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التدين الزائف والديمقراطية :رركيركجور

ر*غيضان السيد علي.رد

 

   ** Kierkegaard S.(1813-1855)بشا وان كس كسض لـ ػىضًٍ هحرهجىض 

ر الفلؼفت بإبي  شلً الفُلؼىف السهماضوي الػظُم واإلاػطوف في جاٍض

ؤن ٌـغل مياهت مطمىكت في الفىط الػالمي ، فةن شلً ًطحؼ – الىحىزًت 

بالسضحت ألاولى لخلً اليـإة السًيُت التي ؤهؼبخه هثحرا مً الطوحاهُاث في 

ػً مبىطة ، وبن واهذ مثل هصه التربُت كس ؤزللذ واهله وحػلخه ٌػِف 

فلس غاؾ في بِئت حػىؽ بـيل ". مػاهاة الحلُلت"ًُلت حُاجه ما اػماه بـ 

واضح جلً الىللت اإلادـسزة التي واهذ حػِـها الىىِؼت في ؤوضبا بـيل غام 

بـيل  (البروحؼخاهدُت)واإلافاهُم السًيُت الطاثجت في الىىِؼت الاهجُلُت 

ىت اللللت اإلاملىءة بجى الخٌُئت التي حػلذ  داق ومنها هصه التربُت الحٍع

هحرهجىض  ًبحث غً الهسوء والاػخلطاض الىفس ي، لىىه لم ًجس ػىي الللم 

والخىف والطغب الصي ًمأل هفؼه بالىأبت والخىجط والاهٌطاب، مما ًجػله 

 جطبى غلى هحى حىىوي هطحل ػىزاوي : "ًلىٌ في ًىمُاجه
ً
للس هىذ ًفال

. ( 1 )" عىظ 

ؤهؼبه والسه مُذاثُل هحرهجىض جلً الىظطة الدـائمُت التي غاؿها، 

فلس غاؾ هصا ألاب في مٌلؼ حُاجه ًفىلت كػبت ، فلس وان ضاغُا للغىم 

في ألاضاض ي اإلاجسبت بةكلُم حىجلىس الغطبي في الساهماضن، فلس هاق الفتى 

بحُاة الطعي فهي مىحـت كاػُت وحـػطه بالىأبت والوُاع وغلفذ 

الهىاحؽ في هفؼه فلػس غلى ضبىة وؤدص ٌؼب هصا ؤلاله الصي ًترن ًفال 

هما جمثلذ دٌُئت هصا ألاب  الثاهُت في ! ... في الػصاب زون ؤن ًىجسه

 غمُلا مؼ دازمخه 
ً
التي " ػىضٍىسا جطاوهس"دُاهخه لعوحخه التي وان ًحبها حبا

. (2)جعوحها بػس وفاة امطؤجه ألاولى بثالر ػىىاث، ووي ؤم ػىضًٍ هحرهجىض 
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فػاؾ ألاب في دىف وكلم زاثم ًيخظط غلاب هللا له غلى هاجحن الخٌُئخحن، 

غلى الطغم مً الثراء والعاه، ضغم هثرة اإلااٌ والبىحن، بال ؤهه لم ًط شلً 

الىطم ؤلالهي غلُه ػىي مجطز لػىت، حتى ًعزاز بحؼاػا بالحطمان غىسما 

س هللا ؤن ًجٌز به الػلاب، للس وان  هصا ألاب ٌػخلس زاثما ؤن الػلاب  ًٍط

ؤلالهي الصي ػُحل به حطاء ًإػه مً ضبه وػبه بًاه وبهياض زًىه، ودُاهخه 

لعوحخه، ػِخمثل في ؤبـؼ اللىض حُث ػحري ؤوالزه حمُػا ًمىجىن ؤمام 

 .! غُيُه

للس مأل ؤبي ضوحي بالللم ، بالللم : " ولصلً ًلىٌ الابً في الُىمُاث 

م ؤبُه وي . (3)"ؤمام اإلاؼُحُت فاإلاؼُحُت التي غطفها فُلؼىفىا غً ًٍط

. اإلاؼُحُت اللاجمت الىئِبت اإلاظلمت التي جطهع باػخمطاض غلى الػصاب واإلاػاهاة

وما ؤن ؿب هحرهجىض غً الٌىق حتى بسؤ كطاغه مؼ الىىِؼت ومؼ ضحالها 

الصًً وكفهم بإنهم ججاض زًً وال غالكت لهم باإلاؼُحُت الحلت؛ حُث واهذ 

ؤحس اللؼاوػت وي البساًت، فلس ضوي هصا الطحل وهى " ؤزلط"كلخه مؼ 

طة  لب 1843ؤهه في زٌؼمبر ػىت" بطنهىم"كؼِؽ حٍع  هازاه الؼُس اإلاؼُح ًو

مىه بإن ًىخب ما ًملُه غلُه، وؤن ًحطق دىاًطه وهخاباجه حىٌ هُجل، 

هىا زاض هحرهجىض هس . (4)وؤوكاه بإال ًبخػس في اإلاؼخلبل غً الىخاب اإلالسغ

هصا الىالم غحر الػلالوي ، وضغم ضفى الىىِؼت لهصا الىالم وفللها لهصا 

هُف : بال ؤن فُلؼىفىا حؼاءٌ غً. اللؽ اإلاذطف الصي جطاحؼ غً هالمه

ًيىن اللؽ واشبا؟ ألهه لى وان كازكا ما جطاحؼ غً هالمه بهصا الـيل 

اإلاذعي، وشهط كلت كباثل الغاٌ والتي ضواها ًىلُىغ كُلط والتي فحىاها 

ؤن ول كاحب فىطة حسًسة وان ًإحي وكس وهؼ حبل اإلاـىلت حىٌ ضكبخه 

 .!!افخساء لفىطجه

هىا اهخهي هحرهجىض بلى الُلحن بإن هىان جىاكى واضح بحن 

اإلاؼُحُت الحلت وبحن الػالم اإلاؼُحي اإلاخمثل في الىىِؼت وضحالها، وؤن 

اللؼاوػت ًلىلىن ما ال ًفػلىن، وكس ؤكبحذ مهمخه ألاػاػُت مىص غام 
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وى هطوضة ؤن ًيىن حُاة الىاغظ مٌابلت لىغظه، 1848-1851

فىا اإلاؼُحُت، ًسغىن الىاغ ول ؤحس بلى العهس - في هظطه- فاللؼاوػت ٍظ

صهطونهم بالخطحُت مً ؤحل اإلاؼُح وغً غصاب اللسٌؼحن،  والخلـف، ٍو

وغً كلب اإلاؼُح واهٌهاز الطػل، ومؼ شلً ًىػمىن هم بطغس الػِف 

 .!مؼ ظوحاتهم ومطجب زابذ بػس الخلاغس

      ومً زم ضؤي هحرهجىض ؤن ول هصا ما هى بال اػخذفاف باهلل وجبسًل 

فت، وؤن ضحاٌ السًً بالىىِؼت ؤفاكىن  للمؼُحُت الحلت بإدطي مٍع

وواشبىن ومذازغىن ال ًبحثىن ػىي غً ملالحهم الصخلُت، ومً زم 

ولىىه . ضؤي  هطوضة الػىزة بلى اإلاؼُحُت الحلُلُت بيل ؤكالتها وكىتها ألاولى

ظل . ضؤي بإهه ال ؤحس ػىاه ًمىىه ؤن ًلىم بهصه اإلاهمت الـاكت والخٌحرة

لت كامخا احتراما للمٌطان  الصي وغظه ووغظ ؤباه، فلس " ميؼتر"فترة ًٍى

جُىا "وان مً ؤهثر الىاغ محبت بلى كلب فُلؼىفىا بػس ؤبُه ومحبىبخه  ٍض

الصي كاٌ غً " ماضجيؽ" ودلفه اإلاٌطان " ميؼتر "وػطغان ما ماث ". ؤولؼً

 بلى غلط " ػلفه وهى ًطزُه بإهه
ً
وان امخساز للؼلؼلت اإلالسػت غاثسا

هىا لم ًجس ". الطػل، وؤهه وان واحس مً الـهىز الػسٌو غلى الحلُلت

هحرهجىض مفط مً ؤن ًخيلم فُلىٌ ؤن الـاهس غلى الحلُلت ٌس ئ الىاغ 

سخطون مىه، وال ًملً  ػاملىهه مػاملت ػِئت، َو الحىم غلُه ، ويهُىىهه َو

ػسم وكس  ٌُ للب ؤو  ًُ ذطج مً سعً بلى سعً، زم في النهاًت  كىث ًىمه ، ٍو

اح فإًً . ال ًسفً وجترن حثخه في الػطاء ؤو جخحىٌ حثخه بلى شضاث جصضوها الٍط

سة . (5)!الىاغمت مً هصا وله؟" ميؼتر"حُاة  وبػس ؤن ظهط هصا الىالم في حٍط

 ٌ ً وؤكاب الىاغ باللسمت، وحاو بإن : الطز غلُه بلىله" ماضجيؽ"الًى

الـاهس غلى الحلُلت ًخغحر مً غلط بلى غلط، ووكف ملاٌ هحرهجىض 

وال بالطزوز اللازضة غً " ماضجيؽ"لىً فُلؼىفىا لم ًإبه بطؤي! باللصض

الىىِؼت، بل اججه بلى هلس الىىِؼت، وضؤي ؤن الىىِؼت اللاثمت غلى حاهب 

 .!هبحر مً الىكاحت
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    جٌىضث اإلاػطهت بحن هحرهجىض وبحن الىىِؼت حتى كسضث ألاوامط مً 

سعى  فُىخىض "الىىِؼت بمىػه مً زدىلها، حُث هازي ؤحس اللؼاوػت ٍو

مازام هحرهجىض ؤزان الىىِؼت وهاحمها فةن غلى الىىِؼت ؤن حغلم ":" بلىخ

فلس هعط الىىِؼت " بلىخ"ولىً هحرهجىض لم ًإبهبتهسًساث ". ؤبىابها في وحهه

" آلان"مىص ظمً وال ًىىي الػىزة بليها، بػس ؤن ؤكسض هحرهجىض مجلت ؤػماها 

 ،
ً
 ؿطػا

ً
وكسض منها في ؤضبػت ؤؿهط حؼػت ؤغساز يهاحم فيها الىىِؼت هعىما

للس اهخم اللؼاوػت بإال ًٌلؼ :" ووان مً ؤؿهط ملاالجه ملاٌ كاٌ فُه

 ولما حللىا غلى الخرافالىاغ غلى حلُلت اإلاؼُحُت ألهه ولما ظاز غسز 

وبن وان اللؼاوػت ؿهىزا غلى الحلُلت فُيبغي ؤن هلٌؼ ! مطاهع ؤفول

" غنهم ضواجبهم وؤحىضهم، فهصا ما ًطجوُه الـاهس غلى الحلُلت بغحر جصمط
ؤحصضوا اللؼاوػت فةنهم ًللبىن اإلاؼُحُت بلى ما ًواز ما :" وؤًوا كىله . (6)

بشا ضؤًذ كؼِؼا "و" اللؼاوػت هم ؤولت لحىم البـط"و" ؤضازه اإلاؼُح

فػلًُ بإن جلُح بإغلى كىجً حطامي، حطامي، ول ش يء مٍعف، ولى ظهط 

. (7)"اإلاؼُح آلان مطة ؤدطي الهسفػىا هحىه لُصبحىه

 ؤػمى، وهى محاضبت 
ً
اء"    وهحرهجىض هىا ًيـس هسفا والسغىة بلى " الٍط

بلغت بػالمُت،ؤو هما ًلىٌ حؼً حىفي ًثىض هس مظاهط الىفاق " ؤلادالق

فيهاحم ضحاٌ الىىِؼت الصًً ًسغىن الىاغ للعهس في السهُا . (8)في غلطه

وؤلاكباٌ غلى الخلـف، والخمؼً بالىضع والخلىي مً ؤحل الحُاة ألادطي 

ألامط الصي ًىػىؽ ! زم ٌؼاضع لٌلب الثمً واإلايافإة غلى هصه الػظاث

بالٌبؼ غلى ضحل الـاضع الصي ال جفىجه بالٌبؼ جلً اإلاالحظت، فُصهب بلى 

فحؼب زون ؤن ًحاٌو مطة واحسة ؤن ٌػِف هصه " الىاحب" اللالة لخإزًت 

اللالة بالفػل، وزون ؤن ًحاٌو كٍ ؤن جخحىٌ مػخلساجه بلى ػلىن 

بن ما ًحاضبه هحرهجىض هى هصا : "فُلىٌ بمام غبس الفخاح بمام. وؤفػاٌ

الخسًً العاثف الصي ال ٌـػط بحطج، وال ًجس غواهت في اغخىاق ؤفياض 

، بل جطاه غلى 
ً
ومػخلساث ال جخحىٌ غلى ػلىن، وؤكىاٌ ال جلحر ؤفػاال

 ألهه ال ًىفص هصه اإلاػخلساث، وؤنها لِؼذ مٌلىبت 
ً
الػىؽ ًحمس هللا هثحرا
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غسو مً الىاحس بلى  غملُا ، ومً هىا جطاه ٌػِف في غاإلاحن مىفللحن ًطوح َو

 .                           (9)"آلادط بؼهىلت 

     وهىصا يهاحم هحرهجىض الخسًً العاثف الصي ًجػل مً الصخلُت 

الىاحسة شخلِخحن مىفللخحن ، وجحىٌ السًً بلى مجمىغت مً الـيلُاث 

العامسة والٌلىغ اإلاُخت التي ال غالكت لها بالحُاة؛ ولهصا فهى ٌـتري 

ؤن ول مً ؤضاز ؤن ٌػلم الىاغ اإلاؼُحُت ؤن جيىن حُاجه وي :"كطاحت 

  .                             (10)"حػالُمه

    ولىً الؼااٌ الصي ًحخم غلُىا ؤلاحابت غلُه هىا، ما الهسف والغاًت مً 

مهاحمت الىىِؼت بيل هصه الوطاوة، بالطغم مً ؤن فُلؼىفىا وان مؼُحُا 

مامىا ولِؽ ملحسا؟                                                               

وغالكخه " الفطز"    وجىمً ؤلاحابت غلى هصا الؼااٌ في زفاع هحرهجىض غً 

غىسما حػلخه ًلىم " الفطز"الحُت باهلل، فِؼدىىط ما فػلخه الىىِؼت بهصا 

فػل ما ًفػله   بخإزًت الٌلىغ السًيُت مؼ حمىع اإلاللحن، ٍو
ً
" اللٌُؼ"آلُا

ذفي شاجه وشخلِخه في هُان مجطز اػمه الىىِؼت؛ ولصلً هجسه ٌػبر  ٍو

س الػىزة ". هً شاجً، كط شاجً"غً شلً في غباضجه الـهحرة  ففُلؼىفىا ًٍط

لالهخمام باإلوؼان الفطز الصي هاع بحن الخُاضاث السًيُت والؼُاػُت 

وؤحُاها الفلؼفُت والتي حػمسث اللواء غلى الفطزًت وغلى الصخلُت 

ت ومحى الفطوق الىُفُت ألاػاػُت بحن الىاغ، ححن حػلذ مً هصا  البـٍط

 " الفطز 
ً
ت " ضكما الـػب "في حماغت، ؤو مجطز فطز في كٌُؼ ،فاهخمذ بحٍط

.  وهاع الفطز وػٍ العحام" اإلاجمىع"وهطامت "

لؼ فُلؼىفىا مغـُا غلُه في  ػا ٍو  ؤهخىبط غام 12   وجمط ؤًام الػمط ػَط

هىفمبر مً الػام هفؼه، ولم 11 ومىث في اإلاؼدـفي حتى وفاجه في 1855

عون"ًعضه ػىي ؿلُلخُه وظوحيهما و كسًم ؿبابه، ووان كؼِؼا " ؤمُل بٍى

حاٌو ؤن ًىتزع مىه اغترافا بإهه غسٌ غً ؤفياضه في مهاحمت الىىِؼت 
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س ؤن ًدىاٌو اللطبان اإلالسغ، فطز فُلؼىفىا س ؤن :" وضحالها، بن وان ًٍط ؤٍض

م اللؼاوػت ، بن اللؼاوػت  ؤجىاٌو مً اللطبان اإلالسغ ولىً ال غً ًٍط

ىخب غلى كبره ". مىظفحن ضػمُحن ال غالكت لهم باإلاؼُحُت ًُ لم " وؤوص ى بإن 

وبػسها ؤظفط كطاعي غلى ألاضن اهخهى بلى .. جبم ػىي لحظاث كلُلت

لً ؤهف غً الحسًث مؼ .. وفي الفطزوغ في غالم ػالم ال نهاًت له..ألابس

". ٌؼىع هلسًم

    وهىصا حاضب هحرهجىض الخسًً العاثف الصي ًجػل الصخلُت الىاحسة 

شخلِخحن مىفللخحن، والتي جحىٌ السًً بلى مجمىغت مً الٌلىغ 

فلس حاضب بيل كىة جلً ألافياض . والـػاثط ال زدل لها باإلاػامالث

 
ً
...  واإلاػخلساث التي ال جخحىٌ بلى ػلىن وألاكىاٌ التي ال جلحر ؤفػاال

    فما ؤحىحىا الُىم بلى حطؤة هصا الفُلؼىف الصي حطق غلى هلاء 

اء والىفاق واكخىاق اإلاغاهم واإلالالح  الػلُسة وػالمت اإلاػخلس مً الٍط

وهىصا وان ؤبى الىحىزًحن والصي زان بفوله ػاثط الىحىزًحن ..باػم السًً 

ل ماضػُل  الالحلحن غلُه ػىاء مً مثلىا الىحىزًت اإلاامىت مً ؤمثاٌ حابٍط

ؤو واٌض ًاػبرظ وغحرهم ؤو مً اهومىا بلى مػؼىط الىحىزًت اإلالحسة مً 

. ؤمثاٌ حان بىٌ ػاضجط وػُمىن زي بىفىاض وؤلبحر وامي 

     وبشا وان هحرهجىض كس هاحم الىىِؼت وضحالها مً ؤحل بهلاش الفطز مً 

ت مً الٌلىغ الـيلُت في الىىِؼت  الوُاع وجذلُم الصخلُت البـٍط

التي ؤزث بلى اهفلام هصه الصخلُت، واهه ؿػط ؤن مهمخه ألاػاػُت وي 

.                                                                          ؤبطاظ هصا الىحىز الفطزي الػُني

    بنها كطدت الياثً الفطز في غالم ال ٌػترف بال بالعمىع؛ ألامط هفؼه 

هجسه في فلؼفت هحرهجىض الؼُاػُت حُث ًحاٌو بهلاش الفطز مً ػٌُطة 

اإلاجمىع؛ ولصلً هجسه ًيخلس بـسة مً ًفول فىطة الحـس غلى الخفطز، 

ووكف مً ًفول الؼحر وػٍ اللٌُؼ غلى ؤن ًخسبط ؤمطه بػلالهِخه 
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ت جلبح غبئا زلُال غلُه ال ٌؼخٌُؼ  خه، ألن الحٍط الفطزًت بإهه يهطب مً حٍط

ؤن ًخحمله، وشلً ألهه ًىا بحمل شلً الػبء الثلُل مً مؼئىلُت غً 

ح هفؼه  الفػل بػس ؤن ًخم ، ؤو ححرة الادخُاض كبل الفػل، ولهصا فةهه ًٍط

طفؼ ؿػاض  عة الحُىان، ٍو ػط مؼ اللٌُؼ جإمً ؿط "بالؼحر مؼ اللٌُؼ بغٍط

فمثل هصا ؤلاوؼان غىس هحرهجىض ًلبح ؤهثر ػػازة بشا ؤغلم غلله ".اإلاعالم

وػاض مؼ اللٌُؼ وغىسها ًدؼاوي لسًه اللغى الػمُم والىصالت الىبري 

مت الػظُمت   .                                                         (11)!والعٍط

      هما ًحصض هحرهجىض ؤن ًصوب الفطز وػٍ اللٌُؼ مػخمسا غلى ؤن 

الحلُلت وي مؼ اللٌُؼ، ؤو ؤن الحلُلت مؼ ألاغلبُت، حُث ًطي ؤن فىطة 

ألاغلبُت وي فىطة بالغت الحمم فال ًمىً ؤن ًلاٌ ؤن الحلُلت حػخمس غلى 

سًً لها  الػىؽ جماما هى الصحُح، الحلُلت زاثما في حاهب ..غسز اإلاٍا

ألاكلُت؛ ألنها جلىم غلى ضؤي حلُلي ٌػبر غً ول فطز فيها، ممً لهم ضؤي 

 ال ضؤي عصابةفي ححن ؤن كىة ألاغلبُت لِؼذ ػىي وهم ؤؿاغخه . حلُلي 

بل ؤن هحرهجىض اػخمط مؼ فىطجه حىٌ تهافذ ضؤي ألاغلبُت حتى النهاًت . لها

فا ولغىا فاضغا؛  حُث ضؤي ؤهه ححن جفىظ ألاكلُت وجخحىٌ ؤغلبُت جلبح ٍظ

حن واإلادؼللحن والبرحماجُحن وؤؿباه هاالء حمُػا،  ألنها ػخوم الاهتهاٍظ

لبح الحم حُيئٍص مؼ ؤكلُت حسًسة .                                       ٍو

      وال ًمىً الىكىف غلى حلُلت آضاء هحرهجىض الؼُاػُت بال بالىكىف 

كلُال غىس ألاحسار الؼُاػُت التي غاكطها؛ حُث ؿهسث اللاضة ألاوضبُت في 

زىضة في فطوؼا هس جلُُس حم الاهخذاباث، :  زىضاث في ول ميان 1848غام 

زم امخسث الـطاضة بلى ؤإلااهُا والىمؼا، وظازث جلً الىحران اؿخػاال باليؼُم 

 واهذ الػطوؾ تهتز 1848وفي ماضغ مً الػام .. الثىضي اللازم مً اًٌالُا 

وما حسر في ؤوضبا امخس بالٌبؼ بلى الساهماضن التي . في حمُؼ ؤهحاء ؤوضبا

ؿهسث حغُحرا زىضٍا مً هظام الحىم اإلاليي اإلاٌلم الصي ًلىم غلى هذبت 

هئُلت حسا مً ألافطاز بلى هظام الحىم السػخىضي اللُبرالي اللاثم غلى 
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ووان لهصه ألاحسار الؼُاػُت ؤزطها البالغ غلى هفؼُت . ػُازة الـػب

ىه الفىطي بل وبهخاحه ؤلابساعي الصي ججلى في مالفه اللُم  هحرهجىض وجيٍى

، والصي ًمىً ؤن 1849الصي وـطه في غام " اإلاطن حتى اإلاىث" والهام 

سا مً اإلاالحظاث - هاهًُ غً اإلاسكم- ًالحظ فُه اللاضت اإلاخلفح زطاًء فٍط

الىفؼُت، وضكُس ضخم باإلاثل مً الخإمالث الفلؼفُت والالهىجُت 

ؤن هصا الىخاب هى ؤكسق وؤهمل "والؼُاػُت، وكس كاٌ هحرهجىض غىه 

. (12)"مالفاحي

وغلى الطغم مً شلً اغتٌز هحرهجىض اإلاـاضهت الؼُاػُت جماما ولم 

ٌػط جلً الحطب الساثطة بحن بطوػُا والساهماضن ؤي اهخمام، بل لم ًطز لها 

شهط في ًىمُاجه بال وهى ٌـيى مً ؤنها ؤدصث مىه دازمه فحطمخه مً 

 في محزاهِخه، وحػلذ ؤحىاله اإلاازًت 
ً
الخسمت، هما بنها ؤحسزذ اضجباوا

جوٌطب، فوال غً بنها مىػخه مً اللُام ببػى الطحالث التي اغخاز ؤن 

.  (13)! ًلىم بها

ت والسًملطاًُت والخذلم          ؤما مـىالث الـػب الباحث غً الحٍط

مً الاػدبساز وبكامت حُاة هُابُت حػبر غً مٌالب الـػب الحلُلُت فلم 

الق وهى ألامط الصي ًٌطح . (14)!! ًىً شلً ًذٌط بباٌ فُلؼىفىا غلى ؤلًا

 ًخىحب غلُىا هطوضة ًطح جفؼحر ملبىٌ له
ً
والىاكؼ ؤن . حؼائال ملحا

الق بىىع السًملطاًُت الصي ٌػخمس غلى الؼماح  هحرهجىض لم ًامً غلى ؤلًا

فما هى هام وحلُلي باليؼبت له هى ؤلاوؼان . (15)لألغلبُت بإن جلطض ول ش يء

يهخم بالىُف وال ٌـغله الىم، وضغم شلً ال ًإبه بخلً . الفطز ال اإلاجمىع 

والتي جترجب غلى اهخمامه بالىُف - التي ًثحرها آلادطون– الػىاكب الىدُمت 

سغى بلى الخفطكت بحن الىاغ وجبرض  الفطزي الصي ًطفى اإلاؼاواة ٍو

الاضػخلطاًُت وجامً باالمخُاظ بسغىي ؤهه ًوؼ هلب غُيُه بهلاش الفطز مً 

.    الوُاع



 

78 
 

ًطفى بشن هحرهجىض ؤن ٌػامل الفطز هإحس ؤفطاز اللٌُؼ الصي 

خذلم مً  ح غلله ٍو ٌـػط بؼػازة بالغت غىسما ٌؼحر في ضواب اللٌُؼ فحًر

ت فطزًت، وؿػط  اإلاؼئىلُت اإلاللاة غلى غاجم الفطز الحط الصي ًخلطف بحٍط

ؤن مهمخه ألاػاػُت وي ببطاظ هصا الىحىز الفطزي الػُني، ليي ٌؼترز مياهه 

الالثم بػس ؤن هاع في ظحمت العماهحر ػىاء في الـاضع ؤو في الىىِؼت ؤو في 

. الحُاة الؼُاػُت التي حػخمس غلى ألاغلبُت وال حػحر ألاكلُت ؤي اهخمام ًصهط

ومً زم وان لعاما غلى فُلؼىفىا واهٌالكا مً هصه الطئٍت التي جامً 

بالىُف غلى حؼاب الىم ، وبالفطز غلى حؼاب اإلاجمىع، ؤن ًطفى ول 

السًملطاًُت واإلاؼاواة والـػب والعمهىض والحـس : هصه اإلالٌلحاث

الىم الصي هى ؤهبر ؤغساء الطوح، هما - في هظطه– الخ، ألنها جمثل..وألاغلبُت

" لػس" ضؤي ؤن هصه اإلالٌلحاث الىمُت ال حؼخذسم في حالت ؤلاوؼان بال 

.  ( 16  )!البـط هحُىاهاث

ومً زم ًمىىىا جفؼحر غسز مً الفلطاث بلي ؤوضزها فُلؼىفىا في 

ؤن  هىان " الُىمُاث، وجبسو بلى حس ما  مبهمت وغحر مفهىمت ، ومً ؤمثلتها 

م بزاضة غباض هثُف  حـطاث جسافؼ غً هفؼها وجخلسي ألغسائها غً ًٍط

عجه بلى اإلاجمىع الصي هى هس الفىط وهس  حىلها ، هصلً ًلعإ ؤلاوؼان بغٍط

ح مً بوؼاهِخه  س الىاغ حماًت :" وؤًوا كىله"الطوح لِؼتًر وغىسما ًٍط

ؤهفؼهم مً الخػامل مؼ الفىط والطوح فةنهم ًلعإون بلى الىخاثب والفُالم 

التي ًىٌمؽ فيها مػالم الفىط والطوح، فال ًطجبٍ ؤلاوؼان بالحـىز بال 

.  (17)" بىكفه حُىاها

وهىصا يهاحم هحرهجىض حمُؼ ألاػؽ التي جلىم غليها السًملطاًُت 

ط اإلاىاًً مً اػخػباز  والحطواث الثىضٍت اللُبرالُت التي اػتهسفذ جحٍط

! فىُف حػبر الػامت غىس هحرهجىض غً ؤحالم اللفىة والخاكت؟.. الحيام

وهُف ججزوي ! هُف ًحؽ اإلاجمىع بأالم الفطز الحلُلُت وجٌلػاجه؟

ولصلً بسث فىطة ألاغلبُت !..ؤلاضازاث الفطزًت زادل بضازة مجمىع ؤكم؟
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Majority غىسه فىطة بالغت الحمم، فال ًمىً ؤن جلاغ الحلُلت بػسز 

سًً لها  الحلُلت زاثما في حاهب ألاكلُت، : الػىؽ جماما هى الصحُح! اإلاٍا

– وهصه ألاكلُت زاثما ؤكىي مً ألاغلبُت، شلً ألن ألاكلُت كس حـيلذ 

ممً لهم ضؤي حلُلي فػال، في ححن ؤن كىة ألاغلبُت لِؼذ – بلفت غامت 

بل بهه ًطي ؤهه في اللحظت التي ًخطح . ػىي وهم ؤؿاغخه غلابت ال ضؤي لها

فيها ؤن ألاكلُت وي ألاكىي ؤو جخحىٌ ألاكلُت بلى ؤغلبُت فةنها ججاهب الحم 

لبح الثىاب وكتها في حاهب ألاكلُت العسًسة التي جيـإ في مىاحهت  ٍو

فا ولغىا فاضغا غىسما جوم بلي كفها  ألاغلبُت ، جلً ألاغلبُت التي جلبح ٍظ

حن والىكىلُحن ومػها الىم وله في الىكذ الصي جيىن  الػلاباث والاهتهاٍظ

فُه الحلُلت مطة ؤدطي مؼ ؤكلُت حسًسة، وال ش يء ًجػل هحرهجىض 

ذ في اإلاؼاثل  ثىض ؤهثر مً بزداٌ غملُاث الاكتراع والخلٍى ًوٌطب ٍو

 . ( 18)الطوحُت 

مىً اللىٌ ؤن فلؼفت هحرهجىض  ومً بػسه الفلؼفت الىحىزًت – ٍو

واهذ بمثابت ضز فػل غلى جلً الىدُجت الهامت التي جمذوذ غنها – 

الخٌىضاث الؼُاػُت والاحخماغُت والسًيُت في الػلط الحسًث ؤال ووي 

فلسان  الصاث الفطزًت ألاكُلت، وهُاع الصاث الفطزًت ًىػىؽ غىس 

هحرهجىض في الحطهت الفلؼفُت والسًيُت غمىما وفي اإلاصهب الهُجلي غلى 

وحه الخلىق ، وؤن ما ًحخاحه الػلط مً وحهت هظط فُلؼىفىا، هى 

الخمحزاث والفطوق الىُفُت ، والخلابالث والخػاضهاث، هػىلط ميىن : بغازة 

. (19)للىحىز العمني واهبثاق للفطزًت ألاكلُت

ولصلً وكبل ؤن ًصهب البػى بلى اغخباض هحرهجىض مً غالة اإلاامىحن 

ت الفطزًت حطما ملسػا ال ًجىظ جحذ ؤي  بالفطز الصًً ًىازون بجػل الحٍط

ظطف مً الظطوف ؤن جحس ؤو جلُس، ؤو مً هاالء الصًً ًىىطون غلى 

اإلاجخمؼ حم الخسدل فُما ًإدص الفطز ؤو ًسع مً ؤمىض الحُاة ، بسغىي ؤن 

الفطز هى ألاػاغ، وهى ألاكل، وؤهه ػُس هفؼه، وال ػلٌان غلُه بال 
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بال ؿً – وهىا ػُيىن الىلس . همحره وما ًطاه محللا للالحه وغاًاجه

فال ٌغُب غىا حمُػا ؤن الفطز له هلاثم ومثالب كس جىحطف - ػهال مِؼىضا

ه بالوالٌ، ولصلً فالبس مً فطن اللُىز غلُه،  به غً العازة، وحغٍط

وهطوضة جلُُس حطواجه وؿهىاجه وهعواجه، كُاهت للمجخمؼ مً غبث الفطز 

.      (20)وبفؼازه وجسمحره 

فلِؽ هصا هى الفطز الصي ًيـسه هحرهجىض ، وال هى ؤًوا شلً الفطز 

ت الياملت، وهفالت حله في  التي جٌالب الاججاهاث الفطزًت بةغٌاثه الحٍط

ت مً ؤن ًلخاث غليها  س، بل وكُاهت هصه الحٍط الحطهت في ؤي اججاه ًٍط

. (21)ألادطون

ؤو " اإلاخمحز"ولىً الفطز الصي ًسافؼ غىه هحرهجىض هى شان الفطز 

ؤو هى ؤلاوؼان ألاغلى بلغت هُدـه "  اإلاؼدثنى"ؤو " الخاضق للػازة"ؤو " اإلاخفىق "

فُما بػس ، ولِؽ هى الفطز الػازي اإلاخىػٍ اللسضاث الصي ًيىن واحسا 

 ً ولهصا هطاه يهاحم مخىػٌي اللسضاث بػىف، بل ويهاحم ! بحن هثحًر

 غلى Mediocrityاللؼاوػت الصًً زغىا بلى ػٌُطة  فىطة الىػٌُت 

. (22)الىاغ

ولصلً ًلبح الفطز الصي ٌؼعي هحرهجىض بلى بهلاشه مً صخب 

با غً  اإلاجمىع لِؽ شخلا غازًا لىىه شو مىاهب هازضة، ججػله غٍط

ت مىه، وبللاء الىياث غلى هحى ال " العماهحر " التي ال جملً ػىي السخٍط

ًذلى مً حؼس وهصا ش يء ًبُعي جماما؛ ألنهم بػس ؤن ٌسخطوا مً هصا 

ومً زم فلم ًسافؼ هحرهجىض ؤبسا غً . الػظُم ػىف ٌػىزون لإل عاب به 

الصخم الػازي الصي ٌػِف ميسعما مؼ شاجه وػٍ العمىع؛ ألن هصا 

ال كُمت له وال ٌؼخحم السفاع غىه، بهه ًسافؼ غً " ال ش يء"الفطز 

وؿِئا فـِئا ػىف ٌـيل .. الخاضق للػازة" ضحل اإلاىاهب"غً " اإلاؼدثنى"

، حُث ؤن كاحبها Uniqueلىفؼه ملىلت بالغت ألاهمُت وي ملىلت ألاوحس 

هى وحسه الصي ٌؼخٌُؼ السدىٌ بلى محطاب ؤلاًمان، ؤلم ًلل الؼُس 
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ؤلم ًلل ػلطاي مً كبل ! احتهسوا للسدىٌ مً الباب الوُم؟:"اإلاؼُح 

بن باب الطشًلت واػؼ ًسدله الىاغ حماغاث ؤما باب الفوُلت فوُم ال :"

هى ألاوحس الصي ٌؼخٌُؼ السدىٌ بلى مواًم "- ًسدله ػىي شخم واحس 

م ؤمامه زم ًىغلم غلُه وهصا الباب الوُم ال ٌػبره . ؤلاًمان فُىفخح الٌٍط

في اإلاطة الىاحسة ػىي شخم واحس، وال ٌؼخٌُؼ اإلاطء اإلاطوض بال بـطي 

ؤػاس ي هى ؤال ًيىن له زلُل ًطؿسه ؤو ضفُم يهسًه، وضغم شلً ًدـىً 

ػطف بإهه غحر مىحىز جماما  هحرهجىض في وحىز مثل هصا الصخم ألاوحس َو

 غحر Superman"ؤلاوؼان ألاغلى"هالحله هُدـت الصي ًلط ؤًوا بإن 

. (23)مىحىز

ولىً ػاالا ًٌطح هفؼه ها هىا فحىاه، وهل بىلس الىظام 

السًملطاًي ًمىً جليُف هحرهجىض ػُاػُا؟ ؤي هل ًمىً اغخباضه ًمُيُا 

ا؟ في الحلُلت ًخجاوظ هحرهجىض جليُفاث الُمحن والِؼاض مػا، فهى  ؤم ٌؼاٍض

ر والعسٌ، الفطز والىحىز  ًمحن حُث ًوؼ بسال مً اإلاصهب والسولت والخاٍض

والسًاهت والػاًفت، ولىىه في هفؽ الىكذ ًثىض هس الىىِؼت والػلاثس 

فالدؼلُم . الطػمُت وهس مظاهط الىفاق في غلطه، فهى بهصا اإلاػنى ٌؼاض

بالػلاثس اإلاؼُحُت الطػمُت ، والاغتراف بالخٌُئت ألاولى والخالق في 

" البروفيؼُاٌ"ًمحن، وهلس الععوٍذ ومظاهط الىفاق السًني في " ألافياض "

.  (24)ٌؼاض 

وهثحر ما ًىحه بلى فلؼفت هحرهجىض الؼُاػُت الىثحر مً الىلس غلى 

ؤنها فلؼفت اضػخلطاًُت جمجس الىُف وجىطه اإلاؼاواة، وبالخالي ال حػترف 

ؤن هىان كلىض .(25)بص يء اػمه السًملطاًُت، ومً زم ًطي هثحر مً الىلاز

شهني ؿسًس غىس هحرهجىض في حػامله مؼ مصهب الفطزًت، فمً ٌؼخٌُؼ بػس 

ول هصا الـىي الهاثل الصي كٌػخه ؤلاوؼاهُت في موماض الػالكاث 

.. الاحخماغُت ؤن ًخلىض الفطز غلى ؤهه هُان مىػٌع ًمىً ؤن ًىمى وحسه 

وغلى شلً فلِؽ مما ًحٍ مً كسض الفطز مٌللا ؤن جعزاز غالكخه 
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الاحخماغُت غملا، وؤن ًخسادل شهىه في ؤشهان العماغت اإلاحٌُت به غلى 

هما ًطي بمام غبس الفخاح بمام ؤن اإلاؼاواة بحن البـط التي جىازي . (26)السوام

ت"بها السًملطاًُت ال جلغي الفطوق الفطزًت بحن الىاغ، ؤي بنها لِؼذ  " حؼٍى

لغي ؤي هخىء"حؼٌُحا " ؤو بن اإلاؼاواة في . ًذخفي مػها ول جفطز، ٍو

السًملطاًُت ؤن ًدؼاوي العمُؼ، ال فُما بُنهم، ولىً ؤمام ش يء آدط هى 

ومً زم جخاح الفطكت ؤمام العمُؼ إلظهاض مىاهبهم وجفىكهم ! اللاهىن 

. (27)وفطوكهم الفطزًت بغحر حؼس

هما ؤن زمت هلس آدط ال ًلل ؤهمُت غً الىلس الؼابم لفلؼفت 

هحرهجىض الؼُاػُت، حُث ًطفى هحرهجىض الثىضة في مجاٌ الؼُاػت، 

فحري ؤن الصًً ٌؼخىلىن غلى الؼلٌت باللىة ًيىهىن باػخمطاض ؤزوى دللُا 

وغللُا مً اللاثمحن غليها بالفػل؛ زم بن الصًً اغخازوا الؼلٌت وظلىا فيها 

لت ٌؼهل باػخمطاض الخػامل مػهم ألنهم ؤلفىا الحىم فلً ًلبهم  فترة ًٍى

فىُف لهصا الثاثط الصي ! الغطوض ولً ًخإزطوا به فِـػطون بإهمُتهم الخاكت

ٌـبه هفؼه بالػاكفت التي جٌهط العى ؤن ًيىن مصهبه الؼُاس ي ًحطق 

وماشا جيىن الثىضة بن لم جىً شان . غلى ؤن جبلى ألاوهاع هما وي بال حغُحر

 .! الخغحر الطازًيالي الصي ٌـمل حل حىاهب السولت واإلاجخمؼ؟

 

ف (*)  ملط/ مسضغ الفلؼفت الحسًثت بأزاب بني ػٍى
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