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 اللغة الخاصة االطالقيةبرادايم استمرار سيطرة  والفلسفة بواسطة يتشكل الخطاب الفصامي يف املنطق
absolutely private language  �التي تأخذ عىل عاتقها رسم مالمح وحدود العالقات الهرمية والرتاتبية ب

عىل مجمل االشكال املعرفية بطبيعة الحال وهذا سينعكس سلبا  .public languageالفلسفة واللغة العامة 
واالنطولوجية واملنهجية واألخالقية يف الفلسفة التي سوف تتأسس بالرضورة عىل منطق فصامي يفصل ب� لغة 

. حيث ونخبوي privateاليومية حيث يتحول كل يشء يف الفلسفة اىل وجود خاصالفلسفة  ولغة العال والحياة 
ومناهج  ؛عملة يف عال التواصل اليومي العامن منطق ووجود اللغة املستوجود يختل  تاما عيتسم املنطق فيها ب

مت�سسة يف منطق شكال� وبرها�  خاصة وعلموية normative بستمولوجيا معياريةتتسم أيضا بأ  الفلسفة
 الطبيعية.لغة  املتداول لمتكلمللافق التاريخ والسياقات الثقافية مطلقة وعامة تتجاوز يسسس دائا لعقالنيات 

ستمرار أيديولوجيا الفصل ب� اثرا يف الفلسفة ارينيا) يف بنية املنطق يف الشيزوف(الفصامية اللغة لسيطرة لقد كان 
تداخل االنفعايل حيث ي intersubjective languageالبينذاتية كل من لغة الفلسفة الوضعانية؛ ولغة التواصل 

، وهذه جميعها تتقاطع مع شيزوفرينيا منطق الفلسفة أي انطولوجيا البالغة اليومية االستعاريو واالهوائ 
محدد بضوابط شكالنية تفلس  معياري املستغرق يف  عاليف الالحياة اليومية  فضاءاتالفصامي  واملتعايل عىل 

 .العال والكائن اإلنسا�ب� الفلسفة و ومرضية  باثولوجيةطاملا أسست لحياة لوعلموية 

الفوقية ة يالسياساالبستمولوجيا اىل بنية تحتية الشعورية تخدم طبقة البنية ومن هنا، سوف نرى كي  تحولت 
وذلك من خالل اإلبقاء عىل اشكال معرفية ثابتة وقارة ومحددة، تدعم كل ما السائدة واملسيطرة بطريقة شعورية، 

من شأنه ان يساعد عىل استمرار سيطرة فلسفات عقالنية مطلقة تتعارض مع فلسفات البالغة والحجاج االقناعي، 
من جانب؛ واىل التي تعمل عىل إعادة النظر بكافة االشكال النظرية واملنطقية السائدة يف قاعات دروس الفلسفة 

 نقد مجمل مناهج التعليم الفلسفية املعتمدة من جانب آخر. 

 

 

 إشكالية نظرية املعرفة يف بنية النص الفلسفي

نظرية املعرفة يف خطابنا الفلسفي تاريخ تقليدية يف �طية و وألشكال بالغية من املعروف ان هناك سيطرة لن�ذج 

مختلفة يف صناعة النص الفلسفي التقليدي،  اً زالت تلعب ادوار  التي الت واحدة من كربى االشكاال وهي  العراقي.

 ملجمل االنساق الفلسفية السابقة والحارضة ذلك النص الذي اتسم بغياب البعد االشكايل والنقد االبستمولوجي



يف  دةارتكاسية راسخة وثابتة ومعتماكاد�ية وتقاليد بوصفها تشكيالت ايديولوجية عملت عىل تكريس عادات 

 ه ونرشه من جهة أخرى.وتداول فهرستهعملية  والتحكم يفر ثي�ته الفلسفية، بل واختيا ذلك النص؛ كتابة

لذلك األوائل جيل الرواد املهندس� املرحلة التأسيسية مع  ذوعند تتبعنا لطبيعة تحوالت النص الفلسفي من 

معالجة يف  ان هناك ثة انشغال وانه�ك كب� وواضح وحتى يومنا هذا، سنلمح املعريف ولنظرياته الفلسفية هلنظام

املنحرصة يف انتاج وإعادة انتاج نظريات القضايا ربا أبرزها تلك و  ،تحديدا املعرفة فلسفةالقضايا التقليدية ل

 سادت ونتيجة لذلك، الالتاريخية.والوضعانية املعرفة املعيارية ذات التوجهات املنطقية االستداللية والربهانية 

واملعرفة املعرفة العقالنية اطر التي ال تخرج عن فة التقليدية يف خطابنا الفلسفي اشكال محددة من نظرية املعر 

الوضعية والتحليلية االرثوذكسية والتي أدت يف مجملها اىل هيمنة املنطق  والتجريبية اىل جانب املعرفة املثالية

 االنطولوجيا؛من اصة في� يتعلق بأبحاث الفلسفة األساسية خرسطي عىل مجمل تلك االشكال املعرفية ا-االفالطو

 ومباحث االخالق والج�ل ونظريات التاريخ وغ�ها. واالبستمولوجيا؛واالكسيولوجيا؛  ؛والكوزمولوجيا

ن نظريات املعرفة ينفصل ع جزء الالفلسفي يف خطابنا واملتداولة من هنا، أصبحت املعرفة الفلسفية السائدة 

�كن لها ان ابستمولوجية بالغية جديدة والدة اشكال �كنها تحول دون  الالتي و واملنطق املعيارية والتقليدية 

عىل سيطرة االشكال الرتاتبية للمعرفة الربهانية واالستداللية الصادقة  تشكل لربادايم مغاير وبديل يحررنا من

سيطرة كان ل بذاتها ولذاتها.الوجود والرضورية  fondationisme واالساساتية ةواالساسيالصالحية واملطلقة الدوام 

نظرية يف بناء ال األثر الكب�ى، ونظرية املعرفة من جهة أخر  ؛هذه االشكال التقليدية يف نظرية املنطق من جهة

وتسسس الفلسفية عىل أسس عقالنية تستمد أصولها من الفلسفة االفالطونية وصوال اىل الفلسفة الديكارتية، 

 والحجاج rhétoriqueالبالغة  مناهجها ومعارفها اعت�دا عىل هذه الفلسفات التي لطاملا عملت عىل استبعاد

l’argumentation،ذيف تاريخ الفلسفة من البالغي االقناعيالحجاج الجدل و تطور نظريات حالت دون  ، ومن ثة 

 .اىل الفلسفة الحديثةو ة الفلسفة اليوناني

 االسس الذي انهمك يف اغلب مسلفاته ومحاوراته الفلسفية يف تشييدافالطون  بدأ تاريخ ذلك االقصاء منذقد و  

مستوى خلود املعرفة  سواء كان ذلك عىللبناء االنساق العقالنية الكاملة والبدهية  ةاملطلق ةوامليتافزيقي ةاملعرفي

عدم نفاد صالحية خلود القيم و  والذي يعادل بالرضورة (محاورة الفايدروس ا�وذجا). العقالنية وخلود النفس

النسبية  الفلسفاتىل شعواء ع اً شن افالطون حرب ولهذا السبب، ا شابه.نظريات االخالق والج�ل والسياسة وم

 ،ريخ الفلسفة العقال� االفالطو�تا مساءلةالفلسفة السفسطائية التي حاولت إعادة  ت أبرزهاكان والتي ،والشكية

لغرض انتشال املخاطبب من كه  افالطون، حتى يصبح وجودا يف العال بعدما كان مجرد انعكاس لظالل أوهام 

 واعاد l’auditoire لفلسفة بالغة الجمهور املستمع املتلقي املخاطبب فدشن الخطاب السفسطائ بذلك .الحقيقة

تفعيل سعى اىل و  العام l’opinion والرأي l’émotions واملشاعر passions االنفعال واالهواءمفاهيم االعتبار اىل 

بذلك، انتقلنا من بالغة و  .األخالقية valeursواملعاي� والقيّم  jugementsاالحكام  l'évaluation مبدأ تقويم

 البالغة االفالطونيةمركزية افالطون امليتافيزيقية اىل بالغة "االنسان مقياس كل يشء" النسبية، إذ كانت 

الخطاب ظهور لكان ىل مجمل مباحث الفلسفة التقليدية، فع مسيطرة بشكل كاملاملطلقة  امليتافيزيقية

يف  الكب�األثر  ،اللغة خاصةفلسفة البالغة والحجاج و لنظرياته يف يف تاريخ الفلسفة عامة و  السفسطائ املغاير

مسار الفكر الفلسفي من زيقي عىل مستوى انشاء وكتابة النص الفلسفي وتحويل يتقويض أسس التفك� امليتاف



حولت اىل تابو وإعادة مساءلة أنظمة القيم واألخالق التي ت التداويلاالدلجة اىل االقناع والبالغة والتواصل الدوغ� و 

 والسقراطية واالرسطية. األفالطونيةمقدس جراء سيطرة الفلسفات 

واستمرت حالة التمركز حول تلك البالغة االفالطونية وصوال اىل العرص الحديث مع فلسفة ديكارت التي سيطرت 

 ة األثر الكب�األيديولوجي وألبعاد فلسفته ديكارت"العقل" اللسلطة عىل الفكر األوروب لقرن� من الزمن، كان فيها 

 "أفكر"االنا الكوجيتو فمنذ ان جعل ديكارت من مبدأ  التفلس  الحجاجي االقناعي.يف الحيلولة دون والدة رشوط 

 القبلية األوليةبادئ امل تقوم عىل جملة من مقبلةصائبة لكل تفلس  وفلسفة املقدمة الرضورية واالساسية 

هية، وتستند عىل املنطق الربها� لتصبح الفلسفة عل� من العلوم الرياضية الصادقة عىل الدوام. بدوالطلقة املو 

ملطلق والحتمي الريايض اتقريبا عن نظام افالطون الهنديس يختل  بيشء   الديكارتالالنظام الفلسفي لذلك كان 

ستبعاد لكل ما يقع خارج أسس ال قصاء واال انفس عمليات مارست  " أفكرفلسفة "االنا  بل ان والرضوري واالسايس،

ومن ثة،  ،والرأي واألخالقم مفهوم النسبية يف القيّ وكانت تقع بالضد من  ك�ل""بعدم الومبادئ الفكر املتصفة 

السقوط يف تسدي بالعقل اىل التي والشعور االهواء واالنفعاالت  كانت هناك حالة من النبذ واالزدراء ملفاهيم

اىل ادراك مبدأ الوضوح بذاته. هذا املبدأ الذي لطاملا سيطر  "االنا افكر"االلتباس وابعاده عن الوصول بـ الغموض و 

رياضية واستداللية ومنطقية حالت دون فسح املجال لوالدة خطاب التفلس   بأنظمةاألوروب وسوره الفكر  عىل

نجح خطابنا الفلسفي يف التحرر من سيطرة هذه والسسال هنا، هل  البالغي يف تاريخ الفلسفة الحديثة.الحجاجي 

ودروسها  وهل تحررت لغة الفلسفة االشكال التقليدية من البالغة الربهانية ونظريات املعرفة امليتافيزيقية؟

 املعرفية التوتولوجية الثابتة والصادقة دائا؟ من سيطرة هذه االشكال ومناهجها

  

 الخطاب الفلسفيالبستمولوجي لنظرية املعرفة يف االنقد 

ل تتعرض إىل التغي�  )1(الالفت يف األمر اننا وإىل يومنا هذا نجد أن طرق ومناهج تناول "نظرية املعرفة" الفلسفية

؛ والسيكولوجيةنظرية مستقلة عن بقية الخطابات الثقافية؛  وجرى التعامل معها بوصفها، والتقويموالنقد 

والكربى يف خطابنا الفلسفي السابق والالحق، انه تعامل مع نظرية املعرفة واللغوية. ومن املفارقات األخرى 

منذ لحظة تدشينه للنص الفلسفي، عمل عىل استبعاد ذلك النص من رثوذكسية، بعنى أن جيل الرواد و بطريقة ا

املعرفة من خالل  قراءات نقدية وتحليلية لنظرية ،مثال ،فال �كننا أن نجد مات العلوم اإلنسانية وخطاباتها.اهت�

لثقافة اعت�د احدث نظريات الفسيولوجيا؛ والسايكولوجيا؛ والتحليل النفيس؛ والدراسات الثقافية ونظريات ا

حظ وجود حالة من االه�ل االيديولوجي يف تحقيق تواصل بل عىل العكس من ذلك، نال  واملادية الثقافية... الخ.

نسبية واملتغ�ة. أض  إىل ان ذلك الجيل اعتمد منذ البدء عىل سياسات ابستمولوجي ب� نظرية املعرفة والعلوم ال

معينة يف إنتاج وإعادة انتاج النص الفلسفي، تجاوزت تحليل نظرية املعرفة تحليال علميا، خارج كل اال�اط القبلية 

 ،وبالتايل لوجود"."ك�لية املعرفة وتجريد ا والتجريبية والحدوسية والغنوصية، وذلك للحفاظ عىل سيادة مبدأ:

 باألطرلتبقى نظرية املعرفة منفصلة عن العمليات الذهنية املتغ�ة، أو س�ورة املقوالت الذهنية وارتباطها "

 السوسيولوجية للمعرفة".



تنصب محاولتنا هذه عىل مراجعة االرشي  الفلسفي وامليتافيزيقي ولتواريخ الرسائل الجامعية املحفوظة سلذلك  

تحليلية لبنية نظرية املعرفة من الناحية االنطولوجية؛ النقدية و القراءات الإىل  والتي تفتقر اغلبهاي ، يف ذلك االرش

وكأن هنالك حالة اشبه بالسلفية األكاد�ية املعتمدة واملتعمدة يف  ؛ الثقافية؛ السوسيولوجية ...الخ.املنطقية

فة ايديولوجية، تسسس لبقاء كل ماهو سلطوي؛ تكريس اشكال ارثوذكسية وال تاريخية يف إنتاج نظريات معر 

جعل نظرية املعرفة بعيدة عن طرا عىل ص�ورة العملية الفلسفية. األمر الذي بديهي؛ شمويل؛ ميتافيزيقي، مسي

أن الفضيحة الحقيقية (( :اىلالفيلسوف االملا� مارتن هيدغر  لذلك أشار. تساؤل االبستمولوجي واالنطولوجيال

 وهذا ما جعل ملعرفة يف الفلسفة املعارصة.لسلطوية ومركزية نظرية ا ةالنقدي تجنب املساءلةللفلسفة تتمثل يف 

 ).2( ))افرتايضيف ذاتها بنظام ميتافيزيقي دوغ�ئ  ترتبط ارتباطا متكامالنظرية املعرفة 

 

نسيان أدى بالرضورة اىل سسال نظرية املعرفة االشكايل، وبطبيعة الحال أن نسيان الخطاب الفلسفي التقليدي ل

لنظام املعريف واالنطولوجي القاعدة التي يرتكز عليها اهو  واملاورائالوجود والكينونة، طاملا كان املنطق القبيل 

). لكن كي  �كن 3( أن ((سسال الوجود سابق عىل كل اسئلة الفلسفة واشكاالتها))من رغم عىل الللوجود، 

منذ تأسيسه  لفلسفات االفالطونية واالرسطيةعملية اجرتار القراءات التقليدية لخطابنا الفلسفي الذي أستغرق يف ل

وكي  له أن يتحرر من هيمنة تلك األنساق الشمولية  ؟أن يستأن  سسال الكينونة والفلسفة حتى يومنا هذا،

مدونات ارشي  ذلك الخطاب بوصفها قدرنا امليتافيزيقي،  وأقدموامليتافيزيقية؟ وهل ينبغي لنا أن نعود ألعمق 

املنفصلة عن جدل املعرفة؟ ثم ملاذا بقي سسال  واألبستمولوجيةالنظرية  االنساقالذي شطر وجودنا ب� جدل 

وهل تأسست كتاباتنا ورسائلنا الفلسفية بذلك  املعرفة والوجود يف خطابنا الفلسفي بعيدا عن التساؤل والنقد؟

 وللمعرفة؟ ولإلنسانيان االنطولوجي للوجود النس

 

زالت راسخة يف متخيل  سنتناول وقائع وحقائق اليف واقع االمر فعندما نعيد قراءة ارشيفنا الفلسفي، فإننا 

الخطاب الفلسفي العراقي، ذلك الخطاب الذي ل يدرك إىل هذه اللحظة طبيعة العالقة االنطولوجية ب� نظرية 

ة، اال أن العالقة حربّت لها آالف االوراق والكتب والرسائل والطروحات الجامعي هذهرغم ان  املعرفة والوجود،

مركزية ومسيطرة عىل ذلك النتاج الفلسفي، ك� هو الحال عليه يف الفكر الغرب  العقل البدهي" ظلتإشكالية "

ضع اد� ، دون أن يمة كب�ة لالنا افكرغرب وضع قيفهو االخر طاملا عا� من تلك املركزية، لدرجة ان ((املجتمع ال

ذلك  بعد معنى يدركل وهو الذي وجوده،  يخجل من حالة شبه انعدام التفك� بلاعتبار للذات املوجودة، بل و 

 ).4وجوده))(أيضا أن معرفة االنسان ترتبط ارتباطا وثيقا ب يفهمالوجود، ول 

 

عن كل البعد جعلها بعيدة جريد النظري والتعايل املفاهيمي الذي لذلك اتسمت اغلب كتاباتنا الفلسفية بالت

طرح أي إشكالية ثقافية ذات مساس بوجود االنسان يف العال، ف�ذا يعني أن تزداد تلك الكتابات حج� إمكانية 

، وك� وتراك�، عىل حساب نسيان سسال الوجود  فأي ((معرفة تنتج بعزل عن الوجود، ستكون نظرية ومجردة

وغ� قابلة للتطبيق العميل يف الحياة، وضارة يف الواقع، فبدال من أن تخدم الناس يف حياتهم وتكنهم بطريقة 

عىل تحدي الصعوبات التي تعرتضهم، نراها تعمل عىل تعقيد حياتهم وتجلب لهم مشاكل واضطرابات  أفضل



ل يف ، أي االنشقاق الحاصاألكاد�ينشقاق هو جوهر الخالف واال  ). وهذا5( وكوارث جديدة ل يألفوها من قبل))

التداويل ب� املعرفة واستع�التها ضمن سياقها  الذي ظل يعيد إشكالية االنفصال تاريخ النص الفلسفي العراقي

سسال الوجود املنيس. األمر الذي جعل من املعرفة تتشكل بطريقة بيداغوجية تس�ّها مجموعة من ب� و  الخاص

وليس اشكايل،  جهويالتي تتحرك لصالح جهات محددة، ليتحول بذلك مفهوم الوجود اىل مفهوم  واالهواء االنساق

 امفهومزال  الذي ال نرى أن املعرفة ل تتصل بالوجود طاملا كان يخدم قضايا ايديولوجية وليست فلسفية. لذلك

ن مركزياته واولوياته ومصالحه النص الذي بقي هو االخر يشتغل ضم هذا ا يف النص الفلسفي العراقي.ميتافيزيقي

((الن املعرفة الغ�  ما يتالءم مع هموم الوجود اليومي. والسبب يف ذلك يعودالتي تأسست عىل طريف نقيض مع 

منسجمة مع الوجود ال �كن لها أن تتسع با يكفي ويتناسب مع احتياجات االنسان الواقعية. لذلك ستكون دوما 

واحد مع جهل باألشياء االخرى؛ أي معرفة بجزء دون معرفة بالكل؛ أي  بيشءعرفة تجزيئية، بعنى انها ممعرفة 

 ).6( معرفة بالشكل دون معرفة باملحتوى))

 

 يومي يف العال، إىل جانب إشكالية نظريةم� سبق، يتضح كي  أن اإلشكالية االنطولوجية وإشكالية الوجود ال

التقليدية، ظلت جميعها محكومة "بأنساق ايديولوجية قد�ة". أض  إىل أن الخطاب  ومفاهيميهااملعرفة 

الفلسفي الراهن ل ينجح يف تجاوز تلك األنساق وتقويضها، األمر الذي ادى إىل انحسار الفلسفة وتحويلها إىل 

لتقنيات انها عملت عىل كتابة ونرش النص الفلسفي الرسمي. واملالحظ عىل بنية تلك اتقليدية و�طية يف تقنيات 

شطر املكتوب الفلسفي إىل شطرين: شطر يسسس لخطاب فلسفي نخبوي؛ وشطر يسسس إللغاء "تاريخية ألعامة" 

ن أن يكون ذلك الخطاب "ظاهرة انطولوجية"، نراه قد تحول إىل ىل بسيطة الخطاب الفلسفي. فعوضا ممن ع

بحسب -نطق القديم وأنظمته امليتافيزيائية واالستبدادية امل أنقاضوعظية" تعتاش عىل  وأيقونة وعظيه "ظاهرة 

، تصن  البرش وفق منطقها ، فتحولت الفلسفة بذلك، إىل "بالغة اقطاعية أو اقطاع بالغي"-ألوردي عىلالعالمة 

  النخبوي املتعايل.الفلسفي

 

 : ب� ايديولوجيا املعرفة وبالغة السلطةالكتاب الفلسفي التعليمي

 
ال زال يعتمد عىل تلك "البالغة ونظامها انه خطابنا الفلسفي السي� التعليمي منه،  من غرائب وعجائب ان يبدو

االبستمولوجي االقصائ" يف تألي  ونرش الكتب املنهجية، املخصصة منها للمرحلة االعدادية. ففي الكتاب املعنون 
ف عىل اعداده مجموعة من مختيص الفلسفة، "مبادئ الفلسفة وعلم النفس" للص  الخامس األدب، الذي ارش ـ ب

وتضمن بعض املقدمات التاريخية والنظرية لنشأة فكرة الفلسفة وتطورها عرب التاريخ، إىل جانب استعراض مناهج 
لفت نظرنا، أنه استعرض لبعض من التصنيفات  ة والسيكولوجية والثقافية ...الخ.ونظريات العلوم النفسي

ثقافية وللطبقات االجت�عية، تقوم عىل اساس الفصل -السوسيو ولألطرااليديولوجية للمجتمع واملعرفة 
االبستمولوجي ب�: املعرفة العامية واملعرفة النخبوية، متخذا من مناهج العلوم التجريبية معيارا يف تأسيس مثل 

العامي له اساليبه يف  فاإلنسانحسب ذلك املنهج الدرايس: ((هنالك اساليب مختلفة للتفك�، تلك التصنيفات. فب
التعب� عن معارفه والتي تتضمن (االساط� والخرافات) وعدم معرفة التجارب العلمية والتحقق منها...وهناك 

ن حقائق العلم. اما اساليب صفات للتفك� لدى الفالسفة، فأنهم يستخدمون قدراتهم (العقلية) وما افادوه م



التفك� العلمي فهي تعتمد (املنهج العلمي التجريبي) والطرائق املعروفة للوصول إىل صياغة القوان� العلمية. 
والخصائص العامة للتفك� العامي هي: ...املعرفة العاميّة: هي املعلومات والتجارب الشخصية التي اكتسبها 

وهذه املعرفة عبارة عن معارف ال تقوم بينها  املنهجية.جارب العلمية والدراسية االنسان دون االعت�د عىل الت
روابط وعالقات بل عىل أساس خرايف، كالربط ب� الظواهر الحسية وب� الظواهر الغيبية. ان هذه املعرفة ال ترتقي 

: املبالغة-اوال امي با يأت:إىل مستوى التعميم والوصول إىل قانون يفرس الظواهر املحسوسة. ويتص  التفك� الع
تكون مختلفة تاما ملا حدث فعال.  فيها، قدصفة من صفات رجل الشارع يعرب بها عن الحوادث بطريقة مبالغ 

الخاطئ: أن  التعميم-ثانيااذن، فأول ما تتص  به املعرفة العامية هو عدم الدقة التي ينشدها العال والفيلسوف. 
العامي يعمم يف احكامه نتيجة حادثة أو حادثت�، دون االعت�د عىل الحقائق  ارع اوالفرد غ� علمي او رجل الش

الذاتية املرسفة: أن اراء رجل الشارع تعتمد عىل الذات أو العاطفة أو با يريض مزاجه الشخيص، وال -ثالثاوالوقائع. 
بط الخاطئ ب� الظواهر: مثال، ينسب الر -رابعاتعتمد افكاره عىل املوضوعية يف الحكم عىل األشياء أو الظواهر. 

الشخص العامي (املرض) إىل االرواح الرشيرة، أو يفرس حادثة (موت) شخص بظاهرة نعيق البوم، يف ح� ال توجد 
غيبية، ال  عالقة ب� الظاهرت� مطلقا. ان هذا النوع من التفك� ينسب االحداث إىل (علل أو اسباب) رابطة او

تجربة الحسية، فكسوف الشمس، وخسوف القمر قد ينسبها مثل هذا التفك� اىل (حوت �كن التثبت منها بال
خرايف يبتلعه�) أو غ�ها من العلل الوهمية الغيبية. خصائص التفك� العلمي: هناك صفات معينة يتص  بها 

سبيل جمع اكرب التفك� العلمي، تجعل البحث ناجحا النه قائم عىل أسس صحيحة تعتمد عىل اكرب جهد ممكن يف 
الشك املنهجي: أن الباحث الذي يبحث عن أليق� البد أن يتخلص من -1عدد من الظواهر التي يقوم بدراستها. 

األفكار الخاطئة التي تفسد بحثه وتعوق من انطالقه. ومن خالل الشك املنهجي يستطيع أن يتحرر من كث� من 
ن يقوم الباحث بالبحث يف ظاهرة ما دون تدخل ذاته وعواطفه املوضوعية: تعني املوضوعية أ -2األفكار الخاطئة. 

ومزاجه الشخيص، ويتعامل مع موضوع دراسته ك� هو يف الواقع، ال ك� يتمنى ويرغب. فالعلم يص  األشياء 
اختل  العل�ء مثال عىل دراسة ظاهرة من الظواهر، فأنهم يحسمون  إذاوتقريرها ك� هي. يرى (كلود برنار) 

بااللتجاء إىل الواقع، ومحك الصواب عندهم هو (التجربة) التي �كن تكرار اجرائها للتثبت من صحة الخالف 
التكميم: أي تحويل الكيفيات إىل كمية ومقدار، فأذا درس الباحث (الصوت) رده إىل -3النتائج بطريقة موضوعية. 

لتعميم: يقصد بهذا املبدأ ان الباحث يقوم ا-4درس الحرارة ردها إىل (املوجات) الحرارية...  وإذا(الذبذبات)، 
التجربة: أن العال الذي يدرس ظواهر الطبيعة الواقعية ال يستمد -5بأحصاء غ� محدود من الظواهر وتعميمها.... 

التحقق: يعني التأكد من صحة النتائج التي يتم التوصل اليها عن طريق إعادة -6حقائقه اال من التجربة الحسية. 
بالرجوع إىل التجربة يف الواقع.... خصائص التفك� الفلسفي: تختل  املوضوعات التي يدرسها كل  وذلكاختبارها 

من الفلسفة والعلم، فالعلم يدرس الظواهر الحسية ويقوم بدراستها باملنهج العلمي التجريبي الذي يعتمد 
(مناهج  ها تصطنع مناهج أخرى تسمىاملشاهدة والتجربة، اما املوضوعات التي تدرسها الفلسفة فهي مختلفة ألن

الوجود -بل تدرس الوجود بشكل عام-لطبيعيةك� تفعل العلوم أ -، انها ال تدرس الظواهر الجزئيةاالستنباط العقيل)
: من الخطوات االساسية للمعرفة الشك-أوالاملادي، والوجود غ� املادي. واهم خصائص التفك� الفلسفي هي: 

-ثانيان اجل الوصول إىل الحقيقة وعدم التسليم بكل ما يقال اال بعد التأكد منه. الحقة، واملقصود هنا: م
قد يجمع  الناس. ألنهالفيلسوف يستخدم عقله يف معرفة األشياء، وال يعتمد يف تفك�ه عىل اج�ع  االستقالل: أن

املرونة: وتعني أن الفيلسوف -الناس عىل االعتقاد ببعض الخرافات واالساط� التي ال يقبلها العقل السليم. ثالثا
التجرد -الصادقة. رابعايدل عىل الروح العلمية  صحتها. وهذاثبت عدم  إذايكون قادرا ومستعدا للتخيل عن آرائه 

أي ابعاد التأث�ات االنفعالية عن –من العاطفة: يجب عدم ادخال العاطفة يف املوضوعات التي يتم البحث فيها 
 ). 7( التفك�))

ت المتناهية. فاملالحظ عىل ذلك املنشور التعليمي، تبنيه ملفاهيم ا، تطرح علينا إشكاال بنية النصوص اعاله أن
هل "بالغة املنطق الفلسفي فلسفية ونظريات علمية وأراء كوسمولوجية وسيكولوجية، تنهل جميعها من من

سفات االفالطونية واالرسطية ىل الفل" أو با يعرف "بصخرة املنطق القديم"، ذلك املنطق املتمركز عالقديم



افالطونية" -غة االفندية الجدد" ولسانيات "ميث، حيث تتجىل سيطرة "بال -بحسب رؤية العالمة ألوردي-ليدية التق
"، يف لغة واسلوب عرض األفكار الفلسفية وتاريخها ويف خطاب تبويبها مستندة عىل "بالغة اتكال ميتافيزيقية

من املالحظ عىل طبيعة ادية؛ النخبوية؛ العامية...الخ. فاملعارف: الفلسفية؛ العلمية؛ الع وتصنيفها لطبيعة ا�اط
التصني  انه حدد لكل شكل من اشكال املعارف املذكورة أعاله، خطابا معرفيا غ� متداخل مع بقية  هذا

التجريبي، فأصبح من الخطابات املعرفية األخرى. فخطاب التفك� العلمي مثال، جرى عزله ضمن �طه العلمي 
الصعوبة بكان، أن يتفاعل مع خطاب التفك� الفلسفي، وذلك الن بنيته املعرفية ال تتفق وبنية املعرفة الفلسفية، 

هو االخر غ� قادر عىل االنسجام مع خطاب تفك�  أصبحوهذا ينسحب أيضا عىل خطاب التفك� الفلسفي الذي 
كي  كرست "بالغة االفندية وافندية  يتضحهكذا املتعالية والنخبوية. بالنزعات  العامة، ملا تتص  به بنيته

صني  فبحسب تلك البالغة، تم ت .البالغة"، لواقع فلسفي افالطو� يسسس "لخطاب العزلة وسياسة النبذ واالقصاء
يف تلك  عىل اقصاء كل ما هو فلسفي اصيل "انطولوجيا الوجود اليومي" وفق نظام تراتبي وهرمي ايديولوجي عمل

االنطولوجيا، واختزالها بصطلحات غ� علمية أو فلسفية أو حتى قيمية، فتارة دعتها "بالعامية"، وتارة أخرى 
الرجل املتص  بكونه انسان "ما قبل املرحلة املنطقية" و "ما قبل  هذا"بالعامة"، واخرى "برجل الشارع"، 

بي"، بل انه مستثنى حتى من قانون الفطرة الكو� الذي الفلسفة" و "ما قبل العلم" و "ما قبل التفك� التجري
من الئحة العلم  امنبوذفعىل ما يبدو، ان "رجل الشارع" ال يزال مستبعدا و تحدث عنه ذلك املنهج الدرايس. 

التفك� به أو اكتشافه من جديد، فهو بكل بساطة، انسان ال "يخضع للتقييس  تم إعادةل ي لذلكوالفلسفة، 
الضبط الحيس العلموي"، وغ� مشمول بنعمة وبركة "االستنباط وسلطوية العقل والعقالنية القد�ة"، التجريبي و 

ميتافيزيقي. األمر الذي جعل -التي لطاملا تباهت بها بالغة الفلسفة الربهانية املفرطة يف والئها لكل ما هو ايديو
العلم  قبل ل الشارع، ذلك "الثالث املقموع منمن تاريخ الفلسفة، تاريخا يتأسس دوما عىل حساب العامّي أو رج

 ". والفلسفة

أن خطاب االقصاء واالخصاء "لكينونة العامة وانكار وجودها يف العال اليومي" ضمن ذلك املقرر الدرايس،  والالفت
ذلك  انراسات التاريخية الجديدة. بعنى آخر، املناهج التاريخية والد إلشكاالتجاء متزامنا مع اقصاء مشابه 

بدا ذلك  لذلك"فلسفة التاريخ"،  ـاملنشور املنهجي ل يخصص حيزا لبحث ما يعرف تقليديا يف اقسام الفلسفة ب
املنشور مجردا عن أي رؤية تاريخية أو نقدية لتاريخ الفلسفة من جهة، ولتاريخ عالقتها مع الوجود اليومي 
وااليديولوجي والسيايس...الخ، من جهة أخرى. األمر الذي يث� أكث من تساؤل عن السبب يف حصول ذلك التزامن 

الجديدة والحوليات التاريخية املعارصة، مساويا بالرضورة وااله�ل؟ فهل كان غياب مناهج الدراسات التاريخية 
لغياب الوجود اليومي أو وجود االنسان العادي؟ واذا ل يتبنى املنشور خطاب "التاريخية الجديدة ومناهجها 
االبستمولوجية والثقافية"، التي تخرج عن مجمل فلسفات التاريخ الرسمية وااليديولوجية، فهل هذا يعني بأن 

 شور الفلسفي قد تبنى مسبقا، تلك الفلسفات؟املن

 
 

ان غياب فرضيات ونظريات الدراسات التاريخية الجديدة والحوليات التاريخية يف املنشور الفلسفي أعاله، يش� 
بطريقة أو بأخرى، لتاريخ التشكيالت الشمولية وااليدولوجية التي وسمت عمليات تشكيل النص الفلسفي الرسمي 

تي اختزلت دور الفلسفة إىل مجرد وظيفة يف دوائر الدولة الرسمية، تعمل عىل تسي� م�رسات والنخبوي، وال
وهويتها عىل حساب  "بالغة الدولة"تقديس لغة "التاريخ الشمويل". فمن خالل اعالء خطاب املكتوب الذي �ثل 

كتوب من خالل هيمنته الفلسفة يف إعادة نرش ذلك امل فاهي العامي، تحددت اهم مالمح مهامالخطاب الش
ان تقوم وبشكل الشعورية والالشعورية عىل جسد لغة اليومي وتاريخه املقهور، وهذا ال �كن له أن يتحقق دون 

بالالموضوعية؛ والالعقالنية؛ جميعا اليومي ووصمها الطبيعية وانطولوجيا الوجود تبخيس للغة مواز بعملية 
ذلك املنشور الفلسفي " جزء من كل"، أي انه  اعتبار فهل من املمكن اذن لغة والتهويل؛ والالعلمية... الخ.واملبا



جي الذي لطاملا احكم بقبضته وانظمته حلقة ضمن سلسلة بسيطة من سالسل الفكر الفلسفي الرسمي وااليديولو 
أن طرق  تجدر اإلشارة اىلعىل شكل ومضمون العملية الفلسفية املتكونة عرب التاريخ؟ حيث البالغية التقليدية 

كتابة ونرش املكتوب الفلسفي العراقي، ل تنجح يف تحقيق أي قطيعة ابستمولوجية مع املنطق القديم الذي ظل 
فلسفات التاريخ التعبوية والشمولية الرسمية التي تم كتابة النص  جهة، ومععىل تلك الفلسفة من  امهيمن

 الفلسفي تحت كنفها.

 
لها أي عناية واهمية،  يف الخطاب الفلسفي الراهن ل يولب � اشكال التواريخ من هنا نرى كي  أن ظاهرة التمييز ب

ربا الن خطابنا الفلسفي ال زال خطاب النخب واملوظفون الذين ينظرون إىل العال من فوهة ابواب اقالمهم 
سفة وفلسفة الفل تاريخوهذا ما جعل من ومكتوبهم الفلسفي املقدس ونثهم اليومي يف قاعات دروس الفلسفة. 

بخط واحد واتجاه واحد غائ ال يحيد عنه قيد ا�لة، فك� توجد ايديولوجية واحدة فالبد من  انيس�  التاريخ
وجود تاريخ واحد لبطل واحد وحزب واحد، وبا ان الواحد ال يصدر عنه اال واحد، فكي  �كن أن يكون للعامة 

يف وتتضح ابعاد هذه البنية األحادية التاريخ؟ عامة عىل سطح تاريخ؟ وهل تبقى ثة حكمة للتاريخ اذا ما ظهر ال
انه ال زال يتبنى طروحات انرتوبولوجية استع�رية فمن املدهش الغرائبي كتاب "مبادئ الفلسفة وعلم النفس"، 

االناسة تاريخ علم  ان وكولونيالية يف تصني  املجتمعات اإلنسانية، كمصطلح "االنسان البدائ" مثال، عىل الرغم من
عاد النظر به وبنطقه وثقافته منذ الخمسينيات. فعىل حد تعب� االستاذ عيل حرب، يف دراسته ، اواألنثوبولوجيا

اخذت تتزعزع منذ (( االنرتوبولوجية املوسومة "نحو اعادة قراءة إلشكالية التوحش التمدن"، ان تلك التصنيفات
ات من يليفي سرتاوس. فقد وجه هذا االخ� منذ الخمسين-منذ كلود وباألخصزمن عىل يد بعض االنرتوبولوجي�، 

هذا القرن، نقدا صارما لفكرة التقدم وللمفهوم الغرب للتاريخ. وقد تواصل هذا االتجاه النقدي، من بعده، عىل 
ا عىل حقيقة نحو أكث جذرية واتساعا، خاصة عند بيار كالسرت الذي رأى أن النظرة التطورية إىل التاريخ ال تطلعن

املجتمعات البدائية، وذلك بقدر ما تعكس نظرة الغرب إىل ذاته، أي بقدر ما تنطلق يف حكمها عىل العال البدائ 
املتمثل  باآلخرلقد سعى كالسرت اىل "االلتقاء" تستخدمها املجتمعات االوربية...  من املصطلحات واملعاي� التي

ة التاريخ بتعاب� جديدة وان يعقل الس�ورة اإلنسانية من منظور جديد. بالبدائ، فقاده ذلك إىل أن يطرح مشكل
م� يعني...إعادة االعتبار للحضارات غ� االوروبية بغية إعادة تقو�ها واكتشافها. وبهذا فأن االتجاهات الجديدة 

قد  وبولوجيا الغربية نفسهاكانت االنرت  ). فأذا8( يف االنرتوبولوجيا تفتح افاقا جديدة ملعرفة االخر والذات معا))
مفاهيمها العرقية واملركزية التي تكرس لواقع الهيمنة عىل االخر البدائ الخارج جمل النظر ب عملت عىل إعادة

خطابنا يكن العرقية؟ أل  اآلراءإىل إعادة تبني مثل تلك يلجأ خطابنا الفلسفي ال يزال عن الكتابة وطقوسها، فل�ذا 
تحت مطارق النقد منذ الخمسينيات تهافت وسقوط مثل تلك النظريات كاف بعىل اطالع الفلسفي 

اكتشاف "آخريتنا" املنسية واملجهولة  ألعادةفسح املجال والتفلس  التفكيك الذي االبستمولوجي واالنرتوبولجي 
يحكم خطابنا الفلسفي  يف جينالوجيا االنسان البدائ؟ أل يفكر خطابنا الفلسفي الراهن بوجود االخر املغاير؟ وملاذا

عىل ذلك االخر ملجرد كونه انه ال يفكر عىل طريقة الفالسفة والعل�ء؟ أي منطق تعليمي هذا الذي يبيح بالنفي 
وهل   ؟متمدنة متوحشة؛ متحرضة بدائيةلنفسه مهمة تقسيم الثقافات اإلنسانية إىل عليا سفىل؛ عاملة جاهلة؛ 

عن تأمالت النسق الشمويل الرسمي؟ فل�ذا ثة تاريخ رسمي مكتوب كانت تلك التقسي�ت محض صدفة بعيدة 
كان ذلك "املصن  الدرايس واملدريس" قد استثنى من خطابه  وإذاوليس ثة تاريخ عامي شفاهي منطوق؟ 

الفلسفي "رجل الشارع" و"العامة" و"انطولوجيا الوجود اليومي"، فإىل من يوجه خطابه؟ فهل كان ذلك املصِن  
 الغرب؟ذاته ومورثه الفلسفي اليونا� يحاك 

 

 املنشور الفلسفي: جدل سلطة املنطق االرسطي وميتافيزيقا البالغة الشمولية



 واألبستمولوجيةيطرح علينا مجموعة من االشكاالت الفلسفية والنظرية  ان ذلك املنهج الدرايس املصِن  ،واقعال يف
والتاريخية. فال �كن النظر اليه عىل انه منشور تعليمي منهجي فحسب، بل البد من أن نتعامل معه، بوصفه "نص 
يخترص تاريخ التناص التعليمي واملنهجي املتبع يف اقسامنا الفلسفية"، والذي من خالله تم تشكيل ووضع مناهج 

مقررات املواد الفلسفية لطلبة اقسام الدراسات ودروس وجداول وبرامج التعليم الفلسفي املعتمد يف تدريس 
تعليم  طرقالفلسفية يف جامعاتنا. فاملتتبع لطبيعة اسلوب كتابة "املصن  أعاله"، سيجد انه يكاد ال يختل  عن 

يف قسم الفلسفة، كانت الرؤى  ايف مسسساتنا األكاد�ية. فمنذ كنا طالباملنهجي تلق� املواد الفلسفية وتاريخها و 
سفية يف محارضاتنا ال تكاد تختل  يف يشء عن تصنيفات املنهج الدرايس املذكور، السي� في� يتعلق "بخصائص الفل

الفكر الفلسفي" املتسمة بالعقالنية واملوضوعية واالستقاللية عن العامة ووجودهم اليومي. فمثل تلك النظرة هي 
من "التناص االيديولوجي والالتاريخي"، خاصة في� لها تاريخ طويل  بل- ك� ذكرنا سابقا-ليست وليدة اليوم 

يتعلق برتشيح مصنفات فلسفية اصبحت من قدماء الفلسفة املرتبع� عىل تاريخ تدويل وتدريس الفلسفة. فعىل 
الفلسفة اليونانية" و"تاريخ الفلسفة الوسيطة"  تاريخ«التالية: سبيل املثال، اعتمد قسم الفلسفة عىل املسلفات 

كمناهج تدريسية  -وهي جميعا للفيلسوف األرسطي الكب� االستاذ الراحل يوس  كرم -الفلسفة الحديثة"و"تاريخ 
رسمية غ� قابلة للتداول يف الدرس الفلسفي، الن "سياسة التلق� والتلخيص من قبل اساتذة الفلسفة ملا هو 

عناء لفهم الفلسفة وتاريخها، ف� عليك اال  مقرر"، كانت اشبه باملنهج التدرييس املعتمد، الذي ال يحتاج إىل كب�
ا عىل لتكتش  انك اصبحت فيلسوف ان "تحفظ تلك املواد عن ظهر قلب حتى يح� موعد ايداعها يف االمتحان"، 

 الطريقة التلقينية   

 
تلك الفلسفات ومناهجها   نكن نكتش لكن من اغرب املفارقات الفلسفية الكربى التي وقعنا فيها آنذاك، اننا ل

النقدية والثقافية، بقدر ما كانت ُتىل عىل اذهاننا ومسامعنا الفلسفة الخاصة باألستاذ كرم، أي أن الذي تعلمناه 
املعممة كمنهج فلسفي وانطولوجي وتعليمي لالستاذ كرم، التي لطاملا نذر لها روحه من  "هو "الرؤية االرسطية

ملنهجية والعقائدية والدينية معا، دون ان نتعرف عىل القراءات التأويلية الجديدة اجل ارساء قواعدها وأطرها ا
 ان هناك عملية انت�ء ال شعوري نحو النزعة. بعنى اخر، لفلسفة ارسطو وعلومه يف املنطق والبالغة واللغة

كويني وهي نزعة تقابل نزعة  إىل توما اال نسبة-العقالنية االرسطية؛ والعقالنية الغربية؛ والعقالنية التومائية 
نعد نفهم الفلسفة اال من خالل  فلمحتى تحولت اىل م�رسات اجت�عية يومية. -رشدالتمركز عىل فلسفة ابن 

 الكرمي الشمويل".  الربادايمذلك "

 
ار ان تطبيق النزعة االرسطية يف خطاب الفلسفة العربية اإلسالمية، عىل اعتباىل كرم  وك� هو معروف، لقد سعى أ.

ية الفلسفة االرسطية هي الطريق االمثل للوصول إىل اعىل مراحل العقلنة والعقالنية وميتافيزيقا الحياة الروح
اللذان  لفلسفية ومنهجه املعريف واالرسطيرؤيته اب� كل من فصل والدينية. اىل املستوى الذي ل يتمكن فيه من ال
كتبه املخصصة عن تاريخ  وب�د) و(الطبيعة وما بعد الطبيعة)، اعتمده� يف مسلفاته االساسية: (العقل والوجو 

يف نقد املناهج الغربية وفلسفاتها التجريبية واملادية، مسسسا  وبية املذكورة أعاله. لذلك، ل يتوانب الفلسفة االور 
الذي ل يقدم هو اآلخر – امليتافيزيائية، وهذا ما اشار اليه االستاذ ناصي  نصار بذلك ملجمل رؤيته االرسطية و

كرم طرح يف  أ.أن  رأىحين�  -قراءات تأويلية جديدة للنص االرسطي ال سي� يف كتابه "طريق االستقالب الفلسفي"
مشكل املعرفة العقالنية منتقدا التجريبية واملثالية معا، ومنتهيا اىل فكرة رئيسي� لفلسفته االرسطية ((مسلفيه ال

تصور يوس  كرم  لقد ...يعرف الواقع الخارجي يف ذاته. مستعمال بالضبط منهج التجريدهي أن العقل �كن أن 
فلسفته كأنها عودة إىل الفلسفة التقليدية الصادرة عن ارسطو تلك التي طورها فالسفة العرص الوسيط من امثال 

لدن معظم الفالسفة املعارصين ابن سينا وابن رشد وتوما االكويني. واعتقد ان هذه الفلسفة املنتقدة واملهملة من 
. ولذلك ومتطلبات اال�انهي وحدها الفلسفة الحقيقية. يقصد انها الفلسفة التي تستجيب إىل متطلبات العقل 



خصص كل جهده الفلسفي لنقد املعارصين وإلحياء الفلسفة االرسطية التومائية، معتقدا انه يخدم قضية الحياة 
 ).9اوز يف نظره اليق� العقيل واال�ان الديني))(اإلنسانية، التي ال �كن أن تتج

 
الفلسفي ملرشوع كرم بطريقة شعورية أو  الربادايممن كل ما سبق، حاولنا أن نسلط الضوء عىل مسألة تداخل 

(مبادئ الفلسفة سابقا يف كتاب  ك� وشحنا ذلكتجىل لنا لفلسفي العراقي الراهن الذي الشعورية يف بنية املنشور ا
عقالنية يقفز عىل الواقع التاريخي الراهن ملتزما بالنزعة الاملصن  حاول أن  هذارأينا كي  أن النفس) و وعلم 
نزهة حتى عن مالمسة اجساد العامة بوصفهم عال ما تحت فلك القمر، أو قل أن شئت املتعالية و املجردة و امل

كرم تجاوز هو االخر  فاألستاذاألرسطي"، -الكرميأن نلحظ لبعض من "آثار املد  نا"عال الكون والفساد". وهنا �كن
انطولوجيا الوجود اليومي يف العال، ف� كان مسيطرا عىل مخيلته الفلسفية هو "النموذج االنطولوجي األرسطي 
الشمويل واملتكامل واملفارق لكل ما هو فاسد ومحسوس". لذلك رأينا كي  أن خصائص الفكر الفلسفي والعلمي 

ة الذكر يف املنهج الدرايس املذكور أعاله، كانت تثل خصائص امليتافيزيقا االرسطية التي جاء بها والعامي االنف
دايم الكرمي"، وهي نفسها الخصائص التي استحوذت وسيطرت عىل مفاهيم خطابنا الفلسفي السابق ا"الرب 

اننا خالل مراحل دراستنا يف والالحق، بل وهيمنت عىل يوميات الدرس الفلسفي ومناهجه التعليمية. فال اتذكر 
املعرفة؛ ومباحث الوجود واالنطولوجيا؛ أو  ت الوجود اليومي وعالقته بنظريةقسم الفلسفة، قد بحثنا يف اشكاال 

هي األخرى من البحث والنقد والتدريس،  جرى اه�لهاالتي لطاملا  الطبيعية والحجاج البالغيعالقة ذلك باللغة 
 امليتافيزيقية آرائهبإجراء مسح ابستمولوجي ونقدي لفلسفة الراحل يوس  كرم ومساءلة بل ال اتذكر اننا قد قمنا 

 التي اصبحت قدرنا املحتوم.

 

 األيديولوجيةاىل تفكيك نقد التاريخانية  الخطاب الفلسفي: من

 
التي اجرتاراها املتواصلة و وعملية  اآلراء الفلسفية امليتافيزيقيةعلينا أن ال نصاب بالدهشة من جينالوجيا من هنا، 

. وعلينا أن ال املناهج الفلسفية عامة وقد تناولنا يف أعاله لواحد منها بالتحليل عىل سبيل املثال ال الحرصتضمنها ت
الوجود اليومي وبراكسيس الفلسفة التاريخية"، فهي  ألنطولوجيانتعجب من استمرار مسلسل االه�ل والنسيان "

يف سهلة مهمالت االستذة وافندية الفلسفة الُجدد، الذين يبذلون قصارى جهدهم  وضعهاأن  اعتدنا عىلانطولوجيا 
طاملا تغنى بالعقلنة والذي اليوم من اجل يتطابقوا بطريقة ارثوذكسية مع "خطاب الفلسفة الالتاريخي"، 

). 10( ))أيديولوجيا محددةعن او ، ما نزعة عن(اال (والعقالنية والعقل املطلق والشمولية، التي ال تعرب يف النهاية 
فاألوىل تعني ((الخاصية املطلقية  يولوجية" و"التاريخانية النقدية".وهنا البد لنا من أن �يز ب� "التاريخانية األيد

للخطاب التاريخي، اذ يتجاوز كل املحددات التاريخية املرحلية واملوضوعية، وبالتايل فهو تاريخ يتجاوز التاريخ، 
ابتا، ابديا كونيا ومطلقا. ان حلمه أن يحقق وحدة التاريخ والوعي املطلق، هذا التحقيق خارج امل�رسة، يتعاىل ث

هذا الوعي الكيل أو التصور الكيل أو هذه الشمولية املتعالية تستمد قدسيتها من  ولذلك نعتربه ايديولوجيا.
اه يف كل لحظة، ففي كل لحظة نحيا املايض هذا املايض الذي نحي املايض، اقول من املايض وليس من التاريخ.
أن الخطاب التاريخا� هو خطاب وعي يف عالقته مع ذات  اختالف؟ونحييه، هل هذا الفعل مجرد اعادة وتكرار ام 

تاريخية هذا الوعي يعي ذاته باعتباره وعيا، كليا، كونيا ومطلقا. وتتحدد عالقته بالذات التاريخية من حيث هي 
داتها املوضوعية. فمسألة معرفة وتحديد دور هذه الذات وطبيعتها مسألة جوهرية: ذات ذات تتجاوز محد

تاريخية مجردة ومطلقة ام ذات تاريخية ملموسة وج�عية؟ ذات تاريخية تعترب ذاتها مجرد وعي فقط ام تحقيق 
يديولوجية: األوىل تجاوز النقدية والتاريخانية األ –تاريخي: فالجواب عن هذا السسال هو الذي يفصل ب� التاريخية



والثانية اعالء لشمولية ثابتة وازلية عرب ذات مطلقة ومجردة خارج امل�رسة. ...ونقدي يف النظرية وامل�رسة...جديل 
هذا ما يفصل كذلك ب� الرؤية امليتافيزيقية للوعي والذات والرؤية الجدلية له�؛ ب� الوعي الكيل واملطلق 

 ).11( لذات كنتاج ملسلسل من التناقضات التاريخية وب� الذات الخارقة املتعالية))والوعي امللموس؛ ب� ا

مضمون العملية الفلسفية وتكوينها بالتحديد هو الذي شكل  "التاريخانية األيديولوجية"أن خطاب  و�كننا القول 
في والسيايس وب� الواقعي هو ما حال دون التمييز ب� الفلسي السابق والالحق. و التاريخي يف خطابنا الفلسف

كان  ن كانت لهم طروحات نظرية وفلسفية، السي� عند بعض من اساتذة الفلسفة الذياملثايل يوتوبالعميل وال
لو  هذه التنظ�ات يف حالالتي من الرضوري توفرها يف مثل  الكث� من الدقة االبستمولوجية والتاريخيةيعوزها 

الفلسفة اليونانية  الستاذالنقدية. وقد كان تاريخانية الارادت أن تتجاوز افق التاريخانية األيديولوجية لتتحول إىل 
أوضح  الدكتور حازم طالب مشتاق تييزا ابستمولوجيا ب� "املفكر الفلسفي" و"القائد السيايس"، حيث وتاريخها
يحدد املبادئ، ويرسم الصورة الكاملة للمثل االعىل، ويتعامل مع يحرص األول اهت�مه بالغايات، و(( :فيه كي 

الحقائق املطلقة والنظريات املجردة. وينشد مجتمعا كامال ال �كن أن يصلح اال للمالئكة. ويتطلع الثا� إىل 
التاريخ،  الوسائل واالساليب التي تحقق تلك الغايات واملبادئ، ويرتجمها إىل مسسسات واع�ل، ويتعامل مع حقائق

وظروف الواقع، وطبائع االنسان. وينشد مجتمعا فاضال �كن أن يصلح للبرش. عظمة الفيلسوف تقوم عىل العلم، 
 ).12( كان صحيحا. وتقوم عظمة القائد عىل العمل، وتتجىل يف التطبيق اذا كان ناجحا)) إذاوتتجىل يف التفك� 

 
التي تتطلب منا وقفة نقدية وتحليلية، خاصة  واألبستمولوجية يضعنا النص السابق يف قلب االشكاليات الفلسفية

يف تييزه ب� املفكر السيايس واملفكر الفلسفي. فاملالحظ عىل ذلك التمييز انه يكاد أن يكون تييزا ميتافيزيقيا عاما 
ه كائن افتقر إىل التحديد االصطالحي والتاريخي. فمثال تعامل االستاذ مشتاق مع مصطلح الفيلسوف بوصف

طوباوي غ� قادر اال عىل إنتاج األفكار الطوباوية املجردة واملتعالية. فهل ينسحب هذا التمييز عىل كل الفالسفة 
�ذا عن الفلسفات املادية والتاريخية، هل يظهر فيها الفيلسوف ك� تصوره االستاذ مشتاق، فومدارسها وتاريخها؟ 

، ك� كانت عليه البالغة عند افالطون التي ال ي ال تصلح اال للمالئكةأي ال شغل يشغله سوى األفكار املجردة الت
؟ ال يكن من االجدى أن يص  الفيلسوف بسمياته التاريخية املتفق عليها يف تاريخ الفلسفة، كأن تصلح اال لآللهة

ا وليس عاما؟ وهل دايم األفالطو� واالبستمولوجيا االفالطونية حرص ايكون ذلك املفكر الفلسفي هو من �ثل الرب 
أي يف  آنذاكومسيطرا الذي كان سائدا  "املفكر الفلسفي"شكل الربادايم األفالطو� تناصا مسكوتا عنه يف بنية نص 

؟ ثم اال يبدو يف الستينيات العملية الفلسفية العراقية تأسيسبدايات صعود األيديولوجيات التي رافقت مرحلة 
إىل  أقربعىل تحويل ما هو مجرد إىل ما هو تاريخي وعميل،  "السيايساملفكر "وص  االستاذ مشتاق لقدرة 

الوص  األفالطو� املجرد منه إىل الوص  التاريخي امللموس؟ وهل اثبت التاريخ تحول الشعارات وااليديولوجيات 
 إىل افعال تاريخية؟

  
قرب إىل "الوعظ الفلسفي والغريب أن االستاذ مشتاق تعامل مع خطاب الفلسفة والفيلسوف بطريقة تبدو ا

". لذلك ظهر نصه مجردا من أي م�رسة ابستمولوجية أو واالنطولوجي املثايل" منه إىل "النقد االبستمولوجي
لرؤية بذلك قطيعة ابستمولوجية تعيد قراءة تاريخ ما نُيس التفك� فيه يف خطاب الفلسفة والفيلسوف، مسسسا 

لتي اعتادت أن تنظر اىل التاريخ بطريقة خطية وغائية تتأل  من :مايض "تقليدية للتاريخانية األيديولوجية" ا
وحارض ومستقبل، فيكون بذلك قد قطع االمل لوالدة ما يُعرف بتاريخ للقطائع والتبعث والتشظي يف خطاب 

املفكر الدراسات التاريخية والحوليات التاريخية، ليبقى التاريخ نسق منتظم غ� مشتت أو مبعث محكوم بأرادة "
"التاريخ الرسمي" للدولة املسيِطرة، وهذا التاريخ  السيايس" الذي ال تعنيه تواريخ العامة واليومي، ف� يعنيه هو

تاريخ  ألنههو الذي تعلمناه يف دروس ومناهج التعليم الفلسفي، وكأن التاريخ راكد وثابت يف خطابنا الفلسفي، 



(( ال يخبط خبط عشواء، وال يتأل  من وقائع  : -الستاذ مشتاقحسب رأي أ -منطق السلطة وسلطة املنطق الذي 
متقطعة...واحداث مستقلة منفصلة، تتحقق عفوا أو عبثا أو اعتباطا، تحققا مشوشا جنونيا، تتحكم فيها وتسيطر 
عليها، دوافع غامضة أو اسباب خفية أو قوى مجهولة، هي الحظوظ والصدف واالقدار. بل �ثل وحدة عضوية 

دائبة وص�ورة دائة، ويتأل  من سلسلة من الحلقات املتصلة واملراحل املتعاقبة والظاهرات املتكررة،  وحركة
املتشابهة يف خصائصها املشرتكة وخطوطها العريضة عىل االقل، تقود مقدماتها إىل نتائجها، وتسدي عللها إىل 

الحقائق. وهكذا يكون الحارض ابنا لل�يض وابا معلوالتها، وتسودها قوان� عامة، تخضع لها التجارب، وتقاس بها 
للمستقبل، يف وقت واحد وعىل حد سواء. ومن هنا، يكون العلم بالتاريخ رشطا رضوريا الزما للسياسة عل� وعمال. 
وال يستطيع املفكر أو القائد أن يفهم ظروف الواقع السيايس أو اتجاهات الرصاع الفكري أو حقائق التطور 

 اذا فهم التاريخ، اوال وقبل كل يشء، فه� شموليا...صحيحا، يستخلص النتائج، ويستخرج الدروس))القومي، اال 
)13.( 

 
 ة وبالغية".لغوي واقعةن أن يكون "لتاريخ بوصفه فلسفة للدوغ� ودوغ� الفلسفة، عوضا مامعنى  يتحددهكذا 
، الذي يصادر "تاريخ الفاعل الفلسفي والفعل املتفلس ". وهذا ما فكر السيايسينشأ من خالل خطاب "امللكونه 

 لألعيانمشتاق، فحسب تلك الثنائية ُصن  التاريخ إىل تاريخ  لألستاذالحظناه من خالل التمييز املذكور آنفا 
والالعب  الطبقة السياسية والتعليمية النخبوية بوصفها الفاعل الحقيقيثله فتاريخ االعيان ت لألذهان.وتاريخ 

وفرض برادا�ا  هذه الطبقة التي لطاملا هيمن خطابها النظري والتنظ�ي املجرديف مرسح التاريخ،  االبدي واملتكرر
أيديولوجيا محددا عىل عملية تكوين وتشكيل الخطاب الفلسفي.  نتيجة لذلك، اصبح خطابنا الفلسفي منفصال 

، وكأن ماركس؛ ونيتشه؛ وفلسفة التاريخالتاريخ  ة، عن سسالص�ورة بالغة الخطاب اليومي، ومن ثعن ومنعزال 
وفرويد؛ وريكور؛ وغراميش، ل يسسسوا جميعا لجينالوجيا التاريخ وملساءلة القيم الثقافية واللغوية وامليتافيزيقية 

أن تاريخ الفلسفة قد توق  عند الفلسفة  أ. مشتاقالتي شكلت تاريخ االنطولوجيا اإلنسانية؟ فبحسب رأي 
االفالطونية التي شطرت الوجود اىل نص  يتأمل ونص  يت�هى يف املثل املتعالية ونص  يفكر يف االلتحاق 

ربا حمل تصني  الكاتب شيئا من الصحة التاريخية، سي� وان الفلسفة يف خطابنا املجردة  و بامليتافيزيقا 
. الراهنة حتى اللحظةمنذ ايامه  "اللحظة التأملية االفالطونية واملنطقية االرسطية"عند فعال قد توقفت  األكاد�ي

حداثوية ملالمح وجه االفالطونية املتحولة إىل كومة من -زالت كتاباتنا تبدع يف اجراء عمليات التجميل املابعد فال
قرأ خطاب التصني  االجت�عي واالنسا� تجاعيد فلسفية شكلت خطابنا ومناهجنا التعليمية. واال كي  �كننا أن ن

 "؟ والطبقي ملنهج تعليمي مثل كتاب "مبادئ الفلسفة وعلم النفس

اغرب ما وقفنا عليه يف هذا املسبل  التعليمي، هو "التمييز الفلسفي الجديد واملبتكر" ألنواع الفلسفة، وهو  فمن
د�ة، التي اعتادت عىل التصنيفات االفالطونية تييز يوضح لنا مدى تغلغل بالغة املسسسة االيديولوجية الق

والنخبوية ك� مر بنا أعاله. فإذا كنا قد اطلعنا مع االستاذ مشتاق عىل ثنائية "املفكر الفلسفي" و"املفكر السيايس"، 
يث لق "بأنواع الفلسفة"، حفأننا مع هذا املنهج الدرايس، سنشهد ثنائية جديدة ال تقل غرابة عن سابقتها وهي تتع

ويقلقون من موق   (فلسفة ساذجة) وهي التي نجدها يف اقوال الناس العادي� عندما يتذمرون ((اىل :يقسمها
فيعربون عن ذلك بالكالم عن القدر واملص�...الخ، وهذه فلسفة بسيطة ال تعرب عن وعي قائلها  ،مع� من الحياة

تعتمد املنهج يف دراستها، وتشمل جوانب  وال تدل عىل عمق افكاره. وهناك (فلسفة محرتفة) وهي فلسفة
فهي تتص  بالوعي العميق يف التفك� والشمولية يف الرأي،  عموما.متعددة يف عرضها، يف نظرتها للحياة واملجتمع 

لذلك فهي فلسفة تعرب عن فكر انسا� ناضج. ويوجد عنرص مهم جدا يفرق ب� الفلسفة الساذجة والفلسفة 
دام املصطلحات يف الفلسفة املحرتفة، وهي (االدوات) التي �كن بواسطتها فهم الفلسفة، الن املحرتفة، اال هو استخ

يف كث� -أفكار عقلية رصفة  ألنهاهناك كث�ا من األفكار يصعب ادراكها بدون املصطلحات أو املفاهيم التوضيحية، 



ها من قبل الفالسفة أو املفكرين يف يتطلب ادراكها استخدام مفاهيم أو مصطلحات معينة متفق علي -من االحيان
 ).14الطبيعة.))( بعد :االخالقية، والسياسية، والج�لية، واملنطقية، وما جميع ميادين الفلسفة

 
مع منطقي ومجتمع ما بتصني  الناس واملجتمعات اإلنسانية إىل مجت يبدو ان املنهج التعليمي أعاله، ل يكتِ  

عىل الرغم من أن ذلك التصني  يعود اىل كالسيكيات االناسة واالنثوبولوجيا الفرنسية خاصة لعال قبل املنطقي (
من قبل الفالسفة من النقد  كب�ةاالناسة الفرنيس ليفي بريل يف كتابه العقلية البدائية، الذي تعرض إىل موجات 

ن العقل الغرب ة العقل البدائ وترفع من شأ ن قيم، وذلك الحتواء مصنفه عىل اراء تحط موعل�ء االنرتوبولوجيا
نسان ال اتخطى ذلك اىل التمييز ب�  ان املنهج التعليمي بل بريل).املنطقي بحسب وجهة نظر العقل هو الذي 
هذه املرة يفرق آخر  اعلينا تييز  ، وليطرحفلس  وانسان الشارع؛ وانسان التفك� املجرد وانسان التفك� الساذجتامل

في الذي تجاوز حتى والالفلس الالإنسا�سفة االحرتافية والفلسفة الساذجة. فهل يعقل مثل ذلك التصني  ب� الفل
العريض والعبثي واالفرتايض يف هذا العال الزائ ؟ هل عىل طرق التعب� عن تراجيديا اليومي لوجود هذه الكائنات 

امة املنطقية، فال يُسمح لها أن تعرب عن تراجيديا ال تتوفر عىل لغة مفاهيمية عالية الدقة والرص كائنات  ألنها
وجودها املُصادبر مسبقا؟ وهل نجحت لغة فالسفة االحرتاف أو فلسفة املحرتف� يف وص  تاريخ السحق والبطش 

امليتافيزيقية التي ُتأسس تاريخية العامة؟ أل تكن نشأة الفلسفة األوىل  األقانيممن  أصبحوالقتل العشوائ الذي 
؟ وكي  قرأ كتاب واملنطقي نشأة مكتوبة بنث ميتافوري بعيدا عن الت�سس املفاهيمي والتمركز امليتافيزيقي

إىل االرض"؟ فهل "مبادئ الفلسفة وعلم النفس" املقولة الفلسفية التالية: "أن سقراط انزل الفلسفة من الس�ء 
كانت االرض حكرا عىل املمنهج� واملت�هي� برتسانة اصطالحية وعلموية مجردة، عىل اعتبار ان هسالء هم من 
خصهم زيوس واتباعه بنعمة التفلس  االحرتايف؟ وماذا عن مفهوم الحقيقة؟ كي  تشكل يف ذلك املصن ؟ هل 

جرد واملتعايل؟ وملاذا ذكر املصن  الفلسفي عبارة ارسطو التي حكرا عىل رواد االحرتاف الفلسفي املهو اآلخر ظل 
تفضل حب الحقيقة عىل صداقة افالطون، دون تحديد نوع وماهية الحقيقة التي دعى اليها ارسطو، فهل كانت 
حقيقة ملموسة وتاريخية ام كانت مجردة ومتعالية؟ وملاذا بقي مفهوم الحقيقة يف الفلسفة السفسطائية غائب 

يق  بالضد من مفهوم الحقيقة األفالطو� واالرسطي  ألنهت عنه كسابق عهده يف خطابنا الفلسفي؟ هل ومسكو 
؟ ام الن الفلسفة السفسطائية تتعارض ابستمولوجيا وانطولوجيا مع مقبلة بالرضورة يديولوجياألي أ الداعم 

عن  كل يشء" يف الخطاب السفسطائغاب مبحث "االنسان بوصفه مقياس  واالرسطية؟ وملاذاالفلسفة االفالطونية 
ب� مرحلة  قطعت؟ وملاذا ل يتم التوق  عند هذه العبارة املفصلية يف تاريخ الفلسفة، التي ذلك املنهج التعليمي

التفك� الفلسفي التأميل وب� مرحلة التفك� الفلسفي التداويل املتأسس عىل "رشعية الوجود اليومي للعامة يف 
 ارسطي-لضد من "الحجاج املنطقي االفالطوالبالغي الجديد"، الذي يق  باوالتداول الحجاجي الخطاب انطولوجيا 

املصاِدر الرسمي لبالغة املخاطبب املتلقي اليومي"؟ فل�ذا تغافل مصنفنا الفلسفي عن مفهوم القطيعة 
وبالغية يف عال اللغة إىل م�رسة لغوية  معهالذي تحولت الفلسفة لوجية للخطاب الفلسفي السفسطائ االبستمو 

، التي قام بها كل من والخطابات اليومية؟ وملاذا سكت مصنفنا عن محاوالت تهميش واقصاء الخطاب السفسطائ
التي تحولت مع "العامة"  واستبعاد أي إمكانية لوالدة بالغةبهدف اقصائهم أي السفسطائي�  افالطون وارسطو

ة التفلس  والتمنهج النظري ارجاع الفلسفة إىل "ب�وقراطيو ، ن جهةم الخطاب السفسطائ اىل "مقياس كل يشء"
 ؟ارسطي من جهة اخرى-االرثوذكيس" االفالطو

تثل تلك االسئلة مقدمة أولية لـ "ابستمولوجيا حجاجية بالغية جديدة" تسعى نحو إعادة فتح "ارشي  الفلسفة" 
لفلسفة تاريخ ايديولوجية التي عملت عىل تشكيل للبحث في� ُسكت عنه ب� متون خطابها وصفحاته واطره األ 

 والتحليل الثقايف والنقد البالغي.: فلسفة الخطاب؛ "تاريخ ما قبل" كل منمتوقفا عند مرحلة ال يزال الذي عندنا 
عىل انقاض "املنطق القديم"، ذلك املنطق الذي ل تتعرض قداسته الفلسفية للنقد  سوىانه تاريخ ل يتشكل  بعنى

والتقويض من قبل كث� من رواد الفلسفة العراقية. وال زال خطابنا الفلسفي حتى الوقت الراهن يعتاش عىل 



الفلسفة، الذين ل مخلفات بالغة ومنطق اساتذة الفلسفة االستداليل النظري الربها� بالرضورة، أو عىل قدماء 
يُحدثوا اي قطيعة ابستمولوجية عىل جميع االصعدة، بدء من املنطق، الذي ظل منطق 

أي  يف حسبانه واعتباراته، بل ل يولِ "بالغة املخاطب"  ـوضعي ريايض برها� صنعي، ل يضع املتكلم أو ما يُعرف ب
ط الفلسفية البلجيكية والهولندية واالمريكية أهمية اىل نظريات الحجاج والبالغة الجديدة التي شغلت االوسا

وليس  "املنطق الريايض الربها�"واالملانية منذ االربعينيات واىل يومنا هذا. فل�ذا اعتمد اساتذة الفلسفة عىل 
ستحق التفك� فيه؟ ام الن املنطق الحجاجي أو البالغي؟ هل النه منطق ال يسمن بوجود آخر مختل  للفلسفة ي

هو مجرد "رجل شارع وعامي" ال يستحق أن نضيع وقتنا الثم� معه؟ فل�ذا بقيت كث� من األفكار  خرذلك اآل 
والنظريات الفلسفية والبالغية واالنطولوجية منسية ومجهولة منذ تأسيس خطابنا الفلسفي واىل يومنا هذا؟ وملاذا 

ُسنة فلسفية متبعة عندنا، تلك هي في؟ أ يتكرر مشهد الغاء وتهميش انطولوجيا الوجود اليومي يف خطابنا الفلس
التي تتأسس عىل تهميش فئة اجت�عية وتُسيد اخرى عليها؟ وملاذا ل نشهد تحوالت ابستمولوجية وفلسفية كتلك 
التي يشهدها العال العرب؟ وملاذا زهد اساتذة الفلسفة عن أي مرشوع فلسفي وثقايف أو نقدي؟ وملاذا ثة ادلجة 

خطابنا الفلسفي؟ وملاذا ثة عدم وليس ثة وجود يف خطابنا الفلسفي؟ وملاذا استمر منطق وليست فلسفة يف 
العداء وعدم التواصل مع حقول العلوم اإلنسانية يف خطابنا الفلسفي؟ وملاذا ل تتم إعادة قراءة بالغة ارشي  

فلسفة محرتفة وليس ثة فلسفة  وملاذا ل يتم إنتاج لغة فلسفية جديدة تتجاوز القد�ة؟ وملاذا ثة الفلسفة؟
 ساذجة؟
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الفلسفة من كلية اآلداب/جامعة بغداد عن رسالته املوسومة: (إشكالية املثقف عند الفيلسوف اإليطايل أنطونيو 

. ظهرت له عدة مقاالت وابحاث ودراسات فلسفية نرشت يف صحف عربية ومجالت محكمة. وله 2005غراميش) 

 مشاركات أيضا يف كتب فلسفية عربية ج�عية.

 

 


