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 َسفييف اخِلطاب الَفْل  التَِّخووُل و التَّمثوُل

 *عبدالرزاق الدواي 

مم" مأدارريماظمراظظملغملإن ماغؿعملد مبضملدعا مو ظملػمللظملل،
مأوػام، مأغؾملا مسػملك مأدارريم األوظني محيغملل شدا

مم**.مجدؼدة،مأصؾقتمعـمذيػملةمررائعملفماٌؽملؾملفؿملة

 ؟ الفلسفة حقا خطاٌب َعقالني . هل1

مخزملائصماٌضملرصة موسـ ماظظملػمللظملة، مرؾؿملضملة مسـ مذائضملا مرأؼا مػؽملاك مإن مغعملقل، مبداؼة
مػذام اظظملػمللظملؿملة،مؼؾدومأنمعضملصملؿماظظملالدظملةمُؼَروِّجُقغفمومؼلاػؼملقنميفمإسادةمإغؿاجف.َمعظملاُد
ًٔشملذمَلاباتم ما مباضل مسـ مخشملابمميػملؽمخزملائصمُتؼمَلؿملِّزه ًٔشملذمَلابماظظملػمللظملل، ما مأن اظرأي

ماظؿكؿملؿملُؾماٌ مأدػملقبؾملا مو متػملؽماظيتمؼدخؾميفمإغؿاجؾملا معؽملؾملا مخاصة مو ماألخرى، ضملرصؿملة
واظٖؿؼمِلـٔؿملُؾموماألدشملقرة.موػذهماظضملؽملاصرمُؼؽملصملرمإظؿملؾملامسادةمسػملكمأغؾملامغعملؿملضمظػملظملػمللظملةمومعـم

ًٔشملذمَلابماظظملػمللظمل أدادَامبغملقغفمخشملابامملعؽملؾقذاتؾملا.معـمعؽملصملقرمػذاماظرأيمإذن،مؼؿؼملؿمٖلزما
ععماظضملعملؾموماٌؽملشملؼ.مومشاؼةمػذاماًشملابمظؿمللتممكٌامؼؿؽملاصسعملالغؿملا،مومالمعغملانمصؿملفم

مباألحر مػل مبؾ مصقلب، مادؿؼملاظؿؾملؿ مو مواظؿأثريمسػملكماآلخرؼـ ماظضملعملػملل ماإلضؽملاع مىػل
مإرداُءمايعملؿملعملة،مإرداّءمؼعملقممسػملكمدسائؿماظدظؿملؾمواظربػان.

ماظدرادة،مغؽملاضشماظرأيماظلابؼ،مومغشملرحمحقظفماظؿلاؤالتماظؿاظؿملة :مػؾم يفمػذه
مدرجاتف،مشرؼبمسـمػذاماظظملػمللظمل مو ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمبأصؽملاصف مػؾما مخشملابمسعملالغل،مو ةمحعملا

ٌَُؿَكؿمٖلؾميفماظظملػمللظملة،مأومسػملكماألضؾمسـم ًٔشملذمَلابممتاعا؟مأظؿملسمباإلعغملانمايدؼثمسـما ا
مععماإلذغملاظؿملةم ماظؿلاؤالت، مػذه مغدسلمأن مدمـمال مو مظػملؼمُلَؿَكؿمٖلؾميفمجماهلا؟ ادؿـؼملار

ظدرادةمألولمعرة،موأنماظظملسملؾميفمذظؽمؼرجعمإظؿملؽملا.مومإمناماظيتموؼملضمُلؾملا،مُتـاُرميفمػذهما
ٌَُؿَكؿمٖلذملؾم غعملرتحماظؿظملغملريمصؿملؾملامعـمجدؼد،مومحاصُزغامسػملكمذظؽ،مأنماالػؿؼملاممبإذغملاظؿملةما

                                                                                                                   
*
مطػملؿملةماآلدابمذملمجاعضملةمحمؼملدماًاعسمذملماظرباط 

**
 Détienne,  Michel : L’invention de la mythologie.- p.156. 
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مأصَؾَقتمُعَؿقصخملَرًةم مطؼملا ماألخرية، ميفماظلؽملقاتماظضملرملر مَتَفٖدَد مضد يفماًشملابماظظملػمللظملل،
 .1سؽملؾملامسدؼْدمعـماظدراداتمايدؼـةم

محؿ مبؿقػملؿملؾمو مدرادؿؽملا كمغؿؼمَلغملَّـمعـماضرتاحمأجقبةمسـمتػملؽماظؿلاؤالت،مغلؿؾمِلٗؾ
ععملؿسملبمسـماالدؿداللمباظٖؿؼمِلـٔؿملؾميفماظظملػمللظملة،مثؿمغظملَقُصمبضملضماظؽملؼملاذجمعـمادؿضملؼملالم
ماٌضملروصة،م مبأصؽملاصف ٌَُؿَكؿمٖلؾ ما متقزؿملػ معـ مو ماظؽملصماظظملػمللظملل، ميف مساعة مبزملظملة اًؿملال

ػملكمايعملؿملعملة،ماظيتمؼلضملكماظؽملصماظظملػمللظمللمإديموادؿكداعفمطأدواتمٔحفاجمومادؿداللمس
ماظؽملقعمعـماالدؿداللميفم مػذا مبؿعملؿملؿملؿ مدؽملكٔؿؿ مو ٌُؿػملعملؿملذملـ. مإديما مإؼزملأظؾملا اظؿؾرملريمبؾملا،مو

اظظملػمللظملةمومإبرازموزؿملظملؿفمومأشراضف.

م... يف اخِلطـَاب الفلسفي" التَِّمِثول" عن. 2

مؼرملؾف ًٔشملذمَلابماظظملػمللظملل،مػؽملاكمعا ما مرؾؿملضملة االتظملاقماظضملام،ممظدىماٌؾملؿؼملنيمبدرادة
مظ ماظذمللؼملذملاتماظؾارزة معذملـ مأن مخذملذملشملذملابمحذملذمٔلفذملذملاجذملل،ذملؾملذملسذملػملذملك ماظذملكذمٔلشملذمَلابمأغذملف مممممممذا

(Argumentatif)ممبضملؽملكمأغفمؼؽملَؿؾمِلجمادرتاتؿملفؿملةمعضملؿملؽملة،ماهلدُفمعـمورائؾملا،مضؼملؽملؿملام،
معا،م ٌَُؿػملعمللمباُيفج،مومإضؽملاسفمبرأيمأومبقجاػةمصغملرة ماظؿأثريمسػملكما أومصراحة،مػق

انمػذاماٌؿػملعمللمُعقاِورًامواضضملؿملًامأومعظملرَتضًا.مومدمـمغذػبمإديمأنمػؽملاكمميفمثؽملاؼامدقاءمط
طؾمخشملابمصػمللظملل،معؾملؼملامطانمذغملػملفمومعسملؼملقغف،م"حعملؿملعملة"معامُؼرادمتربؼُرػامواظؿدظؿملؾم
ٌُقاَورؼـ،م ٌُكاَرؾنيموما سػملكمعزملداضؿملؿؾملا،مويفمغؾملاؼةماٌشملاف،مإؼزملاظُُؾملامإديماآلخرؼـ،ما

غضملرفمصػمللظملةمأومغزمٓلًامصػمللظملؿمٓلًامخؾممتاعًامعـماًاصؿملةمأيَفاجؿملةمومإضؽملاسؾملؿمبؾملا.مومالم
ماظؿزملٗقفمأوم مرداء ماظظملػمللظملة متػملؽ متػمَلٖؾلَت مظق محؿك ماظقجقه، معـ مبقجف ماالدؿدالظؿملة و

م.2!طمَلةماظرملضملرذملُُاِرَتَدِتمظ
مٔحفاجؿملامباعؿؿملاز،مصأيمذغملؾمعـمأذغملالمأيَفاجم ومإذامطانماظظملغملرماظظملػمللظمللمصغملرٌا

ماسؿؼملا مو ماتؾاُسف مظػملفقابمسـمػذامؼؿؿ مطؿؼملؾملؿملد مػلمأدواتف؟ معا ماجملال،مو ميفمػذا ُده
اظلؤال،مغعملقلمإغفمخارجمأذغملالماالدؿداللماٌؽملشملعملؿملةماظؿعملػملؿملدؼةماٌضملروصة،مأيماالدؿؽملؾاطم
ٌُؼمَلاثػملة،مطؼملامؼعملالماخؿزملارا،م وماالدؿعملراء،مصذملإنماالدؿذملداللمباظٖؿؼملذمِلـٔؿملؾمأوماظذملؿذمٓلذمَلؼمِلـٔؿملؾمأوما

                                                                                                                   
1
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(Analogieماأل مبني معـ مُؼضملد ماظؽملصم( ميف مادؿضملؼملاال ماألطـر ماٌؿؾعملؿملة، ماألخرى دوات
اظظملػمللظملل.مبؾمإنمععملقظةماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ،مطؼملامؼذػبمإديمذظؽماٌظملغملرماظظملرغللمعؿملرملؿملؾممصقطقميفم

،مضدمػؿملؼملؽملت،ميفماظـعملاصةماظطملربؿملة،مسػملكمغصملاممعضملريفمبغملاعػملف،مالكلمات و األذواءطؿابفم
 .3اظؽملؾملسملةػقماظؽملصملامماظذيمدادميفماظضملزملرماظقدؿملط،موادؿؼملرمحؿكمسزملرم

مؼلؿضملؼملػملؾملام ماإلغلان، مسؽملد ماآلٔظؿمٖلاتماظذػؽملؿملة ماظعمُلُدَراتمو معـ مباظٖؿؼمِلـٔؿملؾ ماالدؿدالل و
ماظضملالضاتمبني مظربط مو مظالدؿغملرملاف، مو مظػملؼملعملاربة معؽملازريممطأداة معـ مواألذؿملاء اظصملقاػر

واصرتاضؿمٖلة.مإنممة.مومػذهماظضملالضاتماٌؽمللقجةمتغملقنميفمشاظبماألحؿملان،مخؿملاظؿمٖلةعؿضملدد
ماالدؿداللمماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ مبنيماٌقضقساتماظيتمُؼراد مخظمٔللدمل مسالضاتمترملاُبف ؼظملرِتضموجقد

بؾملا،مرشؿمأنمػذهماٌقضقساتمسادةمعامتغملقنمخمؿػملظملةمصؿملؼملامبؿملؽملؾملاماخؿالصامبؿملِّؽملَا.مواظصملاػرم
ًٔشملذمَلابماظظملػمللظملل،ماظؿقٗدثمسـمطـريمعـم أغفمسـمررؼؼمػذهماآلظؿملة،مؼزملريمبإعغملانما

ماظيتمؼ متػملؽماٌقضقساتماٌقضقساتماٌؿملؿاصزؼعملؿملة، معـ معؾاذرة. مبشملرؼعملة زملضملبمتؽملاوهلا
م ماٌـال: مدؾؿملؾ مسػملك ماهللغذطر مالوجود، ماحلقوقة، مآظؿملةماخلري، مادُؿِكٔدَعت موضد .

اظٖؿؼمِلـٔؿملؾمبغملـرة،معـمررفماظظملالدظملةماٌدردؿملنيميفماظضملزملرماظقدؿملط.مومطانمَشَرُضؾملؿمعـم
معضملرص ماظؾرملر مبادؿشملاسة معا متظملؾملؿملؿ مو متعملرؼب مػق ماآلظؿملة، مػذه معاػؿملةمادؿضملؼملال مسـ ؿف

ممتاعا،مألغؾملام ماٌاػؿملة مػذه معضملرصة ماٌلؾؼ،مبادؿقاظة ماالضؿؽملاع وصظملاتمآمعـال،مرشؿ
مالغؾملائؿملة.

معقضقعم متؽملاول مأردشملق،سؽملدعا ماظؿملقغاغل ماظظملؿملػمللقف ماظزملقري، ماٌؽملشملؼ معؤدس إن
،موَحػملَّؾمبضملضمكتاب الشعر،مومكتاب اخِلطـَابة،موماألخالق النقوماخوةاظٖؿؼمِلـٔؿملؾ،ميفم
ف،مطانميفمُعضملصملؿماألحؿملانمؼرعلمعـموراءمذظؽ،مإديماظؿضملؾريمسـمصغملرةموجقدماظؽملؼملاذجمعؽمل

وردتمصؿملذملطملؿفمماهلؽملددلمطؼملامباظؿؽملذملادبممتاُثؾمومتؽملادبمبنيمسالضاتمعضملؿملؽملة،مذؾؿملف
موطانمؼضملرضفميفماظزملؿملطملةادلبادئطؿذملابمميفماقلودسسؽملدم م:مغعملقلمإنمػؽملاكمم. اظؿاظؿملة
مايدممتـؿملال مسالضة متغملقن مبايدمسؽملدعا م"أ" م"ماألول مايدمباظـاغل مطؽمللؾة مػل ،"
م".مومعـماألعـػملةماٌرملؾملقرةماظيتمطانمؼلقضؾملا:د"مإديمايدماظرابعم"جاظـاظثم"

مذملمإنماظضملعملؾمباظؽمللؾةمظػملؽملظملسمػقمطاظضملنيمباظؽمللؾةمظػملفلؿ؛
مذملمإنماألجؽملقةمباظؽمللؾةمظػملشملريمػلمطاًؿملاذؿملؿمباظؽمللؾةمظألمساك،

م.4اظؽملؾملارمذملمإنماظرملؿملكقخةمباظؽمللؾةمظػملضملؼمُلرمػلمطاٌلاءمباظؽمللؾةمإدي
                                                                                                                   

3
ماٌظملغمل  ممرؼرملريمػذا ماظؿرملابف مععملقظة مإديمأن مطؾري،ميفم،La ressemblanceاظظملرغللماظراحؾ، مدور طانمهلا

مظفميفمػذامتؽملصملؿملؿممومإغؿاجماٌضملارفميفمعرحػملةمعضملؿملؽملةمعـمتشملقرماظـعملاصةماظطملربؿملة،مدادتمحؿ كمسزملرماظؽملؾملسملة.مغعملرأ
اظلؿملاقم"مإنمظػملؿؼملـؿملؾ"مضدرةمالمحدمهلا،مسػملكمربطماظضملالضات،مومإضاعةماظؿرملابؾملات.مصؼملـمغعملشملةمواحدة،مُؼؼملغملـمإغرملاءم
سددمالمحيزملكمعـماظضملالضات،مومأذغملالمشريمعرئؿملةمعـماظؿعملارب.مومسـمررؼؼم"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"،مميغملـمأؼسملامأنمغعملاربم

يفماظضملامل،معؾملؼملامبػملطملتماخؿالصاتؾملا...مميفمصسملاءم"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"ماٌؿضملددماالواػات،مػؽملاكممبنيمذيؿملعماألذغملالموماألذؿملاء
غعملشملةماغشملالقمبارزةمػلماإلغلان...مصاظٖؿؼمِلـٔؿملؾمؼؿضملػملؼمباإلغلان،مومؼدورمحقلماػؿؼملاعاتفمومعرملاشػملفموعرملاطػملفموخماوصف.م

 .38-36مص.ص.م-.9966بارؼس،معؽملرملقراتمطاظؿملؼملار،مم-،ماظؽملصماظظملرغلل.الكلمات و األذواء
4

حقلمعقضقعم"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"،مومباضلمأغقاعماالدؿداللماٌلؿضملؼملػملةميفماظظملػمللظملة،معـماٌظملؿملدماظرجقعمإديمدرادةماألدؿاذم 
 .9990،ماٌرطزماظـعملايفماظضملربل،مءاظدارماظؾؿملسملام-ادلناهج الفلسفوة.اظشملاػرمواسزؼز،م
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ٌُؤطَّدمأنماالدؿداللمباظٖؿؼمِلـٔؿملؾمملمتغمُلـمظفمحصملقةمطؾريةمسؽملدمػذاماظظملؿملػمللقف،م ومعـما
دقاءميفمعؽملشملعملف،مأوميفمععملاالتفماٌؿملؿاصزؼعملؿملة.مبؾمإنماغؿعملاَصفمعـماظعملؿملؼملةماٌضملرصؿملةمهلذام

عـماالدؿدالل،مطانمُعضمِلػمَلؽملًاموصرحياًّ،مومخاصةمسؽملدعامطانمؼؾؿضملدمطـريامسـمذغملؾممعاظؽملق
مظػملؿأثريماظؿ مطانمؼضملؿربهمجمردمودؿملػملة ماياظة مصظمللمػذه ؽملادبماظرؼاضلماظلابؼماظذطر.

مأصالرقنم مأدؿاذه مسػملك مآخذ مراٌا مأردشملق مأن ماظلؿملاق، مػذا ميف مغؽمللك مال مو واإلحياء.
ٌُظملِرطمإدي ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمبأصؽملاصف،ميفمذرحمغصملرؼؿفمسـمايعملؿملعملة.ممُظُفقَءَهما مادؿضملؼملالما

ماإلبلؿؼمل مو ماٌؽملارعملة مسؽملد معضملروف مرشؿمو ماظؿؼملاثؾ، مو ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ مبؽملؿملة مأن قظقجؿملني
متطابقعروغؿؾملا،مومرشؿمعامتلؼملحمبفمعـمربطمظضملالضاتمعؿضملددة،مالمُتظملسمٔللمإديمإثؾاتم

.مبؾمإنممطؾموُػقؼةمبنيمعقضقسني،مومالمإديمتعملاربمعقضقسلموواضضمللمبنيمرؾؿملضملؿملؿني
متلؼملحمبفميفمػذاماجملال،مػقماالغؿعملالماظذػينمعـمسالضةمعضملؿملؽملةمبنيمَح ٖدؼـ،مإديمعا

مؼؿفػملكمذظؽميفماٌـالماالردشمللماظذيم معرملابؾملةمهلا،مطؼملا مأخرىمؼظملرتضمأغؾملا سالضة
أتؿملؽملامسػملكمذطرهم:مإنماظرملؿملكقخةمباظؽمللؾةمظػملضملؼملر،مػلمطاٌلاءمباظؽمللؾةمإديماظؽملؾملار،مظذام
مظغملـم مو ماظؽملؾملار. مذؿملكقخة مإغف ماٌلاء مسـ مو ماظضملؼملر، معلاء مِإغؾملا ماظرملؿملكقخة مسـ غعملقل

مظدؼؽمل مواضقا مؼغملقن مبنيمجيبمأن متشملابؼ مو مُػقٖؼة مبضملالضة مؼؿضملػملؼ مال ماألعر مأن مػؽملا، ا
اظرملؿملكقخةموماٌلاء،مومالمبنيماظضملؼملرمواظؽملؾملار،موإمنامبؽملقعمعـماإلحياءمبقجقدمترملابفم

ُعؿكؿمٖلؾ،مبنيماظضملالضةماألوديمواظضملالضةماظـاغؿملة،مومظغملـمسػملكمعلؿقىماٌطملزىمصعملط.

 يماِذج من ادتعمال ادُلتخوَّل يف اخِلطـَاب الفلسفَن. 3

 عن ادُلَتَخوَّـل يف النص األفالروني   .3.1
ًٔشملذمَلابماظظملػمللظمللماألصالرقغل،مؼرتكماغشملؾاسامضقٓؼَام المغؾؿدعمجدؼدامسؽملدعامغعملقلمإنما
مضؿملؼملةم مُؼضملػمللمعـ مخشملابمسعملالغل، مبأغف ماظظملػمللظملل، ماٌؾملؿؼملنيمباظظملغملر معـ ظدىماظغملـريؼـ

ومعضملرصةمايعملؿملعملة.موأغفماظؿظملغملريماظضملعملػملل،مومؼضملؿربماظضملعملؾماظقدؿملػملةماألضؼملـمظؾػملقغماظؿملعملنيم
معؿملؿاصزؼعملؿملة،مأصؾقتمهلا،ميفمٔدفِّؾم ميفمتأدؿملسمغزسةمسعملالغؿملة ماظزملظملة،مداػؿ بؾملذه

ماالغشملؾا مػذا مؼربر معا موجقد مرشؿ مو ماٌؿؼملؿملزة. معغملاغؿؾملا مَغضمِلِرفمعتارؼخماظظملػمللظملة، مصإغؽملا ،
ًٔشملذمَلابموجؾملامآخرمعطملأؼرا،متغملرملػمظؽملامسؽملفمأشػملبماظدراداتماظيتماغغملؾٓٓتمسػملكم هلذاما

ًٔشملذمَلاب،مسؽملدمإعضملانماظؽملصملر،مُؼؼمِلغمٔلـمَسٗدُهمممنقذجامهػملؿملػمل ف.مؼؿفػمّلكمذظؽميفمطقنمػذاما
مذرحم مأجؾ معـ مايدود، مأبضملد مإدي ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ ما ماظذيمؼلؿـؼمٔلر مظػملكشملابماظظملػمللظملل، بارزا
أصغملارهمواظؿدظؿملؾمسػملؿملؾملاموإؼزملاهلامإديماٌكارؾنيمومإضؽملاسؾملؿمبؾملا.مومصسملالمسـمذظؽ،مصؾملقم

قسف،ممؼؿفاَورمصؿملفماظؿظملغملريماظضملعملػمللموماٌؽملشملؼ،مععمايقارمؼلؿكدممعؽملؾملفامصرؼدامعـمغ
واىدلموماألعـػملةمواألدشملقرة.مومضدمطانمصؿملػمللقصؽملامُعؿؼملغملخملؽملامعـمػذهماألداظؿملبماظـالثة،م

ماظظملػمللظملة معؤرخل معـ مطـري مبؾملا مظف مؼرملؾملد ممبؾملارة مػذهم5ؼلؿكدعؾملا مزؾملرت مإذا مو .
                                                                                                                   

5
ؼراجعميفمػذاماظزملددم:  
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م مأطـر م مصؾملل ماحملاوراتماألصالرقغؿملة، ميفمذيؿملع مبقضقح ميفمحماورةماًاصؿملة بروزا
.مومباظظملضملؾمصإنمأشػملبماظدراداتماظيتمأنزتمحقلمػذهماحملاورة،متعملقلماجلمهوروة

ميفمغؾملاؼةماٌشملاف،مظؿمللتمدقىممتـؿملؾمرقؼؾمضائؿمبنيم مإغؾملا يفماظضملاملممالشمسسؽملؾملا
م مو مماخلرياحمللقس، ميف مأِوَجف مؼؾػملغ ممتـؿملؾ ماٌضملعملقل؛ ماظضملامل ،مأدطورة الكهفيف

م.6،معـممغظملسماظؽملصاٌضملروضةميفماظغملؿابماظلابع
ماظظملػمللظمللم ماظظملغملر ميف مرئؿمللؿملة مإذغملاظؿملة مإغؿاَج مؼضملؿملد ماألدشملقرة، مػذه ميف مأصالرقن إن
بزملظملةمساعة،مويفماألصالرقغؿملةمبزملظملةمخاصة.مومغضملينمػؽملامإذغملاظؿملةماظضملالضةمبنيمايعملؿملعملةم
ماٌظملضمَلؿم ماظؿكؿملؿملؾ مو مباظٖؿؼمِلـٔؿملؾ معلؿضملؿملؽملا مجدؼدة، مصؿملطملة ميف مإغؿاجؾملا مؼضملؿملد مإغف واٌصملؾملر.

مباألشاللممباإلحياءات ٌُعملؿمٖلُدون ما ماألدشملقرة، مسؽملؾملؿ متؿقدث ماظذؼـ مصاظلفؽملاء :
مؼضملرصقمنواٌقجقدو مال ماظغملؾملػ، مطائؽملاتفممنداخؾ مو موأذؿملائف ماًارجل ماظضملامل سـ

خارجماظغملؾملػ،مإالماظصملاللماظيتمتؽملضملغملسمسػملكماىدران،مبظملضملؾمأذضملةممةاظقاضضملؿملةماٌقجقد
مى مؼغملقن مأن ٌَُرٖجح ما معـ مو ماًارج. معـ ماٌؽملؾضملـة محماورةماظرملؼملس ميف ماظظملؿملػمللقف قء

مصغملرةم مذرُح معؽملف ماظعمَلزمِلُد ماجملازؼة، ماظؿضملابري مادؿضملؼملاظف مو ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ مإدي اىؼملؾملقرؼة،
مررؼؼم مسـ مأو معؾاذرة، مبشملرؼعملة متقصؿملػملؾملا ماظزملضملب معـ مأن مؼؾدو معذػؾف، ميف حمقرؼة
ماظظملػمللظملة،م ماظيتمتؽملرملدػا ماظقجقد مسػملكمأنمحعملؿملعملة ماظؿدظؿملَؾ مغعملزمٔلد مو ماظضملعملػملل. االدؿدالل

م مأذؿملاءمَخظمٔلؿمٖلة مأغف ماظؽملاس، مساعة مؼضملؿعملد معا مأن مو ماٌؾاذر؛ ماإلدراك مسػملك مُعلؿضملزملؿملة و
مواضضملؿملة،مإمنامػقمعـمضؾؿملؾماظصملاللموماألذؾاح،ماظيتمتؽملضملغملسمسؾمجدرانماظغملؾملػ.

ماظذيمُؼؼملـؾميفم ماظعملادرونمسػملكمإدراكماظقاضعمايعملؿملعملل، موحدػؿ، ماظظملالدظملة مإمنا و
م مسـ مُغدرطؾملا مطؼملا مايعملؿملعملؿملة مباألذؿملاء ماألدشملقرة، مذػذه ماظرملؼملس. مغقر ؽمألغؾملؿمظررؼؼ

ماظؿظملغملريم م"طؾملػ"مايقاسمعـمأجؾممماردة مو معـمضؿملقدماىلد ضادرونمسػملكماظؿقٗرر
ماظؿؿملارماظظملػمللظمللماظؿملقغاغلماظعملدؼؿ،ماٌؽملقدرمعـم معـمرأيم اظضملعملػملل.مومػغملذا،مومادؿػملؾملاعا
ماألدشملقرةم مصإن ماظؽملؾملائؿملة، مايعملؿملعملة مو ماظقجقد مرؾؿملضملة محقل مدعملراط، مسرب بارعؽملؿملد

ماظيتمحيزملؾمسػملؿملماألصالرقغؿملة، مايلؿملةمؾملُتؼملـؾماٌضملرصة ماإلغلان،مسـمررؼؼمواربف ا
باظصملالل،مطؼملامُتؼمَلِـّؾماظؿظملغملريماظضملعملػمللماظذيمؼؽملؿؾملففماظظملالدظملة،مبؽملقرماظرملؼملسماهلاديمإديم

ماطؿرملافمايعملؿملعملةماًاظدة.
ومإذامعاماضؿزملرغامسػملكممنقذجمأدشملقرةماظغملؾملػمصعملط،مظؿغملقؼـمصغملرةمساعةمسـمأػؼملؿملةم

ٌَُؿَكؿمٖلذملؾموماألدشملقريميفمَرصِّمسؽملاصرماظظملػمللظملةماألصالرقغؿملةموإسشملائؾملاماظدورماظذيمؼػملضملؾفما
مؼلؿضملنيمباظؿكؿملؿملؾم ماظلؿملاق، مػذا ماظظملؿملػمللقفميف مإن ماظعملقل مُؼؼمِلغمٔلؽملؽملا ماظؿؼملادؽ، معـ غقسا

                                                                                                                   
- Rivaud,مAlbert : Histoire de la philosophie.- Paris, P.U.F., tome 1, 1948.- p.p. 167-171. 
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ممبلائؾم متؿضملػملؼ مأعقر ميف محدؼث مغِلج مأجؾ معـ مدءوبة، محماوالت ميف مو واظٖؿؼمِلـٔؿملؾ،
وإؼزملاهلاموماظؿدظؿملؾمسػملؿملؾملا،مبأدواتممصػمللظملؿملةمطربى،مؼؾدومأنماظضملعملؾمؼضملفزمسـموصظملؾملا

مضؾؿملؾ:م معـ معلائؾ ميف مايال مسػملؿملف مػق معـػملؼملا مسػملؿملؾملا، ماٌؿضملارف ماظضملعملػملؿملة االدؿدالل
مسالضؿفم مغقسؿملة مو ماٌـاظل، ماآلخر ماظضملامل مرؾؿملضملة موعاػؿملؿؾملا، مظػملقجقد ماظؽملؾملائؿملة ايعملؿملعملة
َدسِّٔؿمباظضملاملماألرضل.مصضملـمررؼؼماظٖؿؼمِلـٔؿملؾموماألدشملقرة،مجيؿؾملدماظظملؿملػمللقفمػؽملا،مطلمُؼ

مَعزملداضؿملةم"غصملرؼةماٌـؾ"،مبدالئؾمتغملقنمأطـرمإضؽملاسا.م
مويفم ماظدرجة ميف مخمؿػملظملني مساٌني مبقجقد متعملقل مخيظملك، مال مطؼملا ماظؽملصملرؼة مػذه و
اظشملؾؿملضملة:مساملماظصملقاػر،مومػقماظضملاملماظذيمدمؿملامصؿملفمومغراهمومغػملؼمللفموُغٔقسمبفمومتؿؿم

ٌُـُذملؾ"مأومايعملذملائؼميف ذاتؾملا،مومػقماظضملاملماظذيمالمؼغمٔلُؾممصؿملفمذيؿملعمواربؽملا؛موم"ساملما
مإالم مؼؿؿمَلٖلر مال مسؽملف، متزمَلٗقر متغملقؼـ مو مإدراَطف مبأن ماظؿأطؿملد معـ مَؼؼمَلٗؾ مال مو اظظملؿملػمللقف
مبؼملاردةماظظملػمللظملةمومباسؿؼملادماظؿظملغملريماظضملعملػمللماًاظصموحده.مومظغملـماٌرءمالمحيؿاجمإديم

رمألصالرقنمغظمللفمذطاءمخارقمظؿملغملؿرملػمبؽملظمللف،مأنمإثؾاتموجقدم"ساملماٌـؾ"،مملمؼؿؿمَلٖل
م! إالمبادؿضملؼملالمأضزملكمدرجاتماًؿملال

،ماظظملؿملػمللقفمنوتشه ومعامدعؽملاميفمدؿملاقمايدؼثمسـماظظملػمللظملةماألصالرقغؿملة،مُغَذطخملرمأن
ُتؼمَلِـّؾمماظٔؾؽملؿملةممةاألٌاغلماٌرملؾملقرمباغؿعملأدٔهماظضملؽملؿملػمظػملظملغملرماٌؿملؿاصزؼعملل،ماسؿربمأنماألصالرقغؿمل

،مذظؽمألغؾملامتعملدممظؽملاماظضملاملمععملػملقبا.معـمغاحؿملةمااظـابؿةماظيتممتعملقممسػملؿملؾملامطؾمعؿملؿاصزؼعمل
أودي،مصغملٗؾمعؿملؿاصزؼعملامتؿفاػؾماظضملاملماظشملؾؿملضمللمواظقاضضمللماظذيمؼضملؿملشمصؿملفماظؾرملرموتضملؿربهم
غاضزملا،مومعـمغاحؿملةمثاغؿملةمطؾمعؿملؿاصزؼعملامُترمَلؿملِّدمظإلغلانمساٌامآخرمُتسملظمٔللمسػملؿملفمذيؿملعم

مأنمواو ميفماظؽملؾملاؼة، مارتأىمغؿملؿرملف موضد ماٌؿملؿاصزؼعملا،صظملاتماظغملؼملال. اظعملؿملامممؼؿشملػملبمز
م) مجذريمظألصالرقغؿملة م"ضػمْلب" معـمRenversementبضملؼملػملؿملة مغؿملؿرملف مأن ماظقاضح معـ مو .)

خاللمعقضظملفماظداسلمإديمواوزماٌؿملؿاصزؼعملا،مضدمىأمبدورهمإديمادؿضملؼملالمتضملؾريمجمازيم
آخر،مظؿؼملـؿملؾمومترملكؿملصمعامجيبمأنمؼؿلؿمبفمطؾمغعملدمجذريمظػملؼملؿملؿاصزؼعملا،موػقمصغملرةم

مُعؼمَلاثػملةم"اظعملػمْلب مصغملرة معـ ماظظملغملرة مػذه مادؿػملؾملؿ م مضد مؼغملقن مأن ماٌلؿؾضملد مشري معـ مو ."
دابعملة،موردتميفمدؿملاقمغعملدمعارطسمهلؿملفؾ.مومدؿضملرفمصغملرةم"اظعملػمْلب"ػاتف،معلارًام
مآخرمجدؼدًاميفمأرروحاتماٌظملغملرماظظملرغللمظقيمأظؿقدري،محقلمسالضةمعارطسمبؾملؿملفؾ.

مظػملؼملؿكؿملؾمو مظػملؿؼملـؿملؾمو متقزؿملػمأصالرقن مَؼَؾؼ ممل ميفمجمالمو األدشملقري،محمزملقرا
اٌؿملؿاصزؼعملاموحده،مبؾمظعملدمرالمطذظؽمجمالماظظملغملرماالجؿؼملاسل.مصظمللمػذاماجملالمأؼسملا،م
ماالجؿؼملاسؿملةم مأرروحاتف مسـ ماظدصاع مأجؾ معـ ماظضملؽملاصر، متػملؽ ماظظملؿملػمللقف ادؿضملؼملؾ

،م495واظلؿملادؿملة.مومأضربمعـالمؼؿؾادرمإديمذػؽملؽملاميفمػذاماظلؿملاق،مػقمعاموردميفماظظملعملرةم
.ميفمػذهماظظملعملرةمُؼَؾرُِّرمأصالرقنمزاػرةماظؿظملاوتموماظالعلاواةمبنيمةاجلمهوروةمعـمحماور

اظؾرملرميفماجملؿؼملع،مومؼضملؿربػامأعرامرؾؿملضملؿملامومضرورؼا،مالمجيبمتطملؿملرُيهمومالماٌلاسم
ميفم ماظؾرملر مػذا،مػلمأن معقضظملف مظؿدسؿملؿ مإظؿملؾملا مؼلؿؽملد ماظيتم ماظقحؿملدة م"ايفة" مو بف.

معغمل مو مأوضاسؾملؿ ماخؿالف مو ماالجؿؼملاسؿملتظملاضػملؾملؿ ماخؿالفمةاغاتؾملؿ ميف مطاٌضملادن مػؿ ،
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ماظظملؿملػمللق مْؼؼمَلِّػمُلؾمُلؿ مظػملقغملؿ، ٌُؤػػملقن ما ماظعملقم مسٔٔػملخملؿملذمٖلُة مضؿملؼملؾملا: مو ماظذػب،ممفأغقاسؾملا مبضملدن
واىؽملقدمواحملاربقنمْؼؼمَلِّذملػمُلؾمُلؿممبضملدنماظظملسملة.مأعاماظظملالحقنموماظزملؽملاعمومساعةماظؽملاس،م

اخؿالفماٌضملادنمومضؿملؼملؿؾملامغاجؿمسـمصعملدمَعـٖػملؾملؿممبضملدنماظؽملقاسمومايدؼد.موممبامأنم
مإديم ماظؾرملر متعمللؿملؿ مإدي مباظؽمللؾة ماألعر مسػملؿملف مؼغملقن مجيبمأن معا مأؼسملا مصذظؽ اظشملؾؿملضملة،
رؾعملاتماجؿؼملاسؿملةمعؿظملاوتةمومعؿؼملاؼزة.مإنماظؽملصملامماظشملؾؿملضمللمظػملضملاملمػقماظذيماضؿسملكمذظؽ،م
دد:مطؼملامأنماآلهلةمغظمللؾملامراضؿملةمسـمػذاماظقضعمومتؾارطف.مغعملرأمظػملظملؿملػمللقفميفمػذاماظزمل

مؼلؿشملؿملضملق ماظذؼـ مأوالئؽ مترطؿملب معزج مضد مخػملعملغملؿ، ماظذي مآ معؽملغملؿممن"...إن ايغملؿ
م.7،موماظزملؽملاعمبايدؼدموماظؽملقاسةباظذػب،مثؿمعزجمترطؿملبماىؽملدمومايراسمباظظملسمل

 "  ذجرة الفلسفة "  بني دوكارت و هودجر:  3.2

معلارهم مبداؼة ميف ماظظملؿملػمللقف مؼؽملشملػملؼ مأن ماظظملػمللظملة، مجمال ميف ماٌأظقف معـ ظؿملس
ماٌشملافميفما مبف مؼؽملؿؾملل مو ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ، ما مو ماُيػملؿ معزملدرػا مأصغملار مو مخقارر معـ ظظملػمللظملل،

اظؽملؾملاؼةمإديمإغرملاءمصػمللظملةمجدؼدة،مأصؾقتمُتقصػمبأغؾملامأمماظضملعملالغؿملةمايدؼـة.مومظغملـم
-9596)ذظؽمسػملكمعامؼؾدو،مػقمعامحزملؾممتاعامظػملظملؿملػمللقفماظظملرغللمرؼينمدؼغملارت،م

غا،مأنم"مأباماظضملعملالغؿملةمايدؼـة"،ممِلمؼرملرعميفموضعم.إنمتارؼخماظظملػمللظملةممُؼذطخملُر(م9650
ماًشملقاتماظضملاعةمٌؽملؾملفؾملا،مومملمَؼزمُلغم اظػملؾؽملاتماألوديمظظملػمللظملؿفماىدؼدة؛مومملمؼردؿ
مباظشملرؼؼماٌػملغمللمظألحالم،محلبمسؾارةمظلؿملفؼملقغدمصروؼد،م عظملاػؿملؼملؾملا،مإالمبضملدمأنمعٖر

ماظظملؿملػمللقفماظرملابميفموردتميفمدؿملاقمآخر.مومباظظملضملؾمصإنماألحالمماظـالثةماظيتمرآ ػا
مدٖوغفماظظملؿملػمللقفمسؽملؾملام9699عؽملاعف،ميفمإحدىمظؿملاظلمخرؼػمدؽملةم ،مطاغتمحلبمعا

بضملدمادؿؿملعملازف،معؽملؾَعماإلهلامماظذيمادؿعملكمعؽملفمصغملرةمعرملروعمتأدؿملسمصػمللظملةمجدؼدة،م
تلؿقحلمروحؾملامعـماٌؽملؾملجماظرؼاضل،مومتغملقنمعطملاؼرةمظؿعملاظؿملدماظرتاثماظظملػمللظمللماظلابؼ.م

ماظضملعمل متغملقن مػغملذا مبداؼةمو متغملقن مو ٌَُؿَكؿمٖلؾ، ما مرٔحؿ معـ مُؤظَدِت مضد ماظدؼغملارتؿملة الغؿملة
8اطؿرملافمررؼؼمصػمللظمللمجدؼدمظػملؾقثمسـمايعملؿملعملة،معؽملاعًامومحػملؼملٌا

. 

                                                                                                                   
7

 .995ص.مم-أصالرقنم:محماورةماىؼملؾملقرؼة.  -
م -8 مطؿابمنؿملبمبػملدي، مإدي مُغٔقؿملؾ ماألحالم، مهلذه مخالصة مسػملك ماالرالع مأجؾ مدارمم-.دوكارتعـ اظعملاػرة،

عملصملؿفمعامسػملؼمبذاطرتفمعـمػذهماألحالم.موؼؾدومعـم.مومضدمدونمدؼغملارتمبضملدممؼ36-33ص.ص.م-.9959اٌضملارف،م
خاللمعامطؿؾفميفمػذاماظلؿملاق،مأغفمطانمعؿظملائالمبؾملا،محؿملثماسؿربػام"مايدثماألطـرمأػؼملؿملةميفمحؿملاتفماظظملغملرؼة"؛م

مطاغتمباظؽمللؾ مُغرمٔلَرتمعسملاعنيمػذهممةوأغؾملا مايعملؿملعملة. موظػملؾقثمسـ مظػملضملعملؾ محؿملاتف مؼؽملذر مجضملػملف مأدادؿملا محاصزا إظؿملف
ماظظملؿملػمللقف،ميفمجمؼملقسةمأوٌؾؿملطؼملامدمماألحال مماظظملؿملػمللقفمغظمللف،ميفماظعمللؿمOlympia)ماوغؾملا (.مطؼملامهَدثمسؽملؾملا
ومظغملـمػذهماٌرةمباسؿؾارػامعـمبؽملاتمخقاررهمومتأعالتف،ميفمخػملقاتفماظظملغملرؼة.م ،مقال يف ادلنهجعـمطؿابفمملاظـاغ

حقلمػذاماٌقضقع،مدمؿملؾمإدي:م
- Marion, Jean Luc : La pensée rêve -t-elle ? Les trois songes ou l’éveil du philosophe.- in 

Questions cartésiennes, méthode et métaphysique, Paris, P.U.F., 1991. 

- Jama, Sophie : La nuit des songes de René Descartes.- Paris, Aubier, 1998. 
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ماألوديمٌرملروسفم ماظزعـ،ماألصقَل مغللمععمعرور ماظضملعملالغل، مأنمصؿملػمللقصؽملا ماظصملاػر و
،مُعضملػملؽملامأنماظضملعملؾماظظملػمللظملل،مومصارمعـماظداسنيمإديمإضزملاءماًؿملالمعـماظؿظملغملريماظظملػمللظملل

ضادرممبظملردهمسػملكمإدراكمايعملؿملعملة.مومظغملـمعقضظملفمػذامملمميؽملضملفمعـمأنمؼلؿدركميفمبضملضم
ماألحؿملان،مومُؼسملؿملػمأنمعـماٌلؿقلـمأنمُؼضملاَنممبايقاسمومباظذاطرةم.م

مخؿملاظلم معـمحقار مععملشملضملا مغلققمػؽملا مو مباظرملفرة. مإديمعقضقعممتـؿملؾماظظملػمللظملة غضملقد
مػؿمل ماألٌاغل ماظظملؿملػمللقف مبني مجري مدؼغملارت. مو متارؼخمدجر ميف م مدؼغملارت ماذؿؾملر ظعملد

ماٌضملارفم مبؾاضل مسالضؿؾملا مو ماظظملػمللظملة مٌاػؿملة م متضملرؼظملا ماضرتح مبأغف مغضملػملؿ، مطؼملا اظظملػمللظملة
اإلغلاغؿملةماألخرى،ماسؿؼملدمصؿملفمسػملكممتـؿملػملؾملامباظرملفرة.مومضدموردمػذاماظٖؿؼمِلـٔؿملؾميفمرداظةم

ماظظملؿملػمللقفمإديمعرتجؿمطؿابفم اظرداظةماظيتمأصؾقتمم،موػل(9644)ممبادئ الفلسفةطؿؾؾملا
صؿملؼملامبضملدمُترمَلغملخملُؾمععملدعًةمظؽملظملسماظغملؿاب.مومضدمجاءميفمػذهماٌعملدعةم:م"...مومػغملذامُؼؼملغملـم
متـؿملؾماظظملػمللظملةمطػملؾملامباظرملفرة:مُترملغملخملُؾماٌؿملؿاصزؼعملامجذوَرػا،موماظظملؿملزؼاُءمجذَسؾملا،موُترملغملخملؾم

ـُمرٗدػامإديماظضملػملقمماألخرىماظؾاضؿملة،ماألشزملاَنماٌؿظملرسةمسـماىذع.مومتػملؽماألشزملانمُؼ ؼمِلغمٔل
ماألخالقماظلاعؿملة،ماظيتم مومأسينمػؽملا مواألخالق. ثالثةمرئؿمللؿملةمػلماظشملبمواٌؿملغملاغؿملغملا

م.م9تؿشملػملَّبمعضملرصةمطاعػملةمبلائرماظضملػملقمماألخرى،مومتػملؽمػلمأسػملكمدرجاتماظغملؼملالم"
ماظظملؿملػمللقفماألٌاغلم مباظرملفرة،مملمُؼرِضممتاعا مأنممتـؿملؾمدؼغملارتماظظملػمللظملة مؼؾدو و

ؿملدجر،مإذماسؿربهمشريمطافمظػملدالظةمسػملكمعاػؿملةماظظملػمللظملة،مطؾِقثمسـماٌضملاصرمعارتـمػ
حعملؿملعملةماظقجقد.مومظؿملسمباألعرماًايف،مأنمخشملابمػذاماظظملؿملػمللقفمغظمللف،ماظذيمؼدسقم
مباإلحياءاتماظرملضملرؼة،موالمؼرتددميفم مومواوزػا،ممِيؿِزجمطـريا إديمتعملقؼضماٌؿملؿاصزؼعملا

ماظػملفقءمإديمادؿضملؼملالماألدشملقرة.
مػؿملدجر معارتـ مطؿابف"مساد مععملدعة ميف ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾمما هي ادلوتافزوقاإذن، مإدي ؟"،

اظدؼغملارتل،مُبطملؿمَلةممإشؽملائفممومتضملؼملؿملؼمدالظؿفم.مومررحمبزملددهمػذهماظؿلاؤالت:م"ميفمأيم
مخالهلام معـ مو ماىذوُر، مأيمأداسمتلؿؼملد معـ مو مَععملٖرػا؟ ماظظملػمللظملة مجذُور أرضمود

مظؽملؼملقػا ماظالزعؿني ماظعملقَة مو ماظضملزملارَة مطػملؾملا، ميفماظرملفرة ٌَِقُفقب ما ماظضملؽملزملر مػق معا مو ؟
األرض،موماألداسماظذيمؼدخؾمومحيؿملاميفماىذور،ماظيتمتدَسؿماظرملفرةمومتؽملؼملؿملؾملام؟م
أؼـمتعملؿملؿماٌؿملؿاصزؼعملامذاتؾملا،معؽملصملقرامإظؿملؾملامعـمأدادؾملا..."موأجابمصؿملػمللقصؽملامغظمللفمسـم

م"مػلماظيتمُترملغملخملؾماألرضموماألداسماظذيمتلؿعملرحقوقة الوجودتػملؽماظؿلاؤالت:مإنم"
مهٖدثمسؽملؾملام مطؼملا ماظظملػمللظملة، مظرملفرٔة مجذورا مبقصظملؾملا متؿطملذى معؽملف مو ماٌؿملؿاصزؼعملا، صؿملف

مدؼغملارتم.
ًٔشملذمَلابماظظملػمللظمللماهلؿملدجريي؟مغضملػملؿمأنم ومعامذامؼضملينمعظملؾملقمم"حعملؿملعملةماظقجقد"ميفما

م" مبأغؾملا مصػمللظملؿف موصػ مسػملك مطـريا محيرص مَطغمُلؾِّمفلسفة الوجودصؿملػمللقصؽملا، موأغؾملا ،"
قد".مومظغملـمػؿملدجرميفمحبـفمموتأعالتف،مومبضملدمعلارمصػمللظملةمتؾقثميفم"حعملؿملعملؿملةماظقج

                                                                                                                   
9 Descartes, René : Les principes de la philosophie.- Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 

Gallimard,1953.- p.p. 557-558. 
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ذاقمومرقؼؾمعـماظؿظملغملؿملؽموماظؿأظؿملػ،مُؼظملاجؽؽملاميفمغؾملاؼةماٌشملافمباظعملقل،مإنم"حعملؿملعملةم
ماظقجقدم مالغؾملائؿملة مبني مجذرؼا، مأغشملػملقجؿملا ماخؿالصا مػؽملاك مأن ميف متغملؼمُلـ اظقجقد"

المضؾملره؛مموحمدودؼةمماظغملائـماظؾرملري.مومػذاماالخؿالفماىذريمالمميغملـمغلؿملاُغفمو
مظطملؿملابم مظػملؼملقتمو مو مظػملضملدم مظػملظملؿملػمللقفمػلمعرادفمآخر مباظؽمللؾة ماظقجقد" إنم"حعملؿملعملة
ماظؿظملػمللػم ميف ماألصؾ م مػل ماٌضملؽملك مبؾملذا م مإغؾملا ماظقجقد. ماظيتمتػملػ موظػملضملؿؼمَلة اٌضملؽملك،

م ممبـابة مإغؾملا موماألرضواظؾاسثمسػملؿملف. ماظظملػمللظملة". م"ذفرة مسػملؿملؾملا ػؽملامماألرضاظيتمتؽملؼملق
ؼغملارتميفموصظملفم"ذفرةماظظملػمللظملة".مإغؾملاماألداسماظذيمػلماظضملؽملزملرماهلامماظذيمأشظملػملفمد

متسملربميفماألسؼملاق،م مو ممتؿد ماىذور مو مجذوُرػا، موتؿطملذىمعؽملف ماظرملفرة، مصؿملف تلؿعملر
متغملُؾرم مأن معا ماظرملفرة مظغملـ مو ماظؽملؼملق. مو معـمايؿملاة مٔظُؿؼمَلغملخملـماظرملفرة وتؿظملٖرعميفماألرض،

مُعل موحدػا، مبؾملا ماالػؿؼملام مإدي متؽملزملرفماٌؿملؿاصزؼعملا محؿك ماظؽمللؿملانموتؿملؽمَلع، محُفَب ٔدظة
سػملكماىذورمومسػملكماألداس،مومإغؾملامَظُؿِرٔدُؾماظضملزملارَةمطػملؾملا،موماظعملقَةمطػملؾملامإديماىذعمم

م.م10ومصروسف،مومالمتضملقدمعغملرتثةمباألداس،مأيم"حعملؿملعملةماظقجقد"

 عن ادُلَتَخوَّـل يف الفلسفة الكانطوة : .3.3

م مطؽملط مإعاغقؼؾ مصػمللظملة ميف مبادؿؼملرار محاضر ماًؿملال مإن مضػملؽملا (،م9714-9804)إذا
معام ميف مؼؿضملؿمٖلـ مو ماظلؾبمواضح مو مظالدؿطملراب. معدساة مذؽ، مبدون مػذا مضقَظؽملا دؿملغملقن
مٌام مأؼسملا مو مُعظملِررة؛ مسعملػملؿملة مصراعة مو مٔجدؼة معـ ماألٌاغل ماظظملؿملػمللقف مػذا مسـ غضملرصف
مجمالم ميف ماًؿملال مدور مسـ ماٌؾاذر مايدؼث مُغِدَرة معـ معؤظظملاتف، مجؾ ميف غالحصملف

مجم ميف مو ماإلبداع، مٔصغمْلَرةماالدؿغملرملافمو ماظرأي مػذا متِدَسُؿ مو مساعة. مبزملظملة ماٌضملرصة ال
ميفم ماًؿملال مدور مإبراز مأػؼملؾ مصؿملػمللقصؽملا مأن مسـ مايدؼـة، ماظطملربؿملة ماظظملػمللظملة ميف عؿداوظة
غصملرؼؿفمسـماٌضملرصة،مومملمُؼكزملِّصمهلذاماٌقضقعمومظقمصزملالمواحداميفمعؤظظملاتف،مومعام

مرتدِّدموخفقل.أطـرػا.مومحؿكماإلذارةماظضملابرةمإظؿملف،مطاغتمتؿؿمبرملغملؾمع
ماظؽمللؼم ميف ماٌضملرصة متغملٗقن ميفمدريورة ماًؿملال، مبف ماظذيمؼسملشملػملع ماظدور مأن مؼؾدو و
اظظملػمللظمللماظغملاغشملل،مُععمَلٖدْرمسػملؿملفمأنمؼصملؾمخظملؿملامَعٖرَتؿمِلذملـم:مأوال،مألنماًؿملالميفمحدمذاتفم
مثاغؿملا،مألنماظظملؿملػمللقفم مو مإديماظؿأوؼؾ. ميفمحاجة مدائؼملا ُعرمَلٖقشمومضؾابلموشاعض،مو

دمإخظملاءهمسؽملا،مبؾمومَؼضملؼمَلُدمإديمإجيأدمتربؼرمظذظؽ،مطؼملامغظملؾملؿمعـمػذهماظضملؾارةمغظمللفمؼؿضملؼمٖل
:م"إنمػذهماظعمُلِدَرةماظيتمميػملغملؾملاماإلغلان،مسػملكمنقد العقل اخلالصاٌعملؿشملظملةمعـمطؿابفم

ماظضملالضاتم مبني ماظؿأظؿملػ مو ماظؿزملقؼر مو ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ موسػملك ماظذػؽملؿملة، ماًشملارات ردؿ
م مو مَخظمٔللٌّ ٌّ مَص مػل معـمواألذؿملاء، مدائؼملا مدؿملؾعملك مو ماظؾرملرؼة. ماظؽملظملس مأسؼملاق ميف َعدُصقن

                                                                                                                   
10

.م97ذمل77ص.ص.مم-.9974ترذيةمحمؼملقدمرجب،ماظعملاػرة،مدارماظـعملاصة،مم-.ما ادلوتافزوقاػؿملدجر،معارتـم:م 
ومطذظؽماظرتذيةماظظملرغلؿملةمظؽملظملسماظؽملص

- Heidegger, Martin : Qu’est-ce que la métaphysique.- in Question I, Paris, Gallimard, 1968.- 

p.p. 31-32. 
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اظزملضملبمأنمغؽملؿزعمعـماظشملؾؿملضملةمأدرارماظغملؿملظملؿملةماظيتمترملؿطملؾمبؾملامػذهماظعملدرة،مومغضملرُضؾملام
م .11عغملرملقصةمأعامماألسني

ومإديمجاغبمػذهماظظملغملرةماظرائفةمسـمعغملاغةماًؿملالميفمصػمللظملةمطاغط،مػؽملاكمعقضػم
مَؼرُبزميفماظدراداتم مُعِكَؿػملػمبدأ ماظظملػمللظملة،مآخر مأنماًؿملالميفمػذه مَعظمَلاُدُه ايدؼـُة.مو

مأنمظفمسالضةم مدورمغرملؿملطموصضمٖلال.مطؼملا حاضرمبادؿؼملرارميفمذيؿملعمأجزائؾملا،مومظفمصؿملؾملا
جبؼملؿملعمُضُدَراتماإلغلانماٌضملرصؿملةماظيتمُتَقػملخملػمُلؾملاممغصملرؼةماٌضملرصة.مومظغملـمرشؿمأػؼملؿملةمػذام

شمللمٔخظمْلؿملةمومُتركمؼرملؿطملؾمصؿملفمعـماظدور،مؼؾدومومطأنماًؿملالمضدمأدخؾمإديماظؽمللؼماظغملاغ
مايدسم مسػملكم مُضِدَرة ماظضملعملؾمعـ مميػملغملف ماٌؽملؾعمظغملؾمعا مأظؿملسماًؿملالمػق ماظلؿار. وراء
ماظؿقاصؾمبنيم مظؿقعملؿملؼ ماظذيمالمشؽملكمسؽملف مأىلُر مأظؿملسمػق ماظرتطؿملبم؟ مو واالدؿؾاق
ما ظيتمايلادؿملةموماظظملؾملؿ؟مأظؿملسمػقماظذيمُؼعملدِّممظػملؼملعملقالت،مومظػملؼملؾادئماظعملؾػملؿملة،ماٌادَة

ترملؿطملؾمسػملؿملؾملا؟مأظؿمللتمػذهماٌعملقالت،مومتػملؽماٌؾادئ،مطاغتمدؿؾعملكمصارشة،مومبؽملاّءم
اصشملؽملاسؿملًامجمردًا،مظقالماًؿملالماظذيمُؼؽملِزُظؾملامعـممساءماظؿفرؼدماٌؿملؿاصزؼعملل،مإديمأرضم

م.12اظقضائع،محؿملثمتلاػؿميفماظؿغملقؼـماظظملضملػمللمظػملؼملضملشملؿملاتم؟
ماظغملاغشمل ماظظملػمللظملل ماظؽمللؼ ميف ماًؿملال مدور معقضقع معـ مععملقظةمو مدور مإدي مغؽملؿعملؾ ل،

م) معـماظشملرؼػمأنمAnalogie"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ" مو مغصملؾميفمغظملسماجملال. مباظؿأطؿملد، مصؽملقـ .)
مباظرتاثم ماظؽملعملدؼة، ماظظملػمللظملة معرملروع مُععملاَرغة مإدي مؼضمِلؼمَلد مسؽملدعا مصؿملػمللقصؽملا، مأن مػؽملا غذطر

ظؽملعملدؼةمباظٖؿؼمِلـٔؿملؾماظؿاظل:مإنماظظملػمللظملةماماظظملػمللظمللماظؿعملػملؿملدي،مصإغفمالمؼرتددميفماالدؿضملاغةم
اظزائظملة،مأومطضملػملؿممءباظؽمللؾةمظػملظملػمللظملةماظؿعملػملؿملدؼة،مػلمطضملػملؿماظغملؿملؼملؿملاءمباظؽمللؾةمإديماظغملؿملؼملؿملا

ماظظملػملؽ،مباظؽمللؾةمإديمسػملؿماظؿؽملفؿملؿ!
ماظرئؿمللل،ميفمعامؼؿضملػملؼمبأػؼملؿملةمدورمععملقظةم"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"ميفمصػمللظملةمطاغط،م إنمَعِرٔجضملؽملا

 ا، موالد ادلوتافوزوقو(François Marty) ػقمطؿاُبماظؾاحثماظظملرغللمصرغلقامعارتل،م
ممعند كانط، مدؽملة مأرروحةم9980اٌؽملرملقر ماألصؾ ميف مػق ماظذي ماظغملؿاب، مػذا ميف .

مصرحم مبؽملاء ميف م"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"، مععملقظة مبف متعملقم ماظذي ماظغملؾري ماٌؤظػماظدور مُؼِؾِرُز جاعضملؿملة،
 ،نقد العقل اخلاصاظظملػمللظملةماظؽملعملدؼة،مومخاصةميفماٌؤظظملاتماظغملاغشملؿملةماظؽملعملدؼةماظـالثة:م

ملعقل العملينقد ا ميفمتػملؽمنقد ملكة احلكم، مادؿضملؼملػملؾملا مؼغملرملػمسـمأنمطاغط مطؼملا .
م.13عرةم169اٌؤظظملات،محقاظلم

                                                                                                                   
11

 Kant, E. : Critique de la raison pure.- Paris, P.U.F., 1967.- p.153. 
12

 Wolff : étude du rôle de l’imagination chez Kant.- Thèse universitaire, Bibliothèque de la 

Faculté des Lettres de Rabat, sous le n° TL/577. 
نقد العقل حزملكمػذاماظؾاحثمسددماٌراتماظيتمادؿضملؼملؾمصؿملؾملامطاغطمععملقظةم"ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"،مابؿداءمعـمصدورمطؿابفمأ13

عرة.مومالحظمأنمطاغط،مطانمؼرملريمإديمععملقظةم"ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"،مبزملظملةمم169(،ممصقجدمأغؾملامتزملؾمإديم9789،)اخلالص
:مخاصةميفماٌعملدعاتمومايقاذلموماهلقاعش.مؼراجعميفمػذاماظزملدد

Marty,  François : l’analogie7 chez Kant, une  notion critique.- in Les Etudes 

philosophiques, Paris, P.U.F.,1989.- p.p. 455-474. 
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ومإذامطانمطاغط،مضدمادؿكدممععملقظةم"اظٖؿؼمِلـٔؿملؾ"مبغملـرة،مصإنماألػؼملؿمٖلةماظيتمخزمٖلزمَلؾملام
مصاظٖؿؼمِلـٔؿملؾم موحمدودة. مذظؽمغلؾؿملة معع متصملؾ ماٌضملرصة، ميفمهزملؿملؾ ماظذػؽملؿملة ماآلظؿملة هلذه

ميفمطقغفمرابشملةماحؿؼملاظؿملةممسؽملدهمال مؼؽملقزملر مدوُره ؼقصؾمإالمإديمختؼملؿملؽملاتمعؿكؿملػملة،مو
ماإلغلاغؿملةم ماٌضملرصؿملة موضُدراتؽملا مإعغملاغؿملاتؽملا مررؼؼ مسـ مغضملرصف م ممما ماغشملالضا مظؽملا، تلؼمَلُح
احملدودة،مبؿغملقؼـمتزملٗقرمتعملرؼيبمسؼملامالمغضملرصف،مبؾموسؼملامظـمغؿؼملغملـمأبدامعـمعضملرصؿف.م

ميفمتقدؿملعم دائرةمعضملارصؽملا،موظغملـميفمحدودمساملماظصملقاػرماظيتمتعملعمإنماظٖؿؼمِلـٔؿملؾمُؼظملؿملدغا
هتمحقادؽملا.مأعاميفمساملم"األذؿملاءميفمذاتؾملام"،مصإغفمالمَؼِلؼمَلَحمظؽملامإالمبربطمسالضاتم
عؿكؿملػملة؛مطؿزملٗقرغامسـماظضملالضةمبنيمآ،ماظذيمالممنػملؽمسؽملفمأؼةمعضملرصةمعؾاذرة،مومبنيم

ما مو مبؽملا، محيؿملط مو مصؿملف معاماظضملاملماحمللقسماظذيمدمؿملا مبعملدر معضملرصة مسؽملف مظدؼؽملا ظذي
متؿغملرملػمظؽملامزقاػُره.

ومحلبمطاغطمدائؼملا،مإنمتزملقٖرغامسـمآمؼلؿؽملدمإديمعضملرصؿؽملامبصملقاػرماظضملامل،موظؿملسم
مب معؾاذرة معضملرصة مبأمسكمفإدي متؿزملػ مػل مطأمنا مو مظؽملا، متؾدو ماإلهلؿملة مصايعملؿملعملة .

صملفمسؽملدماظؾرملرمدرجذملاتماظغملؼملال،مباٌعملذملارغةمععماظغملؼملالماحملدودموماظضملابر،ماظذيمغالح
،ملويفماظضملامل.مومسؽملدعامغعملقلمإنمآمباظؽمللؾةمظػملضملامل،مػقمطاٌؿؽملاػلمباظؽمللؾةمظالعؿؽملاػ

صإنمػذهماٌعملاربةمسـمررؼؼماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ،مالمتسملؿملػمذؿملؽامإديمعضملرصؿؽملامباظشملؾؿملضملةماإلهلؿملة،مإذم
ا مقدمة لكل موتافزوق،معـم57ػذهماٌضملرصةمتصملؾمجمؾملقظةمظؽملامإديماألبد.مغعملرأميفماظظملعملرةم

:م"مظؿملسمعـماٌضملعملقلمومالمعـماٌرملروعمأنمغأعؾميفمعضملرصةمأيمذلءمميكن أن تصري علما
ماظؿفربةماٌؼملغملؽملة،مومظؿملسمعـماٌضملعملقلمومالمعـماٌرملروعمأنمغٖدٔسلم متؿؿملُقفمظؽملا أطـرممما

م.14اعؿالَكمأدغكمعضملرصةمباظرمللءماظذيمغلػملؿمأغفمظؿملسمعقضقسامألؼةموربةمممغملؽملةم"
طقنمضدرةماإلغلانمسػملكماظؿكؿملؿملؾموماظٖؿؼمِلـٔؿملؾمتلؿشملؿملعممومظغملـماظظملؿملػمللقفمالمؼؿملأسمعـ

مصاظؿظملغملريمبادؿضملؼملالم ماإلغلاغؿملٔة. ماٌضملرصة ماظيتمتؽملؿزملبمأعام ماظغملأداء ماظضملعملؾة مػذه ختشملل
آظؿملةماظٖؿؼمِلـٔؿملؾمػقماإلعغملاغؿملةماٌؿاحةمظإلغلان،مطلمؼؽملرملئ،ماغشملالضامعـمعضملارصفمسـمساٌفم

وماٌقضقساتماٌؿملؿاصزؼعملؿملة.مإنماظػملفقءماحمللقسموماٌرئل،مخشملابًامسـمساملماٌضملعملقالتمم
مصغملؿملػم متؽملاػؿملف. مو ماإلغلاغل ماظضملعملؾ مؼغملرملػمسـمحمدودؼة ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾمحلبمطاغط، إدي

ظظملغملرمُعؿؽمَلإهمأنمؼؿقدثمسؼملامؼؿفاوزه،مومسؼملامظؿملسميفمعؿؽملاولمُضُدَراتفماٌضملرصؿملةم؟مملؼؿأت
إلثؾاتموجقدممبالدلول الوجودييفماغؿعملادمعامُؼضملَرفميفماظظملػمللظملةممفوالمؼرتددماظظملؿملػمللق

آ،مألنمػذاماظدظؿملؾمؼؿأدسمسػملكمػذاماظؽملقعمعـماظؿؼملـؿملؾ،مومعضملػملقممأنمدؼغملارتمطانم
.مومعـماظشملرؼػمأنماالغؿعملادماظغملاغشمللمهلذاماظدظؿملؾ،مةضدمادؿضملؼملػملفميفمتأعالتفماٌؿملؿاصزؼعملؿمل

ماظلؿملاقم:"إنماظقػؿماظذيمجيضملػملؽملام مظغملاغطميفمػذا ؼلؿؽملدمبدورهمسػملكممتـؿملؾمآخر.مغعملرأ
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ممغملـمصغملرؼًامومطأغفمعقجقدمواضضملؿملا،مػقمطقػؿماظؿاجرماظذيمؼصملـمأغفمؼؽملؼملِّلمغضملؿربمعامػقم
م.15َثرَوتفمبإضاصةمبسملضملةمأصظملارمإديمحلابف"

 !عندما تستوقظ الفلسفة يف ادلساء للتأمل يف أحداث النهار .3.4

مبادئ (،مسؾارةمعرملؾملقرة،موردتميفمطؿابفم9839-9770ظػملظملؿملػمللقفماألٌاغلمػؿملفؾم)
ُؼعمَلدِّممتزملقؼرًامجمازؼَامذيؿملال،مَؼضملِرضمعـمخالظفمعظملؾملقَعفماًاصمم.مصؿملؾملافلسفة احلقوق

ظشملؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،موماظطملاؼةماٌـػملكمعؽملؾملا.متعملقلمػذهماظضملؾارةمعامعضملؽملاه:م"إنمرائرم
عؽملريصا،مإهلةمايغملؼملة،مالمَؼقػملخملؼميفماظظملسملاء،مإالمسؽملدعامتطملُربماظرملؼملسمومُؼكؿملُِّؿماظصملالمم

(،مطؼملامغضملػملؿ،مػقمادؿمإهلةماظضملػملؿمومايغملؼملة،ميفمMinerveسػملكماظقجقد".موم"عؽملريصا"م)
م"أثؿملؽملا"،) ميفمأدارريماإلشرؼؼماإلهلة ماظعملدمية،موتعملابػملؾملا (.مAthénaاألدارريماظروعاغؿملة

مأعامرائرػاماٌرملؾملقرمصؾملقمعـمصزملؿملػملةماظؾقم،مومعـمخزملائزملفمأغفمالمؼشملريمإالمباظػملؿملؾ.
مخال معـ مإظؿملؽملا مإؼزملاَظؾملا مػؿملفؾ ماظيتمأراد ماظظملغملرَة مظضملٖؾ مأنمو مػل ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ، مػذا ل

مؼغملقنمبشملائرم"عؽملريصا"،مصغملالػؼملا،م اظظملؿملػمللقف،ميفمبضملضمساداتفمسػملكماألضؾ،مأذؾفمعا
مغرملاُرفمإالمسؽملدعامُؼكؿملِّؿماظصملالممسػملكماظغملقن.مومؼؾدومأنم اظظملؿملػمللقفموماظشملائر،مالمَؼغملـُُر

ٌُؽملٔؿجموماهلادئ،مصظملؿملفمُتؿاحمُصَرصم اظؿأعؾماظػملؿملؾمباظؽمللؾةمظػملظملؿملػمللقف،مػقمصرتةماظؽملرملاطما
مواظؿظملغملريماٌؿأغلموماظضملؼملؿملؼ،ميفمعامحدثمعـموضائعمأثؽملاءماظؽملؾملار.

ومغصملـمأنمػؿملفؾ،مخاللمػذاماظٖؿؼمِلـٔؿملؾ،مإمنامُؼقٔحلمإظؿملؽملاممبامػقمعؿقاترمسـماٌضملرصةم
ماالغرملطملاالتماظؿملقعؿملةم معـ ماإلعغملان، مضدر ماظؿقٗرر مإدي ماٌؿملَؾ مرؾؿملضملؿؾملا معـ مبأن اظظملػمللظملؿملة،

األحداثموماظقضائعماٌأظقصة.مومأغؾملاميفمصرتاتمعضملؿملؽملة،ممواٌؽملظملضملؿملةماٌؾاذرة،مومعـماِدر
مشاؼةم مبأن مُؼَذطخملُرغا مطؼملا ماظصملؾ. ميف مواٌغملقث ماالغزواء متظملسملؾ مو مغظمللؾملا، مسػملك تؽملغملؼملش
اظظملالدظملة،معـموراءماختاذمػذاماٌقضػماٌرَتؼِّثمواهماألحداثمومػلميفمسؽملظملقاغؾملا،مػلم

دالالتؾملاماظضملؼملؿملعملة،مبضملدعامتؿقصَُّرماالغؿصملارمحؿكمتؽملفػمللماألعقر،مومختؿؼمٔلرماظؿلاؤالتمسـم
م.16سؽملؾملاممسؽملاصرمطاصؿملة،متلاسدمسػملكمادؿؿملضملابؾملامومتـػملؾملامومادؿكالصماظضمٔلربمعؽملؾملا

ومضدمأسَفبمػذاماظٖؿؼمِلـٔؿملؾماهلؿملفؿملػمللمظشملؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،ماظظملؿملػمللقفماظظملرغللم
مظقيمأظؿقدريم) متقزؿملظملفميفمدؿملاقمضرؼبمعـم9990-9998اٌضملاصر مأساد مو (،مصادؿضملاره

ول،مدضملكمعـمخالظف،مإديماظغملرمِلٔػمسـمجقاغبمأخرىمعـمرؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،ماأل
شريمتػملؽماظيتمخُتٗصمسالضاتؾملامباألحداثماإلغلاغؿملةماظؿملقعؿملةماظضملادؼة.مظعملدمضزملَدمأظؿقدريم
مباظضملػملقم،م ماظظملػمللظملة متقضؿملحمسالضة مإدي ماظذطر، ماظٖؿؼمِلـٔؿملؾماهلؿملفؿملػمللماظلابؼ مادؿكدام عـ

ماالطؿرمل معـ مػذاموعقضػماظظملػمللظملة مذػبميف مضد مو ماظضملػملؼملؿملة. ماٌؿملادؼـ ميف ماىدؼدة اصات
االواه،مإديمأنمعـمرؾؿملضملةماظظملػمللظملةمأؼسملا،مأنمالمتلؿؿملعملظمإالمبضملدماغعملسملاءمصرتةمزعؽملؿملةم
مزوالمم مبضملد متؽملرملط م"عؽملريصا"، مايغملؼملة مرائر معـؾ مصؾملل مجدؼد. مسػملؿ معؿملالد مسػملك طاصؿملة
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مأ مؼدسؿ مإٓغؼملا ماظظملؿملػمللقفمػؽملا مو ماألحداثماظضملػملؼملؿملةماىدؼدة. مسـمغؾملار ماظرملؾملرية رروحؿف
سالضةماظظملػمللظملةمباظضملػملؿ:م"إنماظظملػمللظملةمظؿمللتمسػملؼملا،مومػلمتأتلمدائؼملامعؿأخرةمسـماظضملػملؿم
اظذيمأثارػامبظملرتةمضدمتشملقلمأومتعملزملر.مذظؽمألنماآلثارماظيتمختػملظملؾملاماظـقراتماظضملػملؼملؿملةميفم
محؿكم موضتمطافمؼضملعملؾؾملا، مإدي مصؾمللمهؿاج محؿملؽملؾملا، مُتدَركميف مال ماظظملػمللظملل، ايعملؾ

مم.17غظمللؾملامظزملؿملاشةمردودماظظملضملؾ"مئتلؿشملؿملعمتؾملؿملؿمل

 . الفلسفة حَلَبة للصَِّراع الدائم 3.5

وسـمأظؿقدريمأؼسملا،مغعملقلمإنماظظملغملرةماظؽملازؼملةمٌرملروسفماظظملػمللظملل،متؿػملكصميفماظلؤالم
ميفم مو ماالجؿؼملاسل؟... ماظؿطملؿملري مسؼملػملؿملة ميف متلاػؿ مأن مظػملظملػمللظملة مميغملـ مطؿملػ اظؿاظل:

محماوالتمأد مػل مو مسؽملف. مظإلجابة مسـمحماوالتمعؿقاصػملة ماٌشملاف، مغؾملاؼة ظملرتميف
معـماظزمٗلَقرم مصؿملسملَا غصملرؼةمجدؼدةمحقلمرؾؿملضملةماظظملػمللظملة،مادؿـؼملرماظظملؿملػمللقفميفمترملؿملؿملدػا
مُؼضملَرفمسؽملفمعـممٔحِرصمطؾريمسػملكمتدضؿملؼمعظملاػؿملؼملف،م اجملازؼةموماظٖؿؼمِلـٔؿملالت،مرشؿمعا
مإثار ماظٖؿؼمِلـٔؿملالت متػملؽ مأطـر مظضملؾ مو ماإلؼدؼقظقجل. ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ ما مذقائب معـ ة،موتشملؾملريػا

دائؿمبنيماٌذاػبموماظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملة.مومالمذؽممحبَلَبِة صراٍعمتـؿملػملُُفمجماَلماظظملػمللظملةم
يفمأنممصؿملػمللقصؽملامملمؼغملـمأٖوَلمعـمادؿضملؼملؾمػذاماظؿرملؾؿملف.مصعملِؾػمَلفمَسٖؾرممطاغط،ميفمععملدعةم

ماظظملغملرنقد العقل اخلالص،  مغظملس مصرؼدرؼؽمةسـ مخقارر مو مأصغملار مأن مطؼملا .
م(،محقلم9900-9844غؿملؿرملف،) مذاتف،مومخاصةمإرادة القوةعظملؾملقم ،متلريميفماالواه

سؽملدعامتؿؾؽملكمصغملرةمأنمزاػرةماظزملراعمتؾملؿملؼملـمطػملؿملامسػملكمايؿملاةموماظظملغملر.مطؿبمغؿملؿرملفميفم
موأظطملازه؟مإغفم ماظضملامل...،مومحالمىؼملؿملعمأدراره مهلذا ماظزملدد:م"ػؾمترؼدونمامسا ػذا

م.18إرادةماظعملقةمومالمذلءمآخرمشريػا"
اظظملػمللظملةمطؼملؿملدانمظػملزملراع،مؼؿؼملؿمٖلزمسـمشريهمبرملغملؾمعػملظملتمومظغملـمخشملابمأظؿقدريمسـم

ماجملازؼةم ماظزملقر ماظٖؿؼمِلـٔؿملالتمو معـ مدػمللػملة مبقادشملة ماظزملراع مػذا مُؼرمَلكُِّص مصؾملق ظػملؽملصملر.
.مإغفمؼؿقدثمبادؿؼملرارمالسوادوةومماحلربوةوممالعسكروةهؿملؾمذيؿملضمُلؾملامإديماٌؿملادؼـم

سـماظؿعملدممواالغؿزملار،مسـمجؾؾملاتماظعملؿالميفماظظملػمللظملة،موسـماهلفقمموماالغعملسملاض،مو
مايدود،مومسـم واظؿعملؾملعملرمواهلزمية،مومسـماحؿاللماٌقاضعمواطؿلاحماٌؿملدان،مومردؿ
ماٌؿظملفرات،م مو ماألدػملقة مسـ مو مواألسداء، مايػملظملاء مسـ مو ماظؿغملؿؿملؽ، مو اإلدرتاتؿملفؿملذملة

مم.19وسـماالغعملالباتمواالدؿؿملالءمسػملكمايغملؿ،مومسـماًسملقعموماهلؿملؼملؽملة،ماخل...
ماجملؼمل مػذه مبظملسملؾ متارؼخمو مؼؿقٓقل مايربؿملة، مواٌزملشملػملقات ماٌظملاػؿملؿ معـ قسة

اظظملػمللظملة،مإديمتارؼخمصراعمغصملريمالمؼؿقضػ،مُتؾملؿملؼمٔلـمصؿملفماظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملةماىدؼدة،م

                                                                                                                   
ماٌقضقع،مُؼؼمِلغمٔلـماظرجقعمإديم"مسؽملاصرمظؽملصملرؼةميفماظظملػمللظملةمسؽملدمظقيمأظؿقدم17 ري"،مظػملؼملزؼدمعـماظؿظملاصؿملؾمحقلمػذا

 .1001،مدارماٌدارس،ء،ماظدارماظؾؿملسملاالثالثة ةحوار الفلسفة و العلم و األخالق مطالع األلفوضؼملـمطؿابؽملام:م
18

 Nietzsche, F.: La volonté de la puissance.- Paris, Gallimard,1940,Tome 1.- p.216. 
19 Badieu, Alain : Qu’est-ce que Louis Athusser entends par philosophie.- in politique et 

philosophie, dans l’œuvre de  Louis Athusser, ouvrage collectif, Paris, P.U.F. , 1993.- p. 29. 
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سػملكماألذغملالماظظملػمللظملؿملةماظيتمطاغتمدائدةمعـمضؾؾ،مأومتضملقدماألذغملالماظظملغملرؼةماظعملدميةم
ماظزملراعماظدائؿ،م موػذا مظغملـميفمثقبمجدؼد. مإالمسـمادؿؾدالمإديماهلؿملؼملؽملة،مو المُؼلظمٔلر

ػؿملؼملؽملةمصػمللظملؿملةمبأخرى.مومطأغؽملامػؽملاميفمعؿملدانمهدثمصؿملفم"اغعملالبات"معلؿؼملرة،مُتؿداولم
ممٖساهم معا مغرملؾملد مطأغؽملا مو مباظٖؿؽملاُوبمبنيماالواػاتماألدادؿملة. ماظظملػمللظملؿملة ماهلؿملؼملؽملة صؿملؾملا

م ماظظملػمللظملة مجماَل موبؿؼملـؿملػملف مظألصالرقغؿملة. ماٌلؿؼملر مباظعملػمْلٔب مجمازؼًا، مِة صراٍعحبَلَبغؿملؿرملف
مضدموضعماظػملؼمللاتماألخرية،م مبنيماٌذاػبمواظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملة،مؼغملقنمصؿملػمللقصؽملا دائؿ

إن الفلسفة يف نهاوة ادلطاف سػملكمصؿملطملةمأرروحؿفماظؽملؾملائؿملةمحقلمرؾؿملضملةماظظملػمللظملة:م"
".مومؼؾدومأغفمملمَؼضملٔدلمسـمػذهماألرروحةمضط،مهي صراع ربقي على ادلستوى النظري

م.20،ماٌؽملرملقرةمبضملدموصاتفادلستقبل ودوم رووالاتؿملة،محلبمعامجاءميفمدريتفماظذ

 :ادُلَتَخوَّـل يف اخِلطـَاب الفلسفي، َدوُره و قومته   .4

مضؿملؼملؿفم مسـ مو ماظظملػمللظملل، ًٔشملذمَلاب ما ميف مبأصؽملاصف ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ ما مدور مسـ ماآلن غؿلاءل
أنمماٌؽملشملعملؿملةموماٌضملرصؿملة.موميفمػذاماظزملددمغعملقلمإغفمعـمعؽملصملقرماظظملػمللظملةمإديمذاتؾملا،مؼؾدو

مػقمُؼلؿِدَسكمصعملطمألداءم ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمبأذغملاظفميفمخشملابؾملا،مدخؿملؾمسػملؿملؾملا،مومإمنا ما حسملقر
معـماظقاضضملؿملةم مغقسًا ماظظملػمللظملؿملة،موإطلابؾملا مايعملائؼ متضملػملؿملؼملل،مؼؿقٖددميفمتؿمللريمصؾملؿ دور
ماظقاضعم معـ ماٌلؿقحاة ماألعـػملة مو ماحمللقدة، ماظزملقر م مادؿـؼملار مخالل معـ واٌزملداضؿملة

ماإلغلاغلماٌػملؼملقس.
ٌَُؿَكؿمٖلذملؾميفماًشملابماظظملػمللظملل،مُعَقٖجفمأدادًامإديمأوالئؽماظذؼـمُؼظملرَتضممإن ادؿضملؼملالما

مظقمطانماظؿكاربمجيريمبنيم مو م مبأدرارػا. مطاصؿملةمباظظملػمللظملةمو مدراؼة أنمظؿمللتمهلؿ
ٌَُؿَكؿمٖلذملؾم اظظملالدظملةموحدػؿ،مألعغملـماالدؿطملؽملاءمسـمذظؽممتاعا.مإنماظطملاؼةمعـمادؿضملؼملالما

عـماظزملضملب،متؾػملؿملطملؾملاممو،ماظيتمؼؾدتشخوص األفكار الفلسفوةػلميفمغؾملاؼةماٌشملاف،م
بغملؿملظملؿملةمجمردة،مإديماٌؿؼملرغنيماٌؾؿدئنيميفماظؿظملػمللػ،مومتعملرؼؾؾملامظػملضملعملقلماظيتمملمتأظظملؾملام
مإديم مُؼؽمللُؾقنمسادة ماظذؼـ معـماظظملالدظملة ماظرأي،مػؿ مأشػملبماٌداصضملنيمسـمػذا مو طـريا.

مدؼغمل مأردشملق، مأصالرقن، معؽملؾملؿ: مو ماظضملعملالغؿملة، م...،ماظؽملزسة مالؼؾؽملز مو مدؾؿملؽملقزا، ارت،
فصل وعقضػمػؤالءمذيؿملضملا،مالمخيؿػملػمطـريامسـماٌقضػماظذيمسٖؾرمسؽملفمابـمرذد،ميفم

مػقمادلقال معا معؽملؾملا ماظؿزملدؼؼ مررق مأن مو ماظؿزملدؼؼ، ميف معؿظملاضػملة ماظؽملاس مرؾاع م"إن :
ًٔشملذمَلابؿملةموماىدظؿملة،مومعؽملؾملامعامػقمٔظكاٖصؿؾملؿمومػلماظربػاغؿملة م.21ظضملاٖعٔؿؾملؿموػلما

مظ ميفماظلؽملقاتم غملـو مَتَفٖدَد مضد ٌَُؿَكؿمٖلذملؾميفماًشملابماظظملػمللظملل، ما مبإذغملاظؿملة االػؿؼملام
اظضملرملرماألخرية،مومزؾملرتمدراداتمحدؼـةمحقهلا.مومضدمداسدمذظؽمسػملكمبػملقرةمرأيم
آخرمُعطملاؼرمؼرىميفمايعملؿملعملةماظيتماسؿادتماظظملػمللظملةمسػملكمغلفؾملامحقلمخشملابؾملا؛موميفم

ٌَُؿ َكؿمٖلذملؾ،مغقسًامعـماالخؿزالموماظؿؾلؿملط.مومَعظمَلاُدمػذامعقضػماظؿؿملارماظضملعملالغلمسؼملقعامعـما
                                                                                                                   
20

 Athusser, Louis : L’avenir dure longtemps.- Paris, Stock/IMEC, 1992.- p.161. 
21

م.59-39ص.ص.م-.9983اٌضملارف،،مدارمةاظعملاػرم-ابـمرذدم:مصزملؾماٌعملال...،مهعملؿملؼمحمؼملدمسؼملارة.  
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ٌَُؿَكؿمٖلذملؾميف ما ممتـؿملؾ،مماظرأيمأنمحسملقر مو مأعـػملة مو م مأدشملقرة معـ ًٔشملذمَلابماظظملػمللظملل، ا
موجقدم متغملرملػمسـ مأسراضمداظة، مَأَعاراتمو مباألحرى مػق مإمنا مجماز، مو وادؿضملارة

مَتَقٗتذملرميفمبؽملؿملةمعرملروعماظظملؿملػمللقف ٌَُؿَكؿمٖلذملؾممثطملَراتمومعغملأعـمَضضمِلػمو ما ذاتف.مصادؿدساء
مطقغفم مغصملرؼا،مرشؿ مؼضملفزمسـمتربؼره مدسؼملفممبا ماظؽمللؼماظظملػمللظملل،مو مؼأتلمظؽملفدة إمنا

ماظذيمؼؿؾاد ماٌـالماظؾارز مو مظؾؽملائفموممتادغملف. م"غصملرؼةممرضرورؼا م إديماظذػـمػؽملا،مػق
مػذهم متربؼَر مإن مسؽملؾملا. مايدؼث مدؾؼ موضد ماألصالرقغل، ماظظملػمللظملل ماظؽمللؼ ميف م اٌـؾ"

صملرؼة،موماظدصاعمسؽملؾملامسعملػملؿملامومعؽملشملعملؿملا،مملمؼغملـمُعؿؿمللِّرامظػملظملؿملػمللقفممتاعا،مممامجضملػملفماظؽمل
ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمطقدؿملػملةمظػملؿربؼرموماإلضؽملاعمصعملط،مبؾمومؼؿؾؽمٖلاهموُؼدٔعففميفم المؼػملفأمإديمادؿضملؼملالما
صؼملؿملؿمخشملابف،مبؾمومالمؼغملادمُؼظملرِّقمبؿملؽملفمومبنيماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملةماظيتمُؼضملرِّفمبؾملا.مومظعملدم

مضملفمذظؽ،مطؼملامغضملػملؿ،ميفمطـريمعـماٌظملارضاتموماٌقاضػماظؽملصملرؼةماٌؿؽملاضسملة.أوض
مايعملؿملعملةم مأغف مؼضملؿعملدون معا مظؿعملرؼب ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ، ما مادؿضملؼملال مإدي ماظظملالدظملة مىقء إن

مُت مخشملاباتؾملؿ مجيضملؾ معامبضملؿملؽملؾملا، ميف مؼؿفػملؿملان ماظؿقتر، ماالضشملرابمو معـ مأذغملاال ضملاغل
اظذيمؼلضملقنمإديمإضاعؿفمواظؿدظؿملؾممميغملـمعالحصملؿفمعـمتأرجحمبنيماظؿرملابفماٌظملرتض،

سػملؿملف،م)سؽملدمأصالرقنمعـال:ماظرملؼملسم=ماظؽملقر=مايعملؿملعملةم=ماًري(؛موبنيماالخؿالفم
مهلام مواضضملؿملة مسالضة مصاظرملؼملسمال مسػملؿملف: ماظعملظملز مسؾـا محياوظقن ماظذي ماظزملارخ، اظقاضضملل
ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمػؽملامؼعملقممبدورمٔجلرمذػين،مسـمررؼعملفمُتؾ ذلمبايعملؿملعملةمومالمباًري.مومطأنما

ميفم مظغملؽملؾملؿ مو موجقده، ماظظملالدظملة مؼظملرتض معا مدمق مايدود مٔظضملؾقر مدؿملزؼظملؿملة ُعقاوالت
متزمَلٗقرم متغملقؼـ موسـ موصظملف، مسـ مٔبضملفزػؿ مسػملكماألضؾ، مضؼملؽملؿملا مؼضملرتصقن، اظقضتمذاتف
معـمجمردم مصؿملؽملشملػملعملقن م مأحؿملاغا، مُؼطملأعروُن م مواظظملالدظملة مسػملؿملف. ماظؿدظؿملؾ مو عػملؼملقسمسؽملف،

ومتشملاُبؼمبنيمررصني،مأحدػؼملاممُهووَّةؿمبقجقدموعؿكؿملػملة،مإديماظؿلػملؿملمةسالضاتماصرتاضؿمل
عـمساملمآخرمشؿمليب،مأومضدمؼغملقنمعـمإبداعممل،موماظـاغلعـمساملمرؾؿملضمللمواضضمللموإغلاغ

ماظؾرملر،موظغملؽملفمععمتعملادمماظزعـ،مأصؾحمساًٌامُعظملاِرضَا.مةثعملاص

ممخامتة

ٌُؼمِلغمٔلـم ما ماالدؿكالص مصإن ماظلابعملة، ماظؿقػملؿملالت مو ماظؽملؼملاذج ميف ماظؽملصملر مإعضملان بضملد
ًٔشملذمَلابم ما مصؼملؿملؿ معـ ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ ما مأن مػق ماظقضت، مغظملس ميف مبف ماًؿؿ مو مبف، اًروج
مهلذام مميؽملح مػق مو مظف. ماٌؽملؿفة ماظضملؽملاصر ماظضملؼملػملؿمٖلاتمو معـ مو مُعغملقِّغاتف، معـ مو اظظملػمللظملل

ًٔشملذمَلابمإعغملاغؿمل االغظملؿاحمسػملكمخشملاباتمأخرىمأدبؿملةمومصؽملؿملةمومذضملرؼة.مإغفمطؼملامؼعملقلممةا
م ماٌضملاصر، ماظظملرغلل ماظظملغملرماظظملؿملػمللقف مأبضملاد معـ مبضملدَا مؼرملغملؾ مأصؾح مضد مرؼغملقر، بقل

 .22اظظملػمللظملل
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ومعـمخاللماظؽملؼملاذجماظيتمسرضؽملاػا،مغػمْلؼمَلُسمسـمطـبمأنماظظملػمللظملة،مسػملكماظرشؿمعـم
مسػملكم مواظؿدظؿملؾ مضسملاؼاػا متربؼر مسػملك موحرصؾملا مخشملابؾملا، مظضملعملػملؽملة ماٌؿقاصؾ دضملؿملؾملا

مظػملؼملضملاؼريماٌؽملشملعملؿمل متصملؾمععمذظؽ،محاعػملةميفةأرروحاتؾملا،موصعملًا مثؽملاؼاػا،مبضملسملَام،مصإغؾملا
ماظعملؾؾمسعملالغل.مظعملدمُؤظَدتماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملةمعـمَرٔحؿماظظملغملرم عـمآثارموروادبمعاضؿملؾملا
مظغملـم مو مُعلؿعملال. مو مُعؿؼملؿملِّزا مذغملػملتمخشملابا مو مباظؿدرؼج، ماغظملزملػملتمسؽملف مو األدشملقري،

وماظؿكؿملؿملؾ،ممةحؽملؿملؽملؾملامإديمعاضؿملؾملامالمؼزالمؼضملاِودػامبادؿؼملرار.مطؼملامأنمسؽملاصرماألدشملقر
مضدمُيفممملمتؿقضػ ماظظملػمللظملل، مظػملظملغملر ماٌقضقساتماألدادؿملة ماظؿدخؾميفمتغملقؼـ مسـ أبدا
موحدؼـُف.
مالمؼضملينمم مصؾملذا ًٔشملذمَلابماظظملػمللظمللمعغملؾقتًا، ما ماألدشملقريميف ٌَُؿَكؿمٖلذملؾمو ما مبدا مإذا و

ًٔشملذمَلاباتم باظسملرورةمأغفمَعؿملِٓتممتاعا.مصؾملقمالمَؼغمُلٗػمسـماظصملؾملقرموماالخؿظملاء،مميفمأشػملبما
ًٔشملذمَلاباتماٌضملاصرةمذاتؾملا.موظضملٖؾممعؿملزةمػذهماألخرية،ماظظملػمللظملؿملة،مومالمغل ما ؿـينمعؽملؾملا

ماظظملػمللظمللماظؿعملػملؿملديمعـم ماظضملعملؾ مطان مظغملؾمعا ماالسؿؾار مرد معـ مملمتضملدمختَفؾ ػلمأغؾملا
ميفمثؽملاؼام ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ، ما مطانمادؿؼملرار مورمبا ٌَُؿَكؿمٖلذملؾ. معـمأصؽملافما مؼؽملؾُذه مو مُؼعملزمٔلؿملف ضؾؾ،

مغرملؿملشمل ماظظملػمللظملل، ًٔشملذمَلاب ماًماا مبايؿمَلِقٖؼةمءظملايف ًٔشملذمَلاب ما مػذا مُؼؼمٔلٗد ماظذي مػق ،
ممم.23وبايقاصز؛مبؾممبامجيضملػملفمأحؿملاغا،مؼَؿظمَلٖؿذملُؼمسـمحملاتمإذراضؿملةمومإبداسؿملةمرائضملة
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