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مقدمـــــة
لقد استغرقت الفلسفة اليونانية فترة زمنية تقددر بدثرثر مدل لدف وما دة عدام.
ومل ثم ،فهي تنقسم  -عموما -إلى ثالث مراحل ربرى:
 مرحلة ماقبل سقراط التدي تمتدد مدل الفيلسدول طداليق نالقدرن السدا
ق.م) إلدددى مرحلدددة ظهدددور سدددقراط نالقدددرن الرابدددع ق.م) .وتسدددتغرق دددذ
المرحلة ما تي سنة؛
المرحلددة السددقراطية التددي تمتددد مددل عهددد سددقراط حتددى ظهددور المدرسددة
إلسكندرية نالقرن الثاني الميال ي) .وقد شهدت ذ المرحلة مجموعدة مدل
الفلسددفات الكبددرى نسددقراط ،و فالطددون ،و رسددطو) ،وظهددور المدرسددتيل:
الرواقية واألبيقورية .و امت ذ المرحلة خمسة قرون؛
المرحلة الثالثة التي تتمثل فدي ظهدور المدرسدة اإلسدكندرية التدي سسدها
مونيو في واخر القرن الثاني الميال ي حتى نهايتهدا فدي القدرن السدا
الميال ي .وقد امت ذ المرحلة حدوالي ربعدة قدرون ونيدف .وقدد تميد ت
ذ المرحلة باالنتقا ية والتوفيقية بيل آراء فالطون و رسطو  ،رما يتضد
ذلك جليا في عمال فلوطيل.1
ومدددل جهدددة خدددرى ،يمكدددل ت دددنيف الفلسدددفة اليونانيدددة حسددد المددددار
والمراردد  .فهنددداد المدرسدددة األيونيدددة ن و المدرسدددة الملطيدددة) ،والمدرسدددة
اإليطاليدددددة  ،والمدرسدددددة اإليليدددددة ،والمدرسدددددة الفيتا وريدددددة ،والمدرسدددددة
السوفسدددددطا ية ،والمدرسدددددة الطبيعيدددددة  ،و المدرسدددددة الذريدددددة ،والمدرسدددددة
الرواقيددة ،والمدرسددة األبيقوريددة ،ومدرسددة اإلسددكندرية ،ومدرسددة الفالسدفة
الروا نسقراط ،و فالطون ،و رسطو...)...
وقد صنفت الفلسفة اليونانية ت نيفات عدة  ،إمدا حسد المراحدل والفتدرات
والعهددددو التاري يددددة ،وإمددددا حسدددد الجغرافيددددا نالملطيددددون ،واإليليددددون،
واإليطدداليون ،وفالسددفة اإلسددكندرية ،)...وإمددا حس د المدددار نالرواقيددة،
واألبيقوريددددة ،)...وإمددددا حسدددد المددددذا نالمددددذ الددددذري ،والمددددذ
الفيتدددددا وري ، )..وإمدددددا حسددددد األعدددددالم الفلسفيةنسدددددقراط ،و فالطدددددون،
 - 1الطي بوع ة :الفلسفة اليونانية ماقبل السقراطية ،مرر إنماء البحث والدراسات،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2013م ،ص.21-20:
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و رسددطو ،)...وإمددا حس د المووددوعات واال تمامددات الفكريددة رالحددديث
عددددل الفلسددددفة الطبيعيددددة و الكوسددددمولوجية عنددددد طدددداليق  ،وانكسددددمانق،
و دددرقليطق ،و مبدددا وقليق ،و يدددر م؛ والفلسدددفة األخالقيدددة عندددد سدددقراط
والفيتا وريددة واألبيقوريددة والرواقيددة؛ والفلسددفة المدنيددة و السياسددية عنددد
فالطون و رسطو...
وثمدددة عددددة مقاربدددات منهجيدددة لدراسدددة الفلسدددفة اليونانيدددة .فهنددداد المقاربدددة
التاري ية مع حمد ميل وزردي نجيد محمدو فدي رتابهمدا ن ق دة الفلسدفة
اليونانيددة) ،2ويوسددف رددرم فددي رتاب د ن تدداريا الفلسددفة اليونانيددة) ،3ونجي د
بلدددي فددي ن رو فددي تدداريا الفلسددفة اليونانيددة) ،4وم ددطفى النشددار فددي
رتاب ن تاريا الفلسفة اليونانية مدل منودور شدرقي) ،5و حمدد فدؤا األ دواني
في رتاب ن فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط)...6
و نداد يضددا المقاربدة المووددوعية و الموودوعاتية مددع م دطفى النشددار
فددي رتابي د :ن فكددرة األلو يددة عنددد فالطددون و ثر ددا فددي الفلسددفة اإلسددالمية
والغربية) 7ونمدخل إلى الفلسدفة النوريدة والتطبيقيدة) ،8ومحمدو مدرا فدي

 - 2حمد ميل وزري نجي محمو  :قصة الفلسفة اليونانية ،ار الكت الم رية ،القا رة،
م ر ،الطبعة الثانية1935 ،م.
 - 3يوسف ررم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة لجنة التثليف والنشر والنشر ،القا رة،
م ر ،الطبعة الثالثة 1953م.
 - 4نجي بلدي :دروس في تاريخ الفلسفة ،ار وبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1987م.
 - 5م طفى النشار :تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،الج ء األول والثاني ،ار
التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى 1984م.
 - 6حمد فؤا األ واني :فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ،ار إحياء الكت العربية،
القا رة ،م ر ،طبعة 1954م.
 - 7م طفى النشار :فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها في الفلسفة اإلسالمية والغربية،
الج ء األول والثاني ،ار قباء الحديثة ،القا رة ،م ر ،الطبعة الثانية2007 ،م.
 - 8م طفى النشار :مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية ،ار قباء الحديثة ،القا رة،
م ر ،طبعة 2010م.
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رتابد ن راسدات فدي الفلسدفة اليونانيدة) ،9و ميدرة حلمدي مطدر فدي رتابهدا ن
الفلسفة السياسية مل فالطون إلى ماررق)...10
و ندددداد رددددذلك المقاربددددة البيو رافيددددة مددددع حمددددد فددددؤا األ ددددواني فددددي
رتاب ن فالطون)11؛ والمقاربة السوسيولوجية مدع الطيد بدوع ة فدي رتابد ن
الفلسدددفة اليونانيدددة ماقبدددل السدددقراطية)12؛ والمقاربدددة المنهجيدددة مدددع الطدددا ر
وع يد فددي رتابد نالمنددا ي الفلسددفية)13؛ والمقاربددة التكوينيددة التوثيقيدة مددع
م طفى النشار في رتاب ن الم ا ر الشرقية للفلسفة اليونانية)14؛
وما يهمنا في ذ الدراسة و تمثل المقاربة األسلوبية ن )Stylistiqueفدي
رتابتهدددا منهجدددا ،وتعبيدددرا،
راسدددة الفلسدددفة اليونانيدددة ،برصدددد خ دددا
و سددلوبا؛ إذ يمكددل الحددديث عددل مجموعددة مددل المراحددل األسددلوبية ،مثددل:
مرحلدددة الكتابدددة الشدددذرية ،ومرحلدددة الكتابدددة الحواريدددة التوليديدددة ،ومرحلدددة
الكتابة النسقية.
الفلسددفة اليونانيددة علددى مسددتوى الكتابددة والمنهجيددة ومددا
إذاً ،مددا خ ددا
ممي ات الكتابة الشذرية ذا ما سول نتوقف عند في موووعنا ذا.

 - 9محمو مرا  :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،م ر ،الطبعة األولى سنة 2004م.
 - 10ميرة حلمي مطر :الفلسفة السياسية من أفالطون إلى ماركس ،ار ري  ،القا رة،
م ر ،الطبعة السا سة1999 ،م.
 - 11حمد فؤا األ واني :أفالطون ،سلسلة نوابغ الفكر الغربي ،ار المعارل ،القا رة ،بدون
تاريا للطبعة.
 - 12الطي بوع ة :الفلسفة اليونانية ماقبل السقراطية ،المرجع مذرور سابقا.
 - 13طا ر وع ي  :المناهج الفلسفية ،المرر الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1990م.
 - 14م طفى النشار :المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية ،ار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع ،القا رة ،م ر ،الطبعة األولى سنة 1997م.
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الفصل األول:
مفهوم الكتابة الشذرية
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قبددل ال ددو فددي ددذا المووددوت ،البددد مددل تعريددف الكتابددة الشددذرية لغددة
واصطالحا بغية اسدتجالء م تلدف الددالالت القاموسدية والسدياقية التدي تدر
نا المطل األول للتعريف بالكتابة الشدذرية
فيها لفوة الشذرة .لذلك ،خ
دددنا للتعريدددف بالكتابدددة الشدددذرية
لغدددة  .مدددا المطلددد الثددداني ،فقدددد خ
اصطالحا ،وفلسفة ،وسياقا ،وتداوال.

المطلب األول :مفهــــوم الكتابـــة الشذريــة
يعرل ابل منوور ،في معجم ن لسان العرب) ،لفوة" الشذرة" بقول :
يُ ْلقَ ُ
ش ْذر :قِ َ
"ال َّ
ط مل الم ْعدِن مل ير إِذابة الحجارة ،ومما
ط ٌع مل الذ
ي اغ مل الذ فرا د يف ل بها اللؤلؤ والجو ر .وال َّ
ش ْذ ُر َيضاً :صغار
اللؤلؤ ،شبهها بالشذر لبياوها .وقال شمر :ال َّ
ش ْذ ُر َن ٌ
صغار رث َنها
َات ِ
ق ،وقيل :و خ ََر ٌز يف ل ب
رؤو النمل مل الذ
تجعل في ال َْو ِ
النَّ ْ
ش ْذ َرةٌ؛ قال الشاعر:
و ُم ،وقيل  :و اللؤلؤ ال غير ،واحدت َ
ذَ ِ َ لَ َّما َ ْن رآ ا ث ُ ْر ُملَ ْ،
وقا َل :يا قَ ْوم َر َيْتُ ُم ْن َك َر ،
َ
ش ْذرة َ َوا ٍَ ،و َر َ ْيتُ ال ُّ ََر ْ
يي ف َ
ظبْياً:
و َنشد ش َِم ٌر لل َم َّر ِار األ َ َ
س ِد ّ
ش ْذرا
يلَ ،رث َ َّن َ
َتَيْلَ على اليَ ِم ِ

وام لَ زَ ِلـي ُل
ًت َتابَ َع في ال ِّن ِ

شذَّ َر ال َّن ْ
شذَّر رال َم ِب ِش ِع ٍر ،فمولَّد و و على ال َمثَ ِل.
و َمَ :ف َّ َل ُ .فثَما قولهمَ :
و َ
شذُّ ُر :ال َّنشا ُ
س ُّر ا
س ْرعة في األَمر .وت َ َ
والت َّ َ
شذَّ َر ِ
ط وال ُّ
ت الناقةُ إذا ر َت ِرعْيا ً يَ ُ
شذُّر :الت َّ َهدُّ ُ؛ ومن قول سليمان ابل
فحررت بر ْسها َم َرحا ً وفَ َرحاً .والت َّ َ
ّ
شتْ ٍم و ِإيعا
شذَّ َر لي في ب َ
ص َر :بلغني عل َمير المؤمنيل ذَ ْر ٌء مل قول ت َ َ
ُ
فَس ِْرتُ ِإلي َج َوا ا ً َي مسرعاً؛ قال َبو عبيد :لست َشك فيها بالذال ،قال:
ش ْ ر ،و و نَ َ
ش َّ َر ،بال اي ،رثَن مل النور ال َّ
ض ِ،
وقال بعضهم ت َ َ
و ُر ال ُم ْغ َ
شذُّر التَّهيُّ ُؤ لل َّ
شذُّ ُر التوعد والت َّ َهدُّ ُ؛ وقال لبيد:
ش ِ ّر ،وقيل:الت َّ َ
وقيل :الت َّ َ
شذَّ ُر بالذ ُحو ٍل ،رثَنها
ُ ْل ٌ ت َ َ
يَِ ،ر َوا ِسيا ً َ ْقدَا ُمها
ِج ُّل ال َب ِد ّ
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ش َّم َر وت َ َهيَّث َ لل َح ْملَة .وفي حديث
شذَّ َر فالن وتَقَت َّ َر إذا ت َ َ
ابل األَعرابي :ت َ َ
شذَّ ُروا َي تهيَّث ُوا لها وتث َ َّبُوا .ويقال:
َيلَ :رى رتيبة َح ْرشَفٍ رثَنهم قد ت َ َ
ُحن ٍ
شذَّ ُروا.
س َّم َع ب .ويقال للقوم في الحرب إذا تطاولوا :تَ َ
شذَّ َر ب و َ
َ
شت َّ َر ب إذا َ
شذَّ َر فُ ٌ
ت
س ُ َي ررب مل ورا .وت َ َ
الن إذا تهيث َ للقتال .وت َ َ
وت َ َ
شذَّ َر ِ
شذَّ َر فَ َر َ
ت قُ ْ
س ْو ُ
الناقةَُ :ج َمعَ ْ
وتحرد؛ قال:
ط:مال
ط َريْها وشالت بذنبها .وتَ َ
شذَّ َر ال َّ
َّ
ابل َجْ ما ٍل ،إذا ما تَشَـذَّ َر ْ
ورانَ ُ
ت
ل
ُور ال ّ
ِياط ،ش َْر ُ
س ِ
ُ
صد ُ
ع ُه َّل ال ُم ََّو ُ
شذَ َر َمذَ َر و ِشذَ َر ِمذَ َر و ِبذَ َر َي
شذَّ َر القو ُم :تفرقوا .وذ بوا في رل وج َ
وت َ َ
شذَ َر َمذَ َر
اإل ْقبال؛ وذ بت نمك َ
ذ بوا في رل وج  ،وال يقال ذلك في ِ
و ِشذَ َر ِمذَ َر :رذلك .وفي حديث عا شة ،روي هللا عنهاَ :ن عمر ،روي
هللا عن  ،ش ََّر َ ال ّ
فرق وبَدَّ في رل وج  ،ويروى بكسر
ش ِْر َد َ
شذَ َر َمذَ َر َي ّ
15
شذُّ ُر بالثوب وبالذَّ َن ِ :و االستثفار ب ".
الشيل والميم وفتحهما .والتَّ َ
و كذا ،تحيلنا لفوة ن الشذرة)  -لغويا -على مجموعة مل الكلمات
والدالالت المعجمية التي تنفعنا في استجالء التعريف االصطالحي .ومل
بيل ذ المفا يم الداللية التي يمكل استكشافها القطع ،وال يا ة عل
طريق الف ل ،والحجم ال غير المتنا ي والدقيق ،والجو ة ،والروعة،
وال فة ،والمرح ،والنوام ،والوحدة ،والتتابع ،وتف يل النوم ،والتضميل،
للحملة،
واالقتبا  ،والنشاط والسرعة في األمر ،واالستعدا والتث
والتسميع ،والجمع واالتساق ،والتفريق والتبديد...
منقسم ومنف ل إلى
ومل نا ،يتبيل لنا ن الشذرات عبارة عل ن
مجموعة مل القطع والفقرات والمتواليات المستقلة بنفسها على المستوى
الب ري ،والمتكاملة مع الشذرات األخرى الليا ،وترريبيا ،وتداوليا .ومل
ثم ،تتسم الشذرة بالتفكك واالنف ال على مستوى الوا ر .بيد نها تتمي
على مستوى العمق البنيوي بالوحدة العضوية والموووعية .فضال عل
 - 15ابل منوور :لسان العرب،الج ء السابع ،ار صب  ،بيروت ،لبنان ،وإ يسوفت،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2006م ،ص.55-54:
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االتساق ،واالنسجام ،والترابط  ،التماسك ،والتالحم الموووعاتي
والرؤيوي والمق دي.
ويالحظ يضا ن الشذرات عبارة عل ن وص بية نثرية صغيرة
الحجم ،وم ت رة ومكثفة ومتنا ية الدقة ،بيد نها تطرح سئلة ربيرة
ومؤرقة وعوي ة .وتمتاز الشذرات رذلك بروعة األسلوب ،وجو ة
التعبير .عالوة على ذلك ،فهي تتسم بالتكثيف ،واإلومار ،واإليجاز،
والحذل ،والترري  ،والتبئير .رما تتكئ على التتابع تارة ،واالنف ال تارة
خرى .و البا ،ما تحمل مضاميل الشذرات رؤى فلسفية وتثملية عميقة،
تعبر عل عالقة المبدت بذات  ،و ارتباط بواقع الموووعي ،و تف
عل عالقت بالفل الذي يمارس في إطار الميتاسر ي و الميتافي يقي.
وعلي  ،فالشذرات عبارة عل تثمالت ماورا ية صارمة حول الحياة،
وتعبير شاعري عميق عل تجارب ذاتية وموووعية وفنية .رما نها
بمثابة جمل و ملفوظات و مقاطع و ن وص نثرية و شعرية و فلسفية
و صوفية و تثملية و ير ا.
و ي رذلك متواليات مقطعية منف لة عل بعضها البعض .بيد نها قوية
وجذابة ،تحمل صورا اللية عميقة ،تقوم على االن ياح ،والمفارقة،
والس رية ،واإليحاء ،والترمي  ،واإلرباد ،واإل اش ،والع ف الذ ني.
عالوة على ذلك ،يتمي تتابع ذ الشذرات بحررية إيقاعية سريعة قوامها
الحررة ،والنشاط ،والدينامية ،والد ب المستمر .ومل نا ،فالشذرات ي
رتابات مم قة ومتفرقة ومشتتة ومتشوية بامتياز ،تبدو نها ود النسقية
المنطقية ال ارمة ،وود النوام الن ي ال ارم.
وعلي  ،فالشذرة و سلوب المقطع والن الطليق ،و" و سلوب معفى
مل رل ورا الطبا والتحليل ،وال يل م حدا به ات وعواقب إال مل
باب التواطؤ الوجداني والتطوت اإلرا ي.وحيل ،يتيسر تحقيق ذيل
الشرطيل ،نكون قد خلنا عالما فكريا ال ثر في لثقالة المعجم الفلسفي ،وال
للغنا ية الشعرية ،و النثر المف م المتثنق ،بل رل الن وص في محكومة
11

فقط بتدفقات مقطعية ،التروم إال الكلمة المواتية الالزمة ،والبال ة
16
المقت دة الم ا مة"...
وتثسيسا على ما سبق ،تعتمد الكتابة الشذرية على األسلوب الشذري،
والجملة الشذرية ،والمقاطع المتشوية .ومل ثم ،فاألسلوب الشذري و
سلوب الكتابة الالنسقية الذي يعتمد على المقطع ،و الشذرة ،و الن
الطليق .ومل ثم ،فالشذرات مقاطع تثملية ،وخطرات فلسفية ،وقبسات
صوفية ،وشطحات عرفانية ،وانطباعات عقلية ونفسية في شكل خواطر
شاعرية ،تعتمد على المسرو الذاتي ،وال طاب ير المعرو  ،وتشغيل
ومير الحضور ،واستدعاء الذات المتكلمة.
وقد تكون الشذرات ،مل الناحية الشكلية ،مقاطع ق يرة و طويلة ،في
شكل حكم عميقة وتثملية ،وخالصات ميتافي يقية عامة ،و تر في شكل
انطباعات ذاتية وذ نية فلسفية يطبعها التجريد ،ويسمها التجري
واالن ياح ،ويكسو ا العمق الفلسفي ،ويت للها ال فاء ال وفي.
ويضال إلى ذلك نها مقاطع وجدانية إيحا ية في بعا ا المجازية
والت ييلية .ويالحظ رذلك ن مقاطع الشذرات متفس ة ومتقطعة وقوية
ذ نيا ووجدانيا ،تنفر مل النسقية والمقاييق العقلية والمنطقية ،وتتمر عل
التفكير البر اني و الحجاجي.
وباخت ار ،تجمع الشذرة بيل الفلسفة والشعر ،وتتثرج بيل الذ ل
والوجدان ،والشعور والالشعور  ،والعقل والالعقل ،وال حوة والهذيان .
الكتابة الشذرية في مجموعة مل ال اصيات
وعلي  ،تتمثل خ ا
والسمات ،مثل :الترري  ،واالخت ال ،واالقتضاب ،واالقت ا  ،والتحرد
مل الحشو واإلطناب واالستطرا  ،واالعتما على
السريع ،والت ل
بال ة التكثيف؛ حيث تقدم الشذرة ع ارة التجارب الذاتية و
الموووعية ،و تكون خاتمة لتجارب ذ نية ووجدانية  ،خاوعة ،بدور ا،
 - 16بنسالم حميش :معهم حيث هم ،بيت الحكمة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 1988م ،ص.133:
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النطباعات ذاتية و موووعية ،و لضغوط اخلية و خارجية ،و
17
إلررا ات ال نسقية.

المطلب الثاني :تطـــور الكتابـــة الشذريـــة
ظهرت الشذرة ول ما ظهرت عند فالسفة اليونان ،وبالضبط عند فالسفة
الطبيعة الكونييل نالكوسمولوجييل) ،رطاليق ،و نكسيمندريق،
و نكسيمانق ،و يراقليطيق اإلفسوسي المعرول بمؤلف وحيد نفي
الطبيعة)  ،ولم يبقَ من إال ما ة وثالثون شذرة ،طرح في فكار بثسلوب
امض .لذا ،لُق بالفيلسول الغامض .ونستحضر رذلك فيثا ور ،
و رسانوفان  ،وبارمنيد  ،وزينون األيلي ،و نبا وقلق ،و نكسا ورا ،
ولوقيبو  ،و يمقريطيق ...وما يمي ؤالء الفالسفة ومحبي الحكمة نهم
قالوا بثن الكون ل مجموعة مل األصول الطبيعية ،رالماء ،والهواء،
والنار ،والتراب ،والذرة ،والالمتنا ي .ولكل لم ي لنا مل رتاباتهم سوى
شذرات قيلت في فترات متباعدة.
ونلفي يضا في مجال العلم والمعرفة العامة ب األطباء بقراط في رتاب (
 /Aphorismiالشذري )  ،ويحوي ذا الم نف ن ا وطرا ق
العالج الطبي .رما رت المؤرخ اليوناني تاسيتن )Taciteمجموعة مل
الشذرات والمقطعات التاري ية.
و كذا ،تتكون الشذرة في الفلسفة اليونانية مل عد قليل مل الكلمات،
وتتطرق لجميع المواويع ،السامية منها والوويعة ،العلمية و ير العلمية.
وقد رانت الشذرة في الع ر الحديث ،وخ وصا عند الفيلسول والرا
اإلنجلي ي روجر بارون ،تعبيرا عل فلسفة الشك  ،ورانت الشذرة ،بعمقها
الالفت لالنتبا  ،عدوة السطحية والسطحييل .ذلك ن ليق بإمكان ي ران
االبدات في ذا المجال ،إذا لم يكل مسلحا بما في الكفاية.
 - 17جميل حمداوي :مقاربة النص الموازي وأنماط التخييل في روايات بنسالم حميش،
أ طروحة لنيل رتورا الدولة ،جامعة محمد األول بوجدة ،السنة الجامعية2001-2000:م،
ص.194:
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وقد انت ر الفيلسول الفرنسي باسكال يضا للشكل الشذري في رتاب
نأفكار)  ،وقد سما بنوام القل و الحد .
واستعان بها روشفورولد ن )la Rochefoucauldفي رتاب نالثوابت)،
و يضا شامفور ن )Chamfortفي رتاب بالعنوان نفس  .ونجد ذ الكتابة
الشذرية رذلك في رتاب نالخصائص )Caractères/لالبروييرن La
...)Bruyère
الكتابة الشذرية ،في الفلسفة الحديثة والمعاصرة الغربية ،رل
وتعار
فكر نسقي متسق ،ومنسجم ،ومبنيل بشكل عضوي .و البا ،ما تستعمل
بمثابة سالح جا ي ود ال مل الرا ل .ومل ثم ،فروحها التمر ،
والثورة ،والرفض ،واالختالل ،والتفكيك .و ي حقيقة مقلقة مبنية على
سئلة ماورا ية وميتافي يقية عوي ة تعمل على الهدم ،والتقويض،
والتشوية .رما نها فكر نقدي ،ال نسقي ،وال قوانيل لها ير قوانيل األنا.
إنها رما قال نيتش ":فل ال لو ".
وتوهر الشذرة في ذ الفلسفة ا ما في المابيل ،مع نهاية نوام قديم،
وقبل بروز معالم نوام جديد .إنها شا دة ومسجلة ذا التحول الدراماتيكي.
ذا الفراغ الروحي ،و العراء المتعالي نالترنسندنتالي) الذي تعج رل
األنساق عل فهم  ،وت ال االقتراب من  .ويملك الشاذرن
 ) Aphoristikerطبيعة مقاتلة .إن ال ي ال ال رات ،بل و يعمل
واعيا على إشعال فتيل  .إن المعار األبدي بامتياز ،و رما قال عن
شليغل":يوجد ا ما في ووع جا ي ".
ورذلك ران كارل كراوس الفيلسول األلماني ،فقد ران دف األسمى و
النضال ود ال مل ،و خذ ذا النضال شكل نضال ود لغة ذا ال مل .لقد
فضل رراو الشذرة على رل فنون القول األخرى ،ذلك نها وحد ا مل
تستحق اسم فل الهجاء بامتياز .ويعني ذا ن الكتابة الشذرية ي رتابة
إشكالية و جا ية وتقويضية بامتياز ،تطرح األسئلة رثر مما تطرح
األجوبة .إنها سلوب عالم فقد ثقت بقيم و شكال  ،عالم يحل إلى بدء جديد.
ولهذا ،فإن الشذرة -رما عبر عل ذلك فريدريش شليغل -فل ي اط
14

المستقبل واألجيال القا مة ،ويول معاصرو عاج يل ،في ل األحيان ،
عل فهم و تقبل .
ومل نا ،فقد اختار رثير مل الفالسفة والمت وفة والمفكريل استعمال
الشذرات طريقة في التعبير ،والتفكير ،والت ري  .ويعني ذا ن ؤالء قد
استعملوا سلوبا مقطعيا ينم عل حرية في الكتابة ،ور بة في اإلفالت مل
اإلررا ات والضغوط التي يفروها رل فكر فلسفي نسقي صارم .بمعنى
ن الكتابة الشذرية ي رتابة التفسا  ،والتفكك ،واالختالل ،والثورة على
المقاييق المنطقية ال ارمة ،والتحلل مل قواعد النسق الفلسفي المحد .
ي :رتابة الحكايات المتشوية والمبعثرة والمنكسرة والمتالشية ن Des
. 18)histoires brisées,
ومل ؤالء المفكريل والمبدعيل الذيل استثمروا الكتابة الشذرية سلوبا
ومنهجا وطريقة ورؤية الفيلسول الروماني :شييرون ن)Cioranرما في
رتاب ن مختصر التفسخ ، )Précis de décomposition/ورتاب
نأقيسة المرارة ،)Syllogismes de l'amertume/ورتاب
19
ناعترافات ولعنات...)Aveux et anathémes/
ويرى شييرون ن اختيار الكتابة الشذرية في الحقيقة ال" يعبر إال عل
نفور مل التحليل والبر نة ،إلا.إن عبارة عل تنازل ليق رثر وال قل.
وفي األخير ،استقر ذوقي في ذا الشكل التعبيري الذي يتي للمرء ن
يترجم عل حاالت مؤقتة ولحوات انفعالية ،وإجماال عل حقا ق مؤرخة،
ج ية ومتحي ة.
...إن الشذرة عندي ليست ي رذلك ،و إن شئت فهي التولد بدا مل تلقاء
ذاتها.إنها في ال األحيان خاتمة تحليل و فكرة مكتوبة توفر على
القارئ عناء خطى الفكر ،فال تعبر إال عل و ات يبث الفكر.لذا ،لل تجد ي
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- Des « histoires brisées », comme celles de Perros, de Cioran, de
Blanchot, de Valéry, de Barthes, de Desnos, de Char, de Perec, de
…Quignard, de Jourdan
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شذرات .ما نيتش  ،فكان يفعل ذلك

فيلسول جدي رثرسطو و يجل يكت
20
بسب مرو ".
ونفهم مل ذا ن الفالسفة اليونانييل قد رانوا يستعملون الحوار التوليدي
في بناء نساقهم الفلسفية رما ران يفعل سقراط ،و يعتمدون على بنية
حجاجية منطقية صارمة  ،سواء رانت استقرا ية م استنباطية رما لدى
رسطو و يكارت...
بيد ن ناد مجموعة مل المفكريل والفالسفة الذيل وظفوا الشذرات
رمارد وريليو  ،وموريق بالنشو ،وباسكال ،وجراسيان ،وشنفور،
 ،ونيتش في رتاب ن هكذا تكلم زرادشت) ،21ومونتاني
و سنو
ن ) Montaigneفي مقاالت  ،وفاليري ،وروالن بارت ،والبلغاري إليا
رانيتي رما في رتاب ن شذرات) ،ورافكا ،و ير م.
و يقول شييرون في حق الكتابة الشذرية ":في ما ي ني ،حبي للتعبير
المرح ال فيف الول ،ولالقتضابية واالخت ار ،و الذي يحدوني إلى تبني
التقليد الذي تتحدث عن  .و ذا ال نف ،عموما ،مشكود في تارة و ال
طورا ،بما ن يعبر عل اإلنسان في الاستمراريت و شاشت  .ثم ،ما الفا دة
مل بناء نسقة اليفوتها ن تتهاوى وتضمحل
ما عل التقليد الذي تذرر [ يق د الكتابة الشذرية] ،فمارد وريليو
وباسكال ما حقا ممثال األرثر جدارة،ألن في رتابتهما طابعا ش يا
حا ا ووحدة مقام .و ذا ليق حاصال عند فاليري الذي خلف على الر م
مل ذلك شذرات جميلة جدا .ما جارسيان فإن يهتم رثيرا بالتدليالت.وعلى
ي حال  ،فالكتابة الشذرية اليسعها إال ن تستمد قوتها مل رؤيا خاصة جدا
22
للحياة"...
ويالحظ على شييرون الذي وظف رثيرا الكتابة الشذرية ن يستعمل رتابة
تقوم على قوة اللحوة واالنفعال؛ مما يوقع ذلك في التناقض والتكرار،
رما يتجلى ذلك واوحا في ن وص الكثيرة .ومل ثم ،يؤرد شييرون ذلك
بقول  ":التناقض مالزم للحياة نفسها .وبالتالي ،ال عير ي انتبا في
 - 20بنسالم حميش :معهم حيث هم ،ص.144:
 - 21فريدريك نيتش  :هكذا تكلم زرادشت ،ترجمة :محمد الناجي ،فريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة الثانية سنة 2011م.
 - 22بنسالم حميش :نفس  ،ص.144:
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رتاباتي .ما التكرار ،فإن تثريد وتعبير عل حالة ثابتة و وسوا .إني مل
23
ؤالء النا الذيل يتلقون الحياة روسوا ".
ويعني ذا ن شييرون يكت فكار التثملية والفلسفية في شكل مقاطع
وتفاريق وشذرات ،تتحلل مل رل مقومات الفلسفة النسقية القا مة على
صرامة الحجاج الفلسفي ،وووابط التحليل المنطقي االستداللي.إنها في
ال األحيان خاتمة تحليل ،و فكرة مكثفة توفر للقارئ عناء خطى
الفكرن…) ،رما تعبر عل اإلنسان في ال استمراريت و شاشت .
وتتطل الكتابة الشذرية باعا علميا طويال ،وتستل م جهدا معرفيا ربيرا
حتى ت رج إلى النور .وتت ذ ذ الكتابة يضا بعدا ميتافي يقيا ،و موقفا
مل اإلنسان ،والحياة ،والوجو  ،والم ير اإلنساني .ومل نا ،فالن
الشذري ن نقدي ،ون رؤيوي ليق منغلقا ،بل و ن متعد منفت
المشتت إلى
على قراءات المتنا ية العد  .وبالتالي ،يهدل ذا الن
ت ري الهويات وتفكيكها،وتثريد فلسفة االنف ال.
ومل نا ،يتبيل لنا ن الشذرة فكرة مكثفة و بؤرة مكثفة اقت ا يا رما
يرى جاد يريدا ،تعمل على توليد االستعارات واالن ياحات .ومل ثم،
فالشذرة في جوهرها هي استعارة كبرى.ومل ثم ،االقتراب مل الشعر
وبال ة التثمل ال امت .ومل نا ،يبدو ن رتابة ال ور البال ية ومل
الكتابة الشذرية رتابة شقية وع ية على االلتقاط.
وإذا رانت الفلسفة البنيوية تؤمل بالمنطق والعقل والنوام واالتساق ،فإن
الفلسفات الالعقالنية والتفكيكية تؤمل باالختالل ،والتفكيك ،وانهيار
المعنى والمدلول ،وتعبر رذلك عل شاشة اإلنسان ،وانهيار نطولوجيا،
ووجو يا ،وقيميا  ،ومعرفيا.
وقد سا مت الكتابة اإلنجيلية والتوراتية في إ ناء الكتابة الشذرية الغربية،
وإثرا ها رما وريفا .فضال عل الشعر الرومانسي والفلسفي ،والحكم
واألمثال ،والتثمالت  ،وال طابة ،والبال ة ،والرسا ل ،وال واطر،
والهايكو ،والفلسفة ،والال وت الديني واألخالقي ،والمقاطع الشذرية عند
الفالسفة اليونانييل  ،والكتابة الفلسفية عند فريدريك نيتش  ،ومارتل
يد ر ،وسيوران...عالوة على الكتابات السريالية ،وال وفية ،والدا ا ية،
وإبدات ما بعد الحداثة...
 - 23بنسالم حميش :نفس  ،ص.145:
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وثمة مجموعة مل المبدعيل واأل باء الغربييل الذيل وظفوا الشذرات في
رتاباتهم ،واستعملوا مقاطع معنونة و ير معنونة ،رما فعل الشعراء
الرومانسيون األلمان ،24والشاعر اإلنجلي ي توما إليوت ،والشاعر
الفرنسي بول فاليري ،وماالرمي ،وريمبو ،وبيير لبير جور ان
ن )Jourdanفي يوان الشعرين السالم والوداع) ال ا ر سنة 1991م،
و ير م مل الشعراء الذيل رموا بالكتابة الشذرية باعتبار ا طريقة في
التعبير  ،ومسلكا منهجيا ل يا ة رؤية تراجيدية صاخبة ومتق زة،
عل ووعية إنسانية شة ،قوامها الملل ،والسثم ،واالستالب،
تف
والتفكك.
ون ن ننسى رذلك الكتابة الرم ية والكتابة السريالية التي علنت
الرفض والتمر  ،فتبنت الكتابة الشذرية وسيلة للتعبير عل رابة الواقع
وال معقوليت .
وال ننسى رذلك بيات المبدت الفرنسي إ موند جابين)Edmond Jabès
التي استعانت بالكتابة الشذرية طريقة في التعبير ،ومنهجا في التش ي ،
والبوح ،والتثويل.
ومل جهة خرى ،فقد اعتمدت الرواية الشعورية الغربية ،و الرواية
المنولوجية ،و رواية تيار الوعي  ،على الكتابة الشذرية منذ بدايات
القرن العشريل  ،وبالضبط مع جيمق جويق ،وفيرجينيا وولف،
وصمويل بيكيت ،ومارسيل بروست...
ونجد ذا النوت مل الكتابة جليا في الرواية الجديدة عند ميشيل بوتور،
ونتالي ساروت ،والكات المغربي الفرانكفوني عبد الكبير ال طيبي...
وعلي  ،فمل م رتاب الكتابة الشذرية الغربية في القرن العشريل فرنسيق
بيكابيا ن ،)Picabiaوريجو ن ،)Regautوجاروب) ،(Jacobوبول
إلوارن ،)Elwardوشارن ،)René Charوبول فاليرين،)Valery
و نري ميشو ن ،)Michauxوريفير ين ،)Reverdyولوران رريسو
ن ،)Laurent Grisonورريستيان بوبان ن،)Christian Bobin
وجور ان ن ،)Jourdanوشازالن ،)Chazalوسكوتونيرن،)Scutenaire
وإميل سيورانن ،)Cioranومونيين ،)Munierوبيرون،)Perros
: L'absolu littéraire, Paris, Labarthe et J.-L. Nancy -Ph. Lacoue24
seuil. Poétique, 1978.
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 وجو ران،)Roy وروين،)Blanchot وبالنشو ن،)Thomasوتوما ن
... ،)Jaccottet وجاروتيتن،)Judrinن
 ونجد ذ الكتابة الشذرية طريقة تعتمد في النقد والوصف والتثويل،بل
 وعند رثير مل، وموريق بالنشو، وجاد ريدا،25رما عند روالن بارت
... و استون باشالر مثال،النقا الموووعاتييل رجان ستاروبنسكي
ومل م الدراسات النورية والتطبيقية في مجال الكتابة الشذرية راسة
) بعنوان نمشاكل المؤلفJean-Louis Galay جان لوي راالي ن
 ورتاب ن الفكر الشذري) لرالف ينديلق،26) فاليري نموذجا:الشذري
) التعاريف والمخاطر:ون الكتابة الشذرية27 ، )Ralph Heyndelsن
François Susini ن28 لفرانسوا سوسيني ناستوبولو
. ...م1997  وقد نشرت ذ الدراسة بفرنسا سنة،) Anastopoulos
 و و، ) نظريات وتطبيقات:و ناد رتاب آخر بعنوانن الكتابة الشذرية
Ricard عبارة عل ن وص ومقاالت مل جمع ريكار ريبول
 ورتاب ن الكتابة الشذرية وتجربة الالهدوء) لتوما فان،29)Ripoll)
) ورتاب فيلي مورين،30)Thomas Van Ruymbekeريمبيكي ن
بعنوان نالتقليد والمعاصرة في الكتابة الشذرية) عند الشاذرييل الغربييل
،)Reverdy وريفير ي ن،)Cioran سيورانن: مثال،في القرن العشريل
25

-R.barthes : Fragments d'un discours amoureux, Éditions du
Seuil, Paris, 1977 ; Le Grain de la Voix : Entretiens, 1962-1980,
Éditions du Seuil, Paris, 1981 ; Le Bruissement de la langue : Essais
critiques IV, Éditions du Seuil, Paris, 1984.
C. Jean-Louis Galay : (Problèmes de l’œuvre fragmentale : - 26
Valéry), in Poétique, N° 31, Le Seuil, Sept. 1977.
27
Ralph
Heyndels :
La
pensée
fragmentée,Pierre
Mardaga,Bruxelles,1985.
- François Susini- Anastopoulos: L'écriture fragmentaire. 28
Définitions et enjeux. PUF, 1997.
29
- Ricard Ripoll :(textes réunis par), L'Écriture fragmentaire,
théories et pratiques, Presses Universitaires de Perpignan, Collection
Études, 2002, 363.
: L'Ecriture fragmentale ou l'expérience -Thomas Van Ruymbeke30
de l'Intranquillité, Abstraction, 1édition 2009.
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،)Jourdanن

وجور ان

،)Scutenaireوسكوتونيرن
32 31
... )Chazalوشازالن
ويمكل الحديث عل ببليو رافيا شذرية طويلة في الحقل الثقافي الغربي
مقارنة بما رت في الحقل الثقافي العربي الذي سنتحدث عن في األسطر
.33الموالية
31

-Philippe Moret : tradition et modernité de l’aphorisme, Librairie
Droz S.A, Genève, Suisse, 1997.
32
- Roland Barthes, « Littérature et discontinu », in Critique, 1962
(recueilli dans Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, p.183) ; Pascal
Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments (Genève,
Furor, avril 1984 ; Paris, Fata Morgana, 1986 ; Paris, Galilée, 2005) ;
Pierre Garrigues, Poétiques du fragment (Paris, Klincksieck, 1995) ;
Thomas Van Ruymbeke, L’Écriture fragmentale ou l’expérience de
l’intranquillité (Rennes, PUR, 2003 ; Rennes, Perséides, 2009).
- Citons ces livres : Héraclite d'Éphèse: Fragments (fin du VIe siècle 33
av. J.-C.) ;















François de La Rochefoucauld: Réflexions ou sentences et
maximes morales (1664) ;
Blaise Pascal: Pensées (1669) ;
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort: Maximes et pensées,
caractères et anecdotes (1795) ;
Novalis: Le brouillon général (1797-1798) ;
Johann Wilhelm Ritter: Fragments posthumes tirés des papiers
d'un jeune physicien (1810)
Giacomo Leopardi: Zilbaldone (1817-1832) ;
Xavier Forneret: Sans titre, par un homme noir blanc de visage
(1838) ;
Paul Valéry: Cahiers (1892-1945) ;
Ludwig Wittgenstein: Tractatus (1921) ;
Franz Kafka: Les aphorismes de Zürau (1931) ;
Félix Fénéon: Nouvelles en trois lignes (1948);
Emil Cioran: De l'inconvénient d'être né (1973) ;
Gustave Thibon: L'illusion féconde (1975) ;
Roland Barthes: Fragments d'un discours amoureux (1977) ;
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الثقافة العربية ،فقد وجدنا مجموعة مل الكتابات الشذرية
ما في ما ي
والتجليات ال وفية والكتابات العرفانية التي ات ذت مع القرن الرابع
الهجري شطحات ورتابات شذرية متشوية ،رما يبدو ذلك واوحا عند
الحالج في طواسين ؛ حيث يتكون رل طاسيل مل مجموعة مل
الشذرات ،34و ابل العربي في تجليات خاصة ،35والنفري في م اطبات
ومواقف وشذرات ومناجيات  ،36و بي ي يد البسطامي في شذرات ...
وقد عرفت الكتابة الشذرية رثيرا في حلقات الت ول رثر مما عرفت في
حقل األ ب واإلبدات .وما الكرامات والمواقف والم اطبات والمناجيات
واأل عية ال وفية إال ليل قاطع على انتشار الكتابة الشذرية عند
المت وفة العارفيل ،واألولياء ال الحيل ،والمجاذي العرفانييل.
وثمة مجموعة مل الم نفات التراثية التي رانت تحمل اسم الشذرات ،مثل
رتابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب) البل العما الحنبلي ،ورتابن
الفضة المضية في شرح الشذرات الذهبية) البل زيد الحنبلي ،ورتاب (
الشذرات الذهبية في السيرة النبوية) للعالمة األ ي بي ويق محمد بو
خب ة الحسني التطواني،و ير ا مل الكت التي رانت تنقر عنوانيا على
لفوة الشذرة.
وقد انتقلت الكتابة الشذرية حديثا إلى الشعر العربي المعاصر ،فان هرت
في الق يدة النثرية رما عند ونيق ،ومحمد الما وط ،و نسي الحاج،
; )Henri Michaux: Poteaux d'angle (1978
Ph. Lacoue-Labarthe/J.L. Nancy: L'Absolu littéraire : Théorie de
; )la littérature du romantisme allemand (1978
; )Maurice Blanchot: L'écriture du désastre (1980
; )Roger Munier: Le visiteur qui jamais ne vient (1983
Anthologie : Fouilles archéobibliographiques (fragments),
; édition établie et préfacée par Fabrice Mundzik
; )Gary Girondin : Préludes à l'Esthétique du paraître (2014








 - 34الحالج :ديوان الحالج ،ويليه أخباره وطواسينه ،جمع وتقديم الدرتور سعدي وناوي،
ار صا ر بيروت  ،لبنان ،الطبعة الثانية 2008م،ص .170-143:
 - 35ابل عربي :رسائل ابن عربي ،ار صا ر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1997م،
ص .455-414:
 - 36النفري :ضاقت العبارة ،المرجع المذرور سابقا.
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ومحمو رويش  ،والسيما في يواني الشعرييل نيوميات الحزن العادي
) ونحضرة الغياب) .فضال عل محمد بنيق ،وعبد الكريم الطبال ،ومحمد
األشعري رما يبدو ذلك جليا في يوانن كتاب الشظايا) ،والشاعرة
المغربية فاتحة مرشد في يوانها الشعرينمالم يقل بيننا)...
وتعو الق يدة الشذرة  ،في حقيقتها و صولها ومنابتها ،إلى الق يدة
اليابانية ن الهايكو) القا مة على سطور محد ة .فضال عل خاصيات:
الترري  ،والتنا م ،والتبئير ،والتشوي  ،واالخت ال ...والتثثر بالكتابة
القرآنية واألحا يث النبوية .عالوة على الـتثثر بالحكم واألمثال،
والحكايات ،وال واطر ،والبال ة ،وال طابة ،والق ة الق يرة جدا،
والومضة ،الترسل ،والتفلسف ،والجنوح نحو التثمالت الفلسفية...
يا وروا يا -في رثير مل األعمال السر ية
وتتجلى الكتابة الشذرية  -ق
العربية شرقا و ربا ،وخاصة عند الروا ي المغربي بنسالم حميش في
روايت التراثية(مجنون الحكم)؛ إذ حاول بنسالم حميش نقل الكتابة الشذرية
مل الحقل الفلسفي ،رما في رتاب نالجرح والحكمة) ،إلى الحقل الروا ي،
رما يتبيل لنا ذلك جليا في مقاطع عدة مل الرواية ن نا الدخان المبيل-
الجلو في ل البنفسي )...بغية خلق تقاطع فني ومعرفي بيل الرواية
والفلسفة.
وتتمي ذ المقاطع الشذرية في رواية نمجنون الحكم) بطابعها الوجداني
الذاتي ،ومقاطعها المسماة بعناويل فرعية .فضال عل خاصيتها الشاعرية
اإلنشا ية النثرية ،وتدفقها االنسيابي ،وتعد األنفا الحكمية ،ورثرة
ال طرات القهرية ،والشطحات ال وفية .فهل يريد بنسالم حميش بهذ
الكتابة ن يحول الرواية إلى تثمالت شذرية ،ومقاطع النسقية ،لنتحدث في
المستقبل عل الرواية الشذرية على شارلة رواية ما بعد الحداثة بدال مل
الحديث عل الرواية و الحوارية فهل ي الف حميش بهذ الكتابة ماذ
إلي مي ا يل باختيل عندما رجع الرواية إلى طابعها الحواري البوليفوني
ألن حميش يحول الرواية إلى خطاب شذري يقوم على التفر  ،والتذويت،
والمسرو الذاتي ،واالستغوار النفسي ،والتثمل الشاعري ،والشط
ال وفي .فهل ستنتقل الرواية مل النسقية والت ميل والسر نة والتفضية
والتعد ية الش وصية إلى رواية الالنسقية والحلولية والتوحد الفر ي
واالستبطان الذاتي !!
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و ل سن رج مستقبال مع بنسالم حميش مل الكتابة الروا ية إلى الكتابة
ذ سئلة مفتوحة نروم طرحها؛ ألن الرواية جنق بي
الشذرية
مفتوح قابل للتكون والتطور الديناميكي.
فثمة فعال مجموعة مل النقا والباحثيل والدارسيل مل يفكر  -اليوم -في
استبدال م طل الرواية بمفهوم الحوارية ،وخاصة الروايات التي يطغى
عليها الحوار مل البداية حتى النهاية ،رما يبدو ذلك واوحا في رواية(
أوراق) للمبدت المغربي عبد هللا العروي.
ونجد ذ الكتابة الشذرية رذلك ،بشكل جلي ،عند مجموعة مل األ باء
والمبدعيل في مجال السر يات ،مثل :ا ة السمان ،و حالم مستغانمي،
ورجاء عالم ....ونالحوها رذلك عند رتاب الق ة الق يرة جدا  ،مثل:
محمد تنفو وجمال الديل ال ضيري على سبيل الت ي ...
ومل حيث الدراسات النقدية المواربة لإلبدات الشذري ،فيمكل الحديث في
ذا الشثن عل رتاب جميل حمداوي بعنوان نالكتابة الشذرية بين النظرية
والتطبيق) الذي تحدث في عل مفهم الكتابة الشذرية وخ ا ها
الموووعية والفنية .رما رسى مقاربة نقدية جديدة في الوطل العربي
سما ا بالمقاربة الشذرية  ،وقد ووع مستوياتها المنهجية ،وحد م تلف
آلياتها اإلجرا ية والتطبيقية .ويعد ذا الكتاب ،على حد علمي  ،ول رتاب
على ال عيد العربي ينور للكتابة الشذرية ت ورا ،وتطبيقا ،ورؤية.37
ومؤخرا ،صدر رتاب لمحمد المسعو ي بعنوان ن الكتابة الشذرية في
األدب المغربي الحديث (نماذج مشارب)) ،38تناول في الباحث مجموعة
مل الن وص الشعرية والشذرية رـنشجرة المحار) لمحمد ال باغ،
ونالتشو ي) لعبد الحميد بل او  ،والتجربة الشذرية عند حمد بررات،
و يوان (فقط) لعبد الديل حمروش ،و يوان نأتعثر بالذهب) لمحمد
ال الحي ،وتجربتي سعد البازي وخالد سليكي ،ونأيام مستعملة) لعبد
السالم الطويل ،ونرسائل حب إلى زهرة األرطانسيا) ألحمد لو ليمي،

 - 37جميل حمداوي :الكتابة الشذرية بين النظرية والتطبيق ،منشورات المعارل ،الرباط،
المغرب ،الطبعة األولى سنة2014م.
 - 38محمد المسعو ي :الكتابة الشذرية في األدب المغربي الحديث (نماذج ومشارب)،
سليكي إخوان ،طنجة ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م.
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ونالعزلة غيرت عناوينها باكرا) ألحمد الدمناتي ،و(جمالية الجسد)
إليمان ال طابي ،و يوان ن في ذمة الضوء) لم طفى قشنني...
وخالصة القول ،تلكم -إذاً -نورة م ت رة إلى الكتابة الشذرية لغة
ومفهوما.وقد تبيل لنا ن الشذرة عبارة عل مقاطع و فقرات و متواليات
و تعابير وملفوظات مستقلة ومنع لة عل بعضها البعض ،ويرا منها
الثورة ال اخبة على الكا ل والسا د و المتعارل علي  ،والتمر عل الكتابة
النسقية البنيوية التي تتسم باالتساق اللفوي ،واالنسجام المعنوي ،والترابط
البنيوي العضوي.
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الفصل الثاني:
تطـــور الكتابـــة الشذريـــة عند فالسفة اليونان
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المطلب األول :نشأة الكتابة الشذرية عند فالسفة اليونان
لقد ظهرت الشذرة ،ألول مرة ،عند فالسفة اليونان ،وبالضدبط عندد فالسدفة
الطبيعددة الكددونييل نالكوسددمولوجييل) ،و فالسددفة مددا قبددل سددقراط ،مثددال:
طدددداليق ،و نكسدددديمندريق ،و نكسدددديمانق،و يراقليطيق  ،وفيثددددا ور ،
و رسانوفان  ،وبارمنيد  ،وزينون األيلي ،و نبا وقلق ،و نكسدا ورا ،
ولوقيبددو  ،و يمقددريطيق ...ومددا يميد ددؤالء الفالسددفة ،ومحبددي الحكمددة،
نهم قالوا :إن الكون ل مجموعة مدل األصدول الطبيعيدة ،رالمداء ،والهدواء،
والنار ،والتراب ،والذرة ،والالمتنا ي...
بيد ن رتاباتهم في الطبيعة قد واعت جلها ،و لم تدون رتابة .ومل ثم ،لدم
ي ددلنا منهددا سددوى شددذرات متفرقددة ومتقطعددة ،تفتقددد متنهددا الن ددي الكلددي،
وتعدم سياقها التدثويلي .ومدل ثدم ،فهدذ الشدذرات المنقولدة عبدارة عدل جملدة
واحدددة ،و جملتدديل ،و عدددة جمددل التشددكل متنددا ن دديا .وقددد تعروددت ددذ
الشذرات للنحل ،واالنتحال ،والت ييف ،والتحوير ؛ مما جعلهدا تفقدد معنا دا
الفلسددفي الحقيقددي ،و قددد تنس د إلددى فيلسددول مددا ،و ددو بددريء منهددا .وقددد
تتحول ذ الشذرات إلى حكم تعليميدة ،و قدوال سدا رة ،و خدواطر شدعرية
مكثفة وم ت لة.وينطبق ذا على الكتابات الطبية في تلك الفتدرة  ،رمدا دو
حددال بقددراط فددي رتاب د ن  ، ) Aphorismiحيددث يحددوي ددذا الم ددنف
ن ا وطرا ق عالج طبية .رما رت المؤرخ اليوناني تاسييت ن)Tacite
رذلك مجموعة مل الشذرات والمقطعات التاري ية.
ويددرى يوسددف رددرم ،فددي رتاب د نتاريا الفلسددفة اليونانيددة) ،ن ثمددة مدددار
فلسددفية عديدددة وم تلفددة ومتنوعددة رتابددة ،وت ددورا ،ورؤيددة ،ومنهجددا ،قددد
ظهرت باليونان ،في القرنيل السا وال امق قبل الميال  ،و قبدل مرحلدة
سقراط ،قد استعملت الكتابدة الشدذرية فدي التعبيدر عدل م تلدف الت دورات
دي :المدرسدة األيونيدة التدي
والتثمالت الفلسدفية والفكريدة .و دذ المددار
عالجدددت العلدددم الطبيعدددي ،يمثلهدددا طددداليق ،و نكسدددمندريق ،و نكسددديمانق،
و دددرقليطق؛ ثدددم المدرسدددة اإليطاليدددة ال دددقلية التدددي يمثلهدددا فيتدددا ورا
الرياوي؛ ثم المدرسة اإليلية القا لة بدالوجو الثابدت رمدا عندد باريمدندد ،
و رسدددانوفان ،وزيندددون ،ومليسدددو ؛ ثدددم المدرسدددة التوفيقيدددة التدددي يمثلهدددا
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نبا وقليق ،و يمقريطق ،و نكسا ورا  .و" يذرر لكل ؤالء و لمعوهم
رتدداب بعنددوان نفددي الطبيعددة)  .ي :فددي الجددو ر األول الثابددت تحددت التغيددر
والتحددول.وليق يعنددي ددذا ن صددحابها رددانوا يسددمونها بهددذا االسددم ،فددإن
المؤلفددات النثريددة القديمددة لددم تكددل تعنددون ،وإنمددا رددان الكاتد يددذرر اسددم ،
ويشير إلى موووت رتاب في العبارة األولى ،وقد قلنا :إن موووعهم ردان
تفسددير الوجو .ودداعت تلددك الكتدد جميعا.وظلددت خبددار ولئددك الفالسددفة
ناق دددددة  ،وتدددددواري هم تقريبيدددددة.ونحل نعدددددرفهم بمدددددا يرويددددد فالطدددددون
و رسطو.ومل تراجم ونت في عهد متثخر ،واختلط فيهدا ال يدال بالحقيقدة،
39
ومل عبارات جمعت مل م تلف الكتاب القدماء".
وعليددد  ،فقدددد ا تمدددت المدرسدددة ماقبدددل السدددقراطية بالدراسدددات الفي يا يدددة
نالطبيعددددة) ،واألبحدددداث الميتافي يقيددددة نالفلسددددفة)  ،وخاصددددة التددددي تتعلددددق
بدالوجو والحرردة والكدون الكوسدمولوجي .ويعندي دذا ن دؤالء الفالسددفة
رددانوا ميددل إل دى الفي يدداء مددل الفلسددفة.ورانوا يضددا موسددوعييل؛ إذ ا تم دوا
بالرياودديات ،والعلددوم الطبيعيددة ،والهندسددة ،والفلددك ،وعلددم الددنفق ،وعل دوم
الحياة...وتجدداوزوا مرحلددة األسددطورة والميتددو ن )Mythosنحددو مرحلددة
اللو و ) ،(Logosباسدتعمال العقدل واالسدتدالل والتثمدل والت ييدل ،علدى
الددر م مددل التددثثيرات الشددعرية لهددوميرو و يددو  .وقددد رانددت مددرحلتهم
توطئة للمدرسة األرا يمية مع فالطون و رسطو.
وقددد تندداول ددؤالء الفالسددفة عدددة ثنا يددات  ،مثددل :ثنا يددة الوحدددة والكثددرة،
وثنا يددة الوجددو والالوجددو  ،وثنا يددة الثابددت والمتحددرد ،وثنا يددة االمددتالء
وال ددواء ،وثنا يددة المددا ة والددروح ،وثنا يددة العقددل والددنفق ،وثنا يددة اليددابق
والرطدد  ،وثنا يددة الواحددد والمتعددد  ،وثنا يددة اإلنسددان والحيددوان ،وثنا يددة
الما ة والذرة ،وثنا ية الحار والبار  ،وثنا ية المكثدف والندا ر ،وثنا يدة القلدة
والكثددرة ،وثنا يددة المحبدددة والكرا يددة ،وثنا يددة الواجدددد والموجددو  ،وثنا يدددة
السددماء واألر  ،وثنا يددة األسددفل واألعلددى ،وثنا يددة المتشدداب والم تلددف،
وثنا يدددة االنسدددجام والتنددداقض ،وثنا يدددة المدددوت والحيددداة ،وثنا يدددة الطبيعدددة
 - 39يوسف ررم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،لجنة التـثليف والترجمة والنشر  ،مطابع
الدجوي ،القا رة ،الطبعة السا سة1976 ،م ،ص.11-10:
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ومدددداوراء الطبيعددددة ،وثنا يددددة الفي يدددداء والميتافي يدددداء ،وثنا يددددة الهرمونيددددا
والنشاز ،وثنا ية المت ل والمنف ل ،وثنا ية الفكر والروح...
وقددد لددف ددؤالء رتبددا تشددترد فددي مبحددث واحددد ددو نالطبيعددة) ،لكددل ددذ
الم ددنفات ودداعات مددع ال د مل ،ولددم يبددق منهددا سددوى شددذرات متفرقددة ،
التعبدددر  ،بشدددكل يقيندددي ،عدددل الت دددورات الفلسدددفية الحقيقيدددة لددددى دددؤالء
الفالسفة .بل رثر مل ذلك ،تعروت لل يف ،والت ويدر ،واالنتحدال .نا يدك
عددل التعسددف فددي الشددرح والتثويددل مددع مجموعددة مددل البدداحثيل والفالسددفة
ومؤرخي الفكر رثرسطو ،مثال.

المطلب الثاني :فالسفة الشذرة
الكتابدة
سنتوقف عند مجموعة مل الفالسدفة اليوندانييل السدتجالء خ دا
الشددددذرية بنيددددة ،ورؤيددددة ،وتعبيددددرا؛ بتبيددددان مقوماتهددددا الفكريددددة والفنيددددة
واإليديولوجية ،مع استكشال سماتها النوعية والمالزمة على النحو التالي:

الفرع األول :ديــــوجين( -ق.م)
يعددد يددوجيل األبوللددوني مددل ددم الفالسددفة اليونددان األوا ددل الددذيل ا تمددوا
بالكتابدددة الشدددذرية ،رمدددا يبددددو ذلدددك جليدددا فدددي رتابددد الفلسدددفي الوحيدددد نفدددي
الطبيعددة) .وقددد اطلددع عليد سددمبليقو  ،واقتددبق مند رددل شددذرات  ،رمددا ددي
مثبتة في رتاب .40
وينطلق يوجيل  ،في شدذرات المتفرقدة ،مدل الفلسدفة الواحديدة الما يةنمبدد
الهدواء) ،بإرجددات الكثددرة إلدى الجددو ر الواحددد ،فددي ع در انتشددر فيد عدداة
الكثددرة ،رمددا ددو حددال نبددا وقليق ،و نكسددا ورا  ،والددذريييل .وفددي ددذا
ال ددد  ،يقددول يددوجيل فددي شددذرت التاليددة ":يسددتحيل خددروج األشددياء إلددى
الوجو ؛ وفناء ا من وتدثثير بعضدها فدي الدبعض ابخدر بالددفع و بالضدرر
وامتد اج بعضددها بددالبعض لورانددت ندداد رثددرة فددي المبددا ىء األولددى ،و ن
 - 40محمو بدوي :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،م ر ،الطبعة األولى سنة 2004م ،ص.16:
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ددذ األشددياء التنتمددي جميعددا إلددى جددو ر واحددد يتمي د بالعديددد مددل ال ددور
والتحوالت".41
يتبيل لنا ن يدوجيل يدرفض فلسدفة الكثدرة ،و تعدد المبدا ئ األنطولوجيدة.
ومل ثم ،فالوحدة ي الجو ر األسا لهذ األشياء رلها ،وإال لل يقع نداد
فعددل ،و انفعددال إطالقددا ،فلددل يتحددول الحددار إلددى بددار  ،ولددل يتحقددق العكدق
رذلك .ومل نا ،تنتقل الما ة مل الواحد إلى المتعد .
وقددد وفددق يددوجيل بدديل مبدددإ الهددواء عنددد إنكسدديمانق ،ومبدددإ العقددل عنددد
نكسدددددددا ورا .و" خدددددددذ القدددددددول بدددددددال الء والدوامدددددددة الكونيدددددددة مدددددددل
ليوقيبو .وجاءت نوريت بسيطة األسدلوب ،واودحة المعندى ،لتكدون خيدر
شددا د علددى مددا وصددى ب د ددو نفس د بضددرورة ن يددثتي عددر المووددوت
واوحا بسيطا قا ما على بديهيات مسلم بها مل الجميع"42.
ويعندددي دددذا ن يدددوجيل قدددال بمبددددإ الهدددواء؛ ألنددد مبدددد ودددروري للحيددداة
اإلنسانية ،و و الجو ر األسا للموجو ات في صور ا الم تلفة :البدرو ة
والحددرارة  ،وتحوالتهمددا المتبدلددة فددي اللددون والرا حددة ،و ددو الددذي يحددرد
الحياة ،وينقلها مل طدابع إلدى آخدر .وفدي دذا ،يقدول يدوجيل فدي شدذرت ":
ندداد العديددد مددل ال ددور للهددواء ،فهددو يمددر بالعديددد مددل التحددوالت ،فيكددون
حارا وبار ا جافدا ورطبدا سدارنا ومنددفعا ،ولد العديدد مدل ال دور األخدرى
وعد المتنا مل التحوالت في اللون والرا حة" 43.
ويعني ذا ن الهواء قد يت ذ عدة صور وجو ية ،ويتحكم في الكدون علويدا
وسددفليا .وفددي ددذا النطدداق ،يقددول يددوجيل ":إن ددذا يحدددث بفعددل التكدداثف
والت ل ل ،إذ في البدء ران الهواء في حالة حررة ا مة.فحدث ن صبحت
ناد رثافة في جهة ،وخفة فدي جهدة خدرى ،فتجمعدت األشدياء الكثيفدة معدا
فددي س دفل ،ورونددت رتلددة صددلبة صددبحت ددي األر  ،وبالطريقددة نفسددها
41

-J.Burnet: Early Greek Philosophy, 4th Ed, Adam and Charles
Blak.London, 1975, p: 353.
 - 42محمو بدوي :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ص.17:
43
- J.Burnet: Early Greek Philosophy, p: 354.
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صددددعدت األشددددياء ال فيفددددة إلددددى علددددى ،وشددددكلت فددددي المووددددع األعلددددى
44
الشمق".
ومل ثم ،يتمي الهواء بالحررة  ،و و بمثابدة العقدل الدذي يددبر الكدون ،رمدا
يقول ذلك في شذرت ال امسة ":يبددو لدي ن ذلدك الدذي يملدك العقدل دو مدا
45
يسمي البشر الهواء ،ولهذا السب يسير ويوج األشياء جميعا".
ومل ندا ،فدالهواء دو المبدد العلدي األول ألنطولوجيدا الكدون  ،فهدو بمثابدة
العقل الذي يتحكم في حررة العدالم تددبيرا وتوجيهدا وتسدييرا .بدل إن الهدواء
و بمثابة إل للكون  ،رما يوو ذلك في دذ الشدذرة ":دو المدا ة األولدى
التي منها ت نع األشياء جميعا ،و و النهدا ي فدي المددى والكميدة ،رمدا ند
زلددي بدددي ،مددنوم ومسددير ليشددياء جميعددا ،إند إلد فددي ذاتد  ،قددا م فددي رددل
مكددان ،مدددبر لكددل شدديء ،حددال فددي رددل شدديء ،اليمكددل ن يوجددد شدديء،
46
واليشارد بن ي في ".
ومددل جهددة خددرى ،يقدديم يددوجيل مقارنددة بدديل الهددواء ال الددد والموجددو ات
الفانية ،إذ يقول في شذرت األخرى ":و ذا المبدد فدي ذاتد زلدي خالدد ،مدا
الموجو ات األخرى ير  ،فإن وجو بعضها فناء لبعضها ابخر"47.
والدليل على القدرة ال ارقة للهواء قول يوجيل ":يبدو لي واودحا ن دذا
المبد عويم وقوي و بدي وخالد ،وذو علم محيط بكل شيء"48.
ويالحظ يوجيل ن النفق التي تتحرد فدي عمداق الكا ندات و حشدا ها دي
جد ء مددل الهددواء الكلددي ،رمددا يقددول يددوجيل فددي شددذرت  ":والددنفق فددي رددل

44

- J.Burnet: op cit, p: 354.
45
-Freeman: Ancilla to the pre-Socratic Philosophers, Cambridge
University press, 1963, p: 88.
46
- Freeman: Ancilla to the pre-Socratic Philosophers, p: 88.
47
- J.Burnet: op cit, p: 355.
48
- J.Burnet: op cit, p: 355.
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الحيوانددات واحدددة إنهددا الهددواء ،ولكن د ددواء رثددر حددرارة مددل ذلددك الهددواء
49
المحيط بنا و رثر برو ة مل الهواء الميحط بالشمق".
بيدد ن ندداد فدوارق جليددة بديل نفددو البشدر ونفددو الحيوانددات"،والتكون
رجددة حددرارة ددواء نفوسددنا مماثلددة لدرجددة ددواء نفددو الحيوانددات ،بددل
50
والتكون متماثلة بيل الموجو ات البشرية الم تلفة نفسها".
وتتددنفق جميددع الكا نددات الهددواء حتددى المعددا ن واألسددماد .وفددي ددذا ،يقددول
يددوجيل ":إن السددمك عندددما ي ددرج المدداء مددل خياشدديم يقددوم بإبقدداء الهددواء
51
العالق ب في ال الء الموجو في الفم".
وتددرتبط الحددوا بددالهواء ،بشددكل مددل األشددكال ،رمددا تؤرددد ذلددك شددذرت ":
يكدددون السدددمع عودددم قدددوة لددددى ولئدددك الدددذيل لدددديهم قليدددل مدددل الهدددواء فدددي
رؤوسهم ،إذ إن مثل ذا الهواء سول يمت ج بسرعة شديدة ،ويمر في قنداة
اخليدة ق دديرة...ويحدث الشددم عنددد اإلنسدان عندددما تكددون الرا حددة المنبعثددة
52
متسقة مع الهواء الداخلي في ".
و رثر مل ذا ،يحلل يوجيل مجموعة مل الحاالت النفسية فدي ودوء مبددإ
الهواء  ،مثل  :األلم والسرور .ي :إن الهدواء دو الدذي يدتحكم فدي الحداالت
النفسية التي يمر بها اإلنسان فرحا وترحا .وفي ذا ،يقول ":يحق اإلنسان
بالمتعة عندما يكون الهواء الم تلط بالدم مشابها للطبع ،فينتشر الدم في ردل
مندداطق الجسددم فدديحق اإلنسددان بالسددرور ،مددا األلددم فيحدددث عندددما تكددون
نوعية الهواء الممت جة بالددم م الفدة للطبدع ،فيت ثدر الددم ،وت دب حررتد
بطيئة ،فيشعر اإلنسان باأللم"53.
وف إلى ذلك فقد ربط حياة الجنديل و حيداة مديال الطفدل بتددفق الهدواء"،
إن األطفدال يولدددون ولدديق لددديهم حيدداة ،ولكدل معهددم الهددواء الحددار .وحالمددا
- J.Burnet: op cit, p: 355.

49

 - 50نقال عل محمو بدوي :نفس  ،ص.33 :
 - 51نقال عل محمو بدوي:نفس  ،ص.17:
52
- W.K.C.Guthrie: A history of Greek philosophy, Vol 1, p: 375376.
53
-- J.Burnet: op cit, p: 358.
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يولد الهواء الحار فيها فيو
األول"54.

الجنيل الحياة.فلحوة المديال مرتبطدة بدالنفق

وعلي  ،لم يبق مدل فكدر يدوجيل سدوى مجموعدة مدل الشدذرات التدي تشدكل
رتاب نفي الطبيعة) .وتتسم ذ الشذرات بقوة التدـثمل واإل راد والتفلسدف،
وانقسام رؤيت األنطولوجية إلى مجموعة مل المقاطع المتفرقدة التدي تحمدل
طروحتد الفلسددفية التددي تنبنددي علددى مبددإ الهددواء المددا ي والطبيعددي؛ إذ دو
بمثابة اإلل المقد والعقل بالنسبة لإلنسان.

الفرع الثاني :أكسانوفان (473-565ق.م)
يعد رسانوفان مل دم فالسدفة المدرسدة اإليليدة  ،وقدد قدال بوحددة الوجدو ،
ددم الددذيل
مددع تن يددة اإلل د الوحددد ،إذ يقددول فددي إحدددى شددذرات  ":إن النددا
اسددتحدثوا ابلهددة ،و وددافوا إلدديهم عددواطفهم وصددوتهم و يئددتهم ،فاألحبدداش
يقولون عل آلهتهم إنهدم سدو فطدق األندول ،ويقدول دل تراقيدة إن آلهدتهم
زرق العيون حمر الشعور ،ولو استطاعت الثيران وال يل ل ورت ابلهدة
على مثالها.وقد وصدفهم دوميرو و يدو بمدا دو عندد الندا موودوت
تحقيدر ومالمددة .ال إند اليوجددد يدر إلد واحدد ،رفددع الموجدو ات السددماوية
واألروية ،ليق مرربا على يئتندا ،وال مفكدرا مثدل تفكيرندا  ،وال متحرردا
ولكن ثابت ،رل ب ر ،ورل فكر ،ورل سمع ،يحرد الكل بقدوة عقلد وبدال
55
عناء".
ويعني ذا ن رسانوفان قدد اسدت دم الكتابدة الشدذرية إلثبدات وحدانيدة هللا ،
وتن ي الذات اإللهية ،والوقول في وج المشبهة والملحدديل القدا ليل بتعدد
ابلهات.

ويعنددي ددذا ن يعددد رسددانوفان مددل ددم فالسددفة اليونددان الددذيل اسددت دموا
الشذرة الشعرية في طرح فكار الفلسفية القا مة على نقد التقليد ،ومهاجمدة
- W.K.C.Guthrie: A history of Greek philosophy, p: 376.
 - 55يوسف ررم :نفس  ،ص.28:
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وميرو و يو اللذيل ساءا إلى ابلهة  ،و لحقا بهدا رثيدرا مدل األشدياء
التي تبعث على االز راء واالحتقار .وفي ذا ،يقول رسانوفان ":لقد نس
رددل مددل ددوميرو و يددو إلددى ابلهددة رددل األشددياء التددي تبعددث ال جددل
واالحتقار بيل البشر رالسرقة والفسوق وخدات الواحد منها لآلخر"56.
رما رفض تشدبي اإللد ب دفات البشدر الحسدية المجسدمة؛ ألن اإللد اليشدب
حدا مل البشر على اإلطالق .وفي ذا ،يقدول رسدانوفان ":يت دور البشدر
ابلهددة مولددو ة ،وترتدددي ثيابددا مثددل ثيددابهم ،ولهددا صددوت مددثلهم ،وصددورة
ر ورتهم" .ويقول يضا ":نعم وحتى لو ران للثيدران واألفدرا واألسدو
يد ،وران بإمكانها ن ترسدم بهدا رمدا يرسدم البشدر ،فسدول ترسدم األفدرا
صورة ابلهة على صدورتها  ،والثيدران علدى صدورة الثيدران ،وردل جدنق
سول يجعل جسام ابلهة على صدورت و يئتد ال اصدة" .ويقدول ردذلك":
يجعددل األحبدداش آلهددتم سددو البشددرة فطددق األنددول  ،ويجعلهددا التراقيدددون
57
زرقاء العيل حمراء الشعر".
وإذا ران وميرو و يو قد ور ا مجموعة مل الحكايات التدي تتحددث
عل شكال التعذي الذي ينتور اإلنسان في ابخرة ،وفي سدفل األر .إال
ن رسانوفان يرفض ذلك بقول  ":إن السط الدذي ندرا يمتدد سدفل رجلندا
ويالمق الهواء و الحدد األعلدى لدير  ،مدا حدد ا األسدفل فيمتدد إلدى مدا
58
النهاية".
ويحمل رسانوفان رؤيدة تفاؤليدة تجدا ابلهدة؛ ألنهدا تسدعد البشدر ":لدم تدوح
ابلهدة بكدل شديء مندذ البدايدة إلدى البشدر ،وإنمدا ي دل البشدر إلدى مدا يكدون
59
األفضل مل خالل البحث الجا وعلى مرور الوقت".
والدليل على ن رسدانوفان رتد الشدذرات تلدك اإلشدارات التدي ور ت فدي
رت الفلسفة  ،فقد رت رسانوفان شذرة يسد ر فيهدا مدل فيتدا ورا الدذي
رددان يددؤمل بالتناسددا .وفددي ددذا ال ددد  ،يقددول محمددو بدددوي ":وإذا رانددت
- J.Burnet: op cit, p119.

56

 - 57نقال عل محمو بدوي:نفس  ،ص.53:
- J.Burnet: op cit, p120.
- J.Burnet: op cit, p119.
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ردددداثليل فريمددددان التددددرى ن الشددددذرة قيلددددت علددددى سددددبيل السدددد رية مددددل
فيتا ورا  ،وربما قيلت بشكل محايد ،فإنندا ندرى نهدا فدي ساسدها سد رية
مدل فيتددا ورا  ،وخيددر ليددل علددى ذلدك ن رسددينوفان يقددول فددي مطلعهددا"
وسول نتقل إلى حكاية خرى ".فإذا عرفنا ن الشدذرة جداءت بعدد الشدذرة
والتي يس ر فيها مل ب ل سدمونيد فاليسدتبعد ن السدياق فدي جملتد ردان
60
سياقا ساخرا".
ويعنددي ددذا ن الشددذرة رانددت تكت د شددعرا و نثددرا ،وقددد رتبهددا رسددانوفان
شعرا ،ورانت تتثرج بيل الكتابة التثملية والن عدة الشداعرية ،وراندت بنيدة
الشدددذرة خاودددعة للبدايدددة والنهايدددة ،وتسدددتعمل فدددي صددديغة حكايدددة سدددر ية،
وتتثسق على السر والس رية والنقد والهجاء.

الفرع الثالث :طاليـــس( 624-546ق.م)
يعد طاليق مل الفالسفة الشذرييل األوا ل ،فهناد مدل يقدول :إن طداليق قدد
رت رتبا  ،لكنها واعت ،ولم يبق منها سوى شذرات قليلة متفرقة .و نداد
مدل ينفدي عند ذلدك .و نداد مددل نسد إليد قدواال شدذرية .وفددي دذا ،يقددول
الطيد بددوع ة ":يقددال إن طدداليق لددم يكتد شدديئا ،ومددل ثددم فمددا نعلمد عن د
مجر قوال منسوبة إلي  .لكننا النددري علدى وجد التحقيدق مقددار موثوقيدة
ددذا ال قيددل؛ ألند لدديق ثمددة توريددد جددازم علددى ن طدداليق رددان بالفعددل ،مثددل
سقراط ،مقت را على تعليم ونقل فكار شفهيا.رما ن في المقابل ليق ثمدة
مايؤرد ن سطر فكار  ،ثم وات ذاد المسطور مل بعد.
لكددل فددي بدداب الموازنددة بدديل القددوليل نميددل إلددى األخددذ بددالقول األول.بيددد ن
جمعا مل الدارسيل والمؤرخيل ين ت نحو التشكيك فيد ؛ حيدث يدرى دؤالء
61
ن ال واب و القول بثن رت  ،ولكل مكتوبات واعت".
ولكل باتريسيا و را ي تثبت ن رسطو ردان يعتمدد علدى رتابدات موثوقدة
لطاليق ":ليق ناد ليدل مباشدر بدثن فالطدون و رسدطو ردان بديل يدديهما
 - 60محمو بدوي:نفس  ،ص.69:
 - 61الطي بوع ة :نفس  ،ص.337:
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ن طاليسي...لكل رلمات رسطو عدل قدوال طداليق رلمدات واثقدة ،ومدل
62
ثم فهي تفيد وجو م در موثوق ،لعل رتابات طاليق نفس !"
ثبت طاليق ن الماء و العلة األولى للوجدو  ،و ند الجدو ر األوحدد الدذي
تندددتي عنددد م تلدددف األشدددياء ،وقدددد ور ت دددذ الفكدددرة فدددي مجموعدددة مدددل
الن ددددوص المرجعيددددة السددددابقة ،مثددددل :شددددعار ددددوميرو  ،والتددددوارة،
واألسطورة البابلية التي تقول ":في البدء قبل ن تسمى السدماء و ن يعدرل
لير اسم ران المحيط وران البحر".63
وقد ور ت يضا في الق ة الم رية التدي تقدول ":فدي البددء ردان المحديط
المولددم و المدداء األول حيددث رددان تددون وحددد اإللدد األول صددانع ابلهددة
والبشددر واألشددياء" .64بيددد ن طدداليق عددم ر يد باأل لددة والحجددي البر انيددة
الطبيعيددة والعلميددة والمنطقيددة  ،بعيدددا عددل الت ددورات الدينيددة وال رافيدددة
واألسدددطورية ،فقددددال ":إن النبددددات والحيددددوان يغتددددذيان بالرطوبددددة ،ومبددددد
الرطوبة الماء ،فما من يغتدذي الشديء ،فهدو يتكدون مند بالضدرورة .ثدم إن
النبات والحيوان يولددان مدل الرطوبدة ،فدإن الجدراثيم الحيدة رطبدة ،ومامند
يولد الشيء ،فهو مكون من  ،بل إن التراب يتكون مل المداء ،ويطغدى عليد
شيئا فشيئا ،رمدا يشدا د فدي الددلتا الم درية وفدي نهدر يونيدة حيدث يتدرارم
الطمدي عامددا بعددد عددام؛ ومددا يشددا د فدي ددذ األحددوال الج يددة ينطبددق علددى
األر باإلجمددال ،فإنهددا خرجددت مددل المدداء ،وصددارت قرصددا طافيددا علددى
وجهددد ج يدددرة ربدددرى فدددي بحدددر عوددديم ،و دددي تسدددتمد مدددل دددذا المحددديط
65
الالمتنا ي العناصر الغازية التي تفتقر إليها :فالماء صل األشياء".
و كددذا ،يقددول طدداليق  :إن المدداء ددو صددل الكددون  ،و ددو القددوة الوجو يددة
الكبرى التي تتحكم في عوالم الطبيعية المتفرعدة عدل دذا الجدو ر الثابدت
األوحد.

الفرع الرابع :أنكسميندرس (610-547ق.م)
- Patricia O'Grady: Thales of Miletus, iep.utm.edu.2004.
 - 63يوسف ررم :نفس  ،ص.12:
 - 64يوسف ررم :نفس  ،ص.12:
 - 65يوسف ررم :نفس  ،ص.13:
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يتميد نكسددميندريق بثن د ول فيلسددول يكت د الفلسددفة نثددرا ،بعددد ن رانددت
تكت في ع ر شعرا ،وقد اتسم سلوب بالغمو التجريدي القتراب مدل
اللغة الشعرية المجازيدة ،رمدا يتبديل ذلدك فدي رتابد نعدل الطبيعدة) الدذي لدم
يبق من سوى شذرات قليلة متفرقة .و" إذا ردان ماقبدل عدل حياتد ردان مدل
الوجازة والندرة إلدى حدد ي دع معد ترسديم مالمد سديرت ؛ فدإن مدا تبقدى
معرفيددا مددل متندد  ،اليفددي بتثسدديق صددورة واوددحة عددل تفكيددر الفلسددفي
والكوسدددمولوجي.فحيثما وودددعنا يددددنا علدددى رؤيدددة و مقولدددة إال وسدددنجد ا
مقتطعة تفتقر إلى البيدان واإليضداح.و ذا مدا يجعدل موقفد الفلسدفي مفتوحدا
مددام اخددتالل الددرؤى وتبددايل التثويددل .ولعددل مددا عمددق التبددايل فددي فهددوم
الدورسو رافييل ،و التقنية األسلوبية التي انتهجها نكسيمندر ،حيث شدار
ثيوقراسطو إلى ن سلوب ران امضدا و قدرب إلدى اللغدة الشدعرية.وبما
ن رتاب نكسيمندر وات منذ القدم ،وبمدا ن المتبقدى شدذرة وحيددة ،فالبدد
مل التوسع فدي قدراءة القدراءات الدورسدو رافية والفلسدفية لد  ،واسدتنطاقها
مل جل إعدا ة بنداء رؤيتد الفلسدفية  ،مدع االحتدرا مدل االنسدياق مدع تلدك
66
القراءات ون حذر وحق نقدي".
ولددم يعتددرل نكسددمندر بقددوة المدداء فددي خلددق األشددياء والموجددو ات؛ ألن
المدددداء ،والسدددديما الجامددددد مندددد  ،قددددد يتحددددول إلددددى سددددا ل بفعددددل الحددددرارة
والب ددار.ومل ثددم ،اليعددو جددو را ثابتددا لهددذا الكددون الطبيعددي .ومددل نددا،
فالالمتندددا ي ،و األبيدددرون ،دددو األصدددل الحقيقدددي للوجدددو  ،ويجمدددع بددديل
المتناقضات واألودا الجدليدة الكميدة والكيفيدة ،ودمل بوتقدة عليدة واحددة،
تنتي عنها مجموعة مل األشياء الم تلفة والكثرة اإلنية المتفرقدة .بمعندى ن
الالمتا ي " م يي مل األوددا جميعدا ،رالحدار والبدار واليدابق والرطد
و ير ا ،إال ن ذ األودا رانت في البدء م تلطة متعا لة يدر موجدو ة
بالفعل مل حيث ي ردذلك ،ثدم انف دلت بحرردة المدا ة  ،ومازالدت الحرردة
تف ل بعضها مل بعض ،وتجمع بعضها مل بعض ،بمقا ير متفاوتة ،حتى
تثلفت بهذا االجتمدات واالنف دال األجسدام الطبيعيدة علدى اختالفهدا.و ول مدا
انف ل الحدار والبدار فت داعد الب دار بفعدل الحدار ،وردان مدل دذا الب دار
الهددواء ،مددا الراسد فيددبق بالتدددريي ،فكددان مند البحددر ثددم األر .وتكددون
 - 66الطي بوع ة :نفس  ،ص.424-423:
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الحار ررة نارية حول الهواء رما تتكون القشرة حول الشجرة.وتم قت ذ
الكددرة الناريددة فتندداثرت ج اؤ ددا و خلددت سددطوانات وا يددة مبططددة ددي
الكوار تشتعل فيها الندار وتبددو لندا مدل فو اتهدا ،فكدل مدا ندرا مدل وجدو
القمر ،ومل رسول وخسول ،نداشء إمدا مدل انسددا الفو دات انسددا ا رليدا
و ج يا ،و مما ليسطوانات مل حررة تجعل الفو دات تبددو حيندا وتغيد
67
حينا آخر .واألر جسم سطواني رذلك"...
وقد قال نكسمندر بقانون التطور الذي يتني عل الالمتنا ي ،وينبثق عدل
األشددياء مددا يسددمى باألصددل المتعددد  ،ثددم تنكشددف وتنجلددي ،ثددم تعددو إلددى
الالمتنددا ي ،و كددذا واليددك ،فالحررددة فددي يمومددة مسددتمرة ،والموجددو ات
68
متغيرة ،والما ة الالمتنا ية باقية ير حا ثة والمندثرة.

الفرع الخامس:أنكسيمـــانس (588-524ق.م)
يعد نكسيمانق مل م فالسفة اليونان في مرحلة ماقبدل سدقراط .ويعدد مدل
الفالسدددفة الدددذيل ترردددوا شدددذرات فلسدددفية تل ددد آراء دددم فدددي الوجدددو ،
والمعرفة ،واأللو ية ...وقد وصلتنا شذرات الفلسفية المتفرقة في متدون ردل
مل  :رسطو ،وثيوفراست ،وبلوتارد ،و يبوليت ،وسمبليقيو ...
وقددد ثبدددت نكسددديمانق ن الهددواء دددو صدددل الموجددو ات .وبالتدددالي ،فهدددو
المتنددا يحدديط بالعددالم ،ويحمددل األر  ،ويددتحكم فيهددا علددى صددعيد الجاذبيددة
الفي يا يددددة والكونيددددة .ومددددل سددددمات الهددددواء اللطددددف ،وال فددددة ،والكثافددددة،
والت ل ل ...ي :إن الهواء" لطف مل الماء ،و ن اليفتقدر مثلد إلدى قاعددة،
و ن سرت حررة و وسع انتشارا .ومل ثم ،فهو رثر تحقيقا للالمتنا ي.وقد
يكون ن علة وحدة الحي النفق ،والدنفق دواء ،فدالهواء نفدق العدالم وعلدة
وحدتددد .ومهما يكدددل السدددب  ،فدددالمحقق ن المبدددد األول عندددد الهدددواء ،و ن
الموجو ات تحدث من بالتكداثف والت ل دل ،فدإن ت ل دل الهدواء يندتي الندار
وما يت ل بها مل الووا ر الجويدة الناريدة والكوار .وتكاثفد يندتي الريداح

 - 67يوسف ررم :نفس  ،ص.14:
 - 68يوسف ررم :نفس  ،ص.15:
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فالسددددحاب فددددالمطر ،وتكدددداثف المدددداء ينددددتي الترابنالطمددددي فددددي األنهددددر)
69
فال ر".
وما يهمنا في ذ الدراسة و ن نكسيمانق قد وظف الكتابدة الشدذرية فدي
التعبير عل طروحات الفلسفية والميتافي يقيدة ،ولدم يسدتعمل الكتابدة النسدقية
رما عند رسطو و تباع .

الفرع السادس :هرقليــــطس()450-475
يعددد ددرقليطق األفسوسددي مددل دددم الفالسددفة الطبيعيدديل األيددونييل الدددذيل
اسددت دموا الشددذرة فددي رتابددة ت ددورات الفلسددفية ،وقددد رددان فيلسددوفا سدداخرا
يددتهكم مددل عامددة النددا الددذيل يرتكنددون إلددى العددا ات التقليديددة الس د يفة ،
ويثنسددون بال رافددات واألباطيددل المتوارثددة ،ويثخددذون بالمعددارل الشددا عة
العا يدددة .رمدددا انتقدددد الشددداعريل اليوندددانييل المشدددهوريل ،فدددي تلدددك الفتدددرة،
وميرو و يدو اللدذيل راندا ينشدران ال رافدات واألسداطير بديل الندا .
وقد افع رقليطق عل الذيل يثخذون العلم الكلي .وفي الوقدت نفسد  ،انتقدد
الذيل يثخدون بالعلم الج ي رفيتا ورا وإرسانوفان.70
ولم ّ
يتبق مل رتاب ن في الطبيعة) سوى ما ة وست وعشريلن  )126شدذرة
 ،يضال إليها خمق عشرة ن )15شذرة ي مووع شك.
ومل م مبا ىء رقليطق القول بمبدإ النار الذي يعد م در ذا الكدون،
واألصل األنطولوجي العلي الذي تفرعت عن ذ الكثدرة الطبيعيدة .و رثدر
مددل ددذا فهددي رثددر قددوة مددل المدداء الددذي قددال بد طدداليق .وتعددد النددار يضددا
سريعة الحررة والتغير .ومل ثم ،فالنار رم للجدل والتبدل وال درات بديل
األودددا  .ويقددوم تغيددر النددار علددى التدددرج مددل األسددفل إلددى األعلددى ،و مددل
األعلى إلى األسفل ،فارتفات النار يسا م في تب در المداء نالتددرج السدفلي)،
ويتحول الب ار إلدى مداء ،وتندتي عند األمطدار والو يدان والبحدور نالتددرج
العلوي) .ومل نا" ،فالمبا لة مت لة مل األشياء إلى النار ،ومل الندار إلدى
األشياء ،رما يستبدل الذ بالسلع ،وتستبدل السلع بالذ  ،و دذا العدالم لدم
 - 69يوسف ررم :نفس  ،ص.16:
 - 70يوسف ررم :نفس  ،ص.17:
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ي نع حد م ل ابلهدة و البشدر.ولكن ردان بددا ،و دو ردا ل وسديكون ندارا
حيدة تسددتعر بمقدددار وتنطفددىء بمقدار .ددذ النددار ددي هللا  ،وهللا نهددار وليددل،
شددتاء وصدديف ،حددرب وسددلم ،وفرقددة وقلددة ،يت ددذ صددورا م تلفددة رالنددار
المعطرة تسمى باسم العطر الذي يفوح منها"71.
مددا الددنفق اإلنسددانية  ،فهددي  -حس د درقليطق -عبددارة عددل ب ددار حددار،
والحرارة ورورية للحي ،والسيما اإلنسان من  .ي قبق مل النار اإللهيدة
تدبر الجسدم ،رمدا تددبر الندار األلدم ،فيجد عليهدا ن تعلدم قانونهدا الدذي دو
القدانون الكلدي ،و تعمدل بد  ،فدال تتشدبث بالجسدم ومطالبد  ،تضدع ذاتهدا فددي
التيددار العددام ،وتقمددع الشددهوة؛ ألن الشددهوة توريددد للش ددية ،والش ددية
انتقاص على القانون الطبيعي ،ومعاروة للتغير .والديل الحق و مطابقة
72
الفكر الفر ي للقانون الكلي نلو و ) ،والفناء في النار العالمية.
فدددي حددديل ،يمثدددل الثبدددات واالسدددتقرار المدددوت والعددددم .وفدددي دددذا ،يقدددول
ددرقليطق فددي بعددض شددذرات الفلسددفية المتقطعددة ":والشددقاق بددو األشددياء
وملكها :لوال المر لما اشتهينا ال حة ،ولدوال العمدل لمدا نعمندا بالراحدة،
ولوال ال طر لما راندت الشدجاعة ،ولدوال الشدر لمدا ردان ال ير ،ليسدت الندار
تحيددا مددوت الهددواء ،والهددواء يحيددا مددوت النددار ،والمدداء يحيددا مددوت التددراب،
والتددراب يحيددا مددوت المدداء ،والحيددوان يحيددا مددوت النبددات ،واإلنسددان يحيددا
موت االثنيل فالوجو موت يتالشدى ،والمدوت وجدو يد ول؛ ردذلك ال يدر
شددر يتالشددى ،والشددر خيددر يد ول ،فددال ير والشددر ،والكددون والفسددا  ،مددور
ثابتدددة
تدددتالزم وتنسدددجم فدددي النودددام العدددام ،بحيدددث يمتندددع تعيددديل خ دددا
ليشياء ":ماء البحر نقى و ردر ماء ،يشرب السمك وال يستسيغ اإلنسدان،
و نافع لديول  ،ودار بالثداني .ونحدل نند ل النهدر والنند لن مدل حيدث إن
ميا تتجد بالانقطات) ،ونحل موجدو ون و يدر موجدو يل نمدل جيدث إن
الفناء يدب فينا في رل لحوة) ،فكل شيء و رذا وليق رذا ،موجدو و يدر
73
موجو ".
 - 71نقال عل يوسف ررم :نفس  ،ص.18:
 - 72يوسف ررم :نفس  ،ص.19-18:
 - 73نقال عل يوسف ررم :نفس  ،ص.18-17:
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ومل خالل ذ الشذرات ،يتبيل لنا ن رقليطق يدؤمل بال درات الجددلي،
ويقول ب رات األودا في ذا الكون ،و ن الحياة في تغيدر مسدتمر ساسد
الحياة والموت ،و الوجو والفناء  ،و الوهور واالختفاء .ومل ثدم ،فالعدالم
ساس النار التي تنت ر على رل األودا األخدرى ،مثدل :المداء ،والهدواء،
والتراب ،واإلنسان...
ومل نا ،فاألشياء في تغير مت دل ومسدتمر ،رمدا يتبديل ذلدك واودحا فدي
شددذرت السددا رة" نددت التن د ل فددي النهددر الواحددد مددرتيل ،فددإن ميا ددا جديدددة
تجري مل حولك بدا".74
ذا عل مبا

الفكرية ،فماذا عل رتابت الفلسفية

عرل رقليطق بمؤلف فلسفي وحيد و نفي الطبيعة)  ،ولم يبدقَ مند إال
ما ة وثالثون شذرة ،طرح فيد فكدار بثسدلوب تجريددي دامض؛ لدذا لُقد
رقليطق بالفيلسول الغامض .وفي ذا ،يقول يوسدف ردرم ":ردان يعتبدر
العلم الجدير ب التفكير العميق في المعاني الكلية ،ي لدع عليهدا سدلوبا ف مدا
مبهمددا رثيددر الرم د والتشددبي حتددى لقد بالغددامض ،وقددد قددال ددو نفس د فددي
عل الفكر والي في  ،ولكند يشدير إليد ".وإن الشدذرات
سلوب " إن اليف
الما ة والثالثيل التي بقيت لنا مل رتاب لتددل علدى ذلدك اللدة رافيدة .ير ن
العلددم الج ددي ترر د جددا ال بالطبيعددة جهددال فاوددحا ،و ددبط ب د إلددى صددف
العامة ،فقد اعتقد مثال ن روب الشمق انطفاؤ دا فدي المداء ،و نهدا تتجدد
ردددل يدددوم ،و ن قطر دددا قددددم واحددددة رمدددا يبددددو للب دددر ،و يدددر ذلدددك مدددل
األو ام .مددا فلسددفت  ،فعميقددة قويددة ،و ددي التددي خلدددت اسددم  ،ورددان لهددا ثددر
75
بعيد".
ويتبدديل لنددا  ،مددل ددذا رل د  ،ن ددراقليطق قددد اسددت دم الكتابددة الشددذرية ف دي
التعبيددر عددل المعدداني الفلسددفية الكليددة .ومددل سددمات ددذ الكتابددة التشددذير،
والتقطيع ،والغمو  ،والتجريد ،والتعقيدد ،والتشدبي  ،والترميد  ،واإليحداء،
والسيمياء ناإلشارة) ،والتكثيف ،واالخت ال ،واإلومار...،
 - 74يوسف ررم :نفس  ،ص.17:
 - 75يوسف ررم :نفس  ،ص.17:
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الفرع السابع :فيتـــاغوراس (572-497ق.م)
يعددد فيتددا ورا ول مددل سددمى نفس د فيلسددوفا نفيلوسددوفو ) بمعنددى ح د
الحكمة .وتعني رلمة نفيلو) مح  ،وتعني رلمة نصوفيا) الحكمة .ومدل ثدم،
تضال الحكمة إلى ابلهة ،فهو ليق حكيما ،بدل عاشدقا لها.وقدد ردان معجبدا
بالرياويات والموسيقا.لذا قال :إن الكون عد ونغم.بمعنى ن العالم يتكدون
مل األرقام واألعدا واألصوات واألنغام واألشكال الهندسية .ي :إن العالم
عد ونغم ،بل إن النفق اإلنسانية رذلك نغم.
و رثر مل ذا فقد ووع الفيتدا وريون الواحدد فدوق األعددا والموجدو ات،
وجعلددو م دددرا للجميددع ،وقددد قددالوا يضددا بتناسد األودددا والمتناقضددات
انسجاما مع مبدإ النغم ،وقد قالوا رذلك  ":ليست النفق في القلد وإنمدا دي
فددي الدددماغ ،والدددماغ مرر د التفكيددر ،ت ددل إلي د التددثثيرات الواقعددة علددى
عضاء الحوا خالل قنوات قيقة ،ويقال :إن ثبت ر يد بالتجربدة  ،فبديل
76
بالتشري ن رل اوطراب في الما يفسد الوظا ف الحاسة".
و كذا ،يتبيل لنا ن " الفيتا ورية نهضة علمية متعدد ة الوجهدات .ي نحلدة
ينيدة رانددت صدددق نوددرا فددي الددديل مددل األورفيددة.و ي مددذ فلسددفي يعددد
ول محاولددة لالرتفددات عددل المددا ة التددي وقددف عنددد ا فالسددفة يونيددة؛ ولفهددم
العالم بقوانيل واوحة و عدا معينة .و ي مدرسدة علميدة عنيدت بالرياودة
والموسددديقا والفلدددك والطددد  ،وعرفدددت بضدددع قضدددايا حسدددابية و ندسدددية؛
وووددعت فددي الهندسددة لفاظددا اصددطالحية.و ي يئددة سياسددية ترمددي إلددى
77
إقرار النوام في المدينة على يدي الفالسفة".
لكل ما يهمنا مل ذا رل و ن الفيتا ورييل قد است دموا الكتابدة الشدذرية
للتعبيددر عددل ت ددوراتهم الفلسددفية والميتافي يقيددة بدددل االعتمددا علددى الكتابددة
الحوارية رما لدى سدقراط و فالطدون ،و الكتابدة النسدقية رمدا لددى رسدطو
و تباع .

الفرع الثامن :بارمنيدس (-540؟)
 - 76يوسف ررم :نفس  ،ص.25:
 - 77يوسف ررم :نفس  ،ص.26:
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يعدددد باريمندددد ن )Parménideمدددل دددم الفالسدددفة األنطولدددوجييل الدددذيل
اشتهروا بميتافي يقا الوجو  ،إذ خ ها بق يدة شعرية تعنى بالطرا ق التدي
يدددرد بهددا الوجدددو الكددا ل  ،وتحمددل دددذ الق دديدة المقطعيددة و الشدددذرية
مجموعة مل الت دورات التدي تت طدى نطداق الطبيعدة والحدق والمدا ة إلدى
مدداوراء الطبيعددة ،بمناقشددة مواودديع مؤرقددة جدددا ،مثددل :مووددوت الوجددو ،
وموودددوت األلو يدددة ،وموودددوت الدددنفق ،وموودددوت الحرردددة والسدددكون،
وموووت المعرفة...ويالحظ ن فلسفة باريمند قد تجداوزت فلسدفة العلدل
الما يدددة األولدددى التدددي راندددت عندددد طددداليق ،و نكسدددمنق ،و نكسدددمندر ،
و مبا وقليق ،و راقليطق ...لترر علدى وحددة الوجدو  ،واإليمدان بوجدو
هللا الذي يتوسط الكون والم لوقات ،ويتوحد مع الموجو ات واألشياء.
وقد عاش باريمند ن )Parménideفي جنوب إيطاليا وصقلية ،وولد
فيما بيل عامي  515و 510قبل الميال  ،وفي رواية خرى سنة 540قبل
الميال  ،وتوفي في منت ف القرن ال امق قبل الميال  .وال نعرل عل
حيات الشيء الكثير سوى مقتطفات نا و ناد .وقد نشث في سرة نية
ومحووظة ومشهورة بحسبها ونسبها وجا ها وعلمها .وفي ذا السياق،
يقول نجي بلدي ":ما باريمند فقد ران يضا حكيم المدينة التي عاش
فيها ،ويمكل ن نقول عن يضا إن ران متكبرا ،بل ناد رلمة قوى في
التعبير عل رستقراطيت  ،و ي األنفة ،ذ األنفة التي تتجلى في نفور
باريمند مل التفسير الووعي والعامي للوجو .إن الحكمة طريق م الف
لطريق المعرفة العامية ،معرفة الجمهور ،إنها ذ األنفة و ذا
78
التباعد"...
ويعد يضا مل م الفالسفة األنطولوجييل اليونان الذيل عاشوا قبل ع ر
سقراط ،وقد تتلمذ على الفيتا ورييل ،والسيما مينيانق ن)Ameinias
و رسينوفانن ،)Xénophaneفقد نشث في مدينة إيليا ن )Eleaبجنوب
إيطاليا ،ووووع لها قانونا تشريعيا ران مدار احترام الجميع  .وقد سق
المدرسة اإليلية التي ت رج منها زينون ،وميليسو ،
باريمند
وجورجيا ...
ويالحظ ن فالسفة المدرسة اإليلية " قد حولوا مسار البحث الفلسفي مل
البحث حول صل العالم الطبيعي وتفسير سواء مل خالل العناصر
 - 78نجي بلدي :دروس في تاريخ الفلسفة اليونانية ،ار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1987م ،ص.19:
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األربعة رما حاول ذلك الطبيعيون األوا ل ،و مل خالل العد رما فعل ذلك
الفيتا وريون ،إلى البحث فيما وراء ذا العالم الطبيعي ،إلى البحث في
الوجو بما و رذلك ،و بعبارة خرى إلى البحث في ما ية الوجو
79
ذات ".
ذا ،ولم ينضي باريمند فكريا وفلسفيا إال في الن ف األول مل القرن
ال امق قبل الميال  ،وقد زار ثينا ،واطلع على الفكر الفلسفي اليوناني،
والسيما السقراطي من  .80وترتك نوريت الفلسفية على الثبات والسكون،
رما و جلي في ق يدت نعن الطبيعة) .ي :إن الوجو و ثابت وسارل
ومناقض لل ا ر والمتغير والمتحول .ومل ثم ،فباريمند فيلسول
الوجو الثابت الواحد الدا م والمستمر.
ومل حيث مؤلفات الفلسفية ،فقد ترد لنا باريمند ق يدة شعرية شذرية
معروفة بق يدة الوجو  ،وقد قال " :الوجو را ل ،والالوجو ير را ل".
وتنقسم ق يدت التي نومها حول الوجو و الطبيعة إلى قسميل ر يسييل
ما :طريق الحق وطريق الول ،وتبتدئ الق يدة بمقدمة استهاللية
ميثولوجية ،يبيل فيها باريمند ن شعر وحي رباني ،استلهم مل ربة
العدالة ن يك  .)Dike/في حيل ،ران الشعراء ابخرون يستهلون ق ا د م
بالتبرد بآلهات متعد ة و بربات الشعر المتنوعة .ولم يبق مل الق يدة
سوى بعض المقاطع والشذرات القليلة التي تبلغن  )160بيت شعري.
ومل منوور
ول فيلسول يقول بكروية األر
ويعد باريمند
الطبيعي والفي يا ي ،و نها ررة مستديرة مت لة ومتكاملة في شكلها
وحجمها ،وتتموقع في وسط الكون .ومل ثم ،يقسم األشياء إلى  :ر
ونار .رما طرح نورية المناطق المناخية التي تتحكم في الكرة األروية،
حيث قسمها إلى خمق مناطق :منطقتيل قطبيتيل بار تيل اليمكل العيش
فيهما ،ومنطقتيل معتدلتيل يمكل العيش فيهما ،ومنطقة فاصلة بينهما ي
حارة جدا.
ولقد تناول باريمند  ،في ق يدة الوجو  ،مجموعة مل القضايا الفلسفية
الميتافي يقية واألنطولوجية ،مثل :قضية الوجو  ،وقضية األلو ية ،وقضية
النفق اإلنسانية ،وقضية المعرفة.
ار قباء الحديثة،

 - 79م طفى النشار :تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي،
القا رة ،م ر ،طبعة 2007م ،ص.165:
 - 80برتراند رسل :حكمة الغرب( ،الجزء األول) ،ترجمة :فؤا زرريا ،عالم المعرفة،
الكويت ،العد 1990 ،62:م ،ص.44:
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 /1فلسفـــة الوجـــود:
يمي باريمند بيل الوجو والالوجو  ،فالوجو موجو  ،والالوجو ير
موجو  .فاليعقل ن ي در الوجو عل الالوجو و العدم ،ألن ير
موجو صال ،وال يدرر الفكر و العقل.وقد نشث الكون مكتمال وتاما
وممتلئا .والفكر سا الوجو  ،فبدون الوجو اليمكل الحديث عل الفكر،
وبوجو الفكر يتحقق الوجو  .ومل ثم ،فالوجو الماوي ل وال مستقبل،
فهو حاور ثابت الي ول وال يتغير وال يتحرد .وبهذا ،ينفي باريمند
ال يرورة ال منية ،والتغير الجدلي ،والتحول التعاقبي ،ويترت عل ذلك
ياب الفسا والتحول .وبالتالي ،يكون الوجو والواحد متكافئيل ،إذ
اليمكل الحديث عل الفراغ و العدم و التحرد و التغير ،بل العالم بمثابة
وجو واحد ثابت ،مستمر في ثبات الدا م ،ين هر في الجميع في إطار
وحدة متكاملة وتامة ومنسجمة ير ناق ة ،واليوجو وجو آخر إلى
ذا الوجو الحقيقي.بل الوجو بمثابة ررة مستديرة متوازنة .
جان
ويعني ذا  -حس باريمند  -ن " الوجو واحد قديم ثابت رامل ،و ن
ذ ال فات الزمة مل معنى الوجو  .فآثر ذا اليقيل العقلي ،و نكر
الكثرة والتغير ،واعتبر ما و ما ظنيا :ليق التغير يعني ن الموجو ران
موجو ا ولم يكل موجو ان ما صار إلي ) و ن باق في الوجو  ،ومع ذلك
فهو ليق موجو ا نعلى ماران) و ليست الكثرة تعني ن رل وحدة مل
وحداتها ي رذا ي وجو معيل ،وليست رذا ي ليست وجو ا إذ إن
قولنا عل شيء إن ليق رذا ،معنا ن ذا الشيء حاصل على الالوجو ،
81
و ذا معنى ير معقول".
ن األشياء واحد في العقل ،ورثير في
ومل نا ،يثبت باريمند
الحق.ومل نا ،فالفلسفة الميتافي يقية يقينية ،والعلم الطبيعي ظني وحسي
وخا ت.
وتتمثل الحقيقة عند باريمند في وجو الواحد.و ما الالوجو  ،فال وجو
ل  .ومل ثم ،تعو الكثرة إلى الوجو الواحد  .وبالتالي ،فالالوجو اليمكل
تعلم  ،و إ رار  ،و الوصول إلي  ،و فهم رنه  ،رما قال الفيلسول
اإلنجلي ي باررلي  -فيما بعد  :-إن الموجو و المدرد ،ما الالموجو ،
فهو الالمدرد .وف إلى ذلك ن الوجو اليمكل إ رار إال عل طريق
و عيل
الفكر والعقل والتثمل الميتافي يقي الماورا ي؛" ألن الفكر

 - 81يوسف ررم :نفس  ،ص.29:
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الوجو " . 82ومل نا ،ينبغي ن يتج التفكير نحو الوجو الموجو و إلى
الشيء الم وجو ؛ ما الالشيء و الالموجو  ،فهو ير موجو  .وفي ذا،
يقول بارميند في شذرت التالية:
" يج التحدث عل الوجو الموجو والتفكير في
ذلك ن الوجو موجو والالشيء ير موجو .و نا
آمرد بقول ذلك ،ألنني عل ذا السبيل األول للبحث
زيحك ،وعل السبيل ابخر زيحك يضا.
ذلك السبيل الذي شكل النا الجهلة المتر ون
ألن عج ا جاثما على صدور م ،يوج على خط مستقيم
فكر م التا  ،و م مستسلمون لعملية نقلهم نا و ناد
صم ،بكم ،عمي في الوقت نفس  ،فوا هم فا رة
حشو حيرانة ،يشكل الوجو والالوجو بالنسبة إليهم
نفق الشيء ونقيض  ،والطريق بالنسبة إليهم جميعا
ي بمثابة عو ة ترتد إلى ذاتها"83.
ن
عالوة على ذلك ،يؤمل باريمند بوحدة الوجو  ،على سا
الموجو ات والم لوقات تشكل وحدة رلية متكاملة ونها ية ،اليعتريها
الفسا و الموت و الفناء  .ومل ثم ،لم ينبثق ذا الوجو األزلي عل
العدم ،بل ظهر ذا الوجو الواحد رامال وممتلئا ومنسجما وثابتا ،بدون
مسب  ،وليق ل بداية والنهاية ،ويتسم باالستمرارية .واليمكل ن يكون
لهذا الوجو وجو مجاور ل  .وفي ذا السياق ،يقول باريمند في
ق يدت نالوجو ):
" وتبقى رلمة واحدة ،رلمة طريق الوجو
فعلى قارعة ذ الطريق توجد عالمات متعد ة
تبيل ن الوجو ليق ل مسب
ولكن ير فاسد ،و ن رامل ،واحد ،ير متثثر
و ن النها ي ،فهو لم يكل في ي حيل ولل ولل يكون بدا
 - 82نقال عل ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :في الحاجة إلى إبداع فلسفي ،منشورات
ال مل ،المغرب ،العد  ،48الطبعة األولى 2006م ،ص.44:
 - 83نقال عل ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :في الحاجة إلى إبداع فلسفي،ص.44:
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ما ام موجو ا ابن في تمام ووحدانيت واستمراريت .
وبالفعل ،فعل ي صل ستبحث لهذا الوجو
وما م در وريفية از يا
إنني لل سم لك بثن تقول وال ن تفكر في الالوجو
فلو خذ الوجو انطالقت مل العدم ،فما الذي سيمنع
مل االنبثاق فيما بعد ،بدل فيما قبل
كذا ،وج ن يكون بالتمام و اليكون
نها يا ،واليمكل لقوة اإلقنات ن تسم بدا
بثن ينبثق عل الوجو شيء ما مجاور ل
...و و يضا اليتج ألن رامل
ومنسجم ،اليتضمل شيئا زا دا
يمنع مل ن يبقى موحدا ،والشيئا
ناق ا يمنع امتالء  ،فهو ممتلىء بالوجو
رامل رلية ومستمر.
ذلك ألن وجو بجوار الوجو  ،وف إلى ذلك ن اليتحرد
في حدو العالمات الها لة ،فالبداية ل
والنهاية ،ألن التكويل والفناء قد تم
طر ما بعيدا ،فاالعتقا الحق قد بعد ما.
84
يبقى و عين  ،يتحرد بذات ".
ويثبت باريمند ن الوجو واحد ،اليمكل تج ت إلى عدة مبا ئ و
إلى ذلك مبا وقليق الذي قال بثن الكون صل
عناصر رما يذ
األسطقسات األربعة :النار  ،والهواء ،والماء ،واألر نالتراب) .وقد
وال العن ر ال امق ،و و ميل إلى اللطف والسرعة  ،و و األثير.
ويعبر رل عن ر مل ذ العناصر عل آلهة سطورية خاصة .في حيل،
ذا التعد  ،ويرى ن الوجو واحد الينقسم واليتج ،
يرفض باريمند
فهو رامل ،ومت ل ،ومتناسق ،ومنسجم .وبهذا ،ينكر باريمند الكثرة
والفراغ ،فالوجو واحد وموحد ،وليق ناد فراغ بيل العناصر ،فالكون
 - 84نقال عل ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :نفس  ،ص
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.47-45:

مثل :ررة مستديرة مت لة ومجتمعة ومترابطة الحلقات ،ال فراغ بينها وال
انف ال.
" وال الصة ن باريمند قد استبعد ظوا ر الحياة مل فكرة الوجو ،
فثلغى فكرة نشثة الكون و ميال  ،و لغى نمو وحررت  ،و لغى تعد ،
ولم يبق للوجو مل ال فات سوى ال فات المنتمية لمقولة الكم ،ما ما
فيقول عنها" فقد
يوصف بالكيف رالحار والبار و النور والوالم
تعو البشر تسمية صورتيل ،ويج ن يمسكوا عل ذرر إحدا ما عند
االنحرال عل الحق ،وقد مي وا مل حيث تضا ما في ال ورة ،
واستدلوا عليها بعالمات م تلفة إحدا ا النار في السماء ،وال ورة
85
األخرى تضا ما تماما ،إنها الليل المولم ،جسم ثقيل رثيف".
إذا ران الفالسفة الطبيعيون يؤمنون بالتعد والكثرة والحررة في الطبيعة،
فإن باريمند ينكر ذا التعد  ،ويعتبر الوجو واحدا ورامال وممتلئا
ونها يا ومت ال ومتناسقا وسارنا .رما ينكر بدايت  ،وحررت  ،وتغير ،
ونهايت  .لذا ،فهو يقول بالثبات المناقض للتغير وال يرورة الجدلية عند
يراقليطق؛ ألن باريمند لو آمل بفكرة الحررة ،الستل م ذا االفترا
المنطقي انتقال الوجو مل الوجو إلى الالوجو و مل الالوجو إلى
الوجو .
ويعني ذا رل ن باريمند قد تناول  ،ميتافي يقيا ،إشكالية الثبات
والتغير .وإذا ران يرقليطق يؤمل بالحررية والتغير والجدل
وال يرورة ،فإن باريمند يؤمل بالوجو الثابت السارل الكامل الذي
اليقبل الحررة والتغير والتحول.
وعلي  ،يرفض بارميند ت وريل سابقيل عند فالسفة الكوسمولوجيا:
الت ور األول يرجع الكون إلى مبد ول ما ي ،والت ور الثاني يتحدث
عل وجو مكان فارغ .ومل ثم ،توصف الما ة بقولنا :إنها موجو ة،
ويوصف المكان الفارغ بقولنا :إن ير موجو  .وران ال طث عند السابقيل
ن تحدثوا عل الالموجو نالفراغ) رثن موجو  .بل نجد رقليطق يقول:
إن يوجد وال يوجد في آن معا .في حيل ،يرى باريمند ن التفكير في
ما و موجو موجو  ،وماال يفكر في  ،فهو ير موجو .86
 - 85ميرة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكالتها ،ار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع ،القا رة ،م ر ،طبعة 1998م ،ص.93:
 - 86يوسف ررم :نفس  ،ص.44:
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ويذ برتراندل رسل ن ، )B.Russelفي رتاب نحكمة الغرب)  ،إلى ن
" ذ الحجة تؤ ي فورا إلى بعض النتا ي .فعبارة "إن موجو " تعني ن
العالم مليء في رل مكان بالما ة .ما المكان الفارغ ،فهو ببساطة ير
موجو  ،ال اخل العالم وال خارج .وفضال عل ذلك ،فالبد ن يوجد مل
الما ة في مكان ما بقدر ما يوجد في مكان آخر ،وإال لتوج ن نقول عل
مكان ذي رثافة قل إن ليق موجو ا بمعنى ما .و و محال .والبد ن يكون
ذا الموجو حاورا بالتساوي في جميع االتجا ات .ويستحيل ن يمتد إلى
ما النهاية ...إذ لو ص ذلك لكان معنا ن ير مكتمل.ثم إن ذا الموجو
ير م لوق ،و و زلي .ألن مل المحال ن ينشث مل الشيء ويرتد إلي
بعد فنا  .و ن ينشث مل شيء ما ،ما ام اليوجد إلى جانب شيء.و كذا،
ن ل إلى صورة للعالم على ن ررة ما ية م متة ،متنا ية ،متجانسة،
بالزمان وال حررة وال تغيير .والحق إن تلك وربة قاصمة لت ورنا
ما ي واحدي متسق مع
العا ي .ير نها ي النتيجة المنطقية لمذ
نفس .فإن ران ذلك يجرح حواسنا ،فالعي عي حواسنا ،وينبغي علينا ن
نستبعد التجربة الحسية بوصفها خداعة.و ذا بعين ما فعل باريمند ،فهو
إذ مضى بالنورية الواحدة حتى نهايتها المريرة.قد ر م المفكريل التاليل
ل على ن يبد وا بداية جديدة.والحق ن الكرة الكونية التي تحدث عنها
باريمند إنما ي مثال لما ران يعني رقليطق حيل قال :إن ال رات لو
87
انتهى النتهى مع العالم".
وعلي  ،فهناد طريقان لفهم الوجو  :طريق الحق الذي يعتبر الوجو واحدا
ورامال وممتلئا ومنسجما  ،وطريق الول والو م والحق الم ا ت الذي
يجعل صحاب ير قا ريل عل التميي بيل الوجو والالوجو  ،إذ
يعتقدون ن الوجو مثل الالوجو .وبذلك ،يجمعون بيل األودا
والمتناقضات .في حيل ،يؤمل المنطق بمبد ي الهوية وعدم التناقض.
وربما يشير باريمند إلى الفيتا ورييل الذيل فسروا الكون بثن نشث عل
اختالط قوتي النور و الوالم.88

 - 87برتراند رسل :حكمة الغرب( ،الجزء األول) ،ص.45-44:
 - 88ميرة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكالتها ،ص.94:
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و كذا ،يتبيل لنا ن طروحة باريمند الفلسفية ي طروحة نطولوجية
وميتافي يقية بامتياز؛ ألن ا تم بالوجو المجر  ،بعد ن ران الترري -
مل قبل -على الموجو وفلسفة العلل األولى ذات الطابع الما ي والحسي.
ومل ثم ،فالوجو عند باريمند واحد وثابت ومكتمل و زلي ومستمر في
يموت األبدية.

 /2ميتافيزيقا األلوهيـــة:
ما يمي باريمند عل الفالسفة الكوسمولوجييل ن لم يكل يفرق بيل
الوجو وابلهة .89إذ يعتقد بوجو رب و إل مدبر حكيم  ،خالق
الموجو ات رلها ،وخالق ذا الكون الشاسع ظلمة ونورا ،يتحكم في ذا
الوجو المتناسق ،ويسير حس مشيئت  ،إذ يقول باريمند :
" ذلك ن األفالد األرثر محدو ية تكون مليئة بالنار
ون اختالط ،وتلك المجاورة لها مليئة بالليل
ومعها يتدفق سبل مل شعلة ،ووسطها يوجد رب
يسير رل شيء.
إن يسير الوال ة والتوحد
90
افعا األنثى إلى مجامعة الذرر وعكسيا".
ويعني ذا المقطع ن هللا و الذي يتحكم في ذا الوجو  ،وقد توحد مع
الموجو ات واألشياء رلها ،و ن رروي في رينونت ووجو  .ومل ثم،
فليق ناد انف ال بيل هللا والعالم ،فهما معا يشكالن وحدة تامة ورلية.
وبذلك ،تنتفي الكثرة والتعد  ،وتنتفي الثنا ية التي تقسم الوجو إلى عالم
ما ي وإل خالق .وإذا ران الوجو واحدا وثابتا وقديما و بديا ،فاهلل رذلك
يتسم بال فات اإليجابية نفسها .ي :إن واحد وثابت وقديم و زلي و بدي.
و نا ،يتفق باريمند مع رسينوفان القا ل بوحدة الوجو التي تجمع بيل
هللا والعالم في وحدة رينونية واحدة .ويعني ذا ن هللا يضم " اخل جميع
األشياء ،ويول ا ما ثابتا في مكان  ،تذوب في ذا الجو ر الواحد الثابت

 - 89عبد الرحمل بدوي :ربيع الفكر اليوناني ،مكتبة النهضة الم رية ،القا رة ،م ر،
الطبعة األولى سنة 1943م ،ص.121:
 -90نقال عل ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :نفس  ،ص.50:
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رل األشياء الج ية" .91وربما يكون رسينوفان و الذي تثثر بباريمند ،
إذ قال رارل بوبر ":حقا قد يكون رسينوفان قد تالقى مع الشاب
باريمند  ،لكل مل المستبعد ن يكون قد خذ القول بوحدة الوجو من ،
و القول بثن العالم ررة"92.
وما خذ على األرج مل باريمند
ومل نا ،يت ذ الت ور الال وتي عند باريمند طابعا مثاليا وصوفيا
وعرفانيا ،حينما يجمع بيل هللا والعالم في نسق وجو ي عقالني واحد،
تذوب في الكثرة الحسية ،ويغي في التعد الوا ري للعيان.

 /3ميتافيزيــقــا النفس:
لم تقت ر فلسفة باريمند على ما و رينوني وال وتي فحس  ،بل تناول
رذلك النفق اإلنسانية على رار الفالسفة اليونانييل عامة .بيد ن ثبت ن
النفق ي عيل وجو اإلنسان ،و ي سا فكر  ،و ي التي تحرر
عضويا وذ نيا ووجدانيا وحرريا .و نا ،تحضر الروح بداللة النفق
والعقل والفكر .وبالتالي ،فالنفق و الروح ي التي تتحكم في اإلنسان،
وتحرد نبضات المتدفقة على مستوى الوجو والتواجد الحضوري.
" ورما يوجد في رل واحد خليطا
مل األعضاء ذات الحررات الم تلفة
رذلك توجد الروح حاورة لدى النا
ألن ما يفكر في طبيعة النا جماعة وفرا ى
ألن المسيطر و الفكر"93.
وانسجاما مع وحدة الوجو  ،يالحظ ن باريمند يجعل الفكر والنفق ذا
طبيعة رينونية واحدة ،فالفكر و النفق ،والنفق ي العقل رذلك .و ذا إن
ل على شيء ،فإنما يدل على الت ور المثالي لباريمند الذي يرفض
الف ل بيل جو ريل عقلييل وروحييل ما :الفكر والنفق.
 /4إشكال المعرفـــة:
لم تقت ر ت ورات باريمند على الوجو واأللو ية والنفق فقط ،بل
تناول إشكالية المعرفة وفق رؤيت األنطولوجية القا مة على وحدة الوجو .
بمعنى ن ثمة نوعيل مل المعرفة :معرفة حسية و مية تؤمل بالتعد
 - 91محمو مرا  :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،م ر ،الطبعة األولى سنة 2004م ،ص.86:
 - 92محمو مرا  :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ص..87:
 - 93نقال عل ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :نفس  ،ص.51-50:
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والتغير موجو ة لدى العامة ورعات النا ؛ومعرفة عقلية تؤمل بوحدة
الوجو يمتلكها األصفياء وذوو العقول النيرة مل الفالسفة والعلماء.
وبتعبير آخر ،إن عيل الوجو و الفكر و العقل ،فما يدرر العقل فهو
وجو  ،وما اليدرر العقل فليق بوجو  .وبالتالي ،الينبغي اال تمام ب .
وبهذا ،يكون العقل قد نكر وجو العالم ال ارجي ،بل ران يعد و ما زا فا
وخا عا .ما الوجو الحقيقي  ،فهو ذلك الوجو الذي يدرر العقل و
الفكر .وبهذا ،يكون ت ور باريمند ت ورا مثاليا مثل ت ور فالطون
الذي يعطي مية ربرى للعقل المفارق للعالم الما ي الحسي النسبي
والمتغير.
و كذا ،يضع باريمند حدا فاصال بيل المعرفة الحسية الونية المرتبطة
بالعالم ال ارجي ير الموجو  ،و ير المدرد؛ والمعرفة العقلية التي
ترتبط بالوجو الثابت الحقيقي .ويعني ذا ن المعرفة الونية ي معرفة
نسبية وزا فة و ير حقيقية ،ما امت تعتمد على الحوا ال ا عة .ما
المعرفة الحقيقية اليقينية ،فهي التي تعتمد على العقل في إ راد الوجو
الحقيقي .ما الوجو الذي يدرر العقل ،فهو الوجو المطلق الواحد المجر
األزلي الثابت الذي اليتحي في المكان ،والي ضع للتعاق ال مني ،و و
مستمر ا ما في ثبات و يمومت  .ومل نا ،فالوجو  -عند باريمند -
يت ف بالفكر واالمتدا على رار ت ورات سبينوزان.)Spinoza
ويرى عبد الرحمل بدوي ن الوجو عند باريمند " ليق و الوجو
الحسي،رما ن ليق الوجو المنطقي ال رل،بل و وجو حاول صاحب
ن يرتفع ب عل الوجو الحسي؛ لكل رجة التجريد ،فيما يت ل بالوجو ،
لم تكل رافية لكي تجعل مل ذا الوجو وجو ا الحسيا و وجو ا
94
منطقيا".
و كذا ،يتبيل لنا ن ناد طريقتيل لفهم الوجو وإ رار واستيعاب  :طريقة
المعرفة الحسية ال ا فة التي تعتمد على الوا ر ،وطريقة المعرفة العقلية
اليقينية التي تستند إلى التجريد والتثمل المتعالي الميتافي يقي الذي يجعل
الوجو الثابت و األسا .

 /5مميـــزات الكتابة الفلسفية:
يعد باريمند ول فيلسول يوناني است دم الشعر في التعبير عل فلسفت
األنطولوجية ،ومثل في ذلك نبا وقليق .في حيل ،رنت رتابات الفالسفة
ابخريل  ،مثال :طاليق ،و راقليطق ،و نكسمنق ،و نكسمندريق
 - 94عبد الرحمل بدوي :نفس  ،ص.125:
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شذرية ،لم ت ل بعد إلى الكتابة النسقية التي نجد ا عند رسطو على سبيل
المثال؛ تلك الكتابة المنومة ال اوعة للتحليل العلمي الرصيل ،
واالستدالل المنطقي المتماسك.
ومل ثم ،تتمي رتابة باريمند الفلسفية بطابعها الشعري الذي يتدفق
بال ور البال ية السامية ،وينبض بال ور الشعرية الذ نية التي تتالءم
مع الكتابة الدينية ال وفية و العرفانية نوحدة الوجو ) .ومل ثم ،ي تلط،
في ق يدت الوجو ية ،البعد السر ي األسطوري مع البعديل :الغنا ي
والفلسفي ،إذ تنقسم ق يدت حول الوجو إلى مجموعة مل المقاطع التي
تترن بسكر االستعارات والمجازات ،وعبق المشابهة والمجاورة والرموز
الموحية.
وتبد الق يدة الشعرية بمقدمة استهاللية ميثولوجية على رار ملحمتي
يو و وميرو  ،يتغنى فيها بربة العدالة  .وبعد ذلك ،ينتقل إلى
الحديث عل طريقيل لفهم العالم :طريق الو م والول ال ا ت ،وطريق
الحق اليقيني.
وترى الدرتورة حلمي مطر ن باريمند " لف ق يدة على وزن
الملحمة في الطبيعة ،جمعت بيل عمق التفكير المنطقي والتجربة الدينية
وجمال األسلوب ،فكان ول مل است دم الشعر بدال مل النثر مل بيل
الفالسفة األوا ل  ،وقد تبع في ذلك نبا وقليق مل بعد ،ويوهر في
ق يدت تشاب واو مع ق يدة يو في " الثيوجونيا"  ،حيث تبد
باستلهام ابلهة رما رانت ق يدة يو تبد باستلهام ربات الشعر ،ير
ن التشاب لربما ران عرويا ،إذ يبدو ن قد آثر ن يعر فلسفت مل
خالل إحساس الديني ،ويعبر عنها في سلوب رم ي و نس األسالي
التجا الميتافي يقي المتثثر باألسرار الدينية"95.
ويعني ذا ن الرؤية الدينية ال وفية ي التي فعت باريمند إلى إفراغ
فلسفت في قال شعري رم ي نالليل رم للطريق الوني ،والنهار رم
للطريق الحقيقي) ،وربما يكون الشعر بلغ مل اللغة النثرية العا ية ،وربما
يكون سريع اإلقنات والتثثير في الم اط مل الكتابة العا ية التي ي تار ا
الفالسفة الشذريون السابقون ،والسيما ن الكتابة الشعرية رتابة تجمع بيل
اإلفا ة واإلمتات.
ورذلك ،يقول م طفى النشار عل طبيعة ذ الكتابة الشعرية المتمي ة،
و واعي استعمالها ":وقد اختلف المفسرون القدماء والمحدثون حول سب
 - 95ميرة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكالتها ،ص.87:
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ات اذ باريمند لهذا األسلوب الشعري في التعبير عل فلسفت ؛ فقال
بلوتارد :إن ربما شعر بوعورة الفلسفة إذا ما قدمت نثرا ،و ن جمال
النوم يضفي على الموووت طالوة تذ بجفال النثر ،و ربما ران يرى
ن فلسفت وحيا إلهيا اليليق ن ي اغ إال في ذلك األسلوب الشعري الذي
يناس رالم ابلهة .ما ييجر فيرى ن ربما لجث إلى الشعر حتى يفهم
جميع األ ريق؛ ألن المهاجريل األيونييل حينما ذ بوا إلى جنوب إيطاليا
وجدوا ن اللهجة الدورية ي السا دة.
وفي اعتقا ي ن ربما لجث إلى األسلوب الشعري للتعبير عل فلسفت تثثرا
بثستاذ رسينوفان مل ناح ية ،ومل ناحية خرى ألن ر ى سهولة حفظ
الشعر وسمو تعبيرات ورثرة ال ور التي تتي ل ن يعبر عل تلك الن عة
96
ال وفية التي ت للت ق يدت عموما وووحت رثر في مقدمتها".
وعلي  ،يمكل الحديث عل نماط عدة مل الكتابة في الفلسفة اليونانية،
فهناد الكتابة الشذرية مع الفالسفة الطبيعييل األوا ل نطاليق،
و رقليطق ،و نكسمانق ،و نكسمندريق ،)...والكتابة الشعرية
ن مبا وقليق وباريمند  ،)...والكتابة الحوارية الجدلية ن سقراط
و فالطون) ،والكتابة النسقية ن رسطو مثال).
و فيلسول الوجو الثابت
يتض لنا  ،مما سبق ذرر  ،ن باريمند
السارل ال الي مل الحررة وال مان  ،ذلك الوجو المجر والمطلق الذي
يدرد عل طريق العقل والتثمل الفلسفي .ومل ثم ،يفضل باريمند
الميتافي يقا على العلم الفي يا ي الطبيعي الذي يستند إلى الحوا والمعرفة
الونية الوا مة .ومل نا ،فقد آمل باريمند بوحدة الوجو  ،وآمل
باأللو ية الواحدة ،واعتبر النفق والجسد وحدة متكاملة اليمكل الف ل
قد تجاوز الفلسفة الطبيعية
بينهما .ويالحظ يضا ن باريمند
الكوسمولوجية التي رانت تعنى بفلسفة المبا ئ األولى لينشغل بما و م
ال و و الوجو في تحقق وارتمال وثبات في ال مان والمكان .ومل نا،
إلى إثبات الوجو  ،وإثبات ظهور  ،وميال
يسع ى باريمند

 - 96م طفى النشار :تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،ص.167:
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واز ار . 97وتتمثل خالصة فلسفت في عبارت الشهيرة " :الوجو را ل،
والالوجو ير را ل ،الت رج فكرد عل ذا".98
و " فيلسول الوجو المحض .تجاوز
ويرى يوسف ررم ن باريمند
عالم الووا ر ،وعالم األعدا واألشكال ،وبلغ إلى الموووت األول للعقل
و و الوجو  .ولقد بهر معنى الوجو  ،فلم يعد يرى ير مر واحد و "
ن ما و موجو فهو موجو  ،واليمكل ال يوجد ،و ن الوجو موجو ،
والالوجو ليق موجو ا؛ والم رج مل ذ الفكرة بدا .وران ول
فيلسول جر مبد الذاتية ومبد عدم التناقض ،و علنهما صراحة ،وجعل
منهما سا العقل الذي اليت ع ت ،في الوقت نفس الذي ران رقليطق
يهوى في على ذا األسا بكل قوت .ولئل لم يفطل باريمند إلى ن
الوجو والواحد يقاالن على نحاء عدة؛ ولم يفرق بيل معانيهما الم تلفة،
فعذر ن ذ المعاني لم تكل قد تمي ت بعد ،و ي لل تتمي إال على يد
رسطو.وحسب ف را ن ارتفع إلى مبا ئ الوجو ومبا ئ العقل بقوة لم
يسبق إليها ،فثنشث الفلسفة األولى و الميتافي يقا؛ واستحق ن يدعو
فالطون "باريمند الكبير""99.
ويعني ذا ن باريمدنق قد تمي بعدة خ ا  ،منها تثسيس
لينطولوجيا و علم الوجو  ،100وبلورة قواعد المنطق ال وري نمبد
الهوية ومبد عدم التناقض) ،وانتقال مل الطبيعة إلى ماوراء الطبيعة ق د
راسة الوجو  ،وتثسيس للدر الميتافي يقي اليوناني با تمام بفلسفة
الوجو  ،وتجاوز لفلسفة العلل األولى ،وقول بوحدة الوجو انطالقا مل
رؤية ينية وصوفية ،والتمهيد للت ور المثالي العقالني ،والتعبير عل
فلسفت شعرا مل خالل الجمع بيل المنطق واألسطورة  ،بيل معرفة الول

 - 97نجي بلدي :نفس  ،ص.20:
 - 98نجي بلدي:نفس  ،ص.21:
 - 99يوسف ررم:نفس  ،ص.30:
 - 100فريدريك نيتش  :الفلسفة في العصر المأساوي اإلغريقي ،ترجمة :سهيل القش،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة2005 ،م،
ص.74:
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ومعرفة الحق اليقيني ،بعد ن رانت الفلسفة  -مل قبل -تكت
شكل شذرات متقطعة.

نثرا  ،و في

وفي ذا ال د  ،يقول الباحثان ع الديل ال طابي وإ ريق رثير":يبدو ن
باريمند قد شكل قطيعة مع إشكالية األصل ن ،)Arkhéتلك اإلشكالية
المؤسسة للفكر الفلسفي في بدايت  .فقد حقق بهذ القطيعة فعال تدشينيا
للميتاف يقا .وبالتالي لينطولوجيا .وعلى الر م مل ن القطيعة في الحقيقة
رانت مع إنشا األصل ومفهوم ال مل ،إال نها استمرت إنشا ا على
مستوى التعبير ،وانسيابا افئا عبر مسالك المعرفة ومجا لها"101.
ويالحظ رذلك ن باريمند قد تثثر بهرقليطق عندما ثبتا معا رينونة
الوجو  ،لكل ذا الوجو الكا ل ثابت عند باريمند  ،ومتغير صا ر عند
رقليطق .وفي الوقت نفس  ،تثثر بفلسفة وحدة الوجو لدى رسينوفان
الذي وحد بيل اإلل وبيل العالم في وحدة واحدة .و رثر مل ذا فقد رد "
ن الكل واحد ،و ن اإلل متحد مع األشياء جميعا  ،و ن رروي"102.
وعلي  ،إذا ران رقليطق يؤمل بالتغير والحررة وال يرورة الجدلية ،فإن
باريمند يؤمل بالثبات والسكون .وبمعنى آخر ،إذا ران رقليطق
معروفا بالوجو ال ا ر ،فإن باريمند معرول بالوجو الكا ل .ومل ثم،
فهما حكيما الوجو حس مارتل يدجر .103وفي ذا ،يقول برتراند
رسل ":لقد ران باريمند و رقليطق ما القطبيل المتنافريل مل بيل
مفكري الع ور السابقة لسقراط.ومل الجدير بالذرر ن الفالسفة الذرييل-
فضال عل فالطون -قد وجدوا مرربا يجمع بيل وجهتي النور
المتعاروتيل اتيل .فمل باريمند خذوا الج يئات األولية الثابتة التي
قالوا بها ،ومل رقليطق خذوا فكرة الحررة التي التنقطع.و ذا في الواقع
واحد مل وو واقدم األمثلة التي وحت بالجدل الهيجلي مل بداية
األمر.فمل المؤرد ن التقدم العقلي ت دق علي الفكرة القا لة  :إن ينشث

 - 101ع الديل ال طابي وإ ريق رثير :نفس  ،ص.9:
 - 102محمو مرا  :دراسات في الفلسفة اليونانية ،ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،م ر ،الطبعة األولى سنة 2004م ،ص.85:
 - 103نجي بلدي :نفس  ،ص.18:
55

عل مرر مل ذا النوت  ،يثتي بعد بحث ؤوب في موقفيل متطرفيل
104
متعارويل".
وعلى الر م مل جدية الت ور األنطولوجي والميتافي يقي عند باريمند ،
فيمكل القول بثن صل العالم و العدم ،خلق رب واحد مل الالشيء،فقال
ل  :رل ،فانبثق عل ذلك ذا العالم بم لوقات المتعد ة .ويعني ذا ن
الكثرة في الم لوقات والموجو ات تعو إلى وحدة الذات الربانية األزلية.
رما ن العالم ليق ثابتا و زليا ،بل و في طريق الفناء وال وال والعدم،
لتبقى الذات الربانية مستمرة و ا مة اليلحقها التغير و ال وال و الفناء .بل
حتى الموجو ات ستنتقل إلى جوار الذات الربانية في فضاء وجو ي آخر
متعال عل الوجو الكوني األروي .ومل جهة خرى ،يمكل الحديث عل
ثنا ية وجو ية نهللا والعالم) رما عند الفقهاء والفالسفة ،و وحدة
للوجو نحضور هللا في الوجو ) رما عند المت وفة و ل العرفان
والعشق.
وخالصة القول ،إن باريمند مل م عضاء المدرسة اإليلية الذيل
ا تموا بفلسفة الكون ،و عطوا مية ربرى لميتافي يقا األلو ية والنفق
والوجو والمعرفة .وقد آمل بوحدة الوجو  ،ورت الفلسفة شعرا ،وقد قسم
رتاب نف ي الطبيعة) إلى قسميل :قسم خاص بالحقيقة الفلسفية ،وقسم خاص
بالعلم الطبيعي.ومل ثم ،فالمعرفة عند نوعان :معرفة يقينية ثابتة وراملة،
ومعرفة ظنية قا مة على العرل والول والحوا .ومل ثم ،فالفيلسول و
الذي يثخذ بالمعرفة اليقينية ،ثم يفند المعرفة الثانية باأل لة والحجي العقلية
والمنطقية ليبيل زيفها و راء ا وعقمها.
و قد آمل باريمند بوحدة الوجو الميتافي يقية ،على سا ن الوجو
قديم وثابت ومتكامل ومتجانق وحاور الي ول ،و ن العالم واحد ،ولق
ناد رثرة و تغير و تعد  ،فذلك ظل و مي ليق إال.ومل نا ،فاألشياء
ي الواحد في العقل ،والكثرة في الحق والوا ر.لذا ،ثار باريمند على
الووا ر الحسية التي ينتي عنها العلم الوني والعلم الطبيعي المحسو .
ومي ة باريميند الكبرى ي ن فيلسول األنطولوجيا والميتافي يقا
والوجو المحض .فقد تجاوز عالم الووا ر و األعدا واألشكال ،ليسمو
بالفكر والعقل نحو الوجو المجر والمطلق والمتعالي.

الفرع التاسع :زينون اإليلي (490-470ق.م) ومليسوس(-440؟)
 - 104برتراند رسل :نفس  ،ص.47-46:
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يعددددد زينددددون يضددددا مددددل ددددم عضدددداء المدرسددددة اإليليددددة ،ورددددان تلميددددذا
لباريميند  ،وقد نكر مبد الكثرة ،ومبدد الحرردة ،وقدد وودع علدم الجددل،
و"رانددت حجج د اعيددة لتحليددل معدداني االمتدددا وال مددان والمكددان والعددد
والحررة والالنهاية عند فالطون ،وباألخ عند رسطو"105.
وقددد اسددت دم الكتابددة الشددذرية بشددكل واو د  ،والدددليل علددى ذلددك مقطعات د
ونتفات ومرويات الفلسفية والميتافي يقية.
و يعددد مليسددو رددذلك مددل ددم فالسددفة المددذ اإليلددي فددي يونيددة ،وآخددر
رجال  .وقد ووع رتابا في الطبيعة .ي :في الوجو .وقدد قدال مليسدو :إن
الوجدددو واحدددد متجدددانق ثابدددت مثدددل باريمندددد  ،إال ن الفدددرق بينهمدددا ن
مليسددو يجعددل الوجددو المتنا يددا.في حدديل ،يددرى باريمينددد ن الوجددو
متنا  .وفي ذا ال د  ،يقول ميليسو  ":ردل مدا يحددث فلد مبدد  ،وإذا ً ردل
ماال يحدث ليق ل مبد .وليق الوجدو حا ثدا وإال ردان حا ثدا مدل الالوجدو
و ذا خلق؛ وإذا ً ليق للوجدو مبدد والنهايدة  ،فهدو متنا .والالمتندا ي واحدد
فقط ،إذ يمتندع ن يوجدد شديء خدارج الالمتندا ي.و و سدارل مدل حيدث إند
اليوجد مكدان خارجد يتحدرد إليد .و و ثابدت ألند إن تغيدر فقدد بدايل نفسد
106
ولم يعد واحدا.وإذا فالوجو واحد المتنا سارل ثابت".
إذاً ،يعد ميليسو رذلك مدل دم الفالسدفة اليوندانييل الدذيل اختداروا الكتابدة
الشددذرية سددلوبا فددي التعبيددر  ،ومنهجيددة فددي التحليددل والتثمددل واسددتجمات
األفكار والتجارب والمواقف.

الفرع العاشر :أنبــادوقليس(490-430ق.م)
يعد نبا وقليق مل الفالسدفة اليوندانييل الدذيل قدالوا :إن صدل األشدياء رثدرة
حقيقيددة ،و ن د اليوجددد تحددول مددل مددا ة إلددى خددرى ،وإنمددا األشددياء تثليفددات
م تلفة مل صول ثابتة .و ذا ماقال ب رذلك نكسدا ورا و يمقدريطيق،
مع فوارق في ت ور ذ األصول العلية.
 - 105يوسف ررم :نفس  ،ص.33:
 - 106نقال عل يوسف ررم :نفس  ،ص.33:
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فقددد قددال نبددا وقليق باألستقسددات و المددوا األربعددة نالمدداء والهددواء والنددار
والتددراب) ،ورددان ول مددل جعددل التددراب مبددد  ،ولددم يدرج د السددابقون مددل
الفالسدفة لثقلد  ،وخفددة العناصدر األخددرى .و ددذ المبدا ئ األربعددة ددي التددي
تشددكل ددذا الكددون ،وتددتحكم فيد  ،ولدديق ندداد يددة ولويددة لمبدددإ علددى آخددر،
فكلهدا مسددتقلة بنفسدها ،ومنسددجمة ومتناسدقة فيمددا بينهدا ،والتفسددد ،والي ددرج
عن ر مل عن ر ،لكل واحد ريفية خاصة  ،فالحار للنار ،والبار للهدواء،
والرط للمداء ،واليدابق للتدراب .ويقدع بديل دذ األشدياء انضدمام وافتدراق
بمقا ير م تلفة ،باالحتكدام إلدى ثنا يدة المحبدة والكرا يدة ،وثنا يدة اإلصدالح
واإلفسا  .إذ تجمع المحبة بيل العناصر وت دلحها ،وتف دل الكرا يدة بينهدا
وتفسددد ا .بيددد ن ددذا رل د خاوددع للتكددرار الدددوري ،إذ ترجددع الكثددرة إلددى
الوحدة ،وتتفرق الوحدة إلى الكثدرة ،وتتعاقد األ وار ردل منهدا بالتمدام إلدى
107
ماالنهاية.
ويالحدظ ن نبدا وقليق قددد وظدف الشددذرات علدى ددرار الفالسدفة السددابقيل
للتعبير عل ت ورات ومواقف و طروحات الفلسفية والميتافي يقية.

الفرع الحادي عشر :ديمــوقريطس (470-361ق.م)
رت د يمقددريطق مجموعددة مددل المؤلفددات فددي األخددالق والطبيعددة والددنفق
والط والنبات والحيوان والرياويات والفلدك والعلدوم والفندون والموسديقا
والجغرافيا وال راعة وال نا ع ،ولكنها لم ت ل إلينا ،ولدم يبدق منهدا سدوى
شذرات متفرقة  .وقد قال يمقدريطق بالدذرة علدى سدا نهدا المبدد األول
للوجو الكوني ،و ن الكون رل مالء مل الذرات الكثيرة المتحررة .رمدا ن
النفق ما ية مؤلفة مل ق الجوا ر و سدرعها حرردة ،مدل حيدث إن الدنفق
مبد الحررة في األجسام الحية.108

الفرع الثاني عشر :إنكساغوراس (500-428ق.م)
ثبت نكسا ورا مجموعة مل الحقا ق الفلسفية التثملية ،مثل :إن األشدياء
متباينة بالذات ،وال ي رج الوجو مل الالوجو  ،و ن الكل يتولد مدل الكدل،
 - 107يوسف ررم :نفس  ،ص.36:
 - 108يوسف ررم :نفس  ،ص.39:
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و ن ي شيء يتولد مل ي شيء .وقد قال بوجدو عدد المتنا مدل الطبدا ع
فددي الجسددم المتنددا ي.ومل نددا ،فقددد ت ددور نكسددا ورا الوجددو طبددا ع
وما يات .ي :شياء عقلية ومعقولة .وقد استعمل فدي ذلدك الكتابدة الشدذرية
تحليال وتثمال ومنهجية و سلوبا ورؤية.

المطلب الثالث :المدرسة السفسطائية أو مدرسة الشكاك
ظهددرت المدرسددة السفسددطا ية فددي القددرن ال ددامق قبددل المدديال  ،بعدددما ن
انتقددل المجتمددع األثينددي مددل طددابع زراعددي إقطدداعي مددرتبط بالقبيلددة ،إلددى
مجتمع تجاري يهدتم بتطدوير ال دناعات ،وتنميدة الحدرل ،واالعتمدا علدى
الكفاءة الفر ية والمبا رة الحرة .109و صب المجتمدع ،فدي ظدل صدعو دذ
الطبقددة االجتماعيددة الجديدددة نرجددال التجددارة و ربدداب ال ددناعات) ،مجتمعددا
يمقراطيددا يسددتند إلددى حريددة التعبيددر ،واالحتكددام إلددى المجددالق االنت ابيددة،
والت ويت باأل لبية .ولم يعد ناد ما يسمى بالحكم الوراثي ،و مدا يسدمى
رددذلك بددالتفويض اإللهددي ،بددل رددل مددواطل حددر ل د الحددق فددي الوصددول إلددى
على مرات السلطة .لذلك ،سارت بناء األ نياء لتعلم فدل ال طابدة والجددل
السياسي إلفحدام خ دومهم السياسدييل .و ندا ،ظهدر السفسدطا يون ليد و وا
ددؤالء بثسددلحة الجدددل وال طابددة ،واسددتعمال بال ددة الكلمددة فددي المرافعددات
والمنداظرات الحجاجيدة وال طابيدة .وقدد تحولدت الفلسدفة إلدى وسديلة لكسد
األرباح الما ية ،والسيما ن ل المتعلميل مل طبقة األ نياء.
ومل م الفالسدفة السفسدطا ييل جورجيدا  ،ورداليكيق ،وبروتدا ورا ،
110
وبر يكو ،و نتيفون ،و يبيا يليق...
وقددد سددا م ددذا التيددار الفلسددفي  -القددا م علددى الشددك ،والتالعدد اللفوددي،
وتضييع الحقيقة ،وعدم االعترال بهدا -فدي ظهدور الفيلسدول سدقراط الدذي
رددددان يددددرى ن الحقيقددددة اليمكددددل الوصددددول إليهددددا بددددالول والشددددك والفكددددر
- Dupréel, E., Les Sophistes. Gorgias, Protagoras, Prodicus
[sic], Hippias, Neuchâtel, éd. Du Griffon, 1944.
110
-Guthrie, W.K.C., Les Sophistes, trad. J.-P. Cottereau, Paris, Payot,
1971.
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السفسددطا ي المغددالطي ،بددل بالعقددل والحددوار الجدددلي التوليدددي ،واسددت دام
اللو و والمنطق.111
ويعددد بروتو ددورا ن480-410ق.م) مددل ددم الفالسددفة السوفسدددطا ييل
الذيل ا تموا بالقانون ،وقدد رتد مؤلفدا عنواند نالحقيقدة) ،وقدد اتهدم بالشدك
واإللحددا  ،و حرقددت رتب د  ،حينمددا قددال شددذرت المعروفددة  ":ال سددتطيع ن
علم إن ران ابلهدة موجدو يل م يدر موجدو يل ،فدإن مدورا رثيدرة تحدول
بيني وبيل ذا العلدم ،خ دها مدو المسدثلة ،وق در الحيداة " .112وقدال
يضدا إن اإلنسدان مقيدا األشدياء جميعدا ".دو مقيدا وجدو مايوجدد منددا،
113
ومقيا الوجو مااليوجد".
ويعد ور يا (480-475ق.م) يضا مل م الفالسفة الذيل ينتمون إلى
المددذ السوفسددطا ي ،وقددد اخددت بتدددريق البال ددة البيانيددة ،وقددد اشددتغل
بالطبيعيات واللغة والجددل والحجداج .و لدف رتابدا عنواند ن فدي الالوجدو )،
ويرتكد علددى ثددالث قضددايا ساسددية ددي :وال ،اليوجددد شدديء .وثانيددا ،وإذا
ران ناد شيء ،فاإلنسان قاصر عدل إ رارد  .وثالثدا ،إذا فرودنا ن إنسدانا
رر  ،فلل يستطيع ن يوصل إلى ير مل النا .

المطلييب الرابييع :خصييائص الشييذرة الفلسييفية فييي مرحليية ماقبييل
سقراط
تتمي د الكتابددة ماقبددل السددقراطية بكونهددا رتابددة شددذرية متقطعددة قا مددة علددى
التج د يء والتشددذير و يدداب عالمددات التددرقيم ،ولددم يتحقددق بعددد مددا يسددمى
بالن العضوي المتكامل ،وقد يكون ذلك ناتجا عدل وديات م تلدف الكتد
والن ددوص المتكاملددة؛ و ربمددا ن الكتابددة الفلسددفية لددم ت ددل بعددد إلددى حددد
النضي والوعي بضرورة رتابة ن وص مترابطة ومتناسقة ،رما نجدد ذلدك
عند فالطون و رسطو .وقد توزعت شذرات الفالسدفة الطبيعيديل فدي رتد
-Romeyer-Dherbey, G., Les Sophistes, Paris, PUF: "Que sais-je?",
1985.
 - 112يوسف ررم :نفس  ،ص.46:
 - 113يوسف ررم :نفس  ،ص.46:
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الفلسددفة المتفرقددة ،وشددكلت متنددا شددذريا متقطعددا  ،ي ددع اسددتنطاق بشددكل
رلددي وواو د و قيددق ،وتحليل د يضددا وددمل رؤيددة نسددقية عامددة منسددجمة
ومتكاملة ،بل توقعنا بعض الشذرات المتفرقة والمنتقاة في تناقضدات جليدة؛
بسب تعد م ا ر ذ الشدذرات الفلسدفية ،وتنوعهدا مدل رتداب جدامع إلدى
آخر.
ويددرى الطيد بددوع ة فددي رتاب نالفلسددفة اليونانيددة ماقبددل السددقراطية) ":ول
ملحوظة تستوقف الباحث في ذ المرحلدة التثسيسدية للفلسدفة الغربيدة ،دي
ن معطياتهددا المعرفيددة توجددد فددي صدديغة شددذرية ،حيددث تددر فددي الكتابددة
الفلسفية القديمة ن رسطو) ،ورذا فدي الكتابدة الدورسدو رافية ردآراء و قدوال
مقتطعدددة مدددل متنهدددا ،بسدددب الددددنمط االجت ا دددي الدددذي اشدددتغل بددد المددددتل
الدورسو رافي114؛ إذ مل المعلوم ن العمل الدورسو رافي بسب انشدغال
بآلية االقتطات والتج يء ،زا مل تج ة المتل الفلسفي ما قبل السدقراطي،
و ق ددددددد بهددددددذا ال يددددددار المنهجددددددي ن رتدددددداب الدورسددددددو رافيا القديمددددددة
نثيوقراطيق ،بوزيدونيو  ،يديمو  ،ايتيو  )...ور وا قدوال الفالسدفة
القدماء ون وصهم على نحو ت نيفي موووعي ،فكان ذلدك تعميقدا لعد ل
115
المقولة عل سياق ورو ا وبنيتها األصلية".
ومل نا ،خدذ مجموعدة مدل الدارسديل والفالسدفة األوا دل ن دوص دؤالء
الشذرييل الطبيعديل ودمل رؤيدة ت دنيفية موودوعية ،قا مدة علدى التقطيدع
التج يئي الشذري ،بل وجدنا صعوبة في تحديد بداية الشذرة ونهايتها ،رمدا
ر ينددا ذلددك فددي العديددد مددل الكت د التددي تناولددت الفلسددفة اليونانيددة بالت دثريا
والدراسة والتحليل ،وقد تمي ت تلك الشذرات باالخت ال والتكثيدف و يداب
عالمات التدرقيم فدي رثيدر مدل االحيدان ،بدل نداد شدذرات صدبحت قدواال
سا رة ومعروفة ،مثل شذرة بروتا ورا  " :اإلنسان مقيا األشياء".

 - 114تعني رلمة ن )doxographieرتابة ابراء.فكلمة ورسا ن )doxa,ي المواقف
وابراء.في حيل ،تحيل رلمة رافيين )grapheinعلى الكتابة.ويعني ذا رل راسة
المؤرخيل لكتابات اليونانييل وتحقيق ن وصهم الفلسفية بغية استجالء الحقيقة.ويعد
تيوفراست مل الدورسو رافييل الذيل جمعوا آراء فالسفة اليونان.
 - 115الطي بوع ة :نفس  ،ص.177:
61

وللتعامل مع الشذرات الفلسفية القديمة ،البد مدل جمدع متونهدا بغيدة تحقيقهدا
وتوثيقها والبحث عل النسا األصلية الحقيقية ،وإعدا ة بنا هدا وتجميعهدا ،و
ت نيفها ومل نسق و ت ور فلسفي متكامل ،ومل محاور وموووعات
وقضددايا فلسددفية متشددابكة و متجانسددة ،بغيددة تحديددد رؤيددة الفيلسددول إل دى
العدددالم والوجدددو والمعرفدددة والقددديم .فضدددال عدددل تثبيدددت عالمدددات التدددرقيم
المناسددبة ،وتحديددد بدايددة الشددذرة ونهايتهددا ،والتثرددد مددل نسددبة الشددذرات إلددى
صحابها الحقيقييل ،واستبعا المنحول مل الشذرات والمشكود فيهدا .وبعدد
ذلددك ،يمددار الباحددث مشددرح التثويددل ل لددق الالت الشددذرات الم تلفددة،
واستجالء طروحاتها الفلسفية .وفي ذا النطاق ،يقول الطي بوع ة ":بما
ن المتل الفلسفي ماقبل السقراطي قد واعت بنيت األصلية ،ولدم يتبدق مند
سددوى شددذرات متفرقددة ،فددإن القددراءة التثويليددة البددد ن تعامددل ددذا النتدداج
الشددذري ورثن د طينددة للتشددكيل والبنينددة ،في ددير فددي رددل رتدداب يددؤرخ ل د ،
موووعا مبنيا مدل خدالل منودور منهجدي معديل ،قدد اليتناسد بالضدرورة
مددع ما يت د الفلسددفية ذاتهددا ،واليتفددق مددع مح ددول قددراءات خددرى تتوسددل
مداخل منهجيدة مغدايرة؛ ي :إند بسدب وودعها الشدذري  ،مدل المفدرو
ن يكون مدآل اللدة الفلسدفة مدا قبدل السدقراطية مر وندا بدالمنطق التدثويلي،
وذلك راجع إلى الطبيعة اللسانية للشذرة الفلسفية ،وانفتاحهدا علدى إمكانيدات
التددـثويل ،إذ بفعددل وجازتهدددا واقتطاعهددا مدددل سددياقها المتندددي ،فددإن الشدددذرة
ستكون بالشك قابلة لتوليد إمكانيات تثويلية متعد ة وم تلفة.
إال في مواوع محددو ة جددا ،ت د بعدض
ير ن ذا االفترا الي
المفا يم والرؤى ،ما التثويل اإلجمدالي العدام ،فلدم يكدل منفتحدا مدام تعد يدة
116
الـتثويل".
وف إلى ذلك ن اقتطات الشذرة مل سياقها المتني الكلي يسدب صدعوبات
على مستوى التثويل ،و يحدد مدل طاقدة التثويدل الفعليدة؛ ممدا وقدع دذا فدي
ياب السدياق ،والرؤيدة النسدقية
تثويالت شذرية متشابهة و امضة بسب
و الكتاب و المدتل الكلدي .ويعندي دذا ن الشدذرية"
الكلية ،وويات الن
لم تكل في حالة الفلسفة ماقبل السقراطية  ،وقعة تسم بتعد التثويدل ،بقددر
 - 116الطي بوع ة :نفس  ،ص.179:
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ما رانت مانعة ل ؛ مل حيث إن النوت الشذري نتاج اقتطات مق دو تحكمد
خلفيددة تثويليددة جددا ة .ومددل ثددم ،فددافترا ح ددول تعد يددة واخددتالل فددي
تثويل الن الفلسفي ما قبل السدقراطي ،بفعدل روند ن دا شدذريا يفتقدد إلدى
سددياق المتنددي األصددلي ،ي الفد المعطددى التدداري ي ذاتد  ،حيددث إن مددا يلفددت
االنتبا و ن المدتل الفلسدفي لمرحلدة ماقبدل سدقراط  -ر دم ورو مقتطعدا
على نحو شذري -لم يشهد خالل زيد مل ثالثدة وعشدريل قرندا ؛ ي :تعدد
نددوعي فددي تثويل د وقراءت د ! فباسددتثناء بعددض االختالفددات القليلددة فددي فهددم
سدلوبها اإلشداري-
مدو
بعض الشذرات  -وخاصدة الهيراقليطيدة سدب
فددإن المعنددى اإلجمددالي المحددد لطبيعددة الرؤيددة الفلسددفية لهددذ المرحلددة مددل
تدداريا الفكددر لددم يكددل م تلفددا علي د  ،إذ منددذ رتدداب ناأللددف) مددل موسددوعة
الميتافي يقا ألرسطو وإلى حددو نهايدة القدرن التاسدع عشدر المديال ي ،سدا
منوددور منهجددي واحددد ،لغددى منوددورات خددرى رددان مددل الممكددل ن تفددت
الدددوعي مدددام قدددراءات مغدددايرة لهدددذ المرحلدددة التدددـثسيسية للدددوعي الفلسدددفي
اإل ريقي.
واالستثناء الوحيد في السياق التاري ي األوروبدي ،دو مدرسدة اإلسدكندرية
التدددي نتجدددت قدددراءة مغدددايرة للقدددراءة الما يدددة األرسدددطية للفلسدددفة ماقبدددل
السدددقراطية ،يدددر نهدددا بالغدددت فدددي تحدددوير الالت مفدددا يم تلدددك اللحودددة
التثسيسية ،رما نها لم تعدتل بالحجداج علدى موقفهدا ،بدل اسدتدخلت فدي شدكل
مقوالت وآراء مجت ة نسدبتها  ،ون اسدتدالل ،إلدى فالسدفة ماقبدل سدقراط،
مما جعل القراءة األرسطية تبدو بال منافق والمنازت".117
ويضيف الباحث استثناء آخدر دو القدراءة اإلسدالمية بقولد  ":رمدا يمكدل ن
نضدديف إلددى ددذا اسددتثناء آخددر مددل خددارج السددياق األوروبددي ،و ددو القددراءة
اإلسددالمية التددي نتجهددا مؤرخددو الفكددر القدددماء ،مثددال :محمددد الشهرسددتاني
وشمق اليل محمد الشهرزوري...التي نرا ا سدبقت زمنيدا مدؤرخي الفكدر
الفلسفي الغربي المعاصر في اإلشارة إلى ال لة يدل مفدا يم الفكدر الفلسدفي
ماقبل السقراطي والثقافة الدينية الشدرقية .ير نهدا راندت قدراءة مو لدة فدي
توريد ذ ال لة ،رما نها بالغت في خلع الدالالت الدينية اإلسدالمية علدى
 - 117الطي بوع ة :نفس  ،ص.181-180:
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ت ورات فالسفة ماقبل سقراط ،على نحو فقر دا السدمت االسدتداللي.ومل
ثدم النجدد لهدا اخددل تداريا الفكدر العربدي حضددورا مدؤثرا حيدث إن القددراءة
التي سا ت ي قراءة المشا يل والفالسفة مثال :يحيى بل عدي ،وابدل بدي
علي الحسل بل السرح ،و بي بشر متى بل يونق القنا ي ،وابل رشد..و ي
القددراءة التددي سددارت مسددار التددـثويل األرسددطي خاصددة وانهددا نتجددت علددى
118
سياق شرح المتون األرسطية".
وعليددد  ،تتميددد الفلسدددفة اليونانيددددة ماقبدددل السدددقراطية بنددددرة الن ددددوص ،
وات اذ ا طابعا شذريا قا ما على التقطيع والتشدذير والتجد يء ،واقتطاعهدا
مدددل سدددياقها الن دددي الدددداخلي .وقدددد ور ت دددذ الشدددذرات ودددمل رتابدددات
وشدددروح فلسددددفية  ،مثددددل رتابدددات :فالطددددون  ،و رسددددطو ،و ثيوفراسددددت،
وشيشددرون ،و بولددو رو  ،و يددوجيل الاليرسددي ،و يددديمو  ،و يبوليددت،
وبرورلدددو  ،و نددددرونيقو  ،واإلسدددكندر األفرو يسدددي ،وسدددمبيليقيو ،
وبلوتراد ،و ير م...
وقددد ور ت إشددارات رددذلك عنددد مددؤرخي الفكددر اإلسددالمي رمددا عنددد محمددد
الشهرستاني في رتاب نالملل والنحل) ":وقدد فدل المتدثخرون مدل فالسدفة
اإلسالم ذرر م وذرر مقاالتهم ر سا ،إال نكتة شاذة نا رة ربما اعترت على
119
ب ار م و فكار م شاروا إليها ت ييفا".
ومدل نددا ،تطددرح الشددذرات عدددة مشدارل تتعلددق بددالتوثيق ،وندددرتها ،وتقييددد
تثويلهددا بسددب يمنددة الطددرح األرسددطي .وفددي ددذا اإلطددار ،يقددول الطي د
بوع ة ":إن الكتابات الدورسو رافية  ،خاوعة لهيمنة التـثويل األرسدطي،
رمددا نهددا مددل حيددث الم دددر المرجعددي تعتمددد بشددكل ملحددوظ علددى رتدداب
ثيوفراسطو تلميذ رسطو ،لذا يجوز ن نؤرد ما بد نا ب بحثنا دذا ،و دو
يمنة التـثويل األرسطي ،و ي الهيمنة التي الينبغي ن ننتب إليها في ند
التفسددير ،بددل ينبغددي ن نستشددعر احتمدداال آخددر رثددر خطددورة ،و ددو طريقددة
االقتطات الشذري ذات عند ثيوفراسدطو  ،خاصدة و ن رتداب دذا األخيدر
 - 118الطي بوع ة :نفس  ،ص.182-181:
 - 119الشهرستاني :الملل والنحل ،الج ء الثاني ،تحقيق :محمد سيد ريالني ،ار المعرفة،
بيروت ،لبنان ،طبعة  1404ـل ص.60:
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مرت د علددى المنوددور المووددوعي .و ددو المنوددور الددذي يسددتل م اقتطددات
الن  ،لي ير قابال لالندراج ومل محور موودوعي.ومعلوم ن تجد يء
120
اي متل البد ن تحكم خلفية تثويلية".
ددذا ،ويعدددد الفيلولددوجي األلمددداني يرمددان لكسدددندر يلدد ن Hermann
 )Dielsن1848-1922م) مدددل الجدددامعيل للشدددذرات الفلسدددفية فدددي مرحلدددة
ماقبددل سددقراط ،فددي رتابد القدديم نالدورسددو رافيا اإل ريقيددة) ن1879م)،121
حيددث جمددع فيد جميددع الشددذرات التددي رانددت موجددو ة فددي رتابددات رسددطو،
وبلورتارد ،و ريو  ،و يوجيل الاليرسدي ،و يبوليدت ،و وسدي … ،وقدد
رر في يضا على سيرة الفيلسول ،وشذرات  ،وتثويالتها.
وثمدة قددراءات وشددروح وتددثويالت عدددة للكتابددة الشددذرية ماقبددل السددقراطية،
مثددل :قددراءة رسددطون ،)Aristoteوقددراءة ثيددوفراطيق ،وقددراءة يرمددان
يدل ووالتددر رراند ن ،)Walter Kranzوقددراءة موسددت جلدديل ن Most
 ،122)Glennوقراءة يجلن ،123)Higelوقراءة نيتشد ن )Nietzscheفدي
رتاب ن الفلسفة في الع در المثسداوي اإل ريقدي) ،124حيدث شدا بالفالسدفة
الطبيعي ديل والددروا األوا ددل الددذيل رتبددوا الشددذرة الفلسددفية بقول د  ":إن رافددة
الشددعوب تشددعر بال جددل حدديل نتندداول مجتمعددا مددل الفالسددفة نموذجيددا بهددذا
الشكل البديع:مجتمع المعلميل األول في اليوندان :طداليق ،و نكسديمندريق،
و يدددراقليط ،وبارمنيدددد  ،و نكسدددا ورا  ،و نبدددا وقليق ،و يمقدددريطق،
وسددقراط.إن رددل ددؤالء الرجددال مسددكوبون قطعددة واحدددة وفددي ال دد رة
نفسددها.و ناد وددرورة صددارمة تحكددم العالقددة التددي تددربط فكددر م بسددجيتهم
.ورل اصطالح يبقى ريبا عنهم ،ألن طبقة الفالسفة والعلمداء لدم تكدل بعدد
موجو ة في ذلدك الع در.لقد ردانوا جميعدا ،فدي وحددتهم المهيبدة ،الوحيدديل
 - 120الطي بوع ة :نفس  ،ص.187 :
 - 121الكتاب في ج اء ثالثة.
122
-Glenn W.Most:Les présocratiques dans la recherche des années
192, Les études philosophiques, Paris 2010, n93.
123
-Higel: Leçons sur l'histoire de la philosophie: Introduction,
trad. Gilles Marmasse, Vrin, 2004.
124
- F. Nietzsche, La philosophie à l'époque tragique des Grecs,
Gallimard, Folio essais, 1990.
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الذيل عاشوا حينذاد للمعرفة فقط.ورلهم يتمتعون بقوة القددامى المتيندة التدي
يتفوقون بها على األجيال الالحقة ،و دي تقدوم علدى إيجدا شدكلهم ال داص،
وعلددى مواصددلة ارتمالدد  ،بفضددل التحددول ،فددي ق تفاصدديل وفددي رحدد
اتساع  .إنهم لم يستعينوا بثي زي شا ع ران يمكل ن يسدهل مهمتهم.ولدذلك
ددم يشددكلون جميعددا ،مددا طلددق علي د شددوبنهور -بالتعددار مددع جمهوريددة
125
العلماء -اسم جمهورية العباقرة".
ويعني ذا ن الفالسفة األوا ل فالسفة ال فاء والنقداء والتثسديق.في حديل،
الذيل جاؤوا بعدد ردانوا فالسدفة التهجديل والتنداص واالنتقداء وال لدط .وفدي
ذا ال د يقول نيتش  ":العج ن تناول الفالسفة السابقيل ألفالطدون ،
وإنهددم مجتمددع منسددجم ،و ن سددعى ألن رددر لهددم مجمددل ددذا الكتدداب.إن
افالطددون يمثددل بدايدددة جديدددة رليدددا ،و ،رمددا ددو الحدددق ن قددول :إن شددديئا
جو ريا ينق لدى الفالسفة منذ فالطون ،حيل نقابلهم بجمهورية العباقرة
تلددك التددي تمتددد مددل طدداليق إلددى سددقراط .إذا رنددا نضددمر سددوء النيددة لهددؤالء
المعلمدديل القدددامى ،فيمكننددا ن نسددمهم بالمحدو يددة و ن نقددول عددل ذريددتهم،
وعلى ر سهم فالطون  ،إنهم رثر تعقيدا ،سدنكون رثدر عددال وموودوعية
لددو اعتبرنددا ددؤالء األخيددريل فالسددفة جندداء واألول النمدداذج ال ددافية.إن
فالطون نفس يتسم بكون ول جيل ربير...إن نوريت حول المثدل تجمدع
عناصدددر سدددقراطية وفيتغوريدددة و يراقليطية.لدددذلك ،فهدددو اليمثدددل نموذجدددا
126
صافيا".
ولددم يقت ددر ددذا التقدددير علددى نيتش د  ،بددل نجددد يددد رن )Heideggerفددي
رتاب نمقدمدة إلدى الميتافي يقدا) ورتدابنالوجو وال مدان) 127يشديد بفالسدفة
ماقبدددل سدددقراط .ون ن ننسدددى ردددارل رينهدددار ت ن،)Karl reinhardt
وفددددديلهلم نيسدددددتلي ن ،)W.Nestleوراسددددديرر ن ،)E.Cassirerوإرنسدددددت
وفمددددانن ،)Ernst Hofmannوبرونددددو سددددنيل ن،)Bruno Snell
 - 125نيتش  :الفلسفة في العصر المأساوي اإلغريقي ،ص.41:
 - 126نيتش  :نفس  ،ص.43:
127
; » - M. Heidegger, Essais et Conférences, « Logos » ; « Moïra
« Alèthéia », Gallimard, Tel, 1980 ; Chemins qui ne mènent nulle
part, « La parole d'Anaximandre », Gallimard, Tel, 1986.
66

وراسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتون باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالرن،128)G.Bachelard
وراسدددددتوريا يقن ،129)Castoriadisومارسددددديل ردددددونشن Marcel
 ...)Concheباإلوددافة إلددى الشددراح والمددؤوليل العددرب رالشهرسددتاني،
وابل فاتك  ،130ويوسف ردرم ،ونجيد بلددي ،وم دطفى النشدار ،ومحمدو
مرا  ،والطي بوع ة ،و ير م...
ويعني ذا رل ن ناد قراءات م تلفة للشدذرة الفلسدفية الماقبدل سدقراطية.
فهناد القراءة اليونانية التقليديدة ن رسدطو)؛ والقدراءات العربيدة الوسدطوية
نالشهرسدددتاني)؛ والقدددراءات الغربيدددة المعاصدددرة ن يددددجر  ،ونيشددد )...،؛
والقراءت العربية المعاصرة نيوسف ررم ،والطي بوع ة)...
وخالصييية القيييول ،يتبددديل لندددا  ،ممدددا سدددبق ذردددر  ،ن الفلسدددفة اليونانيدددة قدددد
اسددت دمت  ،فددي المرحلددة األولددى مددل تطور ددا ،وبالضددبط مددع فالسدددفتها
األوا ل ،ما يسمى بالكتابة الشذرية شعرا ونثدرا .والسدب فدي ذلدك ن رتد
الفلسفة اليونانية لم ت دل إليندا راملدة و مدوندة و جامعدة ،بدل وصدلت إليندا
شدذرات ومقداطع متفرقدة ومجد ة ومبعثددرة ندا و نداد .وقدد احتوتهدا رتد
الفالسفة الروا والشدراح األوا دل  ،وخاصدة رتد رسدطو ،ورتد فالسدفة
الع ور الوسطى ،ورت الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،سواء ران ذلدك فدي
الحقل الفلسفي الغربي م في الحقل الفلسفي العربي.

128

- G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Gallimard, Folio essais,
1985 ; Fragments d'une poétique du feu, PUF, 1988.
129
- C. Castoriadis, Ce qui fait la Grèce 1. D'Homère à Héraclite,
Seuil, 2004
 - 130ابل فاتك المبشر :مختار الحكم ومحاسن الكلم ،تحقيق عبد الرحمل بدوي ،المؤسسة
العربية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1980م.
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خاتمة
وخالصة القول ،يتبيل لنا ،مما سبق ذرر  ،ن الفلسفة اليونانية قد عرفت
ثالثة نوات و نماط مل الكتابة و األسلوب و المنهي ،ويمكل ح ر ا
في الكتابة الشذرية المقطعية ،والكتابة الحوارية الجدلية التوليدية ،والكتابة
النسقية .ومل جهة خرى ،يمكل الحديث عل رتابة رابعة خطابية وبال ية
حجاجية تشكيكية عند السوفسطا ييل.
ومل نا ،فقد تمثل الفالسفة اليونانيون ،و خ بالذرر الفالسفة الطبيعييل
والكوسمولوجييل منهم ،ما يسمى بالكتابة الشذرية التي انبهر بها الفالسفة
ماقبل السقراطييل ،فقد واعت رتبهم الفلسفية جميعها ،و ي رت تتناول
الطبيعة ومابعد الطبيعة على حد سواء .ولم ي ل إلينا منها سوى شذرات
فلسفية متقطعة ومبثوثة نا و ناد .وقد وجدنا ذ الشذرات متضمنة في
الكت الفلسفية لدى فالطون ،و رسطو ،و عند شراح الفلسفة اليونانية
ب فة عامة.
ومل ثم ،تتمي الكتابة الشذرية بالتقطيع ،واإليجاز ،واالخت ار،
والتكثيف ،والتنوت ،واختالل اللغة واألسلوب مل شذرة إلى خرى.عالوة
على خاصية الغمو واإلبهام في رثير مل األحيان؛ بسب عدم ارتمال
الشذرة مقطعا ،وعدم وووح الالتها الفلسفية سياقا ،ون ا ،ورؤية.
وعلي  ،فالكتابة الشذرية بمثابة نمط سلوبي في الكتابة الفلسفية والتثملية،
ونوت فكري وذ ني جديد ،يعتمد على شعرية االنف ال ،وخاصية التنوت،
وبال ة ال مت ،والتج يء ،والتشذير ،والتقطيع  ،والالثبات ،وبلورة
رتاب متشظ ،و منكسر ،و م ل ل جناسيا .ومل ثم ،يمكل الحديث عل
رتاب شذري ،و شذرية الكتاب ،و رتاب التشذير .ويمكل ن يتحول ذا
الجنق إلى طريقة في الكتابة والتعبير ،ويكون فل المستقبل في صيا ة
الن الفلسفي ،و الن األ بي ،والن اإلبداعي ،و الن النقدي.
وعلي  ،فالشذرة الفلسفية بمثابة ج يرة منع لة قا مة بنفسها ،ومكتفية
بذاتها ،مبنية على الر بة في التالشي واالومحالل واالختالل،
والتثرج بيل األمل واليث  .ومل ثم ،تهدل الكتابة الشذرية  ،في الحقيقة،
مل
إلى الثورة على الهوية ،والتمر عل الكينونة الموحدة ،والت ل
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صرامة المنطق ال وري والرم ي ،والنفور مل التحليل العلمي
والعقالني ال ارم ،واالبتعا عل النسقية المنسجمة.
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جميل حمداوي

 جميل حمداوي مل مواليد مدينة الناظور نالمغرب). حاصل على بلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على رتورا الدولة سنة 2001م. حاصددل علددى إجددازتيل:األولى فددي األ ب العربددي ،والثانيددة فددي الشددريعةوالقانون.
 ستاذ التعليم العالي بالمرر الجهوي لمهل التربية والتكويل بالناظور. سددتاذ األ ب العربدددي ،ومنددا ي البحدددث التربددوي ،واإلح ددداء التربدددوي،وعلوم التربيدة ،والتربيدة الفنيدة ،والحضدارة األمازيغيدة ،و يددارتيك التعلديم
األولي...
 ي ومبدت وناقد وباحث ،يشتغل ومل رؤية را يمية موسوعية. ح دددل علدددى جدددا ة مؤسسدددة المثقدددف العربدددي نسيدني /سدددتراليا) لعدددام2011م في النقد والدراسات األ بية.
 حاصل على جا ة ناجي النعمان األ بية سنة2014م. ر يق الرابطة العربية للق ة الق يرة جدا. ر يق المهرجان العربي للق ة الق يرة جدا. ر يق الهيئة العربية لنقا الق ة الق يرة جدا. ر يق الهيئة العربية لنقا الكتابة الشذرية ومبدعيها. ر يق جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. ر يق م تبر المسرح األمازيغي. عضو الجمعية العربية لنقا المسرح.عضو رابطة األ ب اإلسالمي العالمية.74

 عضو اتحا رتاب العرب.عضو اتحا رتاب اإلنترنت العرب.عضو اتحا رتاب المغرب. مل منوري فل الق ة الق يرة جدا وفل الكتابة الشذرية. خبير في البيدا وجيا والثقافة األمازيغية. ترجمت مقاالت إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكر ية. شارد في مهرجانات عربية عدة في رل مل :الج ا ر ،وتونق ،وم ر،واألر ن ،والسددددددعو ية ،والبحددددددريل ،والعددددددراق ،واإلمددددددارات العربيددددددة
المتحدة...،
 مستشددار فددي مجموعدددة مددل ال ددحف والمجدددالت والجرا ددد والددددورياتالوطنية والعربية.
 نشر العديد مل المقاالت الورقيدة المحكمدة و يدر المحكمدة ،وعدد ا رثيدرامددل المقدداالت الرقميددة .ول د ن )124رتدداب ورقددي ،و رثددر مددل ما ددة رتدداب
رقمي منشور في موقعي نالمثقف) وموقع ناأللورة).
 ومدددل دددم رتبددد  :فقددد الندددوازل ،ومفهدددوم الحقيقدددة فدددي الفكدددر اإلسدددالمي،ومحطددددات العمددددل الديدددددرتيكي ،وتدددددبير الحيدددداة المدرسددددية ،وبيدددددا وجيا
األخطدداء ،ونحددو تقددويم تربددوي جديددد ،والشددذرات بدديل النوريددة والتطبيددق،
والق ددددة الق دددديرة جدددددا بدددديل التنويددددر والتطبيددددق ،والروايددددة التاري يددددة،
ت ورات تربوية جديدة ،واإلسالم بيل الحداثة وما بعد الحداثة ،ومج ءات
التكددويل ،ومددل سدديميوطيقا الددذات إلددى سدديميوطيقا التددوتر ،والتربيددة الفنيددة،
ومدخل إلى األ ب السعو ي ،واإلح داء التربدوي ،ونوريدات النقدد األ بدي
في مرحلة مابعد الحداثة ،ومقومات الق ة الق ديرة جددا عندد جمدال الدديل
ال ضيري ،و نوات الممثل في التيارات المسدرحية الغربيدة والعربيدة ،وفدي
نوريددددة الروايددددة :مقاربددددات جديدددددة ،و نطولوجيددددا الق ددددة الق دددديرة جدددددا
بدددالمغرب ،والق ددديدة الكونكريتيدددة ،ومدددل جدددل تقنيدددة جديددددة لنقدددد الق دددة
الق دددديرة جدددددا  ،والسدددديميولوجيا بددددديل النوريددددة والتطبيددددق ،واإلخدددددراج
المسددرحي ،ومدددخل إلددى السددينو رافيا المسددرحية ،والمسددرح األمددازيغي،
ومسددرح الشددباب بددالمغرب ،والم ددخل إلددى اإلخددراج المسددرحي ،ومسددرح
الطفدددل بددديل التدددثليف واإلخدددراج ،ومسدددرح األطفدددال بدددالمغرب ،ون دددوص
مسرحية ،ومدخل إلى السينما المغربية ،ومنا ي النقد العربدي ،والجديدد فدي
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التربية والتعليم ،وببليو رافيدا ب األطفدال بدالمغرب ،ومددخل إلدى الشدعر
اإلسالمي ،والمدار العتيقة بالمغرب ،و ب األطفدال بدالمغرب ،والق دة
الق دديرة جدددا بالمغرب،والق ددة الق دديرة جدددا عنددد السددعو ي علددي حسددل
البطران ،و عالم الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،1799الناظور،62000المغرب.
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المن لي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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الغـــالف الخـــارجي:
لقدددد اسدددت دمت الفلسدددفة اليونانيدددة  ،فدددي المرحلدددة األولدددى مدددل تطور دددا،
وبالضددبط مددع فالسددفتها األوا ددل ،مددا يسددمى بالكتابددة الشددذرية شددعرا ونثددرا.
والسب في ذلك ن رت الفلسفة اليونانية لدم ت دل إليندا راملدة و مدوندة و
جامعددة ،بددل وصددلت إلينددا شددذرات ومقدداطع متفرقددة ومج د ة ومبعثددرة نددا
و ناد .وقد احتوتها رت الفالسفة الروا والشراح األوا ل  ،وخاصة رتد
رسددددطو ،ورتدددد فالسددددفة الع ددددور الوسددددطى ،ورتدددد الفلسددددفة الحديثددددة
والمعاصددرة ،سددواء رددان ذلددك فددي الحقددل الفلسددفي الغربددي م فددي الحقددل
الفلسفي العربي.
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