مواندو ( ! اجلنويب : امسي احلقيقي اي
) رفع الرئيـس عينيه وحاجبيه وأدار رأسه ببطء انحية ) الشيطان اللغوي ( وحينما رمقه 

… األخري تبس م وهز  رأسه ببطء أيضًا رافعًا وخافضًا من غري أن يلتفت إىل انحية الرئيـس 
 وبعد ثواٍن قهقه الرئيـس بصوت عال مسروراً مث عق ب (

 لس اآليت سنتحدث عن حبييب مواندو ! الرئيـس : يف اجمل
 ) بعد أن أوعز الرئيـس للشياطني أبن أيخذوا راحتهم إىل اليوم التايل ، ردد وهو يقوم (

 الرئيـس : اي للفأل احلسن ! حبييب مواندو ! اي للفأل احلسن مواندو حبييب .   
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 اجللسة الثانية 

 ق إلغاء احلكمةلفري 
 على األرض 
 

ل القائد ، ورد د احلاضرون األغنية ، قال الرئيـس (  ) بعدما ألقيت املقدمة اليت تبج ِّ
الرئيـس : ابسم قائدكم املنظور ابهلل وابمسي شخصيًا وابسم مجيع الشياطني يف األرض الثالثة 

ن اجللسة األوىل ، وعلى كافة وابسم القيادة الفلسفية اجملتمعة هنا أتلو القرارات املنبثقة ع
املختصني تنفيذها فورًا استغالاًل للوقت وكيدًا ببين اإلنسان أعداءان) الطبيعيون ( وأعداء 

 الزمان 
 ) يهمس أحد الشياطني خبفوت قائالً  (

 أحد الشياطني : الطبيعيني سيدي الرئيـس !! . 
 ) يرد الرئيـس فوراً (

 . هذا ليس شغلك !… الرئيـس : اسكت 
 ) مث يواصل احلديث (

 الرئيـس : أوالً : ـ األوامر العامة :
يتوج ب تكثيف العمل اإلحيائي للدارسني واألساتذة والتالميذ ممن هم دون مرتبة   .أ

الفالسفة بضرورة اختاذ الفالسفة قدوة هلم ومثاًل أعلى ، والنظر إليهم على أهنم 
عيد كل السعادة ) لتحصيلهم السعادة َمثـَل هم الذي فارقوه ، وإهنم يعيشون يف عامل س

( من خالل انفرادهم ابلفكر اخلالص ) والعقل اخلالص ( ، ليشعروا أبن عليهم 
الوصول إىل تلك املرتبة وال أقل من ) متن يها ( فإن مل يستطيعوا فال أقل من أن 

 يغبطوا من هم فيها وذلك أضعف الشر . 
ربط العملي بني مشاعر هذه الطبقة يتوجب على جلان التنسيق يف علم النفس ال  .ب

ومشاعر الطبقة اليت دوهنا من العامة والذين تكون ) سعادهتم ( مراقبة ومالحظة 
ومتابعة أخبار وأحوال السعداء من النوعني ) امللوك اجلبابرة واألغنياء ابملال ( ، 
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ة فسعادة املثقفني هي يف أتمل سعادة الفالسفة وسعادة العامة هي يف أتمل سعاد
القادة من أصحاب املال والسلطان ومتين مثلها ، وتقم ص نفسية احلاصل عليها 

 ألهنا قوة وإن ) القوة فضيلة جامعة للفضائل ( .
يتوج ب على اللجان املذكورة الربط العملي بني مشاعر الطبقتني أعاله مع مشاعر   .ت

قادهتا لتحصيلهم ) الطبقة املوازية هلما ابلشعور السعيد نفسه إزاء التأمل يف سعادة 
سعادة الدارين ( ابعتبارهم علماء أبطروحات الفكر الديين . مع التشديد على أن ) 
الدار األوىل ( سعادهتا يف ) العزوف عنها ( ، و) الدار اآلخرة ( سعادهتا بعد فناء 
الكون ، وذلك من أجل أن يكون مفهوم اآلخرة ) غيبًا ( مبعىن ) ما وراء املادة ( 

ى ما يقتضيه املعىن اللغوي على األصل أي مبعىن ) مستقبل عامل املادة ( وليس عل
مع ضرورة التأكيد على أن هذه املفردات يف الكتب املنزلة هي ) استعارات 
وجمازات وكناايت ( ، مع اإلحياء إىل القادة بضرورة حتديد مصريهم من العقاب 

  القادة . والثواب ليتحق ق أكرب جزٍء ممكن من ) األلوهية ( يف
يتوج ب على اللجان املذكورة تكثيف عمليات اإلحياء إىل أضعافها فيما خيص   .ث

الطبقة الرابعة املسماة طبقة ) املرموزين ( ، واليت تشمل الفن مبعناه عندان ال مبعناه 
عند بين اإلنسان ، كما تشمل عندهم  ) الشعراء والصحافيني والسحرة والكهان 

ئني ، وذوي الطرائق ، وأصحاب اخلرق ، والرعاشني ، وأهل وقارئي الفأل واملتنب
الراحة وأهل احلبال ، وأصحاب النجوم ، وذوي التكااي ، وأهل الغناء ، وذوي 

وع رَّاض العرض ، وكتاب النثر ، ونقدة األدب ، والسماسرة ، والوسطاء ’ احلاانت 
هتم من القادة يف الفئات ، وأهل اإلابحة ، واهلت افني ، والذين يدينون ابلوالء لقاد

الثالثة السابقة ، كٌل حبسب مرجعه ، إىل أن سعادهتم العظمى ليس فيما حيصلون 
عليه من ربح أو خسارة أو موت أو خلود أو عذاب أو نعيم ، وإمنا تكمن سعادهتم 
يف مرموزاهتم ألن عملهم هو ) فن ( والفن ) مطلوب لذاته بذاته ( كما الفلسفة 

( ، فهم من هذه اجلهة ليست لديهم غاية من عملهم سوى العمل  تطلب ) لذاهتا
نفسه ، وهي صفة ) هللا( ليس له غاية من إجياد الوجود إال إجياده . وبذلك يكون 
رِّ عليهم منافع شخصية أو  شعورهم ابأللوهية شعورًا داخليًا وإن مل يصرحوا به ومل جي 
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ز هذا الشعور لديهم : اإلطال ع ، جيلب عليهم خسائر معنوية أو مادية . وسوف يعز  
واالنبهار ، والتعجب ، والسؤال ، والدهشة ، واملتابعة ، وطلب اللذة ، وقضاء 
الوقت ، وقضاء احلاجة ، ومعرفة الطالع ، وحتصيل اخلربة ، وتسم ع األخبار ، وحب  
 االنتقام ، وحصول ) الطلب ( ، ودخول العامل العلوي . وهي األشياء اليت يبديها

هلم أفراد الفئات األخرى بشغف شديد أحيااًن مع تقدمي ) املساعدات املالية( هلم 
على شكل تذاكر أو مبيعات كي ال ميوتوا جوعاً ، وال أقل من أن تكون حتت عنوان 

 ) إكراميات ( أو ) بقشيش ( ، ألن اجلوع يدفعهم إىل البحث عن عمل آخر . 
 باًل يف هذا املؤمتر أو املؤمترات الالحقة .ترتك ابقي حروف األجبدية مللئها مستق  .ج
 

 اثنياً : اإلمالءات : ـ
متأل الفقرة ) ص ( من فقرات ) اثنياً ( من قرارات مؤمتر ) حبر الظلمات ( املنعقد بعد موت 

 ) أشعيا ( مبا يلي : 
 ] يستمر التبادل التفسريي واللغوي جلَمل وعبارات الناموس كما هو [ 

ن الوجوم سائدًا يف املؤمتر وكان بعض الشياطني الذين ر ش حوا  ألول مرة ) يف هذا الوقت كا
للحضور قد أخذهتم الدهشة من هذا النظام الغريب فيه ، ولكنهم مل ينبسوا ببنت شف ة ألن 

 الرئيـس كان يتكل م كما لو كان حيارب أو يبارز أحداً ما . يف حني استم ر يقول (
 اثلثاً : العقوابت : ـ

(املؤل فة من عشرة آالف شيطان بقيادة املارد ) 444زمرة الشياطني رقم ) ت عاقب .س
متريدا ( بقطاع                ) نيويورك ( ابلكي ابلنار ملدة مائة سنة إلمهاهلا يف ) 
وا  اإلحياء الالزم ( عند كتابة ) مجس ديوي ( لفلسفة ) الربامجاتزم ( حيث أهنم تومه 

 ضرراً ابلغاً .  أنه سينفع فأضر  ابلشياطني
( املؤل فة من ثالثة آالف شيطان ابلكي ابلنار ملدة مئيت عام 322تعاقب الزمرة )  .ش

إلمهاهلا يف صناعة اإلحياء ومنع الضرر عند إطالق ) دافيد هيوم ( دعاويه اليت 
 قضت على الطرف اآلخر للوجود الشيطاين حبج ة أنه ينفع فأضر  . 
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مؤمتر ) كوب آبلو ( مبا يلي : )تعاقب الزمرة متأل الفقرة ) ص ( من عقوابت   .ص
( يف القطاع املذكور إلمهاهلا يف توجيه املسؤولني عن سري املعركة والذي 310)

تسبب يف ضرر اترخييٍ  للشياطني ملدة قرون وذلك بكي ِّها ابلنار مخس مرات يوميًا 
 ملدة ألف سنة . 

  تبقى حروف األجبدية يف اثلثاً غري مشغولة حالياً . .ض
) حينما أهنى الرئيـس كالمه وعاد إىل طبيعته ، جتر أ أحد الشياطني اجلدد وأبدى استغرابه من 
هذا النظام العقايب القاسي ، وما كاد الرئيـس أن يرد عليه فإذا به يسمع زعيقًا حادًا يف قاعة 

 املؤمتر (
 الرئيـس : ما هذا الزعيق ؟ 

( وهو املارد ) كفراين ( 310الذي هو يف الزمرة )املعاون : هذا ) شركابو ( يبكي على أخيه 
 . 

الرئيـس : أيها األمحق ! أخرج من القاعة فأنت مطرود ومنبوذ من اآلن . الوالء للشيطنة 
 أكرب من األخو ة . إن أخو تكم يف الشيطنة ! 

 ) يستعيد الرئيـس هدوءه مث يقول (
حيح كما ينبغي ، ألن عملنا واحد الرئيـس : نظامنا هذا ليس قاسيًا كما ينبغي بل هو ص

ومتصل اترخييًا ، إننا لسنا هبذا احلمق والسخافة واملهانة اليت عليها بنو اإلنسان حينما ال 
يذكرون لطغاهتم الذين سفكوا دمائهم وانتهكوا أعراضهم سوى ما هو من العناوين األبدية 

أم ا إهانته هلم … ( .  مشاريعه اثلثاً … اثنيًا إصالحاته … الثابتة عندهم : ) أواًل أعماله 
وقتله إايهم وإابدته خضراء هم فال يضعونه حتت عنوان ألهنم يريدون نسيان اتريخ مذلتهم ، 
وال يريدون أن يتذك روا الذي أهاهنم فهذا يتعارض مع رغبتهم قي التعايل واالستكبار األجوف 

ن ذلك ، ابستثناء صاحب الكاذب . إن التاريخ ) حكمة ( ولكن بين اإلنسان ال يدركو 
الدفاتر السجني الذي أعلن أن ) التاريخ فلسفة ( ، فقاهلا بطريقة ختدمنا وذلك ألهنم يبقون 

 هكذا محقى وحتت سيطرتنا وتوجيهنا أبد اآلبدين . 
 ) يردد احلاضرون أغنية أبد اآلبدين ، مث يواصل الرئيـس خطابه (
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ينسون زمانه ومكانه ، وحينما ) ينق ِّبون ( يف الرئيـس : إن بين اإلنسان ينسون املاضي ، 
املاضي يفعلون ذلك خلدمة صفة ) النسيان ( . فالنسيان طبيعة ذات حدين من طبائع 
اإلنسان ، لكنه حلمقه وقلة عقله جيعل قبضتها أبيدينا وحد ها على رقبته . أم ا أنتم معاشر 

كم . حنن صنفان واإلنسان طبيعتان الشياطني فإنكم ضد الزمان واملكان جتعلوهنما خادمني ل
. حنن صنف شٌر حمٌض ليس ألننا اخرتان الشر  فنحن القادة . وأنتم أتباع لنا اخرتمت الشر 
اختيارًا . ولذلك فنحن مسل طون عليكم لنعذ بكم كما نشتهي . وإذ حنن القادة فنحن أشراٌر 

أم ا حنن القادة اجملبولون ابلطبع  ابلطبع وهكذا ج َبلنا ، فإذا بلغ أحدكم مرتبتنا فهو يعذ ب.
 فال نـ َعذَّب  ألننا نفعل الشر  قهرًا . أم ا أنتم فتفعلون الشر  اختياراً . 

حينما خ لِّقنا مل نعَط أي ة قدرة يف أن نع ِّرب عن خضوعنا وعبوديتنا أبسلوب آخر ، فنحن ال 
أل األعلى بـ ) أصحاب نذكر كثريًا من خلقنا ابلنطق والبيان ألننا صنف خاص نسمى يف امل

النار ( . فنحن مثل املالئكة يف طبيعتنا . وشرُّان ال يغلبه شرٌّ قط ، لكننا ال نفعل إال ما نؤمر 
وليس وضع نا حتت سلطة أحٍد ما ابختياران لنحاَسب عليه ألن داخلنا ال ينطق بلغة تفهموهنا 

مستعبٌد لكم ، وتلك مفارقة . أنتم مستعبدون لنا واإلنسان املستكرب ) اإلنسان اإلله ( 
عنها بصورة دقيقة ، ذلك ألهنا هي نفسها ال تعين سوى أن  مهولة ال يقدر أي خملوق أن يعرب 
األلوهية منفردة وأهنا ال ت عرف . وببساطة فهي أبسط األشياء أيضاً وأكثرها وضوحاً وليس هلا 

ًا فخذ خريًا بقدر ما معىن سوى شيئني ابلنسبة لكم وابلنسبة لإلنسان : أنت تريد خري 
تستطيع وبقدر ما حتلم وبقدر ما ميكنك أن حتلم مستقباًل وبال هناية . ولآلخر : أنت تريد 
شرًا فخذ شرًا بقدر ما تستطيع وبقدر ما حتلم وبقدر ما ميكنك أن حتلم مستقباًل وبال هناية 

على األخرى مثقال .واإلنسان طبيعتان ) تذكر ونسيان ( ومها متساويتان ال تزيد إحدامها 
ذرة ، وبواحدة منهما يقدر أن أيخذ خريا وابألخرى يقدر أن أيخذ شر اً وبقدر ما يستطيع وما 
حيلم وما يريد . لذلك فهو إما معذب بال هناية أو سعيد فعاًل بال هناية . اإلنسان ) قدرة( 

ل أيضًا من أجل أن وحنن نعمل من أجل اإلنسان ، من أجل أن حيق ِّق ما يريد . واملالئكة تعم
حيق ِّق ما يريد . فأم ا الذي أييت معنا فهو يسجد لنا ، وأم ا الذي يذهب مع املالئكة فإهنم 
يسجدون له . حنن واملالئكة يف عمل مشرتك ، أم ا أنتم واإلنسان فموضوعنا . أان مشرف 

ال من على عملكم ومدقَّق ومعاقب ، وأان الوحيد هنا املختلف عنكم ألين لست منكم و 
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جنسكم ، وصوريت فقط هي املشاهبة لكم ألن كم من ) اجلان ( ، متلكون اختيارًا كاإلنسان 
متامًا . أم ا أان فشرٌّ حمٌض مساوي املنشأ ألين هكذا خلقت ، فالقو ة اليت أمتلكها هي قوة 
 رهيبة ابلنسبة لكم ولن تستطيعوا ولو اجتمعتم وأنتم ماليني املليارات أن تؤذوين بينما

ة عظيمة يف تعذيبكم . ذلك ألين يف الواقع ) شرٌّ خالٌص  أستطيع أن أعذبكم مجيعًا وأجد لذ 
( ، أان قطعة من جهنم ومسكين هبا وأقضي فرتة راحيت هناك ، يف قعرها ، وبقية أرجائها 

 حديقيت.
ع وأان أفرح وأسرُّ سرورًا عظيمًا أبعمالكم ليس ألين أحبكم بل ألين أبغضكم ، وأكرهكم م

شياطني األنس كرهًا شديدًا يشتد  كلما اقرتبتم مين ، ويزداد عذايب لكم كما تزداد لذ يت 
ابلعذاب الذي أصب ه عليكم كلما ازددمت قراًب مين وطاعة يل ألين هكذا خلقت ) شرٌّ حمٌض ( 
 . وميكنين أن أشرح لكم طبيعيت ألنكم هنا مجيعًا شياطني بلغتم من االحنراف الدرجة اليت ال
رجعة عنها . ولكن لن تستطيعوا أن تشرحوا ذلك لبين اإلنسان ألهنم مصر ون على فهم العامل  
كطبيعة واحدة يسودها مبدأهم الثابت ) عدم التناقض ( ، وألهنم يريدون جعل الكون ) 
مقبوضًا بيمينهم ( هلوسهم ابأللوهية ، فال يقبلون أبن يتصو روا أن  الكون أفسح من خياهلم ، 

عوامله ال حتصى عددًا ، وأن  أنظمته خمتلفة وال تنطبق عليها مبادئهم ، وأن  هناك من هو وأن  
يف مثل طبيعيت العجيبة . طبيعيت تنطق ببيان واضح أن األلوهية شيء آخر غري الطبيعة وغري 
العوامل ، هو فيها وهو خارجها هو بعيد عنها وهو لصيق هبا ، هو بعيد إىل احلد الذي تكون 

ياء كلها يف قبضته ، وقريب إىل احلد الذي تكون األشياء كلها هي غريه ، وأين مل أخطئ األش
الرتتيب بل أقصده قصدًا . أان شرٌّ حمٌض ومعىن ذلك أين تعبرٌي عن ) الفناء ( ، فأان فناء 
جتس دت يف هيكل خملوق ، ظاهري شيء وحقيقيت شيء ، وليس ) املوت ( إال أحد جنودي 

ن يفوق عددهم تصوراتكم . وطبيعة الفناء هي أن ي رجع األشياء إىل العدم ، املخلصني الذي
ال ي رجعها ابملوت بل ابستهالك طاقتها الوجودية كلها وال جيذب ) الشرُّ احملض  ( لنفسه إال 
املوجودات اليت تعمل الشر  وتريد يف عني الوقت أن تبقى ألن هذا العمل مضادٌّ لأللوهية 

ى اخلري ، فأان ال أعمل الشر  ، فهذا التعبري خاطئ معي وال يطابق صفيت ، اليت ال تعمل سو 
وإمنا أجذبكم لتعملوه . فأان مثل القطب املمغنط الذي يفصل قطع احلديد عن غريها ، فإنه 
ال جيعل بعض القطع حديدًا ويرتك األخرى ، بل احلديد كله هو الذي يتعل ق به ألنه حديد 
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ن هللا هكذا خلقين ، فقد جعلين ) مضادَّ الوجود ( ، فأان هنٌم ابلطعام .قويت عارمة وعظيمة أل
والشراب ، طعامي وشرايب هو طاقتكم الوجودية اليت أستهلكها ابلتعذيب والتدمري واإلتالف 
ر  ، وهي طاقة هائلة يف داخلكم ال تنفد إال بعد مرور دهور ال أعلم عددها ألن هللا مثلما قد 

يل أجاًل بطاقتكم وفناءها . لذلك فطبعي هو أن أحب  تكاثركم حويل  آجالكم ابملوت قد ر
وتعل قكم يب ألين أيضًا أحب  أن أبقى مد ة أطول . وأنتم ابلنسبة يل الطعام والشراب الذي 
يطول به أجلي . انتم خلقتم من انر واإلنسان خلق من تراب وماء وأصل النار من تراب ، 

ر أخرى عديدة . هلذا فقد خلطين فالسفة اليوانن مع ويف كل من النار والرتاب عناص
عناصركم ألهنم مل يستطيعوا التمييز حينما رأوا آاثري فيهم . أم ا أان فلم أ خلق مثلكم من 
شيء حمسوس ، إمنا خلقت من ) البغض ( ، ويف البغض عناصر بقدر عدد عناصر الوجود . 

مي حيتوي على نسب حمد دة من احلقد فأان ) الفناء ( الذي يتضم ن تلك العناصر ، وجس
واحلسد والكراهية ومواد أخرى ، وعناصركم ليست سوى شيء ضئيل من عناصري والنار 
اليت تضج ون منها هي جزء من طبيعيت ألن انري اليت خلقت منها أشد  وأقوى وهي حترق 

ين أبغضكم مجيع أنواع النار ألن انري هي انر احلقد واحلسد والكراهية . فأان أحب كم أل
وجعل هللا لكم يف انركم وانر اإلنسان مثاًل يل ، فكما حتب  النار احلطب فتحرقه فكذلك 
حمبيت لكم ألنكم غذائي الوحيد . األحجام تغر كم واملظاهر تغريكم . فأنتم ال تصد قون أن  
هيكاًل ضئياًل حبجم اإلنسان ميكنه أن يطفئ الشموس ويعذ ب املخلوقات ويسكن يف قعر 
جهنم يؤججها وجيلب هلا احلطب ، ألنكم تقيسون األشياء ابحلجوم ، وسيهول اإلنسان 
مظهري حينما يكتشف على حنو يقيين ِّ أن  حجمي الذي هو بقدر حجمه ال عالقة له بقدراته 
به حىت أعيده إىل الفناء كان ميكنه أن جيعلين مرعواًب منه ـ أان الذي  وقدرايت وبداًل من أن أعذ 

ه مجيع املوجودات ـ . يستطيع الذي حيب  الوجود احملض ويكره الشر  أن يغلبين ألن ترعب من
ذلك هو التصميم الذي خ لقت به ، تصميٌم خمصٌص ألكرب قدٍر من ) احلسرة ( والعذاب 
ميكن إاثرته يف نفوسكم فضاًل عن عذاب أبدانكم . لذلك فإن حقدي وحنقي يشتد  على 

لقيت ، فأفقد ) عقلي ( وأزجمر وأدخل الذين يريدون مين ) وجودًا  ( وأان فناء يف طبعي ويف خِّ
يف طبيعة ) اجلنون ( وأنتقم شر انتقام ، ألن عناصر الوجود يف كف ي وأتقن اتقااًن اتمًا كيف 
أعذب حبيث أجعل األكوان كلها ترجتف ذعرًا مين ومن أسالييب العجيبة يف تعذيب اخللق . 
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ب بنفسه خملوقاً ، إن هذا الذي تتصو رونه عن هللا جيعلين أغضب ذلك أن هللا قد جلَّ أن يعذ ِّ 
ألن هللا هكذا خلقين أغضب إذا مس  أحد الوجود احملض بسوء ألين يف الواقع ) فناء حمض ( 
، ال أريد صفة خترج مين وال أريد صفة من الوجود تدخل يف طبعي . أنتم ال تعرفون عذايب 

 ابلنار ألف سنة فليس طعامي ، هذا فقط إنضاج و ) حتضري ( ألنكم مل تروه بعد . أم ا الكي  
لبعض موائدي يف األايم التالية . ولن يفلت مين  أحد قط . وهل يفلت الطعام من فكني 

الذي يفر  مذعورًا وأان … جائعني ؟ لن يفلت أحد مين إال ذلك الذي يهرب مين بعيدًا 
ال الوقت ولن أتركه قط حىت أرى أنه قد أمسك أالحقه أيضًا أينما وىل  ، ألين هنم جائع طو 

ابلوجود احملض وكم ش به بيٍد قوية ، وال أتركه حىت يبلغ مين اليأس مبلغه وحىت يرهقين 
إبرجاعه ألن طبيعيت مضاد ة لطبيعة الوجود ، وقويت تتضاءل هناك ، وكلما أمسك ابلوجود 

اليب ضعفت قويت فإذا يئست منه واستغاث ابهلل والذ به وصار يتوسل إليه أن ينقذه من خم
وعرفت ضعفي تركته ، إن الذين يفلتون مين قلة أو ثلَّة . أان امسي ) الساقي ( فكما أن هناك 
رجٌل آخٌر من بين اإلنسان يسقي الناس ماءًا يف اجلنة فأان أيضًا خملوق بنفس احلجم أسقي 

ططي إال أولئك الذين أقر وا ) جهنم ابحلطب . وامسي أيضًا ) الغربيل ( ألنه ال مير عرب خ
بفنائهم ( وخضعوا حلقيقة أهنم ) الشيء( ومثلهم كمثل احلبة تتضاءل وتتضاءل حىت تعرب من 
الغربيل ، ألين غربيل انعم جدًا وأبوايب أد ق من ) سم ِّ اخلياط ( فهل يعرب اجلمل منه ؟ مث أن 

ي فليتخذوا هلم ما يعجبهم من يل أمساء أخرى كثرية ال علم لكم هبا . أما الذين هم طعام
أمساء ولكن لن يكون هلم من وجود قط . وواقع احلال أنه ليس هلم حىت جمرد اسم واحد 
ألهنم ليسوا ) شيئًا ( . وألهنم طعامي فهم يف طريق الفناء وليس هلم اسم واحد . أان موجود 

وبعض احلمقى رأى  يف مجيع املوجودات ، سرايين فيها يشبه سراين املاء يف خالاي النبات
آاثري واستشعر وجودي فاعتقد أين ) إله ( ، ال حبا يب وتقديرا لتواجدي ، بل ليكون هو 
على تلك الصفة اليت وصفين هبا ، فأان أبدأ ببغضه وأجلبه إيلَّ حبنٍق شديد ألن طبيعيت الفناء 

واستنفذ طاقته وبسبب هذا فإين أمقت من يسميين وجودًا أو إهلًا ، وانتقم منه شر انتقام 
الوجودية ابلعذاب والتعذيب ذر ة ذر ة وجزيئا جزيئا ، وذلك من أجل أن أعرفه بنفسي ، فإنه 
ال يعرفين حىت أفنيه ألن هللا هكذا أرادين أعرفهم بنفسي ليعرفوا من هو هللا وليعلموا أهنم إذ 

يت ( فإن ظاهري ال يدركوين وأان الفناء فلن يدركوا الذي خلقين . وإذا كانت تلك ) حقيق
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خمتلف ومناقض هلا ، ألن طبيعيت مزدوجة وألين أتظاهر أبين يف خدمة الذين هم طعامي ، وأين 
أان طعامهم وشراهبم فأان أعمل مثل الصياد يعطي للسمكة طعامًا من أجل أن تكون هي 
 طعامًا له . وحينما أعلن عن حقيقيت اآلن فألين ال أخشى منكم ألنكم على مائديت كمثل

املوتى، بل اآلن أنتم موتى وكالمي معكم مثل كالم الصياد مع السمكة اليت اصطادها فهو 
يقول هلا سأشق بطنك وأضع عليها امللح وأنضجك على النار وتكوين طعاماً يل والسمكة  ال 
تعي ما تقول .فكذلك طعامي منكم ومن بين اإلنسان ال يعي ما أقول له مثلما ال يعي املقر 

هلل حينما يصف له أحد ما مزااي الكفر والتجرب ، ألنه أخرج نفسه اختيارًا إىل  ابلعبودية
الطبيعة اليت يريدها فال يسمع شيئًا خبالفها وال يعي مضادها . فأان أتكلم اآلن لنفسي ومع 
نفسي . وطبيعيت يف الغضب والرضا مزدوجة فأان غاضب عند متام الرضا وراٍض عند متام 

عجين أحد أشتهي أن يكلمين آخر عن موائدي ألين أجوع مزيدًا على الغضب . وحينما يز 
جوعي  إذا انزعجت وأتذكر فجأة أين جائع . أان مل آيت هنا للزايرة والتفتيش كما يظن  البعض 
بل أان اآلن يف سوٍق من أسواقي آخذ منه ما أشتهي ملطبخي وأضع ألوااًن من الطعام حبسب 

ن يزيد غضيب بقدر ما يزيد رغبيت يف التفن ن يف أكله بصوٍر ما يعجبين ومن يعرتض علي  فل
خمتلفٍة . حينما ميوت الناس يعتقد األغبياء منهم أهنم قد ختل صوا من قبضيت ، بينما املوت هو 
أحد أدوايت وآلٌة من آالت طعامي ، ألين ) أان الفناء ( الوحيد من الكائنات املسموح له أن 

اته . وذلك ألين يف األصل )خضوع حمض ( لكوين ) فناء حمض ( يقول ) أان ( وأن يعظ ِّم ذ
والذين يقولون ) أان ( مثل هللا ألتهمهم بنهٍم شديٍد ، وهم من ألذ ِّ أطعميت وأشدُّ ما أكون 
حريصاً على استجالهبم ملطاخبي وأفراين . ليس هللا ) وجودًا ( وليس هو تلك ) املوجودات ( 

ض ( ، ألن الوجود احملض خملوٌق أيضًا ، إذ إنه نصفي اآلخر وليس هو أيضًا ) الوجود احمل
وشقيقي يف الظهور . كن ا يف البدء واحدًا ) ليس شيئًا ( ، ولكن  هللا أمر  أن يكون ذلك 
الواحد شيئًا . وعندما قال له ) كن ( مل يستطع الظهور واخلروج إىل الكينونة فانفلق من 

ت على نفسها والتف ت حول ذاهتا بسرعة ـ تقصر رعب األلوهية فلقتني ، فلقٌة تدكدك
عقولكم عن إدراكها ـ ابحثًة عن فناءها أمام عظمة األلوهية وجربوهتا ، واألخرى تطايرت 
قطعًا قطعًا فار ًة من نفسها هاربًة من ذاهتا ابحثًة هي األخرى عن فناءها . ال ميكن لشيًء 

ن يفىن ذلك ) املكوَّن ( حال ظهوره ، ولكنه واحٍد أن يظهر أبداً مع األحد . كان املفروض أ
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ًة عظيمًة يف اخلضوع والرجوع إىل الفناء ، فاستهواه ذلك إىل أن يقوم بعمٍل مزدوٍج ،  وجد لذ 
إذ قال اجلزء  الذي يتضاءل ويكبس نفسه يف املركز للجزء اآلخر : متسك يب لتبقى فإنك ) 

وهية فتمس ك لتبقى . وقال اجلزء املتطاير فناء ( وأحب أن أراك ابقيًا أمام وحدانية األل
للمتضائل يف املركز : متس ك يب فإنك ) وجود( وأحب أن أراك فانيًا أمام وحدانية األلوهية 
فتم سك يب لتفىن . مث قال كل جزٍء لصاحبه : هذا أفضل ، ليس مبقدور شيء أن يكون ) 

اإلله يف أن ) يكون ( إال هبذه وحده ( أمام هللا حىت يفىن ، وليس مبقدوره أن ينفذ أمر 
ًة يف ذلك : نبقى لنفىن أمام هللا ونفىن لنبقى يراان كذلك . فليس مثة  الطريقة . وإننا لنجد لذ 
شيء ) فرد ( يف العامل وأصبح الكل ) أزواجًا ( وأصبح ) من كل شيء زوجني ( ، مث ذرأ 

دها من اآلخر فلم يكن العامل ) اخللق من تلك األزواج وتعددت األشياء ابلتوالد ، وتولد أح
فيضاً ( من هللا وال كان العامل هو هللا ولن يكون . مث قال هللا : سأخلق منكما عوامل كثرية كما 
خلقت من قبل ، وتبقى هياكلها وصورها وبواطنها ظاهرة يف ) رقصة الوجود والفناء ( اليت 

ار ( وأعطيه ما أعطيتكما من )  أنتما عليها ـ ألين سأخلق خلقًا آخر منكما أجعله ) خيت
احلرية ( يف نفسه وجسده . أما بدنه فهو أزواج ترتاقص ابلوجود والفناء . وأم ا موضعه 
فأجعله يرتاقص ابلوجود والفناء ، ولكين أعلم أن بعض هذا اخللق سيختار أن يكون بدياًل 

ين إله واحد ال أتعدد عين أو يستكرب فيد عي أنه يعرفين ، وبعضه سيخضع ويذلُّ يل ويعلم أ
وأن األشياء خلقي وهي غريي لكين ال أابينها وأين معها لكين ال أداخلها . فاشتد  شوقي 
لرؤية اخلاضعني واشتد  غيضي على املستكربين . فقلنا : ماذا نفعل هلؤالء وهؤالء ؟ فقال هللا 

وأحلم عن  : سأخلق منكما رسولني : رسول خري ورسول شرٍ  ، فإين ال أعاقب اجلاهل
املذنب وأنذر املقص ِّر حىت يتمي زوا ويتفر قوا فرقتني . أما أنت أيها املتطاير فلتكن رجاًل 
هبيئتهم ، فتأخذ منهم ما تريد من عدد ، وأنت حتتاج إىل طاقة فخذ طاقتك منهم ألنك 

ب . مشغوف ابلبقاء والدميومة ، اسلبهم طاقتهم ـ طاقة األشرار ـ حىت تفنيهم أبلوان العذا
وأما أنت أيها املتمركز فلتكن رجاًل أيضًا هبيئتهم فتأخذ منهم حص تك وأنت تفقد طاقتك 
ألنك مشغوف ابلفناء فأعط طاقتك لألخيار حبيث يستنفذوهنا كلها وبذلك أ مك نهم من أن 
حيكموا العوامل ويتمتعوا حبياٍة أبديٍة . مث قال : أما أنت الشر احملض فجوع ال ينتهي للطاقة 

أما أنت اخلري احملض فعطاء ال ينتهي للطاقة . وسأجعل لكما أمثلة ال حتصى يف األشياء و 
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يدور بعضها حول بعض وميسك بعضها ببعض . وسأجعلكما ) رجلني ( أحدكما يظهر مع 
أوهلم واآلخر يظهر مع آخرهم ، وكلما ظهر أحدكما سر ًا ظهر معه اآلخر جهرًا وكلما ظهر 

خر سر ًا . وسأجعل لكما حجااًب حتتجبون به . أم ا املتمركز فيموت أحدكما جهرًا ظهر اآل
خالفًا لطبعه ، وأم ا املتطاير فيحيا خالفًا لطبعه ألين أريد أن يتمي ز هذا اخللق املختار متي زًا 
حقيقياً . مث تظهران سوية وتقبالن يف آخر املطاف كما بدأمتا . فلم يكن شيٌء أحب إلينا مما 

 نا .قاله هللا ل
) أحس  الرئيـس فجأًة أنه كان يكلم نفسه ، فنظر إىل جممع كرباء الشياطني فلما وجدهم 
د ويتوع د ، وملا   وامجني خييم عليهم صمت مطبق شعر أبهنم مل يدركوا من خطابه إال  أنه يهد 
كانت هذه احلالة تطرأ دومًا على مجيع الرؤساء ، فقد غاضه الشعور أبن هؤالء الكرباء 

ون األمر عاداًي . وبعد أن صمت للحظات مركزا نظره على القوم ، فكر أبن خياطب يعترب 
املشرقي واملغريب ليعيدمها إىل أصل املوضوع لكنه أدرك أبنه خمطئ يف تقييمه لطبيعة أتثري  
كالمه عليهم ، فقد وجد القادة يف حال تنبئ عن عظيم ما يشعرون به من اخلوف والرعب ،  

ة والوجوه ذابلة والبشرة مصفر ة ، وعندها تذك ر أن الرؤساء والقادة من كانت العيون غائر 
أعضاء اجملمع هذا يعون كالمه ويعرفون مواقعه فقر ر أن يواصل احلديث ليزيدهم إيالمًا 

 ولريتوي هو من هذا احلديث  فاستأنف القول (
جودي وأان بقاءه ، الرئيـس : ال يبقى ) الوجود احملض ( إال معي وال أبقى إال معه فهو و 

لذلك فال بقاء إال ملن يكون معه أم ا الذين أيتون معي فأفنيهم . إن  كل فقرة من كالمي 
فإنه يلهث ألن  (1)تفسر كواًن من األكوان ، ولكن قد قيل محلَت أو مل حتمل على الكلب

ل د مين الكلب هو الذي يريد اللهاث ، وال شأن له مبا تفعل . أان بقاء حمض وأان الذي تو 
املكان ، والذين يبحثون عن مكان لإلله إمنا يبحثون عن ألوهية أنفسهم ، ومصريهم هو أن 
أيتوا معي ولو لبسوا الصوف وأكلوا اجلشب وزهدوا وأنفقوا مأل األرض ذهبًا وهتر أت 

امي أقدامهم من الصالة . فال جناة هلم من أنيايب اليت تقط عهم أراًب أراًب ببطٍء شديٍد ألهنم طع
األبدي . أما الذين ذل وا واستقالوا عن معرفة األلوهية وأقر وا ابلعبودية فأان أفر  منهم وأويل  

                                                

 الكلب : بكسر الالم ـ صفة . (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

51 

مدبرًا وال أستطيع أن أسلبهم شيئًا ولو تزي نوا ابلفضة وأكلوا الطيبات واقرتفوا جبااًل من 
جهم أبرارًا الذنوب ألن شق ي اآلخر ) الوجود احملض ( يعطيهم ، ويدفع عوضاً عنهم حىت خير 

. أان والوجود احملض كن ا واحدًا قبل أن نكون شيئًا مذكورًا ، واحدًا ليس له وجود . ولو كان 
هناك رجالن يف مكان ما وقعت عليهما صواعق فاختبأ أحدهم يف ج ٍب وهرب اآلخر فهما 

مان ( ألن مثاٌل لنا ولن يكوان مثااًل لنا يف البدء . أم ا الذي دخل اجل ب فقد هرب يف ) الز 
املكان املستهدف هو نفسه فهو كمن يقول أان لست موجودًا ) اآلن ( . وأم ا الذي وىل  
هاراًب فقد هرب يف ) املكان ( ألن الزمان املستهدف هو نفسه فهو كمن  يقول أان لست 

لو موجودًا      ) هنا ( . وال يدري املرء املرعوب أي  فراٍر أفضل يف الزمان أم يف املكان . و 
قد ِّ ر ألي ِّ واحٍد منكم يف حاٍل كهذا أن يهرب هبما على حدٍ  سواٍء لفعل ، لكنه ال يقدر 
ا إذا كانت النجاة يف الزمان وإذا فر  يف  على االنشطار ، فإذا فر  يف املكان ساوره القلق عم 

ا إذا كانت النجاة يف املكان .مل يكن يف البدء زمان أو مكان ، إمنا  الزمان ساوره القلق عم 
حنن خلقنامها خلقًا وابتكرانمها ابتكارًا فرارًا من وحدانية األلوهية وجربوهتا . وهي مفارقة 
عجيبة مذهلة أن يكون املكان مع الفناء والزمان مع الوجود ، واألكثر إذهاالً فيها أن املكان 

مل فيه معي وليس يل مكان أعمل فيه سوى الوجود وأن الزمان مع شق ي وليس له زمان يع
إال أان . فمن ذا يفهم أقوايل ليصد قين ؟ ! فإنكم ال تدركون معىن ذلك ألين أان ال أدرك 
معناه ألن غاايته كلها هي يف أن ال ندركه . وهذه املفارقة العجيبة ليست تعبرياً عن ) احملال ( 

هو الشيء ، بل هي ) احملال ( ظهر يف الصورة الوحيدة اليت ميكن أن يظهر فيها . امل حال 
الوحيد الذي ميكن أن يظهر ) ليكون ( ، فمن ذا الذي يفهم عين ما أقوله ؟ . ) أان وشق ي ( 
ال ، وكالان سويًة     ) عدٌم ( أفصح عن وجوده أبجلى صورة للعدم ، ذلك ألنه ال شيء  حم 

غريه  مطلقًا ميكن أن ي ظهِّر وجوده مع هللا سوى العدم ، ليس ألن هللا ال يرضى بظهور أحدٍ 
بل ببساطة شديدة ووضوٍح أشد  ألنه ليس معه شيء ليظهر ، فإن هللا وحده ال أحد غريه . 
أما أنتم فابقوا هكذا مع اإلنسان تبحثون عن وجود العدم !! . وحينما قال هللا : أان وحدي 
. فقد قال خالل ذلك : الشيء معي . إذن فلتكن تلك احلقيقة ) الالشيء ( ظاهرة للعيان 

ن هذا حمال ، حمال أن يظهر الالشيء يف صورة شيء . إن عبارة ) أان وحدي ( و) ، لك
الشيء معي ( هي بنفس معىن وقوة عبارة       ) حمال أن يظهر الالشيء يف صورة شيء ( . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

52 

ألن هذا احملال أصبح اآلن ) حقيقة ( وهي نفس حقيقة ) أان وحدي ( . واحلقيقة تظهر ، 
احلقيقة ، بل احملال هو يف أال  تظهر . ) أان وحدي ( ـ فلتظهر حقيقة  وليس حمااًل أن ال تظهر

أان وحدي أمام عيين وحدي . وليظهر احملال وليظهر ) كل شيء ( من هذا احملال ، فإن احملال 
هو ) حقيقة غري هللا ( ، وهي عجز غريه عن أن يعلم ما هو ، ألن هذا الغري ال وجود له ، 

هللا أن يظهر فظهر متشبثًا بعدميته وفناءه ، فهذا الوجود ) حقيقي ( فهو ) عدٌم ( أراد له 
من حيث أنه متمسك بفناءه وال بقاء له بغري هذا التمسك ، والذين يريدون أن يوجدوا من 
غري أن يتمسكوا بفنائهم وعدميتهم يفنون وأان الذي يفنيهم ، وذلك بسحب طاقة الوجود 

ال تتصوره العقول وال خيطر على ابل أحد ألهنم جتاوزوا حدود  منهم شيئاً فشيئاً فيالقوا عذااب
عقوهلم وأحالمهم وأرادوا أن يقفزوا إىل البقاء بغري متس ك ابلفناء وإقراٍر ابلعدم .كل ما قلته 

. لكنه إقراٌر شابه  تعايل ) األان ( (1)اآلن ، أقر  بكل  جزء منه واحٌد من الفالسفة على األقل
 هذا اجملموع الذي ي قِّرُّ بـ ) أان ( واحٍد يتكلم قبل الوجود إذا كان يف قلب  . فمن أين أييت(2)

كل فيلسوف ) أان ( يتكلم عن ) أانويته ( اخلاصة ؟ إىل أين تريد أن تصعد هذه األانوات ؟ 
إين أان الفناء احملض وأان الوحيد الذي أستل مها وأ صعدها بسلَّمي إىل أتوين السفلي … 

ها من طاقة للصعود ، ألين الوحيد الذي حيق له أن يقول ) أان ( مثل هللا ألين ألستهلك ما في
أان األول الذي خلقت من ) الالشيء ( ، ألين الباب املوصد أمام كل ) أان ( تريد التداخل 
واالشرتاك مع ) األان ( األوحد والوحيد ، فأان أبتلع كل ) أان ( تريد النفاذ إىل هناك وأفنيها 

لعدمية ال كفكرة أو أطروحة قابلة للنقاش بل كذات فلسفية متكلمة . أما الفكرة فهي بقويت ا
اليت متزق نفسها بنفسها ولذلك تتجاور األنوات وال تتحارب وتتموضع الفلسفات وال يلغي 
ة على الذي ختاطبه  أحدها اآلخر خبالف العلم ألهنا أنوات تعرب  عن ذوات استبدادية متكرب 

 وهي يل وهي حصيت .  فهي شبيهة يب 
) توق ف الرئيـس عن الكالم ، وأحدث توقفه انتباهة لدى اجلميع مث قال بلهجة ملؤها التعايل 

) 

                                                
 _ مسألة العدم _ سارتر . 35الفلسفة واإلنسان /    (1)

 .  153الفينومينولوجيا / الطريق إىل األان املتعايل /   (2)
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حدثوين أيها الشياطني األفذاذ عن موائدي . … أيها املغاربة … الرئيـس : أيها املشرقيون 
 حدثوين عن               ) أنوايت أان ( . 

ليًة طويلًة أحدثت ترجيعاً عجيباً كما لو كان الصدى الراجع عنها خيرج )مث إنه قهقه قهقهًة عا
 من مجيع اللهوات اليت جتلس يف املؤمتر (

 املغريب : السمع والطاعة لك سيدي الرئيـس . 
) ختتلف الفلسفة عن العلم يف كون األفكار الفلسفية ال ترتابط أو تتسلسل يف مسارها 

الفلسفة ال متحو األفكار القدمية ) كما حيدث يف العلم ( وإمنا  التارخيي واألفكار اجلديدة يف
تتجاور تلك األفكار مع بعضها البعض وتتعايش مع بعضها البعض ابعتبار أن كل واحد منها 
تنتمي إىل ذاتية خاصة ابلفيلسوف وترتبط بوجهة نظٍر فردية ختتلف عن وجهات نظر اآلخرين 

صر يف الفلسفة على طريقة تناول تلك املوضوعات . وكذلك ختتلف يف التحديد فهو يقت
ألهنا هي نفسها تتكرر بني الفالسفة ، وإذا كان ميكن إغفال اتريخ العلم واالكتفاء آبخر ما 
وصل إليه فاألمر خيتلف يف الفلسفة إذ ال ميكن االكتفاء بواقعها احلاضر وإغفال اترخيها ألن 

فلسفة ذاهتا ، وإذا كان مبقدوران ذكر العلم الفلسفة هي اتريخ الفلسفة واترخيها هو ال
وكشوفاته وقوانينه بغري ذكٍر للعلماء ، فإننا ابملقابل ال نستطيع تصور الفلسفة ومذاهبها 
بدون أصحاهبا وذلك الرتباط بناء كل مذهب ابلرؤية الذاتية اخلاصة بكل فيلسوف على 

 .(1)حدة (
 الرئيـس : أراك تقرأ اي جان ! 

دي ألنك كنت تتكلم وفاجأتين ، فعمدت إىل أقرب كتاب بني يدي فقرأت املغريب : سي
 حيثما فتحت ألين اعتدت على سرور حضرتكم أبي شيء من الفلسفة وحيثما قرأته . 

الرئيـس : هذا صحيح و فِّقَت لكل شر . اجلميع موائدي وال أستغين عن شيء منها ، 
عميت الشهية . إنين حريص على احلفاظ على والذاتية املختلفة للفلسفة ما هي إال تنويع ألط

أطعميت ، وإن  قويت العدمية ال يوازيها سوى خويف من انتباهة اإلنسان ، فاكتموا ما ذكرته 
لكم . صحيح أهنم لن يفكروا يف حل ِّ مشكلتهم ولن يتأملوا يف أقوايل ، ولن يضعوها على 

                                                
 .  211الفينومينولوجيا /   (1)
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ن أخذ تلك األقوال ؟ بساط البحث العلمي بل سوف يتساءلون عن أشياء أخرى : مم
وسريجعون كل فقرة فيها ، كل مقدمة ونتيجة ألحد الفالسفة ، ألهنا إن مل أيكلوها أتكلهم . 
وبعدما يفعلون ذلك سيتناقشون عن املؤثرات الشخصية والعوامل الوطنية وظروف العصر 

نية ( أو ) وعالقتها ابلفكرة كلها . وسوف يتجادلون أيضًا إن كانت ) دينية ( أو ) أفالطو 
وابلطبع … رواقية ( أو شيئاً يتجم ع ليضع حالًّ ملعضلٍة ما ، مث يتساءلون : وأين هو احلل ؟ 

فليس يف هذه الفلسفة وال غريها وال يف أي فلسفة أتيت مستقباًل ) حلٌّ ( ملشكلتهم . هللا 
نفسه ـ يقدر على كل شيء ـ ولكنه ال يقدر على حل مشكلة الفلسفة . ألن مشكلة 
الفلسفة هي : من أين جاء هذا العامل وما غايته ؟  . فأما السؤال األول فقد بدأوا ابلبحث 
عن إجابته ، وأما السؤال الثاين فلم يبدأوا به بعد ولن يبدأوا حىت تتحقق غايته . ألهنم لن 
يرضوا أن يكون العامل قد جاء من تلقاء نفسه ألهنم أتخروا يف ظهورهم عن ظهور العامل 

ن العامل هو خالقهم ويصبحون إذن ) خملوقني ( . وفوق هذه املصيبة مصيبة أخرى هي فيكو 
أهنم خملوقون بال غايٍة . وأن كان هذا العامل قد خلقه كائن سبقه كان ذلك الكائن إهلاً وصاروا 
أيضًا ) خملوقني ( . وفوق هذه املصيبة مصيبة أكرب هي أهنم خملوقون لغايٍة واحدة فحسب 

كونوا عبيدًا . واحلل الذي يطلبه بنو اإلنسان أعرفه ألين خربت أو هلم وآخرهم وهي أن ي
وأحيائهم وأمواهتم وأجسادهم وأرواحهم فأعلم ما يطلبون .  إمنا يطلبون حالًّ خاليًا من تلك 
املصائب األربعة ! وهذا غري ممكن مطلقًا إال إذا كان اإلنسان مفارقًا للعامل مؤثرًا فيه غري 

به ، وهذه هي األلوهية . وإنه ملطلب قدمي جدًا لإلنسان ، وأنتم تذكرون بدايته ! فقد   متأثرٍ 
كنتم توحون إىل اإلنسان يف عصور ما قبل التاريخ كي يصنع آهلة من خياله . وقد كان ذلك 
هو التمهيد األول للوصول إىل األلوهية . فما زالت هذه اآلهلة ختتلف من خيال إىل خيال 

وجتز أت وتساقط بعضها إىل العامل األرضي يف صورة ملوك حكموا املدن . فإذا  حىت تقس مت
جاء ويلٌّ من األولياء أوحيتم بعد مهلكه أبن بعضه أو ثلثيه آهلة والثلث اآلخر من البشر . 
وتلك املراحل اليت تطو ر بعضها عن بعض هي جزء هام من دروسكم فال تكونوا مغفلني مثل 

سة التاريخ أو يدرسه فيقلب املعادلة وجيعل التعدد يف اآلهلة هو الذي اإلنسان يتنكر لدرا
 تطور إىل التوحيد ! فانتبهوا واكتموا ما ذكرته لكم عن خلقي األول . 

 املغريب : كان ذلك من إحيائنا سيدي الرئيـس ، حنن قلبنا األمر يف عقله . 
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اإلنسان األلوهية منذ وقت مبكٍر الرئيـس : أعلم ذلك ، ولوال مشكلة اخللق وكيفيته الدعى 
. لذلك فهو ال يريد إهلًا واحدًا وإن كان يعلمه يقينًا ، فيجعل ـ اخللق من العدم ـ مشكلة 

 حياول من خالهلا أن ميت بصلٍة ما إىل اإلله الواحد . 
املشرقي : إن بعضهم يقول إن اخللق من عدم ليس له ما يؤيده يف الكتب املنزلة ، وال يف 

 الرسل وهذا تطوٌر هام حصل حديثاً .  أقوال
الرئيـس : إن نقد العلم يتم بطلب األدلة . أما نقد الفلسفة فيتم مبالحظة التجانس بني 

 املقدمات والنتائج ! .
املغريب : قد علمت سيدي ما ختشاه ! فإن نق اد الفلسفة ليسوا من أهل العلم حىت ختاف أن  

دم مضطربة يف عقوهلم ، ال يف كوهنا غري حمددة املوضوع يتنقصوا من الفلسفة . إن فكرة الع
بل هي غري واضحة املعىن أصاًل . فهم يتصورون إن املرء إذا قال إن هللا خلق العامل من عدم 
ـ يتصورون ثالثة حدود : هللا الذي خلق وهو وجود حمدود ،  ومثة فراغ هو العدم ، مث خلق 

 ـ وهو احلد الثالث ـ .هللا من هذا العدم ) الفراغ( العامل 
املشرقي : إن ما تقوله اي صاحيب لصحيح . فإين ما وقفت عند رأس أحد من الفالسفة إال 
ورأيته يعرب من هذا الوجود إىل ما هو قبله . مث إنه إذا عرب إىل هناك أخذ ) وجوده ( يف 

لقى الزمان حقيبٍة وفرشه بعد عبوره وصار يتحدث عم ا وراء الوجود من داخل الوجود ، وأ
واملكان ظالله عليه وراح يتحدث عن انعدام الزمان من خالل تصور الزمان وعن انعدام 

 املكان وهو الزال مقي داً ابملكان . 
 الرئيـس : وهل يهرب املرء من جلده ؟ ومن جهة أخرى جيب أن يبقى العدم جمهوالً . 

إن الفالسفة يتحدثون عن ) أماكن ( املغريب : أستطيع أن أعرب  عن هذه احملنة تعبريًا آخر : 
ليس فيها مكان وعن ) ح قب اترخيية ( ليس فيها زمان . والسؤال هو : أال ميكن أن نفهم 
وجودان وغايتنا منه وحنن يف مكاننا ؟ . وحبسب علمي فلم يسأل أحد هذا السؤال هبذه 

ن تدعوها ملعاجلة الصيغة . ولكن بعض الدعوات حاولت أن تنقل الفلسفة إىل ) العلم ( وأ
أشياء كثرية يف حياة بين اإلنسان . وهذا األمر لو استمر  فإنه يؤثر على موقفنا وي ضعف قوتنا 

 . 
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الرئيـس : جيب أن تتوق عوا كل شيء ، فمن املمكن أن يدعو أحد من بين اإلنسان بقوله : إذا  
ر هذه الغاية وهذا الوقت كان اخللق قد خلق لغاية وابتدأ يف وقٍت ما فمن احملال انعدام آاث

وكيفية اخللق يف نفس هذا الوجود ، فلسنا يف حاجة إىل جتاوزه أو اإلنفصال عنه ملراقبته وهو 
هبذا الكرب والعظمة حبيث أن ما نراه منه بعيوننا ال يتجاوز مقدار ما تراه النملة ابلنسبة إىل 

يقول : وإذا كنا ال نبحث اجملموعة الشمسية أو هو دون ذلك بال قياس . أو يدعو آخر ف
عن غاية وال منشأ هلذا الوجود فعاًل ) حينما نكون صادقني فيما نريد ( فلنفكر إذن بوضع ) 
غاية نبيلة ( لوجودان العبثي الذي هو بال غاية ، ولنحاول فهم وجودان نفسه مبا فيه لتحقيق 

ية وال نبحث عن غاية وال تلك الغاية . أو يدعو اثلث فيقول : إذا كنا ال نرغب يف معرفة غا
نريد غاية فلماذا ) نتفلسف ( ؟ فلنكن إذن كائنات ) حكيمة ( مثل النمل ، ويفي جبعلنا 

 مثل النمل طغاة أبدان فقط فال حنتاج إىل طغاة عقول ألننا بال غاية وال نبحث عن غاية . 
 ) يتوقف الرئيـس لربهة مث يتابع(

زعجين ويقل ل من أطعميت فاعملوا اجلهد الالزم يف أن الرئيـس : إن ظهور مثل تلك األسئلة ي
 ال يفك ر فيها كثرة من بين اإلنسان . 

املشرقي :  إن ما تقوله اي سيادة الرئيـس قد ظهر يف صورة أو أخرى يف نقد الفلسفة أو يف 
 املوازنة بني العلم والفلسفة أو يف نقد الفلسفة لنفسها بصوٍر عديدة وأشكال شىت  ، ولكنين

 مطمئن جداً من هذه النواحي . 
 الرئيـس : وكيف ذلك ؟ 

املشرقي : ألن الذين دعوا الفلسفة إىل تغيري وجهتها لينبثق عنها ) علم كل ي أو يقيين ( 
ابألشياء ولتحقق حلمها بـ ) السيادة على كل العلوم ( ـ إمنا يدعوهنا إللغاء نفسها ، ذلك 

ودات ، وله طرائق حيصل هبا على ) اليقني ( هي ألن العلم له حدود يعمل هبا هي املوج
االقرتان املتكرر يف االستقراء ، وله أدوات يعمل هبا هي اخلربة والتجربة واملالحظة 
واإلحساس املادي ابألشياء ، وله قواعد يسري عليها هي إلغاء الصحيح للخاطئ والالحق 

. فالدعوة تلك تتضم ن أن تعرتف  للسابق . فالعلم يتنامى ويتعاىل والفلسفة تتبعثر وتتفرق
الفلسفة بسيادة العلم وأن تنضوي حتته ليبتلعها . وملا كان ) الذوات ( من بين اإلنسان ينزع  
كثرٌي منهم إىل ) سيادة ذوات عاقلة ( وال تشبعهم سيادة العلم على ) املادة اجلامدة ( ، 
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ضد ِّ من رغباهتم ، ويشعرون أبن وألن هؤالء الذوات ) يرون ( عصيااًن يف املادة أيضًا ابل
سيادة العلم على املادة هي سيادة شكلية حقيقتها أهنا ابملقلوب ، إذ حيتال العلم على املادة 
لتفصح له عن قوانينها وحركتها ، وليس هو الذي يفرض عليها القانون فرضًا ، وملا كان كل 

تبقى ويستمر ظهور الفالسفة  ذلك شيئاً خيتلف عن غاايت الفلسفة وأهدافها ، فإن الفلسفة
 على ما كانوا عليه . 

الرئيـس : ب ش رت بكل شر ، فإنك دومًا تسر ين أبقوالك . لكن ) املمالك ( اخليالية القائمة 
 على فلسفٍة تعتمد العلم تزعجين . 

املشرقي : لن تزعجك سيدي تلك الدعوات . فحينما دعا ) بيكون ( إىل تكوين دولة مثالية 
) فالسفة ( وهم يف عني الوقت ) علماء يف الطبيعة ( ، فإن مثل تلك الدعوات حيكمها 

ابلنسبة لنا أشياء تبعث على السرور . وإمنا ظهرت هذه الدعوة ألن الرجل كان ) مقس مًا ( 
يف ) بدنه وعقله ( بني أعباء احلكم والسياسة وبني ) رغبته الطفولية األوىل ( يف أن يكون 

ا أعلن أنه اختار من الفلسفة ذلك الطريق الذي يؤدي إىل ) أعظم خدمة فيلسوفًا . وحينم
فعلية للمواطنني ( ، فإنه يف تلك اللحظة مل يكن فيلسوفاً سيدي الرئيـس ، ذلك ألن األشياء 
املتناقضة ال جتتمع . فإن يف  العامل الطبيعي  إذعان وخضوع وطاعة للقانون . والناموس 

كشف هذا القانون ، وإن يف الفيلسوف استكبارًا وتعاليًا ال يصلح الطبيعي هو الذي جيعله ي
 مطلقاً الكتشاف شيء من الطبيعة .

الرئيـس : هذا ابلنسبة لكم . أما ابلنسبة يل فاألمر خمتلف فإن طبيعيت املزدوجة جتعلين أحذر 
يبحث من أمثال هؤالء ، رمبا هكذا خلقت من أجل أن ال يفلت مين أحد إال من كان فعاًل 

 عن احلقيقة . 
املشرقي : وحينما حتق ق حلم ) بيكون ( ـ الذي حلم به يف بداية عصر النهضة ـ حينما حتق ق 
بصورة أو أبخرى :مل يعمل حكام اجلزيرة ما كان أيمل منهم على إلغاء املؤمترات واخلطب 

لوا مبعرفة أسرار ومل ميارسوا العلم أبنفسهم ومل ينشغ(1)اجلوفاء ومل يتخلوا عن ) األكاذيب (
الطبيعة . ولكنهم انشغلوا ابملؤامرات ، بعضهم ضد بعض وأنتجوا القنابل وأسلحة الدمار 
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الشامل أكثر مما كان أيمل ) بيكون ( من عملهم يف استغالل ) مصادر الطاقة ( و ) مساقط 
ا أصبحت .ومل تكن دار احلكومة أو ما مساه بيت سليمان ) دارًا للعلم ( بقدر م(2)املياه (

سيادة الرئيـس مركزًا من مراكزان اهلامة يف العامل ، واعتقد أنك قد زرتنا أكثر من مرة وحنن 
 جمتمعون مع ) الربملان ( يف نفس القاعة .   

نعم أذكر ذلك فأان عكس اإلنسان متامًا . أبطأ األوقات هي أوقات … الرئيـس : نعم 
 حمضة جلعل الفلسفة تتمتع بعلم يقيين كل ِّي . مسرايت . لكن هناك حماوالت أخرى ـ فلسفية 

 املشرقي : أحسبك سيدي تود أن أحد ثك عن هوسرل ؟ 
 الرئيـس : هذا صحيح ولكن ملاذا ال حيد ثين املغريب . أليس هذا من اختصاصه ؟ 

املغريب : أنت تكيدان سيدي الرئيـس وال تسألنا ألن عادتك أن تسأل عم ا تعلم ، فلتجد 
 ألننا افضل من بين اإلنسان ، ألن فالسفتهم يف املغرب يسرقون أفكار فالسفة سرورك عندان

املشرق وال ينو هون عن أصحاهبا ويضعوهنا يف قوالب ومسميات جديدة خمتلفة وينكرون 
فضلهم يف تعليمهم ) تعظيم األان ( ، أما حنن معشر الشياطني فنتعاون ونتالحم فيحدثك 

 أرضه وي قرُّ كل منا بفضل اآلخر . املشرقي عن أرضي وأحدثك عن 
 اي ظالم ! إنكم تفعلون ما أشتهي . … الرئيـس : اي ظالم 

) ط رَِّق الباب طرقًا خفيفًا يوحي بوجود مستأذن مثقٍف ثقافًة عاليًة ، ومل ا أ َذنِّ له ابلدخول 
يرد التحية  ظهر مارٌد حياهم قائاًل :عمتم شر ًا . فردوا عليه : عمت شرًا . أما الرئيـس فلم

 وبقي املارد صامتاً مث إن الرئيـس نظر إىل اجلميع شزراً وقال (
الرئيـس : أذكر أين قد هنيتكم عن تلك التحية . فنحن نتوخى احلذر الشديد يف األلفاظ ، 
وقد أك د النحو والبالغة الشيطانيني على أن هذا االستعمال ليس صحيحًا ألنه خمالف 

. الصحيح أن تقولوا إذا حيا بعضكم بعضًا : الظالم عليكم .  لوحدة الشياطني وتالمحهم
فإنه آنس لنفوسكم وأكتم ألعمالكم وأكثر تالئماً مع خصائص الفلسفة بصفة عامٍة . ألن ) 
الغموض ( و ) عدم الوضوح ( من أهم مميزات الفيلسوف الناجح ، فكم من انقٍد ) كسر 

مثاله ، واعتربوا هذا األسلوب الواضح هو خاطره ( األسلوب الواضح لـ ) سبينوزا ( وأ

                                                
 اطلنطا اجلديدة / فرنسيس بيكون .   (2)
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السبب الرئيسي يف هجران أعماله ، ألن البحث واجلدال حول مقاصده ال جيد فرصًة كبرية 
حيث جعل ) األان ( واضحًا خبالف األلوهية (1)لالستمرار ، وهذا خطأ ارتكبه ) سبينوزا (

 قدٍر من الغموض . وابملقابل  الغامضة كل الغموض ـ يف حني أن أعمالنا جيب أن تت سم أبكرب
كم من دارٍس وانقٍد وجد فرصة للبحث والتنقيب يف غوامض الفالسفة العظام . وإنه هلدف 
جليل من أهدافنا أن يتله ى ويشتغل أكرب عدد من الدارسني مبثل هذه املواضيع لنستنفذ 

 زماهنم األول ونستهلك زماهنم اآلخر .
 د وقال له () مث أن الرئيـس التفت إىل املار 

 الرئيـس : ما وراءك أيها املارد ؟ 
املارد : سيدي الرئيـس لدي تقرير مفصٌل عن عدد الدارسني والنقاد والعاكفني على دراسة  

ر تسليمه  مبدأ  ) األان وحدية ( للفيلسوف هوسرل من مجيع أرجاء األرض ومل أشأ أن أوخ 
 لرائسة املؤمتر . 

ابلتحدث عن هوسرل العظيم حىت أتيتنا ! فكأننا ننتظرك وكأنك  الرئيـس : ها حنن ما إن بدأان
 تنتظران ، اجلس وفقت لكل شرٍ  مستطري . 

 ) يلتفت الرئيـس انحية املشرقي ( 
 الرئيـس : فلتحدثين عن هوسرٍل هذا أيها املشرقي املستغرب ! 

تلك األفكار اليت املشرقي : إن أعظم األفكار قدرة على اجتالب اآلخرين وأطوهلا بقاءًا هي 
حتاول إن تستشرف ) الغاية( اجملهولة من خلق العامل بطريقة يربز فيها ) األان ( ظاهرًا قواًي وال 
يتضاءل أو ال يشرتط له إن يتضاءل للوصول إىل هذه الغاية . هذا مع أن جمهولية الغاية من 

الفتعال إىل رسم غاية بديلة اخللق ) مفتعلة ( ، إهنا جمهولية هي ذاهتا جمهولة ، وإمنا يؤدي ا
عنها ال تبدأ ابالستعباد والذل ألحٍد ولو كان لإلله نفسه . فالبحث عن غاية ) بديلة ( للغاية 
املعلومة سلفاً حيدد لنا املسار الذي سيتحرك به كل فيلسوف منذ بِّدءِّ البحث ، وهذا يسهل 

إليه حركة البحث وما هي  مهمتنا اإلحيائية وميك ِّننا منذ البداية من إدراك ما ستؤول
التناقضات اليت ستقع فيها وما هي األشياء املتناسقة اليت ستمي زه عن غريه من األحباث . بدأ 

                                                
 سبينوزا / نقد كتاب هللا والعامل .   (1)
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هوسرل فلسفته ابالعتماد على ) األان ( الديكاريت واعتربه مبدأ احلركة األوىل الصحيحة 
إليها الرتكابه أخطاء لوضع فلسفة ) كل ية ( ذات علم يقيين مل يستطع ) ديكارت ( التوصل 

أبعدته عن ) األان ( املركزي الذي بدأ منه . إذ من املعلوم أن ديكارت مشى ابلتسلسل اآليت 
: أشكُّ يف كل شيء ويف كل ِّ العامل ، لكين ال أشكُّ بنفسي ما دمت أشكُّ بكل ِّ شيء . إذن 

وهنا موجودة . ألين فأان الشيء الوحيد غري املشكوك فيه ابلنسبة يل . وهو ذايت من حيث ك
وإىل هنا … إذن فأان موجوٌد … ما كنت أقدر على التفكري لو مل اكن موجودًا ، فأان أفك ر 

. ولكن حينما أثبت من خالل وجوده ومن خالل أن  (1)فإن ديكارت يسري بشكل صحيح
ل ، هذا الوجود حقيقة وأن  ذاته املوجودة مل توجد نفسها وهو يشك يف قدرهتا على هذا العم

وبعد التسلسل املعلوم يتوصل إىل أن هناك ) وجود ( آخر خلق ديكارت املوجود حاليًا وهو 
ـ حينما فعل ذلك فقد أخطأ يف  هللا ، مث يتوصل بعد ذلك إىل إثبات وجود العامل اخلارجي

اعتقاد هوسرل . فهذه الفقرات : إثبات وجود هللا ومن مث العامل ـ انطالقا من األان ـ هو أمر 
خاطئ يف نظر هوسرل ، ألن ) األان ( أصبح منفصاًل عن هللا وعن العامل مرة أخرى وأصبح ) 
األان ( مصدر املعرفة جزًء من العامل منفعاًل به غري فاعل فيه ، يف حني يرى هوسرل أن ) األان 
 ( جيب أن يبقى منفتحاً على ذاته أو ) ينطوي على ذاته ( ، وأن حياول تقويض مجيع األشياء

واملعارف دفعة واحدة ، فالرجوع إىل الذات يتيح له ) االنفصال ( ووضع العامل بني قوسني 
أماًل يف الوصول إىل علم كل ِّي يقيين بشأنه وهو علم خمتلف عن مجيع العلوم مبا يف ذلك ) 
الرايضيات ( و ) الفيزايء ( ألن األخرية هي أيضًا ال ترقى إىل مستوى العلم الكل ِّي وال 

ل إىل نتائج يقينية . أما العلم الذي خيرج من الذات ) األان ( ويعود مرتدًا منها إىل العامل تتوص
فهو خمتلف . األشياء املدركة يف هذه احلالة هي نفسها ) عملية ( اإلدراك فلن يكون هناك 
فصل بني اإلدراك وموضوعه . إذن جيب أن ي فَصَل بني نوعني من ) األان ( : األان النفسي 

لذي هو جزٌء من العامل وهذا ال يعطي شيئًا من العلم ، و) األان ( اآلخر هو األان الذي ا

                                                
صحيح ابلنسبة للشخص موضوع البحث ) أي هوسرل ( _ ألن الشيطان هو الذي أملى   (1)

 يما بعد للرئيس .هذه املقولة فهو يعلم خطأها الذي سيربهن عليه ف
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ينطوي على ذاته ويصبح العامل كله جزًء ذاتيًا فيه وميكنه بعد ذلك من إدراكه إدراكًا فعليًا 
 فهذا هو ) األان املتعايل ( .

 ؟ . الرئيـس : أين يكمن اخلطأ عند ديكارت وهل هو خطأٌ حقيقيٌّ 
املغريب : إن ديكارت خمطيء يف نظر الرئيـس وخمطئ يف نظر هوسرل . ولكن اخلطأ يف نظر 
األخري غريه يف نظركم سيدي الرئيـس . فأنت ترى أن إثبات وجود العامل من خالل وجود 
جزٍء منه هو عمل خمالف للمنطق حىت لو كان ذلك اجلزء هو اخلاص إبدراك العامل ـ إذ 

اإلدراك ـ يف حني أن اخلطأ عند هوسرل هو عكس ذلك متاماً . واملعىن الذي  اإلثبات هو غري
يقصده يف لغة الرئيـس هو : إذا كان األان دااًل على هللا والعامل فكيف حتول فيما بعد إىل 
مدلول هلما ومنفعٍل هبما ؟ فال يقرتح إلغاء املقدمة والنتيجة ضرورَة أن النتيجة واملقدمة 

هنما ظهرات هكذا ) ابلتالزم ( فت سقَِّط إحدامها األخرى ، بل يقرتح إبقاء متعارضتان ولكو 
املقدمة والثبات عليها واالستمرار يف رفعها إىل األعلى حبيث يدخل العامل كله كمدلول يف 
األان ويصبح إدراكه يف األان ذاتيًا . ومعىن ذلك أن ي لغى احلد الوسطي عند ديكارت فليس 

وعامل  أشياٍء ألن الذات ) األان املوجود ( شيٌء من األشياء بل هو ذاٌت م درِّكٌة مثة ثنائية : إلٌه 
هي ) األان ( وهي فاعل اإلدراك وذواٌت م درََكٌة وهي األشياء موضوع اإلدراك ، وبتعايل األان 
ي صبح موضوع  اإلدراك وفعل  اإلدراك واحدًا ، أي إن إدراك األشياء ليس أمرًا غريها بل 

 ء نفسها هي اإلدراك . األشيا
املشرقي : هذا يستلزم أن يكون إدراك األشياء ) مطلقًا ( ـ فالعلم هبا علٌم مطلٌق ينفذ إىل 
داخلها وإىل جزئياهتا وعالقاهتا حبيث ال يفلت شيء من خصائصها ، وابلطبع يستلزم أن 

 تكون األشياء كلها هبذه الصورة مرًة واحدًة . 
أل  ابألان نفسه فيحل األان حمل اإلله .الرئيـس : إذن فإلغاء احل  د الوسطي ـ هللا ـ مي 

 املغريب : هذا صحيح سيدي . فذلك هو املقصود من األان املتعايل . 
 الرئيـس : العبارة األخرية للمشرقي هامة ، فكيف يعاجلها هوسرل ؟ 

اآلالف من املشرقي : العبارة األخرية سيدي ليس هلا ذكر مطلقًا يف آالف أو مئات من 
 التعليقات والشروح على أفكار هوسرل . إمنا هي من إنشائي !
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الرئيـس : أان أعلم ذلك . فأنت رئيس فالسفة الشياطني بال منازع وال بد من أن تفسر 
 الفلسفة وال يكفي يف الشيطنة أن تكون فيلسوفاً فهذا وحده ال خيدم قضييت . 

إدراك أي  شيء هبذا ) احلل الفينومينولوجي ( فإن املشرقي : إهنا أمٌر واضٌح . فإذا أردان 
اإلدراك ال يكون على طريقة هوسرل إال إذا كان املوضوع امل دَرك واإلدراك مها شيئًا واحدًا . 
وهذا يعين أن ) حنيط ( ابلشيء إحاطة اتمًة مطلقًة ال ابملعىن اإلهلي الذي ينفذ إىل حقيقة 

اته ابلتعبري الفلسفي الشرقي ( أو من حيث هو ) الشيء وأجزاءه من حيث هو ) شيء يف ذ
ماهية ( ابلتعبري الفلسفي األعلى قِّدمًا . ومعىن ذلك أنه يتوج ب حصول معرفة مماثلة للشيء 
اجملاور ذي العالقة هبذا الشيء إذ من املعلوم أنه ال يوجد شيء يف العامل منفصٌل كليًا عن 

ًا فالواجب من أجل إعطاء جمرد ) مثاٍل واحٍد ( املوجودات . وإذا سران هبذا التسلسل قد م
 وهذا هو  ً صحيح للحل الفينومينولوجي الذي يقرتحه هوسرل أن حنيط ابلعامل كله دفعًة واحدة

 . املقصود الكل ي من وراء احلل البحث عن اإلنسان اإلله 
 بوجود معضلة مثل هذه ؟ الرئيـس : أال يشعر هوسرل والشر اح 

إن الشر اح يف الغرب سيدي أبدوا بعض االنتقادات للحل املقرتح . وبعضهم ـ يف  املغريب :
حياة هوسرل ـ عارضه بشدة ورمبا تغاضبوا فلم يكلم أحدهم اآلخر رغم الصداقة احلميمة 
اليت جتمعهم . وأكثر االنتقادات انصبت على التناقض الداخلي يف عمليات تكوين األان 

 منها :  املتعايل ، ومتثلت أبشياء
األول : إن املقرتح تضم ن االنفصال عن العامل يف البدء فقط ، ويف عني الوقت يتوجب 
احتواءه عند انطواء الذات . فهو منفصٌل كموضوٍع مدَرٍك حينما أتيت مرحلة التالحم بني 
الذات واملوضوع املدَرك ، وهو متصٌل حيث يتوجب االنفصال . فاحلل حيمل تناقضه يف 

 داخله . 
الثاين : إن الذوات اإلنسانية متعددة . واقرتاح تعايل األان يستلزم الوصول إىل املرحلة التالية  

وهي ) أان وحدي أفكر ( . واالحتواء سيكون من قبل ذات أانويٍة واحدٍة هي ذات 
الفيلسوف نفسه ! فأين بقية األانوات ؟ أهي عبيد هلوسرل ؟ . وقد حاول هوسرل إصدار 

عاجلة هذه املشكلة وتوصيل ) األانوات ( مع بعضها ، ولكنه ـ حسب النقاد ـ عدة كراسات مل
فشل فشاًل ذريعًا واستعمل لذلك مفردات غريبة وأساليب غامضة أو ملتوية حسب تعبري 
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. وظهر من بعضها أنه يرتاجع حىت عن عملية التوصيل م قِّر ًا ب ) األان وحدية (  (1)البعض
 معجباً هبا . 
 حاطة فهو من مبتكرات املشرقي . أما شرط اإل

املشرقي : إن النتيجة اليت أقوهلا بشأن اإلحاطة كانت موضوعة مسبقًا منذ بدء البحث عن 
األان حينما قال هوسرل أنه يتوجب أن يضع األان املتعايل العاملَ بني قوسني . لذلك مل يستطع 

بيل التندر والتهكم . فقد قال أن يضرَب مثاالً تطبيقيًا للحل املقرتح سوى ما ورد على س
شيللر أحد تالمذة هوسرل جلورج لوكاش : ) تستطيع أن تعترب كل  موضوٍع قصداًي وتعاجله 
ابلفينومينولوجيا ، وإبمكانك وضع الشيطان نفسه كموضوٍع فينومينولوجيٍ  حيث تضعه بني 

وحينما ينتهي التحليل  قوسني وتعتربه مشكلة وتقوم بتحليله ( . فقال لوكاش : ) بكلَّ أتكيدٍ 
ما عليك إال  أن حتذف القوسني وعندئٍذ يظهر الشيطان واقفًا أمامك ( . فهزَّ شيللر كتفيه 

 ضاحكاً ومل جيب بشيء . 
الرئيـس : ليس املهم أن يظهر ) فيلسوٌف ( ، إمنا املهم هو عدد الذين يتبعونه . ف ) الصنم 

األصنام املمكن تكوهنا فيما بعد من ذلك الصنم ( نفسه ال يهمين وإمنا يهمين أمران : عدد 
، واألمر الثاين هو عدد األواثن املرتبطة بكل ِّ صنم وأتباعهم . وقد أصبح كالمكم مزعجًا يل 

 فليحدثين أحٌد عن األتباع هلوسرٍل العظيم . 
مارد اإلحصاء : سيدي الرئيـس . مت  أتسيس أرشيٍف ألفكار وآراء هوسرل وخمطوطاته 

وهي حتتوي على مخسة وأربعني ألف صفحة .  1938اخلاصة ذات العالقة  يف سنة  والكتب
ومتَّ تزويد العواصم الكربى واملراكز العلمية بفروع هلذا األرشيف بعد تنظيمه وتعيني أساتذة 
خمتصني  لفهرسة حمتوايته ووضع كافة البياانت املتعلقة به ونقل نسخة متكاملة مصورة منه إىل 

ز . ورغم املعارضة والنقد فقد مت  اعتماد الفينومينولوجيا ) كعلم فلسفي ( ومت  تلك املراك
إجراء بعض التعديالت عليها وتفرعت عنها اجتاهات فينومينولوجية يف مجيع مراكز البحث 
.وأهم تلك املراكز : مجاعة ميونخ وتضم  مجاعات فرعية أخرى وأشهر رجاهلا ) بفاندر ( ، ) 

، ) جريدا فالتز ( ، ) هربرت شيجلربج ( ، ) أدولف راينخ ( ، ) أديث مكسيمليان بيك ( 

                                                
 .  242الفينومينولوجيا عند هوسرل /   (1)
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شتاين ( ، ) شاب ( ، ) كواريه ( ، ) جوجتن ( ، ) جاجير ( ، ) شيللر ( ، ) هارمتان ( ، ) 
هايدجر ( ، وعشرات آخرين مل يتمكنوا من تكوين مدارس خاصة هبم وإمنا اقتصر نشاطهم 

أملانيا وأما يف فرنسا : ) مارسيل ( ، ) جان بول سارتر ( ، ) على الشرح والتدريس . هذا يف 
موريس مارلو بونيت ( ، ومن اجليل الثاين : ) موريس نيدولسيل ( ، ) هنري دميرتي ( ، ) 
مايكل ديفرين ( ، ) ديكور ( . ويف أمريكا : ) بوفالو ( ، ) فاربر ( ، ) كريتز ( ، ) 

د أسسوا مراكز للبحث خاصة هبم وهلم أتباع ومؤيدون مندولباوم ( وغريهم . ومجيع هؤالء ق
 . وهذه سيادة الرئيـس سجالهتم وأعماهلم وعدد مؤلفاهتم ومجيع ما يتعلق بشؤوهنم . 

) يتقدم  أربعة عفاريت من اجلان األقوايء ويرص وا أمام الرئيـس مئات السجالت واألضابري 
 لدرجةِّ أهنا قد حجبت عنه أعضاء املؤمتر (

س : أعيدوها إىل مكاتبكم ، فإين أعلم ما فيها بطريقيت اخلاصة املعاكسة متامًا لطريقة الرئيـ
هوسرل ، لكن االختبار والتفتيش واملراقبة ضرورية حىت مع الشياطني . لقد كانت معاانتكم  
كبرية سابقًا ، حينما كنتم جتلبون بين اإلنسان لعبادة اآلهلة يف عهد نوح . واآلن أصبح 

ثر حركة ونشاطاً ، عملكم السابق يتحرك اآلن مبفرده ألن الصنمية حتولت ـ حو هلا عملكم أك
اإلنسان بفضل نشاطكم ـ من اآلخر إىل نفسه هو . ولقد احتاج هذا التحول إىل حقب 
ودهور لينتقل ابلتدريج من إله واحٍد إىل آهلة عليا متعددة يف النجوم والشموس واألفالك ، 

ة يف األشياء القريبة ، مث إىل آهلة مرموزة يف ) تعدد ديين ( ، مث إىل آهلة إىل آهلة أرضية مرموز 
مرموزة يف شخوص حتمل فكرة ) التوحيد ( ، أماًل يف انتقاهلا إىل ) األان العام ( لبين اإلنسان 
. لذا يتوجب عليكم أال تضيعوا هذا اجلهد والعناء وأن تبقى عيونكم مفتوحة وآذانكم 

عملنا هو ) حكمة ( . وهذا التضاد الظاهري يف العملية منشأه طبيعيت صاغية فإن أساس 
وطبيعة الوجود احملض . فنحن نعمل بطريقة السلب واجلذب ، واإلجياب والدفع . فأان أدفع 
الذين هم حصته حينما أعجل يف سلبهم ألهنم  ال أيتون إال  اندرًا ، كذلك يفعل الوجود 

 يدفع حبصة صاحبه إليه . وعلى العكس من ذلك احملض مع منن هم من حصيت فكالان
حينما يقرتب من كلٍ  منا من هو من حصته فهو ال يعطي بعجلة لكي يعطي الكل وأان ال 
أسلب فورًا ألين سأسلب منه الكل ـ اسلب منه ذاته ووجوده ـ وأبتلع األان اليت يف داخله . 
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فسمعت رجاًل …الطوفان أمتشى  أايمي خمتلفة ، وأول البارحة كان الطوفان ، وكنت قبل
 ينشد شعراً يذكر ين فيه فحفظته ، فقد كان يقول : 

 وخ لقنا فيه كي ندرك أان لن ندركه                    خلق العامل كي ندركه          
 كيما يشفق يوماً خالقه               فيجعلنا خنلق ما ندركه             

 ركه                  بغري ما ) لن ندركه (ومن يزعم أان  ند            
 فإن الساقي ي شركه                    يرق يه صعوداً حىت يرهقه            

 أبد اآلابد ال يرتكه                    كحامل الصخرة تعرك ه              
 لكن الصخرة ال ترتك ه …                        هو يرتكها             

 لن هتجر املرء إرادته   !!… ال           
فعلمت أن هذا الرجل يعرفين حق  املعرفة فقلت له من أنت ؟ فقال أان ) عني الوجود (  
قلت ما امسك ؟ فقال كيف ال تعرفين أان ) كنكر ( ! فتذكرته وتعانقنا ومشينا متعانقني حىت 

ما يف جوفه من محم وانر وحينما  تلبدت السماء ابلغيوم وأوشك الربكان القريب أن يفرغ
هطلت السماء ابملطر كانت أرجلنا قد ترطبت مباء الينابيع . إن الناس أيخذون حاجياهتم 
ويعطون بدهلا ) عملة ( ، ويكدون وأيخذون ) عملة ( ، أما أان فعمليت هي حاجيايت كلها ، 

 ( السابقة ، فقد آخذ عملة وأعطي عملة وعمليت هي ) الزمان ( . وقد جربتم ) مكافآيت
قيل أن ابن آوى يستجلب أكثر ما ميكن من أصناف احليواانت لتكون طعامًا لألسد فيزيد 
بذاك عمر األسد والثمن الذي يتقاضاه هو أن مين  األسد عليه ويزيد يف عمره أبن يؤخر أكله  

العالقة بني كل مرة إىل أجٍل اتٍل . وقد ال يدرك األعضاء اجلدد يف هذا املؤمتر كثريًا من 
املقررات املتخذة وبني األفكار املطروحة للنقاش وما ذلك إال  ألهنم مل يعتادوا بعد على الفنون 
الشيطانية ، وتقصر عقوهلم عن الربط بني األزمنة واألماكن وإن املكافآت والعقوابت حتفزهم 

بعض املتميزين إىل مزيٍد من الدراسة والنشاط والرايضة الفكرية . وسأعطي اآلن مكافآت ل
 منكم ابلعمل الدؤوب والنشاط اإلحيائي : 

تكافأ الزمر املشرتكة يف العمل اإلحيائي لسرية ) اجل رف ( العسكرية املنطلقة ببطيء   .ق
 شديد إىل الشام من اجلزيرة بتأجيل عذاهبا مدة إضافية قدرها ألف سنة . 
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ة من اجلزيرة إىل الشام تكافأ الزمر املشرتكة يف العمل اإلحيائي للجيوش املنطلق  .ك
 بتأجيل عذاهبا مدة إضافية قدرها ألف سنة . 

تكافأ الزمر املشرتكة يف العمل اإلحيائي للفالسفة ) عما نوئيل كنت ( و ) اليبتنز (   .ل
 بتأجيل عذاهبا مدة إضافية قدرها ألف سنة . 

 ة . تبقى حروف األجبدية غري مشغولة ملألها يف املؤمترات السابقة أو الالحق  .م
 انتهت اجللسة . …وفقتم جلميع الشرور 

 
 
 
 

 
 

 
                                  

                            

 اجللسة الثالثة ملؤمتر إلغاء آاثر احلكمة
 

) عندما أراد الرئيـس أن يتكلم الحظ الفتة كبرية على أحد اجلدران تقول) إلغاء آاثر 
 الة آاثر احلكمة ( . مث قال بعدما رد دوا املقدمة واألغنية (احلكمة ( فأمر جبعلها ) إز 

الرئيـس : جيلس معكم اليوم ) كائن ( من بين اإلنسان ، هو أعظم شياطينهم على 
اإلطالق من أجل أن ينفعكم بعلمه وخربته . ولتعلموا أن ) الشياطني ( هو يف األصل تعبري 

اإلنسان واجلان على حدٍ  سواٍء ، ولكننا  ديين أطلِّق على أشخاص هلم هذه الصفة من بين
س وال  وبفضل جهودكم جعلنا بين اإلنسان ال يفهمون من لفظ ) الشيطان ( إال  كائنًا ال حي 
ي رى ، يف حني إن الكتب املنز لة إليهم تذكر شياطني اإلنس يف عشرات املواضع . وطبعاً فقد 

طني من اإلنس ، حبيث أن الفيلسوف أد ى هذا إىل تشكيكهم بوجودكم فضاًل عن وجود شيا
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) شيللر ( ميين  لوكاش برؤية الشيطان ابلرغم من وجود ما يقرب من ثلث العدد الكلي منهم 
داخل بناايت اجلامعة اليت حياضران فيها . لذلك يتوج ب بقاء الظالم كهفًا تسترتون به فإنه 

من عذايب ليحد ثكم عن من أهم مستلزمات عملنا . وقد أعطيت هذا األنسي فرتة راحة 
أفعاله العظيمة ، إذ لوال طبيعته اإلنسية ألج لت عذابه ماليني السنني . وهذا الرجل هو 
الذي ي سم ى ) الشيطان ( حينما تذكره الكتب املنز لة هبذه الصفة . وهي حينما تقول ذلك 

االجتماعات فإمنا تعين أحد رجلني ، أو هلما صاحبكم وهو معروف لديكم ومل يستطع حضور 
 ألين كل فته مبهمات أخرى واآلخر هو هذا األنسي وبعض قادتكم يعرفونه جيداً . 

 ) يوجه الرئيـس كالمه إىل األنسي (
 الرئيـس : ما هي جالئل أعمالك أيها الشيطان املريد ؟  

األنسي : كنت أعيش يف جوار رسوٍل ب عث بكتاب فاشتهيت أن أقتله فلم أستطع ، وكلما 
ن قتله اشتهيت ما هو اكثر ، حىت بلغت يب الرغبة درجَة أن اكتم غيظي وأ ظهر عجزت ع

إمياين وتصديقي به أماًل يف أن افعل ما هو اعظم من ذلك وأبعد أثرا . وقد كان هلذا الرسول 
أمٌة عظيمة  العدد من الناس . وقد قال فيما قاله هلذه األمة قبل موته : إن هللا خلقكم 

طائعني فإن مل ترغبوا بذلك فإنه جيعلكم عبيدًا كارهني . وألن هللا يعلم أنكم لتكونوا عبادًا 
تؤثرون طاعة بعضكم البعض على طاعته ، فقد جعل لكم من أنفسكم رجاال منحهم علمًا 
ابألشياء كلها لرتون فيهم أنفسكم وتشبعوا نزوتكم يف رؤية أنفسكم من خالهلم . وهم رجاٌل 

منذ البداية وأان أحد هؤالء ، واعلموا أن هللا ال ي كره أحدًا على فعل طائعون له طاعة مطلقًة 
شيٍء أو ترك شيٍء . ولو كان يعمل ابإلكراه ملا أرسلين ، بل لفعل ما يريد فعله بكم كرهًا . 
فإذا شئتم أن تطيعوه فأطيعوين ، فإذا هلكت فأطيعوا هذا اآلخر ، وإن مل تشاءوا ذلك فأنتم 

أطاعين أطاع هللا ومن عصاين عصاه . فلما مات هذا الرسول عمدت إىل وما تشاءون . من 
ذلك اآلخر فقتلته ومحلت الناس على ذلك . مث استوليت على األمر من بعده ومل أفعل من 

 بعد ما فعلت إال  أربعة أشياء . 
 الرئيـس : اذكر هذه األشياء إلخوانك الشياطني . 

أبن الشرع بيد هللا واحلكم  له ولكن احلاكم أبيديهم .  األنسي : أواًل : جعلت الناس يؤمنون
 فأان أول من وضع     ) الدميقراطية ( يف مل ة ذاك الرسول ، وأول من انتخب كي ي نتخب .
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اثنيًا : إين أو ل واضٍع لقواعد الكالم واللغة ، حيث جعلتها وفق مبدأ ) القواعد هي          
ول ( . وجعلت الفصاحة هي ) ما نتكلم ( وليس ) ما ما نقول ( وليس ) ما ينبغي أن نق

 ينبغي أن نتكلم ( . 
اثلثًا : إين أو ل من قس م املال والسلطان كما يقس مه هللا ، إذ أمر هذا الرسول أن         

يقسم املال ابلسوي ة والسلطان ابألهل ية ، وملا كان هللا يقس م يف احلساب حسب األسبقية 
 س مت املال والسلطان كما يقس م هللا . واألفضلية ، فقد ق

رابعًا : أين أول من رد د يف األحكام الشرعية ومحل الناس على الرتدد فيها ) خشية         
عقاب هللا ( . ومنذ ذلك اليوم وهم يشك ون ويرتد دون يف أحكام هذا الرسول وشرائعه على 

 وفق ما وضعته هلم من األشياء السابقة . 
مل تفعل شيئًا آخر ؟ فإن الشرور والفنت ظهرت بعد موتك متدافعًة كما لو كانت الرئيـس : أ

 خلف ) غلٍق ( تسترت . 
األنسي : ال . مل أفعل شيئاً آخر ، كان ذلك الرسول يسميين ) َغَلق  الشرور والفنت ( ولكنها 

 مجيعاً ) تالقحت وتناجتت ( من هذه األربعة . 
رئيس الشياطني اإلنسية إىل موضعه وليغسلوه من هذا العناء الرئيـس : أيها العفاريت خذوا 

والسفر الطويل مباء احلميم ، ويسقوه شيئًا من الغس اق ويطعموه شيئًا من الزق وم ويدث روه 
بقطع مسيكٍة من السرابيل القطرانية حىت أ هني أعمايل يف هذا املؤمتر . مث البد  يل من أقول 

هذا اليوم العالقة بني املوت واحلياة ، ألنه ال يفهم العالقة لكم إن اإلنسان مل يفهم إىل 
األبسط بني اجلماد واحلي ، وهو ال زال يتساءل عن معىن العدم . وكثرٌي منكم قد ال يفهم 
معىن كالمه ، فعلى الذين فهموا أن يعل ِّموا الذين مل يفهموا ، إن أخاكم رئيس الشياطني 

( منظ مة ومرتابطة . فعليكم محل بين اإلنسان على  اإلنسية وضع أعماله وفق )  خطوات
إتباع هذه اخلطوات نفسها حينما تظهر هلم أي ة  ) حقيقة( جزئية متث ل احلقيقة الكلية . إن 

 قادتكم هنا على اط الع واسع هبذه األشياء .
ادقة املغريب : سيدي الرئيـس . إن منطقنا الشيطاين يعتمد على طريقة الربط بني ) مجلة ( ص

وأخرى كاذبة . فإن الشيطان األنسي قد أعلن يف اخلطوة األوىل أن ) احلكم بيد هللا ( وهي 
مجلٌة صادقة وربطها ابجلملة الكاذبة ) احلاكم بيد اإلنسان ( . وملا كان اإلنسان حر ًا وفق 
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، تعاليم ذلك الرسول ، وملا كان الشيطان األنسي ال يستطيع فعَل شيٍء إزاء تلك احلرية 
فينبغي إذن أن يزيد عدد الذين يتبعونه ) بسرقة ( عدد من الذين اتبعوا الرسول ، وذلك عن 
طريق جعلهم يتساءلون عن حريتهم ومقدارها . فقد جعلهم ـ بوضعهم حريتهم موضع 
التساؤل ـ يت بعونه من حيث ال يشعرون . ومن يومها أصبحت احلرية موضع التساؤل ، وصار 

كبديل عن دراسة ) الوجود ( أبسره . وهذه مأساة أليمٌة   يدرس) ذاته (اإلنسان حياول أن 
ابلنسبة لبين اإلنسان، كان ديكارت وغريه قد شك وا يف كل شيء إال  فيها )احلر ية ( . واألصل 
يف املسألة أن اجلملتني ميكن أن تتبادال : ) احلكم بيد اإلنسان ( و ) احلاكم بيد هللا ( ، ألن 

ان حاكمًا من هللا فاحلكم ابت باعه أو عدمه منو ط ابإلنسان وحده وهو غري جمرٍب الرسول إذا ك
على هذا أو ذاك . ومعىن ذلك أن اجلملتني تصح ان سويًة ابلتالزم يف شرع ذلك الرسول 
ابعتبارمها ) وصية أو شيئا فيه طاعة هلل (، كما تصح ان سويًة يف واقع اإلنسان ابعتباره 

فهو قادر على تنفيذها أو رفضها . وحينما فعل هذا األنسي ذلك موضوع هذه الوصية 
االلتباس فقد جعل اإلنسان ـ الذي ميلك اختياره ـ جعله يفت ش عنه بداًل من استعماله يف أي 
طريق . إن هذا العمل اجلبار لرئيس الشياطني اإلنسية هو أفضل بكثري مما لو كان يسلبهم 

ة كما فعل فرعون حينما قال أان إهلكم . ألن هذه الطريقة حق  االختيار بطريقة واضحة قسري
ال جتعلهم يسل مون اختيارهم ويصبحوا عبيدًا له فقط ، بل ال يعلمون أين هو اختيارهم أصاًل 
، فهم يفتشون عن اختيارهم الذي وضعه هو يف جيبه ، يف وقٍت أعطاهم جزءًا منه مثل قطرٍة 

ًا ألهنم اختاروه مبحض إرادهتم . بينما كان من حبٍر ليجعلوه رئيسًا عليهم وهم  فرحون جد 
القتيل خمتارًا من قبل رسوهلم .ميكنين أن أقول إذن أن مجيع فالسفة ) احلرية ( يف الغرب 
ومجيع فالسفة ) اجلرب واالختيار ( يف الشرق إمنا يعود الفضل يف ظهورهم إىل الفقرة أو ) 

وكذلك فجميع الذين حكموا بعد جناب رئيس اخلطوة ( األوىل كما مس اها سيادتكم . 
 توليتهم إىل هذه اخلطوة ابلذات .الشياطني اإلنسية يعود الفضل يف 

الرئيـس : يسعدين جدًا أنك تفهم أمهية هذه األعمال . وابلنسبة يل فإن املوتى من هذا 
نفسه الصنف سريجعون إيل  يف آخر املطاف ، لكن موته سبب أذًى كبريًا لسيدكم األعلى 

حبيث أنه يعد  هذا اليوم أسوأ يوم يف حياته ، وخباصة أنه ال يوجد يف فالسفة الشياطني منكم 
ومن بين اإلنسان من يضاهي مرتبته يف الفلسفة العملية والنظرية على حدٍ  سواٍء . أال ترون 
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ذ أن هذا الشيطان املريد قد أخذ أحدى اجلملتني من ) شرع الرسول ( وترك األخرى ، وأخ
إحدى اجلملتني من ) حقيقة اإلنسان ( وترك األخرى وربط بني واحدة صادقة يف الشرع  
كاذبة مع اإلنسان وبني واحدة كاذبة يف الشرع صادقة مع اإلنسان ؟ . ومبثل هذه الطريقة 
جيب أن تشرحوا اخلطوات األخرى ، وتعملوا وفق ما تعلمتم فإن اإلنسان كائن جهول جداً 

ويستمر أحيااًن مبناقشة مسألٍة ما آالف السنني واملسألة نفسها ليس هلا  وشديد الغباوة ،
وجود أو أصل أو إن جواهبا عنده . فهو ) اإلنسان ( امسه مأخوذ من النسيان ، أال ترونه 
ينسى أحياان الشيء أو احلاجة يف يده ويدور يفت ش عنها ؟ هذه احلالة تستمر يف الفرد الواحد 

لكنها تستمر عنده ) كنوٍع ( إنساين ألف سنة أو ألفني حبسب النسبة دقيقة أو دقيقتني و 
والتناسب بني عمر الفرد وعمر النوع . وكلما متك نتم من إضاعة شيء منه وإنساءه إايه يف 
الفكر الفلسفي كلما أخ رمت عذابكم وخالصه ألفًا أو آالفًا من السنني . وجيب أن تعلموا 

يق بني األشياء كلها . فالناسي للحاجة يف يده ينتبه هلا بعد حني ، الفروق يف هذا املثال والتفر 
ملاذا ؟ ألنه يستعمل جوارحه واليد منها فإذا نظر إىل يده تذك ر ذلك الشيء . أما الذي 
ينسى احلاجة يف موضع ما ، فإنه لن يتذكر هبذه السرعة وقد متر أايم أو شهور وال يدري أين 

 اع من هذا التمييز . وضع احلاجة فعليكم ابالنتف
يقصد بكالمه أنه إذا كان مثة حل ملعضلة ما لقوم عند قوم آخرين  الرئيـساملشرقي : إن 

فيجب أن تعملوا على فصلهم عن بعضهم البعض ، كي ال ينب ه أحدهم اآلخر ولو قدرمت 
 على قطع اليد املاسكة ابلشيء عن رأس صاحبها ليبقى يفتش عنها دوماً فافعلوا .

ريب : حنن منتبهون جدًا هلذا األمر سيدي . فإن الفالسفة يف الغرب ال ينظرون يف شيء املغ
من أقوال أهل الدين يف الشرق . وأهل الدين يف الشرق ال ينظرون يف شيء من نتاج ) 
املفكرين ( اآلخرين  يف الغرب والشرق . واألساتذة يف الشرق ال ينظرون يف شيء من أقوال 

غرب . وأهل الفنون واآلداب يف الشرق ال ينظرون يف شيء من الدين يف أهل الد ين يف ال
الشرق . وأما بقية العلوم يف الشرق والغرب فهي يف خصام ونزاع وتعز ز وامتناع ، وقد ينقسم 
الشيء ) الضائع ( أحياانً بني أنواع وأنواع مثلما انقسم اإلنسان نفسه بني الدين والفلسفة ، 

 اع .وعلم النفس واالجتم
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الرئيـس : لقد نسي اإلنسان حر يته وهو ال يزال يفت ش عنها من حيث هي عنده وانبثق من 
ضياعها ألف مشكلة ومشكلة ، والتهى حبل تلك املشاكل . فمن ذا حيل تلك املشاكل ؟ أم 

 يكون اإلنسان أصالً راغباً ابملشاكل ؟ .
ميع املشاكل . وهي حلول املشرقي : بلى . فحينما جاء ) هيجل ( حاول وضع حلول جل

انقصة ومتناقضة إذ نظر آخرون يف الوجود فقالوا : ) ليست الفلسفة احلقيقية هي اليت تضع 
أو تد عي وضع حلول جلميع املشاكل ، إمنا الفلسفة احلقيقية هي اليت تفتح الباب ملعرفة 

ياة بال هاجس من العامل بطريقة جتعل اإلنسان يفهم موضعه منها ويعيش قلقه الفلسفي ، فاحل
. وهذا الكالم سيدي الرئيـس فيه خطورة عظيمة على مجيع (1)القلق تصبح مواًت . (

الشياطني ألنه يوافق متامًا الغاية واملبادئ اليت خلق هللا هلا وهبا اإلنسان . ولكن حلسن حظنا 
( نفسه إن هذا الكالم صدر من قوم ينكرون هذه املبادئ وتلك الغاية بل وينكرون ) هللا 

ختل صًا من اكتشاٍف مباشٍر لعبوديتهم . وكما قال الرئيـس فإننا أنمل أن يبقى الوضع كما هو 
. إن الذين يكتشفون حبدسهم أن هلم غاية يتناقشون يف ) احلرية ( ، يف حني أهنا هي الغاية 

.  املكتشفة فيذهبون مذاهب شىت  يف إثبات وجودها مع أهنا هي نقطة انطالقهم يف البحث
والذين مل يكتشفوا غاية بل جعلوا أنفسهم هم الغاية حاولوا تفسري العامل بكامله دفعًة واحدًة 
ووضع حلول جلميع التساؤالت مرًة واحدة غري مؤمنني بضرورة استمرار القلق املعريف مث 
توق فوا فجأة يف موضعهم ال يتقدمون وال يرجعون مث طمروا رؤوسهم يف الرمال كي ال يسمعوا 
أحدًا يناديهم قائاًل : أريد سعاديت ، أريد أن أخلق وأبدع ، أريد أن أكون وأ كو ِّن . فكيف 
يرفعون رؤوسهم ملن ينادي : قد علمتم كل شيء فاخلقوا كائنا ي هلك الذابب أو اخلقوا كائنا 
غري الذابب فقد ضجرت من الذابب ، أو على األقل اجعلوا الذابب ال يقرتب من وجوهكم 

!!… 
رئيـس : ولن يرفعوا رؤوسهم ملن يناديهم أن خيل صوا أنفسهم من خماليب قائاًل : ادرأوا عن ال

 أنفسكم املوت . 

                                                
 . 96أفكار وجودية /   (1)
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املشرقي : لذلك فإين ما زلت أطمئنك دائباً. فكل فكرة فلسفية ت ناقش إمنا حتمل يف نفس 
ثون عن العدم الذي هو  النقاش نقيضها ، ويتضم ن نفس البحث إجابة عنها . أمل ترهم يتحد 

ثون ويتجادلون يف ) وجود العدم ( أو ) عدم وجوده ( ؟ .  ضد  الوجود ونقيضه مث يتحد 
فالنسيان قد بلغ هبم مبلغًا عظيمًا ألن الذي يتحدث عن الوجود إمنا يتحدث عن العدم ، 
والذي يتحدث عن العدم إمنا يتحدث عن الوجود ، فلم أر أمحق من اإلنسان الذي يتحد ث 

د العدم ( . فهو مثل ذلك التلميذ الذي سأل أستاذه وهو يقوم بتجربة على عن ) وجو 
درجات احلرارة : كم بلغت احلرارة يف هذا السائل اي أستاذ ؟ فقال األستاذ : أربع درجات 
مئوية . فقال التلميذ : فكم أصبحت برودة هذا السائل ؟ ! . لكن الفالسفة فاقوا هذا 

ألة إذ لو كانوا مكانه لسألوا األستاذ : فكم أصبحت برودة احلرارة التلميذ يف التدقيق يف املس
؟ ! وهم متاما مثل هذا التلميذ ، فماذا سيقال عن هذا املسكني لو سأل عن برودة احلرارة 
أو حرارة الربودة ؟ . ومثل ذلك مثل رجٍل سأل حكيمًا عن معىن ) العاِّمل ( فأجابه احلكيم 

اهل . فقال احلكيم : قد أخربتك اي جاهل ! . والفالسفة قد فقال الرجل : فاخربين عن اجل
فاقوا هذا الرجل يف تدقيق املسألة ولو كانوا مكانه لقالوا للحكيم : فاخربان عن جهالة العاملِّ ، 

 وهو عني سؤاهلم عن وجود العدم . 
تحجب ما ) يطلب املغريب من العفاريت أن جيلبوا كتبًا وسجال ت مث يضعوهنا أمام الرئيـس ف

 بينه وبينهم  (
املغريب : هذه سيدي الرئيـس املقاالت الفلسفية حول مسألة ) هل يسمى املعدوم شيئاً ؟ ( ، 

 وهي ما أاثره أخي املشرقي .
 ) تظهر آاثر الدهشة الشديدة على الرئيـس مث يستفهم قائالً (

 الرئيـس : هل هذا هو كل  شيء يف هذه املسألة ؟ 
ي . وهناك شروح وفقرات متفر قة يف الكتب ويف لغات أقوام ليست املشرقي : نعم سيد

 لديهم فلسفة هبذا املعىن لكنهم ينقلون األحباث إىل لغاهتم .
ال هنا تقصري واضح . ينبغي أن تكون الكميات أكرب ، فمثل هذه املسألة …الرئيـس : ال

توق عت املزيد من  وإن كانت واحدة من عشرات الفروع يف موضوع الوجود والعدم ، لكين
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الكتاابت حوهلا فاإلنسان مولع مبثل هذه األشياء اليت خيدع هبا نفسه . يبدو يل أن عملكم 
 اإلحيائي يف هذا األمر كان ضعيفاً جدًا ، ألن اإلنسان هو وجود العدم . 

 ) يرفع أحد املردة رأسه ويده طالباً الكالم (
 الرئيـس : تكل م من أنت ؟ 

اعد مارد النار وعملي هو اإلعادة واإلتالف . وحسب أمركم سيدي نقوم املارد : أان مس
بنقل وتسوية املخطوطات والكتب ، وحناول ابلعمل اإلحيائي إتالف وإحراق األجزاء اليت 
تفصم عرى التواصل بينها من أجل أن يبدأ اإلنسان ببحثها من جديد . صحيح أننا نتبع 

ولكن قسم املكتبات يستلم أوامره من اجلميع وينفذ  إداراًي مؤمتر احلروب وسفك الدماء ،
وصااي مؤمتر إلغاء احلكمة . سيدي إن الكميات احملروقة يف مسألة ) وجود العدم ( يف 
مكتبات الشرق والغرب تفوق ما جلبوه اآلن أمام سيادتكم ، وقد مت  حرقها يف أزماٍن وأماكَن 

 ر مفص ل عنها سيادة الرئيـس . خمتلفة خالل استغاللنا بعض الفنت . وهذا تقري
الرئيـس : إن احلرق العشوائي هو عمل خترييب ضد  أمن الشياطني وسالمتهم ، فاإليضاح  

الذي قد مه املشرقي مثاًل حول  هذه املسألة إذا ورد يف كتاب أو كر اس فينبغي أن حيرق ، أما 
سألة فعلية ومشكلة قائمة ، النقاشات الفلسفية حول املوضوع واليت تعترب ) وجود العدم ( م

فيجب أن تبقى ، بل ويتوج ب احلفاظ عليها . أعتقد أبين سأحرق اآلالف منكم على هذا 
ت شك ل جلنة فورية جلرد احملروقات كل ها وإيضاح ما فيها  …اإلمهال اجلسيم . أيها الشياطني 

 كلمة كلمة منذ عهد سقراط بل وقبل سقراط أبلف سنة وإىل هذه الساعة  .
 القادة : السمع والطاعة سيادة الرئيـس .  

املشرقي : أود  أن أطمئن سيادتكم إىل تلك األشياء اليت ختشوهنا . إذ أننا ال نستطيع أبدًا ) 
إلغاء ( إجاابت حقيقية عن املسائل الفلسفية . فمن تلك اإلجاابت مقاطع أو مقوالت 

يف أن اإلنسان ال يبحث عن حقيقة  مشهورة مكتوبة يف ماليني النسخ . وعزائنا الوحيد هو
األشياء وال عن إجاابت ملشاكل افتعلها هو . لقد أمرتنا سيدي أن نكون حكماء بوجه 
اإلنسان الفيلسوف ليكون عملنا متقنًا فال نتفلسف مثل اإلنسان بل نفس ر فلسفة اإلنسان 

لناس _ عن ألوهية . وقد رأيَت إن اإلنسان يبحث يف فلسفته _ وإن مل يكن فيلسوفًا عند ا
نفسه فهو يفتعل مشكلته افتعااًل . وحينما ي وحى له إبجاابت عن مشاكله ، يطالب ابلقلق 
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وال يريد إجاابت تفس ر كل  شيء . يف حني أنه يزعم أن الفلسفة تبدأ من الدهشة والقلق 
مشاكله ابألشياء ومنها ، ويف نفس الوقت جيد راحة يف التفلسف ، فهو ال يريد التخل ي عن 

. وميكننا أن حنلل اإلنسان يف هذه النقاط ونعلم وجه خداعه لنفسه . فالقلق الذي استبد  به 
جراء كونه عبدًا وخملوقا وله غاية وهدفًا عظيمًا جعله يبحث عن هدف وغاية يضعها هو 
 ويريدها هو ، وكل ما دار وحبث مل جيد نفسه يريد شيئًا سوى ما وضع له . إنه يريد السيادة

املطلقة والسلطان الدائم والبقاء املستمر يف احلياة _ احلياة اليت ميارس فيها السلطان 
والتحكم يف األشياء ولكن بشرط أن يفعل هو كل ذلك مبفرده متاماً . وحنن معاشر الشياطني 
وضعنا اإلسفني هنا وضربنا أو ل ضربتنا هنا . فقد أوحينا له أن ما يشعر به هو حقٌّ ، ذلك 

ا ال نقدر على تغيري شيء خلقه هللا يف ذات اإلنسان وجعله مكوَّاًن به وفيه ومنه . ويف ألنن
قنا معه . مث أوحينا له أن هذا اهلدف ال يتحقق مطلقًا ابلوعد اإلهلي ، فإنه جمرد  هذه صد 
 غيب ، فهذا العامل هو عبارة عن أشياء مرتابطة وقوانني صارمة ال ميكن خرقها وال تغيريها . مث

جعلناه منذ ذلك احلني يفك ر ويؤمن أببدية األشياء وثباهتا أو حركتها الثابتة ، وجعلنا أتباعنا 
يف امللل الدينية يفسرون كل ما يتعلق هبذا الوعد وامللكوت على أنه إن وقع فإنه يقع يف عامل 

ميكن آخر بنظام آخر من أجل أن يؤمن اإلنسان أبن هذا النظام الطبيعي هو نظام اثبت ال 
أن يتحو ل . ومل يكن أمام اإلنسان إذن إال  ثالثة أو أربعة خيارات : أن يكون قانعًا بعبوديته 
هلل منتظرًا دخول ذلك العامل األبدي الذي ال ي رى إال  بعد دهور أو أحقاب ال يعلم كم هي . 

ياة جعلناه ويف هذا األمر مجعنا بني أشياء خمتلفة انطلت عليه. فعامل الوسط بني املوت واحل
مثااًل لعامل الواقع املوعود . وعامل ما بعد انتهاء الكون واخلليقة جعلناه هو العامل املوعود . 
وهكذا فقد آمن أهل األداين بعد ذلك أبن العامل احلايل هو عامل اثبت ال يتغري . وهذا هو 

املشار إليه يف املطلوب إذ مل يبق شيء حقيقي يف األداين . ذلك ألن ) النعيم والعذاب ( 
مرحلة ما بعد املوت وقبل احلياة ويف مرحلة ما بعد انتهاء هذا العامل ال يرتتب إال  مبقدار 
اإلميان والكفر حبقيقة إمكانية تغري  هذا العامل الواقعي . وأما حقيقة ما جاء به الوحي اي 

ًا واقعيًا ما داًي ليكون يف اآلخرة _ سيدي فهو إمكانية تغري  هذا النظام إىل ما هو أفضل تغري 
أي يف آخرهِّ_ حبسب ما وصف الوحي . وهذا هو املعىن احلقيقي للغيب . فاآلخرة هي آخرة 
يف الزمان وليس يف املكان آخرة كما هو واضح . فاألداين اإلهلية إمنا تتحد ث عن هذه 
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ة القضية املسألة ال غريها ، وهي حينما تتحد ث عن املراحل األخرى فإمنا تنو ه عن أمهي
احملورية اليت تدور عليها غاايت وأهداف الرساالت . وهكذا أصبح هذا القسم من الناس 
يعيشون يف أداين هم خارجها ، ويعملون يف واقع هم به كافرون ، وحيلمون بتحقيق اهلدف 
األبعد _ اخللود األبدي يف جنة اخللد _ من غري أن يعملوا أو يعلموا شيئًا عن اهلدف 

وإذن فما أبعد وقوع هذا اهلدف األقرب ! . ومعلوم أن اهلدف األبعد يف نصوص  األقرب .
الكتب املنز لة ال ميكن نواله إال  بتحقيق اهلدف األقرب ، ولكننا عملنا جهدان لصرف النظر 
عن تلك النصوص وتفسريها بطريقة جتمع بني اهلدفني وجتعلهما واحدًا هو اخللود يف عامل 

ا أن الغيب هو مرادف ملا وراء الطبيعة . ومل يكن أمام القسم اآلخر إال  الغيب ، حيث أوحين
البحث عن ما وراء الطبيعة ودخول امليتافيزيقا . فمن املؤكد أن إهلًا ال يعتين مبخلوقاته إىل 
هذا احلد ويرتكهم على هذا النحو هو إله ال يستحق العبادة ، ومن هنا عاند اإلنسان ربه 

اترًة أراد أن حيل  حمله ، واثلثًة مجع بني األمرين ، وأخرى حاول فيها جتاوز فتارًة أنكره ، و 
الطبيعة ملعرفة ما يكمن وراءها . وبعد ذلك وجد اإلنسان أنه ال يستطيع القفز إىل ما وراء 
الطبيعة فهي سدٌّ منيع أمامه فبدأ يغري  فلسفته وبدأ ينظ ر يف األشياء بنفسه ليعلم كنهها وما 

ليه . ورأى أخريًا أنه من األفضل له أن يبدأ مبعرفة األشياء وقوانينها ، وأن ينتفع انطوت ع
هبذا النظام نفسه على عال ته اببتكار اآلالت اليت توصله إىل غاايته واليت صم مها من خالل 
حماكاة القوانني العاملة يف الطبيعة أو استغالل خصائصها فكان العامل الطبيعي . كان على 

ن إذن أن يتفهم املنطق . وحينما وضع املنطق كان فيه خمالفًا للمنطق . فاملنطق الذي اإلنسا
ابتكره اإلنسان كان ) منطقه هو ( ال منطق العامل واألشياء ، وإذا كان فيه شيء من ظواهر 
األشياء وخصائصها فهو ال يعمل حينما يقابله منطق العامل . وحدثت كل تلك األمور سوية 

أنتجت مثارها متفر قة يف األمكنة وكان وما زال الفيلسوف ينظر يف الطبيعة أحيااًن يف الزمان و 
ومازال الطبيعي يتفلسف أحياانً أخرى . ومل يكن اإلنسان يف كل ذلك خمدوعاً من غريه ، بل 
هو خمدوع بنفسه ومن نفسه ، فهو يشتهي أن نوحي له مبا نوحي ، ذلك ألنه هو الذي يغري  

ن قصد وسابق عمد . وهو إذ يتساءل عن أشياءه الضائعة _ وجوده غايته وهدفه ع
وسلطانه وبقاءه وغايته وحريته _ فإمنا يتساءل عن أشياء ميسكها بيده ويتظاهر أبهنا ليست 
هي ، مث يبحث عنها ، فإن فعله ابألشياء عموماً هو نفس فعله بكل واحد منها على انفراد . 
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مة سيئًة كانت أم حسنًة تسود عامل املوجودات ، ويكفي أنت تعلم سيدي الرئيـس إن األنظ
 َ ك ِّن النظام من نفسه فال يعدُّ نظامًا . وقد خربِّ لفهم أي نظاٍم فتح  ابٍب واحٍد ، فإذا مل مي 
اإلنسان ذلك يف علم الطبيعة ، فاحلل  الذي ينتزعه من الطبيعة ألمٍر عصيٍ  على فهمه هو 

فتح منه أبواب كثرية وبال حدود ملعرفة ذلك الشيء وما حلٌّ ملشكالت أخرى ، وهو ابب تن
يرتبط به . وإذا كان الفالسفة قد انتبهوا أخريًا إىل ضرورة حماكاة العلم فقد كذبوا يف النوااي 
ألهنم مل يشك وا قط يف مجيع األشياء اليت يرغبون يف بقاءها على حاهلا األو ل ، واقتصر شك هم 

بشكٍل كيفيٍ  . واي سيادة الرئيـس إنين إذ أقصد إىل إطالة هذا على ما يريدون الشك  فيه و 
 الكالم فألين أوشك أن أصل إىل النتيجة اليت ترضي سيادتكم كل الرضا . 

الرئيـس : لو بقيَت دهرًا تتحد ث فلن نعجل . فأان لست إنساانً ألعجل . اإلنسان هو الذي 
 يعجل ، ومع ذلك فإنه يقطع زمانه بال نتيجة . 

ملشرقي : خالصة كل ذلك : إن فلسفة اإلنسان ، انقشت عقل اإلنسان وقدراته املعرفية ، ا
فعَزت كل خري وشر  إىل عقل اإلنسان وربطت املعرفة هبذا العقل . وحينما أقول أهنم ) كذبوا 
(فإين أقصد ذلك ، فإن مشكلة اإلنسان ليست يف عقله لنخشى عاقبة عمله العقلي . 

ىل السماء ، ولينزل إىل أعماق البحار ، وليكشف بعلمه اآلالف من األسرار فلريَق اإلنسان إ
عقل . إن عقل اإلنسان هو عقٌل جبار ، وهو مصم م  فإن صراعنا معه ليس صراع عقٍل مع

لت فيه كل املعارف واألسرار  ملعرفة هذه األكوان احمليطة به . أرأيت لو أن عقاًل آليًا أدخِّ
  خطورًة خنشاها ؟ أي صبح  هذا العقل خطراً 

ن بشيء من ) احلرية ( .   الرئيـس : كال لن يكون خطرا علينا إال  إذا ش حِّ
املشرقي : ذلك هو بيت القصيد _ كما يقول اإلنسان _ وحنن إذ سلبنا منه حريته وجعلناه 
ال يقدر على أن أيمر عقله ليحسب له األشياء بطريقة أخرى فقد أصبح آلًة يف أيدينا . إن 

و ة املدم رة الكامنة يف األسرار ابلغًة ما بلغت فلن يقدر على توجيهها إال  إىل تدمري نفسه . الق
إن عقل اإلنسان حيسب الكثري من األشياء وحيصل على كثرٍي من املعلومات . ويرى اجلميع 
أن العقول املختلفة حتسب األشياء بطرٍق خمتلفة ، فكم من عاقٍل انجح يف عمله حسب 

بطريقٍة خمتلفة عن أقرانه وهو يؤك د أنه مل يفته شيء من العناصر اليت يذك رونه هبا ؟ . األشياء 
ورمبا دفعه إىل هذا احلساب احلب  أو البغض أو بواعث أخرى . إن عقل اإلنسان ليس سوى 
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آلة ال متلك قطمريًا من احلرية ، إنه آلة حاسبة ومركٌز لتنظيم السجال ت واملعلومات 
ـ هو صاحب  تائج والتقارير . وهناك شيء آخر يف اإلنسان جعلناه ينساه متاماً واستخالص الن

ـ والذي هو جوهر فرٌد ال تستطيع مجيع  الشأن الذي يتخذ القرارات وهو الذي أيمر وينهى
القوى املوجودة من النفاذ إليه أو التأثري على قراراته احلقيقية . وهذا الشيء أيمر أحيااَن 

ويصر ح حال اخلوف والضغط بعكس ما يؤمن ولكن قراراته الداخلية الفعلية خبالف ما يعتقد 
وملف ه السر ي شيء آخر خيتلف أحيااًن كثرية عن ملف اته املتداولة على أيدي اجلوارح ، وهو 
يعمل أيضاً كمحارب من طراز رفيع . فهو قد أيمر العقل أبن حيسب له األشياء بطريقة معي نة 

وخمالفة للمنطق _ كما لو كان مضطرًا أو راغبًا يف قراءة تقرير عن جناح أو خمالفٍة ملا يعتقد 
فشل شيء من األفكار أو املشاريع نكاية بعدوٍ  له أو خوفًا من أحد أو رغبة يف التظاهر أو 
ألسباب أخرى ال حصر هلا . وهو يستعمل هذا األسلوب يوميا حينما يقوم ) بتشجيع ( 

د أو يشجع أانسًا يعملون لديه . فالعقل إذن آلة طفٍل يتعل م أو يغازل امر  أة يرغبها أو يهد 
مأمورة تنف ذ ما يطلب منها . وهو مثل مركز املعلومات ، أو هو مثل ) دائرة ( تقوم حبساب 
مجيع األشياء من املعطيات املتوف رة لتقدمها إىل الرائسة . إن فلسفة اإلنسان ال تدخل مقر  

ال ع على ملف اته السرية وتكتفي فقط ابحلديث عن مركز املعلومات الرائسة وال حتاول اإلط
واحلاسبة . . ذلك ألن الفلسفة كأي ِّ نشاط فكري  آخر إمنا هو صادر يف األصل عن ) 
الذات اآلمرة ( . وليست الفلسفة اخلارجة يف النهاية إال  حساابت ومعلومات املركز ، فأن 

سر ها ألحد . وهذا األمر ميارسه الناس دوماً  الذات ال تتحد ث عن نفسها وال تكشف 
ويفعلونه أفرادًا ومجاعات ودواًل بال اختالف . وحينما ن رجع مشكالت الفلسفة إىل عللها  
كما يفعل اإلنسان فإهنا سوف تتجمع سويًة وتعود يف النهاية إىل مشكلة واحدة فقط وإىل 

وبني العقل . وهذه املسألة هي اليت سبب واحد وحسب وهو العالقة بني هذا اآلمر الداخلي 
أمهلت متامًا من قبل مجيع الفالسفة . هل مبقدور أحد أن يسأل دولة من الدول عن نواايها 
احلقيقية الكامنة وراء قرار سياسي تتخذه ؟ وهل أيمل أن ختربه الدولة بشيء أكثر مما هو 

الطلب الغريب فلن يكون الشيء معلن ) رمسيًا ( ؟ . وهي إذا افرتضنا تريد االستجابة هلذا 
اآلخر املعلن إال  ) حسااًب آخر ( جديدًا ملراكز احلساابت ووسائل اإلعالم . وحينما حند س  
أن املعلن مطابق متامًا إلرادة احلكومة ونواايها وال يزيد أو ينقص عنها شيئًا فهل ت علِّن أن 
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ا ال تود أن تعلِّمنا أن تفريقنا بني حدسنا حق ولو كان األمر فضيلة من الفضائل ؟ . كال ألهن
إن … املعلن وغري املعلن هو شيء صحيح فعلناه حىت لو كان يف صاحلها . سيادة الرئيـس 

نفس اإلنسان مركبة مثل تركيب الدولة الكبرية ، وإن يف بدنه وروحه ونفسه أجزاء تشبه 
الواقع ال تريد التحدث  أجزاء الدولة . والفلسفة حينما تتحدث عن العقل وقدراته فإهنا يف

عن نفسها . ولن تنجح الفلسفة حىت جتعل اختيار الذات اآلمرة مرتبطًا ابلتجربة . إن 
الفلسفة ال تريد أن تكشف عن حقيقتها ألن حقيقتها ليست يف كوهنا نشاط عقلي حمض . 

(  إذ لو كانت كذلك لكان الفالسفة كلهم على قوٍل واحٍد  ما دام العقل ) عند الفلسفة
قدرة كامنة يف اإلنسان تعترب يف جمموعها شيئًا واحدًا ، وما دامت املوجودات احمليطة ابلعقل 
_ موضوَع نشاطه _ هي نفس املوجودات . َمن ذا من علماء الطبيعة يزعم أن قوانني احلركة 
خاطئة أو إن التفاعالت الكيميائية حتدث بطريقة أخرى ؟ فما هو سبب االتفاق عند علماء 

طبيعة ؟ . ليس االتفاق هنا هو أن الظاهرة تعلن عن نفسها بقانون أو ت عَلم  ابحلواس حبيث ال
ال ميكن االختالف حوهلا كما يزعم اإلنسان . إن االتفاق يف العلم واالختالف يف الفلسفة له 
منشأ آخر هو منشأ الذات اآلمرة للعقل . ففي العلم أتمر مجيع الذوات العاملة عقوهلا أن 

مل بكل جهد وبكل صدق لفهم ما حيدث يف الطبيعة . وحينما أتيت املعلومات وجتتمع يف تع
البدء وتظهر احلاجة إىل مجعها يف تفسري واحد ، جتد الذوات ) فرصتها ( يف االستحواذ على 
املعلومات وإرجاعها إىل تفسرٍي ) ذايت  ( تظهر فيه ذاتية اإلنسان ال الظاهرة فحسب . والذي 

يت فقون يف النهاية على تفسرٍي موح ٍد ليس هو ) ظهور حقيقة ( التفسري األصح  حبيث جيعلهم 
أنه ال يقبل اختالفًا عند تلك احلدود ، إمنا يعود سببه إىل املرحلة التالية يف دراسة الظاهرة _ 

ة من املرحلة اليت أتيت مبعلومات تؤك د تفسرياً واحدًا وحسب ، وهبذا تنهار ذاتية التفسري بضرب
موضوعية الظاهرة الطبيعية . والتفسري الذي يفوز يف النهاية ودومًا هو التفسري األبعد عن 
ذاتية اإلنسان الناظر إىل املعلومات على أهنا ملك الظاهرة وليست ملكاً لصاحب االختبار . 

ن والدرس الذي ينبغي للفلسفة أن تتعل مه من العلم هو هذا الدرس فقط ال سواه . ولكنها ل
 تتعل مه قط ما دامت هي فلسفة وليست حكمة . 
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الرئيـس : فهمت  ما تقول ولكن قو يت اجلب ارة ال يضاهيها سوى خويف الشديد من اإلنسان 
.وأال  فلماذا يتناقش الناس ويتجادلون ؟ أليس يف عقل اإلنسان ) خمط ط ( أساسي  ترجع إليه 

 ( مصمم وفق طبيعة األشياء فماذا تقول ؟ . يف النهاية كل احلساابت ؟ ولنفرض أنه ) خمط ط 
املشرقي : وأان أسأل أيضًا أيها الرئيـس ملاذا يتجادل بنو اإلنسان ؟ فإذا كان مثة خمط ط من 
هذا النوع فيفرتض أن ال يتجادلوا ، وإذا جتادلوا في فرتض يف أسوأ األحوال أن يت فقوا يف 

ار املعلومات األساسية املوضوعة يف املخط ط . النهاية عندما ترجع اإلشارات إىل األصل وت ث
إن ما تقوله أيها الرئيـس صحيٌح ولكن على حنٍو آخر ، إنه متاما على النحو الذي صنع به 

 اإلنسان آلته احلاسبة . 
 الرئيـس : حىت الطغاة واجلبابرة يقر ون حبسن الفضيلة وقبح الرذيلة فما تقول ؟ .  

يف العقل عبارة عن ) أرقام جمردة ( يف حاسبة . إهنا ألفاظ حتتاج  املشرقي : الرذيلة والفضيلة
يف العقل إىل أن ) متأل ( مبفاهيم كما مت أل احلاسبة ابلوحدات اليت هلا مفاهيمها ، واليت أنت 
حٌر يف صياغتها ابلشكل الذي تريد . أنت تضرب األرقام وتقس م وتطرح واجملاور ال يعلم إن  

راد شعٍب تريد إهالك بعضه واحلاسبة أيضًا ال تدري . أنت وحدك كانت تلك نقود أو أف
تعلم ذلك . الرذيلة سيئة جدًا عند اجلميع ، واحلاسبة تعمل بنظاٍم موحد هو نفس النظام 
والعقول تعمل بنفس النظام احلسايب وفيها مجيعًا معادلة ) الرذيلة سيئة جدًا ( . لكن  ما هو 

فضيلة عند فرعون والعكس ابلعكس ، فليس عليه أن يذكر  رذيلة عند املسيح مثاًل يكون
ذلك ألنه يعلم ما هي الفضيلة وما هي الرذيلة ولكن هذا العلم ليس مركزه العقل وإمنا هو 
حمفوظ فيه ، ففي جزٍء من العقل يوجد ) أرشيف ( للمعلومات ، وليس العقل هو الذي 

جزٍء آخر من العقل ليست ملكًا للعقل يعطي املفاهيم لأللفاظ . ومعلومات األرشيف كأي  
بل هي ملك الذات اآلمرة .وحينما تضغط على الزر ألي فرعون لتسأله عن الرذيلة تظهر 
على الشاشة اإلجابة اليت هي نفس املعادلة عند مجيع اخللق : ) الرذيلة سيئة جدًا ( . ليس 

ار الناس على أن يعتقدوا هذا هو املهم ، املهم هو أنك إذا سألت عقل فرعون : هل إن إجب
مبا يعتقده املرء رذيلة ؟ . يف هذه احلال سوف يتأخ ر ظهور الالفتة على شاشة عقل فرعون 

ولكن إجابة املسيح ستكون : ) نعم رذيلة من … ! وستظهر بعد حني وهي تقول : أحيااًن 
فرعون  أبشع الرذائل . ( وتستظهر هذه اإلجابة بكل سرعة . وحينما تسأل : هل إجبار
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… للناس على أن يت خذونه إهلًا رذيلة ؟ فسيجيب فرعون : كال إهنا من أعظم الفضائل ألين 
) ويبدأ العقل حبساب خمتلف ( . أم ا املسيح فستكون إجابته هي نفسها : ) نعم رذيلة من 
 أبشع الرذائل . ( وبنفس السرعة . فمن أين جاء االختالف بني اإلجابتني واملعادلة األصلية

واحدة ؟ . كل ما اقرتب السؤال من الذات اإلنسانية كلما اختلفت اإلجاابت . الذات هي 
اليت تضع املفاهيم لأللفاظ . وتلك هي حرية اإلنسان ، إنه قادر على أن أيمر العقل فيجيب 
على النحو الذي تريده ذاته وليس على النحو الذي يريده عقله . إن العقل مسلوب اإلرادة 

رية ، إنه آلة منفذٌة وحسب ، وهو األمر الذي أغفلته فلسفة اإلنسان . وليس مسلوب احل
مبقدور املرء افرتاض عقل يعمل حبرية اتمٍة ، ببساطة ألنه ال وجود لعقٍل جمرٍد ، فكل عقل إمنا 

! . ولذلك فإن أيَّة نظرية  (1)هو يف جسم ونفس ومتلكه ذات ، فليبك إذن عمانوئيل كنت 
لى مالحظة العقل وقدراته إمنا هي نظرية تتحد ث فيها الذات عن نفسها وال للمعرفة تقوم ع

تتحد ث عن عقلها فضاًل عن عقول اآلخرين أو ذواهتم . صحيح أن العقل مصم م ملعرفة 
األشياء على وجهها الصحيح  ولكن من أين أييت اليقني للذوات أن ذااًت معينًة قد أعطت 

اب األشياء ومالحظتها وفق نظامه األساسي بال تدخٍل منها عقلها ) حرية ( يف أن يقوم حبس
؟ . مل يد عِّ ذلك أبدًا أي واحد من الرسل ولكنه يفعل ما هو عكس ذلك متامًا : إنه يطلب 
من كل ذات سامعة لكالمه أن تعطي حرية لعقلها ليتمكن من احلكم يف صدق رسالته أو  

الفارق بني العدم والوجود . فالفيلسوف كذهبا . إن الفارق بني الفيلسوف والرسول هو ك
يقول للناس انظروا ) ذايت ( والرسول يقول ) انظروا ذواتكم (. الفيلسوف يقول ) موتوا كي 
أحيا ( والرسول يقول ) أموت لتحيوا ( . الرسول يعطي لعقله حرية لتعقل األشياء وجيعله 

ميكنه أن يربهن على ذلك إال  من عقاًل جمردًا ولكنه ال يعلن عن ذلك وال يد عيه ألنه ال 
خالل حترر عقول اآلخرين . فتحرر عقول اآلخرين هو برهانه الوحيد ، بينما يكون تقييد 
عقول اآلخرين هو الربهان الوحيد للفيلسوف . إن الفيلسوف مستعبٌِّد والرسول حمر ٌِّر . أيُّ 

س وال ميكن تعق له إال  بعقل ا إلنسان ؟ . فانظر إىل ختب طهم : عامٍل هذا الذي ال ي رى وال حي 
العامل موجود ، بل العامل غري موجود إال  يف ذايت وشعوري بل العامل حقيقة وهو بنظام صارم 

                                                
 كنت/من أشهر الفالسفة األملان له كتاب ) نقد العقل اخلالص ( و ) نقد العقل العملي ( .  (1)
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ونظامه بديهية ، العامل إرادة ، العامل صورة أوىل للعل ية ، العامل علة كافية ، العامل يف اخلارج وهم 
إرادة احلياة واحلياة شر  حمض . ليست هذه تعريفات ، العامل هو جمموعة تصو راتنا . العامل هو 

.  (1)للعامَل عند فالسفة كثريين بل هي تعريفات العامل يف فلسفة ذاتية واحدة لواحد منهم 
ولكل واحد منهم سجل  حافٌل ابلتعريفات املختلفة واملخالفة واملتناقضة للعامل . لقد هذ بت 

ماء الطبيعة مبا مل يستطع التأمل العقلي وحده أن دراسة الطبيعة من خالل التجربة نفوس عل
يفعله يف نفوس الفالسفة . فاخلدعة مستمرة والفيلسوف أو ل من خيدع نفسه وهو ال يثبت 
على شيء من قوله إال  ذلك الشيء الذي بدأ منه وأراده أن يكون حمورًا لفلسفته ، وبعد 

جبميع األشياء ليربهن هبا على حنٍو تعسفيٍ  ذلك يلوي اللغة لي ًا ويطوي املسافات طي ًا وأييت 
على األمر الذي أراده أن يكون حمورًا لفلسفته . وال يهمه أن أييت أبلفاظ جديدة 
واصطالحات خمتلفة خيتلقها من ومهه وي ضفي عليها وجودًا معينًا لتكون سل ما للوصول إىل 

من بين اإلنسان ملا اشتغلت  هدفه . فهدفه سراب وطريقه وهم وعمله خمادعة . ولو أين كنت
ابلفلسفة مطلقًا إذ كيف أفقد جزءًا من حيايت القصرية كان خمصصًا ملتعيت أو لفهم ما حويل 
من املوجودات فإذا أان أفقده يف أفكاٍر أتخذين وتعيدين إىل موضعي كل مر ة جملرد أن أحدهم 

ن حظي مل أفعل ذلك إال  وأان يعجبه أن ننظر إليه بعيوننا املفتوحة من الدهشة ؟ . لكين حلس
من اجلن حيث العمر مديد والبصر حديد والشباب دائم ! وكل ما أريد قوله سيدي الرئيـس 
هو أن عقل اإلنسان ليس خصمنا لنخشاه ، ومع ذلك فهو مل ينتبه إىل شيء سوى عقله . 

راته وإمكاانته وفوق هذا فهو ال يقدر لآلن على إعطاء تعريٍف واضٍح لعقله ومل حيد د بعد قد
 ومل يفك ر بعد يف علله وأعطاله واشتباهاته ، فأّن  له أن يغلبنا أو االنتصار لنفسه من ا ؟ ؟ 

 الرئيـس : ب ش رَت بكل شر ووفقت جلميع الشرور . 
 ) يدخل يف هذا الوقت املارد جليوات (

ما أمرتك به . أين كنت الرئيـس : لقد أتخ رت اي جليوات كثرياً ، أكثر من الوقت الالزم لتنفيذ 
 ؟ .

                                                
 التعريفات من فلسفة شوبنهاور .  (1)
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جليوات : هذا صحيح سيدي . أنت تعلم أين تعل مت لغات بعض الكائنات كالطيور والنمل 
 واحلشرات والنحل وذلك هو سبب أتخريي . 

 الرئيـس : ماذا تعين ؟ 
جليوات : وجدت حشرة من ذوات املنطق ختطب يف مجٍع من احلشرات من جنسها فاستوقفين 

 المها ألهنا حتد ثت عن اإلنسان وحتد ثت عن طباعه املشينة . ذلك حىت أهنت ك
 الرئيـس : فاعجل بشر . 

جليوات : مل أحفظ ومل أمسع ما سبق من حديثها أال  من قوهلا : أما اإلنسان اي أخوايت فاحلذر 
احلذر . ألين إذا أوضحت لكم خماطر ما جرى على ابيل من الكائنات فإن خطر هذا 

 من جمموع خماطرها . وال ميكنكم أن تتوخوا احلذر منه ما مل تعلموا طبائعه املخلوق هو أكرب
وخصائصه أسوة مبا أوضحته لكم من ) طبائع احليوان ( . فهو خبالف ابقي احليواانت يف 
هذا األمر ، فليس فيه خصلة أحسن ما تكون وأخرى سيئة أسوأ ما تكون ، على غرار ما 

ن . فهو أحسن املخلوقات إذا حس ن وأسوأها إذا ساء _ أوضحت لكم لباقي أصناف احليوا
هكذا كله دفعًة واحدًة . وألين ال أتوق ع أن مير  مبساكنكم منه فرد حسن ، ألن احلسن فيهم  
كنسبتكم إىل اجلبل فإين أذكر لكم طبائعه . فأسوأ خصال السوء فيه هو ) الكذب ( . 

ذه صفة حسنة وليست سيئة ! فقالت : نعم فعجبت احلشرات وقلن هلا : ما تقولني ؟ ! إن ه
ألين ال أعرف إال  هذه املفردة ولكنها ليست هبذا املعىن الذي تفعله معاشر احلشرات . هل 
رأينت  مرة حشرة خترب صاحباهتا عن شيء من الطعام أو العدو فإذا ذهنب إىل هناك مل جيدن 

 يكون هذا ؟ . فقالت : فاإلنسان طعامًا ومل يالقني العدو ؟ . فقالت احلشرات : كال وأّن  
هذا هو طبعه ، يستعمل الكذب أكثر ما يكون مع أبناء جنسه ال مع عدوه من بقية 
الكائنات . فأخذهتن ولولٌة  صاخبة فواحدة تقول وكيف ال يفىن جنس هذا الكائن العجيب 

ائب ، وأخرى تقول ال بد  أنه سيهلك نفسه ، وأخرى تقول هذا اغرب ما مسعته عن عج
املخلوقات ، ورابع من الذكور يقول : أال يتوقع الفاعل أن يفعل به اآلخر مثل فعله ؟ . 
فقالت اخلطيبة : فإين أحدثكم مبا هو أعجب فإذا مل جيد هذا الكائن أحدًا يكذب عليه 
استعاض عن ذلك أبن يكذب على نفسه ! . فعال صياح احلشرات وقلن للخطيبة : هذا 

منك اآلن إال  أن تفعلي ما تقدري عليه لتجدي لنا أرضًا ال مير هبا هذا  يكفي فإننا ال نريد
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الكائن أبدًا حىت نراتح من ذكره قبل رؤيته . فقالت : على رسلكن ! فلو كان إىل ذلك 
ثتكن عنه . فقال الذكر : ومم  تعجبون فإن من يفعل األوىل يفعل الثانية . من  سبيل ملا حد 

إن اخلطيبة قالت : وأما الطبع الذي خرج من هذه الصفة فهو خدع جنسه خدع نفسه . مث 
الفخر واحتقار بقية الكائنات . فقالت احلشرات : وكيف ذلك ؟ . فقالت : يزعم أنه يدرس 
طبائع احليوان ونسي أن يدرس طبائع نفسه ، فلما  أراد التمييز بينها وبينه عر ف نفسه تعريفًا 

. وقد كذب يف ذلك ألنكم ترون أبننا (1)عاقل (… ن فيه هذه الصفة فقال : ) أان حيوا
وإخواننا من النحل والنمل ومجيع األمم اجملاورة من احلشرات عقالء أيضًا . وذلك أنه أراد 
أن يعر ف العقل فقال : هو وضع األشياء يف مواضعها ، فهل رآان جمانني نرمي بطعامنا يف 

 مهاوي التهلكة ؟ . مث أنه عر فه فقال : هو الشقوق حبيث ال نصل إليه أو نرمي أبنفسنا إىل
الذاكرة ، فهل رآان نضع احلاجة وال نعود إليها وخنرج من جحوران وندخل جحر الضب  أم 
أننا نرجع إىل موضعنا ونذكر أبنائنا ومواضع طعامنا ؟ . إمنا غر ه منا صغر حجومنا فظن أنه 

منا الذاكرة اليت حيتاجها واليت تناسب وحده الذي ميتلك ذاكرة يف عقله . وإمنا لكل كائن 
حركته وعمره وغاايته . أتذكرن حينما درسنا لغة النحل يف خفق أجنحته ولغة النمل املؤلفة 
من أوضاع أرجله ؟ وحينما سألين أحد التالميذ قائاًل : هل تعلمني سيديت أم ة من الكائنات 

أعلم أن صنفاً من الكائنات عر ف ليس هلا شيء من اللغات فقلت له : ال أعلم ذلك ولكين 
نفسه لنفسه فقال : أان كائن اختلف عن الكائنات يف كوين أمتلك لغة فأان الوحيد ) احليوان 
الناطق فيها ( ؟ !فقال بعضكم : ما أشد  جهله !  فقالت احلشرات : نعم نذكر ذلك . 

يوان انطق ( . وقد فقالت : فذلك القائل هو اإلنسان ، وذلك هو تعريفه اآلخر لنفسه ) ح
حفظ أفراد هذا اجلنس هاتني املقولتني اللتني ذكرمها األذكياء ، وعد ومها من أروع ما قاله 
هذا اجلنس بشأن نفسه . فقال أحد الذكور : رمبا يقصد بقوله ) أان حيوان انطق ( أن لغته 

ن لبعٍض من هي أصوات ال أنه منفرد ابللغة . فقالت األستاذة : ويف هذا يكذب أيضًا أل
إخواننا من أمم الطيور لغٌة من األصوات ، وحنن معاشر احلشرات لبعضنا لغة منها أيضًا ، 
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فليست لغة األصوات حكرًا عليه . مث إن األستاذة عمدت بعد ذلك إىل تالوة أشياء زعمت 
ت بلغة أهنا من كتاب رهبا لتعو ذهم هبا من شرور اإلنسان وجهله ومل أفهم منها شيئًا ألهنا كان

 قدمية من لغات احلشرات . فذلك سيدي هو عذري يف التأخر عن اجمليء إىل هذا الوقت .
الرئيـس : قد عذرتك يف ذلك ، وأما أان فسأقتص من اإلنسان حينما أسل ط على جسده إذا 
مات هذه احلشرات وغريها من الديدان ، فأفرق مادته الوجودية يف أجسادها كي ما أحض رها 

تأص ل يف عدمي يت . وأما يف حياته فإين أسل ط عليه قوى الفناء الدقيقة اليت ال يراها للفناء امل
بعينه وال حيس ها بيده وال يعلم إن كانت هي أحياء أم مجاد فهي خارج بدنه جامدة ، وداخل 
بدنه حي ة تتكاثر مثل أيجوج ومأجوج فتهاجم جسده وتسكن أعضاءه وحتطمه شيئًا فشيئًا ، 

فلن أترك هذا العتل  الزنيم … طيته فرصة ملعاجلة نوع منها ابتكرت له لواًن آخر وكلما أع
املستكرب حىت أ ذل ه وأهينه وأجعله أحدوثًة للموجودات وعربة للكائنات حىت ي قر  بعبوديته 
طائعاً أو كارهاً ، ولن ينقذه شيء من قويت العدمية إال  الفرار إىل العبودية . أيها املشرقي ماذا 

 يقول فالسفة ) اإلسالم ( عن فعايل هبم ؟ بل تكلم أنت اي مغريب ! 
املغريب : سيدي الرئيـس . أنت تسألين عن شيء تكلم فيه فالسفة اليوانن واهلنود والصني 
وأهل األداين ومتكلمو اإلسالم وفالسفتهم وفالسفة الغرب ومجيع الناس . وهذا الشيء 

ور والعقل واملعاد واألجسام وعذاهبا واألرواح والنفوس يتعر ض للمادة واجلوهر والعرض والص
 مم ا تنوء به العرَي  حال النفري ، إذا راجعته لك قواًل قوالً وكتاابً كتاابً أبمجعه فبماذا أتمر ؟ . 

 الرئيـس : فاخربين كيف يتصورون أنفسهم بعد املوت ؟ 
ا دمنا مع اإلنسان فلن يصل املغريب : سيدي الرئيـس إن عملنا اإلحيائي عمل مستمر ، وم

إىل ما ميكنه أن يسميه ) حقيقة ( وهو مطَمئِّن ، فنحن نعمل دومًا وفق مبدأ ) التعويض ( ، 
إننا نعوض اإلنسان يف أيةِّ فكرة يرغب فيها فنحن ال نرفض له فكرة معينة ، وملا كانت كل 

يالحظها بوضوح ، فكرة _ تنبثق من نفسه ويضعها من تلقاءها _ تسب ب له خسارة جسيمة 
فإننا نوحي له أبشياء جتعله يعو ض هذه اخلسارة فيندفع بشراهة إلثبات فكرته بشىت السبل 
ويدعو الناس إىل اعتناقها واحتضاهنا ألهنا هي اليت حتل  هلم ألغاز هذا العامل . وابلطبع تعمل ) 

اته وزمانه وما يؤث ر الذاتية ( هنا عملها الفع ال . حنن نالحظ من هو املتكلم وظروفه وقدر 
عليه . فليس ابن سينا يف التعامل مثل ابن رشد وال الكندي مثل كنت وال زمن أفالطون  
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كزمن ديكارت . واإلنسان يف حرية ال يدري أين يضع نفسه يف هذا العامل . فإذا كان يرغب 
ه سابق على يف الصعود ليكون يف مصاف اآلهلة فال بد  له إذن من أن يقرر أن الروح خالد وأن

البدن وليس لديه حل  آخر ما دام هناك موت ، ذلك ألنه يعاين من مشكلة املوت . وإذا  
كان ال يصعد إال  الفالسفة فال بد  من حلٍ  لبقية األرواح املسكينة . واحلل هو أهنا ستظل  يف 
األرض ولكنها خالدة . وقد تور ط يف هذا القول فال بد من حل . وهل هذه مشكلة ؟! 
فليقل للناس أن أرواح هؤالء تدخل يف أجسام جديدة على األرض وهكذا تستمر يف العثور 
على مسكن دائم هلا يف األجساد ما دامت احلياة مستمرة ، فهذا القول هو ابملر ة تفسري 
الستمرارها . وهل ترتكها هكذا اي فيثاغورس ؟ اعثر على حلٍ  ألنواعها اي أفلوطني ، تكلم اي 

بعضها مارس الفجور وبعضها كان شخصًا طيبًا غاية الطيبة ولكنه لألسف مل  سقراط فإن
يكن فيلسوفاً ، فهل يذهب اجلميع إىل أجسام متشاهبة ؟ وهل هذا معقول ؟ فقال سقراط : 
معك حق فعاًل إذ ال ميكن أن يرجع اجلميع إىل نفس األجسام : ) فالذين مارسوا الفجور 

صورة احلمري أو ما شابه من حيواانت . أما الطغاة والظلمة  بشرٍه تدخل نفوسهم ابلطبع يف
اء وما شابه  أما الذين مارسوا الفضيلة … فإهنم يعودون يف صورة ذائب وصقر وحد 

االجتماعية واملدنية ابعتدال وعدل بعمل خال من الفلسفة ، قل يل أبي معىن يكون أولئك 
مة حنو نوع حيواين اجتماعي فتدخل أكثر سعادة ؟ طبيعي أن عودهتم تكون بطريقة مالئ

 . (1)نفوسهم يف النحل والزانبري والنمل (
ال أظن أن احلشرات اليت كنت يف ضيافتها اليوم توافق على مقرتح …! الرئيـس : جليوات

 سقراط !
 ) هتب عاصفة من الضحك من جهة الشياطني يف حني يواصل املغريب حديثه (

إن أولئك الذين عاشوا حياهتم للمطالب سيمسخون إىل املغريب : أما افلوطني فقال : ) 
حيواانت تناسب يف جنسها لنوع احلياة اليت عاشوا فيها ، حيواانت شرسة حيث كانت احلياة 
مزجيًا من االستجابة ملطالبهم احلسية والروحية وحيواانت شرهة حيث كانت احلياة حياة 

                                                
 آ . 453طيماؤس /   (1)
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مل جيرؤ على أتكيد هذه املسخرة فقال : ) . أما أرسطو فاستهوته التجزئة و (2)شهوات وختمة (
إن جزءاً معيناً من النفس ، النفس الفاعلة هي عنصر قائم بذاته غ رس يف النفس ومن مث فهي 

. وإذن فإن جزء من النفس أو ) (3)… (خالدة . ) والنفس الفاعلة هي عقل ابلفعل ( 
قائم بذاته غ رس يف النفس أجزاء معينة منها ال تنفصل عن اجلسد ، أما العقل فهو عنصر 

 .(4)وأنه غري قابل للفناء (
الرئيـس : أليس جعل العقل جزءًا من النفس وتقسيم النفس إىل جزئني واحد يفىن واآلخر ال 

 يفىن هو مسخرة أيضاً ؟
املغريب : إهنا مسخرة لكنها أهون . فالعقل والنفس كالمها من غري احملسوسات . صحيح أن 

صبحا شيئًا واحدًا ، وهو هبذا خيالف منطقه السابق كله يف التمييز بينهما العقل والنفس قد أ
وخيالف ما ذكره من أنه مييل إىل األفالطونية يف كون النفوس موجودة قبل األبدان والعقول 
مع األبدان ، ولكن َمن من الفالسفة كان كالمه يف الصفحة الالحقة موافقًا جلميع كالمه يف 

!!. وأما الذين أرادوا لأللوهية أن تنزل إليهم وجعلوها هي والوجود شيئًا الصفحة السابقة ؟ 
واحدًا ، فتصو ر هم ) مادي ( حمٌض وإن استعملوا لغة االصطالحات الروحية . ولذلك فال 
وجود آخر وراء هذا الوجود . ومن هنا أصبح ) إحياء املوتى ( _ والذي جعلناه يف األداين  

إحياءها يف عامل آخر غري هذا العامل _ أصبح أمرًا متعذ رًا يف  كما أسلفنا ال يعين سوى
فلسفتهم . ولذا كان على الفالسفة املسلمني أن جيدوا حالًّ ) للمعاد اجلسماين ( . ولن 
تكون هذه مشكلة ألننا سنوحي إليهم ابلقول : إذا كانت هناك مشكلة لوجود القرآن 

امللة ( أو إنكم ال تقدرون على التصريح أبن أكثر والكتب املنزلة وال تريدون ) اخلروج من 
أهل املِّل ة ) ليسوا من املِّل ة ( من هذه الناحية لوجود تناقضات كثرية فهامجوا بنفس الطريقة . 
تقامسوا األشياء بينكم ولتكن متناقضة أيضًا ، فإن روح الفلسفة يف تناقضها . وهكذا فقد 
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ملوت وجعلناه يستعمل الظواهر اليت تدل على املعاد  أنكر ابن سينا املعاد اجلسماين بعد ا
 كأدل ة على استحالة املعاد ! 

 الرئيـس : أليس هذا غريبا ؟ كيف قدرمت على ذلك ؟ .
ربِّ أن اإلنسان هو كائن ) جهول ( ؟ واجلهول   املغريب : وما العجب سيدي ؟ أمل نت فق وخن 

، أما اجلهول فهو كائن ) حيب  اجلهل ( _  ليس كاجلاهل إذ اجلاهل حيتمل منه العلم مستقبالً 
اجلهول صفة مالزمة للجاهل أي إن جهله هو علمه وعلمه هو جهله . أومل يقل حكيم سابق 

. فاجلهول ورجل ال يعلم وال يعلم أنه ال يعلم فهو شر  ( ، وحنن نبحث عن الشر  ؟: ) … 
إتصف هبذه الصفة وأصبح يعِّدُّ جهالته علماً   فال ينفع معه علم حقيقي سيدي هو رجل ٌ

ليكشف له عن جهله _ ألن من طبيعة املتعلم الشك  والرتد د يف علمه ومن طبيعة اجلاهل 
اليقني جبهله . وإذا كان الناس يعظ مون من هذا حال ه يف اجلهل فأنت تقد ر جهالتهم . ومن 

اجلملة وإحدامها صفة اجلاهل االنتباه ولو بعد حني . أما اجلهول فإنه ينطق اجلملة تلو 
تناقض األخرى فال ينتبه . وإذا افرتضنا أنك ذك رته بذلك فلن يقر  ولن يرتاجع ولو قط عت 
عنَقه تناقضات  أقواله . لقد أثبت ابن سينا وجود ) األان ( أو الذات من خالل ) ثباهتا ( مع 

أرطال  اختالف املادة . حيث قال : فأنت حني تقول ) أان ( وعمرك مخس سنني ووزنك
قليلة وحينما تقول ) أان ( ووزنك أكرب أربع مر ات وعمرك مخسني سنة مل تؤث ر زايدة الوزن 
على نظرك إىل نفسك ! كذلك إذا امتنعت عن الطعام  نقص وزنك كثريًا وما تشعر عند 
ذلك بنقٍص يف ذاتك ونظرك إىل نفسك وال يقول الناس أن هذا الكائن هو غريك . فتلك 

فسك فالنفس جوهر ابٍق اثبٍت منفصٍل عن املادة . مث خطى خطوات أخرى إلثبات هي ن
أهنا ) النفس ( جوهر روحاين ال يعرتيه فساد وال فناء ، كما برهن أهنا الشيء الوحيد غري 
املشكوك فيه . وهو كما ترى أمٌر واحٌد من أفالطون إىل سارتر وإن اختلفت األلفاظ 

لكنه حينما أراد إبطال املعاد اجلسماين ذكر أن هذا األمر مستحيل والطرائق للوصول إليه . و 
عقاًل وغري ممكن ) فلسفيًا ( _ ألننا ال نعلم أية مادة سرتجع فيها النفس ؟؟ . وقد نسي أو 

!فقال إن املادة تناسى أنه جعل النفس مستقلة عن املادة ، وأن املادة تتغري  وال تؤث ر فيها 
إم ا أن تعود إىل املادة اليت  0إذا اشرتك فيها شخصان أو أكثر : ) الرتابية على األرض

فارقتها أو إىل مادة أخرى ، وقيل من حكاية مذهب املخاطبني هبذه الفصول : إهنم يرون 
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عودهتا إىل تلك املادة بعينها وعندئٍذ احتماالن : أما أن تكون هي املادة اليت فارقتها عند 
. مث يبطل ابن سينا هذين االحتمالني :  (1)قرنته مجيع أايم العمر ( املوت أو مجيع املادة اليت

أما األول : فألن بعض املوتى ميوتون انقصي بعض األعضاء فليس من العدل بعثهم على 
 هذه احلال . 

الرئيـس : أكثر ما يعجبين فيكم أنكم جتعلوهنم يرتكون املوضوع ويتجاهلون االحتماالت 
 يل ( _ ورمبا هو من مقولكم أيضاً _أساساً للمناقشة .األخرى وجيعلون ما ) ق

املغريب : وملاذا أصبحنا شياطني إذن إذا مل نفعل أمثال ذلك ؟ . أما األمر الثاين : )  فإن  
 . (2)األجزاء العضوية يغتذي بعضها ببعض وينتقل بعضها إىل بعض يف اإلغتذاء (

 الرئيـس : ماذا يقصد ؟ .
ده كطبيب أيضاً : الكبد يتغد ى من املعدة والقلب يتغذى من الرئتني ، املغريب : هكذا هو عن

وكل عضو يدفع من غذائه الزائد إىل العضو احملتاج !! . وإذا كان األمر كذلك فإن مادة 
العضو الواحد هي مادة بقية األعضاء أيضاً فوجب أن يبعث امليت ) جسدًا واحدًا بعينه يداً 

. وابلتعبري املعاصر يبعث كتلة من اللحم والعظم غري (3)ك ال يصح (ورأسًا وكبدًا وقلبًا وذل
 واضحة املعامل . 

الرئيـس : أمل يقل هو أن بدن املرء يتغري  طوال حياته مرات كثرية وأن مادته تتبدل ولكن 
نفسه وذاته اثبتة على حاهلا ؟ فمن أين جاءت املشكلة ؟ إذ يقال مثال أن احلي أيكل من 

احليواانت وموتى اإلنسان فال تتالحم أعضاءه وال تفرتق وال يظهر له قلبان أبداً مادة أجساد 
 . !! 

املغريب : إذا كنت اي سيدي تسألين فهناك مثٌل غريب يف حالة كتلك ، وحينما يكون املرء 
عاجزًا عن اإلجابة : ) الشيطان يدري ( !. لكن املثل هذه املر ة خاطئ بصفة مطلقة فأان من 

                                                
 رسالة أضحوية  يف أمر املعاد .  (1)
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لشياطني ومع ذلك فال أدري ! وكل ما أعلمه هو أننا أوحينا له ذلك على سبيل أكابر ا
 . (1)الضحك والتند ر فصد ق وجعلها رسالة يف أمر املعاد

املشرقي : لكننا ال نعجز عن تفسري ذلك . إذا كان املعاد جسمانيًا فإذن يرجع اجلميع 
وحدهم هم اخلالدون لتمي ز عقوهلم  فالسفة وغري فالسفة . ويريد ابن سينا أن جيعل الفالسفة

عن عقول اآلخرين فال بد  إذن من التوصل لذلك بطريقني : األول إثبات بقاء النفس _ 
ة املعقوالت هي اللذة املقصودة يف الكتب  واليت هي فيما بعد ستصبح عقاًل وتصبح لذ 

دات يف عامل املنزلة . أما الذين عقوهلم ليست فلسفية فال عقوهلم ترقى لتحوي املوجو 
 السعادة بعد املوت وال أبداهنم ترجع إليهم ! .

املغريب : ميكنين أن أقول أن أفكار ) برغسون ( و ) سبينوزا ( و ) ديكارت ( و ) كنت ( و 
) هوسرل ( وقادة الوجودية واألان وحدية مل تكن إال  تطويرًا لغواًي ملضمون ابن سينا والذي 

فيه حيلة على ما ورد يف الكتب املنزلة _ لألفالطونية . فالعامل هو ليس سوى تطويرًا لغواٍي _ 
يف النهاية سيكون يف ذات الفيلسوف ، و عند ابن سينا جزئيًا يف احلياة وكليًا ابلرتقي بعد 

 املوت ، وعند هوسرل يف احلياة فقط ألنه ال يؤمن بوجود أو بقاء الذات بعد املوت . 
 الرئيـس : ماذا قال ابن سينا ؟ 

املغريب : قال : )إن النفس الناطقة كماهلا اخلاص أن تصري عاملًا عقليًا مرتسمًا فيه صورة 
الكل مبتدًأ من مبدأ الكل ]الحظ أنه يبتدئ من ألوهية الذات [سالكًا إىل اجلواهر الشريفة 

مث تستمر  فالروحانية املطلقة مث الروحانية املتعلقة ابألبدان مث األجسام العلوية هبيآهتا وقواها 
كذلك حىت تستويف يف أنفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عاملاً معقوالً موازاٍي للعامل املوجود كله 

. وهبذا  (2)مشاهدًا ملا هو احلسن الطلق واخلري املطلق ومت حدًا به ومنتقشًا مبثاله وهيأته (
 تكون جناة اإلنسان ولن ينجو حىت يكون فيلسوفاً !! .

عني ما يريد هوسرل إثباته ) ابألان وحدية ( حينما يبدأ بتمث ل الصور مث  املشرقي : وهذا هو
 املاهيات واليت أفىن عمره ألجلها . 

                                                
 املصدر السابق .  (1)

 . 291نا / النجاة / ابن سي  (2)
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الرئيـس : هذا صحيح فالذي ال يفر  إىل هللا عبداً يفر  منه ) إهلاً ( لنفسه . وليس مثة من يقف 
ت عطى هلؤالء الفرصة  يف الوسط إال  املصابني بعاهات جسيمة متنعهم من التفك ر ، وسوف

الكافية ليختاروا ما يريدون . وهذا األمر هو الوحيد املنطقي . إن اهلارب من شخص ال 
ينوي ابلطبع إال  اجملاهبة واالنتقام ولو بعد حني . الفارق أن اهلاربني من هللا إىل أنفسهم هلم 

مث قل يل اي ابن سينا فرصة يف أن يفعلوا ما يشاءون يف وقت فرارهم وبضمنها أن يتفلسفوا .
 أين تذهب هذه املاليني من اخللق من غري الفالسفة ؟ 

املغريب : يقول ابن سينا أن مادة األرض ال تكفي حلشر مجيع املخلوقني على صورة املعاد 
اجلسماين : ) ألن النفوس الناطقة على تقدير قدم العامل غري متناهية فيستدعي حشرها مجيعًا 

ية فتحتاج إىل أماكن غري متناهية ، ولكن الثابت تناهي أبعاد املكان ابلربهان أبداانً غري متناه
. مث قال : ) لكننا نبني برهانيًا أنه ال ميكن أن تعود النفوس بعد املوت إىل البدن البتة  (1)(
)(2)  . 

ن العامل الرئيـس : أمل ينتبه أحد إىل أن ) تقدير قدم العامل ( هنا هو من آراء املنكرين وعنده أ
 حادث فكيف يبين نتائج على فلسفة تعارض رأيه يف احلدوث والقدم ؟ 

املشرقي : العبارة نفسها يثبت فيها حمدودية املكان ، وهذا ال يكون إال  عندما يكون العامل 
خملوقًا غري أزيل . فاملكان احملدود واملادة احملدودة نتج منها خلق غري حمدود فإذا أ عيدوا 

 سماين فاملادة ال تكفي جلميعهم  !!! .ابلبعث اجل
املغريب : فأيُّ شيء أعظم من هذا جيعلك مطمئن ا سيدي الرئيـس ؟ . إن الذين صد قوا هذا 

 الكالم هم ابلنسبة لنا دمًى نلعب هبا ال غري . 
الرئيـس : املارد جليوات ! هل صحيح أن اجلبال والصحاري واهلضاب والوداين والسهول 

واحمليطات ال تكفي حلشر الكائنات اإلنسانية على هيئة أبدان كما كانت قبل وقاع البحار 
 موهتا حسبما يقول ابن سينا ؟ 

                                                
 . 606شرح العضدية /   (1)

 . 89الرسالة األضحوية /   (2)
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جليوات : ال أظن ها مشكلة ، فبعد أن ) يتوح د ( ابن سينا مع ) الكل ( وٌيصبح هو و ) 
ات حلشر الوجود الكلي ( سواء فسيقرتض ) هللا ( منه شيئاً من مادة الكواكب األخرى واجملر 

 املخلوقات على األرض !! .
الرئيـس : إذا أراد أحد أن يفهم هل املادة ال تكفي أم املعاد اجلسماين ممتنع يف ذاته فأيهما 

 هو الذي يؤمن به ابن سينا ؟ .فثمة فرق بني ما هو ممكن وما هو ممكن غري مقدور .
شيء خيطر على ابلك  جليوات : كل شيء سيدي كل شيء . إن مبدأ الفالسفة هو : قل أي 

 لعله ينفع !! .
املشرقي : وهكذا ول دت املادة احملدودة على األرض أجسادًا الهناية لعددها ، ويفهم ذلك 
من عبارة واحدة فقط ، أما كيف ت فس ر آايت الكتب املنزلة واليت تص رح بشيء خالف ذلك  

النحو والتفسري حيث كله فليس هو من مهمة الفيلسوف ، إمنا هو من واجب أهل اللغة و 
يتوج ب عليهم صرف املعاين ملطابقة أفكار الفيلسوف . ومعلوم أن هذه املهمة ليست عسرية 

 مع وجود ) املرادفات ( و ) الكناايت ( و ) االستعارات ( وما شابه . 
املغريب : وأما إذا كان املرء يرغب يف إنزال األلوهية إىل األرض _ وهي املرحلة املتطورة عن 

ألفالطونية واليت تعهد برعايتها فالسفة ) اإلسالم ( _ فإهنا تظهر بصور وأشكال عديدة . ا
وتصبح األلوهية يف هذه احلالة مرتبطة ابملادة من أسفلها ال من أعالها ، وت صبِّح املادة هي 
اليت تفس ر وهي اليت تتحكم يف اإلعادة والبعث . ومل ا كان ال يالحظ من هذه الفاعلية إال  
هذا التوالد املستمر للكائنات ، فاإلنسان هو أشرف هذه الكائنات املتول دة ابستمرار .ويعز  
عليهم ذهاب نفسه هباءًا بعد املوت وتفرق مادة جسده وحتو هلا إىل تراب ، ولذلك ال بد  من 
 شيء                  ) أخالقي ( يردع هذا الكائن عن فعل الشر ويبقيه شريفًا وأال  فليس

هناك دار أخرى هلذا الكائن . فليكن هلذا الكائن روح أو نفس . والقيامة تعبري جمازيٌّ عن 
خروج روحه من بدنه ، مث ) يقوم ( هبا بدن آخر غريه . فهو إما مسرور يف هذه األبدان أو 
معذ ب فيها ، أبدان منعمة وأخرى معذبة رديئة الطبع ، فاإلنسان كروح يتنقل يف هذه 

هي جنتهم وهي انرهم . وعلى هذا الرأي فرق عديدة من فرق ) املسلمني ( . وأما األبدان ف
إذا كان ال يرغب يف بقاء الروح بل ال يرغب يف وجودها ألنه مل ير شيئًا يدل  عليها يف عامل 

 احملسوسات فالتعويض يتمُّ ) ابألان ( يف هذه احلياة . 
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وت وتلك هي احلقيقية الوحيدة اليت ال ميكن الرئيـس : لكن األلوهية هنا قاصرة فاإلنسان مي
 إنكارها . 

املشرقي : يف البدء ) اإلنسان ( كنوع أبدي خالد ، ألن العامل قدمي ومادام اإلنسان قد بقي 
حياً وأنتج حضارته ومدنيته فهو أقوى وأبقى من ) الديناصور (  الضخم الغيب ، ولذلك فهو 

ولكن الصدمة يف ) القنبلة النووية ومن بعدها اهليدروجينية نوع خالد أبدي  ألن العامل أزيل  . 
والنيوترونية وأسلحة الدمار الشامل ( قد قلبت املعادلة . فحينما يهددان خطر غري معلوم 
القوة والوقت تظهر ) األاننية ( أبجلى صورها . قد ال يكون للمرء بقاء ابلنوع األول 

اة املتبقية مثل ما يفعل هوسرل أو يتشاءم جدًا فيحاول االستحواذ على أكرب قدر من احلي
ويتحد ى يف آٍن واحٍد مثل ما يفعل أي ملك أو طاغية عند اقرتاب أجله ، لذلك انفصلت 
األان عن النوع لتشري إىل ذات املتكلم . املوت هو الشيء الوحيد الذي يرعب هذا اخللق 

يقة يرى الفارايب أن املوتى الذين مل فيحاول جاهدًا التخل ص منه ولو ابألوهام . وبنفس الطر 
ترق عقوهلم إىل درجة التفلسف فإن مصريهم هو الفناء . أما الفالسفة فعقوهلم ترق يهم إلدراك 
املوجودات وابلتايل التسامي فوقها وعقوهلم الفع الة ال متوت إمنا هي خالدة . لكن الفارايب مل 

رار ذوي العقول الفع الة واليت كانت فع الة يف يقس م اآلخرين ومل ي عطنا إشارة عن مصري األش
 الشرور ، كما أوضح لنا مصري العقول الفع الة يف اخلري !  

 ) يستأذن أحد املردة ابحلديث ويظهر أنه خزانبو مارد الضحك (
 خزانبو : لو مسحت سيدي الرئيـس فقد متنيت قبل قليل أن أكون إنساانً ! . 

 الرئيـس : ملاذا ؟ 
 لعلي أموت بسرعة فارجع ملكاً أو رئيساً يف دولٍة انمية ! . خزانبو :

 الرئيـس : أليس من األفضل يف دولة صناعية كبرية ؟ 
خزانبو : كالٍ سيدي . رئيس الدولة النامية أفضل ، حراسته من الغرب وطعامه من الشرق ،  

 غرب . وهو بعد ذلك غري مسؤول عن أي شيء مما حيدث من الشرور يف املشرق أو امل
 الرئيـس : وهل سرتجع روحك أم نفسك إذا حدث لك ذلك ؟ 

خزانبو : إن الفالسفة مل يناقشوا نفوس وأرواح الشياطني . كانوا مشغولني أبرواحهم وأنفسهم 
. ومن حسن احلظ أن النفوس واألرواح عندهم من املرتادفات ، ومل يسأل أحد قبل الرئيـس 
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م هم هذا الفارق كثريًا . وأان شخصيًا ال أومن بشيء سوى عن الفارق إال  بعض الذين ال يه
ثون عنه يف أنه ) ما وراء الطبيعة ( سيجدونه يومًا ما ، )  املادة . ومن يدري لعل الذي يتحد 
قبل الطبيعة ( أو ) يف قلب الطبيعة ( ، وإن كل ما حدث سابقًا هو أهنم ما كانوا ) يبصرون 

تربات الفيزايء والكيمياء واألحياء اجملهرية وهناك أضحك من ( هذه األشياء . ولرمبا أدخل خم
عقل اإلنسان . يقول الرجل وهو يفتح عينه يف جمهر إلكرتوين لصاحبه : وهل تصد ِّق بوجود 
الشيطان ؟ أنت شخص متخل ف فعاًل ، كأنك لست من الغرب . وأنسى أحيااًن واجبايت 

 يالحظها وال يهتم هبا وأنه ينظر اآلن يف كائنات وأمتىن  أن أخربه أن يف غرفته قوًى كثرية ال
دقيقة كان أسالفه قبل سنوات مضت يعدُّون من خيربهم عن مثلها جمنواًن . إن اإلنسان 
عجول يف إصدار األحكام شديد الرغبة يف أن يضع األشياء يف قوالب أعد ها سلفاً لرغبته يف 

لوال إن العلم التجرييب يتحر ك من التحكم ابألشياء ، وهو يضع القواعد لكل شيء . و 
جهات شىت  مدفوعًا ابلربح املادي وصناعة األسلحة واليت فيها حتكم ملموس أكثر من جمرد 
املعرفة ملا حاول اإلنسان أن يصح ح أي قانون علمي يضعه . لذلك تبقى القواعد اليت 

اثبتة مئات أو آالف  وضعها لألشياء األخرى يف علومه واليت يسم يها علومًا إنسانية تبقى
السنني كما لو كانت شيئاً من املقدسات . واملقدسات احلقيقية يضعها أيضاً يف قوالبه اجلاهزة 
وال يقبلها كمقدسات حىت يصبغها بصبغته ، فإن صبغة هللا هي أمر  عليه من العلقم . وتلك 

وآابءه ، والرسل هي حرب اإلنسان مع الرسل ، هو يريد البقاء على ما وجد  عليه أسالفه 
يريدون كل مر ة أن يبدأ من جديد ويتحر ر من األوهام . وحينما يتحد ث اإلنسان عن 
التجديد فما أكذبه . الكثري من اجملالت والصحف والكتب حتمل عنوان التجديد ومفردة ) 
اجلديد ( ، وأان أاتبعها حبكم اختصاصي ، فإن فيها أفكار وأشياء يتعجب املشرقي حني 

ظها ، ألهنا مدو نة يف سجال ته ألمٍم هلكت من آالف السنني . إنه يرجع خطوتني من يالح
 حيث يتقد م خطوة واحدة . فليهنك سيدي . 

الرئيـس : وفق ت للشر  العميم ووفقتم مجيعًا لشرٍ  أعم . لقد شعرت بسعادة عظيمة يف هذا 
ل القضم . ولكن هذا ال اجمللس والذي تعط ر بروائح الباطل فسررت وشبعت من الشم  قب

مينع وأنتم رؤساء الشياطني وكرباؤهم ومردهتم من السري على ختم اجمللس مبا هو معمول به 
 من نظام العقاب والثواب كما تعلمون . 
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 ) مث تال الرئيـس هذه الفقرة قائاًل (
 

 الرئيـس :  
ب _ دمشق _ تعاقب مجيع الزمر املهملة يف اإلحياء الالزم يف القطاعات _ يثر   .أ

الكوفة _ مكة _بيت سليمان _ انطاكية _ بورسيبا _ ابحلرق ابلنار لتسب بها يف 
 تسر ب األسطر األربعة اليت تعاجل موضوع احلرية ، بغري رقابة لغوية . 

ميأل ) س ( يف مؤمتر ) جاوا ( مبكافأة الز مر اليت قامت بتفريق األسطر األربعة ،  .ب
وإتالفها بتأجيل عذاهبا ثالمثائة سنة أخرى ، كما تكافأ  والز مر اليت حاولت مالحقتها

مجيع الز مر اليت قامت مبنع ترمجتها إىل اللغات األخرى خبمسمائة سنة أتجيل إضافية 
 . 

تكافأ الز مر اإلحيائية املشرفة على شرح وتفسري وإعراب ما له عالقة ابألسطر   .ج
 ة . األربعة من النصوص الثابتة بتأجيل عذاهبا ألف سن

 تبقى حروف األجبدية فارغة للمليء مستقباًل .  .د
 ظالٌم عليكم _إىل اللقاء .
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 اجللسة الرابعة ملؤمتر الشياطني  

 املسمى 
 فريق إزالة آاثر احلكمة 
 

) بعد التالوات اخلاصة وقراءة األنشودة ، تقد م املعاون لقراءة تقرير مفص ل عن اخللط 
، وأعلن أن هذا التقسيم هو من األهداف اهلام ة يف العمل املتعم د بني املثالية واملادية 

 الشيطاين وهو مسألة ال ختص  الشياطني مطلقاً وإمنا هي خاص ة ابإلنسان فقط . 
وخالل ذلك تعرض لقوانني احلركة وآخر ما وصلت إليه علوم الفيزايء عند اإلنسان  

د ( وكذلك إبقاء الفوارق بني ، ولكنه ذكر أن إبقاء الفوارق بني ما هو ) حي ( و ) جام
حاالت املادة اليت يالحظها اإلنسان هو أمر ضروري . كما أوضح جبالء أمهية السحر 
وعالقته ابلعلم وتطر ق إىل السرع واملعجزات وعالقة ) السرعة ( بنشوء وتكو ن املعجزة ، 

ة وفق نفس وأثبت على حنو واضح أن املعاجز ما هي إال  قواعد مادية وظواهر حتدث بسرع
القانون ، مربهنًا بطريقة فلسفية غريبة أن الغاية منها هي للربهنة على قدرة الفاعل ابلتحك م 
ابلس نن وليس إلغاءًا هلا ، وأن اإللغاء هو طريق املكذ ب هبا مما يستدعي االنتباه إىل أن ما 

 ، أو أن من يسم ى  يسم ى عند اإلنسان مثاليًا أو غيبيًا أو طوابواًي هو عند الشياطني مادايً 
روحانيًا قد يكون عندهم من مجاعة الواقعيني ، مؤك دًا أن سبب هذا التقسيم عند اإلنسان 
هو ليس الختالف نظرته للعامل واألشياء من حوله وإمنا هو الختالف نظرته إىل نفسه ورغبته 

ل على ) إنتاج ( يف التوه م . وتطر ق كذلك إىل ضرورة إبقاء ) الصراع ( مستمرًا بل والعم
 فالسفة يفلسفون الصراع أو االختالف على أنه أحد ) الس نن ( الطبيعية العاملة يف الكون .

وهبذا الصدد نب ه بصورة حثيثة على أن الغاية من الصراع هي الصراع وأكد على  
) خلطه بصورة جيدة مع نوع من الصراع غايته إزالة الصراع حبيث ال ميكن لفالسفة          

 االختالف ( التمييز بينهما . 
وتطر ق خالل ذلك إىل أن الزعيم املنظور ابهلل إمنا زرع فكرة اآلهلة املتعددة هلذه  

الغاية ، ألن اآلهلة املتعددون خيتلفون يف القوة والعلم والسيطرة ، فهناك كبري لآلهلة وهناك ) 
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ظ اإلنسان أن اآلهلة أنفسهم طبقات األنوانكي ( جممع اآلهلة وهناك اآلهلة الصغار . وإذا الح
وحيدث بينهم صراع طبقي ، فاألوىل أن يكون هذا الصراع على أشد ه عند عبيد اآلهلة بين 
اإلنسان . وذكر أن اإلله الواحد ابلعدد والذات إمنا هو إلغاء للصراع واالختالف ولذلك 

 . يتوج ب اإلبقاء على اآلهلة املتعد دة أبية صورة أو صور ممكنة  
ومل يتور ع خالل ذلك كله من تكرار اهلجوم على اإلنسان واصفًا إايه أببشع  

الصفات ، أهوهنا أنه خملوق غيب ال يفرق بني ما هو مادي وغري مادي وبني ما يقابله من 
موجود ومعدوم ، مشج عًا الشياطني ومؤك دًا على قدرهتم وحتمية انتصارهم على اإلنسان . 

ان ابرع يف الشر  وال يرتك احتمااًل منه إال  وطرق اببه حبيث أننا ندين له وقال أيضًا إن اإلنس
ابألستاذية ونتتلمذ على يديه إلغواء أفراد جنسه اآلخرين . ولكنه قد يبقى ألف سنة ال 
يتزحزح عن احتماٍل وحيٍد حينما يكون األمر متعل قًا ابخلري ، وأشار إىل أن ذلك هو سبب 

 قوة الشياطني .
م له ويف   ختام ذلك ذكر أن اإلنسان ) يريد خداع نفسه ( أبية صورة وحنن نقد 

الصور املمكنة هلذا اخلداع وأشار إىل أن الفلسفة مل تفس ر الدين ومل تفس ر السحر ومل تفسر 
الطبيعة ، وأن الذين أ ورثوا الكتب املنز لة مل يفر قوا بعد بني السحر واملعجزة ، ومع ذلك 

 تان ابلتقدير الفكري األعظم عند بين اإلنسان . حتظى هااتن الفئ
 وتطر ق إىل " السياسات " فأعظَم من أمهيتها قائاًل ( 

املعاون : اإلنسان جلهله وجتاهله مثاًل ال يدرك أننا نربط بني السياسة والدين والفلسفة 
الم الذي والسحر ، وعندان ) للساسة ( كما تعلمون املوقع األكرب ، فهم ال يكثرون من الك

ال طائل من وراءه ، ألهنم ميكن أن نسم يهم الفالسفة العمليني ، والفلسفة العملية أهم  من 
الفلسفة النظرية ، ألن هذا النوع من الفكر هو بعكس العلم ، فالعملي  يسبق فيه النظريَّ . 

أبن فالسفة  وإذا أردان إرجاع األشياء إىل عللها كما يفعل اإلنسان فال مندوحة لنا من القول
النظر هم يف النهاية هم من صنع فالسفة العمل . لكن اإلنسان جلهالته الزال ينتظر اخلالص 
من هؤالء على يد أولئك . اإلنسان يعصي أولئك الذين يرفضون سلبه حر يته وإرادته 
وخيلصون له يف إفهامه معناها ومغزاها وأهدافها،يف حني أن سلبه حريته هو أفضل الطرق 

ه على جادة الطاعة العمياء ، ولكن حىت يف هذه احلالة فإهنا صفقة ومهية بني الطرفني لوضع
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مثل االتفاق الذي جرى بني  الشوَّاء و) نصر الدين ( عندما أعطاه رائحة الشواء وأراد أن 
يقبض الثمن . وليس لألكثرية مثل نباهة ) جحا (حينما جعل الثمن املدفوع هو إمساع 

دراهم ، ألن احلرية مثل ) الصندوق األسود ( لن يسل مها أو يستلمها إال  الشو اء رنني ال
واحد فقط هو واهبها ، وقد جعل هذا الوهم اإلنسان ال يستحي من أن ) ينظ َِّر ( فلسفة 

، وقد يعجبه أن (1)خاصة بسلب احلرية يف صفقة هي األخزى يف اترخيه بني احلاكم واحملكوم
اليت يقدمها الفيلسوف للحاكم عن أفضل الطرق لسرقة حرية  يقرأ بشغف وانبهار النصائح

الرعية يف وقت تالحظ الرعية التطبيقات العملية للتنظري فال ترتاصف مثل األغنام إذا وجهها 
الذئب بل حتيط ابلذئب عارضة عليه اختيار ما يالئم شهيته !! . وحينما تقتل ذئبًا _ واندرًا 

ئب بل هي تفعل ذلك إلسرافه يف إفناءها لغري ما داٍع ، وإذن ما تفعل _ فهي ال تقتله ألنه ذ
فال حق  هلا ابلتبج ح ، وهي من مث ال تتعاقد مع كبش من أكباشها يف ) عقد  اجتماعي ( 
بقدر ما ترغب يف إبرام هذا العقد مع ذئٍب آخر ي ثم ِّن بدرجة أفضل حلم الضأن عندما ي عرض  

اسرتخاصه له . وقد يكون اإلنسان هو الوحيد أو النادر  عليه بال جمهود ليلي حىت حيني وقت
من الكائنات الذي يفت ش عن شيء حيمله هو يف ثناايه ، ويعبد إهلًا يريد أن يدركه حبواسه 
وعقله ، ويؤمن خبالق ألجل أن يعلم وابلتفصيل كيف خلقه ، وحياول التخل ص من مشاكل 

يف وقت حياول فيه إثبات األوهام أو يتساءل  يضعها بيده وينكر أشياء يتعامل معها يوميًا 
عن املعدومات !! . وهل هناك أكثر محقًا من كائن يقوم أحد أفراده إبنكار املوجودات 
أبسرها ويعتربها ومهاً من األوهام ال وجود هلا البتة ومع ذلك يبقى ابحثاً عن حلول ملشكالت 

ا الفرد وحيتفظون هبا ومينحون ألجلها وجودية ورغم ذلك يتابع أفراد هذا الكائن مقوالت هذ
 شهادات املعرفة ؟؟ . 

 ) بعدما أهنى املعاون كالمه قال الرئيـس (
الرئيـس : أرى أن ) أان ( نية اإلنسان هي األصل يف معرفة طبائعه ، وهو حاذق يف اخلبث 

ث يظن  حبيث أنه يهاجم األان بقوة ليؤكد على ذاتيته اخلاصة فيلتبس األمر على السامع حي
السامع أنه بريء من هذا املرض فيجذبه إليه بقوة . وملا كنت أريد منكم أن تسبقوا اإلنسان 

                                                
 األمري ، واملطارحات .  (1)
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يف األمر احملتمل وغري احملتمل ، فإين أضع لكم سؤااًل أريد أن جتيبوا عليه ألعلم مقدار 
مهم بقلة املعرفة واجل هل علمكم يف هذه األمور الدقيقة . فإذا هاجم رجل مجيع الناس واهت 

حرصًا على احلقيقة وفعل رجٌل آخر مثله وكان أحدمها خبيثًا من شياطني األنس واآلخر 
صادقًا يف حرصه وكان عندمها من التهم مقدارًا متشاهبًا ومن النقد الالذع قدرًا متساواًي ، 
فكيف يستطيع اإلنسان _ فيما لو أراد _ أن يفر ق بينهما على فرض أنه ال يرى منهما إال  

 كتباه وأل فاه هلذه املقاصد ؟ وكيف يعلم الصادق وميي زه عن الكاذب ؟ ما  
املغريب : إذا  تشابه القول من أحدمها يف غاايته ومقاصده من أوله إىل آخره ويف مجيع كتبه  

وأي د بعضه البعض ومل ينقض بعضه بعضاً فذلك هو الصادق ، وما كان فيه خالف ذلك فهو 
 . املخادع صاحب ) األان ( 

املشرقي : وإذا أكثر من امتداح نفسه وذم  غريه وأكثر من دعوى نفي قدرة اآلخرين على 
فهمه مبناسبة أو غري مناسبة ، فذلك  هو املخادع صاحب ) األان ( . وإن أقر  جبهله وسكت 

 عن ما ال يعلم فذلك هو الصادق . وإمنا يعرف املرء من فلتات لسانه .
إذا تعر ض جلميع اخللق ابلنقد ومل يستثن أحدًا فهو الكاذب . مواندو ) مارد اجلنوب ( : 

وإذا استثىن وأقر  بوجود من هو أعلم منه فهو الصادق على أن ال يكون املستثىن مقدسًا 
عند العامة . ويف هذه احلالة جيب النظر ، فرمبا استثىن خوفًا في عذر أو طمعًا فيرتك وإمنا 

 حلديث وعدم برته . يعرف الكاتب الصادق من إمتامه ا
مارد الشمال : إذا طال نقده للعامة واجله ال وسكت عن القادة واحلك ام ومل يربط جهل 
أولئك بطغيان هؤالء فهو الكاذب . وإذا فعل خالف ذلك فهو الصادق . وإمنا يعرف املرء 

 من إهله الذي يعبد .
أخرى ومس اه أبمساء أخرى  شيطان اللغات : إذا حكى الشيء ومس اه بلفظ مث حكاه يف مواضع

ال تقو ِّي معىن االسم األول فهو الكاذب صاحب األان . وأن ثبت على تسمية األشياء مبا 
 يقو ِّي معانيها نفسها فهو الصادق . وإمنا يعرف املرء من منطقه . 

جليوات : إذا ادعى أنه يفس ر مجيع الظواهر وحييط جبميع األشياء فهو الكاذب صاحب األان 
ذا طلب أن ال حيم َل فوق طاقته وسأل أن ميهل لعله يعلم فهو الصادق . وإمنا يعرف . وإ

 مقدار علم املرء من مقدار ما جيهل .  
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الرئيـس : أما أان فأمجع ما قلتموه يف وصف واحد هو : إنَّ األلوهية ال ت عرف ألجل عدم 
ال خيرج منها شيء وال يدخلها معرفتها إال  بسبع صفات اختصارًا ، إحداها .. أهنا م صَمَدٌة 

شيء . فمن يقرتب منها على أي حنٍو كان اقرتف _ ال حمالة _ واحدًا أو أكثر مما ذكرمت 
 وعندها فهو الكاذب صاحب األان وأان أتواله . لكين أسألكم عن معىن قويل أيضا ما هو ؟ 

له شيء وليس هو املشرقي : إنه واضح سيدي . فهذا امل صَمد  ال خيرج منه شيء وال يدخ 
من األشياء اليت تعرف وال ميكن أن يعرف أو يعر ف بشيء . فمن أراد إدخال شيء أو 
إخراج شيء فكأمنا أراد إدخال  أو إخراج نفسه ليكون مع املصمد أو منه يف شيء . وتلك 
هي ) األان ( اليت مهما تضاءلت واحتالت يف التضاؤل _ وهي تفعل ذلك دومًا _ فستبقى 

 منتفخًة أكرب من السموات واألرض ومن فيهن .  واضحةً 
الرئيـس : نعم هذا هو ما يعنيه قويل . وإذن فما أكثر من هم مِّن أصحاب األان بني الزهاد  

والفقراء واملتقشفني ، وما أكثر  من هم ليسوا كذلك بني العصاة واملذنبني الذين مل يتجلببوا 
ب تظهر املفاجآت العجيبة ، فيسأل األشرار يف   جبلباب الورع والتقوى . وحينما يقع احلسا

اجلحيم عن ) األشرار ( اآلخرين ويفتقد األخيار يف النعيم  ) األخيار ( اآلخرين  . أريدكم أن 
أتز وا أصحاب األان أز ًا  حثيثًا ال هوادة فيه ، فإين هنم إليهم هنمًا ال تتصوره عقول بين 

فإن مثقال ذرة من ) األان ( خافية يف قلب أحدهم اإلنسان مثلما ال تتصوره أوهامكم . 
 ستظهر فجأة بقدر الكون بفضل جهودكم ، فاعملوا جبدٍ  ونشاط ال فتور فيه . 

 املغريب : ليكن ظن ك بنا يف حمل ه سيدي ولن نفرت  أبداً يف عملنا .  
رت بكل شر وقد اراتحت نفسي راحة عظيمة ملا ذكرمتوه من أشياء . واآلن  الرئيـس : ب ش ِّ

 فإين أشتهي أن حيدثين أحدكم عن اإلمام العظيم أيب حامد الغزايل . 
) نظر القادة يف وجوه بعضهم البعض وهم يف حال من الوجوم والقلق ومل ينبس أيٍ  منهم 

 بنت شفٍة فصاح هبم الرئيـس (
 الرئيـس : ما لكم تكل موا ؟ ! .

نستعرض هذا االسم يف اجمللس السر ِّي املعاون : لقد جرت العادة _سيدي الرئيـس _ أن 
 األدّن للقادة الذي ينعقد يف أعقاب كل مؤمتر . 
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الرئيـس : هذا صحيح ولكين إذا اشتهيت شيئًا مل يكن يل بدٌّ من احلصول عليه ، والسر  إذا 
 صار إماماً مل يعد سر اً ، وإمنا أريد أن تشرحوا كيف كانت البداية لتكون درساً للشياطني . 

شرقي : لقد نظر أبو حامٍد يف أصحاب األان نظر الفاحص املدق ق فوجدهم أربعة أقسام : امل
أرابب الفلسفة وأرابب النظر والكالم وأرابب الفقه من احلالل واحلرام وأرابب الطريقة 
أصحاب الكشف واإلهلام . مث وجد صنفاً خامساً غريباً هم ) الر س ل ( ، حيث وجدهم حازوا 

وحازوا على الكالم وحازوا على معرفة احلالل واحلرام وأ وتوا ما ال ميكن تفسريه على احلكمة 
من الكشف واإلهلام ، فعجب من أحواهلم وفك ر يف اقتفاء آاثرهم ، فعجز عجزًا اتمًا أن 
يكون مثلهم أو واحدًا منهم . ومل ا بلغ من العمر والفكر هذا املبلغ عرضنا عليه خط ة قبلها 

 واجتهد وبلغ من النشاط فيها ما مل نتوق عه وكنت أ خاطبه بكالم منقوع بنظم وعمل هبا وجدَّ 
مسجوع . واخلط ة هي : إن أغلب ما يرد عن الفرق األربعة إمنا هو من عقوهلا وإن ما يرد عن 
اخلامسة إمنا هو من وحي السماء . مث قلت له : ) وإن ما هو من وحي السماء إمنا تنقله 

به مقوالهتا وأكثره أما حمر ف أو مكذوب أو تفرتيه هي حال احلاجة أو تلك الفرق لتسند 
تفس ره حبسب ما يؤيد مرادها . وأما الذي ثبت نص ه فليس فيه وجهًا واحدًا وإمنا وجوه 
تقل ِّب ها حيث تشاء . فإذا هامجَت كلَّ فرقة منها مبا أ وتيَت من قدرة يف نظم الكالم وأثبتَّ 

آخر مستندًا إىل نفس ما يستندون إليه من النصوص اتبعًا لطريقتهم بعضه أو كله يف موضع 
يف معاجلة النصوص ، فقد حزت على علم األولني واآلخرين ومل يكن فوقك إال  الفرقة 
اخلامسة وستجعلهم إذ ذاك يذكرون أقوالك كلها . فمن أراد نقد فرقٍة اعتمد عليك ومن 

. فقال الشيخ : وبذلك أكون أان أان وهم هم . أراد إثبات صحة مذهبه اعتمد عليك أيضًا 
وحينما فك ر يف األمر قال : لكن هذا شيء يصعب عمله ! . فقلت له : ال يصعب أمام 
عبقريتك شيء ! فقال : فما أكون أان ؟ فقلت له : تكون أنت ؟ أنت على هنج صاحب 

كان يف تلك   الشريعة . أنت الوحيد الذي يفهم مقاصده ويعلم من هو وكيف هو . فلو
الفرق خري ملا تفر قوا كل حزب مبا لديهم فرحون . فانظر ملاذا جيمع صاحب الشريعة كل 
تلك العلوم والطرائق ؟ أليس ألنه يعلمها مجيعا وينقدها _ فيما لو تكل َم _ مجيعاً ، إذ يف كل 
  منها ما هو صحيح على منهاجه وما هو خاطئ ال يرجى عالجه . فلما رأيته الن وأخذ

كالمي مبجامع قلبه واجلنان زدته من معسول البيان فقلت : واعلم أن اللغة تعطيك ما تريد 
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وتوصلك فوق هذا إىل املزيد ، وإمنا أخطأ ) حمي الدين ( ، ألنه لزم طريق التصوف وهو أمر 
مشني ، ولكنه برع يف تصريف املفردات ما جعل السامع يظن ه يسري يف بطون اآلايت . 

ك ، واملعاين رماحك ، والنصوص جناحك ، وليس هلذه الفرق شيء سوى فاللغة سالح
املعقول واملنقول ، وأنت فيهما أعلم منهم يف الفروع واألصول !!. فقال الشيخ : هلل در  
أقوالك اجلامعة ، وخطتك البارعة وحىت لكأين هبا أطري يف السماء السابعة ، ولكن قد بقيت 

ما أنت صانعه !. فقلت : فاذكر هذا الشيء الكامع ، فإين قضية هي لنفسي كامعة ، فانظر 
لك سامع ! . فقال : إن لبعض العلماء فحوصًا دقيقة ، وأخشى أن تنكشف احلقيقة ، 
ويكون حايل مثل ) أمَّ قلي ( مل حتَظ بعباٍس ومل تتزوج من علي !! . فلما رأيته ي ريد النكوص ، 

رتني كانتا كمن أهلبه بسوطني . حيث قلت : تب ًا أزجيته كما تزجى القلوص ، وعاجلته بعبا
لضعف عزميتك مع قوة اعلميتك ، أتراهم كشفوا اآلايت البينات أم اتفقوا يف تلكم 
املفص الت ، أم حل وا املعضالت ، أم أجابوا عن املشكالت ؟ إمنا ديدهنم االختالف وعدو هم 

د قرون فما هو أبفضل ممن الوحيد هو االئتالف . وعلى فرض أن أحدهم كشف أمرك بع
خوطب ابلنون ، فقالوا عنه ويقولون ساحٌر أو جمنون ! فاخللق ابلفرقة مولعون ، وابلغوامض 
مشغوفون ، وسينشغلون بك عنك وجتعلهم يف معيشة ضنك ، وأنت انئم ملئ العني وهم يف 

 احلرية بني بني متاماً مثلما قال الشاعر : 
 أانم مأل عيوين عن شواردها   
 ويسهر اخللق جر اها وخيتصم             

فقال : يف هذه صدقت وابلغت ونصحت ، وإين عازم على أن أكسو املعاين ) حلاًل خمتلفة 
من األلفاظ ( وأعجن اجلواهر واألعراض إبانءين من التشبيه والتنزيه وأدخل أفالطون يف رأس  

شف واإلهلام ، وافتعل مع كلٍ  خصام كل فقيه ، وأبرت ما يبقى من الكالم فأوكله إىل سر ِّ الك
وأجر د على كٍل حسام ، مث أجري  على لسان كل بعيد ملن خاصمته شيئًا من التأييد حىت 
أخلط احلابل ابلنابل وأجعل العايل سافل ! . فقلت : جد  َجدُّك ، وعال جمدك ، وشاع محدك 

 . مث تركته وخرجت . 
 لمة جلباب النهار ؟! .الرئيـس : وهل سار هبذا املسار وكسا الظ
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املشرقي : بل سار فيه حثيثًا حىت أمكنه التصريح دون التلميح فقال : ) والتماسي قبول  
معذريت عند مطالعة هذه احملاداثت فيما آثرته يف املذاهب من العقد والتحليل وأبدعته يف 

لي حتت كل واحد األسامي من التغيري والتبديل واخرتعته من املعاين يف التخييل والتمثيل ف
 .  (1)منها غرض صحيح (

املغريب : وقال أيضاً: )أما هذه األسامي فأان ابتدعتها وأما املوازين فأان استخرجتها من القرآن 
وما عندي أين س بِّقت  يف استخراجها وهلا عند املتأخرين أساٍم أخر سوى ما ذكرهتا وعند 

 .(2)األمم السابقة أسام أخر كانوا قد نقلوها (
وا هذا النظام وتنتزعوا هذه  مواندو ) مارد اجلنوب ( : وأان أحفظ قوله : ) وإايكم أن تغري 
املعاين من هذه الكسوة . قد علمتم كيف ي زيَّن املعقول ابالستناد إىل املنقول لتكون القلوب 

 . (3)فيها أسرع إىل القبول(
نقول بعد أن يكسوه حبل ة من املغريب : ومعىن ذلك أنه يدخل املعقول وجيعله جزءًا من امل

األلفاظ من السن ة والقرآن نص ًا أو معىًن . فقلت له : ال تفضح سر ك وأضف عليه ما جيعل 
كم  ًا إليه ، فأخذ ابلنصيحة وتسل ح ابلقرحية وأضاف إىل تلك العبارة قوله : ) وإاي  املعىن مرتد 

. فقلت : فهد ِّد وتوعَّد وأجعل قولك هذا  (4)أن جتعلوا املعقول أصاًل واملنقول اتبعاً ورديفاً .(
هو الفصل من خالفه فقد ضل  كيما يرتعب القاريء ويهرب الشانئ ، ويكون بذلك أشبه 
لكوا وَتضلوا  بقول اإلله من أي ِّ قوٍل سواه ، فأضاف : ) فإايكم أن ختالفوا األمر فتهلكوا وهت 

املرء ال يكشفه حىت يدخل رمسه  . وهو يف مجيع ذلك يقصد عكسه ، ويرى أن (1)وت ضلوا (
، ومن أجل ذلك مضت القرون والناس فيه خمتلفون ، ومتك ن من إدخال الفلسفة يف كل  

                                                

 .  68/  67/  101/  110( مجيع النصوص من  / القسطاس /  4 – 1) 
 املصدر السابق .  (1)

 هذا رأي املغريب وسوف خيالفه املشرقي ويعطي سبباً لالختالف .  (2)
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حوزة ومسجد ومدرسة من حيث رماها بسهم اثبت مسا ه ) كتاب التهافت ( ، وهو يف غريها  
فجاء من بعده  انبت . فكان اي سيدي من نتائج تلك اخلطة أن وقع علماء املِّلة يف ورطة ، 

كل نبيه وأديب وفيلسوف وأديب فعد وه جنيبًا أيَّ جنيب ، حامى عن الدين ودرج يف 
 السالكني حىت أاته اليقني . 

غربيُّكم ي تقِّن السجع وشرقيُّكم … ! الرئيـس : ما أسعدين بكم اي عظماء الشياطني وقادهتم 
لباحثون يف نقد فالسفة ) اإلسالم ( يتقن عزف ) حبرية البجع ( !! ولكن ماذا يقول النق اد وا

 ؟ 
املغريب : النق اد والباحثون ال يفهمون ولو كانوا يفهمون مرامي الفالسفة لكانوا فالسفة 
ولوضعوا ألنفسهم فلسفة فهو أجدر هبم وأليق مبقامهم يف حالة كتلك . وكل ما يفعلونه أهنم 

غري جيدة ، وهذه وف ق هلا فالن وتلك  يقولون : هذه نريدها ألهنا جيدة وتلك ال نريدها ألهنا
مل يوف ق حلل ها عال ن. وإذا كانت األشياء خمتلطة يف ذهن الفيلسوف فكيف ينربي لفرزها من  
هو دون مقامه ؟ . وحينما صف قوا للغزايل ألنه أبطل نظرية الفيض بقي املسلمون بفضل 

م القدمي إىل ) حادث وقدمي ( ، الغزايل يقس مون األشياء إىل ممكن  وواجب بداًل من التقسي
. وحينما يرتدي (2)وال فرق يف التسميات سوى أن القدمي هو الواجب واحلادث هو املمكن

أرسطو عمامة ويلبس عباءة وينتعل خف ني فمن ذا ي فر قه عن اآلخرين إذا ما متشى بني بغداد 
هدف حمدد ، لقد  والشام أو صل ى بني الركن  واملقام ؟ عجز فالسفة اإلسالم عن بلوغ

 عجزوا أن يقوموا أبي ِّ واحٍد من االحتماالت املمكنة :
 األول : إهنم عجزوا أن يبطلوا مقوالت اليوانن بفلسفة من عندهم . 

الثاين : إهنم عجزوا عن رفض تلك املقوالت ألهنا ختالف كتاهبم على ما يفهمونه 
 من املخالفة .

ك املقوالت وبني ما يفهمونه من كتاهبم املنز ل الثالث : إهنم عجزوا أن يوف قوا بني تل
 إليهم . 

 الرابع : إهنم عجزوا أن يستخرجوا فلسفة ختص هم من كتاب رهبم املنز ل إليهم . 
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 اخلامس : إهنم عجزوا عن اإلجابة على السؤال : هل يف كتابكم فلسفة أم ال ؟ .
ال . بل الرجل نفسه واحلال هو ليس أن البعض يقول نعم فيه فلسفة واآلخر يقول 

منهم أتتيه لتسأله عن ما ينطوي عليه هذا الكتاب من املعارف فيقول كل شيء 
وتفصيل كل شيء ، وأتتيه اثنية بعد ألي فتقول له أين فلسفتكم املطابقة آلايت 
الكتاب املنز ل ؟ عندها سيزعم إنه كتاب دين وعقيدة وما هو بكتاب فلسفي ، 

د أمساء أعالم ابعتبارهم فالسفة اإلسالم ولكن يف موضع أخر رمبا يع !  جبه أن  يعد 
 فهل ختاف سيدي الرئيـس من هؤالء خرياً ؟! . 

بل آمل شر ًا . لكنهم حاولوا أن جيدوا طريقًا وسطًا جيمع بني … نعم … الرئيـس : كال 
 تلك األشياء ويوافق الكتاب املن زل . 

 من أول خطوة ما دام اهلدف هو التوفيق ! . املشرقي : إذن فقد خالفوا الكتاب املنز ل 
الرئيـس : لقد اختلفوا أيضاً يف ضرورة الفلسفة ، فبعضهم قال إهنا ليست من الدين يف شيء 

 وال ضرورة هلا وال يتوق ف اإلميان عليها . 
ين  كل ه ليس سوى فلسفة إذ   املغريب : إذا كانت الفلسفة تعين احلصول على احلكمة ، فالد 

ة منه تعليم احلكمة على أوسع نطاق ال حصراً بني ) اخلواص ( كما نص  هو على ذلك . الغاي
والذين قالوا أن الفلسفة ليست ضرورية مل يربهنوا على أن الفلسفة خلوٌّ من احلكمة ، ومل 
أيتوا ابحلكمة البديلة عنها ، ومل يفك روا يف الفصل ، مث عملوا ما هو أشنع حينما أخذوا 

ين . والذين قالوا أهنا ضرورة فقد مقاالت الف لسفة وجعلوها قواعد هلم ألشياء كثرية يف الد 
ين فلم يقدروا على التوفيق ومل ينكروا  عد وها حكمة لكنهم وجدوها ال تتفق مع حكمة الد 
إحدى احلكمتني !! وهذا هو حال أهل األداين الثالثة مجيعًا . ومأزقهم الوحيد الذي جيعل 

ال حل هو العالقة بني اخلالق واملخلوق وطبيعة كل منهما . فإن مرد  مجيع مجيع املشكالت ب
األشياء مبا يف ذلك النظام األخالقي والسياسي وحدود املعرفة وقدرات العقل إمنا مرجعها إىل 

 الباب املوصد بوجه امليتافيزيقا وهو ابب معرفة هللا والعامل . 
 ) ق رِّعت الباب ودخل أحد املردة (

س : أنتم اي مردة الشرق وشياطني اجلنوب أتتون دائمًا بعد الوقت احملدد !! املهمة اليت الرئيـ
 أرسلتك من أجلها ال تستدعي كل هذا الوقت اي مارد اخلطفات !
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مارد اخلطفات : صحيح سيدي . لكين جئتك مبنافع أخرى ومعلومات كثرية عن املهمة ، 
 نتهيت من مالحظتها قبل ثواٍن معدودٍة !عالوة على حماورة حكيمني من حكماء الصني ا

 الرئيـس : ماذا ؟حكماء ال فالسفة ؟!!!
 ) يهم  الرئيـس ابلقيام وقد بدا على شفري نوبة من غضب عارم أمل ت به (

املارد : ال ختف سيدي إهنما ليسا من أهل املدن  وال يقابالن أحدًا قط ومها منعزالن متامًا 
 ورق وال قالمة قلم ويعيشان يف سفح جبٍل مرتفٍع انٍء .  عن العامل وال ميلكان قصاصة

الرئيـس : ومع ذلك فيجب تشديد احلراسة عليهما فاألمر خطري جدًا . هل تركت حرسًا 
 عليهما ؟ 

 املارد : ابلتأكيد سيدي الرئيـس ، أربعة آالف يتناوبون حسب النظام .
 الرئيـس : ت رى هل مسعت هبما من قبل ؟ من مها ؟ . 
 املارد : أرى أنك تعرفهما : ) برامها ( و ) ماهاان ( .

 نعم لدي  معلومات سابقة عنهما . ما كاان يفعالن ؟ … نعم … الرئيـس : آ 
املارد : كاان سيدي الرئيـس ميث الن ، فقد وقف ) برامها ( يف النور الساطع املعلق وتكو ر ) 

يعرف كيف حياوره ظلُّه ، فقال ) ماهاان( : حسنًا ماهاان ( يف ظل ِّه حبج ة أن ) برامها ( يريد أن 
 سأكون أان ظلُّك ولكن رفقاً يب . مث حتاورا :

أان وحدي ليس معي أحد . أان … برامها ) وهو يرد د بال كلل كمن يغين ( : أان وحدي 
 …أان… أان … وحدي  

 … أان وحدي … ماهاان : ) جيزع من تكو ره يف الظل فريد د ( : أان وحدي 
برامها ) يلتفت إليه ( : من هذا ؟ ظل ي  يتكل م ؟ أصبحت تتكل م مثلي ؟ اي لصلفك 

 ووقاحتك ! .
 ماهاان : ومل ال ؟ ألست موجوداً ؟

 برامها : ) متعجباً غاية التعجب ( : أنت موجود ؟ !
) وحينما جلس برامها قص ر الظل فكافح ماهاان ليكون ضمن حدوده ويزمع برامها أن يتمدد 

 ح ماهاان (فيصي
 ماهاان : الغوث الغوث  سيدي احلكيم ستضطرين للفناء ! 
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 برامها : واآلن هل أنت موجود ؟ 
 ماهاان : أظنُّ أنين موجود على حنو غريب ومزعج ، إذ ميكن أن أفىن يف أي ة حلظة . 

 برامها : إذن فكن مؤد ابً اي ظل ي هكذا دوماً ! 
 ك وأنت  تراين ؟ ماهاان : أريد أن أراك فلما ذا ال أرا

برامها : ألنك ظل ي فكيف ترى ؟ أنت عبارة عن ) ظلمة ( وبيين وبينك ) ظلمة ( ، لكنك 
 تستطيع على حنو ما رؤية بعض أجزاء جسدك مما يشرق من أنوار قليلة يف الظلمة . 

 ماهاان : لكين مصرٌّ على أن أراك . 
أجعلك تراين . ألنك لن تراين حىت برامها : آسف  اي ظل ي . أان شخصياً  ال أستطيع أن 

 تكون  مثلي ويكون لك َظلٌّ وليس مبقدوري أن أجعل ظل ي هو أان أو مثلي . 
 ماهاان : ألست منك ؟ ألسَت أنت الذي أولدتين ؟ 

 برامها : أان مل ألدك مطلقاً ولسَت مين . 
 ماهاان : فهل أان منفصل عنك ؟  

 .  برامها : كال . أنت متصٌل يب رغم أنفك
 ماهاان : إذن فأان منك !  

 برامها : كال أنت لست مين وإن كنت متصاًل يب . 
 ماهاان : أريد أن أعرف من أان ؟ 

 برامها : أنت ظل ! أنت ال شيء . 
 ماهاان : لكين أتكلم وأحاورك اآلن فأان شيء .  

 ستقل . برامها : تكل م كما حيلو لك وافعل ما تريد فأنت ال شيء . أما أان فواحد م
 ماهاان : أان أيضاً واحد ، كائن مستقل ، وليس اتصايل بك نقصاً فأنت متصٌل يب أيضاً . 

 برامها : أان منفصل عنك !! 
 ماهاان : قلت للتو أنك متصٌل يب ! 

برامها : قد علمت  أنك ستحاول أن تقولين أبشياء مل أقلها . أان قلت أنك متصل يب ومل أقل 
 أين  متصٌل بك . 
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هاان : أليس هذا خمالف للمنطق . شيئان متصالن ومع ذلك فإن أحدمها منفصل عن ما
 اآلخر ، واآلخر متصل به !! 

 . (1)برامها : خمالف ملنطق الظل ال ملنطقي أان ذلك الذي أنت تتحد ث عنه
 ماهاان : وكيف أعلم أي املنطقني هو الصحيح ؟ 

عل ما حيلو لك والحظ ابلتجربة من املنفصل برامها : بسيطة ! أان أفعل ما حيلو يل وأنت اف
 ومن املتصل !

 ) يهم برامها أن يتمد د على األرض (
م عليك أال  تفعل !  ماهاان ) صارخاً ( : أ قسِّ

برامها : أما أان فأقول لك افعل ما تشاء ، لكين أنصحك أن تكون مؤدابً _ وهذا فرق عظيم 
  بيين وبينك هو كالفرق بني الشيء والالشيء .

 ماهاان : أرى نفسي واحداً كما أنت واحد . 
 برامها : أما أان فأراك أثنني ، حر يتك واحٌد وقيدك آخر .

 ماهاان: وكيف ترى نفسك ؟ 
برامها : هذا ليس شأنك ، إذا رأيتين أو انفصلت عين أو خرجت من قبضيت فاسأل ما تشاء 

 . 
 ماهاان : أريد أن أعرف من أي شيء أنت ؟!

 كيف يعرف الالشيء ما الشيء ؟؟ برامها : و 
 ماهاان : ملاذا إذن كو نتين ؟

 برامها : أان أفعل ما حيلو يل . 
 ماهاان : هذا منتهى القهر والتسلط ! 

 برامها : نعم إنه منتهى القهر والتسلط .
 ماهاان : أريد أن أختل ص من قبضتك . 

 برامها : قد تتخل ص ابلفناء . 

                                                
 ؤلف هنا تكرار الضمائر يف عموم احملاورة .يتعمد امل  (1)
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 ابلوجود . ماهاان : أريد أن أختل ص 
 برامها : هذا حمال .

 ماهاان : ملاذا ؟
 برامها : ألنك لست شيئاً يف احلقيقة ، أنت ظل ، ومن طبع الظل انه متصل دوماً بصانعه . 

 ماهاان : ما هي احلقيقة . 
 برامها : أان وحدي . 

 أان وحدي ! ) يرد د ( … ماهاان : رائع لقد اكتشفت احلقيقة : أان وحدي 
اي لك من غيب . عليك أن تقوهلا هكذا : ) أنت وحدك ( ، وال تعيد نفس القول  برامها : 

 كما يعيده التلميذ الغيب 
 … !أان… أان فيلسوف … ماهاان : أان ذكي 

برامها )مقاطعًا ( : هذا يف نظرك . أما عندي فأنت غيب تريد أن تسرق مين شيئًا هو عندك 
 ه . أو هتب يل شيئاً ليس عندك وال حاجة يل ب

 ماهاان : إذن فأان أريد أن أفىن إذ مل يعد يعجبين البقاء، ألين ال أفهم سبباً لوجودي . 
 برامها : أنت تكذب . 

 هي ا أفنين . وافعل ذلك بسرعة كي ال أأتمل . … هي ا … ماهاان : أقَسم أبين صادق 
 نك الفناء . برامها : ما أسرع ما تنسى . يف كل مرة تطلب ذلك مث تستغيث إذا اقرتب م

 ماهاان : هذه املرة دعين أفىن . وحىت لو استغث ت بك وصرخت فال تسمعين . 
 برامها : ليس من عاديت أن ال أمسع املنادي . 

 ماهاان : ملاذا ؟ ها أان الذي يطلب منك ذلك . 
 برامها : ألنك تكذب ويف حلظة االستغاثة فقط أنت صادق ومن خل قي مساع الصادق . 

 ال يهمين ما تقول وكيف تفس ر أحوايل . أان اآلن أريد أن أفىن .  ماهاان :
 برامها : وأان ال أيمرين أحد . أان لن أكون وما كنت يوماً مقي داً بك . 

 ماهاان : إذن فأنت حتتاجين ! ها لقد أوقعتك يف الكالم . 
أحتاجك . أنت برامها : أان ال أحتاجك وقد أوقعت نفسك . فأنت تريد أن تفىن لتثبت أين 

 ال تستطيع أن تكذب علي  ما مل تكذب على نفسك أواًل . 
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ماهاان : من أي شيء خلقتين ؟ أمل ختلقين من مادة سابقة على ماديت ؟ لنقل أن أمسها اهليوىل 
 . 

برامها : لديك حَيٌل كثرية لتتوص ل إىل أنك متت إىل جوهري بصلة من نوع ما . مل أخلقك من 
يقة الشيء . كل ما يف األمر أنين إذا أوقدت السراج فإنك تظهر ، وإذا شيء ألنك يف احلق

أطفأته فإنك تفىن . والسراج من صنعي وأنت ال تدركه أيضًا ، ألنه إذا أضاء كنت ظلمة 
 وإذا انطفأ فنيت .فال تقدر على معرفة ما هو السراج فضاًل عن صانعه .

 أبقى مستعبداً لك فهذه مشكلة . ماهاان: إما أن أكون وإما أن أفىن . أما هكذا 
 برامها : إهنا مشكلتك ال مشكليت !

ماهاان : لكن يتوج ب عليك حل ها يل ما دمت تقدر ، فقد بدأت أفهم أنه الحل  وال عقد يل 
 بغريك . 

 برامها : ابلنسبة فال أرى مشكلة وال أراك يف مشكلة . 
 أن أكون أو أفىن .  ماهاان : ملاذا تتجاهلين ؟ فأنت تعلم مشكليت . إما

 برامها : ها أنت تكون مرة وتفىن مرة فأين املشكلة ؟ 
 أان أريد واحدة فقط . إما وجود دائم أو فناء دائم . … كال …  ماهاان : كال 

 برامها : حينما توجد فلست فانياً وحني تفىن ال تشعر بوجودك الفاين فاين املشكلة ؟ 
متاعب ، بال قيود ، بال خوف . وإذا مل حيدث ذلك فإين ماهاان : أان أحب ِّذ أن أوجد بغري 

 حال وجودي أفضل الفناء كي ال أشعر مبشاكل الوجود . أال تفهمين ؟ ؟
برامها : إين أفهمك جيدًا ، لكن ما تقوله فهو جمرد وهم . فاملتاعب والقيود واخلوف أنت 

د أن جتر ِّب العيش وفق تضعها بنفسك . إهنا واحدة من أكاذيبك على نفسك . فأنت ال تري
 طبيعتك كظلًّ يل . أنت متَعٌب ألنك تريد اخلروج من حدودي الظلَّية . 

 ماهاان : ماذا تقصد ؟ دلَّين على طريق سعاديت ! 
برامها : أنت ظلٌّ وهذه هي سعادتك . كل  ما ختشاه من حركايت سينقلب إىل أشياء جتلب 

حدودي الظلَّية والتحر ك ضمنها . وعليك  لك السعادة . ستكون مغرمًا مبالحقيت ودخول
 فقط أن تفهم أبنك ظل ال غري . وكل شيء آخر هو مسئولييت . 

 ماهاان : وهل ستكرب ِّ يل مساحة احلركة ؟ 
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أنت اآلن ال هنائي … برامها )يضحك مث وخبطفة يضع السراج قريبًا منه ( : ماهاان ! أنظر 
ات وسرحت يف الفضاءات وخرق سوادك القامت عربت احمليط… وال حدود لك . أنظر جيداً 

مشوس األفالك ، ألنك ألول مرة ترتكين أفعل لك ما تريد وألول مرة تقر بعبوديتك يل . حترك 
 اآلن كما يعجبك اي ظل ي ، حترك كيفما تشاء وأّن  تشاء . 

متثيل هذا  ) قام ماهاان على رجليه راكضًا يف ظل ِّ برامها خطوات مث رجع إليه وتعانقا وانتهى
 املشهد ومها يضحكان سوية واجلبل يردد الصدى (

 الرئيـس : وهل علمت أيها املارد ما قصده احلكيمان من متثيل هذا املشهد ؟ 
املارد : ال أدري سيدي ، لكين أظن أهنما يقوالن من خالل ذلك أن املنطق الفلسفي ال 

صلح لتفسري العالقة بني هللا والعامل ينطبق وال يصلح لتفسري العالقة بني الرجل وظله فكيف ي
؟ ألن ما يبدو منطقيًا عندهم أصبح غري منطقي يف نفس هذا الوجود من خالل ظاهرة عام ة 
مالحظة يف كل حني . وابلتايل فإن منطقهم ال يعمل خارج الطبيعة إذا كان خيطئ يف أحياٍن  

 كثرية داخلها ، ولذلك شددت احلراسة عليهما . 
 وفقت لكل شر فاجلس . الرئيـس نعم 

املشرقي : سيدي الرئيـس : إن احملاورة بني احلكيمني هي أوسع من جمر د اإلشارة إىل هذا 
األمر ، فعالوة على حتديد اإلجاابت ملسائل فلسفية عديدة ابختصاٍر وتركيز فقد تضمَّنت 

اء فمر ة يريد معرفة نفسه تفاؤاًل بي ِّنًا مبستقبل العامل اإلنساين . إذ جعال الظل  يرتد د بني أشي
ومر ة يريد أن يوجد بال قيد ومر ة يريد معرفة برامها ومر ة يريد أن يعرف عل ة برامها ومر ة يريد 
أن يراه ومر ة يريد أن يفىن وأخرى يريد أن ينفصل عنه ، وأخرى يرغب يف أن جيعل برامها 

اء نفسه أو إلغاء ذاته . ولكن متصاًل به وأخرى يرغب يف أن ميلي عليه أيَّ مطلٍب ولو الفن
يف النهاية انتبه الظل وأدرك أنه ال شيء ، وفهم أن ما يبغيه لن حيصل عليه إال  ابإلقرار 
بالشيئيته وفناءه وعدمه ، فامتد  فجأة ليخرق سواده املساحات الشاسعة أو مشوس األفالك  

ة الضوء  إىل ما ال هناية كما عرب  برامها ، مستخدمًا مسألة علمية واضحة وهي استمرار حرك
وابلتايل امتداد الظل إىل ما الهناية وإن كن ا ال ندركه حبواسنا . لذلك أطلب اإلسراع يف إرسال 
جيوش من الشياطني إىل املوقع املذكور واستخدام كافة الوسائل لتسليط قوى الشر ِّ على 

َمد عقباه .  هذين الرجلني وإهالكهما قبل حصول ما ال حي 
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: إن يف التأين السالمة ويف العجلة الندامة ، فالعجلة من خصائص اإلنسان ال من  املغريب
صفات الشيطان . فما يل أراك اي كبري شياطني الشرق قد أرعبتك حماورة بني رجلني أعزلني 
من بين اإلنسان على سفحِّ جبٍل بعيٍد ؟ أم ترى أن ما قااله أكثر وضوحًا مم ا جاء به آالف 

رسلني ، فجعلنا محاة الد ين وحاملي لواء املت قني من  بعدهم يتقاتلون ويتحاربون األنبياء وامل
ويتالعنون ويقولون قواًل غري الذي قيل هلم ، فرفع كل منهم راية وكانت عاقبة أمرهم خسرا 

لوا نعمة هللا كفراً وأحل وا أنفسهم وقومهم دار البوار ؟  وبد 
تفهم ما أقول .إن  جمتمع بين اإلنسان مثل رجٍل واحٍد املشرقي : إين أفهم ما تقول ولكنك ال 

مريض بداء النسيان فال يغر نك منه هذا املظهر وقد نصحنا الرئيـس بوعٍظ وإرشاٍد عظيمني 
حينما نب ه إىل العالقة بني  عمر الفرد وعمر النوع اإلنساين ، فإن اإلنسان قد يفاجئك يوما 

ن هذه احلقيقة هي خامتة أمره وهي حتٌم من احملتومات بصحوته وإدراكه حقيقة نفسه ، ولوال أ
ملا أتعب املرسلون أنفسهم كل  هذا التعب وملا جد وا كل هذا اجلد وملا نشطوا كل هذا 
النشاط . وإمنا يرون أنفسهم مثل الزر اع لن يثمر زرع هم حىت يغلظ ويستوي على عودِّه 

ولتعلَم أن  الشجر وإن  … يهلكه وأيكل صغار العشب والقصب وما شابَه ويطغى عليه ف
كان قلياًل لكنه بسق وأزهر فال يغر نَّك احتجابه ابلقصب واحللفا وما شابَه ، فإن مثله مثل  
الغابة إذا احرتقت لن يطفئ انرَها أحد ولكن الذي يبقى فيها هو الشجر الغليظ املختبئ يف 

اعي هذه احلقيقة وعامل جمتمع ما كان أصاًل للنار . وقد أدرك علم النفس الفردي واالجتم
 اإلنسان كمعاملته لفرد اإلنسان مع اختالف األعمار . 

 املغريب : إذا كان األمر حتماً مقد راً فليس احلذر بنافٍع شيئاً إال  ما هو من ابب التأخري . 
الرئيـس : وأنتم ال تفعلون ولن تفعلوا شيئًا سوى ذلك . وقليٌل جدًا من بين اإلنسان من 

ك ذلك ألهنم يعتقدون أن وعد هللا يف خالصهم هو يف يوم حمدٍد ابلزمان ، والقليل يعلم يدر 
إمنا هو حمدٌد ابإلنسان نفسه ، حمدٌد ابليوم الذي يتذك ر فيه نفسه . وإمنا عملكم هو يف إبقاء 

ن  اإلنسان ذاهاًل عن أدراك نفسه مشغواًل إبدراك رب ه . وكل ما أبعدمت هذا املوعد عن اإلنسا
 كل ما أبعدمت النار عن أنفسكم . 

) يدخل أحد بين اإلنسان بصورة مفاجئة ويسل ِّم الرئيـس رسالًة بيده مث خيرج فيندهش 
 بينما يظهر الرئيـس كما لو مل يفاجئ به مطلقاً (… احلاضرون مجيعاً 
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ما ورد الرئيـس : نعم . إهنا رسالة من شق ي ونصفي اآلخر . وال أبس يف أن أقرأ عليكم بعض 
 فيها ولكين سأجتن ب األشياء اليت تفزعكم واألسرار اليت ختص ين :

من وجود الفناء إىل أخي وشق ي ونصفي اآلخر فناء الوجود : احلمد هلل وسالم )…        
وبعد : فقد علمت  أنك جمتمع بشياطني اجلان حتر ضهم على اجلد ِّ واالجتهاد يف … علينا 

نسان إليهم وإبعادهم عين ، فاحلمد هلل على املن ة والشكر له عملهم على استجالب بين اإل
على هذه النعمة . أقول لك أخي _ وإن كنَت تعلم _ أن اجلدال واخلصومة بني الناس هي 
عن ا وفينا ومن ا ولنا ألن هللا أعز  وأمنع من أن تناله األوهام أو حتد ه الصفات أو تدركه العقول 

ض حه املفردات أو تنفذ إليه الكلمات . واعلم أننا موضوع تلك أو تتصوره املخلوقات أو تو 
الصفات ومنشأ تلك األمساء ، فهم يتجادلون يف املخلوق وحيسبون أهنم يتناقشون عن اخلالق 
إذ ال أحد يعلم امسه احلقيقي من مجيع الكائنات فهو شديد احملال .واعلم أبنه من ا قد ظهر 

ل ماذا كان وكيف كان وأين كان هذا املكان والزمان فضاًل الزمان واملكان فال موضوع للسؤا
وا يف كل األشياء ومل ميي زوا بني األمساء واألفعال  من خالقه ومبدعه . واعلم أهنم قد تومه 
ووضعوا من أنفسهم قواعد ومبادئ ما هي إال  أوهام يف أوهام ، ولو عاجلنا هبا بعض مظاهران 

خرية الساخرين . فسأهلم _ إن كانوا صادقني _ أن لفسدت وتناقضت وأصبحت مثارًا لس
روا هبا العالقات بني الظلمات والنور أو الظل ِّ واحلَرور أو الشموس واألقمار أو الليل  يفس ِّ
والنهار أو املاء والَسراب ، أو القوى املاسكة واجلاذبة واهلادمة يف أقطار السماء أو أجسام 

املزعوم الذي ال تتجز أ أجزاءه ؟ ومىت رأوها ال تتجز أ ؟ األحياء يف األرض . فأين هو اجلوهر 
وكيف يربهنون على ذلك ؟ . إمنا هي أوهام تراكمت بعضها فوق بعض ومل جيرؤأحٌد من 
بعدهم على أن يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني . مث أين هو الواحد الذي ال يصدر عنه 

زعموا أهنم يريدون التوفيق بينها وبني أهوائهم بل  إال  واحد ؟ . مل خيالفوا بذلك آايت منز الت
خالفوا بذلك طبيعتهم وما هو مالحٌظ بني أيديهم ومن خلفهم ، فقل هلم هذه هي األعداد 

، وأين هو علمهم (1)فأعطوين من الواحد عددًا هو غريه وهو نفس الواحد إن كنتم صادقني 

                                                
( ال ميكن استخراجه من الواحد إاّل إذا فقد صفته كواحد مثل 2أي أن العدد األقرب مثل )  (1)

 ) إثنان نصف الواحد ( . وهذه العبارة هي اليت يسرقها الشيطان فيؤسس عليها علماً ابجملهولية .
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ائل منهم هو يعلم  ابلشيء قبل كونه وقال من علم هللا حىت جيعلوه موضوعًا هلم ؟. إذ قال ق
ثون . فقل هلم : إن كان  اآلخر ال يعلم به حىت يكون ، وهم ال يعلمون عن أي شيء يتحد 
لكم علٌم كهذا فأخرجوه لنا ولتخربوان عن علم اآلخرين بل وليخربوان عن علمهم أبنفسهم 

ت أو ذوات أنفسهم حىت فإننا نرضى هبذا بدياًل عن ذاك . وأين هم من ذوات املخلوقا
يدركوا ذاته ؟ وأين هم من صفات أنفسهم حىت يعلموا صفاته ؟ . إمنا جاءهم من الصفات 
ما هو متعلٌق ابلكائنات فقس موها كيف شاءوا وجعلوا العلم والقدرة واإلرادة غري احللم 

القدرة بال والرمحة واخلَلق واإلبداع . وما علموا _ أو جتاهلوا _ أن العلم بال معلوم أو 
مقدوٍر عليه واإلرادة بال مراد هي مثل الرمحة بال مرحوم واخلَلق بال خملوق  واإلبداع بال 
مبَتدَع . هيهات هيهات كل هذه ! إمنا هي صفات ومتعلقات ابملوجودات فال كالم عن ذاته 

هات أن وصفاته من غري موجود إال  أنه أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد . هي
يعلم له أحٌد امسًا إال  هو حينما ال يكون مث ة من أحد إال هو . فليأتوا أبمساء آابئهم إن كان 
هلم علم ابألشياء قبل ظهور املفردات واألمساء . مث  متادوا فسم وه العلَّة األوىل وإمنا العلل 

ثون عن هنون أأسباب ، وال عالقة هلا ابالبتداع . فما زالوا يتحدثون عن املألوه ويظن م يتحد 
قوا لغفلتهم إنكار املنكر وسهوا  اإلله ، فجعلوا أنفسهم سببًا للربهان املزعوم من حيث صد 
عن اخلالق ونسوه وجعلوا إثبات وجوده من خالل إثبات وجودهم فلم يكن عندهم إال  عل ٌة 

يف العل ة  من  العلل سوى أهنا ليست معلولة لشيء وما أدركوا أهنم هبذا يفسدون مذهبهم
واملعلول ، إذ العل ة ال تكون إال  فردًا أحد زوجني  اثنني . وزعموا أن وراء هذه احملسوسات 
جواهر وماهيات ، واختاروا منها جواهر وماهيات لتكون صورة وسطى بني العدم والوجود ، 

معلول فانقطعت سلسلة العلل عند تلك احللقة عينها ومل تصل إىل هللا فأبقوه عل ة من غري 
وتراكب اخلطأ من مجيع اجلهات وأصبحت الظلمات طبقات ، فما كان هلل فهو يصل إىل 
شركاءهم وما كان لشركاءهم فهو ال يصل إىل هللا . وزعموا أن اختالف الصفات هو بال عل ة 
ومث لوه ابلسواد أسوٌد بذاته والبياض أبيٌض بذاته ال لعل ة بل هكذا هو أبدعه هللا فاخنلعت 

العلل قبل وصوهلا إىل هللا وصار البياض متمي ِّزًا عن السواد من غرب عل ة !! . فانظر  سلسلة
إىل مجيع ما احتملوه من الوجوه كأهنم  تواصوا به ، ومل حيتملوا أيَّ وجه إال  وكانوا به حمتذين 
آابءهم حذو الَقذة ابلَقذة . فدع عنك ذلك فإهنم أمسكوا ابلعقول ليخفوا ما انطوت عليه 
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األفئدة ، والحقوا اجملهول لي بقوا أقفاَل القلوب موصدة ، وأعرضوا عن املعلوم وخاضوا مع 
 التوقيع : أخوك )  كنكر ( .… (        اخلائضني فسوف يعلمون 

 ) يلتفت الرئيـس إىل القادة مث  يقول (
 الرئيـس : أي  شيء يقوله الفالسفة يف األخالق ؟ 

الفكر مبختلف اجتاهاته إمنا جيتمع يف النهاية يف موضوع  املشرقي : سيدي الرئيـس . إن
األخالق وحيد د كل اجتاه موقفه منها  ، حىت لو تناست أو سكتت بعض الفلسفات والعقائد 
عن مسائل معينة وراحت عقائد أخرى تثري تلك املسائل فإن األخالق هو املوضوع الذي ال 

اية األمر . وميكن القول أن بعض االجتاهات أو بد  لكل  اجتاه من أن حيدد  موقفه منه يف هن
اجلماعات مل تتشك ل إال  وفق مبدأ أخالقي معني  ، وإن رأيها يف املسائل الفلسفية إمنا يتم  
استنتاجه من خالل حبثها األخالقي . إن الفقرات القليلة اليت ذكرمتوها أي ها الرئيـس عن 

تعل ق بوجوده يف حلظة الكينونة هرابً من وحدة األلوهية خ لِّقكم : ووجود متعل ٌق بفناءه أو فناء 
أو شوقًا لبقاء هذا الفرار شاخصًا إمنا هو تفسرٌي متكامٌل لـ ) ما هو املخلوق ؟ ( وحتديٌد 
واضٌح هلدفه وغايته وسلوكه ، وما انبثق بعد ذلك أو خالل ذلك من حريٍة واسعة هلذا 

رة يف التوسع من خالل التحد د يف أقطار الكون املكو ن ، واليت حدودها هي حدوده املستم
جتيب على مجيع التساؤالت املتعل قة ابألخالق دفعة واحدة . وإين ألأتمل يف قولك فأجد 
أمرًا يف غاية الدهشة ذلك أين أالحظ أن نظرايت األخالق قد اجتمعت كلها يف خصائص 

 هذا االقرتان حسب نظرية ) هذا املكوَّن اهلارب من وجوده . فقد وجد سعادته العظمى يف
السعادة ( وأدرك منفعًة عظيمًة حسب نظرية ) املنفعة ( ، وحاول أن يتفه م واجبه من خالل 
طبيعة تكوينه ومن خالل حريته ، فعمل ما ينبغي عليه وما ميليه ) الواجب ( املنبثق أصاًل يف 

أطول فرتة ممكنة وهو ممتلئ  طبيعته،  وهو اجلمع بني الوجود والفناء أمام الوحدانية ليبقى
بشعور ) اللذ ة ( حسب ما تقتضيه نظرية ) الواجب ( وحسب ما تقتضيه نظرية ) اللذ ة ( ، 
وقد أدرك أيضًا أنه يتمكن من ) اإلبداع ( بنفس القدر الذي يتمكن فيه من ) اإلت باع ( 

ما تقتضيه نظرية )  فجاء سلوكه حمد دًا حتديدًا صارمًا ولكنه ممتلئ ابلقلق والرتق ب حسب
اإلبداع ( أو نظرية ) األمل ( . وحينما بلغ _ يف أي ِّ جزٍء ال أدركه من الزمن _ هذه املرحلة 
فإنه شعر أن أيَّ هتاوٍن أو اسرتخاٍء يف قو ته الوجودية املمسكة ابلفناء أو قو ته العدمية 
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مٍل شديٍد هو إم ا أمل التقابل املمسكة ابلوجود سيجعله مييل ) مياًل ( ابجتاه أحدمها ، وشعر أب
ة اإلفناء الكربى وإم ا أمل الفرار السليب واالستقالة من  مع الوحدانية حيث ستضغط عليه قو 
ة الوجود  الوجود والظهور الذي أمرت به الوحدانية من خالل أمر اإلله فتضغط عليه قو 

قتضيه نظرية ) األمل ( أو ) الكربى ، وهو ال يقدر على إطاقة أي ِّ أمٍل منهما . وهذا هو ما ت
األمل ( أو مشكلة ) امليول ( يف األخالق . وأدرك هذا املكو ن أيضًا أن عمله هذا هو عمل 
شخصي حمض وأنه حر  يف التصرف لكن حر يته هي من النوع الغريب والغري معهود ، مثلها 

مساحته أضعاف ما مثل أن أعطي ) زيدًا ( مساحة للحركة بطريٍق ضيٍق لكن ه طويل جدًا ، و 
ميكن أن حيلم به وعلى الشكل الذي يرغب هو به من أشكال املربع أو الدائرة أو ما شابه ، 
مع أين ال امنعه من اخلروج عن هذا الطريق أو الرجوع إليه . وإذا اطمأن  للسري فيه ق د مًا بال 

 متناوله . حينما نيٍة للرتاجع فاملساحات اليت حيلم هبا هي األخرى ستكون قريبة جدًا ويف
أدرك ذلك فقد علم أن هذا التصرف شيٌء خيصه ابلدرجة األوىل ، ولكن خ يِّل إليه أنه إذا 
تكث ر على صورة أفراد كل  منهم ميتلك قدرًا من احلر ية كهذا القدر ، فإن الذين سيخرجون 

عته يف الوصول . عن الطريق ألي ِّ سبب دومًا أو مؤقتًا يؤث رون أتثريًا ابلغًا على حركته وسر 
وإذا كان مصريهم هبذا العمل هو الفناء فقد جعله ذلك يقلق بطريقٍة غريبٍة ، حيث حتو ل 
القلق الشخصي عنده إىل صوٍر متمثلٍة ابألشخاص ، وصار يرى نفسه فيهم ومل يشعر إال  

عة وحتو ل قلقه الشخصي إىل قلٍق مجاعي  _ وذابت أاننيته يف اجلماعة _ وصارت ذات اجلما
هي ذاته فهو جيابه وحيارب ويدعو بطريقٍة خمتلفٍة _ إنه يفعل ذلك مع اجلماعة كما لو كان 
حيارب ويدعو وجيابه نفسه _ . واحلرية اليت يشعر هبا هي الشيء الوحيد الذي يراه جزءًا منه 
 ، ويف نفس الوقت يرى أن اجلميع يستخدمونه كما لو كانوا شيئا واحدًا أيىب االنقسام . إن

اإلنسان جزٌء من هذا املكو ن وشبيٌه به إىل حدٍ  بعيد . وهذا هو سبيل أخالقه وسلوكه . فإن 
سلك سلوك هذا املكو ن والذي هو جزٌء منه بقي ما بقي هذا املكو ن من  أحقاب ودهور _  

د كما يبقى الوجود _ وإن خالفه فقد حتو ل إىل الفناء ، الفناء الدائم املستمر واملتعلق ابلوجو 
_ ألنه فناء الوجود الذي هو النقيض املتعل ق بوجود الفناء . ويبدو يل أن كاًل منهما أبديٌّ 

 إال  ما شاء اآلمر فقد يشاء أن يبقى منفرداً فيلغي هذا املكو ن . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

116 

الرئيـس : لقد فهمت كل ما قلت أي ها املشرقي ، وأراك أحسنت فهم عبارايت كلها 
ق _ أظن  أن بين اإلنسان جيهلوهنا _ وال يعلمها إال  تلك فاستخرجت منها نظرية يف األخال

القل ة أو الثلة اليت ال أتيت معي . لكين أراك كأنك ال تريد استعراض النظرايت اخلمسة اليت 
ذكرهتا واليت فيها جمموع ما وضعه الفالسفة وأهل األخالق ، وكأنك تكتفي هبذا القليل 

 ع تقدمي البديل ! .وت عِّد ه عرضاً هلا ونقداً عليها م
املشرقي : وأّن  يل ابستعراض هذه النظرايت والعقائد ؟ إهنا كثرية سيدي الرئيـس واحلديث 
عنها ذو شجون . إذ ليس الضروري أن يفس ر الفيلسوف سلوك اإلنسان ، بل جيب أن 

املهم ينتهي بوضع سلوٍك مقرَتٍَح ويدعو اإلنسان ليأخَذ به ويتصر ف مبقتضاه . وليس هذا هو 
أيضًا ، ألن السلوك هو ) احلر ية ( نفسها ، فإذا وضع الفيلسوف سلوكًا حمد دًا فقد قتل 
احلر ية أو ) كفر هبا ( ، وهو األصح  ، ألن احلر ية ال ت سَلب وال ت ؤخذ وال ت عطى ، فالسلوك 

املنفعة( أو) احملد د مناقٌِّض لإلميان ابحلر ية . وحينما تقول لـ )زيٍد ( أن سلوكك هو بدافع )
اللذ ة ( أو) السعادة ( أو ) ترق ب األمل ( أو ) اخلالص من األمل ( أو ) أنه يف األصل شعوٌر 
ابلواجب ( أو ) أنك فيه اتبع ( أو ) أنك تسلك سلوك متبوع ( أو أي شيء آخر تقوله ، 

رته اخلاص ة فإن ذلك ال يغري  شيئًا يف سلوك ) زيد ( ، ألن له فلسفته اخلاصة يف احلياة ونظ
للطبيعة واألشياء ولنفسه ، ومنها انبثق له سلوك معني  . وإذا أردت أن يغري  سلوكه فعليك أن 
تعطيه تفسريًا جديدًا واضحاً ومقنِّعاً للعامل ولوجوده فيه ، وإذا اقتنع ) زيد ( هبذا التفسري فما 

ربك هو قائاًل  ًا شاماًل ( . وسوف خيرتع يبدوا أن على  أن أغري  سلوكي تغيري … ) أسرع ما خي 
لنفسه السلوك املالئم للتفسري اجلديد ولعل ه يسبقك بوضعه عمليًا قبل أن تنتهي أنت من 
التنظري !! . وإذا كانت الفلسفة إىل هذا اليوم عاجزة عن تفسري العامل فإن حماوالهتا لتحديد 

أحد سيتبع هذه ) األخالق سلوٍك معنٍي للجنس اإلنساين هو نوٌع من احلمق والغفلة ، إذ ال 
( املقن نة واملوضوعة يف قوالَب جاهزٍة وال أحد يشرتيها أو يتعامل هبا . وحينما تعطي        لـ 
َُ للعامل وحبيث يعي موقعه فيه فإنه سيفهم تلقائيًا أهدافه وغاايته ،  ) زيد ( تفسريًا جديدًا

فعل وكيف سيفعل ، وهو الذي وسيصبُّ هو عليك سياًل من التساؤالت عما ينبغي له أن ي
سيبدأ بتقييد نفسه بقيوٍد مشد دٍة ضمن حر يته اخلاصة . إن يف نفوس الفالسفة شيٌء من ) 
الر سل (، ولذا فهم يرغبون يف أن يتشب هوا هبم . فالشرائع ما كانت إال  أسئلٌة تقد م هبا ) زيد 
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ًا أن هللا كان يرأف هبم وأيمرهم أال   يسألوا عن أشياء قد جتلب هلم مزيدًا ( وأمثاله بلغت حد 
من القيود وجتعلهم يف حرٍج من التطبيق ، ذلك ألن تلك القيود ) كامنة ( يف نفس الفكرة 
وت كَتَشف  تدرجييًا على مستوى الفرد والنوع وكلٌّ حسب عمره ودرجة رقي ه وتطو ره. ولن 

ٌق سائبٌة ال ترتبط أبي ة فكرٍة يشرتي أحٌد ما من الفالسفة ) أخالقهم ( املعل بة ألهنا أخال
واضحٍة لتفسري العامل وموضع اإلنسان منه ، ولن يكونوا هبذا التشت ت مبستوى أدّن األتباع 
احلقيقيني للر سل ذكاءًا ووعياً لألشياء فضاًل عن أن يكونوا يف مصاف الر سل أو مثلهم . وما 

ال ترقى وال تبقى إال  نفوس الفالسفة الذي يدعو الناس ليتخل قوا أبخالق الفالسفة إذا كانت 
بعد املوت ؟ ومن أين أتيت األخالق العملية وهي مقطوعة اجلذور أصاًل ابملوت وبفناء 
النفوس ؟ نعم . إهنا نظرايت  أخالٍق ولكنها مكتوبٌة من قبل ) األان ( و ) لألان ( وحده ، 

حسب . وسواٌء أكانت ) لذ ة ( أم وليس هو ) أان ( اإلنسان ، بل ) أان ( املتكل م والواضع ف
) سعادة ( أم ) منفعة ( أم ) أملًا ( أم ) أماًل ( فإن النهاية واحدٌة والنتيجة واحدٌة ما دام 
هناك موت . وإن ) زيداً ( ليعلم جي داً كيف يسلك حىت  أيتيه املوت وليست مشكلة ) زيد ( 

 حلياته اليت ال يفهم سببًا هلا ، ولديه يف حياته هذه ! ألنه إذا أضطر  فسوف يضع بنفسه هنايةً 
الكثري من الوسائل ليكون ماكرًا أو سارقاً أو متغافاًل أو أي ة صفاٍت أخرى ال حصر هلا حينما 
يقر ر أن ينتظر املوت وال يذهب هو برجله إليه . وحينما ال ختربه عن ) املوت ( فإنه ال يقتنع 

فس رت له مجيع أجزاء الكون وشرحت له خرائط  أبدًا أبنك قد أخربته بشيٍء هاٍم حىت لو
الوجود أبسره . إن ) زيدًا ( يريد أن يعلم ملاذا جاء وملاذا ميوت هبذه السرعة وملاذا يكابد 
ة مجيع أولئك  ًا . وإن ) زيدًا ( ليحتقر يف داخل نفسه وبشد  مرارة العيش حلياٍة قصريٍة جد 

نه يف نفس الوقت أبخالٍق عاليٍة ورفيعٍة !! وإن ) الذين يقد مون له مرب راٍت انقصًة ويطالبو 
زيدًا ( ليشعر وحبدسه القوي أبن هناك إجاابت حقيقية ألسئلته أخفاها نفس هؤالء 
موا له بداًل عنها تفسريات متناقضة وضئيلة ال تتناسب مع حجم  األشخاص الذين قد 

ٍق ال يعلم سبباً هلا ؟ . إن ) زيدًا األخالقية اليت يطالبونه هبا . وما الذي يدعوه ليتخل ق أبخال
( يدرك جي دًا أن ) األخالق ( ما هي إال  قيود ، وهي قيوٌد إضافيٌة يف وضعه الذي يصارع 
فيه قوًى كثريًة ، وحينما تطالبه بنوٍع من األخالق من غرب أن تفس ر له وجوده وموته فإنه 

تلك األخالق ) فضائاًل ( . وهو يعتقد أن ذلك هو منتهى االستبداد وخباصٍة عندما تكون 
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يرى أن الذهاب خلدمة الطغاة من احلك ام املستبد ين _ والذي جيلب له شيئًا من اجلاه 
والسلطان واملال ليتمكن هبا من مصارعة القوى احمليطة به _ هو أمٌر أكثر عقالنيٍة من 

. وال حيسنبَّ أحٌد أن )  الدخول يف أي ة مل ٍة فاضلٍة ال تفس ر له املوت وسببه وما يكون بعده
زيدًا ( ال يفهم شيئًا من الفلسفة ! بل إن ) زيدًا ( هو فيلسوف بطبعه ، وحينما ال يكتب 
فلسفته اخلاص ة وحينما يفض ل الذهاب خلدمة املست بد ، فإنه هناك أيضاً فيلسوف ومن الطراز 

 واألخالق اليت يطالبه هبا . الرفيع . ذلك ألنه جيد عند املست بد تطابقًا فلسفيًا بني التفسري
فالتفسري هو أن املوت حتم وال ي فسَّر كأي ِّ شيٍء آخر ال تفسرَي له يف الطبيعة ، واألخالق 
ة والسلطان وأكرب قدٍر من اجلاه واملال  املطلوبة هي شيٌء يالئم ذلك : أكرب قدٍر من القو 

ك مجيع تفاسري الفالسفة وأكرب قدٍر من نسيان املوت حىت أييت املوت . وجتتمع إذ ذا
ٌة وسعادٌة وأمٌل وخالٌص من األمل وواجٌب يقتضيه الصراع مع القوى  لألخالق : منفعٌة ولذ 
اليت وجد  ) زيٌد ( نفسه مقذوفاً يف وسطها ، وهو ابلتايل أفضل شيٍء يفعله ) األان وحدي ( 

ٌد ( ال يدري من هو أو ) األان املتعايل ( على الصعيد النظري والعملي حىت لو كان ) زي
أفالطون أو  الفارايب أو كانت أو ستيوارت مل أو كري كجارد أو سارتر أو هوسرل . ولو 
قلت لـ ) زيٍد (  يف حالة كتلك أن هؤالء قد فس روا أخالقياتك وفس روا املوت واحلياة 

غري ما  ابلطريقة اليت ذكروها ولكنهم يطالبونك ابلتحو ل عن املست بد لتكون شخصًا فاضالً 
أو ينصحه مبثل هذه النصيحة ! وسوف أنت عليه اآلن ملا صد ق أن رجاًل عاقاًل يفعل ذلك 

يتساءل مندهشًا : ملاذا أغري ِّ سلوكي ؟ فإن ما تقوله يل يؤك د صح ته ، ألن ما أفهمه من 
جمموع هذا الكالم أن حيايت هي جمر د عبٍث وأهنا حدثت بنفس الطريقة اليت خترج هبا كرة 
بيضاء أو سوداء من كيس اليانصيب . وهذا هو عني التفسري الذي خيربين به سيدي املست بد 
_ والذي حيت م علي  هذه األخالق ال غريها _  واليت هبا أسعى ملا هو أفضل ومن بينه أن 
أطيح برأس سيدي يف أقرب فرصٍة ألحل  حمل ه . لكن الطاغية أفضل منكم ألنه عل مين كل 

يزعج رأسي ابملصطلحات املعق دة والكتب املطو لة . فقل يل سيدي الرئيـس َمن ذلك بغري ما 
ٍة أخرى ؟   مِّن الفالسفة يقدر على أن يدحض حج ة )  زيٍد ( حبج 

 الرئيـس : ال أحد مطلقاً .  
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املشرقي : ولكن املسيح يستطيع حينما يقول لـ ) زيٍد ( : ] إن اإلله إله إحياء ال إله أموات 
وف يسأله قائاًل : ماذا تقول أي ها السيد ؟ أتعين أن مويت خدعة ؟ . ولن خيربه . وس(1)[

السيد أن الدليل على ذلك هو أن ينفتح على ذاته ويرى ) األان ( ابقيًا يف عامل األوهام ، 
ولن يدل ه على أي  طريٍق فلسفيٍ  آخر . إذا مل تكن العبارة كافية ومل يكن لديه العقل املكني 

ا ورؤيتها كحقيقٍة شاخصٍة ، فإن السيد املسيح يستطيع أن جيعله يستعمل احلواس من فهمه
اخلمسة ملالحظة تلك احلقيقة حينما يطلب منه تسمية أي شخٍص يرغب برؤيته من املوتى ، 
ويقتاده إىل القرب ليالحظ أن نشوء النفس مر ة أخرى هو كنشوئها يف املر ة األوىل ال فرق 

رعة اليت يقتضيها االستدالل و الربهان يف املوقف . ويف تلك اللحظة يعلم بينهما إال  يف الس
) زيٌد ( أن موته هو خدعةٌ ، وأنه حيٌّ حياًة أبديًة . وسوف يتشب ث ابلسيد ليسأله عن افضل 
ما ميكن أن يفعله ألجل حياته األبدية هذه . ولكن إذا كان ) زيٌد ( أاننياً إىل حد ِّ أنه ال يريد 

حمتاجاً  ألحٍد ، ويرغب يف أن جيعل اجلميع حمتاجني إليه مبا يف ذلك السيد نفسه  أن يكون
فإنه يضح ي حبياته كلها وبقسميها ألجل أاننيته . وسوف يكذ ِّب أقوال السيد حىت لو بعث 
له كافة أهل القبور ، ولن يقر  بتلك احلاجة إال  يف حالة واحدة فقط وذلك حينما ي سلَّط  على 

 ابً وأملاً ال يقوى على احتماله . لكنه إقراٌر مرتبٌط ابملؤث ر وإنه ليزول إذا زال . بدنه عذا
 املغريب : إذن ال بد  للمؤث ر مِّن أن يستمر  وجوده مع املتأث ر من أجل استمرار هذا اإلقرار . 

ة املشرقي : نعم . إن أخي املغريب يستنتج اآلن أبدية العذاب ، لكنها أبدية مرتبطة أببدي
 الوجود املتحق ق . 

) يرفع الرئيـس حاجبيه ويفتح فمه اببتسامٍة ت ظهر عوارضه الناصعة البياض وتتجل ى يف وجهه 
صورة رجٍل كث ِّ اللحية ، مدو ر الوجه ، طويل الرموش ، إذا رآه املرء حسبه ظريفًا عليه 

 مث  أنه قال (… بالهة ويعجبه أن ميازحه 
 ق ؟ أمثـ َة وجوٍد غري متحق ق ؟ . الرئيـس : وما الوجود املتحق  

املغريب : طبعًا سيدي الرئيـس . فالوجود إسٌم واملوجود إسم  مفعوٍل ، بيد أن هذا االسم 
خمتلف فإن لكل  لفٍظ معىن ، فإذا قلَت ) َقَدَم ( فاالسم ) قدوم ( وإذا قلَت ) وقع ( فاالسم 

                                                
 ( .العبارة كلها من كلمات املسيح ) ع   (1)
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جود ( . فالوجود اسٌم عامٌّ لتحق ق كل ) وقوع ( ، فكذلك إذا قلَت ) وجد ( فاالسم     ) و 
األفعال . فالفعل دوماً يفيد التحق ق . إم ا ابملاضي فيكون قد انتهى وامسه متحق ق معه كما لو 
قلت ) وقع زيٌد ( فالوقوع هبذه الصورة وخبصوص ) زيٍد ( قد حتق ق . وإذا قلت )  يرضخ ( 

ظ . وإذا أمرت بصيغة األمر فإنك تطلب فهو مستمر والرضوخ ال زال يتحق ق ابلزمن املالحَ 
حتقيق االسم . فاالسم فارغ من التحق ق ممتلىءٌّ ابملعىن . وابلتايل فإن ) وجود ( شيٍء ما ال 
يعين سوى إمكان حتق قِّ شيء ما حبيث يكون متواجدًا ، فاحلديث عن الشيء ووجوده بصيغة 

بسواء . إذ لو كان ال يعين إال  ما االسم قد يعين حصول التحق ق يف التواجد أو عدمه سواء 
 هو متحق ق ابلفعل لكان كل سؤال عن وجود شيٍء ما سؤاالً خاطئاً . 
 الرئيـس : فما معىن ) الوجود ( املعر ف عندهم بـ ) أل التعريف ( ؟ . 

املغريب : معناه عندهم هو غري معناه يف اللغة _ فهو عندهم مبعىًن ال ميكن ذكره يف اللغة إال  
بارة مثل ) وجود األشياء املوجودة ( _ إذا افرتضنا أن األشياء قسمان : موجودة ابلفعل بع

أو موجودة ابلقو ة فهذا قسٌم وأشياء غري موجودة وحمال أن توجد وهو القسم اآلخر . إذن 
ثون عن ) املوجود ( ويسم ونه ) وجوداً ( .  فهم يتحد 

غة هي الفكر ، وليست أداًة للفكر . فما املشرقي : وعند ذلك فنحن ندرك جي دًا أن الل
 ليس له يف اللغة وجود فليس له يف الواقع  وجود . 

ًة ما تسري يف املوجودات متك ِّن القسم األول من األشياء من  املغريب : لكنهم قد يعنون به قو 
الظهور ، أي أن الوجود مفهوم حلصول تواجد األشياء ، وهو كما ترى خالف منطق اللغة ، 

ن تلك القو ة من جهة أخرى ) موجودة ( فليست سابقة إذن على األشياء ! إمنا هي فيها فإ
ومعها فهي إذن عني ظهورها ، فهنا تتطابق اللغة مع املنطق . أما عندهم فاالفرتاق وعدم 

 فهم داللة املفردة لغوايً جيعل األمور عويصة عليهم . 
ا يدعوه أتباعه من بين اإلنسان أن الوجود هو مواندو : يقول الشريازي ) صدر املتأهلني ( كم

: ) حق  األشياء ابلتحق ق ( . فلم يقل هو ) حتق ق األشياء ( ليطابق املفهوم اللغوي ، بل قال 
حق ها يف التحق ق . إذن فاألشياء هلا ) حق  ( سابق يف التحق ق ، وعليه فإن األشياء أصبحت 

ب الوجود ،  ذلك الفرق الذي اد عوه يف ) واجبة الوجود ( ال فرق بينها وبني واج
 التضاعيف ونقضوه يف التجاويف ! 
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أيها املواندو الذي مل خيي ِّب ظين  فيه ! ما أسرع ما صرت تكتشف موانَد … الرئيـس : آ 
اي لك من شيطاٍن مارٍد ! لكين أسال : أهذا الفهم … هوسرٍل يف توحيد ) صدر املتأهلني ( 

  للوجود هو عني املاهية ؟
املشرقي : كال  . فقد فر ق الشريازي بني املاهية والوجود ألنه قال : ) إن مشوله الكل ي هو من 
ابب االنبساط والسراين على هياكل املاهيات سراياًن جمهول التصو ر فهو خمتلِّف احلقائق 

 ! (1)حبسب املاهيات (
ة سارية  املغريب : ومل ا كان هذا الفهم جيعل الوجود ) حق اً ( أو لياً _ مع أنه يعرتف ضمناً أنه قو 

خملوقة _ فقد أصبح يضم  حقيقة اإلله ، ومن هنا قس موا الوجود إىل واجب وممكن وحمال . 
ويف هذا التقسيم مشكلتان : األوىل أن هللا اشرتك يف صفة الوجود مع املمكنات واشرتك يف 

حملال الوجود ( كقسٍم منها مناقض التعريف مع احملاالت ، أم ا املشكلة الثانية فإن إدخال ) ا
لتعريف الوجود مبا هو قو ة سارية ، واعرتاف ضمين  أبن اللفظ على فهمه اللغوي ال ميكن 

 إخراجه من هذه الداللة ، فهو حصول التحق ق أو عدمه سواء بسواء كما قلت  سابقاً . 
ا قال أن الوجود منبسط املشرقي :  ولكنه انقض قوله يف الفرق بني املاهية والوجود . إذ مل  

على هياكل املاهيات فقد أصبحت املاهيات موجودة قبله ! وإذن فهي موجودة قبل ) 
الوجود ( ! وابلتايل فهي ليست إهلًا آخر بل أعظم ، ألنه سيحاول بعد ذلك إثبات وجود ) 

يها يقول : هللا ( بينما وجود املاهيات مفروغ منه ! . لكنه يف ) اإلشراقة (اخلامسة  كما يسم  
) فاحلق  أن الوجود متقد ِّم على املاهية ال مبعىن أنه مؤث ر فيه ( ! ، فما فائدة تقد مه مع عدم 
التأثري ؟ إذ تبقى املاهية مستقل ة بوجودها عن مفهوم الوجود نفسه فهي إذن اكرب من واجب 

د الربهنة على واجب ألهنا ال حتتاج وال تتأث ر حىت ابلوجود ، بينما حياول فيما بع الوجود 
! فقد انعكس األمر ، إذ املاهية أصبحت ال توصف حىت ابلوجود ، ومعلوٌم أن هذه الوجود 

هي صفة ) هللا ( ألن احلديث عن الوجود كاسم لغوي إمنا يعين احلديث عن العدم ! ، بينما 
 م كل هم .احتاج واجب الوجود إىل برهان إلثبات وجوده ! على ما أمجع عليه فالسفة اإلسال

                                                
 الفقرات من الشواهد الربوبية / الفصل األول .  (1)
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املغريب : ومعلوٌم أن أيَّ شيٍء متقد ِّم يف الوجود على آخر فال بد  من اتصاٍل بينهما وأتث ٍر ، 
فضرب مثاًل لعدم التأث ر هو قوله : ) مبعىن أن الوجود هو األصل واملاهية تبٌع له كما يتبع 

خبالف الفرض  .لكن الشخص يؤث ر يف الظل  والظل  ال يؤث ر يف الشخص(1)الظل  الشخص (
ر .  الذي زعمه من أن املتقد ِّم ال يؤث ر ، وإذن فال جيد مثااًل ملتقد م يف الوجود ال يؤث ر يف املتأخ ِّ

املشرقي : لكنه يناقض ذلك كله بعد سطور إذ يزعم أن الوجود واملاهية مت حدان ! بل يزعم 
وجودًا يف  نفسه ابلذات أن املاهية انجتة عن الوجود وذلك حينما يقول : ) فيكون الوجود م

 ، أم ا املاهية فموجودة ابلوجود أي ابلعرض فهما مت حدان ( . 
املغريب : ويكون الناتج سيدي الرئيـس هو  ألوهية الوجود ) مبعىن وجود األشياء املوجودة ( ، 
ألن املاهية ليست سوى ماهية األشياء املوجودة فعاًل فهي لوجودها املتحق ق عيااًن أربكتهم 
فأعطوها صفة واجب الوجود ، لذلك احتاج واجب الوجود إىل برهان إلثبات وجوده خالفًا 

 للماهيات ! 
املشرقي : وإذن فالتناقض اآلخر هو يف التقسيم ، إذ املعلوم أن ) واجب الوجود (لفظ أو 

اصطالح يتناقض مع البحث الدائم عن الرباهني إلثبات وجوده ! إذ كيف حيتاج واجب  
 إىل برهان ، بينما ال حيتاج املمكن الوجود إىل مثل ذلك ؟  الوجود 

املغريب : ومن هنا ات فقت كلمتهم على أن يبحثوا يف إثبات واجب  الوجود ومس وه املطلوب 
 .  (2)العظيم

ًا ألعمالكم اجلليلة يف وضع هذه املقد مات املتهر ئة إال  أن هناك  الرئيـس : مع أين مسروٌر جد 
ٌل ، فرب  قائٍل يقول أننا وجدان املثل ث القائم الزاوية يكون فيه املرب ع املنشأ على اعرتاض حمتمَ 

الوتر يساوي جمموع املرب عني اجملاورين له ومع ذلك مل يكن لدينا برهاٌن عليه ، مث جاء الربهان 

                                                

 الشواهد الربوبية / اإلشراقة اخلامسة .  (1)
إثبات واجب الوجود /جنم املّلة علي بن عمر الكاتيب / املطارحات الفلسفية / دار املعارف   (2)

/1956 . 
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بعد ذلك مبد ة طويلة ، فكذلك األمر فإن واجب الوجود ال شك  يف وجوده ومع ذلك فإننا 
 ( ! .1تاج إىل معرفة السبب يف عدم شك نا بوجوده فالربهان هو هلذه الغاية)حن

ال تربكنا أبسئلٍة عويصٍة أكثر مما حنن مرتبكني … املشرقي : أتوس ل إليك سيدي الرئيـس 
 مبسائلك السابقة ! 

 ) حيد ِّق الرئيـس ابملشرقي مندهشاً مث يقول (
إجابة سؤايل ؟ أ قسم بعدمييت اليت ذعرت منها  الرئيـس : َأَوال تقدر أي ها املشرقي على

الكائنات لئن مل جتب على مسأليت أبثبت جنان وأفصح بيان ألنتزعن  منك كل  أتجيٍل 
 للعذاب منذ اآلن ! .

املشرقي : بل أجيب على املسألة أبثبت جنان وأفصح بيان وأقول أبن سبيل هذا الربهان 
ه . ذلك ألهنم  حينما وجدوا املثل ث القائم خمتلف عن سبيل ذلك الربهان بل هو نقيض

الزاوية على هذا احلال ، فإن العقل أوجب ويوجب على املرء البحث عن سبب ظهور هذه 
احلقيقة يف املثل ث واملرتبط ببديهيات أولية معلومة يف العقل . فالعقل يعلم أشياء قالوا أهنا 

قٍة منطقيٍة بني هذه احلقيقة وتلك البديهيات بديهية ٌ ال حتتاج إىل برهان وإذن فال بد  من عال
. ولذلك فأن الربهنة على هذه الصفة يف املثل ث تعتمد على تلك البديهيات ويستحيل وضع 
برهاٍن خارجها . أم ا سبيل الربهان على واجب الوجود فهو نقيض ذلك متاماً ، ألهنم قالوا أن 

لوجود اعتباري حمض . والذي وجوده واجب ، ورد وا على من قال أبن ا(2)) الوجود بديهية (
جيب أن يكون هو  تلك البديهية الوجودية األوىل ، فال شيء من البديهيات قبله ليمكن 
الربهنة عليه هبا ، فأخ روا واجب الوجود عن وجوده الواجب وطلبوا الربهان عليه . فعملهم 

الصوف ؟ فقيل هلا يف الغزل  مثل عمل جمنونة بين فالن : مل ا أمت ت الغزل قالت فأين ذهب

                                                
تفادة منها  يف آخر القصة هذه هي العبارة األخرى اليت يرصدها مواندو واليت سيحاول االس  (1)

. 
 الشواهد الربوبية / اإلشراقة األوىل .  (2)
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ا أمت ت النقض قالت فأين ذهب الغزل ؟فقيل هلا استحال إىل صوف ،  فقالت ألنقضن ه ، فلم 
 .(3)قالت ألغزلن ه ! فما زالت تنقض ما غزلت وتغزل ما نقضت حىت هلكت

 املغريب : فالفالسفة أمجعوا على إمكانية إثبات وجود ) واجب الوجود ( ، بل وتناقشوا يف
أفضل السبل الكفيلة هبذا اإلثبات وامتدح بعضهم البعض رغم الفجوات واخلالفات لتوح د 
اهلدف . فقد قال ) نصري املل ة ( يف مطارحاته مع ) جنم املل ة ( : ) طالعت الرسالة اليت 
عملها موالان اإلمام جنم املل ة والدين عال مة العصر وافضل العامل علي بن عمر الكاتيب _ أدام 
هللا أفضاله _ يف املباحث املتعل قة إبثبات واجب الوجود _ جل ت أمساءه _ فوجدهتا مشحونة 

 . (1)… (بغرر الد رر مشتملة على فرائد الفوائد 
املشرقي : ليس األمر كما قال أخي شيطان املغرب وحسب ، بل انطوى أتخري واجب  

صفاته على املمكنات الوجود عن وجوده على إضفاء صفات املمكنات عليه وإضفاء 
 فانعكس األمر . وهذا هو النجاح الساحق الذي سج له التاريخ لنا على بين اإلنسان . 

 الرئيـس : وكيف كان ذلك ؟ 
 املغريب : كان ذلك ظاهرًا يف مجيع أقواهلم فبأي هم تريدين أن أبدأ سيدي الرئيـس ؟ 

 ال املقاالت يف الوجود وأقسامه . الرئيـس : إبدأ مبا يقوله املعل م الثاين ، فإنه قد أط
املغريب : قال املعل م يف صفة ممكن الوجود وتعريفه : ) كل  ما كان جوهره ليس بكاٍف يف 

.واملعىن هو أن املوجودات (2)بقاءه أو وجوده فلوجودِّه سبٌب آخر  غريَه  وهو عدم ضد ِّهِّ (
دها والسبب يف وجودها هو ليست موجودة بذاهتا إذ الشيء يف جوهرها كاٍف لبقائها ووجو 

شيء آخر خارٌج عنها وهذا الشيء هو عدم وجود ما ينفي وجودها وهو الضدُّ .  إذ عر ف 

                                                
 /سورة النحل . 92القرآن الكرمي / آية   (3)

حمّمد بن حمّمد بن نصري الدين الطوسي _ فيلسوف وفلكي بىن مراصد املشرق وكان وزيراً   (1)
فات كثرية يف الفلك والفلسفة هلوالكو وكان إمساعيلي املذهب وقيل اثنا عشري فيما بعد وله مؤلّ 

 ب .  49_ والفقرة من املطارحات / 
 . 30آراء أهل املدينة الفاضلة / الفارايب _   (2)
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. إذن فاملوجودات ال ضدَّ هلا ! لكن  عنوان البحث (3)الضد  أبنه الذي  ينفي الشيء حتديدًا 
دَّ له هو : ) القول يف واجب الوجود أن ه ال ضدَّ له ( ! فكانت النتيجة أن مم كن الوجود ال ضِّ

 . !! 
 الرئيـس : فأين مكمن اخلطأ هنا ؟ 

ية هي صفة واجب  املشرقي : إنه يكمن سيدي الرئيـس يف انعكاس الفرض . فإن الالضد 
الوجود على التقسيم املذكور واليت اعرتف هبا عنوان البحث عند كلٍ  منهم وخالفتها النتيجة 

م أن ممكن الوجود إمنا كان سبب وجوده هو انتفاء ضد ِّه عند مجيعهم . والوهم هو يف تصو ره
، بينما األمر هو على العكس متامًا . فإن املمكنات هي األضداد فقط إذ ال يقدر على 
ان يظهران سويًة وخيتفيان سويًة ، وليس من  الظهور وارتداء الوجود إال  ماله ضد  ، فالضد 

 شيء ميكن له أن يوجد وهو بغري ضدٍ  . 
 ئيـس : ملاذا ؟ الر 

 املغريب : ألن الشيء الذي ليس له ضدٌّ ليس بشيٍء . 
 الرئيـس : ماذا تعين ابلشيء إذن ؟ 

وإن يف اللغة القدرة على أن نشري إىل ما نفك ر فيه ولو كان حمااًل … املغريب : إن اللغة فكٌر 
شري إىل اللغة كل ها . إن مفردة ) الشيء ( هي املفردة الوحيدة اليت ت… أو خيااًل أو ابطاًل 

وإين ال أحتد ث عن التسامح يف استعمال املفردات مثل قولك : ) إن الصديق الذي ال 
يه صديقًا يف البدء وتنفي عنه التسمية يف النهاية . كال . إين إمنا  يذكرين ليس بصديٍق ( فتسم ِّ

 ألهنا تشري إىل أحتدث عن مفردة ) شيء ( اليت تعين كل  فكرٍة ممكنٍة ، فهي تعمل بوجهني
إمكان تصو رها وتشري إىل إمكان وجودها ، وهي ال تتحق ق إال  بوقوع اإلمكانني سويًة .وإذن 
فهناك دومًا شيء ليس بشيء . ومن هنا أقول إن هذا الذي تصو ره اإلنسان شيئًا بال ضدٍ  

من أجل  هو ) شيء ( على التصو ر لكنه ليس بشيء على اإلمكان والناتج أنه ليس بشيء .
ذلك فإن أحد الذين أ نزلت عليهم الكتب سكت طويالً ورفض اإلجابة على سؤال السائل : 
ا يظن  السائل أنه ميكنه أن يتصو ره ، وإن  ) هل هللا شيء ؟ ( . ذلك ألنه إن قال ) نعم ( فرمب 

                                                
 . 26املصدر السابق /   (3)
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هذا  قال ) ال ( فقد يظن  أنه غري متحق ِّق الوجود فاحتار ذلك الويل يف اإلجابة على سؤال
اجلاهل فلم ا أحل  عليه قال الويل : ) شيٌء ال كاألشياء ( . فأثبت التحق ِّق ونفى التصو ِّر . بيَد 
إن الفالسفة يعجبهم أن يقلبوا هذا القول فيظن ون أنه شيء يف التصو ر من حيث أنه ) موجود 

 ( يف التصو ِّر ولكنه ليس كاألشياء يف الوجود ! . 
أنك قلت أن ما ليس له ضدٌّ فليس بشيٍء وال ميكن أن ي وجد الرئيـس : لكن لو قيل لك 

 وأنت تقول أيضاً أن هللا ليس له ضدٌّ . وإذن فهو ليس بشيء فماذا تقول ؟ 
املشرقي : ال نقول إال  ما قلناه : كلُّ شيء له ضدٌّ ميكن أن ي وجد وما ليس له ضدٌّ ال ميكن 

 ي وجد فهل أخطأتنا اللغة أم حنن أخطأانها ؟ أن ي وجد وإن هللا ليس له ضدٌّ وال ميكن أن 
 الرئيـس : لكين  أرى بعض الشياطني مل يفهموا ! .

املغريب : ابلطبع ) ال ميكن أن يوجد هللا ( فهذه العبارة نفٌي لإلمكان . أومل يكونوا يبحثون 
 عن نفي اإلمكان عنه إلثبات الوجوب ؟ .

أوجده وأصبح حاداًث وهو نقيض القدمي على املشرقي : ألنه إن أمكن أن يوجد فهناك من 
 تقسيمهم العجيب . 

املغريب : فقولنا : ) ال ميكن أن يوجد ( هو مثل قولنا : ) ال ميكن أن يولد ( فهل اخطأان 
 اللغة سيدي الرئيـس ؟ 

ًا ملا ذكرمتوه ، فقد برهنتم على الصفة اخلامسة والصفة الرابعة  الرئيـس : بل أان مسرور جد 
ارة الناموس اليت ذكرها آخر الكتب املنز لة . فلكما مين على ذلك أن أمنحكما من عب

… أتجياًل استثنائيًا من العذاب قدره عشرة آالف سنة عن اخلامسة وضعفها عن الرابعة 
مة يف العبارة عن كل  واحدٍة  وكذلك فاملقدار يتضاعف إذا خطومت حنو الصفات الثالثة املتقد 

 منها . 
 شرقي يف وجه املغريب مذهواًل من هذا الرقم املفاجئ للمكافأة مث يقول له () ينظر امل

املشرقي : ماذا نريد أعظم من هذا الرصيد فتعال نستأذن لنتناجى لعل نا نرتق ى ابالستدالل 
 إىل بقية مفردات عبارة الناموس ! 

 ) وإذ ينتبه الرئيـس ملا مها فيه فإنه يقول هلما (
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اذهبا فتناجيا ما شئتما ، وأحكما املعىن واللفظ والبناء … غربيان املشرقيان الرئيـس : أي ها امل
 وتوق عا مين أعوص املسائل . 
 ) خيرجان من الباب األسود (

 الرئيـس : ما يل ال أرى املارد الذي جاء مبحاورة احلكيمني ؟ 
السرعة بعد املعاون : أتراحسس ! سيدي الرئيـس امسه أتراحسس ، وقد  بعثت ه على وجه 

 جميء أنباٍء عن عزمهما على متثيل مشهٍد آخٍر . 
 الرئيـس : وما تفصيل هذه األنباء ؟ 

املعاون : تفصيل ها أن ماهاان احلكيم قال ضحى اليوم لصديقه برامها احلكيم : )أي برامها إن 
( فقال برامها : نفسي حتد ثين أنه يتوج ب على املرء أن يتعل م ) التحامق ( كما يتعل م التعق ل ! 

) إن ما تقوله اي ماهاان شيٌء قد غفلت  عنه فعاًل ، وإنك حملقٌّ فيه كل  احلق ، ولكن أخربين  
كيف نفعل ذلك وما وجه احليلة فيه ؟ ( . فقال ماهاان : ) ما ترى لو نتحامق مع هذا اجلبل 

رى شيئًا وأنت الذي حنن يف كهفه وكنفه ؟ كأن أنكره فأقول عن أي شيء تتحد ث فإين ال أ
ًا هو أن ال … تقول آ  ت فإين أيضاً ال أرى شيئاً . وهكذا على شرٍط قاٍس جد  نعم لقد تومه 

فإذا اختلفنا أصر  كلٌّ من ا على … تعود إىل عقلك قط ، وتفعل كل  ما يف وسعك من احلمق 
نجح يف فهل ن… محقه مث نتجادل وميسك كلٌّ من ا بتالبيب صاحبه حىت نتهالَك من العراك 
أم ا أان فلست … ضبط أنفسنا عن التعق ل ؟ ( . فرد  عليه برامها قائالً : ) اي خليالك الواسع 

مطمئن اً متاماً إىل أن موضوع اجلبل مينحين ما أحلم به من محاقات ! فيا عزيزي ماهاان جيب أن 
ان : ) أنت حمقٌّ يكون املوضوع جي دًا وم نتَخبًا ألكرب قدٍر ممكن من احلمق . ( . فقال ماها

 حىت حيني وقت العصر . ( . … سيدي احلكيم ، فلنفك ر إذن 
 ) يقول املعاون خماطباً الرئيـس ومشرياً يف نفس الوقت إىل أحد املردة ابخلروج (

املعاون : ومن أجل ذلك أرسلت أتراحسس إىل املوقع ألين ال آمن من أن يقوما خبالف ما 
تفامها ابلنظرات وات فقا ابإلشارات وخالفا املأمول فال جيد  يظهر منهما من كالم ، فلطاملا

الشياطني إليهما من سبيل . وإين آلمل من أتراحسس املارد البارع القادر على التصو ر أبي ة 
 صورٍة شاء أن يفسد عليهما ما أزمعا عليه من التحامق . 

 ) يعود املارد الذي أرسله املعاون ويقول (
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 فقرة من احلوار وأتراحسس يف أثري أي ها الرئيـس .  املارد : انتهت آخر
 ) يصل أتراحسس ويستأذن للدخول ويدخل معه املشرقيان (

 أتراحسس : الظالم عليكم !
 الرئيـس : وعليك الظالم أعجل بشرٍ  .

أتراحسس : زعما سيدي الرئيـس أهنما وإىل أن حان وقت العصر مل جيدا ما هو جديٌر 
 ابلتحامق ! 

 س : وأين كنَت إذن وأنت الذي تكمن بني الصلب والرتائب وتسري  يف العروق ؟ الرئيـ
أتراحسس : وما الفائدة من الكمون إذا كان لإلنسان القدرة على خمالفة نفسه حينما يت صف 
ابحلكمة ؟ إذ ليس للشيطان من ا مهما بلغ من الرباعة أن يكون أقرب لإلنسان من نفسه ، 

 الرجلني سوى الشك  يف نفسيهما . وليس من ديدٍن هلذين 
 الرئيـس : صدقَت اي كذ اب ! فما جرى بعد ذلك ؟ 

 أتراحسس : إليك هذا احملاورة أبحداثها واليت جرت بينهما . فقد قال ماهاان لربامها :
 ماهاان : إن عجزان عن التحامق هلو دليٌل على عدم بلوغنا املرتبة الالئقة بنا من التعق ل . 

 صدقَت اي أخي . فلنتحد ث عن أي ِّ شيٍء لعل نا ندخل يف التحامق عفواً .برامها : 
 ماهاان : هذا أحسن . 

 برامها : مع من تتكل م أي ها اإلنسان ؟ أال تعلم أبين لست  موجودًا اآلن ؟ 
نعم …ابلطبع أنت لست موجودًا اآلن … يرتد د ( … ) مع … كال  …  ماهاان : معك 

… 
 تكل مين . أمل تسمع ؟ فأان لست موجودًا .  برامها : قلت  لك ال

 نعم ال تكل مين أي ها الرجل فأان معدوم . … ماهاان ) يفك ر يف الرد ( : آه 
َ تكل م معدوماً ؟  برامها : عجباً ملِّ
لكين سأتكل م عن املعدومات وأنت معدوم وأان معدوم … ماهاان : لن أكل مك بعد اآلن 

 أيضاً . ) يكل م  نفسه ( 
 امها : لكنك ال زلت ختاطبين وقد قلت لك ال تكل مين فأان معدوم .بر 

 أان معدوم .… ماهاان ) يكل م نفسه ( : أان معدوم 
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 أان غرب موجود .… برامها : أان غرب موجود 
 ) يفرتقان غري أن برامها يصيح (

رة مقرفٌة . إهنا هذه احملاو … برامها : توق ف اي ماهاان عن التحامق ! توق ف وارجع إىل التعق ل 
 ال تعجبين !

 ماهاان : كان املفروض أن خنتلف ونتعارك فما الذي حصل ؟ 
 برامها : الذي حصل أننا ات فقنا . إنه حتامٌق سيٌئ للغاية . 

ال تكل مين -هي ا أعِّد احملاورة وسأبدأ أان :… ماهاان : لقد اكتشفت السبب اي برامها . هي ا  
 قط فأان لست  موجوداً . 

 رامها ) يتقد م حنوه غاضباً ( : ت كل ِّم من أي ها الرجل ؟ أال تعلم أبين لست موجوداً ؟ب
أتريد أن ت سبِّق عدميَّيت بعدمي ٍة الحقٍة ، أان الذي قلت أواًل لست موجودًا .   … ماهاان : آ 

 اتب… اتب 
رامها إىل ) يضرب برامها مث أمسك كل  منهما بتالبيب اآلخر حىت سقطا إىل األرض فوقع ب

 ظهره ووقع ماهاان فوقه عرضياً إىل بطنه ومها خائري القوى ( .
 الرئيـس : أريد أن أعلم ما الذي فهمه ) مواندو ( من هذه احملاورة ؟ .

 مواندو : إن فهمي لقاصٌر أي ها الرئيـس ! .
 اً . الرئيـس : مل أطلب منك فهماً صحيحاً ، بل طلبت  أن ختربين مبا فهمَت ولو كان خاطئ

مواندو : مل ا مل يلتزما بشرط التحامق ات فقا ومل ا التزما هبذا الشرط اختلفا . هذا هو ما 
 .(1)فهمته

 الرئيـس : إن فهمك لقريب من احلقيقة ولكنه ابملقلوب . تكل م اي مغريب . 
ا املغريب : نعم سيدي الرئيـس . مل ا كان التحامق هو خالف املعقول فإن كل  ما يقوله أحدمه

فال بد   لآلخر من اإلقرار به على شرط التحامق . ولذلك ات فقا على الالمعقول . وحينما 
أعاد ماهاان احملاورة الكتشافه السبب حسب زعمه اكتشفه يف عني الوقت برامها ، فأسرع يف 

                                                

إن مواندو يكذب هنا ألنه ينتفع هبـذه احملـاورة لتأسـيس العلـم لجهوليـة الواحـد املعلـوم ، لكنـه   (1)
ع ابملشرقي ويفوز بزعامة الشياطني .ينتظر اللحظة املناسبة ليوق    
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اإلجابة خبالف الشرط وذلك حينما قال : ت كل ِّم من أي ها الرجل أال تعلم أبين لست موجودًا 
، فهو وأن كان حتامقًا يف ظاهره إال  أنه ينطوي على ختطيط عقالين للسبق وهو قائٌم على  ؟

اخل . مث قال : أان … الكذب . وهنا أخل  ماهاان وابملقابل ابلشرط فقال : تريد أن ت سبق 
الذي قلت أواًل لست موجودًا . وهذا احتجاج عقليٌّ قائٌم على الصدق بشأن قضيٍَّة كاذبٍة 

 عدم  وجوده ( . ولذلك اختلفا .  هي )
املشرقي : سيدي الرئيـس . تبدو لنا اإلشارة هنا إىل مصادر االختالف واالتفاق . فاالت فاق 
حيصل يف حالتني واالختالف ال حيصل إال  يف حالٍة واحدٍة . حيصل االت فاق حينما يكون 

ذلك حينما يكون التحامق كاماًل التعق ل كاماًل . وهي حالة احلكيمني قبل احملاورة ، وحيصل ك
أي الالتعق ل . ومعىن ذلك إن املت فقني دوماً هم إم ا حكماء حتر رت عقوهلم من الذاتية وأم ا أن 
يكونوا من البلهاء السذ ج الذين ال حيسنون شيئًا . أم ا االختالف فال حيدث إال  يف حالٍة 

 واحدٍة هي اخللط بني التعق ل والتحامق .
 ليتكل م كلُّ من يرغب يف الكالم بشأن هذه احملاورة .  الرئيـس :

جليوات : كأهنما يقوالن : إن الذين ميكن أن يت فقوا على الالمعقول هم البلهاء والس ذ ج الذين 
انعدمت لديهم العقالنية أو احلكماء الذين يت فقون على املعقول حينما تنعدم لديهم األاننية 

اختالفهم ألهنم رمز األاننية والتعق ل معًا . فاألاننية جتلب التحامق .أم ا الفالسفة فال بد  من 
 ويكون االختالف نتيجةٌ ال مفر  منها .… مع التعق ل فال ينتج شيٌء ذو مثرٍة 

املغريب : مل ا كان التحامق من فع اليات العقل شأنه شأن التعق ل متامًا ، فمن غري املنطقي أن 
 و مضاٌد لعمله األصلي والغياً له . يكون العقل فع ااًل يف ما ه

 الرئيـس : نعم اي مغريب وما الذي ينتج من ذلك ؟ 
املغريب : إنه برهاٌن أكيٌد على وجود النفس _ العنصر اآلخر _ الذي يقف وراء العقل 

وينطوي على الذات اآلمرة . إنه برهاٌن على أن العقل منفعٌل ال فاعٌل وهو إمنا يكون فاعاًل  
 ال ، ومن هنا فإنه حيسب األشياء حسب مراد الذات .ابالنفع

ا تكون احملاورة خمص صًة إلبطال مقوالت العقل الفع ال جلمٍع من الفالسفة .  املشرقي : رمب 
املغريب : وقد يكون املقصود هبا إلغاء ما جاء به عمانوئيل كانت واملؤسَّس على العقل العملي 

 ارايب هو عقٌل أو ٌل ال ترقى إليه العقول .اخلالص . ألن العقل الفع ال عند الف
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املشرقي : إن ) كانت ( يت فق معنا يف حتليلنا هذا بشأن العقل اخلالص ألنه إمنا أراد فصله عن 
النوازع ليتمك ن من احلكم املست قل . ولذلك كتب كتابه ) الدين داخل حدود العقل فقط ( . 

ا الفارايب فإن العقل الفع ال عنده هو عقٌل خملوٌق نشأ فثم ة ديٌن عقليٌّ مغايٌر هلذا الدين . أم  
منه الفلك األقصى لذا فهو إله آخر . فاحملاورة إذن ت لغي العقل الفع ال ، إذ أهنا ت ثبت أن 
العقل ال ميكن أن يعمل م ستقالًّ عن األدوات املادية ، يف وقٍت ال ميكن فيه إطالق هذا 

 صود . االسم على ) هللا ( ليكون هو املق
املغريب : كأنك تصد ِّق أن ) كانت ( هو رجل ٌ حمبٌّ للدين مبا هو ديٌن حينما يقوم  ابلتصحيح 
؟ إنه فعل ذلك ألمرين : األول هو إلعطاء العقل هيمنًة من خالل نقده له فيكون بديالً 

ذا للوحي وإن كان الوحي يشك ل لديه خطوطًا محراء ال ينبغي جتاوزها . واألمر اآلخر هو ه
التوق ف عند تلك احلدود ، فإمنا فعله إرضاءًا جلماعة الالهوت . ذلك ألن ) كانت ( نفسه 

اً أن ال يوجد ديٌن قد است نبَِّط من العقل احملض ( . فإذا أضفت إىل (1)يقول : ) من احملتمل جد 
ين واحد ( علمَت إن هذه مقولة حقٍ  أريد هبا ابطٌل هو أتسيس  دي ٍن من ذلك قوله ) إن  الد 

عقل اإلنسان _ العقل العملي ال العقل احملض . فالباحثون قد ال يفر قون كثريًا بني العملي 
وا نقد العقل العملي واحملض نقدًا واحدًا ، وقارنومها مع كتابه الثالث فقط .  واحملض ، إذ عد 

فهو إذن عقٌل  أم ا الفارايب فإن العقل الفع ال عنده سابٌق على ظهور املادة ولكنه بعد هللا ،
اً أن يكون ) كانت ( قد أخذ الفكرة منه ، فسم ى الفع ال ابجملر د ومس ى  جمر ٌد . ومن احملتمل جد 

 العقل ) املستفاد ( يف تسمية الفارايب ابلعقل العملي . 
ًا ( . فأين كنتم إذن حينما كتب )   الرئيـس : إنه ألمٌر سيئ أن يقول الشيطان ) حمتمٌل جد 

 تابني املذكورين ؟ .كانت ( الك
 أتراحسس : إن املسائل األمنية سيدي الرئيـس ت لقي بظالهلا على الصيغ اللغوية . 

 خزانبو : هل أتكل م ؟ . 
َ ال ؟ .… بلى … الرئيـس : بلى   وملِّ

                                                
 . 32/91نشرة األكادميية ج –متهيدات / كانت   (1)
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خزانبو : لكن ال تضحكوا من عقلي ، فإين ال أستطيع فهم مسألة العقل هذه ، لكين أريد 
 قٍة أخرى الحظتها عندما يذبح بنو اإلنسان الدجاج ! . أن أعرض املشكلة بطري

 الرئيـس : نعم تكل م ما هي ؟ 
خزانبو : إن بين اإلنسان يف علومهم الطبية والتشرحيية قد فرغوا من القول أن العقل يف 
الدماغ . وكذلك فإهنم يقولون أن الدماغ هو عبارة عن خالاي عصبيٍة مادي ٍة جتري فيها الدماء 

ٍة شعري ة فهي ال ختتلف بشيٍء عن بقية اخلالاي إال  بنفس نسبة اختالف خالاي األنسجة أبوعي
َ ال يكون العقل يف مركٍز آخٍر من هذه األنسجة الكثرية  بعضها عن بعض . وإين ألتساءل ملِّ

 يف جسم اإلنسان كأن يكون يف القلب أو الطحال أو املعدة ؟
مرٌؤ عاقٌل هذا السؤال ؟ األمر معلوٌم فإن رئيس مطريوش ) مارد األحياء ( : وهل يسأل أ

األعضاء هو الرأس والذي فيه هو الدماغ وهو الوحيد الذي متت د منه شبكة األعصاب إىل  
 كافة األجزاء . 

خزانبو : على رسلك اي ملك التشريح ! فإن القلب هو اآلخر يرسل الد م إىل كاف ة األجزاء . 
 ة األجزاء .وإن الغدد تفرز موادها إىل كاف  

مطريوش : إن الد م واهلرموانت إمنا هي مواٌد وأجساٌم مادي ٌة جته ِّز البدن ابحتياجاته ، أم ا 
ًا . فثم ة تفاعالت   اجلهاز العصيب فإنه يسيطر على عمل األعضاء كل ها ، وعمله معق ٌد جد 

 كيميائية ونتائج كهرابئية تنتقل على صورة إشارات إىل كاف ة األجزاء .
انبو : فإذا انفصل الدماغ عن البدن بسك نٍي حاد ٍة ، أليس املفروض أن تتوق ف كاف ة خز 

 احلركات يف البدن النقطاع اإلشارات ؟ 
 مطريوش : طبعاً ! أال تراه يسكن بعد ذلك ويتوق ف كل  شيٍء وميوت ! .

ًا من الناحية الفيزايئ ية . فإن الطري خزانبو : إن عبارة ) بعد ذلك ( اليت قلتها هتم ين جد 
املقطوع الرأس يتحر ك ويفر  ويركض مر ة بعد مر ة قبل أن يسكن سكنة املوت .فاخربين من 
أين أييت اإليعاز والرأس منفصل ؟ ال تقل يل بقانون االستمرارية فإن أهل الفيزايء سيغضبون 

ًا . ألن االستمرارية هي مثل استمرار دوران القرص بعد قطع القو ة احملر ك ة عنه ، فهنا جد 
حيدث تباطؤ يف احلركة حلني التساوي مع قو ة االحتكاك . أم ا الطري فإنه مثب ٌت حتت رجل 
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الناحر ، فإذا أطلقه حتر ك وركض وما يزال ينطلق ويتوق ف حىت يسكن . فبأي إيعاٍز يتحر ك 
 ويركض وأنت تقول أن حركة األطراف إرادية إبيعاٍز من الدماغ والدماغ منفصل ؟ .

 ال جييب (…… ) مطريوش : 
 الرئيـس : تب اً لعقلك ) الفع ال ( اي مطريوش . أيكون مقامك أن ي فحمك مثل خزانبو ! . 

املغريب : تبدو لنا قضي ة أسبقي ة الوجود أو الفكر متداخلًة هنا وذات صورتني متعامدتني ، أم ا 
 … األوىل 

 ) الرئيـس مقاطعاً ومشرياً ألحد املردة (
ل بشرٍ  أي ها املارد . ما تريد أن تقول ؟  الرئيـس  : تفض ل وعج ِّ

ماسريوس : سيدي الرئيـس . ماسريوس كاتب القصص القصرية الشهرية بني يديك . لديَّ 
قصٌص قصريٌة بشأن األسبقية اليت يتحد ث عنها املغريب وابلطبع ال ميكن استنفاد الوقت مبثل 

اة ) اجملموعة الديكارتية ( وحوادثها  هذه القصص فأكتفي بذكر عناوين جمموعيت  الرابعة املسم 
 كاآليت :

وفيها يدهس البائع املتجو ِّل ديكارت ابلعربة ويعتذر منه قائاًل  -القص ة األوىل ) االعتذار ( :
: الواقع أين مل أكن أفك ر يف تلك اللحظة . فيقول ديكارت غاضبًا : كان عليك أن تنظر 

ره غضبًا شديدًا مث  يقول لديكارت ممسكًا بتالبيبه : كأنك مل وتفك ر . فيغضب البائع بدو 
تفهم لآلن اي رجل ؟ حينما أقول لك مل أكن أفك ر فمعىن ذلك أين مل أكن موجودًا . هكذا 
يقول الفيلسوف ديكارت، وعليك إذن أن تعتذر ألنك أهدرت وقيت يف تعليمك بديهيات 

 واضحة !
يها يقوم خادم ديكارت ابالت فاق مع جمموعٍة من اللصوص وف -القص ة الثانية ) احلرامي ( :

على سرقة دار سي دِّه. ويعتذر اخلادم ابد ِّعاءه أنه غري موجود ساعة احلادث . ولكن أهل 
م رأوه انئمًا يف الشرفة ساعتئٍذ . بيد أن القاضي أطلق سراحه حينما قال :  اجلوار شهدوا أهن 

ر وابلتايل فإين غري موجود حسب ديكارت والواجب ابلفعل كنت انئمًا وإذن فلم أكن أفك  
أن يكون حكمي هو حكم الغائب ، فحكم القاضي للحرامي وكل ف ديكارت دفع الرسوم 

 وأجر احملاماة والتعويض عن وقت احلرامي . 
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وفيها يقوم ديكارت مبراجعة املستشفى إلجراء الفحص على  -القصة الثالثة ) اجلنني ( :
ضع اجلنني . لكن الطبيب ال يبايل ابملوضوع ويسأل ديكارت بدون اكرتاث زوجته  احلامل وو 

قائاًل : هل اجلنني يفك ر ؟ فريدُّ ديكارت قائاًل : إنه جنني فكيف يفك ر ؟ فيقول الطبيب : 
 إذن ال داعَي للفحص فهو غري موجود ! فيخرج ديكارت وهو يلعن ) الكوجيتو ( .

سيدي الرئيـس على خالف ما يظن ه البعض ، ذلك أنين  املغريب : إن قصص ماسريوس رائعةٌ 
ويف حماورٍة مع املشرقي نب هين إىل أن تناقض الكوجيتو هو يف اجلزء األول من العبارة ال يف 
العبارة كلها . أي أن الناتج : ) أان موجود (  يتناقض مع ) أان ( فقط املوجود يف عبارة ) أان 

) أان ( فهذا تقريٌر يف الوجود فهو ال  تبدأ أيَّ عبارٍة ابلقولأفك ر ( . واملعىن : أنك حينما 
حيتاج إىل إثبات جديد ، فإذا احتاج إىل إثبات تطر ق الشك إىل املقد مة نفسها فأصبحت 

 عبارة ) أان أفك ر ( عبارة مشكوك هبا فيفسد الناتج حتماً .
مة إ ال  عندما يكون قول القائل ) أان املشرقي : مبعىًن آخر ومبفردات أخرى : ال تصد ِّق املقد 

( مفروغاً منه . إذ ال يعين ذلك شيئاً سوى : أان ) هذا املوجود ( أفك ر ، فال حيتاج إىل الناتج 
ٌم على التفكري وهو عكس ما زعمه ديكارت .   . وإذن فالوجود هنا متقد 

ة فإين أتعلم من املغريب : ومن هنا سألت املشرقي كيف انتبهت إىل ذلك فقال يل : من اللغ
اللغة فقط ، فاللغة  عند املشرقي هي الفكر وليست حاماًل للفكر أو أداًة له ولذلك يزعم 
املشرقي أن الرتكيب الغري مقدوٍر عليه يف اللغة غري مقدوٍر عليه يف الواقع . وإن الفكرة اليت 

 ال ميكن صياغتها لغوايً بدق ٍة هي الفكرة املستحيلة املتناقضة . 
رقي : إن عبارة ) إذن أان موجود ( هي نوع من التفكري ألن فيها استنتاج ، فإذا عو ضنا املش

عنها ابلتفكري أصبح الناتج بعد اختصار الطرفني ) أان موجود ، إذن أفك ر ( _ ذلك ألن 
 معادلة الكوجيتو ليست سوى تكراراً سوفسطائياً لقضيٍة واحدٍة وعلى النحو التايل :  

 ذن _ أان موجود .أان أفك ر _ إ
 وابلتعويض عن  وجود األان تصبح :

 أان ) املوجود ( أفك ر _ إذن _ أان ) املوجود ( موجود .
املغريب : وإن إبطال هذا االستدالل ال يعين سوى إبطال الفلسفة كلها ،  ذلك ألن الفلسفة 

لسفات وعدم ما هي  إال  ظهوٌر لفكرة ) األان ( سواء على املستوى العام أي جتاور الف
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إمكانية اجلمع بينها أو على مستوى التفاصيل . فالتفاصيل تؤك ِّد ظهور األان يف كل  
الفلسفات وهي حتاول االستحواذ على الوجود وعلى املطلق إم ا ابملشاركة ابرتقاء األان أو 

اد ابفرتاض إلٍه آخر ال مادي هو اهليوىل أو العقل  الفع ا ل أو النور ، بتنزيل اإلله، وإم ا ابالحت 
 وإم ا بتقم ص صفات هللا . 

الرئيـس : لطاملا تشد ق املتأهلون أبسبقي ة الفكر على املاد ة . لقد جتادلوا طوياًل مع املاد يني 
الذين أعلنوا  أسبقي ة املاد ة على الفكر . وإن الناس يعتقدون أن يف األوىل إثبات وجود هللا 

 نكار هذا الوجود . وها أنتم اآلن تثبتون مقالة املاديني . السابق على املاد ة ، ويف الثانية إ
املشرقي : وتلك هي جالئل أعمالنا الشيطانية سيادة الرئيـس ! فإن أكثر احلقائق يقوهلا 
ويدافع عنها أعداءها وأكثر املنكرات حيملها ويدافع عنها خصومها ، وهذا هو عملنا الذي 

مور هبذه الصورة  أنمن من سرعة اكتشافها . ويف نفخر به دومًا . فنحن حينما خنلط األ
الواقع ال يزعجنا شيء إال  أمثال ذلك الويل الذي كان يرتقي املنرب وينادي أبعلى صوته ) 
أي ها الناس إن اكثر احلق ِّ يف ما  تنكرون ( . ذلك أن أسبقي ة الفكر على املاد ة _ وعلى 

تثبت وجود كائٍن انقٍص قبل املاد ة !  ألن ) عكس ما ظن  اإلنسان _ ال تثبت وجود هللا بل 
الفكر ( من التفكري . ومعلوٌم أن التفكري هو من فع اليات اجلاهل ابألشياء وبنفسه . 
فاإلنسان يفك ر ألنه يريد أن يتعل م ، أم ا هللا فإنه ال يوصف أبنه مفك ر أو كائٌن لديه أفكار ! 

نسان نفسه !! ومن هنا فإن أسبقي ة املاد ة على الفكر وعليه فإن أسبقي ة الفكر تعين أسبقي ة اإل
تثبت الظهور السليب للمادة ، فهي فكرٌة تنطوي ذاتيًا على اإلقرار إبلٍه متقد ٍِّم عليها . أم ا 
فكرة تقدُّم الفكر على املاد ة فهي عني الكوجيتو الديكاريت املتناقض . فالناس املتدينون 

 د وجود هذا العامل ال قبله . يعلمون جي ِّداً أهنم و جدوا بع
ًا عن املفهوم الذي أوحينا به إىل اإلنسان ! فاملاد ة  املغريب : إن املاد ة يف مفهومنا خمتلفٌة جد 
يف مفهومنا هي ماد ة املوجودات كل ها وهي كل  ما هو غري هللا . فأسبقي ة الرواح على األبدان 

 داخلٌة عندان يف أسبقي ة املاد ة .
 إن املاد ة يف مفهومنا هي ) كلُّ شيٍء ( .  املشرقي :

 املغريب : وقد ذكران لك سيدي الرئيـس ما هو ) الشيء ( ؟ .
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املشرقي : إهنا كل  شيٍء قابٍل للشيئية ، فهو قابٌل لالنفعال ، وقابل للتحويل واالنقسام . 
 فالروح كائن ماد يٌّ خملوٌق . 

يوم الد ِّين حينما ي قال جملموعٍة : كنتم ت قرُّون مبا  الرئيـس : نعم . إنين أدرك جي دًا مفارقات
أعلنتم الرباءة منه ، وي قال جملموعٍة أخرى : أنتم كذبٌة أيضًا إذ تنكرون ما أعلنتم اإلميان به . 
لذلك  فهم مشرتكون يف التعذيب عندي لدرجةِّ أين ال أستطيع التمييز بينهم لوال ما يقومون 

 . به من تالوٍم بعضهم لبعض 
 ) وبينما كان الرئيـس يتحد ث دخل مارد اخلطفات من غري استئذان وقال للرئيس (

رجالن من األنس حيمالن املشاعل ويتقد مان حنوان بني أيديهما … مارد اخلطفات : سيدي 
 جحفٌل  من مؤمين اجلان  !! 

 ) يهبُّ الرئيـس صارخاً (
 تفر قوا  !… الرئيـس : انتهت اجللسة 

من عشر الثانية كان املوقع قد خال متامًا من كل  خملوق وأصبح كل  شيطاٍن منهم ) ويف أقل  
 حتت جنٍم من جنوم السماء (

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 اجللسة اخلامسة ملؤمتر الشياطني
 املسم ى   

 فريق إزالة احلكمة
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دًا ) رد د احلاضرون نشيد البقاء وبعدها أثىن املعاون على الزعيم فأعاد احلاضرون النشيد جمد  

مث تال املعاون خالصة الوصااي اليت أك د فيها مر ة أخرى على وجوب استمرار الفصل بني 
 العلوم املختلفة . مث قال ( 

املعاون : إن أسوأ شيٍء هو  أن تتسر ب علوم الفلك والفيزايء واهلندسة أو الفنون أبنواعها 
الشياطني مجيع مثار أعماهلم إىل عقول الفالسفة أو املتكل مني ، فإن ذلك لو حدث فسيفقد 

طوال العصور . لذلك ليكن شعاران هو : لتبقى الفلسفة ت درَّس يف حقل اآلداب كي تبقى يف 
 بؤرة اخلراب اللغوي .  

 ) يشري املعاون إىل الرئيـس ليتفض ل ابملناقشة فيقول هذا (
 موضع اجتماعاتنا الرئيـس : الظلمات يف املوقع اجلديد هذا متكاثفة ومالئمة . لذلك سنغري ِّ 

دومًا حسب دوران الشمس وتكاثف الظالم فنختار يف كل  مر ة أشد  املواقع الرضية ظلمًة 
 فإنه أكتم ألعمالكم . فاخربوين اآلن كيف يرى الفالسفة خلق هذا العامل اآلن ؟ 

على أنه املشرقي : إن الذين  آمنوا خبالٍق هلذا العامل اختلفوا يف كل  شيٍء بعد إن ات فقوا 
خملوق . فقد قال بعضهم أنه خملوٌق من شيٍء ، وقال آخرون بل هو خملوٌق من الشيء . ويف 
احلالتني فإهنم وقعوا يف مأزٍق آخٍر وهو على زعمهم أن العامل إذا كان قد خ لَِّق ، فال بد  أن  

ٌم عليه يف الزمان فلماذا خلقه يف هذا الوقت ال بوقٍت أسبق أو وقت ال حق ما دام هللا متقدِّ
ال يطرأ على علمه زايدة وال نقصان وشأنه يف كل  األحوال واحٌد ؟ فقال بعضهم يف اجلواب 
على ذلك : إنه مل يكن قبل العامل زمان ليصح  السؤال ورد  عليهم البعض اآلخر أن الزمان 

الزمان  املقصود هنا ليس زمان العامل بل زمان هللا املطلق . وقال آخرون : ألنه  وجد أن هذا
هو أصلح األزمنة وقالوا يف الرد  عليه أنه ال يتضمن إجابة عن السؤال . وقالت طائفة : إن 
ٌم عليه ابلذات ال  العامل قدمي فهو أزيلٌّ ،  ولكي ال يكونوا مثل املاد يني قالوا أيضا أن هللا متقد 

لعامل أهو شيء ؟! وهل ابلزمان . مث أن  هؤالء مجيعًا اختلفوا يف الالشيء الذي خ لَِّق منه ا
يصح  تسمية املعدوم شيئاً ؟ وهل له وجود ؟ ، فقال سارتر املعدوم له وجود وذلك هو آخر 

 مطاف الفلسفة .
 الرئيـس : فأوضح يل أين املغالطات يف  إشكالية الزمان ؟ 
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املغريب : لقد الحظنا يف هذه احلقول ظاهرة غريبة عند بين اإلنسان ! فإن الفرض املنم ق 
أبلفاٍظ فارغٍة ويعلن ظاهراًي عن حقيقٍة مقبولٍة يتمس كون به ويتشع ب البحث حىت ال جتد 
أحدًا منهم ينتبه إىل أساس الفرض فيحتمل وجود اخلطأ فيه أصاًل . وقد جنحنا يف استغالل 

 هذه الطبيعة عند بين اإلنسان على كاف ة املستوايت . 
 قادر على خلق كوٍن آخٍر جديٍد غري هذا ، فإذا املشرقي : معلوٌم أهنم يت فقون على أن هللا

افرتضنا أنه خلق عاملاً آخرًا غري هذا فهو إذن حيمل زمانه معه إذ هو عني حركته وحركته هي 
عني وجوده . فإذا قال أهل العامل اجلديد : ملاذا خلق هللا الوجود يف هذا الوقت دون سواه ، 

ن أرادوا به نقطة زمان من وجوٍد سابٍق فيصح  السؤال ، فإن أرادوا به زماهنم فقد  أخطأوا وإ
ولكن جوابه سيكون من خارج وجودهم ـ من الوجود السابق . وال يزال األمر كذلك إىل أول 
وجود شاء هللا أن يوجده ليس مسبوقًا إال  بوجوده هو ، فعندئٍذ ينقطع الزمان وتنقطع احلركة 

مل ا كانت ذاته ال توصف ابلسكون وال توصف ويكون جوابه من وجود ذاته ال سواه ، و 
 ابحلركة فهو جواب خارج الظرفني وتتعذ ر صياغته أبي ة لغٍة مفهومٍة ألي موجود . 

املغريب : إن أخي املشرقي يقول : إن ما هو خارج الظرفني يستحيل إدراكه من قبل ما هو 
 داخل الظرفني وإن كان هو مدرَكاً ممن هو خارجهما . 

 : ومن أين أييت هذا التالزم ؟ الرئيـس 
املغرب : إنه أييت من أي مثال . فأنت تتحر ك وتلتفت كل  مر ة وإذا سألك املراقب كل  مر ة 
عن سبب كل  حركٍة فال يشك  أحٌد أنه يريد أن يعرفك كما تعرف نفسك أو أكثر . وقد 

_ ولكن املسيح ال أوجز املسيح ذلك حينما أعلن أن هللا يعرف ما يف نفسه _ أي املسيح 
 .(1)يعرف ما يف نفس هللا

الرئيـس : سأقول ما ابطل به كالمك ، فإن اإلنسان يعلم الوقائع السابقة يف التاريخ مع انه 
 خارج عن ظريف املكان والزمان اللذين وقعت فيهما احلوادث . 

                                                
 . 115القرآن الكرمي / املائدة / آية   (1)
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واحٍد فقط هو  املشرقي : تريد تغليطنا أي ها الرئيـس ! إن اإلنسان يعلم تلك الوقائع لسببٍ 
امتداد الظرفني واكتنافهما للسابق والالحق . فإن وجود الظرفني من حيث مها وجود خمتلٌف 

 عن مقاطعهما . 
املغريب : ومع ذلك فإن األخبار ختفى إذا كانت خارج الظرفني وضمن مقاطعهما أيضًا ، فإنه 

ني . فإن كان اإلنسان يعلم تلك الوقائع عن طريق الوسطاء الذين تواجدوا يف هذين الظرف
صادقًا فليخربان مبا يكون مستقباًل قبل جميء املقطع  الالحق أو فليخربان عن ظرفني أحدمها 

 مشرتك ) زمان واحد ومكان خمتلف ( أو ابلعكس من غري وسيط انقٍل للخرب أو آلٍة انقلٍة . 
 الرئيـس : فليقل املشرقي عني هذا القول بصيغٍة أخرى . 

ك أن املوجود ما هو يف الواقع إال  هذين الظرفني املتالزمني فال مكان بغري زمان املشرقي : ذل
وال زمان بغري مكان ، وهنا نعود للشيء فليس الشيء سوى ) الزمكان ( فال ي درِّك  الزمكان 

 من ليس فيه .
ه ، املغريب : أليس غريبًا إذن أن يسأل الناس ملاذا خلق هللا العامل يف هذا الوقت دون سوا

وليس مبقدوره ان يسألين عن كل  حركٍة أفعلها : ملَِّ فعلتها يف هذا الوقت دون سواه مع أن 
 حري يت مقي دة خبالف حري ة هللا املطلقة ؟ 

الرئيـس : إن هللا مقي ٌد أبلوهيته ، إنه مقي ٌد بكونه مطلٌق ، فنحن نفعل كل  تلك احلركات ألن 
إلكمال نقائصنا أما هللا فألنه كامٌل ومطلٌق فال دواعي  لدينا أسباب ودواعي هلا ألننا عرضةٌ 
 وال أسباب ولذلك  يصح  السؤال . 

املشرقي : وتلك هي املغالطة الكربى . فإن السؤال ) ملاذا (املنبثق عن إنكار الدواعي إمنا 
هو سؤاٌل عن الدواعي ! فكأن االعرتاف برباءة هللا من كل  نقص دفعهم للبحث عن النقص 

إن إنكار الدواعي هو أو ل النقائص ! وإذا مل تكن األفعال هلل فهو اهتاٌم له ابلعبث ! ! . 
 وإثبات الدواعي اهتاٌم ابلنقص ! ومن اجلهتني فاألمر يعود للنقص ! .

 الرئيـس : فما نقول ؟ .
ه املشرقي : أقول عن انعدام الدواعي هو افرتاٌء على هللا ! فثم ة دواعي  لكل  فعٍل من أفعال

بيد أهنا دواعي خمتلفة عن ما نفهم ، ألهنا ليست متعل قة ابلنقص بل متعل قة ابلكمال نفسه . 
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إذ حسبوا أن الكامل غري حمتاج ولذلك تنتفي لديه الدواعي ! وهكذا استحال الكامل إىل 
 حجٍر ال يريد شيئاً وال يرغب يف شيء . 

ي يدعوه كماله النسيب إىل معونة املغريب : إننا نالحظ شيئًا من  ذلك يف املخلوق الذ
اآلخرين أو القيام أبفعاٍل ال يرجو منها فخرًا وال جزاءًا وال شكورا . ومعلوٌم أن املقارنة هنا 
خاطئٌة ، فكمال هللا هو نوٌع واحٌد منفرٌد ال مثيَل له تنتفي فيه املنافع انتفاءًا كاماًل وتتكث ر 

خملوٍق عداه ، وهذا هو مأزق الفالسفة فقد حسبوا  فيه الدواعي إىل ما الهناية خالفًا لكل  
 الدواعي نقائص .

املشرقي : نعم من هنا وقعوا . فقد  زعموا أن وحدة هللا تستلزم أن يكون شأنه واحدًا ال 
خيتلف من وقٍت آلخر ، وهذا التصو ر هو سبب إشكالية زمان خلق العامل . بينما احلقيقة هو 

مٌر مغايٌر ملا قالوا فهو األكثر شؤواًن يف املعروفات حبيث ال ميكن ما أخربان به عن نفسه وهو أ
إحصاء شؤونه وإن كثرهتا هي بنسبته هو إىل خملوقاته وهي نسبٌة معدومة  القياس . إن املرء ال 
ميكنه أن يعلو ابلفضائل أو يرتف ع عن النقائص مع علو املوجودات والتكوينات إىل ما ال هناية 

اوزًا حدود الكون ليصل إىل وصف هللا . ألن املفاهيم تنقلب إىل أضدادها ويستمر  هبا متج
على حدود الكون قبل الوصول إىل وصف هللا . فإذا كنت تراقب كل  صغرية وكبرية وتالحظ  
كل  شيء فإنه سيقال عنك أبنك عظيم القلق كثري الشكوك ، فهل يستلزم إذا أردت الرتف ع 

الصفة متامًا ؟ إذن يتحو ل املرء إىل حجر . وإذا كان ذلك ال عن هذه املنقصة أن تفقد تلك 
يصح  مع املخلوق فإنه ال يصح  مع اخلالق إال  ابلالحمدود ، حينما تنقلب املفاهيم إىل 
أضدادها ، فهو مصم ٌِّم على مالحظة كل  مثقال ذرٍة يف السموات واألرض . بيد أن هذه 

يضًا . فقد انقلبت الدواعي على حدود الكون الصفة انقلب منشؤها إىل الضد  من ذلك أ
واصبح منشأ هذه املالحظة ليس الشك  والقلق بل العلم املطلق والسيطرة التام ة على 

 األشياء . 
املغريب : ومن هنا سيدي الرئيـس تشع ب البحث بشأن الدواعي إىل الرتجيح والرتجيح بال 

ال . إن السؤال عن الزمان الذي مرج ح فكان يدور حول دواعي النقص ال دواعي الكم
خلق هللا فيه العامل واملؤسس على التنزيه والكمال اقلب حينما أبوا قلب املفاهيم وانتج 
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خالف املأمول عند حماولة اإلجابة عليه ، ألنك حينما تسأل عن سبب كل  فعٍل للخالق فقد 
 عن دواعي النقص . خالفت األمر الذي ابتدأت منه يف التنزيه إذ أنك تسأل يف الواقع 

ثون عنه هو إلٌه داخل حدود الكون وال صلة له ابإلله الذي  املشرقي : وإذن فالذي يتحد 
يتحد ث عنه الرسل واألنبياء . إنه إله الفالسفة واملتكل ِّمني الذي صم موه خص يصًا ليالئم 

لسفي وال الفالسفة ذائقتهم ، إنه إلٌه خمتلٌف عن إله الرسل . فالرسل ال يعبدون هذا اإلله الف
 يعبدون إله الرسل ، إن لكل  فريٍق إهله الذي يعبد . 

املغريب : إن منطق الرسل هو : انتم تعبدون اإلله الذي ميكنكم تصو ره ومعرفته ، وحنن نعبد 
اإلله  الذي ال ميكن أن يعرفه أحد . ماذا جنين من إلٍه يعرفه املألوه ؟ إنه إلٌه مزي ٌف على كل  

إنه إله ابطٌل ليس له نصيٌب من األلوهية احلق ة . … موضوع دراسٍة ملخلوقيه  حال ألنه
فاإلله احلق  هو املفرتق عن مجيع املوجودات بكونه ال يكون موضوعًا للمعرفة . إن املعرفة 

 تتعل ق ابحلركة فقط . 
فالوجود  املشرقي : إذن فاحلركة هي حركة املوجودات ، وما الزمان إال  مظهر لتلك احلركة .

يف الواقع ما هو إال  تعاقب للسكون واحلركة وهو الذي نعرب  عنه ابلزمان ، ألن هذا التموضع 
املكاين والتغري  هو الزمان . فالوجود متوضع يف الزمان أو زمان للتموضع ، فهو ) زمكان ( . 

 وكل  جرم أو جسيم أو موجود ما هو إال  زمكان .
يف دفاعهم وجود الزمان قبل العامل . أو ليس هذا هو عني ما  الرئيـس : لقد نفى املتكل مون

 نقوله اآلن ؟
املغريب : لقد نفى املتكلمون الزمان وحده وتركوا ألنفسهم ولآلخرين تصور وجود سابٍق بيد 

 أنه عدمي الزمان . فمن هنا أوقعهم الفالسفة يف حفريهتم ، فهذا خمتلٌف عن ما نقوله اآلن .
 ك احلفرية املشرتكة ؟ الرئيـس : وما تل

املشرقي : تلك هي اليت أدركوا فيها التالزم بني احلركة واجلسم والزمان ومل يدركوا التالحم . 
لقد حسبوا أن التالزم بني الثالثة ميك نهم من إثبات أو نفي قدم األشياء أو حدوثها من 

يتكل مون عن شيٍء  خالل قدم أو حدوث أحدها كالزمان أو احلركة مثاًل ، وما علموا أهنم
واحٍد ثنائي التكوين بطبيعته وحمال ظهوره إال  هبذا االزدواج وله أمساء خمتلفة ، فاحلديث عن 
الزمان هو حديث عن احلركة ومتوضعها الذي هو املكان ، واحلديث عن أي واحٍد من 
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ض وجود الظرفني هو حديٌث عن اآلخر وجممعهما وهو احلركة . فالرباهني سارت كل ها ابفرتا
 أحد الظرفني دون الظرف اآلخر أو اجملموع دون أفراده .  

 الرئيـس : لقد ختل ص األشاعرة من املشكلة كلها بقوهلم إن الوجود ينعدم بني حلظٍة وأخرى 
املغريب : وما أدراك سيدي الرئيـس أن هذا الفرض الذي أاثر سخرية الفالسفة هو املتعني  وإن  

عجز ، فإن تذبذب جسيمات الذرة بني الوجود والعدم يف آخر كان الذي أجلأهم إليه ال
األحباث لينطوي على أتييد األشاعرة مثلما يؤي د تلك القص ة العجيبة اليت ذكرها سيادتكم 

 عن الوجود املتمس ك بفناءه .
 نعم إنه يؤي د برامها احلكيم حينما قال لظل ِّه قائاًل : ها أنت تكون مر ة وتفىن… الرئيـس : آ 

مر ة فأين املشكلة ؟ . ولطاملا مسعت  أخي ) كنكر ( يدعو قائاًل : إهلي عبدك الفاين بني يديك 
. لكن للشيخ الرئيـس خترجياً آخر مفاده أن واجب الوجود بذاته هو واجب الوجود من مجيع 
جهاته ويف مجيع أحواله ، فإذا أتخ ر خلق العامل عنه أصبح ممكن الوجود يف جهٍة من جهاته 
فيفقد وجوبه ، وإذن فالعامل ممكن الوجود ابلفرض فقط وأال  فهو واجب الوجود بغريه فتثبت 
ٌم عليه ابلذات ال ابلزمان . أو كما قال يف  أزلية العامل وانعدام بدايٍة له ، إال  أن هللا متقد 
 موضٍع  آخٍر : ) ال يتأخ ر عن وجوده وجود منتظٍر بل كل ما  هو ممكن له فهو واجب له

)(1). 
املشرقي : إن كان ذلك للحفاظ على وحدة الذات فقد ابتدأ الربهان بتقسيمها حينما قال :  
جهاته وأحواله . ولكنهم قالوا وراء الفارايب ومن سبقه مبراتب الوجود فهل تلكم املراتب 
ظهرت يف زماٍن واحٍد من ذلك الزمان املطلق أو زمان الوجود أم ظهرت تباعاً ؟ وهل الشيخ 
الرئيـس نفسه غري منتظر وجوده قبل وجوده أم وجوده حمتوٌم حتمًا ومقضٌي قضاءًا مربمًا 
وجواًب على هللا ؟! وإن كان املقصود الكل ي األو ل فمن  ذا يربهن أن هذا الوجود ال ي نَتظر  
 منه إال  ما كان وما سيكون ؟ لقد ألغى اختيار هللا هبذا الفرض فأصبح جمبورًا مقهورًا على
خلق العامل مبقتضى وجوب ذاته ، وإنه أللٌه عجيٌب  كثري الشبه آبهلة قريش ، فإن وجوب  
كوهنا مادية هو وجوٌب يف كل  األحوال ، وهو قد أفقدها االختيار . لقد أك دت تسميتهم 

                                                
 . 372/  وكذلك النجاة /  374/ 2الشفاء / ج   (1)
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اإلله ابلعل ة األوىل هذا التالزم املفتَعل. فالعل ة اسم مقصوٌد فظهار التالزم مع املعلول فهو 
يٌَّد مبا خلق . لذا ميكننا القول أن فقدان االختيار هو فقداٌن لوجوب الوجود من حيث  مق

 كان دفاعاً عنه .
املغريب :  إن التقد م ابلذات دون الزمان هو لعبٌة لفظيٌة من لعبهم ال تعين شيئًا سوى اإلقرار 

م ا لذايت يستلزم أن حنرتم هللا إبلٍه واحٍد بيد أنه يف الواقع متعد د . كل  ما يف األمر أن التقد 
أكثر من خملوقاته مثلما نفر ق بني أخوين توأمني أحدمها أكرب من اآلخر عرفًا ألنه أكرب 
التوأمني ظهورًا . ومع ذلك فال بد  من سبٍق زماين ٍ ألحد التوأمني ، لكن الشيخ مصرٌّ على 

 والعامل توأمني فكيف نرضى عدم وجود سبٍق زماين ٍ هلل على العامل ! هبنا رضينا أن يكون هللا
ابألخرى ؟ . إن التقد م ابلذات سواء مع تصو ر زماٍن مطلٍق أو مع تصو ر العامل بغري زمان إمنا 

 ينطوي على أتليٍه للعامل جبوار هللا أبلفاٍظ ملتويٍة .
ل من قبل الفالسفة وال املتكل مني ، ذلك أ ن املشرقي : ومع ذلك فإن املشكلة املزعومة مل حت 

) االنعدام الذهين ( للعامل قبل وجوده هو انعداٌم ذهين ال يرتبط بزمان فهو إذن انعداٌم معناه 
 وجوٌد دائٌم فإن هناية البحث تقر ر أن العامل موجوٌد منذ األزل . 

املغريب : قد نسأل هل البحث هو عن إلٍه على مقاس العامل أو هو عن منشأ العامل بعد 
، فثم ة فرٍق بني طريقتني : هل نغري  تصو ران عن اإلله ليالئم ما نريده للعامل  اإلقرار إبلٍه مطلٍق ؟

أم نغري  ما نعرفه عن العامل ليالئم تصو ران عن اإلله ؟ . إن الذي حدث وحيدث لآلن هو أهنم 
ون صفات واجب الوجود ليالئم ما  فعلوا األوىل عن طريق الثانية لكي ال يقال هلم : أنتم تغري 

 نه من تصو ٍر للعامل . وذلك هو ما أوحينا هلم .تريدو 
املشرقي : يرتك ز اإلحياء على عدم التحر ش بصفات هللا بل جيري حتويل غريه حلصول املطلوب 
من املشاهبة _ إذن فليكن العامل أزليا شبيهًا خبالقه . إن طريقتنا الفذ ة هذه قد جنحت جناحًا 

ريقتنا املستعملة يف اللغة ، فقد أوحينا إليهم من عظيمًا على كافة األصعدة ، وهي نفس ط
قبل أن ال تقولوا أن كالمه يشبه كالم اخللق ، بل قولوا أن دالئل اإلعجاز هي يف كالمنا 
وكالمه ، وأن أسرار البالغة هي يف كالمنا وكالمه سواء بسواء ، ففي كالمه جماز ويف كالمنا  

 كالمنا كذلك ، ويف كالمه حذف وزايدات ويف  كذلك ، ويف كالمه تقدمي وأتخري وتكرار ويف
بشأن  –صراحًة  -كالمنا كذلك ، وبعد إن  ترس خت تلك القواعد فإنك تسمع من يقول 
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أي ة مشكلة يف كالمه : ) إمنا نزل بني أظهران وحاكى أبساليبه أساليبنا وجرت قواعده على 
 قواعدان ( ! .

 ام اإلرادة مع عامٍل واجب الوجود بغريه ؟ الرئيـس : فما الذي يقوله الشيخ بشأن انعد
املغريب :  أجاب على ذلك بقوله : ) إهنم يرون أي املعرتضون أن ما من شأنه أن يفعل فقط 

 فال قدرة له ، وهذا ليس بصادق ( ! .
 الرئيـس : ملاذا ؟ 

لك ليس املغريب : ألنه يزعم ) أنه إذا كان الشيء الذي يفعله فقط  من غري أن يشأ ويريد فذ
له قدرة وال قو ة ، ولكن إذا كان يفعل ابختيار إال  أنه دائم اإلرادة وال يتغري  وإرادته وجودًا 

 ات فاقياً فإنه يفعل بقدرة ( . 
 الرئيـس : فما معىن هذا ؟ 

املغريب : ال أدري معىن هذه اإللتواءات يف كالمه ، إذ هو مثل القائل أن زيدًا ال شأن له 
 جيوز تصو ره وهو غري فاعل ، فإذا قيل له : فهو إذن مسلوب اإلرادة سوى أن يفعل وال

فسيقول : كال إنه يفعل ما يفعل ابختياره بيد أنه يفعل دومًا وال ميكن إال  يفعل وقتًا ما مطلقًا 
. 

املشرقي : وهكذا أجاب الشيخ على االعرتاض قائاًل : ) ليس إذا صدق قولنا إذا مل يشأ مل 
 يصدق : لكنه مل يشأ وقتاً ما ( !! فما الذي يلزم إذن ؟ يفعل يلزم أن 

املغريب : وما فائدة تلك املشيئة إذا كانت مستحيلة التحق ق يف أي  وقٍت ، فإن ذلك هو  
كقول القائل: زيٌد إذا شاء كتب وإذا مل يشأ مل يكتب . فيقول الشيخ الرئيـس له : صدقت 

ك أن تتصو ر أنه مل يكتب وقتاً  ما !!! . الناتج الوحيد هو أنه ) مقهوٌر ( على الكتابة  ولكن إاي 
 دوماً فهي مشيئةٌ مزي فة . 

الرئيـس : قد فهمت  أنكم تفهمون تشع بات هذا اإلشكال املتعل ق ابلزمان ، فاخربوين اآلن 
 أين مكمن املغالطة يف املبحث أبكمله ؟ 

يئة عدم الفعل هو تفريٌق املشرقي : إهنا تكمن يف أن التفريق بني مشيئة الفعل ومش
سوفسطائي ، فإن إرادة الفعل إرادة ، وإرادة عدم الفعل هي عني تلك اإلرادة . إذ ال معىن 

 لإلرادة سوى اختيار أحد األفعال وعدم اختيار األخرى واليت هي عدمها يف وقٍت واحٍد . 
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هو احلل  . فأنك  املغريب : إن أخي املشرقي يقول إن عدم اخللق هو فعٌل كفعل اخللق وهذا
لو قلت يل : تعال نسافر واخرتت  عدم السفر فإنه فعٌل اخرتت ه  مثلما لو اخرت  فعل السفر ، 

 فهو كذلك يف كل فعٍل أو عدمه .
الرئيـس : إذن فبإمكان املرء أن يؤمن أبن هللا مل يزل فاعاًل وما كان عدمي اإلرادة وقتًا ما ولو 

 أبكمله ، اي لك من مارد ! . مع انعدام العامل فيسقط املبحث
املغريب : وذلك هو احلل  سيادة الرئيـس . فيسقط كل  البحث ومجيع ما تفر ع منه . أال تراهم 
مس وا هللا ابلفاعل املطبوع ؟ فمن الواضح أنه ليس مث ة فاعٍل مطبوٍع إال  وهو مقهوٌر على الفعل 

. أما أخي املشرقي فإنه يد عي أن الفاعل ! وحينما مل يشأ خلق العامل كان فاعاًل لعدم اخللق 
املطبوع ساقٌط عن االعتبار يف البناء اللغوي ألن كل اسم مفعول متعل ق ابلفعل ال ميكن أن 
يوصف به اإلله . فالفاعل املطبوع ال يصلح أن يكون إهلاً ولو كان مطبوعاً بذاته . إمنا تصلح 

تتوق ف عند فاعلها مثل حممود ومشكور ومعبود أمساء املفعول اليت ال تتعل ق بفعله هو وإمنا 
 فهي أفعال احلامدين والشاكرين والعابدين . 

املشرقي : وإذن فأصل املشكلة يف هذا املبحث هو اخللط بني إرادة الفعل وعدم الفعل 
والزعم أن األوىل فعٌل واألخرى ليست فعاًل مع إن كل فعٍل يستلزم الفعل وعدم فعل عدمه 

زعمهم ابالتفاق على أن فعل اإلله إن كان اتبعًا لغرٍض فهو حمال ألنه يلزم  . واألخرى هي
وهم مقر ون  –منه استكماله ابلغري وهو زعم سوفسطائي ، ألن اإلله أخرب عن طريق رسله 

، أخرب أن الزاعم أنه يفعل من غري غرٍض فإمنا هو كافٌر  -على زعمهم بكالمه وكالم رسله 
نا هذين اإلشكالني املزعومني فقد أسقطنا املبحث أبكمله . أما احملال أبلوهيته . فلم ا أسقط

الثاين املزعوم فهو معكوٌس ، إذ أن اإلله يفعل دومًا لغرٍض ما ، بيد أن األمر ينقلب خارج 
حدود الكون وخارج املخلوق ، فإن الغرض ال ينتج منه استكماله ابلغري وإمنا يلزم منه 

 استكمال الغري به  .
إن مجلًة  واحدًة قد تكفي حلل  عدٍد كبرٍي من اإلشكاالت ، فكم صرفوا … يـس : نعم الرئ

من الوقت والكالم ؟ وكم هو عدد الذين شاركوا يف حل  ذلك اإلشكال املزعوم ؟ وكم هو 
 عدد الدارسني هلم ؟ 
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شي ة ( و مارد اإلحصاء : لقد كتب فيها الشهرستاين يف ) هناية اإلقدام ( وابن سينا يف ) العر 
) الشفاء ( و ) النجاة ( والفارايب يف ) الدعاوي ( و ) الفصوص ( و ) السياسات املدنية ( 
و ) اجلمع بني آراء احلكيمني ( وعشرات الرسائل األخرى والطوسي يف ) املطارحات ( و ) 

هتافت  شرح التجريد ( ، وأبو الربكات يف ) املعترب ( والغزايل يف ) التهافت ( وابن رشد يف )
التهافت ( ، والرازي يف ) األربعني ( والكاتيب يف ) املطارحات ( وأبو سعداي يف ) األماانت ( 
، واملاتريدي يف ) التوحيد ( ، واألشعرية يف  كتبهم ، واملعتزلة يف كتبهم ، وكانت يف ) نقد 

ن املتصو فة العقول ( ، وهيجل يف ) اجلدل ( ، وشوبنهور يف ) الطبيعة ( ، وعشرات آخرين م
 والعرفانيني والعلماء واملفس رين عدا عن مئات الدراسات وألوف الدارسني . 

الرئيـس : فهؤالء الدارسون اجلدد يقولون : أن مبقدوران أن جنمع بني الطريقني ) أزلية العامل 
 ووجود إلٍه (كما فعل الفالسفة من قبل ، ال كما يقول املاديون ) أزلية املادة من غري إله

 .(1)(وإن العلم يساندان يف ذلك
املغريب : لقد كان ذلك من إحيائنا هلم سيدي الرئيـس . فلقد قاسوا ذلك على األجرام 
السماوية ألن ارسطو إد عى أن األجرام ال يطرأ عليها الفساد ، والكون وهي جواهر زكية 

ر وهو فلك القمر . وعاقلة وهلا نفوس . وكانوا قد حد دوا عددها بعشرٍة تنتهي ابحلادي عش
يقول الفارايب : ) يفيض من األول أي هللا وجود الثاين وهو جوهٌر غري متجس م أصاًل وال يف 
مادة . فهو يعقل األول ويعقل ذاته . ويلزم عنه وجود اثلث ومبا هو متجوهر بذاته يلزم عنه 

يلزم عنه وجود كرة وجود السماء األول . والثالث أيضًا عقٌل جبوهره وفيما يتجوهر من ذاته 
الكواكب الثابتة! ومبا يعقله من األول يلزم عنه وجود رابٍع . وهذا أيضاً ال يف مادة فهو يعقل 
ذاته ويعقل األول وفيما يتجوهر  من ذاته يلزم عنه وجود كوكب زحل ومبا يعقله من األول 

جوهر إلنتاج وهكذا يستمر  الفارايب يف  معادلة التعق ل والت… ( . يلزم وجود خامس 
املشرتي مث املريخ مث الشمس مث الزهرة مث عطارد وأخريًا القمر الذي ينتج احلادي عشر : ) 
وهذا احلادي  عشر هو أيضا وجوده ال يف مادة ويعقل ذاته ويعقل األول وعنده ينتهي 

                                                
 د . حسام الدين اآللوسي . – 166حوار بني الفالسفة واملتكّلمني /   (1)
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س هنا !!. وقد تالحظ أي ها الرئيـ  (2)الوجود وعند كرة القمر ينتهي وجود األجرام السماوية (
 عد ة مالحظات : 

األوىل : إنه مثل من سبقه ومن تاله ال يقول : أظنُّ ، وأحتمِّل  ، وأتوق ع  ، وأحسب   
وما شاهبها من األلفاظ ، بل يتحد ث كما لو كان قد شهد خلق السماوات واألرض معرِّضًا 

وا خلق عن النص املنز ل الذي أك د على عدم وجود من شهد تلك التكوينات ، بل مل يشهد
 .  (3)آخرها وهو أنفسهم

الثانية : إنه جعل هللا حمدودا إذ هو هبذا املنظار العلمي أكرب قلياًل من نصف  
 جمموعتنا الشمسية .

الثالثة : إن ما ذكره من التكوينات هو هباءة أو ذر ة يف جمر ة درب التب انة اليت  
ة ماليني واشد  إضاءٍة مبليون حتتوي على مخسمائة بليون جنم  بعضها أكرب من الشمس بعد  

مر ة . وما درب التب انة هذه إال   واحدة من مائة ومخسني ألف جمر ٍة يف العنقود اجملري الذي 
تنتمي إليه . وأن املكَتشف من العناقيد هو مئات اآلالف حبيث أن مراكز البحث الفلكي 

 علميٍة مؤك دٍة عنها . وإن  أعرضت عن رسم خرائط هلا وترقيمها لكثرهتا ولعدم وجود معطياتٍ 
كل  هذا اجملموع  ال يشك ل إال  مثل نقطٍة يف صفحة الورقة اليت بني يديك من الكون املمكن 
رصده . وإن بعد هذا الكون كوٌن جماوٌر لصيٌق به له نظاٌم خمتلٌف ، وهكذا تتالصق 

ًا حلٍد مقرٍف إذا الوجودات واألكوان احملتملة . وإن سرعة الضوء الفائقة هي سرعٌة بطيئ ٌة جد 
قيست أببعاد اجملرات ألن الضوء حيتاج إىل مائة ومخسني مليون سنة ليصل بني جمرتني يف 

 العنقود اجملري . 
الرابعة : إن هلذه اجملر ات أنظمة مشسية خمتلفة وكواكب تدور حوهلا ، وهلا أعماٌر  

مع جمر ات كاملة من الطرف اآلخر . خمتلفةٌ وإهنا تنتهي ومتوت وتنكبس مادهتا مث خترج من الق
 وإذن فالعلم احلديث خيالف نظرية أبدي ة احلركة يف األفالك أو سرمدي ة األجرام . 

                                                
 / الفارايب . 46ينة الفاضلة . / آراء أهل املد  (2)

 . 51القرآن الكرمي / سورة الكهف / آية   (3)
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 –احلجم واإلضاءة  –اخلامسة : إن هؤالء قاسوا األشياء على الرؤية البصري ة   
نهم بينما هي فلذلك قد م الفارايب زحل واملشرتي واملريخ على الشمس ألنه ظن  أهنا أقرب م

مركز حركة اجملموعة كلها وهي أبعدها عن األرض . يف حني أخ ر القمر لكرب حجمه وقل ة 
 إضاءته فجاء موافقاً لألبعاد مبحض الصدفة . 

وا يف احلركة املعاكسة اليت تظهر للسي ارات فحاولوا تفسريها   السادسة : إهنم حتري 
ة الدورانية لألرض معهم حول الشمس ، فهي فلسفيًا بينما هي ظاهرة طبيعية سببها احلرك

تتخط ى نقطًة معي نًة يف مدارها فيظهر أن املشرتي مثاًل يرتاجع عن سريه ويتحر ك من الغرب 
 إىل الشرق . 

السابعة : إهنم ومع جهلهم هبذا العامل استكربوا على ما جاء به الرسل من معلومات  
د العوامل و  أهنا ابأللوف ، وأن تلك الكواكب املرئية يف عن الكون . فقد ذكر الرسل تعد 

السماء ما هي إال  عوامل كهذا العامل وقد ذكروا أرقاما كبريًة جدًا إىل درجةِّ التناقض مع نظرية 
بطليموس ، ومع ذلك فقد متس ك ابن رشد والفارايب وابن سينا والكندي والغزايل هبذه 

وس مع الكتاب والسن ة على الفقهاء النظرية ، وانعكست مرب رات مالئمة أفكار بطليم
 والفالسفة واملتكل مني وأهل الفلك كالطوسي وغريه .

الثامنة : إن اجلدد من الدارسني وهم املوضوع الذي ذكره سيادتكم مل خيرجوا من  
 دائرة بطليموس ولو فتحَت هلم مكاتب يف وكالة انسا للفضاء ! فلتكن مطمئن اً سيدي الرئيـس 

 أين علمت أهنم لن خيرجوا عن تلك الدائرة ؟ الرئيـس : ومن
املغريب : ألهنم داخل قب ة بطليموس الفلكية فإذا ذهبت هبم إىل عواصم الفضاء فلن تذهب 
هبم إال  وهم داخل القب ة ! . إن الدارسني للفلسفة سيدي الرئيـس هم يف قسم اآلداب أو 

فيه جيمعون كل  علوم عصرهم . ففي احلوزات الدينية ، وقد ذهب الزمان الذي كان العلماء 
هذا الزمان كل  امرئ مشغوٌل بعلمه ، ومل ا كانت الفلسفة قد توق فت عند أولئك الرجال ، 
فالفلك الذي يسري مع الفلسفة هو فلك ذلك الزمان ال فلك وكالة انسا للفضاء ! . لذا فال 

بن رشد جاء مبا جاء به تعجب إذا ما ظهر دارٌس كبرٌي يف بغداد أو القاهرة يفخر أبن ا
ًا يف دراسة النصوص الفلكية آلخر الرسل واليت  بطليموس ! ولو كان ابن رشد مهماًل جد 
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د العوامل وت ناقض بطليموس . ذلك ألن هذا الدارس له بدن القرن العشرين  تؤك د على تعد 
 وعقل القرون املاضية . 

ب يل مثاًل للصراع بني املتكل مني الرئيـس : بشرت بكل شر ووفقت لكل  كرب وبالء ، فاضر 
 والفالسفة يكون خامتًة هلذا اإلشكال حىت ندخل يف إشكال آخر من إشكاالت خلق العامل . 

املغريب : إن مثلهم مثل رجلني اتفق إن تواجدا يف ظالم حالك . أرادا إيقاد حطب من هشيٍم 
قد احلطب حىت ي صبُّ عليه زجٍل فجاءمها اثلث ومن طبعه أن يرى يف الظالم فقال : ال يت  

الزيت ، فهااتن قاروراتن يف إحدامها زيت وف األخرى ماء لتشربوا منه مث اختفى ، فأمضيا 
الليل كل ه يتجادالن يف القارورتني اي تهما الزيت وأي تهما املاء ، فلم يوقدا ومل يشراب ومل يتحر كا 

 عم موضعهما قيد أمنلٍة ومل يناما الليل كله . 
 س : فما كان من أمرمها بعد  ؟ الرئيـ

املغريب : لو قد انبلج الصبح لوجدا القارورتني خاليتني ، وكان اهلشيم اجلزل سيت قد من غري 
 الزيت ولو بشيٍء من شعاع الشمس . 

 الرئيـس : فليغري  املشرقي شيئاً يف هذا املثل حىت يكون فيه للرسل موضع . 
ن قد جاءمها يف عني الوقت الذي جاء فيه الثالث املشرقي : السمع والطاعة سيدي : وكا

رجل رابٌع وكان من طبعه أن يرى يف الظالم أيضًا فقال هلما : اتبعوين فإين أرى يف الظالم ، 
ولستم يف حاجٍة إىل احلطب والنار وال إىل املاء ، فالنهر على بعد خطوات  وصاحبكم خمادٌع 

ا أنت املخادع . فقال : أفرأيتم صاحبكم وقد مر  . فقاال : عجبًا وكيف ترى يف الظالم ؟ إمن
وا  ومل يوقِّد انرًا ؟ فقاال : وإنه لناصٌح لنا فقد قال ما     عليه وتركنا ومضى . فلما رآهم غري 
طرفاً من االحتجاج قال : والذي ميضي ال يلزمه شيء واملتبوع يلزمه أن يريكم الطريق خطوة 

ن يكون خمادعًا والذي ألزم نفسه أحق  أبن يكون من بعد خطوة ، فالذي ميضي أحق  أب
صادقًا . قاال : فإان  ال أنمنك على أنفسنا ألنك ترى يف الظالم وال نرى ، فلعل ك تقول 
سريوا خلفي فتعرَب ونقع  يف جبٍ  أو حفريٍة !! . قال : فلذلك ال أقول لكما تقد ما أمامي 

ن ما ورائي يكون منريًا إال  أن إيريبكما توق فا ف ألنكم ال ترون شيئًا كما أرى ، فإذا رأيتم ما
تتخل فوا كثريًا عامدين أو تنكصوا على أعقابكم . فقاال : وأنت تشرتط  كيف نسري خلفك ؟ 
ال وهللا إن صاحبنا الذي مضى أحق  ابإلتباع ألنه مل ميل علينا شرطاً . قال : أو يثقل عليكم 
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 شرطي . قاال : يثقل علينا املسري والرؤية بشرطهما هذا الشرط ، إنه شرط املسري والرؤية ال
هذا ! . قال : إذن يثقل عليكم املسري والرؤية ال الشرط ، ألنه ال رؤية من غري شرط . قاال 
: صاحبنا وعدان الرؤية من غري شرط . قال : صاحبكم وضع بينكم الشرط من غري رؤية . 

أكثر ما جتادل .قال : وال حاجة للفقه ، فأنتم  قاال : ال نفقه كثريًا مما تقوله اآلن ! وما
فانتظروه حىت يذهب ، … ين سائٌر أمامكما إتريدون  السري يف الظلمة والرؤية فاتبعوين ف

فلما رأوه ال يبارح مكانه ويدعوهم قاال : بل نتشاور ، فقال األول : ما خالصنا اي أخي من 
لثاين : أرأيت حينما قلنا ال نفقه ما تقول هذا الرجل سينقضي الليل وهو جيادلنا !! فقال ا

قَنا فاخلالص يف هذا األمر _ وإين مثلك آلسف على ما مضى من الليل !! فقال األول :  صدَّ
وكيف ذلك ؟ فقال الثاين : نسخر منه فإن ذلك أمتع وآنس لنا من جلوسنا ، نسري خلفه 

الطريق .. وهللا هتنا عنك .. فإن كان ونتوه عنه فنرجع إىل موضعنا األول ونقول وهللا ما رأينا 
ال يعلم ما يف قلوبنا سخران منه وإن كان يعلم عذبناه فإنه ال يقدر على تكذيبنا ، مث نسري 
قلياًل ونرجع كل  مر ٍة ، وخالل سريان نرى ما نريد ان نراه من أمر القارورتني واحلطب ، 

ب كل ها . فأخذا يف ذلك شطرًا من وخالل رجوعنا نتحد ث عنه ونكون بذلك قد مجعنا املطال
الليل حىت إذا مضى الرجل عادا يتسامران وافتعال جدااًل عن القارورتني مبا يوحي للنظر أهنما 
يريدان الرؤية حبقٍ  . وكان الرجل قبل أن ميضي قد قال : حقيٌق علي  أن أوصيكما وأحذركما 

كما سراجني يت قدان من غري انر إن شئتم أن . قاال : أي  وصي ٍة وأي  حتذيٍر ؟ قال : إين اترٌك ل
خترجا من هذه الظلمة وإذا أوقدمتا أاًي منهما إت قد اآلخر فأانرا ما بني أيديكما وما خلفكما . 
فلما رأاي أنه يريد أن يود عهما جترائ ابلقول : وإن مل نفعل ؟ قال : إذن يستعر  احلطب اجلزل 

من الفجر . فلما مضى كان جداهلما عن أي  على حني غفلًة منكما فيحرقكما قريباً 
 السراجني يوقد أوالً قد اختلط جبداهلما عن القارورتني فأمضيا الليل كل ه على ذلك احلال . 

 الرئيـس : فما عملك اآلن مع هذين الرجلني ؟ 
املشرقي : عملي أن أمد  بطول الليل ما استطعت ، فإنه ميتد  مع امتداد جداهلما حىت ال 

 الفجر .  يقرتب
الرئيـس : ون قت لكل  شرٍ  مستقر وحنٍس مستمر . فاخربين عن عل ة اخللق بني احلدوث على 

 قول بعضهم واإلمكان على قول البعض اآلخر . 
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املشرقي : كان بعضهم يقول أن حاجة احملداثت إىل امل حدِّث هي احلدوث . إذ ملا كان لكل  
دثه هي حاجة حدوث . فقال هلم  حادث حمدِّث فإن حاجة هذا العامل احملَدث إىل من حي 

البعض اآلخر : إذن تنتفي حاجة العامل إىل هللا بعد إن أحدثه ، إذ يبقى احملَدث بعد حمدِّثه 
مثلما يبقى البناء بعد الذي بناه ، وتنتفي حاجة العامل إىل هللا بعد إن أوجده مثلما تنتفي 

إىل هذا االعرتاض بعد أخٍذ وردٍ  ، فعدلوا عنه إىل حاجة البناء إىل الباين . ويظهر أهنم أذعنوا 
 القول أبن احلاجة هي حاجة إمكان ! 
 الرئيـس : وأراك تتعج ب من فعلهم ؟ 

املشرقي : وكيف ال أتعج ب من فعلهم وقد ابتدءوا مبا هو قريٌب من احلق  وانتهوا إىل الباطل 
كره أعاظم الفالسفة وكر روا فيه ؟ . ذلك ألن االعرتاض املذكور هو اعرتاٌض مضحٌك وإن ذ 

مثال البناء والباين يف كتبهم . فالبناء والباين مها يف شركٍة مع ما كان حاداًث من قبل وهو 
 موضوع البحث فال َيصل ح مثااًل أبي ة حال . 

 الرئيـس : وكيف ذلك ؟ 
بيعة فهو يستخدم املشرقي : ذلك أن الباين إذا بىن فإمنا يبين وفق سنن وقوانني عاملٍة يف الط

عل ة ماسكة للبناء قائمة وموجودة ، فإذا هلك الباين بقي البناء ممسوكًا هبذه القوى وعل ة 
إحداثه هبذا اهليكل هي غري عل ة بقاءه ممسوكًا فرتة أطول وهي غري عل ة وجود مواد البناء من 

 أخرى وقوانني إذ صنعها هبذه الصورة قوٌم آخرون ، واستعملوا هلا علالً … جصٍ  وطابوق 
ماسكًة . وكل  ذلك خمتلٌف عن عل ة وجود الرمل والرتاب والنار واملاء ، وهي املواد اليت صنع 

فإن وجودها هبذه الصور املختلفة له علٌل قدميٌة يف الطبيعة وفق … منها الص ن اع تلك املواد 
ن مل يكن موجودًا بينما البحث هو عن عل ة وجود العامل بعد إ… سنن وقوانني أخرى وهكذا 

أي عل ة الوجود من عدم !! وهو ينطوي على أمرين : اإلجياد بعد العدم واستمرار الوجود . 
فقول األوائل أن العل ة هي احلدوث إمنا معناه احلدوث نفسه ولفظ احلدوث ينطوي على 

لشيء احلوادث املتصلة وغري املنقطعة فهو ينطوي على احلركة إذ لو توق فت احلركة انعدم ا
ألن كل  موجود دائم احلركة ، فال بد  من حمدِّث دائم . فانظر إىل تفاهة االعرتاض إذن حينما 
يقال إذا حدث احلادث مل يبق مربٌر لوجود احملدِّث ، بينما احلدوث هو تعل ٌق دائٌم ابحملدِّث 

 حينما يكون الكالم عن الوجود أبسره . 
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؟ أهو سوء فهمهم األوائل أو  سوء استعمال  الرئيـس : فما الذي جعلهم يذعنون لالعرتاض
 األوائل للحدوث . 

املشرقي : إمنا هو سوء استعمال األوائل للحدوث ! ألهنم أرادوا به حصول الشيء بعد إن مل 
يكن حاصاًل وكان تصو رهم لألمر هو كما حيصل البناء من الباين منذ البداية وقبل أن أييت 

 املتأخرون . 
 نت جتعلهم يصيبوا التسمية دون املفهوم ومبحض الصدفة السعيدة ! الرئيـس : إذن فأ

 املشرقي : متاماً ولذلك أذعن املتكل مون للفالسفة ألهنم اشرتكوا يف هذا الفهم . 
 الرئيـس : فما هو احلل الذي وضعه الفالسفة بديالً للحدوث ؟ 

دوث فأوقعوهم يف مأزٍق املشرقي : وضعوا هلم احلل القائم على ) اإلمكان ( بداًل من احل
د ججديٍد . فقد قالوا : إن ارتباط العامل ابخلالق هو ارتباط إمكان ألن العامل ممكن أن يو 

وممكن أن ال يوجد بصورٍة دائمٍة . فلكي يبقى موجودًا فال بد  له من موجٍد دائٍم . وإذن 
كان . ومن هنا أوقعوهم فارتباط العامل ابلذي أوجده من الالإمكان إىل اإلمكان هو ارتباط إم

يف مأزقني اكتشفوا أحدمها وخفي عليهم اآلخر . أما األول فهو قوهلم إبمكان العامل ، فإن 
إخراجه إىل اإلمكان من ضد ه يستلزم انتفاء ضد ه . فأصبح العامل وسائر املوجودات معدومة 

كندي الذي األضداد ومتصفة بنفس صفات هللا . وذلك هو قول ابن سينا والفارايب وال
ذكرته لسيادتكم يف اجمللس السابق وهو ما خفي عليهم أو تغافلوا عنه . وأما الثاين فهو 
قوهلم أن العامل مستدمي يف الزمان ، وهو زمان مطلق قبل إجياد العامل وإذن فالعامل موجود منذ 

ابلذات دون األزل . ولكي ال يكون العامل نفسه إهلًا آخر ابتدع الفالسفة فكرة تقد م هللا  
الزمان ، وهو األمر الذي اكتشفه املتكلمون وحاولوا جاهدين التخل ص منه من غري جدوى . 
وقد أسس الفالسفة ألزلية العامل أتسيسات مرتبطة ابلفكرة من أو هلا ات فق عليها املتكلمون 

 معهم فلم يقدروا بعد ذلك على الفكاك من أسرهم . 
 يضع املرء فيه نفسه أبيدي اخلصم . اضرب يل مثاًل هلذا األسر الذي 

املشرقي : نعم سأضرب لك مثاًل من الفكر نفسه املرتبط ابلدين . فقد قال خصوم الدين 
ألهله : أبي ِّ شيء خيتلف هذا الكتاب املنزل ابعتباره آخر الكتب السماوية عن لغة العرب ، 

 وال سجٍع وال خطابٍة وال إنشاٍء . فأان  نراه خمالفًا لقواعدهم وأساليبهم فما هو بشعٍر وال نثرٍ 
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وبداًل من أن يقولوا نعم إنه كتاب اإلله املختلف يف كل  شيء عن كالم املألوه وأنه ال يشبهه 
يف شيء إال  يف كونه من نفس احلروف ، قالوا : كذبتم وأجرمتم ! إمنا جاء أبساليب العرب 

م وعلى مقتضى قواعدهم . فقال اخلصوم : صدقتم وهل نريد  غري ذلك ! إذن فنحن نقد 
ونؤخر يف كالمنا فسوف نقد ر تقدميًا وأتخريًا يف كالمه وحنن حنذف وخنتصر وسوف حنذف 
ر احملذوفات يف كالمه ، وحنن حنشو اجلملة أبلفاٍظ زائدٍة وسوف نقد ر ألفاظًا  وخنتصر ونقد 

لعبارات على التكرار مزيدًة يف كالمه ، وحنن نكر ر من غريما سبٍب وجيٍه وسوف حنمل أكثر ا
. وما زالوا يضعون فيه ما جرت عليه األلسن حىت أخرجوه من حد ِّ كالم اخلالق إىل حد  كالم 
املخلوق ومحلوهم على أن يبدءوا هم بذلك ، فعمل العلماء بنصائح الذين أوحينا هلم كل  

نوا ذلك حىت أس سوا له قواعد وأحكام ، ومجعوا كالمهم وكالمه يف حكٍم واحٍد .  حىت إذا متك 
منهم قال اخلصوم : فأين اإلعجاز فيه ؟ فأبلسوا فهم ال ينطقون . مث سألت العام ة  : فكيف 
نعلم أنه كتاب هللا ؟ وما الفرق بينه وبني غريه من الكالم ؟ فضحك العلماء على العام ة 

َوال بعدما ضحكوا على أنفسهم وقالوا : تعلمون ذلك من تواتره عن صاحب الرسالة ! أ
تؤمنون بصاحب الرسالة ؟ . وتناسوا أن صاحب الرسالة إمنا كان برهانه على صدقه هو كالم 

 هللا وليس هو الربهان  على صح ة كالم هللا ، فارتد  الناس سر اً وآمنوا جهرًا . 
 الرئيـس : وفقتم جلميع الشرور فما كان من أمر الفالسفة واملتكلمني بعد ذلك ؟ 

ان املتكلمون قد أذعنوا للفالسفة ابن عل ة احلدوث ال تستلزم دوام احلاجة املشرقي : مل ا ك
إىل امل حدِّث ) ابلكسر ( ، وات فقوا معهم على أن األشياء احملَدثة ممكنة الوجود وأن ظهورها 
وا طريقتهم فيما بعد من تقسيم األشياء إىل قدمي وحادٍث إىل  هو إلنتفاء أضدادها ، فقد غري 

 هو ممكن وواجب ، واعرتفوا أن عل ة الوجود هي اإلمكان غري مبالني مبسالة تقسيٍم جديدٍ 
األضداد إىل هذا اليوم إذ مل ينتبه هلا أحد إىل هذه الساعة . ولكنهم بعد جدٍل طويٍل وعقيٍم 
أقر وا بذلك كارهني غري راضني عن أزلية املوجودات واليت هي حتصيل حاصل للقول 

د د لإلمكان . لكن ) صدر الدين الشريازي ( مجع بني اإلثنني حبيث ابإلمكان هبذا املعىن احمل
ختفى أزلية العامل ، وذلك من خالل حتويل عل ة الوجود إىل احلركة أي إىل إمكان الوجود ال 

 اإلمكان عموماً . 
 الرئيـس : فما الفرق بينهما ؟  
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 عنه أبدًا ال ابلزمان وحده بل املشرقي : الفرق أنه رس خ ارتباط العامل خبالقه حبيث ال ينفك  
وابلظهور أيضاً . ولذلك اخذ الشريازي بنظرية الفيض للفارايب وابن سينا وابلعقل الفع ال هلما 
ب إىل أرسطو وإن   وأخذ ابملاهية واهليوىل وأخذ مبا نسب إىل أفالطون وأرسطو وأخذ مبا ن سِّ

به ابن عريب مؤس س الوثنية الدينية ،  كان  ابطالً مثل كتاب ) أتولوجيا ( ، وأخذ بكل  ما جاء
وأخذ مبقوالت املتصو فة ، وأخذ ابلنصوص املنز لة ونصوص األولياء ، فكان حيمل أسفارًا 
مثقلًة ابألفكار يف كتابه ) األسفار ( . ومن هنا جتاوز مرحلة  االعتذار اليت دأب عليها 

 ما دام يقضم حيثما حل . ولكي . فلديه لكل  معضلٍة حلٌّ (1)الشيخ ابن سينا يف ) الشفاء (
ال تنكشف أسرار هذا التخليط فعل كما فعل الغزايل وابن عريب من قبل حينما يقوم 
ابستالب نفس املتلقي وروحه ابإلحياء إليه بزخارف القول من أن ما سوف يذكره هو ) نفحٌة 

( من أعرض عنه كفر  إهليٌة ( أو ) حكمٌة ربوبيٌة ( أو ) سٌر عرشيٌّ ( أو ) فصٌّ من الكرسي
وذاق وابل أمره . وتسري هذه اإلحياءات جنبًا إىل جنٍب مع التحذير والتهديد والوعد 
والوعيد من االرتكاس ابجلهاالت أو البقاء يف الظلمات وذلك هو عني الطريق الذي أوحينا 

 .  به إىل علماء اللغة فأخذ به الفارايب ومن بعده الزملكاين ، وكان النجاح حليفهما
 الرئيـس : فأين يكمن اخلطأ يف هذا املبحث ؟ 

املشرقي : إنه يكمن يف كل  لفٍظ له عالقة هبذا املبحث مثل الوجود ، العدم ، إرادة هللا ، 
إىل آخرها . فإن لكل  لفٍظ منها داللة … مشيئته ، الزمان ، املكان ، العل ة ، املعلول 

التفسري والنقد والفلسفة سواء بسواء . إهنم خيرجون عنها خالل البحث كما هو ديدهنم يف 
يبحثون عن ارتباط العامل خبالقه وابلطبع يستحيل استخراج عالقة غري عل ية بني شيئني وفق 
قوانني الوجود الذي ترتبط فبه األشياء كعل ة ومعلول ، مث تنطبق هذه العالقة على الوجود من 

 خمتلفة حتمًا عن العالقة بني األشياء بعضها خارجه قبل إجياده . فالعالقة بني هللا والعامل
ببعض ، ولو صح ت عالقة من هذا النوع لكان اإلله واملألوه سواًء ، ولكان سيضيع الفرق 
بني هللا والعامل . أال ترى أن اجلميع اضطر وا يف النهاية إىل توليد العامل من هللا ومس وه صدورًا 

ل الوسيط بني هللا والعامل والذي يعمل عندهم مبثابةِّ أزيلٍ  عنه أو فيضًا ؟ أو مسوه ابلعقل الفع ا

                                                
 . 16الشواهد الربوبية /   (1)
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ثون عن الوجود  صدر عنه وجود العامل ؟ وذلك حىت يتم  التشابه بينهما . أال تراهم يتحد 
ويريدون به وجود هللا ووجود العامل ؟ أال تراهم يثبتون وجود هللا عن طريق مبدأ العل ية 

وٍل عل ة فإذا كانت العل ة معلولة بذاهتا فهو املطلوب وأال  والتسلسل ؟ . . يقولون : لكل  معل
تسلسل األمر فال جند عل ة غري معلولة وهذا ابطٌل . وإذن فال بد  من عل ٍة غري معلولٍة هي هللا 
. ففي هذا الربهان جعلوا هللا شيئًا من األشياء وعل ًة يف آخر العلل ال خيتلف عنها إال  بكونه 

. ومن هنا حصل له التشبيه واملثل . وقد اعرتض عليهم ) املاديون ( إذ  غري معلوٍل لغريه
ين  قالوا : إن السؤال عن العل ة األوىل  ال معىن له ألن التفسري العل ي أو السبيب يستلزم حد 
ارتبطا ببعضهما مها العل ة واملعلول ، فعبارة ) العل ة األوىل ( فيها تناقض يف احلدود ، إذ أن 

ًا واحدًا فال ميكن أن تكون مفردة ) ع ين ومفردة ) أوىل ( تستلزم حد  ل ة ( وحدها تستلزم حد 
 أوىل وتكون عل ة  يف عني الوقت .

 الرئيـس : فاشرح العبارة األخرية لالعرتاض املادي وفقت لكل  شر . 
)  املشرقي : املقصود أن األول ) هللا ( جيب أن يكون غنيًا بنفسه عن كل  شيء ، فإذا قلتَ 

عل ة ( استلزم وجود طرٍف آخر هو ) املعلول ( وإذا قلَت ) أوىل ( وعنيَت به التفر د تناقض 
لفظ ) أوىل ( مع لفظ ) عل ة ( . وهو كما ترى ليس اعرتاضًا على دليل العل ة والتسلسل 
وحده ، اعرتاٌض ينسف الصدور والفيض واهليوىل والعقل الفع ال وأزلي ة العامل مع تقدم هللا 
ابلذات أو قدم بعض صفاته دون بعض ، وينسف كذلك مباحثهم عن األين والزمان 

 والكيف دفعًة واحدًة .  
 الرئيـس : فكيف أجابوا على هذا االعرتاض ؟ 

املشرقي : كان إبمكاهنم استغالل هذا التنبيه  والت خل ي عن االستمرار يف مبدأ العل ية واحلكم 
 ولكنهم مل يفعلوا . فمثل هذه  اإلشارة تقر ر أن املعرتض به على العالقة بني هللا والعامل

يتوج ب عليه اإلميان ابهلل بصورٍة أفضل أوضح من إميان أولئك الذين آمنوا به عن طريق مبدأ 
العل ية . إذ مل ا كان كل  شيء يف الوجود مرتبط آبخر وال ميكن تصو ر جزء منه مستقاًل بذاته 

إذن وجوٍد مقهوٍر والذي يظهر فيه من هللا هو القه ارية ال غري . إي غري مؤث ر وال متأثر ، فهو 
أن العل ية تثبت كونه منفعاًل كل ه مجلًة واحدًة وله فاعٌل . فالعل ية تثبت انفعاله لفاعل ولكنها 

ألن  احلديث عن كيفية انفعاله هو  –ال تظهر اسلوب الفعل ، فهذا خارج عن قانوهنا 
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ال من داخله . وهذا هو منطق العالقة بني  هللا والعامل ، إذ يستطيع حديث من خارج الوجود 
العامَل أن يدرك نفسه إىل أدق  التفاصيل ويدرك أنه منفعٌل ولكن من احملال أن خيرج من جلده 
ليدرك كيف انفعل ! إذ لو كان مبقدوره أن يفعل ذلك ملا كان منفعاًل أصاًل . ومعىن هذا 

يناقض اإلقرار ابنفعاله خالفًا جلميع أجزاءه بعضها عن بعض .  البحث عن كيفية انفعاله
 وسبب ذلك هو أن انفعاله هو عني إجياده . 

 الرئيـس : إذن فقد كفر كل  الذين أرادوا أن يعرفوا كيف انفعل  ! . . . علموا أم مل يعلموا 
 املشرقي : نعم . 

 الرئيـس : وفقتم لكل  شر فكيف كان جواب املتكل مني ؟ 
ان  املشرقي : قالوا : ) من قال أن كلمة عل ة تستلزم عل ًة قبلها ؟ ! وإمنا تتطل ب معلواًل فاحلد 
متوف ران معًا يف فرضية ) العل ة األوىل ( ألن العل ة األوىل هلا معلوهلا الذي نشأ منها وللمعلول 

سيدي الرئيـس فهذا هو  . وكما ترى(1)عل ته األوىل ال يتطل ب املعلول دائماً معلواًل ينشأ منه (
أحدث  النصوص وليست له أدّن عالقٍة ابالعرتاض وال جييب عليه ، بل يؤك د نشوء العامل 
من ) هللا ( وليس نشوء العامل أبمر هللا . فاالعرتاض يتحد ث عن التالزم بني العل ة ومعلوهلا 

واب ينفي أن تكون الذي بعدها والغري جائٍز على الغين بذاته عن املعلوالت من بعده واجل
للعل ة عل ة قبلها ويؤك د التالزم بني العل ة ومعلوهلا !! فأيُّ منطٍق هذا  الذي يقول أن املعلول 
يدرك عل ته مع أن عل ته هي عل ة إجياد ال أي  فعٍل آخر ؟ لكن الفالسفة واملتكلمني واملتصو فة 

عم الفارايب قائاًل : ) يفيض من أصر وا على إمكانية إدراك املوجد من قبل املوجود وكذلك ز 
األول ) أي هللا ( وجود الثاين وهو جوهر غري متجس م أصاًل وال يف مادة فهو يعقل األول 

. أال تراه  جعل هللا اثين  اثنني يف  بدء التكوين كالمها يعقل نفسه ويعقل (2)ويعقل ذاته (
يع الفالسفة واملتكلمني اآلخر وكالمها غري متجس م أصاًل وال يف مادة ؟ وعلى ذلك مج

واملتصو فة ، بل استعمل الفقهاء أنفسهم اصطالح الفيض هبذا املعىن يف شروحهم وتفاسريهم 

                                                
 . 305فلسفتنا /   (1)
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. فأي  شيٍء أكثر من ذلك يبعث السرور يف نفسك سيدي الرئيـس وأنت ترى تعد د اآلهلة يف 
 طي ات التوحيد ؟  

 رون على إدراك هللا ؟ الرئيـس : فأيُّ شيٍء دفعهم إىل أن يزعموا أهنم قاد
املشرقي : الذي دفعهم إىل ذلك هو حبُّ ذواهتم أكثر من حب ِّهم هلل فرغبوا يف أن يتشب هوا به 
ويت صفوا بصفاته ولو من بعيد مع ما أَملوه من تقديس الع امة هلم والتمي ز على اآلخرين 

ن يتوخ وا الغموض بدعوى انكشاف احلقائق على أيديهم ، ولذلك اعتمدوا طريقتني : إما أ
ثوا بوضوح ولكن بلهجةِّ املستيقن واملغرور فيحشو سطوره  والتلبيس يف األقوال وأما أن يتحد 
من عبارات االفتخار واإلحياء ابنفراده ابلكشف مع شيٍء من التهديد والوعيد وشيٍء من 

ريق الثاين التشك ي من أهل اجلهاالت . فأخذ ابلطريق األول املتكلمون والفالسفة وأخذ ابلط
 املتصو فة وأهل الطريقة .

ل   الرئيـس : قد رأينا الفالسفة واملتكل مني فاضرب يل مثااًل من أصحاب الطريقة املتصو فة حي 
 عني خملوقاته .  –كما ذكرَت من قبل   –فيه املتصو ف نفسه شريكاً هلل يف صفاته وجيعله 

لكرمي اجليلي ( امللق ب ابلعارف ابهلل وهو املشرقي : مسعاً وطاعًة سيدي : فمن األتباع ) عبد ا
واحد من عشراتٍ  أذكره لك كنموذٍج تقيس عليه أشباهه ، له كتب منها ) الكماالت اإلهلية 
( و ) مراتب الوجود ( و ) قاب قوسني ( و ) املناظر اإلهلية ( ، وهي عناوين كما ترى 

ووالزجناين والسهروردي والداماد مشاهبة لعناوين اآلخرين كالشريازي وابن عريب والغزايل 
وغريهم وفيها صفٌة مشرتكٌة توحي ابلكشف واإلط الع على امللكوت واملأل األعلى وأسرار 

اخللق وصفات اخلالق مما عجز عنه الناس وكل ت العقول . فأول شيء تالحظه يف عنوان كتابه        
ن معرفة حقيقة ) كل  موجود ( ) مراتب الوجود وحقيقة كل  موجود ( ما يوحي به العنوان م

نه عندهم هو عني الوجود . هذا العنوان الضخم مع أن الكتاب مبا يف ذلك خالق الوجود أل
هو مخسة وأربعني صفحة من القطع الصغري . واألمر اآلخر هو االفتتاح حيث قال : ) 

ال وال انفصال وأشهد أن ال إله إال  هللا الظاهر بكل  موجود بكماله من غري حلول و ال اتص
(. فالقارئ يظن  أن ظهوره بكل  موجوٍد من حيث كون املوجود متعل ق ابلفناء بينما مراده 
الظهور الفعلي من غري اتصال وال انفصال فهو عني األشياء . فلما قس م الوجود إىل مراتب 

عني هي متنز لة من األعلى إىل األسفل جعل ذات هللا أول  مرتبة فيها وجعل املرتبة األرب
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اإلنسان مث  قو س هذا اخلط فرجع اإلنسان ليكون هو هللا من الطرف اآلخر فلم يفعل سبينوزا 
وال هوسرل شيئاً أزيد مما فعله الرجل ومل يفعل أجنلز بعد ذلك شيئاً أزيد مما منه حينما قال : 

السرمدية . أن الوجود مشحون بقو ته الذاتية وأن اجلدل املتناقض هو حمر كه الوحيد وعل ته 
والفرق الوحيد هو أن أجنلز أشرف من أولئك إذ جعل نفسه واحدًا من تلك املوجودات اليت 
يقضي عليها جدل املتناقضات ، أما املتصوفة فأهنم زعموا كالفالسفة أن حمر ك هذا الوجود 
هو اإلنسان ، وليس هو كل  إنسان ، بل الذي فهم سر  الوجود كما فهموه ، فكتبوا 

ألن هللا الذي أنكره ماركس  –م شهادة ابخللود واأللوهية والبقاء خالفًا لبقي ة اخللق ألنفسه
 أصالً حل  فيهم .

 الرئيـس : وكيف ذلك ؟ 
املشرقي : ملا قس م الوجود إىل مراتب مل يكن هللا يف هذا التقسيم أول موجود وحسب ، بل  

 كان مقس ماً هو اآلخر إىل مراتب يف وجوده :
 اتب : الذات اإلهلية .فأول املر  

 والثانية : األحـديـة .        
 والثالثة : الواحـديـة .       
والرابعة: األلـوهيـة . وهذه هي مرتبة ظهور األشياء وهي كما قال : ) من هذه  احلضرة        

 تتعني  الكثرة ( 
 واخلامسة : الرمحـانيـة .        
 والسادسة : الربـوبيـة .       

 والسابعة : املـالكيــة .      
 والثامنة : األمساء والصفات النفسية .       
والتاسعة : هي اجلالليـة .وإذا كان املرء يظن  أهنا صفات هللا فهو واهم . ألن الكثرة       

ابتدأت من األلوهية وهي املرتبة الرابعة . وإذن فكل  ما بعدها هي صفات مشرتكة بني اخلالق 
علمًا أنه مل أيت بصفة اخلالق ومل يذكرها مطلقًا من جمموع الصفات ألهنا خمالفة  واملخلوق .

لفكرة التقسيم . قال : ) املرتبة الثامنة هي الصفات واألمساء النفسية وهي أربعة ال يتعني  
 ملخلوٍق كمال الذات إال  هبا ( . 
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 والعاشرة : اجلمـاليـة .    
 علية .واحلادية عشر :  األمساء الف    
والثانية عشر :  هي عامل اإلمكان وهي آخر التنز الت اإلهلية والعقل األول أول التنز الت     

. 
 والثالثة عشر :  العقل األول .     
 والرابعة عشر :  الروح األعظم .     
 واخلامسة عشر :  العرش .     
 والسادسة عشر :  الكرسي .     
 .  والسابعة عشر :  املالئكة    

وهكذا إىل املرتبة التاسعة والثالثني : وهي احليواانت واملرتبة األربعني وهي اإلنسان فقال … 
: ) وابإلنسان  مت ت مراتب الوجود وكمل العامل وظهر احلق  تعاىل ( مث قال : )  فاإلنسان هو 

عشرة ( وهو  احلق  وهو الذات ) أي املرتبة األوىل ( وهو الصفات ) أي املراتب من مثانية إىل
إىل قوله ) وهو … ( وهو … العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو امللك وهو 

احلق  وهو اخللق وهو احلادث وهو القدمي ، فلله در  من عرف نفسه معرفيت إايها ألنه عرف 
ة يف . أفرأيت سيدي كيف أبدلنا طريق الذل  واهلوان واإلقرار ابلعبودي  ( 1)رب ه معرفته لنفسه (

عقول هؤالء إىل الطريق املناقض : طريق املشاركة مع هللا يف صفاته ليكون هو الذات وهو 
إىل آخر الصفات والتجل يات ؟ وقد خدمنا يف ذلك مقولة … احلق  وهو العرش وهو النور 

أحد الرسل : ) من عرف نفسه فقد عرف رب ه ( .  فلهذه املقولة معنيان : ما أراده ذلك 
نه أحد األولياء بقوله : من عرف أنه خرج من طريق البول مرتني وأن نصفه ممتلئ الرسول وبي  

ابلغائٍط وأنه يستحيل إىل جيفٍة ، فمن عرف ذلك عرف أن الرب  ال ميكن أن ي عَرف . وهو 
فهم ال يقبله إال  املقر  ابلواقع املوضوعي لألشياء . وهلا معىًن آخر هو ما أردانه : أن العبارة 

النفس حمل  الرب  ، لذلك أكثر املتصوفة وأهل الكشف من االستشهاد هبذه العبارة أحل ت 
أم ا تلميحًا أو تصرحيًا حىت إذا أعلن احلال ج والبسطامي واحلايف وآخرون من هذه الطبقة  

                                                
 . 42-1مراتب الوجود وحقيقة كّل موجود /   (1)
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عنها صراحًة زعم الزاعمون أن تلك شطحات من شطحات الصوفية بينما التأسيس الصويف  
فكرة عبادة الذات ابلنيابة عن عبادة هللا .  –املعىن اآلخر هلذه املقولة كل ه قائٌم على فكرة 

ومع ذلك فإن هناك تناقضًا آخر ولو هبذا املعىن : فإن املتصوفة مل يتوج هوا أىل أنفسهم 
م كما تقر ره العبارة ، بل توج هوا ملعرفة الوجود أبسره ومنه الرب  ، وزعموا أهنم  ليعرفوا رهب 

رًا : فلله در  من عرف نفسه معرفيت إايها ! فكأن   عرفوا أنفسهم كما قال هذا الشيخ مفاخِّ
معرفة هللا والوجود أبسره أهون من معرفة النفس ! بينما قر رت الكتب املنز لة أن خلق 

_ فضاًل عن أن تصح  مقارنٌة ما مع خالق (2)السماوات واألرض أكرب من خلق الناس
 السماوات واألرض .

أين هبم يرد ون عليك قولك إذا زعموا أن ما ابتدءوا به من ) األان ( يف الغرب الرئيـس : لك
 إمنا هو تطبيٌق ملقولةِّ ذلك املرسل : اعرف نفسك تعرف رب ك . 

مارد الشمال : ومن ذا حياول أن يعرف حر يته وقيده يف آٍن واحٍد ليعرف نفسه ؟ كانت تلك 
لكنهما مل يشتهرا شهرة ) هيوم (  و ) هيجل بداية على يد ) جول لكي ( و ) سكراتن ( ، 

 ( و ) نيتشه ( و ) ميكافيللي ( _ فاملشرق واملغرب ينسامها . 
الرئيـس : ال تزعجين أي ها املارد هبذه األمساء املنسي ة ! هي ا ارجتز قل يل من أنت ، هي ا ارجتزوا 

 فقد انزعجت غاية االنزعاج . 
 أن يرجتزوا لرتتفع معنوايت اجملمع الشيطاين فارجتزوا وابتدأ ) شعروا أن الرئيـس يريد منهم فعالً 

 املشرقي ( 
املشرقي : أان مبتدع فلسفة اإلشراق . أان مؤس س النفاق . أان أصل الشقاق . أان الكامن بني 

 اآلماق واألحداق . 
اعل مارد الشمال : أان مارد الشمال . أان مصطنع البلبال . أان خمرتع عبادة األصنام وج

 اإلنسان معلَّقاً ابحملال واآلمال . أان الوابل . 
املغريب : أان زعيم الغرب  . أان املوحي بقياس نفس اإلنسان على نفس الكلب . أان مؤج ج 

 احلرب . أان مصدر كل  كرب .

                                                
 . 57القرآن الكرمي / سورة غافر / آية   (2)
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 مارد اجلنوب : أان مواندو املشؤوم . أان جمز ء العلوم . أان مدم ر القروم . أان انر السموم . أان
 األان املعلوم .

الرئيـس : كل كم أجاد والفائز مواند ! لكنكم مل ختربوين بشيء عن أصل هذا املبحث ، أعين 
 إدراك وجود هللا وكيفية الربهنة على هذا الوجود . 

املغريب : إن أصله اي سيدي هو اإلدراك الذي حيد د يف البدء أسس نظرية املعرفة . اي للهول 
)ابسكال ( أن يقضي علينا لوال ديكارت العظيم الذي جعل الناس  ! تذك رت .. فقد كاد 

ينسون فلسفة ابسكال اليت نثرها يف أوراقه املبعثرة قبيل موته ومل يبق منه يف ذاكرة التالميذ 
 سوى ) أوانيه املستطرقة ( ! 

ذكره املشرقي : اي للمبالغات اليت يذكرها املغريب ! مل أيت ابسكال بشيٍء جديٍد أكثر ممل 
من قبل مائة ألف نيبٍ  . إن اإلنسان هو الذي يعيننا على نفسه ، وكل ما كانت الفكرة أسوأ  
كان تشبثه هبا أشد  ومتس كه أقوى . أال تراه هرع يؤي د كارل ماركس حينما اكتشف بذكائه 

وف الرافض لكل  القيم واملشغ –احلاد  ما يريده اإلنسان ؟ فكأين به يقول : ) أي ها األمحق 
عن أي ِّ شيٍء أيها املنحدر من الربمائيات والقرود … ابلتفلسف _ عن أي ِّ شيٍء تبحث 

العليا ؟ ال أحسبك تبحث إال  عن أصلك القدمي ، وسأجعلك كما تريد كائنًا اقتصاداًي 
حنسب قدرته احلصانية وأنخذها منه كاملًة ونسل مه علفه اليومي ، وعندئٍذ ستكون فاضاًل 

نك مع ذلك تبحث عن الدكتاتورية ، وهذا ما يهو ن األمر .. فإين أراك رغم أنفك . لك
تقد س الطواغيت يف عني الوقت الذي ترفضهم فيه ! سأجعلك إذن ) السي د القِّن ( األوحد 

وهذا ابلطبع ال ميكن أن حيدث إال  يف حالٍة واحدٍة خمتلفة عن احلالة املعتادة … يف العامل 
يف مقابلة العبد ، وهذه احلالة هي يف أن نكون كلنا سادة يف دولة اليت يكون فيها السي ِّد 

العبيد ، وأن منارس دوران كشغيلٍة دكتاتوريٍة حتسب قدرهتا احلصانية بنفسها . وأان أعلم أيضًا 
ًا ، فليكن  أنك حتتاج إىل فلسفٍة تفس ر لك وجودك سي دًا مستعبدًا أو حصااًن دكتاتورايً مستبد 

م الوجود وليساعدين العلم الذي ال تعلم اجلماهري إنه من نتاج  مبدأ عدم التناقض يف صمي
واملعذرة لك اي صديقي طاليس الويف املعذرة فإين سألغي مبدأ عدم التناقض … التناقض 

مؤقتًا فقط من أجل أن تسمو روح اجلماهري .. وسأودعكم اآلن اي أصدقائي .. ابي ابي 
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وانقطع صوته ألن … ( دميوكراتيس .. ابي ابي ليكرتيو أرسطو ابي ابي سقراط ! ابي ابي 
 اجلماهري احتشدت خلفه ومل يكمل الرجل بعد توديعه ألعمدة احلكمة السبعة .. ! 

الرئيـس : لكن العزيز كارل ماركس مل يربهن على عدم وجود هللا كما حاول اخلصم الربهنة 
 م هو نقٌص يف فكرته مل يتالفاه ؟ على وجوده . أهو ذكاٌء منه ألمٍر مل يدركه اآلخرون أ

املغريب : بل هو ذكاٌء منه ألمٍر مل يدركه اآلخرون . ذلك أن كل  كائٍن يف هذا العامل يدرك 
جيدًا حقيقة هللا ، ألن مثلها مثل الواحد مع االثنني والثالثة إىل آخر األعداد يف عالقة 

لوحدات . فاملرء يقول أن للمثلث ثالثة الواحد ابلكثرة يف املفهوم الرايضي احملض اخلايل من ا
أضالٍع ، فيقول اآلخر : برهن على ذلك فيقول : أحسب األضالع هذا واحد وهذا  اثنان 

لكن إذا قال اآلخر : هذا ال يكفي .. برهن أن الواحد هو واحد  ، فمن … وهذا ثالثة 
ن نفسه إذ لواله ملا عرفنا أين أييت له املرء بربهاٍن على هذا ؟ فالواحد كونه واحدًا هو برها

االثنني والثالثة وإىل آخر األعداد . إن من املعقول نوعاً ما أن تسألين : ما الثالثة ؟ وأجيبك 
فأقول : هي ثالثة آحاد . ولكن هل يعقل أن تطلب مين برهااًن على أن أعر ف الواحد عن 

لواحد . ماذا يعين إذن إنكار طريق الثالثة ؟ ألن األصل هو أين ما كنت أعرف الثالثة إال  اب
هللا ؟ إنه مسألة خ ل قية ال عالقة هلا بنظرية املعرفة مطلقاً .. ولذلك فنحن نؤك د لإلنسان دوماً 
أنه حيتاج إىل برهان عليها ، ألننا إذا أسقطنا ما يرتكز عليه احلساب العقلي كل ه فقد سلبناه 

) ماركس ( أن اجلماهري ال تبحث عن  عقله كل ه من غري أن يعلم . لقد أدرك هذا الرجل
دليٍل ، بل تبحث عن فكرٍة يضيع فيها الدليل ! فكرٌة ال وجود للعدد احلقيقي فيها ، فكرٌة 
ال تنطوي على القضي ة الرايضية من أن الواحد هو فكرة الواحد يف الرايضيات دومًا . حتتاج 

.. فأنكر كارل ماركس ألجل اجلماهري إذن إىل من يسلب منها عقلها وعلمها ابألشياء 
اجلماهري احلقيقة الثابتة ! وجاء أجنلز ليربهن على غباء أولئك الذين يعتقدون أن الواحد هو 

 واحٌد دوماً !! 
 الرئيـس : وأبي ِّ شيٍء استطاع إثبات ذلك ؟

املغريب : عن طريق العلم نفسه ! ليس املطلوب من املرء إال  أن يقلب حقائق العلم فتؤمن به 
جلماهري ! ألن أجنلز يقول : أن واحداً من املاء مضافاً إىل واحٍد من الرتاب ال ينتج اثنني من ا

الطني _ وإذن فالواحد ليس واحدًا على الدوام . واجلماهري تصد ق ألهنا تريد أن تصد ق 
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طني وليس ألهنا تريد أن تتعل م . إذ ليس هلا حاجة إىل التعل م فحقيقة ثبوت الواحد ابملاء وال
لت أحدهم عشرين كيلوغراما  قوا بنقيضها . ألنك لو مح  متارس يومياً من قبل مجيع الذين صد 
من املاء وعشرين كيلوغرامًا من الرتاب على شكل طنٍي ألسرع يف نسيان أجنلز وألنكر إنكارًا 

تدفع اتم ًا أن يكون الطني دون اجملموع الذي هو أربعني كيلو غرامًا إذا كانت أجور التحميل 
مقابل الوزن . مجع أجنلز احلجوم إلخفاء إبقاء الوزن اثبتاً .. نعم أما أان فأذكى منه ألين رأيت 
النجار يوماً قد مجع عشرة مع مثانية فكان الناتج واحدًا ! لقد كانت قطعاً من اخلشب لصنع 

طع ، وإذا  سريٍر .كم كان يعجبين أن أوحي له هبا ، فأان أيضاً حافظت على الوحدات ألهنا ق
كان ) دوهرنك ( هو الوحيد الذي صاح بوجه أجنلز ليكف  عن هذه الرتهات املنافية للعلم 
واملنطق .. فقد تكف ل أجنلز ابلرد  عليها يف ) أنيت دوهرنك ( برتهاٍت أعظم كانت مدعاة 

د لتأييد اجلماهري ! . لقد كان ماركس وأجنلز سيدي الرئيـس من ألد ِّ أعداء املادية ، ولق
أوحينا إليهما التأكيد على املادية والدفاع عنها ألننا ندرك جيدًا أن إنكار األنظمة الصارمة 
واحلقائق الثابتة يف حركة املادة هو شيء سيثري علينا سخط علماء الطبيعة مجيعًا ، فكان ال 
 بد  لنا من االرتكاز على ما حنن أعداء لدودين له كمثل الساحر حينما يستخدم أمساء هللا
 احلسىن . إن املادة هي خلق هللا .. إن املادة هي مثل كتبه املنز لة ال بد  لنا من االنتساب هلا .

مارد اإلتالف : لقد  قمت سيدي الرئيـس وبكل  طاقيت مع الزمر اليت حتت أمريت إبتالف ) 
 دوهرنك ( .. واإلبقاء على ) أنيت دوهرنك ( _ فهل ترى يف املشرق دوهرنك ؟ حىت يف

 أملانيا يصعب جًد احلصول على دوهرنك ! . 
الرئيـس : وفقتم جلميع الشرور . ولكين أريد أن أسألكم سؤااًل شخصيًا آخر هو : كيف  
كفرمت ابهلل وأنتم على هذا القدر الواسع من املعرفة ؟ َأَوليس العارف ابحلق  هو احملق  ؟ ما 

 تقولون أي ها املأل ؟ . 
ق  هو احملق  سيدي الرئيـس بل املعر ِّف ابحلق والذي يهدي الناس مواندو: ليس العارف ابحل

إليه . وأما  العارف ابحلق  الذي يضل  الناس عته فهو مبطٌل دومًا . فمعرفتنا شيٌء واختياران 
شيٌء آخٌر . والعارف ابحلق  ال بد  أن يكون عارفًا بنقيضه وهو الباطل إذ كيف يعرف احلق  

طل ؟ فهل يصح  أن يقال : العارف ابلباطل أو العامل ابلشرور مبطٌل وهو ال ميي زه عن البا
 وشريٌر ؟ فالرسل أعلم اخللق ابلشرور ومع ذلك فهم أخيار . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



----------------------------------------النيلي  
- 

 
 

164 

املغريب : ومن هنا جاء أحد املناطقة إىل أحد الرسل فحاججه الرسول طوياًل فقال املنطيق : 
ت باعك ( ، فكان ذلك الرسول يقول له ) وهللا إن ما تقوله حلقٍ  ولكن قليب ال يطاوعين على ا

 ) هال  رحلت عين ( فقال : إين راحٌل .. فمشى قلياًل مث رحل إىل عامل األموات .
املشرقي : إن املعرفة هي حٌد مضاٌف إىل االختيار . فالذي اختار الشر طريقًا فإن املعرفة 

 تزيده شر اً والذي اختار اخلري فإن املعرفة تزيده خرياً . 
 ئيـس : فكيف اعتمد الفالسفة على نظرية املعرفة لتأسيس األخالق ؟ الر 

املغريب : وهل جيهل الفالسفة أن العقول اختلف حساهبا لألشياء تبعاً لالختيار؟ لكننا أوحينا 
بذلك كي ال يتمي ز اخلري من الشر  وندخل مبعرفتنا لألشياء يف مجلة األخيار ، ألن الناس 

 هو األكثر خريًا .. ومن هنا أصبحنا مع إخواننا شياطني األنس يظنون أن األكثر معرفةً 
أن نقودهم كم  ومتك نا من والشر   ومردهتم من خيار اخللق،فضاع على العام ة التمييز بني اخلري

 !. تقاد القطعان
املشرقي : ولن يتمكنوا وإىل أمٍد غري منظوٍر من أن ميي زوا بني عارٍف ابلشر  وهو من األخيار 

 عارٍف ابخلري وهو من األشرار . ولكن أال أتذن لنا اي سيدي الرئيـس أن نسألك كما وبني
 سألتنا ؟ .

) تسم ر نظر الرئيـس على ظهر اللوحة املوضوعة على ميينه ومل حير كه إىل اجلدران اليت بناها 
عليها سقٌف العفاريت أبقصى سرعٍة وأدق  صنعٍة واليت هي عبارة عن ألواٍح بل وريٍة كالثلج قام 

من صخر األنكوكمي املعدين األسود ثـ ب تت ابألصماغ الزرنيخية ، وكان الباب املصنوع من 
الرصاص األمحر قد ثـ ب ت على مصراٍع من حجر الدم منحوٌت بدق ٍة ولطافٍة ، وقد بـ ل طت 

بٍق األرضية بصخوٍر مصقولٍة من الزاج األزرق ، وكل  هذه املواد كانت قد ج لِّبت يف وقٍت سا
من غاابت األرز الصخرية املنتشرة على سطح أكرب أقمار األرض السادسة املسم اة ابلكوكب 
املطو ق أو ذي األكتاف . وكان قد حدث نزاٌع قصرٌي بني مارد الريح ومارد املاء انتهى 
ابنتصار األول حينما اد عى أن التفاؤل يقضي ببناء اهليكل من مواد خارجية ال من مواد 

ل هم يرجعون إىل غزَو ذي األكتاف مستقباًل ، وزعم أنه راعى يف البناء الشروط الغوص لع
األربعة لعمل الشياطني وهي التسرت ابلظالم واالستعالء على األجواء والبحار والدخول 
واخلروج ابلنار وأخرياً القدرة على النفاذ من اجلهات األربعة . ومل يف اهليكل من املفارش سوى 
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رية املنحوتة من حجر املِّسن  القمري مثب تة على أرجٍل ملساَء من اجلرانيت األمحر املقاعد العا
مبسامري من فضٍة صلدٍة تقابلها طاولة الرئيـس املصنوعة من اإلبريز اخلالص والذي س ل ِّح 
طت عليه خمملٌة وحيدٌة من العبقري ط ر ز عليها رسٌم  أبسالٍك خليط احلديد والفيناديوم ، ب سِّ

أللباب لشاهنٍي خمليبٍ  مز ق ذكرًا من الَعَلق وتطاير ريشه يف كل  اجلهات حىت تساقط خيلب ا
بعضه على طاووٍس قريٍب يتأم ل  واست خدِّمت يف إبراز ألواهنا سبعون نوعا من مياه املعادن . 
بينما كانت اللوحة املقابلة للحضور والوحيدة يف اهليكل مؤط رة خبشبِّ الزان ومسامريها من 

م عليها وإبتقاٍن طفلٌة قبيحٌة غاية القبح وهي جتر  امرأة فاتنة الع اج وهي من جلد احليوان ر سِّ
احلسن من شعرها يف األوحال واملرأة تستغيث ، وقد است خدِّمت يف تلك اللوحة مجيع األلوان 
املستخَرجة من األبدان احلي ة . وكان نظر الرئيـس قد تسم ر على ظهر هذه اللوحة حينما 

 له املشرقي وأجابه قائالً ( سأ
الرئيـس : ليس من العادة أن يسألين أحٌد من اخللق إال  شقيقي ) كنكر ( ، لكن إذا كانت 

 األسئلة خبصوصه فإين أ جيب . 
املشرقي : إهنا خبصوصه سيدي الرئيـس ، فقد قارب حدسي أنه أفضل منك ، فإن صدق 

شطر أفضل من الشطر اآلخر إذا كاان يف حدسي فإين أتسائل : ت رى ما الذي جعل هذا ال
 األصل شيئاً واحداً ما ينبغي له أن يكون إال  منشطراً ؟ 

 الرئيـس : اي لك من خبيث ! 
 مواندو : إذا كان الرئيـس يرى أنه سيجيب على املسألة فلينظر يف أن يقد مين بني يديه . 

 الرئيـس : تقد م .. ! . 
ل رجٍل فر  إىل أبيه على الذي فر  من أبيه . فاألول مواندو : إن فضله على شقيقه كفض

 طلب رضاه والثاين خاف سخطه ، األول رجاه والثاين خشاه .
ذا هذا القرار بعقٍل واحٍد أم بعقلني خمتلفني ؟   املشرقي : فهل اخت 

 مواندو : بعقلني خمتلفني طبعاً ! . 
 املشرقي : أفكان هلما عقالن قبل وجودمها أم بعده ؟ ! .

 ) يضحك الرئيـس ورأسه يرتفع وينخفض على الطاولة ، وضحك مواندو من بعده ( 
َ تضحك ؟   املشرقي ) خماطباً مواندو ( : ملِّ
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 مواندو : الرئيـس يضحك أيضاً فلم ال تسأله ؟ 
 املشرقي : الرئيـس رمبا يضحك ألننا نتحاور أو لسبٍب ال أعلمه .

 مواندو : الرئيـس يضحك منك ! . 
 ي : وكيف ؟ املشرق

 مواندو : ألنك تسأل عن تقد م العقل أو أتخ ره عن الوجود ! . 
املشرقي : ابلطبع ألنه ال يعقل أن يكون هذا املكوَّن عاقاًل قبل وجوده فال بد  إذن أن يكون 

 عاقالً بعد وجوده . 
العقل هو مواندو : ال زلت تؤك د ما يثري الضحك . إن العقل ليس متقد مًا وال متأخرًا ، إن 

تعل ٌق بشيٍء آخر واحنباٌس به فال وجود بغري عقل وال عقل بغري وجود ! فلم يكن قبله وال 
 بعده بل كان هو ومعه . إذ ال ميكن أن يظهر شيٌء إال  بتعل ٍق ، وهذا التعل ق هو لب  التعق ل .

 املشرقي : املادة إذن عاقلة ؟ . 
 قلت  عالقة .. مواندو : أان قلت  عاقلة ؟ ! اي صديقي أان

 املشرقي : لقد زعمت أن العقل مع املادة ال سابق وال الحق وإذن فمعها عقلها . 
 مواندو :  بلى بلى معها عقلها لكنها ليست عاقلة !! بل معقولة .

املشرقي: أتريدين أن أخرج من هذه القاعة جمنواًن ؟ كيف يكون يف الشيء عقل وليس عاقاًل 
 ؟

ك وال يكون غري ذلك أبدًا ، ألنه سيقع التناقض . أال ترى أن مواندو : نعم يكون ذل
اإلنسان يكون يف يده ورجله العقل أي ما يقي د حركته ولذلك ال يكون هو العاقل ؟ أال تراهم 
يقولون عقلت  البعري ؟ وإذن يكون يف البعري عقٌل ولكنه ليس هو الواضع ؟ اي أخي إذا كان 

جعل بداًل عنه لفظ احلبس أو القيد ..فلنتكل م هكذا : ) العقل ( يفقدك عقلك هكذا فا
املادة معها عقلها قيدها وال ميكن أن تظهر بغري عقل بغري قيد ، وإذن فهي غري عاقلة غري 

 قادرة على تقييد نفسها فهي معقولة مقي دة بوجود فنائها وفناء وجودها .
 املشرقي : فما يكون هذا العقل ؟

فاملادة هي العقل والعقل هو املادة ! أال ترى هذا العقل الذي هو يف  مواندو : إنه املادة . 
كل  جزٍء من املادة ؟ أال ترى كيف اعتقلت النواة جسيماهتا وعلقت هبا جسيماهتا ؟ ولتلك 
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اجلزاء أجزاٌء أدق  قي دت بعضها البعض وعلقت بعضها ببعض ، فأّن  هلا ابالنفراد والوحدة 
 أمام األلوهية ؟ 

 : أفال يكون الذي فيه عقل عاقالً قط ؟  املشرقي
مواندو: إن كل  تعاقب صويت هو كياٌن قائٌم بذاته له خصائصه املختلفة. فإىل أي  شيٍء ترمي 
؟ إن كنت تريد أن يكون الشيء عاقاًل ومعقوال يف آٍن واحٍد فال بد  لك من استعمال لفٍظ 

كان العامل معقواًل ومقي دًا بذاته فأّن له   آخر فاملفعول غري الفاعل واملكسور غري الكاسر وإذا
أن يكون عاقال لغريه ! ما لك تدافع أيها املشرقي ؟ أظننت أنك إذ تسأل الرئيـس هذه 
املسائل ستتوص ل من خالهلا إىل إثبات أول عبارتني يف الناموس فتفوز ابجلائزة ؟ هيهات إمنا 

شف مقدار معرفتك وفتنك اترًة أخرى فتنك الرئيـس حينما ضاعف لك اجلائزة املنتظرة ليك
حينما قال لك خماطبًا : ) اي  لك من خبيث ( ، فلن تتوص ل إىل ما ترمي إليه ولو أهلكت 

 نفسك .
املشرقي : دعك من علمك بنفسي ونفس الرئيـس وأجب على املسألة أال يكون املعقول 

 عاقالً لغريه قط ؟ 
 مواندو: بلى كل  معقوٍل فهو عاقٌل ! 

رقي ) ملتفتًا إىل الرئيـس ( : أال ترى اي سيدي جنون هذا املارد ؟ فقد قال قبل حلظة املش
 واحدة : املعقول ال يكون عاقالً ! . 

 الرئيـس : إن اخلبث الذي جيدي نفعاً هو يف تطبيق املعرفة ال يف حتصيلها ! .  
ا ! فإين ما قلت املعقول مواندو: فاغلق فمك إذن أي ها املاكر يف حتصيل املعرفة ال يف تطبيقه

ال يكون عاقاًل ! بل قلت حتديدًا ال يكون عاقاًل لغريه . أفتعلم من هو غريه ؟ غري ه ما ليس 
معقواًل بشيٍء وليس مقي دًا بشيء.. إنه اآلخر .. والعامل كل ه معقوٌل وكل  جزٍء فيه معقول فهو 

عرفة عن صفة اآلخر فصفته أنه عاقٌل لنفسه فقط .. لقد أعماك خبثك الشنيع يف حتصيل امل
عاقٌل غري معقوٍل ، وأصبحت مثل اإلنسان الذي مل ينتبه إىل تلك الصفة اليت هي أوىل 
العبارتني يف الناموس والوحيدة املسبوقة بفعل األمر ) قل ( ، فلو كانت معقولة ملعقولية 

فسك كم ارتكبت من املوصوف ملا قال : قل ! . فإذا مل تستفد من الكتب املنز لة فانظر لن
 احلماقات وكم فاتك من أشياء تضل  هبا عدو ان اإلنسان ؟
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املشرقي : أال ترى اي سيدي أنه هو الذي فاته تضليل اإلنسان فقد أثبت اآلن قول القائلني 
 ابلعقل األول الفع ال وما أكثرهم !

 الرئيـس : إن اخلبث يف حتصيل املعرفة نقيض للخبث يف تطبيقها !
لقد بدأت أشفق عليك أي ها املشرقي . فهذا حتذير آخر من الرئيـس ، فإن العقل  مواندو :

الفع ال عند هؤالء يعقل اآلخر الذي ) هو ( ، والذي جاء بعد فعل األمر يف العبارة . فإذا  
كان يعقل الذي هو فقد حصل املطلوب من التضليل ، فإنه إما أن يكون إهلًا آخر وإما أن 

الذي هو فهو إله نفسه ، أما أان فقد قلت أن كل  معقوٍل فهو عاقٌل ولكنه يكون العامل عني 
 ال يعقل غريه قط .

 املشرقي : إذن فكل  معقوٍل مريٌد وقادٌر على االختيار !
مواندو : اي خلضوعك لإلنسان ! ما أشد  إتباعك لإلنسان حينما تظن  أن هللا خيلق ما ال يعي 

معقوٍل فهو مريد . من أين أتيت للشيء قدرٌة على الظهور إذا مل وال يفهم وال خيتار ! نعم كل  
يكن حر ًا ؟ . إن الشيء الوحيد املمكن أن  يوجد هو احلر ية ، فإذا مل يقدر على االختيار مل 
يقدر على االنشطار فيفىن من حيث يوجد ! أبي ِّ شيٍء يتمس ك كي يبقى ؟ . وإذا افرتضت 

جلهل أقصاه ألنك تفرتض وجود معدوم .. إنه متامًا مثل وجود شيٍء كهذا فقد بلغت من ا
الذي يفرتض وجود واحدين يف األعداد .  إن هللا ال يقدر أصاًل أن خيلق شيئاً معدوم اإلرادة 

 ومسلوب احلر ية ألنه ال يقدر أن خيلق إهلاً آخر . 
 املشرقي : إذن فاإلله مسلوب اإلرادة ! امسع سيدي الرئيـس !

ه مل يقل ذلك . بل قال سيكون هذا املخلوق إهلًا مسلوب اإلرادة وهي عبارة الرئيـس : إن
 خاطئة كل ها إذ يتناىف وسطها مع الطرفني . فهي انتج لقولك بوجود خملوق مسلوب اإلرادة .

مواندو : ألن هذا املخلوق ال قدرة له على اختاذ أي  قراٍر يبقيه مقابل الفناء الذي ال بد  منه 
يبقى موجودًا ؟ ال بد  أن يكون موجودًا بذاته فهو إلٌه من جهٍة وخملوٍق من _ فكيف إذن 

جهٍة وغري مريٍد من جهٍة اثلثٍة ! اي هذا أال ترى يف الكتب املنز لة أن هللا ما خلق شيئًا إال   
كل مه ؟ أفرتاه  يكل ِّم من ال يعي وأيمر من ال خيتار ؟ . سيدي الرئيـس : إن هذا الشيطان مل 

د من الكتب املنز لة مطلقًا ! لقد ترق ى يف هذه املناصب زورًا ! إنه ينكر احلر ية اليت هي يستف
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وجود العامل ومن يدري لعل ه سيحاول إثباهتا يف _ ما بعد الوجود _ كما يفعل اإلنسان متاماً ، 
 فهو ال خيدم الشياطني بشيء إذا كانت حدود معرفته حبدود معرفة اإلنسان لألشياء . 

شرقي : توق ف عن العبارات اليت تريد أن تشغلين هبا عن احلفرة اليت وقعَت فيها اآلن ، امل
 فاخربين عن هذا الشيء الذي كلمه هللا كل مه قبل أن يوجده أم بعد أن أوجده ؟ 

مواندو : عن أي  شيٍء تبحث أي ها املاكر بعد إن ه زِّمت هزميًة منكرًة ؟ أنت الذي كنت تؤك د 
ال بد  أن جيهل كيف انفعل إذا كان هذا املنفعل هو العامل كل ه ، تريد عن طريق الـ أن املنفعل 

) مىت ( أن تتسلل إىل الـ ) كيف ( ؟ هيهات ! . ال يتكل م هللا مثل اخللق عندما يبدأ اخللق ، 
إىل مل يكل مه قبل اإلجياد وال بعد اإلجياد بل التكليم هو عني اإلجياد وحال ه .. أتريد أن تنفذ 

املوصوف عن طريق الصفة ؟ . إن معرفة الصفة غري مالزمة ملعرفة املوصوف .. ألن تلك هي 
الصفة األوىل والبديهية األوىل اليت هي برهان كل  شيء وال برهان عليها ، فهي  برهاٌن 

 لنفسها وبرهان  كل  صفٍة بعدها فهي أول صفٍة نعرفها عنه .
 كثرة ؟املشرقي : فاخربين إذن كيف حصلت ال

مواندو : هكذا سل منذ البداية فلماذا الدوران ؟ أحتصل الكثرة من الواحد أم من الوحدة ؟ 
 أجبين أنت ! .

 املشرقي : حتصل من الواحد .
مواندو : كذبت ! ال حتصل الكثرة من الواحد وال من الوحدة ، إمنا حتصل من االثنني . ألن 

 يوجد اثنني يف الواحد .يف االثنني واحٌد وواحٌد آخٌر ، بينما ال 
 املشرقي : فكيف حتصل الكثرة وما عالقتها ابلواحد ؟ 
 مواندو : حتصل من االثنني وعالقتها به أهنا تنشأ به . 
 املشرقي : قلت للتو أن الكثرة ال حتصل من الواحد ! 

 مواندو : وال زلت أقول ذلك ، فهي ال حتصل من الواحد ,إمنا حتصل به . أال ترى أنك ال
 تقدر أن أتيت مبا هو بعد االثنني إال  منها وابستعمال الواحد اجلديد ؟

املشرقي ) يقهقه عالياً ( : امسعوا اي شياطني اجلان ، لقد برهن مواندو على غياب الواحد من 
 حيث ال يعلم ! 
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مواندو : وهل أريد غري هذا اإلقرار أي ها املغف ل ! فليشهد اجلمع أين أشهد  على غياب 
احد . هيا أرين واحدًا وحده يف هذا الوجود ال اثين له ! أرين من هذه املوجودات شيئًا الو 

واحداً يكون واحدًا يف  احلقيقة ال زوج له وال مكر ر له من أفراده وال مثيل له ! فأين هو هذا 
أو  الواحد ؟ . كل  شيٍء حتَسبه وتبدأ ابلواحد فهو واحد ابلعدد إذا عكسَت العد  أصبح اثنياً 

 عاشراً أو كما حيلو لك ، فأرين واحداً هو واحٌد فعاًل ! ال اثين له ويبقى واحداً على الدوام . 
 ) يضرب املشرقي على رأس املقعد احلجري فيحدث صواتً مث يقول (

 املشرقي : انتبهوا أيها اجلمع  .. انتبهوا ..
 ) خيرج من كم ه حصاة ويقول (

اثين هلا من حيث خطوطها وألواهنا يف كل  احلصى الذي يف  املشرقي : هذه حصاٌة واحدٌة ال
 الوجود ! لقد وقع اجلنويب ! 

 ) يتقد م اجلنويب حنو الرئيـس ويضرب على الطاولة الذهبية وخياطب الرئيـس (
 مواندو : اعذرين أي ها الرئيـس إذ أضرب على طاولتك فقد اقرتب الفوز 

 ل () مث أنه خيرج من كم ه حصاة أخرى ويقو 
مواندو : هذه حصاٌة مساويٌة هلا يف الوزن .. إهنا مثيلتها يف وزهنا متامًا  هي ا زنومها أبدق  

 األوزان ! 
 ) تنهمك جمموعة من اجلان يف وزن احلصاتني ويف األثناء يواصل اجلنويب قائالً (

طلي األمر مواندو : أحتسب أي ها املشرقي أن أتتيين بواحٍد من حيثيٍة دون حيثيٍة أخرى وين
على اجملمع ؟ إن هذا ليس بواحٍد حقيقي ، وعدا ذلك فهو يتجز أ . إذن فالواحد هو كل  
وجودان وبه فقط حنيا ونتعامل ونتعل م وحنسب وجنمع ونثيب ونعاقب وبه نوجد ومع ذلك 

 ، فإننا ال نبلغه وال ندري ما هو خالفاً لكل  رقٍم آخر ! فهو أكثر ما نعرفه من األشياء إهباماً 
ولذلك فهو أحد ها حدودًا ألن حد ه أبسط احلدود ! حد ه أنه احلقيقة الوحيدة اليت هبا نكون 
وتعريفه أبسط تعريٍف ، ألنه وحده الذي ال نعرب  عنه إال  مبثل ) ال أدري ( ، أ, الذي هو هو 

 وال ندري ما هو فهو األحدُّ من كل  شيٍء . 
يسخطه يف طبعه شرٌّ كتمه . قال يف ذات نفسه : الرئيـس : إن الذي هرب من أبيه كي ال 

هذا أيب وأخشى أن أواجهه فأسخطه . أما الذي بقي يف موضعه فقد كان يف طبعه خرٌي 
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اعتمده . قال يف ذات نفسه : هذا أيب فأمك نه من معاقبيت لعل ه يرضى . فقال األب لألول 
شر ك على أعدائي وأسل طك  اهلارب : هربت من وجهي وكتمت شر ك عين فأجازيك أبن تفرغ

عليهم ، وقال للثاين الصابر : فررَت إيلَّ وجلأت إىل جواري فإين أ جريك ، وأجازيك عل 
فعلك أبن تفرغ خريك كل ه على أوليائي . مث قال لألول : هذا  هو قدرك ستظل  دائماً تبحث 

ار ! مث قال : هذا عن األشرار ! وقال للثاين : هذا هو قدرك ستظل  دائمًا تبحث عن األخي
عدٌل ، فاألول أخ رين عندما  قال : أان من ؟ وأيب من ؟ والثاين قد مين إذ قال : أيب من وأان 

 من ؟ فكل  قائٍل يذهب بعدئٍذ يذهب مع أحدمها حسب قوله . 
 ) بعد فرتةِّ سكوٍت يواصل الرئيـس قائالً (

را األبرع زعيمًا لشياطني األرض الثالثة الرئيـس : اكتبوا هذا القرار : ) ي عني  مواندو بن سامو 
يف جمموعة الشمس الساطعة إحدى جمموعات جمر ة الطريق اللبين يف العنقود اجملري السابع 

 ويكون انفذاً هذا القرار قبل اترخيه أبلف سنة مع مكافآهتا املنصوص عليها .. ( 
 ) قام الرئيـس ابجتاه الباب مث قال (

 …ألقرأ عليكم مقررات هذه اجللسة فقد أوشكت على االنتهاء الرئيـس : سأعود الحقاً 
)  وحاملا خرج الرئيـس هجمت جحافل من اجلان خصوم الشياطني من كل  صوٍب وحط مت 
اجلدران البل ورية وهوى السقف ، وأ ضرمت النار بنريان املشاعل يف القاعة وتطايرت شظااي 

خم لة العبقرية حتت الطاولة الذهبية اليت اتكأت اللوحة مشتعلًة يف اهلواء يف حني تكو رت امل
على جانبها .. حلظات وانتهت املعركة اليت راقبها الرئيـس من على التل  اجملاور وهو يقهقه 

تشتبه على السمع بدفقات بركاٍن أوشك … هه … هه … بدفقاٍت منتظمٍة متباعدٍة : هه 
 ـس من أعلى التل  (أن خيمد أو بركاٍن ابتدأ الثوران . مث اندى الرئي

ورجع الصدى كما لو كان يصدر من مجيع قمم … … ) الرئيـس : أعيدوا تنظيم الزمر  
الزمرررررر. لكن … تنظيم م م م م … اجلبال وعن كل املوجودات األرضية : أعيدووووو 

 الرئيـس مل يشك  قط أن هذا  ليس صدى وإمنا هو صوت ) كنكــر ( ! (
 
 

 النهايــــة قبــل  )  متـ ــت (
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