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"إنمعومتػرضفماٌدرديمعـمأخالقمومعؾودئمضقؿقيم
وتعؿؾ مسؾك متردقكف ،مجيعؾـو مغؽؿلى مثؼوصيم
دطققيمؼلقدػوماالبؿذالموبالدةمماظعؼؾ "...م
ف.غقؿشف:مإغلوغلمعػرطميفمإغلوغقؿف .م

كانط...تفلسف بدل فلسفة:
تؾدو معفؿي متدرؼس ماظػؾلػي معـ ماٌفوم ماظشوضي ماحملػقصي مبوٌكورر مإدي مدرجي مأغـوم
غعؿرب متدرؼلفو ممبـوبي معغوعرة مؼرتاوح مأصؼفو مبني مايضقر مو ماظغقوب ،مبني ماظذاطرةم
واظـلقون،مظؽـمػذهماظصعقبيمالمتؼػمبوظـلؾيمإظقـومسوئؼومأعوممإعؽوغقيمهؼؼفو،مطؿودةم
ؼؿؿمتعؾقؿفومداخؾمعمدلوتـوماظرتبقؼي.موحدػوماظػؾلػيممتـحمظـومصرصيمعغودرةماألصؾ،م
وماظعقدةمإظقفمعرةمأخرى،محبـومسـفمبؽقػقيمعغوؼرةمهؿؾماخؿالصفوماىذري،مإغفوم
ترصضماإلضوعيموماٌؽقث،متـؿػضمضدماألحؽومماظقثقضقيموماىوػزة،مإغفومدػرمدائؿم
حبـومسـمايؼقؼي،مهلذامرأؼـومأغفومعغوعرة،موربيمهؿؾمخموررػو .م
اظؿػؾلػموربيمذاتقي،مترشؿـومسؾكماظذػوبمإديمحقٌمإضوعيماظػقؾلقفماجملفقظيم
ايدود،ماظػقؾلقفماظذيمغؾؿغلماالذؿغولمسؾكمغصقصف،موادؿـؿورػو.مغـؾفمػوػـومأغفم
ال مؼقجد مظدؼـو مأي محرج مأو ماظؿؾوس ميف ماظؿعوعؾ معع مغصقص مال متـؿؿل مإدي ماغؿؿوءاتـوم
اظؾغقؼي ،مو مال ماظقرـقي ،مظؽـفو متـؿؿل مإدي ماٌشرتك ماإلغلوغل ماظذي مغلؿقف م"تػؽريا"م
« » Penserمصقحدهماظػؽرموماظؿػؽريمجيعؾـومغؿفووزمايدودماظقػؿقيماٌردقعيمعـمضؾؾم
ػقؼوتمضوتؾي،مهؽؿمبوإلثؿمواظعدوان،متلريػومادرتاتقفقوتماٌقاجفيموماٌؼووعي.مإنم
اظػؽر مال مميؽـف متػقؼض مأحد مظؾقدؼٌ مسـف ،مو مال مميؽـف ميف ماظقضً مذاتف مأن مؼؽقنم
منقذجومأومعقضقسومظؾقصقي،مومعـفمصنغفمالمميؽـمتلوؼؾمتقضػمعداخؾؿـومسـدمصالدػيم
عـؾ:مطوغطم،Kantمومػقغؾم،Hegelمومغقؿشف ،Nietzscheمومادؿريادمأصؽورػؿ،مالم
ميؽـمهلمالءمعفؿومطوغًمسظؿؿفؿمأنمؼػؽرواميفمعؽوغـومومظؽـمػذامالمؼعينمبليمحولم
* ضلؿماظػؾلػي،مجوععيموػرانم
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عـ ماألحقال مأن متػؽريغو ميف مضضوؼوغو مميؽـف مأن مؼؿكؾص معـفؿ ،مإذ مميؽــو ماظؿػؽريم
بصقؾؿفؿمومععفؿمومرمبومضدػؿ،مومظؽـمالمميؽــومأنمغؿصرفمطؿومظقمملمؼؽقغقا.ميفم
ػذاماظلقوقمؼلتلماذؿغوظـومومادؿـؿورغومظـصقصفؿمضراءةمومترذيي،مومتعؾقؼو.مإغـومإذامالم
غؿصقر مأغف مميؽــو ماظؿػؽري مو مأن مغؿػؾلػ مدون مصؾلػي ،مو مال م مميؽــو مايدؼٌ مسـم
صؾلػيمدونمتورخيفو،مومعـفمطؾمتػؾلػمالمتؼقممظفمضوئؿيمإالمبوظعقدةمإديماظؾداؼوتم
األوديمظؾػؽر،موماظذػوبمإظقفو،مإديمحقٌماظراػـمظدرادؿف.مإنمإثورتـوميفمبداؼيماظعؿؾم
(اٌداخؾي)معـؾمػذاماٌقضػمؼعقدمإديمذظؽماالظؿؾوسماظذي مالمؼزال متلؿغؾف ماظؼراءاتم
اظؾقداشقجقي مو ماظدؼداطؿقؽقي م(اظؿعؾقؿقي) مصقؿو مؼؿعؾؼ ممبقضػ مطوغط ماظراصض مظؿدرؼسم
اظػؾلػي،مومندػومتمطدمسؾكماظـصماظذيمؼشريمصقفمطوغطمسدممإعؽوغقيمتعؾقؿماظػؾلػي،م
"المميؽـمتعؾؿمأيمصؾلػي،مإذمأؼـمػل؟مومعـممتؾؽفوم؟مومطـقـػمغؿعرفمسؾقفوم؟مالم
ميؽــومدقىمتعؾؿمأنمغؿػؾلػ،مأسينمأنممنرنماظعؼؾميفمتطؾقؼمعؾودئفماظؽؾقيمسؾكم
بعضماحملووالتماظيتممتـؾ مظـومدائؿومػذاماظؿقػظمىفيمايؼماظذيمظؾعؼؾميفمأنم
غػقصمػذهماٌؾودئمحؿكميفمعصودرػومصقمطدمسؾقفومأومؼرصضفو .1"...م
إغـومالمغـؽرماظؼقلماٌمطدمسؾكمعومهؿؾفمإرادةماظػؾلـػيمعـمشرابيم،Etrangetéمإذم
ظقممثيم ذلءمعومؼؿعؾؿفماٌرءمعـمغقؿشفمومػقغؾمومطوغط،مأومأيمصقؾلقفمآخرمصننمذظؽم
اظشلءمال مميؽـماظؼؾضمسؾقف مأومإدراطفمإالمبشرطماظؿػؾلػمععف،مو مععـكمذظؽمأنم
ؼؽقن ماٌرء مصقؾلقصو مبذاتف ،مو مظـ مغلؿطقع متعؾقؿ ماظػؾلػي مإذا مإال مظؾػالدػي .مظرمبوم
دقػوجؽؽؿمعقضػـومػذا،مرؾعومضدمؼـريمصقؽؿمبعضماظشلءمعـماظدػشي،مظؽقغؽؿمهؿؾقنم
حؽؿومعلؾؼومجوػزامسـمععـكماظػقؾلقفمإغفمبوظـلؾيمظؾرباعٍماظؿعؾقؿقي،مػقممبـوبيم
اٌعؾؿ ماألول مظؾقؽؿي ،مواظـورؼ ماظرمسل مظؾقؼ ،مو محورس ماظعؼوئد ماٌلقققي معـ مضؾؾم
اًطوب ماظػؾلػل ماظصورم ،مو معـف معـ ماظصعى مسؾك ماٌرء مأن مؼرتؼل مإدي معصوفم
اظػالدػي،مدلحوولماظؿفدؼهمعـمروسؽؿمومأضقلمأنماظػقؾلقفمبوظـلؾيمإظقـومإمنومػقم
حمصؾي موربي مذاتقي مؼربزػو مسرب مدػر ماظؽؿوبي ،مدػر مميوردف معغوعرة ،مو مخموررةم
ؼػرضمسؾقـومعـطؼماٌقاجفيموماجملوبفي،مبدلمعقاضػماٌماغليموماظرشؾيميفماظؿدجني،م
واظرتوؼض مو مإيوق ماظعؼقل ماٌؾدسي محبضرية محضرة ماظلؾطون ،مو مظرمبو مطون معػفقمم
اظؿفربيمأغلىمظؾقدؼٌمسـماظػؾلػيماىوسؾيمعـماظػردماٌغوعرمصقؾلقصومتؾؽماظؿفربيم
اظيت مال موعؾ معـ ماٌعوغوة معصدرػو ماظقحقد ميف ماإلبؼوء مسؾك ماظؿػؾلػ مو ماظػؾلػي،م
صوظػقؾلقفمػقماظشكصماظذيمميؿؾؽماظؼدرةمسؾكمصعؾماظؿدرؼس،مظقسمصقؾلقصومعـمؼػرم
ومؼـػرمعـمتعؾؿماظػؾلػي .م

1موردمغصمطوغطميفمجمؾيمصؽرمومغؼد:معشؽؾيمتدرؼسمتورؼخماظػؾلػي،معصطػكمطوك،ماظعددم،14مأبرؼؾم.4004مـم
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وحده معـ مجيفؾ متورؼخ ماظػؾلػي مأو مؼدسل مأغف مؼرصض متؼؾقد مأوظؽؽ ماظذؼـ مطؿؾقام
واذؿغؾقامبوظؿػؽريماظػؾلػلمسوجزمسؾكمتؼدؼؿمصؾلػيمعـػؿقيمسؾكمسقاملماإلعؽون،مإغـوم
غرصض ماالدسوء ماظؼوئؾ مبنعؽوغقي مإجيود مصؾلػي مخوظصي متفؿؿ مبنغؿوج ماٌػوػقؿ ماحملضيم
اٌرتؾطيمبويوضرمدونمادؿـودػومسؾكماألحؽومماظؼؾؾقي،مأو مدونمربطماٌػفقممحبرطيم
تورخيف،محرطيماٌقضقع،مظرمبومطونمػذاماٌقضػمعرػقنممبدةمصعوظقيماٌؿورديماظـؼدؼي،م
أعو معوسدا مذظؽ مصؽؾف موػؿ ،موػؿ ماعؿالك مايؼوئؼ ماٌطؾؼي ،مإغـو مغمطد مأن ماظػؾلػيم
أصؾقً متعرف معقالدػو ماٌؿفدد مداخؾ محؾؼوت ماظؿدرؼس مو ماظدرس ماظػؾلػل،م
بوسؿؾورػو متراثو مال مراػـقو م ،Inactuelمبوإلضوصي مإدي مطقغفو مععرصي مختؿؾػ مسـ مبؼقيم
اٌعورفماألخرىماظيتمتؿؿقزمبدورػومبوىوػزةميفمتؼدؼؿماٌعورف.مإنمتدرؼسماظػؾلػيم
إذامػقممبـوبيمإعؽوغقيمًؾؼماألصؽورموماٌعرصي،مإغفومػذاماالغػؿوح،ماظلؾقؾموماآلصوقم
برتاثمجيلدمصعؾماظؿػؽري.م م

هيغل...أستاذ الفلسفة:
المميؽــوماظؿػؾلػمخورجماظػؾلػي،مبعقدامسـمتورخيفو،مععمػقغؾممتموألولمعرةم
هؼقؼ معشروع مإعؽوغقي متدرؼس ماظػؾلػي مداخؾ ماٌمدلوت ماظؿعؾقؿقي مبدء مبوألضلومم
اظؿؿفقدؼي م(اظـوغقي) م مثؿ ماىوععي ،مأؼـ ممت مإدراج معودة ماظػؾلػي مطـ"عودة" مظؾؿعؾقؿم
بلٌوغقو مدـي م .4401مؼؿقاصؼ معـؾ مػذا ماظؼرار مو مإصدار مػقغؾ مطؿوبف ماظرائع م"زقاػرؼيم
اظروح" م«  » La Phénoménologie de l'espritمعورس مسربه مغؼده ماىذري ماٌؾوذرم
ظؾطروحوتماظراصضيمتعؾقؿماظػؾلػيموماظيتمعـؾمطوغطم E.Kantمأػؿمأضطوبفو،مومحلىم
ػقغؾ مصنن معقضػ مطوغط مؼرجع مبوألدوس مإدي مجفؾف ماٌطؾؼ مظؿورؼخ ماظػؾلػي ،مصؼورئم
أسؿولمطوغطمؼـدػشمالعؿـوعمػذاماألخريمسـماإلذورةمإديمأيمصقؾلقفمآخرميفمعشروسفم
اظػؾلػل،مبوإلضوصيمإديمذظؽمطونمؼرصضمبصقرةمجذرؼيمظؽؾمتؼؾقدمصؾلػل.مإنماظػؾلػيم
بوظـلؾيمإديمطوغطمتفؿؿمبؿشكقصمايوضرمالمبنسودةمإغؿوجماٌوضل،مإغفوم(أيماظػؾلػي)م
المتؿعوعؾمومال متشؿغؾمسؾك مأصؽور متعوغلممتزضفومو متـوضضفو.مإنمصؽرمطوغطمحلىم
ػقغؾمؼػؽرميفماًورج،مإغفمؼؼقؿمحقٌماًورج،مومملمحيوولماظذػوبمبفمإديمحقٌم
اظعؿؼ،موحدهمػقغؾممتؽـمعـماظذػوبمإظقفمسربمعـفففماىدظلماظصورم،ماظؼوئؿمسؾكم
جدل ماظداخؾ معع ماًورج ،ماٌػفقم معع ماظػؽر ،ماظذات معع ماٌقضقع ،ماظعؼؾ مععم
اظؿفربي ،ماظؿػؾلػ معع ماظػؾلػي .مؼمطد مػقغؾ مإذا مسؾك موجقد مإعؽوغقي مظؿدرؼسم
اظػؾلػي،مومإغـومغؿػؾلػمعـمخاللماظػؾلػيمالمميؽــومأبدامسزلمتعؾقؿماظؿػؾلػممبعزلم
سـمتورؼخماظػؾلػيمومسـمراػـفو،مصؽؾمممورديمصؾلػقيمعشدودةمبوظضرورةمإديمحرطيم
اظؿورؼخمومالحظمػقغؾمأنمسدمماالسؿؼودمبفذاماظؿصقرمأدىمبوظؿػؾلػمإديمتقرؼطفميفم
حمووالت مذاتقي مصردؼي مال مشري ،متؾعدغو مسـ معضؿقن ماظػؾلػي مظؼد ممتؽـًم
اظػقـقعقـقظقجقومعـمإظغوءمذظؽماالغػصولمبنيمعومػقمذاتلموعومػقمعقضقسل،مومعـفممتم
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اظؽشػمسـماظقحدةماظرابطيمبقـفؿومبوسؿؾورػؿوماخؿالصو،مظؽـماخؿالصومجدظقو،مؼؽرسم
اظؿطوبؼمومؼمدسمٌؾدأماهلقؼي،Principe d'identitéمذظؽمأنماىدلماهلقغؾلمطـريامعوم
ؼمديمإديماالغؿؼولماألدودلمعـماظػفؿمإديماظعؼؾ،موػق ماالغؿؼولماظذيمحيدثمبػعؾم
حرطي ماظذات ماٌؿعؾؿي مغػلفو ميف مسالضؿفو مبوٌقضقع ماظذي مال مؼـػصؾ مسـفو ،مصؿؽشػم
أخرؼؿفو ،مو متـعؽس معع مذاتفو ،مو متؿلعؾ مذاتفو معـ محقٌ مػل مآخر ،متـؿؼؾ مإديم
اىدظل،مأوماظعؼؾلمدؾؾقو،مومبذظؽمتـؿٍمجموالمظؾؿلعؾماظـظري،مإنماظػفؿمبوظـلؾيمإديم
ػقغؾ مميـؾ محمطي معـ مأػؿ محمطوت موربي مأسظؿ مػل موربي ماظقسل مو مػق مؼؿققلم
روحو،مؼعلمذاتفمبذاتفمعـمأجؾمذاتف.ميفمتؼرؼرمػقغؾمدـيم 4444مأثـوءمضقوعفممبفومم
تدرؼسماظػؾلػيمبوىقؿـوزمأطدمسؾكمعومؼؾل:م"بؼدرمعومتؽقنمدراديماظػؾلػيميفمذاتفوم
ومظذاتفومغشورومذكصقو،مبؼدرعومتؽقنمتعؾؿو،متعؾؿومظعؾؿمضوئؿمومعـشلمعلؾؼو،مػذام
اظعؾؿ مػق مطُـُرِ محيؿقي مسؾك معضؿقن معؽؿلى ممت مإغشوؤه مو متشؽقؾف ،مػذه ماظشروطم
اٌقروثيماٌؿقصرةمؼـؾغلمظؾػردمأنمؼؽؿلؾفومأيمأنمؼؿعؾؿفو".2مععمػقغؾممتمإدراجمتعؾقؿم
اظػؾلػيمبلٌوغقومومطونمذظؽمدـيم 4401مبدءمبوٌراحؾماظؿؿفقدؼيمعـماظؿعؾقؿماظـوغقيم
ظؿشؿؾميفمعومبعدماىوععي.مؼمطدمػقغؾمأغفموسربمتدرؼسماظػؾلػيمترتؼلماظروحمإديمأصؼم
وحدتفومععمحرطيماظؿورؼخمإذمبػضؾفمؼؿؿماظؿقؼقؼماظؽوعؾمظـم"وسلماظذاتمذاتفو"مومظـم
حيدثمػذاماظؿفؾلمإالمبعدمأنمؼؿؿماسؿؿودماظػؾلػيمومتدرؼلفومداخؾمطؾماٌمدلوتم
اظرتبقؼيمدونمادؿــوء،ميظؿفومؼؿؿمبـوءماظـلؼماٌؿؿودؽمومبنحؽوممتوممتـؾينماألمنوطم
اظؿعؾقؿقيماظصورعي،مظؼدممتؽـمػقغؾمعـمخاللموربؿفميفماظؿدرؼسمعـمأنمجيعؾمعـفوم
ضرارامصؾلػقوم،Une décision philosophiqueمألجؾماإلبؼوءمسؾقفومداخؾماٌمدلوتم
اظرتبقؼي ،مو معـف مضرورة متدرؼلفو ،مذظؽ مأن مػقغؾ مو مسؾك مخالف مطوغط م Kantمطونم
ؼعؿرب ماظذات مغػلفو مال مميؽـفو مأن متؽقن مثوبؿي ،مصفل مبدورػو ،مأي ماظذات ،محرطيم
تؽقنموماظؿورؼخمالمؼـػصؾمسـماٌقضقع.مظؾؿػفقممبوظـلؾيمإظقفميظؿنيمعزدوجؿني،م
أوالمعـمجفيمطقغفميظيماظػؽرماظعوئدمإديمذاتف،مواظػؽرمايرماظذيموسكماظضرورةم
صقف ،مو موووزػو موصؼو مظؿطقر محموؼٌ مو مٌلور مداخؾ معـ ماظؿقدؼدات مو ماظؿعققـوتم
اظذاتقي،مومثوغقومأالمغغػؾمأنماٌػفقممالمميـؾمجزءامعلؿؼالمسـماظؿعققـوتماظلوبؼيمظف،م
أسينمسـماظؽقـقغيمومسـماٌوػقي،مصؿوماطؿشػفمػقغؾمػقمأنماٌقضقسقيماظيتمأصؾقًم
عـمبنيمأػؿمخصقصقوتماظؿػؾلػموماظػؾلػيميفمذاتماظقضً،مإذمملمؼعدمذقؽومآخرم
دقى متعقني ماٌػفقم مداخؾ ماألذقوء مغػلفو ،مصلقاء متعؾؼ ماألعر مبذاتف م(اظذاتقي) مأوم
2م طونمػقغؾمؼؼدممإديماظلؾطوتماظعؾقومتؼرؼرامدـقؼو،مأدبلمومعوظلميفمحقوةماٌمدليمسـدعومطونمعدؼراموغوزرمدروسم
ومأدؿوذامجبقؿـوزمغقرعؾقرغمتؼورؼرمؼدسقمعـمخالهلومػقغؾماظؿػؽريميفمضضوؼومتدرؼسماظػؾلػيمومعشوطؾفومومػذامعوم
بنيم 4404موم.4441ميفمػذاماظصددمأغظرمحمؿدمزرغني:مػقغؾماظػقؾلقفمـماٌدرسمبوىؿـوز،مجمؾيمصؽرمومغؼدم
اٌغربقي،ماظعددمم،14مأبرؼؾم-.4004مص .14.م
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بوآلخر(اٌقضقسقي)مصننماٌػفقممػقمدوعومبـقيماألعرمومعقرـمايؼقؼيمصقف،موسؾكمػذام
اٌلؿقىمعـماظـظرمميؽـمأنمغؼقلمأنماٌػفقمموماٌقضقعمػؿومغػسماظشلء .3م
إنماٌعرصيماٌطؾؼيمععرصيمهؼؼًمومأخذتمروبعومغلؼقو،موماظـلؼماهلقغؾلمظقسم
حمووظيمبؾمػقماظؿقؼقؼماظػعؾلمهلذهماٌعرصيماٌطؾؼي،مومماظػقؾلقفمػقغؾمػقماألدؿوذم
اظذيمحؼؼمايؽؿيمسؾؿو/عـطؼو،مإغفمأصؾحم"دؽرتريمروحماظعومل"مومبفذاماٌعـكمتؽقنم
دراديماظـلؼماهلقغؾلمػلممبـوبيمدراديماظػؾلػيممبومػلماظؿػؾلػماظؿومماظذيمهؿؾم
جفدمومثؼوظيموزنماٌػفقممحؿكمغفوؼؿفمظدىماظعدؼدمعـمرؾؾيماظػؾلػيماسرتصقامبلؾطيم
ػقغؾماٌعرصقي،مومبنرالضقيمهؽؿفميفمسؿؾقيمتعؾقؿماظػؾلػيمٌومسرفمسـفمعـمصراعيميفم
ررؼؼيمتؼدميفمظؾدرسماظػؾلػل،موػذامسرضمهلذهماظطرؼؼيمعـمررفمأحدمتالعذتف،م
األدؿوذم"زعريعون"ممعمطدامأغفمملمؼلؿعمرقالمثالثمدـقاتمضضوػومعؿؿؾعومظؿدرؼلفمملم
ؼلؿعفمإالمعرةمواحدةمؼقبخمأحدمتالعذتف .4م
ظؼد محرص مػقغؾ مو مػق مؼؿعورك معع ماظدرس ماظػؾلػل ماٌقجف مإدي متالعذتف مسؾكم
احملؾي ماظطؾقعقي مو ماظطقؾقبي ،مأبدا مػؿو ماألدؿوذ مدمق متالعذتف ،مو مررؼؼؿف ميف متؼدؼؿم
اظدرس ماظػؾلػل مطوغً مطوآلتل :مطون مػقغؾ مميؾل مصؼرات مو مؼػلرػو مبصقرة مصورعيم
وضطعقي مبدون مأؼي محققؼي مخورجقي ،ممل مؼؽـ مؼؼرأ معو مميؾقف ،مسؾك ماظرشؿ معـ متقاجدم
أوراقمهوضريهمأعوعف.مطونمسؾكماظؿالعقذمأنمؼعقدوامتدوؼـمعومطونمميؾقفميفمدصوترػؿم
طؿو مطون مسؾقفؿ مأؼضو مأن محيووظقا مطؿوبي ماظشروحوت ماظشػقؼي ،مو معـ موضً مآلخرم
ؼلؿدسلمػقغؾمػذاماظطوظىمأومذاكمومؼطؾىمعـفمضراءةمعومطؿؾفمعـمأجؾماحملوصظيم
سؾكماالغؿؾوه .م
ؼراضىمبنيماظػقـيموماألخرىمرؤوسماألضالمماظيتمدوغً،مومععمبداؼيمطؾمحصيم
ؼطؾىمعـمأحدمتالعقذهمتؾكقصمدرسمايصيماظلوبؼي.مطونمهلقغؾماظؼدرةمسؾكمإرجوعم
طؾماألدؽؾيمإديموجفوتمغظرمسوعيمؼربطفومبوٌقضقعماظرئقللمظؾدرس،مػذامعومطونمعـم
اإلسالنمسـمضرارمتدرؼسماظػؾلػيمومربطفو مبؿورخيفومومػذامعومدقـؿؼؿمعـفماظػقؾلقفم
صرؼدؼرؼؽمغقؿشف .م

نيتشه...فلسفة األستاذ:
ظػوئدةمغظومماظرتبقي:ميفمأٌوغقومتـؼصماظرجؾماٌؿػققمإحدىمأسظؿمودوئؾماظرتبقي،م
ضقؽماظرجولماٌؿػقضني،مإنمػمالءمالمؼضقؽقنميفمأٌوغقو.مغقؿشفمضورئومتورؼخماظػؾلػيم
المؼؼػمعقضػومععورضومووهمتدرؼسماظػؾلػيمبوظـوغقيموميفماىوععي،مبؾمؼمطدمذظؽ،م
 3مأغظر ميفمػذاماظصددماٌلؽقين،مصؿقلم:مػقغؾمومغفوؼيماٌقؿوصقزؼؼو -.ممتقغس،مدارماىـقبمظؾـشر،ماظطؾعيم
األودي-.4991،مص.19.مم م
Voir : Bourgeois, B. : Textes pédagogiques.- Paris, édition Urin, 1978.- p. 18.
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ظؽـ معو مؼرصضف متؾؽ ماظـؼوئص ماظيت مبدت مجؾقي موادؿػقؾ مأعرػو مبوظـظوم ماظؿعؾقؿلم
بلٌوغقو ،مظؼد مشدت مطقػقوت متدرؼس ماظػؾلػي مجد مؼوئلي ،مخوصي متؾؽ ماظيت ماسؿؿدػوم
ػقغؾ،مصؿشكقصفمألسراضماٌرضماظذيمعسماظؿعؾقؿمؼـطؾؼمعـمتلطقدهماظؿوظلم:م"عوم
ؼـؼصمػؿمعربقن،معربقنمػؿمأغػلفؿ،مسؼقلمعؿػقضيمومبصؿؿفو،مسؼقلمتؽقنمثؼوصوتم
حؼقؼقي محقي مغوضفي موذفقي 5م délectablesمو مظقس معربقن مأصظوز م ،rustresمدقموام
اظذوق ،مأوظؽؽ ماظذؼـ متقصرػؿ ماظـوغقؼي مو ماىوععي مظؾشؾوب .مإن موضع ماظؿعؾقؿ محلىم
رؤؼيمغقؿشفميفموضعقيمخطرية،مػذامعومأطدتمسؾقفمضراءاتفمظؾـظومماظرتبقيمبلٌوغقو،م
وضعمبؾغمععفماظعؼؾماألٌوغلمإديمغقعمعـماظرطقد،مومتقضػمسـمإبداعمغصقصمأغقارؼيم
صوسؾي،مومصعؾقي،مظؼدمختؾقـومسؾكمأنمغؽقنمجدؼني،مظؼدمحدثًماًقوغيمظذظؽماظذيم
متـوه مذعور ماألغقار ماظداسل مإدي ماىرأة مو ماىلورة ميف مادؿعؿول مسؼقظـو ،م"ورأ مسؾكم
ادؿعؿولمسؼؾؽ،مذعورماظؿـقؼر"مإنماألٌونمميؿؾؽقنماظعؼؾ،ماظـلؼمواظـظومماظصورعنيم
يفماظؿػؽري،مظؽـفؿمالمميؿؾؽقنمومظألدػمطقػقيمتعؾؿماظؿػؽري،مأنمراػـماظؿعؾقؿمأصؾحم
سوجزامسؾكمإغؿوجمصؽرمحرمومإغلونمحر،ماإلغلونماظذيمحوولمغقؿشفمأنمؼعؾؿـومإؼوهم
سلكمأنمغؽقغفمعلؿؼؾالم"دلسؾؿؽؿماإلغلونماألسؾك،ماإلغلونمطوئـمغؾغلمأنمؼعؾكمعـم
ذلغف،مصؿوذامصعؾـومألجؾمػذامايدثم؟مإنماإلغلونماألسؾكمحيؿؾمععـكماألرض،مإغفم
أضربمإظقفومبؽـري،ماظلؿوءمالمتعـقف،مسؾكمإرادتـومإذاماظؿلطقدمسؾكمعـؾمػذاماظـقعمعـم
اإلغلون،مإنمػذاماٌطؾىمأصؾحماظققممأطـرمعـمضرورةمألجؾمهؼقؼف،مألنمععمهؼقؼفم
ؼؿؿمإجيودمعػؽرؼـمأحرار،مؼـؿفقنمخورجمدوائرمدؾطماظػؽرمواألصؽور،مػؿمبودؿؿرارميفم
تعورض معع ماٌلظقف مو ماىوػز معـ ماٌعورف ماظيت مردكً موثقضقوت مطوذبي مو مزائػي،م
متؽـًميفمغفوؼيماٌطوفمعـمتؾؾقدماظعؼؾ،مومتؿػقفماظؿػؽري،مومتلطقحماظؿدبري،مإنم
صؾلػيماألدؿوذماظيتمخترجمعـمسؿؼمععوغوةماظػقؾلقفمعودميمإؼوهمإرادةمحرة،متـؿلم
صقفماظػؽرمايرمإديمأنمؼغدومعػؽرامحرا،مظؽقغفمأصؾحمؼػؽرمبصقرةمعغوؼره،مومبػضؾم
ػذهماألخريةممتؽـماظػقؾلقفمعـمصؿحمآصوقمعؿعددةميفمطقػقوتماظؿعورلمععماظدرسم
اظػؾلػل،ماظربغوعٍ،ماٌذطرة،ماظـصقصماظؽالدقؽقي،مإغفومسـوصرماغلدادماظعؼؾ،ميفم
اإلبداعمسـوصرمحوظًمدونماظؿػؽريمبطرؼؼيمدؾقؿيمومعـؾمػذهماظقضعقيموضػًمسوئؼوم
أعوم متـؿقي مو مترضقي متدرؼس ماظػؾلػي .ميف مطـري معـ مايوالت مطون مغقؿشف مؼطوظىم
بودؿؼالظقي ماألدؿوذ ميف متؾـقف ماظؽقػقي مو ماظطرؼؼي ماظيت مسربػو مؼـفز مو مؼؼدم ماظدرسم
اظػؾلػل،مإنمأيمتدرؼسمٌودةماظػؾلػيمؼؿطؾىماظؿقرر معـمذيقعماظقدوئطمعـمدؾطم
اظـؿقذجموماىوػزموماالغؿؼوئقيمومعـمأدقفيماظـزسوتماظقثقضقي .م

5

Ce qui manque ce sont des éducateurs eux-même éduqués, des esprits supérieurs
et distingués, qui fassent leur pensée en toutes circonstances.
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ظؼد منقً ماٌدردي مؼؼقل مغقؿشف مسؾك مخترؼٍ مذؾوب مصويني مظالدؿعؿول ،ممتم
تروؼضفؿمبصقرةمرػقؾي،مصوينيمظالدؿغاللميفمخدعي مجمؿؿعفؿم(اظدوظي)ميفمحنيم
أخػؼً ميف مإجيود مذؾوب مضودر مسؾك متعؾقؿـو مطقػ مغػؽر ،مػذا معو مسفزت مسـف مطؾم
اٌمدلوتماظرتبقؼيم"إغفمعـماظصعقبيممبؽونمريؾماإلغلونمإديمعـؾمػذهمايوظيمعـم
اٌعرصيماىرؼؽيميفمذاتفومألغفمعـماٌلؿققؾمأنمغؿؿؽـمعـمتعؾقؿمايى،مإذميفمايىم
وحدهمالمؼؿؿممتؾؽمأومحصقلماظعؼؾمسؾكمرؤؼيمواضقيمهؾقؾقيمومحمؿؼرةمظؾذات.مظؽـم
أؼضوماظرشؾيميفماظرؤؼيموماظؾقٌمسـمطؾماظؼقىمألنماألسؾكمالمؼزالمملمؼُدِرَكمبعد،مإغفم
6
عـدسمومخمؿؾه...أؼـ؟مالمأسؾؿ"! ...
تـؼصـوماىدؼيموميظيمتـوولماظؼضوؼوماٌطروحيمسؾقـومبعؿؼمومدضي،مسؾقـوماالبؿعودم
سـماالبؿذالموماظؿؿػقف ،مطؾمسؿؾمخيدمماظػؽر،مسؾقـوماظؽػمسـماحؿؼورمبعضـومومأنم
غؿكؾكمسـمتؾؽماظـزسوتماظيتمتقػؿـومبوظعظؿيموماظؽربؼوء،مإغفمظقػؿمأنمؼعؿؼدماٌربلم
أغفموحدهمعصدرمايؼمومايؼقؼي،موماالدسوءمبعدممإعؽوغقيموووزماألدؿوذمتؽؿـميفم
تعؾقؿمتالعذتفمطقػمؼؿفووزغف،مؼؿفووزونمصؽره.مإنمغقؿشفمؼرصضمأنمؼؿكذماألدؿوذم
عـمتدرؼلفمعطقيمىعؾمعـمذاتفمأضـقعو،مصـؿومؼُعِؾَدُمومؼُمَظَفُ،مومعـفمطوغًماظضرورةم
اٌؾقيمسؾكمممورديماظـؼدماٌضوسػ،مغؼدماظـؼد،مغؼدمؼؿقجفمأوالمإديماظذات،مثؿمإديم
اآلخر،محقـفومصؼطمؼؿؿماالغػؿوحمسؾكماآلخرؼـمدونمحؼدمأومطراػقيمبؾمحبىمومحمؾيم
و م عـمدونمتؼؾقدمأومحموطوة،مبؾمبوإلبداعموماظؿفووز،مػذامعومغراهمضرورؼومظؽؾمعـم
حيوولمأنمؼػؾلػمحقوتف،مأنمؼغدومأدؿوذمغػلفمأوال،مضؾؾمأنمؼدسلمأغفممتؽـمعـم
أنمؼؽقنمأدؿوذامظغريه،مظؼدمعسماظعقوءموماإلرػوقمأدوتذتـومعـمصرطمعومشدتمثوغقؼوتـوم
عؽؿظي،مصضققيمأنمودماظققممعـمؼداصعمسـمحوظيماألذقوءمطؿومػلمسؾقفو،مومؼدسقنم
بقضوحيمإديمتلصقؾمذظؽماظذيمؼلؿققؾمسؾقـومتلصقؾف،مايدؼٌمسـمعدرديمأصقؾي،م
وػؿ،مطؾماظقػؿمادسوءمؼؿؾـوهماظقثقضققن،مػؾمميؽــومتلصقؾمايى،مإذاممتؽـؿؿمعـم
صعؾ مذظؽ ،مهدثقا محقـفو مسـ معدردي مأصقؾي ،مؼؼرتح مسؾقـو مغقؿشف معفؿوت مثالثيم
ؼـؾ غلمسؾكمطؾمعربلماالظؿزاممبفومطلمؼؿفووزمػذاماالغلدادماظرػىمومعـفماظؿؿؽـمعـم
خؾؼمثؼوصيمعؾؿففيموعرحيمتـريمايققؼيموماظغؾطيموماظلعودةمالمتـػرمبؼدرمعوموذبم
إديمتعورلماظػؽرموماظؿػؽري،ميفماظؾداؼيمجيىمأنمغؿعؾؿمأنمغرىم voirم،apprendre àم
ظؼدمأظػًماظعنيمعشوػدةمعظوػرماظػقضكموماظرتوبيمومػلمتؿوبعمبراعٍماظؿدرؼس مداخؾم
عمدلوتـومومعـفمطوغًماظضرورةميفمتعقؼدػومسؾكماهلدوءمومسؾكماظصربمواألغوة،مومأنم
ترتكماألذقوءمتلتلمإظقفو،مومأنم"تؿعؾؿمتعؾقؼمايؽؿ،مومالمتؿلرعميفمإسدادمايؽؿ،م
وتؿعؾؿماإلحوريمبوىزءمومتػفؿفميفمإرورهماظؽؾل.مإنمػذهماٌفؿي متؿؽػؾمبفوماٌرحؾيم
6

Voir : Nietzsche, F : Considération inactuelle III et IV Schopenhauer éducateur.- édition
Gallimard, 1978 (traduit de l’allemand par Henri Alexis Bautsch – Pasear David – Jean LucNancy).- p.59.
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عبد القادر بودومة

اظؿؿفقدؼي ميقوة ماظعؼؾ :م"أن مغؿعؾؿ مأن مغرى مػق مبوٌعـك ماظذي مأصفؿف ،مأن ممتؿؾؽم
تؼرؼؾو معو متلؿقف ماظؾغي مشري ماظػؾلػقي مضقة ماإلرادة ،مو معـف متظفر ماظـؿقفي ماظعؿؾقيم
واظعؾؿقيمظرتبقيماظعني،مدقؽقنمسؾكماٌرءمأنمؼؿعؾؿمذقؽومعو،مدقؽقنمضدمصورمبطقؽو،م
حذرا "...مو متؽؿـ ماٌفؿي ماظـوغقي ماظيت مسؾك ماٌربل ماالظؿزام مبفو ،مأن مغؿعؾؿ مأن مغػؽرم
.apprendre à penserمظؽلمؼؿؿماظؿػؽريمالمبدمعـموجقدمذروطمثالثي:متقصريماظؿؼـقيم
واظربغوعٍمومإرادةمايؽؿ،مإغفمالبدمعـمتعؾؿماظؿػؽريمعـؾؿومغؿعؾؿماظرضصم"المميؽــومأنم
غلؿؾعدماظرضصمبؽؾمأذؽوظفمعـمتربقيمرضقؼي،مأنمؼعرفماٌرءمطقػمؼرضصمبرجؾقف،م
بوألصؽور مو مبوظؽؾؿوت 7"...مو ميف ماألخري مؼـؾغل مأن مغؿعؾؿ مطقػ مغؼرأ مو مطقػ مغؽؿىم
 ،apprendre à lire et à écrireمػؽذا متؽؾؿ مغقؿشف ،مإغفو مظغي ماظصؿً ماظيت متؼذفم
بوظػقؾلقف مخورج ماٌمدلوت ،مإغف ماظؽوئـ ماظذي مميؿـع متروؼضف مأو متدجقـف ،مإغفم
احملىم اٌلوصرمععمزؾفمإديمحقٌماٌـورؼماظقسرةماظيتمتعؾؿفماظدضيمومايذرموايقطي،م
طـريامعوممتمتفؿقشمدورماألدؾقبمطؿقضقعمذيمأػؿقي،مإذماسؿربمأغفمدونمأػؿقي،مومالم
ؼرتؼلمإديمعلؿقىماظؿػؽريماظػؾلػل،مألغفممتماظـظرمإديمتورؼخماظػؾلػيمطؿورؼخمظؾعؼؾ،م
طؿورؼخمظؾروح،مدونماىلدموإدي ماظػقؾلقفمطشكصمؼلعكمإديمغؼؾمعضؿقنمصؽري،م
ظؽـمععمغقؿشفمدقؿؾنيمأنمأدؾقبماظؽؿوبيمظدىماظػقؾلقفمالمؼـػصؾمسـمأدؾقبفميفم
اظؿػؽري ،مصؿو مميقز ماظػقؾلقف مظقس معو مؼضعف معـ مأصؽور ،مو مإمنو مطقػقي مسرضف مهلو،م
ؼرتؾطماألدؾقبمإذنمبػؾلػيماألدؿوذ،مومبوخؿقورهمألذؽولماظؿعؾريماظيتمؼراػومعـودؾيم
ظػؾلػؿف،مإغفماخؿقورمواعمؼؼقممظؾؿقاصؾمععمضورئف،مومإزفورمأصؽورهمظفموماخػوءمآرائفم
سـف،محقـفومؼعؿربهمشريمجدؼرمبؼراءتفم"سـدعومغؽؿى،مالمغؽؿىمصؼطمطلمغػفؿمومإمنوم
طذظؽمطلمالمغػفؿ،مصالمؼعؿربمطوصقوماسرتاضمذكصمعومسؾكمطؿوبمجملردمأغفموجدهم
شريمعػفقم،مصؾقسمذظؽماسرتاضومطوصقومسؾقفمإرالضو،مصؾرمبومطونمػذامداخالمضؿـمغقاؼوم
اٌمظػم"صفقمملمؼردمأنمؼػفؿمعـمررفم"أيمطون"م8"...م م

استنتاجات عامة:
تؽؿـمأػؿقيمتدرؼسماظػؾلػيموماظؿػؾلػميفماٌراحؾماظؿؿفقدؼيماألوديمـماظـوغقيمـميفم
طقغفومتعؿؾمسؾكمعؾءماظرأسمبوٌضؿقنماٌؿني،مومرردماظؽلؾمظؾعني،مطلؾماظػؽر،معـم
أجؾ ماظؿكؾص معـ مزوػرة ماالبؿذال مو ماظؿلطقح مواالسؿؾورقي ماظيت مشدت مأػؿ معو مميقزم
تالعذتـو ،مو محؿك ماظؾعض معـ مأدوتذتـو ،موظرمبو مطوغً معفؿي متدرؼس ماظػؾلػي معـم
أصعىمعومػقمعـقطمبفمعـمضؾؾمعدرسماظػؾلػيميفماظـوغقي .م
 7مبفذاماظصددمأغظر:مغقؿشف،مفم:مأصقلماألصـوم،مترذييم:مبقرضقي،محلونموماظـوجل،محمؿد -.مدارمإصرؼؼقوم
اظشرق،ماظطؾعيماألودي،م .4991م
 8مأغظرمغقؿشف،مفم:ماظعؾؿماٌرح،مترذييم:مبقرضقي،محلونموماظـوجل،محمؿد -.مدارمإصرؼؼقوماظشرق،ماظطؾعيم
األودي،م-.4994مص.ص.م411م–444م(مسـمعللظيماظقضقح) .م
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فلسفة األستاذ يف مقابل أستاذ الفلسفة...

سؾقـومأنمدمرصمذدؼدمايرصمسؾكمأنمتـفحماٌفومماظرتبقؼيمظؿدرؼسماظػؾلػيم
بوظـوغقيمضؾؾماىوععل .م
إرالقماظعـونميرؼيماظػؽرمظدىماٌدرسموماظؿالعقذمظؾؿؿؽـمعـمإجيودمعقارـمحرم
ضودرمسؾكمسالجماٌكزقموماٌشوطؾماظيتمؼؼعمصقفومدقاءمطوغًمذاتقيمأومعقضقسقيمأوم
اإلثـنيمععو .م
بؼدرعومتؽقنمدراديماظػؾلػيميفمذاتفومومظذاتفومغشورومذكصقومبؼدرعومتؽقنمتعؾؿو،م
تعؾؿومظعؾؿمضوئؿمومعـشلمعلؾؼو،مػذاماظعؾؿمػقمطُـُرِمحيؿقيمسؾكمعضؿقنمعؽؿلىممتم
إغشوؤهمومتشؽقؾف .م
ػذه ماظشروط ماٌقروثي مو ماٌؿقصرة مؼـؾغل مظؾػرد مأن مؼؽؿلؾفو مأي مأن مؼؿعؾؿفو ،مإنم
األدؿوذمميؿؾؽمػذهماظـروة،مومؼعؿؾمصقفوم ِصؽْرَهُمعلؾؼو،مومبعدمذظؽمؼعؿؾمصقفوماظؿالعقذم
تػؽريػؿ(.ػقغؾمتؼرؼرم4444مـمصؼرةم )44م
إن مبرغوعٍ ماظػؾلػي مأثؾً مسفزه مسـ مإغؿوج متؾؿقذ م /معقارـ مضودر مسؾك ماظؿقجقفم
بلدؽؾي مإدي ماًطوب مو ماظؾقٌ ميف مدواصعف ،مورػوغوتف ،مطؿو مأن متردقخ مصعؾ ماظؿلعؾ،م
وتػؽقؽماظـصقصمؼؽودمؼؽقنمعلؿققالميفماٌلؿقىماظؿؿفقدي،موحؿكماىوععل .م
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