التخِوولُ و التَّمثولُ يف اخلِطاب الفَلْسَفي
َّ
عبدالرزاق الدواي

*

" مإن ماظظملغملر ماظظملػمللظملل ،مو مبضملدعا ماغؿعملد مأدارريم
األوظني مسػملك مأغؾملا مأوػام ،شدا محيغملل مأدارريم
جدؼدة،مأصؾقتمعـمذيػملةمررائعملفماٌؽملؾملفؿملةم**.م م

 .1هل الفلسفة حقا خطابٌ عَقالني ؟
بداؼة مغعملقل ،مإن مػؽملاك مرأؼا مذائضملا مسـ مرؾؿملضملة ماظظملػمللظملة ،موسـ مخزملائص ماٌضملرصةم
اظظملػمللظملؿملة،مؼؾدومأنمعضملصملؿماظظملالدظملةمؼُرَوِّجقُغفمومؼلاػؼملقنميفمإسادةمإغؿاجف .مَعظملادُمػذام
اظرأي مأن مأًشملذملَاب ماظظملػمللظملل ،مخشملاب مميػملؽ مخزملائص مُتؼملَؿملِّزه مسـ مباضل مأًشملذملَاباتم
اٌ ضملرصؿملة ماألخرى ،مو مخاصة معؽملؾملا متػملؽ ماظيت مؼدخؾ ميف مإغؿاجؾملا مو مأدػملقبؾملا ماظؿكؿملؿملؾُم
واظؿٖؼملِـٔؿملؾُموماألدشملقرة.موػذهماظضملؽملاصرم ُؼؽملصملرمإظؿملؾملامسادةمسػملكمأغؾملامغعملؿملضمظػملظملػمللظملةمومعـم
عؽملؾقذاتؾملا.معـمعؽملصملقرمػذاماظرأيمإذن،مؼؿؼملؿملٖزمأًشملذملَابماظظملػمللظملل مأداداَمبغملقغفمخشملابام
سعملالغؿملا،مومالمعغملانمصؿملفمٌامؼؿؽملاصك مععماظضملعملؾموماٌؽملشملؼ.مومشاؼةمػذاماًشملابمظؿمللتم
ػل ماإلضؽملاع ماظضملعملػملل مواظؿأثري مسػملك ماآلخرؼـ مو مادؿؼملاظؿؾملؿ مصقلب ،مبؾ مػل مباألحرىم
إرداءُمايعملؿملعملة،مإرداءّمؼعملقممسػملكمدسائؿماظدظؿملؾمواظربػان .م
يفمػذهماظدرادة،مغؽملاضشماظرأيماظلابؼ،مومغشملرحمحقظفماظؿلاؤالتماظؿاظؿملة :مػؾم
اظظملػمللظملةمحعملامخشملابمسعملالغل،مومػؾماٌُؿَكَؿملٖذملؾمبأصؽملاصفمومدرجاتف،مشرؼبمسـمػذام
أًشملذملَابممتاعا؟مأظؿملسمباإلعغملانمايدؼثمسـماٌُؿَكَؿملٖؾميفماظظملػمللظملة،مأومسػملكماألضؾمسـم
ادؿـؼملار مظػملؼملُؿَكَؿملٖؾ ميف مجماهلا؟ مو مدمـ مال مغدسل مأن مػذه ماظؿلاؤالت ،معع ماإلذغملاظؿملةم
اظيتموؼملضملُؾملا،متُـارُميفمػذهماظدرادةمألولمعرة،موأنماظظملسملؾميفمذظؽمؼرجعمإظؿملؽملا.مومإمنام
غعملرتحماظؿظملغملريمصؿملؾملامعـمجدؼد،مومحاصزُغامسػملكمذظؽ،مأنماالػؿؼملاممبإذغملاظؿملةماٌُؿَكَؿملٖذملؾم
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يف ماًشملاب ماظظملػمللظملل ،مضد متَفَدٖدَ ميف ماظلؽملقات ماظضملرملر ماألخرية ،مطؼملا مأصؾَقَت معُؿَقصخملرَةًم
سؽملؾملامسدؼدْمعـماظدراداتمايدؼـةم.1
ومحؿ كمغؿ َؼملغملَّـمعـماضرتاحمأجقبةمسـمتػملؽماظؿلاؤالت،مغلؿ ِؾملؾٗمدرادؿؽملامبؿقػملؿملؾم
ععملؿسملبمسـماالدؿداللمباظؿٖؼملِـٔؿملؾميفماظظملػمللظملة،مثؿمغظملقَصُمبضملضماظؽملؼملاذجمعـمادؿضملؼملالم
اًؿملال مبزملظملة مساعة ميف ماظؽملص ماظظملػمللظملل ،مو معـ متقزؿملػ ماٌُؿَكَؿملٖؾ مبأصؽملاصف ماٌضملروصة،م
وادؿكداعفمطأدواتمحٔفاجمومادؿداللمسػملكمايعملؿملعملة،ماظيتمؼلضملكماظؽملصماظظملػمللظمللمإديم
اظؿؾرملريمبؾملا،مومإؼزملاظٔؾملامإديما ٌُؿػملعملؿملذملـ.مومدؽملكؿٔؿمبؿعملؿملؿملؿمػذاماظؽملقعمعـماالدؿداللميفم
اظظملػمللظملةمومإبرازموزؿملظملؿفمومأشراضف.

التمِثِول" يف اخلِطـَاب الفلسفي  ...م
 .2عن " َّ
ظدىماٌؾملؿؼملنيمبدرادةمرؾؿملضملة مأًشملذملَابماظظملػمللظملل،مػؽملاكمعامؼرملؾف ماالتظملاقماظضملام،م
سذملػملذملك مأن معذملـ ماظذمللؼملذملات ماظؾارزة مظذملؾملذملذا ماظذملكذملٔشملذملَاب مأغذملف مخذملذملشملذملاب محذملذملٔفذملذملاجذملل،ممممممم
(،)Argumentatifممبضملؽملكمأغفمؼؽملؿَؾملِجمادرتاتؿملفؿملةمعضملؿملؽملة،ماهلدفُمعـمورائؾملا،مضؼملؽملؿملام
أومصراحة،مػقماظؿأثريمسػملكماٌَُؿػملعمللمبايُفج،مومإضؽملاسفمبرأيمأومبقجاػةمصغملرةمعا،م
دقاءمط انمػذاماٌؿػملعمللمعُقاوِراًمواضضملؿملاًمأومعظملرتَضاً.مومدمـمغذػبمإديمأنمػؽملاكمميفمثؽملاؼام
طؾمخشملابمصػمللظملل،معؾملؼملامطانمذغملػملفمومعسملؼملقغف،م"حعملؿملعملة"معامؼُرادمتربؼرُػامواظؿدظؿملؾم
سػملكمعزملداضؿملؿؾملا،مويفمغؾملاؼةماٌشملاف،مإؼزملاظُُؾملامإديماآلخرؼـ،ماٌُكارَؾنيموماٌُقاوَرؼـ،م
ومإضؽملاسؾملؿمبؾملا.مومالمغضملرفمصػمللظملةمأومغزملٓاًمصػمللظملؿملٓاًمخؾممتاعاًمعـماًاصؿملةمائفَاجؿملةم
و ماالدؿدالظؿملة مبقجف معـ ماظقجقه ،محؿك مظق متػملَؾٖلتَ متػملؽ ماظظملػمللظملة مرداء ماظؿزملقٗف مأوم
ارِتَدَتِمظُذملطملَةماظرملضملر! .2م
ومإذامطانماظظملغملرماظظملػمللظمللمصغملراٌمحٔفاجؿملامباعؿؿملاز،مصأيمذغملؾمعـمأذغملالمائفَاجم
ؼؿؿ ماتؾاسُفموماسؿؼملا دُهميفمػذا ماجملال،مومعامػلمأدواتف؟ مطؿؼملؾملؿملدمظػملفقابمسـمػذام
اظلؤال،مغعملقلمإغفمخارجمأذغملالماالدؿداللماٌؽملشملعملؿملةماظؿعملػملؿملدؼةماٌضملروصة،مأيماالدؿؽملؾاطم
وماالدؿعملراء،مصذملإنماالدؿذملداللمباظؿٖؼملذملِـٔؿملؾمأوماظذملؿذملٓذملَؼملِـٔؿملؾمأوما ٌُؼملَاثػملة،مطؼملامؼعملالماخؿزملارا،م
 1ػذهمبضملضمسؽملاوؼـماظدراداتمايدؼـةمحقلمػذاماٌقضقعم:
- Le Doeuff, Michèle : L’Imaginaire philosophique.- Paris, Payot,1980.
- Cossuta, Federic : Eléments pour la lectures des textes philosophiques.- Paris, Bordas, 1989.
- Védrine, Hélène : Les grandes conceptions de l’imaginaire.- Paris, Biblio essais 1992.
- Proust, Joëlle ; Schwartz, Elisabeth : La connaissance philosophique.- Paris, P.U.F., 1995.
Curatolo, B. et Poirier, J. : L’Imaginaire des philosophes.- Paris, Editions L’Harmattan, 1998.

ٔظؿغملقؼـمصغملرةمسـماظؽملزملنيماألوظني،مدمؿملؾماظعملارئمإديمععملاظةماظلؿملدمدقؾان،مايلنيم:ماألعـػملةميفمدرسماظظملػمللظملة-.م
جمػملةماظؾقثماظؾؿملداشقجل،مسدد،3مدجؽملرب-.9991مص.ص.م .77-79م
2مسـمعقضقعمائفاجم  ، Argumentationوائفاجميفماظظملػمللظملةمبزملظملةمخاصة،مميغملـماظرجقعمإديمدرادةماظلؿملدم
أسراب،محمؼملدمحؾؿملبم:مائفَاجموماالدؿداللمائفَاجلم:مسؽملاصرمادؿعملراءمغصملري-.ماظغملقؼت،مجمػملةمساملماظظملغملر،م
ؼقظؿملق-مذؿؽملربم-.1009مص.ص.م-97م .938م
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( )Analogieمؼُضملد معـ مبني ماألدوات ماألخرى ماٌؿؾعملؿملة ،ماألطـر مادؿضملؼملاال ميف ماظؽملصم
اظظملػمللظملل.مبؾمإنمععملقظةماظؿٖؼملِـٔؿملؾ،مطؼملامؼذػبمإديمذظؽماٌظملغملرماظظملرغللمعؿملرملؿملؾممصقطقميفم
طؿابفمالكلمات و األذواء،مضدمػؿملؼملؽملت،ميفماظـعملاصةماظطملربؿملة،مسػملكمغصملاممعضملريفمبغملاعػملف،م
ػقماظؽملصملامماظذيمدادميفماظضملزملرماظقدؿملط،موادؿؼملرمحؿكمسزملرماظؽملؾملسملة.3
و ماالدؿدالل مباظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ معـ ماظعملُدُرَات مو ماآلظٔؿملٖات ماظذػؽملؿملة مسؽملد ماإلغلان ،مؼلؿضملؼملػملؾملام
طأداة مظػملؼملعملاربة مو مظالدؿغملرملاف ،مو مظربط ماظضملالضات مبني ماظصملقاػر مواألذؿملاء معـ معؽملازريم
عؿضملددة.مومػذهماظضملالضاتماٌؽمللقجةمتغملقنميفمشاظبماألحؿملان،مخؿملاظؿملٖة مواصرتاضؿملٖة.مإنم
اظؿٖؼملِـٔؿملؾ م ؼظملرتِض موجقد مسالضات مترملابُف مخظملٔلدمل مبني ماٌقضقسات ماظيت مؼُراد ماالدؿداللم
بؾملا،مرشؿمأنمػذهماٌقضقساتمسادةمعامتغملقنمخمؿػملظملةمصؿملؼملامبؿملؽملؾملاماخؿالصامبؿملِّؽملاَ.مواظصملاػرم
أغفمسـمررؼؼمػذهماآلظؿملة،مؼزملريمبإعغملانمأًشملذملَابماظظملػمللظملل،ماظؿقدٗثمسـمطـريمعـم
اٌقضقسات ماٌؿملؿاصزؼعملؿملة ،ماظيت مؼزملضملب متؽملاوهلا مبشملرؼعملة معؾاذرة .معـ متػملؽ ماٌقضقساتم
غذطر مسػملك مدؾؿملؾ ماٌـال :ماهلل ،مالوجود ،ماحلقوقة ،ماخلري .موضد مادؿُكِ ٔدعَت مآظؿملةم
اظؿٖؼملِ ٔـؿملؾمبغملـرة،معـمررفماظظملالدظملةماٌدردؿملنيميفماظضملزملرماظقدؿملط.مومطانمشَ َرضُؾملؿمعـم
ادؿضملؼملال مػذه ماآلظؿملة ،مػق متعملرؼب مو متظملؾملؿملؿ معا مبادؿشملاسة ماظؾرملر معضملرصؿف مسـ معاػؿملةم
وصظملاتمآمعـال،مرشؿماالضؿؽملاعماٌلؾؼ،مبادؿقاظةمعضملرصة مػذهماٌاػؿملةممتاعا،مألغؾملام
الغؾملائؿملة .م
إن معؤدس ماٌؽملشملؼ ماظزملقري ،ماظظملؿملػمللقف ماظؿملقغاغل مأردشملق،سؽملدعا متؽملاول معقضقعم
اظؿٖؼملِـٔؿملؾ،ميفماألخالق النقوماخوة،مومكتاب اخلِطـَابة،مومكتاب الشعر،موحَػملَّؾمبضملضم
اظؽملؼملاذجمعؽملف،مطانميفمعُضملصملؿماألحؿملانمؼرعلمعـموراءمذظؽ،مإديماظؿضملؾريمسـمصغملرةموجقدم
متاثُؾمومتؽملادبمبنيمسالضاتمعضملؿملؽملة،مذؾؿملف مباظؿؽملذملادب ماهلؽملددلمطؼملا موردتمصؿملذملطملؿفم
سؽملدماقلودس ميف مطؿذملابمادلبادئ.موطانمؼضملرضفميفماظزملؿملطملة ماظؿاظؿملةم:مغعملقلمإنمػؽملاكم
متـؿملال مسؽملدعا متغملقن مسالضة مايد ماألول م"أ" مبايد ماظـاغل م"ب" ،مػل مطؽمللؾة مايدم
اظـاظثم"ج"مإديمايدماظرابعم"د".مومعـماألعـػملةماٌرملؾملقرةماظيتمطانمؼلقضؾملا :م
ذملمإنماظضملعملؾمباظؽمللؾةمظػملؽملظملسمػقمطاظضملنيمباظؽمللؾةمظػملفلؿ؛ م
ذملمإنماألجؽملقةمباظؽمللؾةمظػملشملريمػلمطاًؿملاذؿملؿمباظؽمللؾةمظألمساك ،م
ذملمإنماظرملؿملكقخةمباظؽمللؾةمظػملضملؼملُرمػلمطاٌلاءمباظؽمللؾةمإديماظؽملؾملار .4م
 3ؼرملريمػذاماٌظملغملر ماظظملرغللماظراحؾ،مإدي مأنمععملقظةماظؿرملابفم  ، La ressemblanceطانمهلامدورمطؾري ،ميفم
تؽملصملؿملؿممومإغؿاجماٌضملارفميفمعرحػملةمعضملؿملؽملةمعـمتشملقرماظـعملاصةماظطملربؿملة،مدادتمحؿكمسزملرماظؽملؾملسملة.مغعملرأمظفميفمػذام
اظلؿملاقم"مإنمظػملؿؼملـؿملؾ"مضدرةمالمحدمهلا،مسػملكمربطماظضملالضات،مومإضاعةماظؿرملابؾملات.مصؼملـمغعملشملةمواحدة،م ُؼؼملغملـمإغرملاءم
سددمالمحيزملكمعـماظضملالضات،مومأذغملالمشريمعرئؿملةمعـماظؿعملارب.مومسـمررؼؼم"اظٖؿؼملِ ٔـؿملؾ"،مميغملـمأؼسملامأنمغعملاربم
بنيمذيؿملعماألذغملالموماألذؿملاءميفماظضملامل،معؾملؼملامبػملطملتماخؿالصاتؾملا...مميفمصسملاءم"اظٖؿؼملِـٔؿملؾ"ماٌؿضملددماالواػات،مػؽملاكم
غعملشملةماغشملالقمبارزةمػلماإلغلان...مصاظٖؿؼملِـٔؿملؾمؼؿضملػملؼمباإلغلان،مومؼدورمحقلماػؿؼملاعاتفمومعرملاشػملفموعرملاطػملفموخماوصف.م
الكلمات و األذواء،ماظؽملصماظظملرغلل-.مبارؼس،معؽملرملقراتمطاظؿملؼملار،م-.9966مص.ص.م.38-36
 4حقلمعقضقعم"اظٖؿؼملِـٔؿملؾ"،مومباضلمأغقاعماالدؿداللماٌلؿضملؼملػملةميفماظظملػمللظملة،معـماٌظملؿملدماظرجقعمإديمدرادةماألدؿاذم
اظشملاػرمواسزؼز،مادلناهج الفلسفوة-.ماظدارماظؾؿملسملاء،ماٌرطزماظـعملايفماظضملربل،م.9990
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ومعـماٌُؤطَّدمأنماالدؿداللمباظٖؿؼملِ ٔـؿملؾمملمتغملُـمظفمحصملقةمطؾريةمسؽملدمػذاماظظملؿملػمللقف،م
دقاءميفمعؽملشملعملف،مأوميفمععملاالتفماٌؿملؿاصزؼعملؿملة.مبؾمإنماغؿعملاصَفمعـماظعملؿملؼملةماٌضملرصؿملةمهلذام
اظؽملقعم عـماالدؿدالل،مطانم ُعضملِػملَؽملاًموصرحياًّ،مومخاصةمسؽملدعامطانمؼؾؿضملدمطـريامسـمذغملؾم
اظؿؽملادبماظرؼاضلماظلابؼماظذطر.مصظمللمػذهماياظةمطانمؼضملؿربهمجمردمودؿملػملةمظػملؿأثريم
واإلحياء .مو مال مغؽمللك ميف مػذا ماظلؿملاق ،مأن مأردشملق مراٌا مآخذ مسػملك مأدؿاذه مأصالرقنم
ظُفُق َءهَماٌُظملرِطمإديمادؿضملؼملالماٌُؿَكَؿملٖذملؾمبأصؽملاصف،ميفمذرحمغصملرؼؿفمسـمايعملؿملعملة.م م
و معضملروف مسؽملد ماٌؽملارعملة مو ماإلبلؿؼملقظقجؿملني مأن مبؽملؿملة ماظؿٖؼملِـٔؿملؾ مو ماظؿؼملاثؾ ،مرشؿم
عروغؿؾملا،مومرشؿمعامتلؼملحمبفمعـمربطمظضملالضاتمعؿضملددة،مالمُتظملسملٔلمإديمإثؾاتمتطابقم
وػُقؼةمبنيمعقضقسني،مومالمإديمتعملاربمعقضقسلموواضضمللمبنيمرؾؿملضملؿملؿني.مبؾمإنممطؾم
عامتلؼملحمبفميفمػذاماجملال،مػقماالغؿعملالماظذػينمعـمسالضةمعضملؿملؽملةمبنيمحَدٖؼـ،مإديم
سالضةمأخرىمؼظملرتضمأغؾملامعرملابؾملةمهلا،مطؼملامؼؿفػملكمذظؽميفماٌـالماالردشمللماظذيم
أتؿملؽملامسػملكمذطرهم:مإنماظرملؿملكقخةمباظؽمللؾةمظػملضملؼملر،مػلمطاٌلاءمباظؽمللؾةمإديماظؽملؾملار،مظذام
غعملقل مسـ ماظرملؿملكقخة مإِغؾملا معلاء ماظضملؼملر ،مو مسـ ماٌلاء مإغف مذؿملكقخة ماظؽملؾملار .مو مظغملـم
جيب مأن مؼغملقن مواضقا مظدؼؽملا مػؽملا ،مأن ماألعر مال مؼؿضملػملؼ مبضملالضة مػُقؼٖة مو متشملابؼ مبنيم
اظرملؿملكقخةموماٌلاء،مومالمبنيماظضملؼملرمواظؽملؾملار،موإمنامبؽملقعمعـماإلحياءمبقجقدمترملابفم
عُؿكؿملٖؾ،مبنيماظضملالضةماألوديمواظضملالضةماظـاغؿملة،مومظغملـمسػملكمعلؿقىماٌطملزىمصعملط.

 .3نَماذِج من ادتعمال ادلُتخوَّل يف اخلِطـَاب الفلسفي
 .3.1عن ادلُ َتخَوَّـل يف النص األفالروني
المغؾؿدعمجدؼدامسؽملدعامغعملقلمإنمأًشملذملَابماظظملػمللظمللماألصالرقغل،مؼرتكماغشملؾاسامضقؼٓاَم
ظدى ماظغملـريؼـ معـ ماٌؾملؿؼملني مباظظملغملر ماظظملػمللظملل ،مبأغف مخشملاب مسعملالغل ،م ُؼضملػملٔل معـ مضؿملؼملةم
اظؿظملغملريماظضملعملػملل،مومؼضملؿربماظضملعملؾماظقدؿملػملةماألضؼملـمظؾػملقغماظؿملعملنيمومعضملرصةمايعملؿملعملة.موأغفم
بؾملذهماظزملظملة،مداػؿميفمتأدؿملسمغزسةمسعملالغؿملةمعؿملؿاصزؼعملؿملة،مأصؾقتمهلا،ميفمدٔفِّؾم
تارؼخماظظملػمللظملة ،معغملاغؿؾملاماٌؿؼملؿملزة.مومرشؿموجقد معامؼربرمػذاماالغشملؾاع ،مصإغؽملا مَغضملِرِفم
هلذامأًشملذملَابموجؾملامآخرمعطملاؼٔرا،متغملرملػمظؽملامسؽملفمأشػملبماظدراداتماظيتماغغملؾٓٓتمسػملكم
هػملؿملػمل ف.مؼؿفػملّكمذظؽميفمطقنمػذامأًشملذملَاب،مسؽملدمإعضملانماظؽملصملر،مؼُ ِؼملغملٔـمسَ ٗدهُمممنقذجام
بارزا مظػملكشملاب ماظظملػمللظملل ،ماظذي مؼلؿـؼملٔر ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ مإدي مأبضملد مايدود ،معـ مأجؾ مذرحم
أصغملارهمواظؿدظؿملؾمسػملؿملؾملاموإؼزملاهلامإديماٌكارؾنيمومإضؽملاسؾملؿمبؾملا.مومصسملالمسـمذظؽ،مصؾملقم
ؼلؿكدممعؽملؾملفامصرؼدامعـمغقسف،ممؼؿفاوَرمصؿملفماظؿظملغملريماظضملعملػمللموماٌؽملشملؼ،مععمايقارم
واىدلموماألعـػملةمواألدشملقرة.مومضدمطانمصؿملػمللقصؽملامعُؿؼملغملخملؽملامعـمػذهماألداظؿملبماظـالثة،م
ؼلؿكدعؾملا ممبؾملارة مؼرملؾملد مظف مبؾملا مطـري معـ معؤرخل ماظظملػمللظملة .5مو مإذا مزؾملرت مػذهم
 5ؼراجعميفمػذاماظزملددم:
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اًاصؿملة مبقضقح ميف مذيؿملع ماحملاورات ماألصالرقغؿملة ،مصؾملل م مأطـر مبروزا ميف محماورةم
اجلمهوروة.مومباظظملضملؾمصإنمأشػملبماظدراداتماظيتمأنزتمحقلمػذهماحملاورة،متعملقلم
سؽملؾملامإغؾملاميفمغؾملاؼةماٌشملاف،مظؿمللتمدقىممتـؿملؾمرقؼؾمضائؿمبنيمالشمس ميفماظضملاملم
احمللقس ،مو ماخلري ميف ماظضملامل ماٌضملعملقل؛ ممتـؿملؾ مؼؾػملغ مأوِجَف ميف مأدطورة الكهف،م
اٌضملروضةميفماظغملؿابماظلابع،معـممغظملسماظؽملص .6م
إن مأصالرقن ميف مػذه ماألدشملقرة ،مؼضملؿملد مإغؿاجَ مإذغملاظؿملة مرئؿمللؿملة ميف ماظظملغملر ماظظملػمللظمللم
بزملظملةمساعة،مويفماألصالرقغؿملةمبزملظملةمخاصة.مومغضملينمػؽملامإذغملاظؿملةماظضملالضةمبنيمايعملؿملعملةم
واٌصملؾملر .مإغف مؼضملؿملد مإغؿاجؾملا ميف مصؿملطملة مجدؼدة ،معلؿضملؿملؽملا مباظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ مو ماظؿكؿملؿملؾ ماٌظملضملَؿم
باإلحياءات م :مصاظلفؽملاء ماظذؼـ متؿقدث مسؽملؾملؿ ماألدشملقرة ،ماٌُعملؿملٖدُون مباألشاللم
واٌقجقدون مداخؾ ماظغملؾملػ ،مال مؼضملرصقن مسـ ماظضملامل ماًارجل موأذؿملائف مو مطائؽملاتفم
اظقاضضملؿملةماٌقجقدةمخارجماظغملؾملػ،مإالماظصملاللماظيتمتؽملضملغملسمسػملكماىدران،مبظملضملؾمأذضملةم
اظرملؼملس ماٌؽملؾضملـة معـ ماًارج .مو معـ ماٌُرَجٖح مأن مؼغملقن مىقء ماظظملؿملػمللقف ميف محماورةم
اىؼملؾملقرؼة ،مإدي ماظٖؿؼملِـٔؿملؾ مو مادؿضملؼملاظف ماظؿضملابري ماجملازؼة ،ماظ َعملزملِدُ معؽملف مذرحُ مصغملرةم
حمقرؼة ميف معذػؾف ،مؼؾدو مأن معـ ماظزملضملب متقصؿملػملؾملا مبشملرؼعملة معؾاذرة ،مأو مسـ مررؼؼم
االدؿدالل ماظضملعملػملل .مو مغعملزملٔد ماظؿدظؿملؾَ مسػملك مأن محعملؿملعملة ماظقجقد ماظيت متؽملرملدػا ماظظملػمللظملة،م
خَظملٔؿملٖة م و معُلؿضملزملؿملة مسػملك ماإلدراك ماٌؾاذر؛ مو مأن معا مؼضملؿعملد مساعة ماظؽملاس ،مأغف مأذؿملاءم
واضضملؿملة،مإمنامػقمعـمضؾؿملؾماظصملاللموماألذؾاح،ماظيتمتؽملضملغملسمسؾمجدرانماظغملؾملػ .م
ومإمناماظظملالدظملةموحدػؿ،ماظعملادرونمسػملكمإدراكماظقاضعمايعملؿملعملل،ماظذيم ُؼؼملـؾميفم
ػذه ماألدشملقرة ،مباألذؿملاء مايعملؿملعملؿملة مطؼملا مغُدرطؾملا مسـ مررؼؼ مغقر ماظرملؼملس .مذظؽ مألغؾملؿم
ضادرونمسػملكماظؿقرٗرمعـمضؿملقدماىلدموم"طؾملػ"مايقاسمعـمأجؾممماردةماظؿظملغملريم
اظضملعملػملل.مومػغملذا،مومادؿػملؾملاعامعـمرأيمماظؿؿملارماظظملػمللظمللماظؿملقغاغلماظعملدؼؿ،ماٌؽملقدرمعـم
بارعؽملؿملد مسرب مدعملراط ،محقل مرؾؿملضملة ماظقجقد مو مايعملؿملعملة ماظؽملؾملائؿملة ،مصإن ماألدشملقرةم
األصالرقغؿملة ،م ُتؼملـؾماٌضملرصةماظيتمحيزملؾمسػملؿملؾملاماإلغلان،مسـمررؼؼمواربفمايلؿملةم
باظصملالل،مطؼملامُتؼملَـِّؾماظؿظملغملريماظضملعملػمللماظذيمؼؽملؿؾملففماظظملالدظملة،مبؽملقرماظرملؼملسماهلاديمإديم
اطؿرملافمايعملؿملعملةماًاظدة .م
ومإذامعاماضؿزملرغامسػملكممنقذجمأدشملقرةماظغملؾملػمصعملط،مظؿغملقؼـمصغملرةمساعةمسـمأػؼملؿملةم
اظدورماظذيمؼػملضملؾفما ٌُؿَكَؿملٖذملؾموماألدشملقريميفمرَصِّمسؽملاصرماظظملػمللظملةماألصالرقغؿملةموإسشملائؾملام
غقسا معـ ماظؿؼملادؽ ،م ُؼؼملِغملٔؽملؽملا ماظعملقل مإن ماظظملؿملػمللقف ميف مػذا ماظلؿملاق ،مؼلؿضملني مباظؿكؿملؿملؾم
Albert : Histoire de la philosophie.- Paris, P.U.F., tome 1, 1948.- p.p. 167-171.م- Rivaud,
- Secrétan, Philibert : L’Analogie.- Paris, P.U.F., 1984.- p.p. 19-23.

 6مأغصملر م :مأصالرقن م :محماورة ماىؼملؾملقرؼة ،مترذية مصؤاد مزطرؼاء -.ماظعملاػرة ،مدار ماظغملؿاب ماظضملربل ،م-.9968م
ص.ص .م .184-146مأؼسملا م :م مزطرؼاء ،مصؤاد م :مدرادة مىؼملؾملقرؼة مأصالرقن -.ماظعملاػرة ،مدار ماظغملؿاب ماظضملربل،م
-.9967مص.ص.م .968-84م
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واظؿٖؼملِـٔؿملؾ ،مو ميف محماوالت مدءوبة ،معـ مأجؾ مغلِج محدؼث ميف مأعقر متؿضملػملؼ ممبلائؾم
صػمللظملؿملةمطربى،مؼؾدومأنماظضملعملؾمؼضملفزمسـموصظملؾملاموإؼزملاهلاموماظؿدظؿملؾمسػملؿملؾملا،مبأدواتم
االدؿدالل ماظضملعملػملؿملة ماٌؿضملارف مسػملؿملؾملا ،معـػملؼملا مػق مسػملؿملف مايال ميف معلائؾ معـ مضؾؿملؾ:م
ايعملؿملعملة ماظؽملؾملائؿملة مظػملقجقد موعاػؿملؿؾملا ،مرؾؿملضملة ماظضملامل ماآلخر ماٌـاظل ،مو مغقسؿملة مسالضؿفم
باظضملاملماألرضل.مصضملـمررؼؼماظؿٖؼملِ ٔـؿملؾموماألدشملقرة،مجيؿؾملدماظظملؿملػمللقفمػؽملا،مطلمؼُدَسِّٔؿم
َعزملداضؿملةم"غصملرؼةماٌـؾ"،مبدالئؾمتغملقنمأطـرمإضؽملاسا.م م
و مػذه ماظؽملصملرؼة مطؼملا مال مخيظملك ،متعملقل مبقجقد مساٌني مخمؿػملظملني ميف ماظدرجة مويفم
اظشملؾؿملضملة:مساملماظصملقاػر،مومػقماظضملاملماظذيمدمؿملامصؿملفمومغراهمومغػملؼمللفموغُقٔسمبفمومتؿؿم
صؿملفمذيؿملعمواربؽملا؛موم"ساملماٌُـُذملؾ"مأومايعملذملائؼميفمذاتؾملا،مومػقماظضملاملماظذيمالمؼغملٔؾُم
اظظملؿملػمللقف مو مال مؼَ َؼملؾٗ معـ ماظؿأطؿملد مبأن مإدراطَف مو متغملقؼـ متزملَقٗر مسؽملف ،مال مؼؿؿملَلٖر مإالم
مبؼملاردةماظظملػمللظملةمومباسؿؼملادماظؿظملغملريماظضملعملػمللماًاظصموحده.مومظغملـماٌرءمالمحيؿاجمإديم
ذطاءمخارقمظؿملغملؿرملػمبؽملظمللف،مأنمإثؾاتموجقدم"ساملماٌـؾ"،مملمؼؿؿملَلٖرمألصالرقنمغظمللفم
إالمبادؿضملؼملالمأضزملكمدرجاتماًؿملال ! م
ومعامدعؽملاميفمدؿملاقمايدؼثمسـماظظملػمللظملةماألصالرقغؿملة،مغُ َذطخملرمأن نوتشه،ماظظملؿملػمللقفم
األٌاغلماٌرملؾملقرمباغؿعملا ٔدهٔماظضملؽملؿملػمظػملظملغملرماٌؿملؿاصزؼعملل،ماسؿربمأنماألصالرقغؿملةمتُؼملَـِّؾمماظؾٔؽملؿملةم
اظـابؿةماظيتممتعملقممسػملؿملؾملامطؾمعؿملؿاصزؼعملا،مذظؽمألغؾملامتعملدممظؽملاماظضملاملمععملػملقبا.معـمغاحؿملةم
أودي،مصغملؾٗمعؿملؿاصزؼعملامتؿفاػؾماظضملاملماظشملؾؿملضمللمواظقاضضمللماظذيمؼضملؿملشمصؿملفماظؾرملرموتضملؿربهم
غاضزملا،مومعـمغاحؿملةمثاغؿملةمطؾمعؿملؿاصزؼعملامتُرملَؿملِّدمظإلغلانمساٌامآخرمُتسملظملٔلمسػملؿملفمذيؿملعم
صظملات ماظغملؼملال .موضد مارتأى مغؿملؿرملف ميف ماظؽملؾملاؼة ،مأن مواوز ماٌؿملؿاصزؼعملا ،مؼؿشملػملب ماظعملؿملامم
بضملؼملػملؿملة م"ضػملْب" مجذري مظألصالرقغؿملة م( .)Renversementمو معـ ماظقاضح مأن مغؿملؿرملف معـم
خاللمعقضظملفماظداسلمإديمواوزماٌؿملؿاصزؼعملا،مضدمىأمبدورهمإديمادؿضملؼملالمتضملؾريمجمازيم
آخر،مظؿؼملـؿملؾمومترملكؿملصمعامجيبمأنمؼؿلؿمبفمطؾمغعملدمجذريمظػملؼملؿملؿاصزؼعملا،موػقمصغملرةم
"اظعملػملْب " .مو معـ مشري ماٌلؿؾضملد مأن مؼغملقن مضد م مادؿػملؾملؿ مػذه ماظظملغملرة معـ مصغملرة م ُعؼملَاثػملةم
دابعملة،موردتميفمدؿملاقمغعملدمعارطسمهلؿملفؾ.مومدؿضملرفمصغملرةم"اظعملػملْب"ػاتف،معلاراًم
آخرمجدؼداًميفمأرروحاتماٌظملغملرماظظملرغللمظقيمأظؿقدري،محقلمسالضةمعارطسمبؾملؿملفؾ .م
و ممل مؼَؾَؼ متقزؿملػ مأصالرقن مظػملؿؼملـؿملؾ مو مظػملؼملؿكؿملؾ مواألدشملقري ،محمزملقرا ميف مجمالم
اٌؿملؿاصزؼعملاموحده،مبؾمظعملدمرالمطذظؽمجمالماظظملغملرماالجؿؼملاسل.مصظمللمػذاماجملالمأؼسملا،م
ادؿضملؼملؾ ماظظملؿملػمللقف متػملؽ ماظضملؽملاصر ،معـ مأجؾ ماظدصاع مسـ مأرروحاتف ماالجؿؼملاسؿملةم
واظلؿملادؿملة.مومأضربمعـالمؼؿؾادرمإديمذػؽملؽملاميفمػذاماظلؿملاق،مػقمعاموردميفماظظملعملرةم،495م
عـمحماورةماجلمهوروة.ميفمػذهماظظملعملرةمؼُؾَرِّرُمأصالرقنمزاػرةماظؿظملاوتموماظالعلاواةمبنيم
اظؾرملرميفماجملؿؼملع،مومؼضملؿربػامأعرامرؾؿملضملؿملامومضرورؼا،مالمجيبمتطملؿملريُهمومالماٌلاسم
بف .مو م"ايفة" ماظقحؿملدة ماظيت م مؼلؿؽملد مإظؿملؾملا مظؿدسؿملؿ معقضظملف مػذا ،مػل مأن ماظؾرملر ميفم
تظملاضػملٔؾملؿ مو ماخؿالف مأوضاسؾملؿ مو معغملاغاتؾملؿ ماالجؿؼملاسؿملة ،مػؿ مطاٌضملادن ميف ماخؿالفم
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أغقاسؾملا مو مضؿملؼملؾملا :مسٔػملخملؿملذملٖةُ ماظعملقم ماٌُؤػػملقن مظػملقغملؿ ،مؼْؼملَـِّ ُػملؾملُؿ ماظظملؿملػمللقف ممبضملدن ماظذػب،م
واىؽملقدمواحملاربقنم ْؼؼملَـِّذمل ُػملؾملُؿممبضملدنماظظملسملة.مأعاماظظملالحقنموماظزملؽملاعمومساعةماظؽملاس،م
صعملدمعَٖـػملؾملؿممبضملدنماظؽملقاسمومايدؼد.موممبامأنماخؿالفماٌضملادنمومضؿملؼملؿؾملامغاجؿمسـم
اظشملؾؿملضملة ،مصذظؽ مأؼسملا معا مجيب مأن مؼغملقن مسػملؿملف ماألعر مباظؽمللؾة مإدي متعمللؿملؿ ماظؾرملر مإديم
رؾعملاتماجؿؼملاسؿملةمعؿظملاوتةمومعؿؼملاؼزة.مإنماظؽملصملامماظشملؾؿملضمللمظػملضملاملمػقماظذيماضؿسملكمذظؽ،م
طؼملامأنماآلهلةمغظمللؾملامراضؿملةمسـمػذاماظقضعمومتؾارطف.مغعملرأمظػملظملؿملػمللقفميفمػذاماظزملدد:م
"...إن مآ ماظذي مخػملعملغملؿ ،مضد معزج مترطؿملب مأوالئؽ ماظذؼـ مؼلؿشملؿملضملقن مايغملؿ معؽملغملؿم
باظذػب،مثؿمعزجمترطؿملبماىؽملدمومايراسمباظظملسملة،موماظزملؽملاعمبايدؼدموماظؽملقاس .7م
 " 3.2ذجرة الفلسفة " بني دوكارت و هودجر:
ظؿملس معـ ماٌأظقف ميف مجمال ماظظملػمللظملة ،مأن مؼؽملشملػملؼ ماظظملؿملػمللقف ميف مبداؼة معلارهم
ا ظظملػمللظملل ،معـ مخقارر مو مأصغملار معزملدرػا مايُػملؿ مو ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ ،مو مؼؽملؿؾملل مبف ماٌشملاف ميفم
اظؽملؾملاؼةمإديمإغرملاءمصػمللظملةمجدؼدة،مأصؾقتمتُقصػمبأغؾملامأمماظضملعملالغؿملةمايدؼـة.مومظغملـم
ذظؽمسػملكمعامؼؾدو،مػقمعامحزملؾممتاعامظػملظملؿملػمللقفماظظملرغللمرؼينمدؼغملارت،م(-9596
)9650م.إنمتارؼخماظظملػمللظملةممؼُذطخمل ُرغا،مأنم"مأباماظضملعملالغؿملةمايدؼـة"،مملِمؼرملرعميفموضعم
اظػملؾؽملاتماألوديمظظملػمللظملؿفماىدؼدة؛مومملمؼردؿماًشملقاتماظضملاعةمٌؽملؾملفؾملا،مومملم َؼزملُغم
عظملاػؿملؼملؾملا،مإالمبضملدمأنمعرٖمباظشملرؼؼماٌػملغمللمظألحالم،محلبمسؾارةمظلؿملفؼملقغدمصروؼد،م
وردتميفمدؿملاقمآخر.مومباظظملضملؾمصإنماألحالمماظـالثةماظيتمرآػاماظظملؿملػمللقفماظرملابميفم
عؽملاعف،ميفمإحدىمظؿملاظلمخرؼػمدؽملةم،9699مطاغتمحلبمعامدوٖغفماظظملؿملػمللقفمسؽملؾملام
بضملدمادؿؿملعملازف،معؽملؾعَماإلهلامماظذيمادؿعملكمعؽملفمصغملرةمعرملروعمتأدؿملسمصػمللظملةمجدؼدة،م
تلؿقحلمروحؾملامعـماٌؽملؾملجماظرؼاضل،مومتغملقنمعطملاؼرةمظؿعملاظؿملدماظرتاثماظظملػمللظمللماظلابؼ.م
و مػغملذا متغملقن ماظضملعملالغؿملة ماظدؼغملارتؿملة مضد موُظٔدَتِ معـ مرحٔؿ ماٌُؿَكَؿملٖؾ ،مو متغملقن مبداؼةم
اطؿرملافمررؼؼمصػمللظمللمجدؼدمظػملؾقثمسـمايعملؿملعملة،معؽملاعاًمومحػملؼملاٌ.8
 -7أصالرقنم:محماورةماىؼملؾملقرؼة-.مص.م.995
 -8عـ مأجؾ ماالرالع مسػملك مخالصة مهلذه ماألحالم ،مغُقٔؿملؾ مإدي مطؿاب منؿملب مبػملدي ،مدوكارت -.ماظعملاػرة ،مدارم
اٌضملارف،م-.9959مص.ص.36-33.مومضدمدونمدؼغملارتمبضملدممؼعملصملؿفمعامسػملؼمبذاطرتفمعـمػذهماألحالم.موؼؾدومعـم
خاللمعامطؿؾفميفمػذاماظلؿملاق،مأغفمطانمعؿظملائالمبؾملا،محؿملثماسؿربػام"مايدثماألطـرمأػؼملؿملةميفمحؿملاتفماظظملغملرؼة"؛م
وأغؾملا مطاغتمباظؽمللؾة مإظؿملف محاصزامأدادؿملا مجضملػملف مؼؽملذر محؿملاتف مظػملضملعملؾ موظػملؾقث مسـ مايعملؿملعملة .مغُ ٔرملرَت معسملاعني مػذهم
األحالم مطؼملامدوغؾملاماظظملؿملػمللقف،ميفمجمؼملقسةمأوٌؾؿملا م(.)Olympiaمطؼملامهدَثمسؽملؾملامماظظملؿملػمللقفمغظمللف،ميفماظعمللؿم
اظـاغل معـمطؿابفممقال يف ادلنهج ،ومظغملـمػذهماٌرةمباسؿؾارػامعـمبؽملاتمخقاررهمومتأعالتف،ميفمخػملقاتفماظظملغملرؼة.م
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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وماظصملاػرمأنمصؿملػمللقصؽملاماظضملعملالغل ،مغللمععمعرورماظزعـ،ماألصقلَ ماألوديمٌرملروسفم
اظظملػمللظملل،مومصارمعـماظداسنيمإديمإضزملاءماًؿملالمعـماظؿظملغملريماظظملػمللظملل،م ُعضملػملؽملامأنماظضملعملؾم
ضادرممبظملردهمسػملكمإدراكمايعملؿملعملة.مومظغملـمعقضظملفمػذامملمميؽملضملفمعـمأنمؼلؿدركميفمبضملضم
األحؿملان،موم ُؼسملؿملػمأنمعـماٌلؿقلـمأنمؼُضملانَممبايقاسمومباظذاطرةم.م م
غضملقدمإديمعقضقعممتـؿملؾماظظملػمللظملةمباظرملفرة.مومغلققمػؽملا مععملشملضملامعـمحقارمخؿملاظلم
جري مبني ماظظملؿملػمللقف ماألٌاغل مػؿملدجر مو مدؼغملارت .مظعملد ماذؿؾملر مدؼغملارت م ميف متارؼخم
اظظملػمللظملة مطؼملا مغضملػملؿ ،مبأغف ماضرتح متضملرؼظملا م مٌاػؿملة ماظظملػمللظملة مو مسالضؿؾملا مبؾاضل ماٌضملارفم
اإلغلاغؿملةماألخرى،ماسؿؼملدمصؿملفمسػملكممتـؿملػملؾملامباظرملفرة.مومضدموردمػذاماظؿٖؼملِـٔؿملؾميفمرداظةم
طؿؾؾملاماظظملؿملػمللقفمإديمعرتجؿمطؿابفممبادئ الفلسفة م(،)9644موػل ماظرداظةماظيتمأصؾقتم
صؿملؼملامبضملدمتُرملَغملخملؾُمععملدعةًمظؽملظملسماظغملؿاب.مومضدمجاءميفمػذهماٌعملدعةم:م"...مومػغملذامؼُؼملغملـم
متـؿملؾماظظملػمللظملةمطػملؾملامباظرملفرة:متُرملغملخملؾُماٌؿملؿاصزؼعملامجذورَػا،موماظظملؿملزؼاءُمجذسَؾملا،موتُرملغملخملؾم
اظضملػملقمماألخرىماظؾاضؿملة،ماألشزملانَماٌؿظملرسةمسـماىذع.مومتػملؽماألشزملانمؼُ ِؼملغملٔـُمردٗػامإديم
ثالثةمرئؿمللؿملةمػلماظشملبمواٌؿملغملاغؿملغملامواألخالق.مومأسينمػؽملاماألخالقماظلاعؿملة،ماظيتم
تؿشملػملَّبمعضملرصةمطاعػملةمبلائرماظضملػملقمماألخرى،مومتػملؽمػلمأسػملكمدرجاتماظغملؼملالم".9م م
ومؼؾدومأنممتـؿملؾمدؼغملارتماظظملػمللظملةمباظرملفرة،مملمؼُرضِممتاعاماظظملؿملػمللقفماألٌاغلم
اٌضملاصرمعارتـمػؿملدجر،مإذماسؿربهمشريمطافمظػملدالظةمسػملكمعاػؿملةماظظملػمللظملة،مطؾقِثمسـم
حعملؿملعملةماظقجقد.مومظؿملسمباألعرماًايف،مأنمخشملابمػذاماظظملؿملػمللقفمغظمللف،ماظذيمؼدسقم
إديمتعملقؼضماٌؿملؿاصزؼعملامومواوزػا،مميِؿزِجمطـريامباإلحياءاتماظرملضملرؼة،موالمؼرتددميفم
اظػملفقءمإديمادؿضملؼملالماألدشملقرة .م
ساد معارتـ مػؿملدجر مإذن ،ميف مععملدعة مطؿابف"ما هي ادلوتافزوقا؟" ،مإدي ماظؿٖؼملِـٔؿملؾم
اظدؼغملارتل،مُبطملؿملَةممإشؽملائفممومتضملؼملؿملؼمدالظؿفم.مومررحمبزملددهمػذهماظؿلاؤالت:م"ميفمأيم
أرض مود مجذوُر ماظظملػمللظملة معَعملرٖػا؟ مو معـ مأي مأداس متلؿؼملد ماىذورُ ،مو معـ مخالهلام
اظرملفرة مطػملؾملا ،ماظضملزملارةَ مو ماظعملقةَ ماظالزعؿني مظؽملؼملقػا؟ مو معا مػق ماظضملؽملزملر ماٌَقِفُقب ميفم
األرض،موماألداسماظذيمؼدخؾمومحيؿملاميفماىذور،ماظيتمتدسَؿماظرملفرةمومتؽملؼملؿملؾملام؟م
أؼـمتعملؿملؿماٌؿملؿاصزؼعملامذاتؾملا،معؽملصملقرامإظؿملؾملامعـمأدادؾملا"...موأجابمصؿملػمللقصؽملامغظمللفمسـم
تػملؽماظؿلاؤالت:مإنم"حقوقة الوجود"مػلماظيتمتُرملغملخملؾماألرضموماألداسماظذيمتلؿعملرم
صؿملف ماٌؿملؿاصزؼعملا ،مو معؽملف متؿطملذى مبقصظملؾملا مجذورا مظرملفرةٔ ماظظملػمللظملة ،مطؼملا مهدٖث مسؽملؾملام
دؼغملارتم .م
ومعامذامؼضملينمعظملؾملقمم"حعملؿملعملةماظقجقد"ميفمأًشملذملَابماظظملػمللظمللماهلؿملدجريي؟مغضملػملؿمأنم
صؿملػمللقصؽملا ،محيرص مطـريا مسػملك موصػ مصػمللظملؿف مبأغؾملا م"فلسفة الوجود" ،موأغؾملا م َطغملُؾِّم
صػمللظملةمتؾقثميفم"حعملؿملعملؿملةماظقجقد".مومظغملـمػؿملدجرميفمحبـفمموتأعالتف،مومبضملدمعلارم
9

Descartes, René : Les principes de la philosophie.- Paris, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard,1953.- p.p. 557-558.
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ذاقمومرقؼؾمعـماظؿظملغملؿملؽموماظؿأظؿملػ،مؼُظملاجؽؽملاميفمغؾملاؼةماٌشملافمباظعملقل،مإنم"حعملؿملعملةم
اظقجقد" متغملؼملُـ ميف مأن مػؽملاك ماخؿالصا مأغشملػملقجؿملا مجذرؼا ،مبني مالغؾملائؿملة ماظقجقدم
وحمدودؼةمماظغملائـماظؾرملري.مومػذاماالخؿالفماىذريمالمميغملـمغلؿملاغُفمو مالمضؾملره؛م
إنم"حعملؿملعملةماظقجقد"مباظؽمللؾة مظػملظملؿملػمللقفمػلمعرادفمآخرمظػملضملدممومظػملؼملقتمومظطملؿملابم
اٌضملؽملك ،موظػملضملؿؼملَة ماظيت متػملػ ماظقجقد .مإغؾملا م مبؾملذا ماٌضملؽملك مػل م ماألصؾ ميف ماظؿظملػمللػم
واظؾاسثمسػملؿملف.مإغؾملاممبـابةماألرض ماظيتمتؽملؼملقمسػملؿملؾملام"ذفرةماظظملػمللظملة".مواألرض مػؽملام
ػلماظضملؽملزملرماهلامماظذيمأشظملػملفمدؼغملارتميفموصظملفم"ذفرةماظظملػمللظملة".مإغؾملاماألداسماظذيم
تلؿعملر مصؿملف ماظرملفرة ،موتؿطملذى معؽملف مجذورُػا ،مو ماىذور ممتؿد مو متسملرب ميف ماألسؼملاق،م
وتؿظملرٖعميفماألرض،مظُٔؿ َؼملغملخملـماظرملفرةمعـمايؿملاةمو ماظؽملؼملق.مومظغملـ ماظرملفرة معامأن متغملؾُرم
وتؿملؽملَع ،محؿك متؽملزملرف ماٌؿملؿاصزؼعملا مإدي ماالػؿؼملام مبؾملا موحدػا ،معُلدٔظة محفُبَ ماظؽمللؿملانم
سػملكماىذورمومسػملكماألداس،مومإغؾملامظَؿُرِ ٔدؾُماظضملزملارةَمطػملؾملا،موماظعملقةَمطػملؾملامإديماىذعمم
ومصروسف،مومالمتضملقدمعغملرتثةمباألداس،مأيم"حعملؿملعملةماظقجقد".10م م
 .3.3عن ادلُ َتخَوَّـل يف الفلسفة الكانطوة :
إذا مضػملؽملا مإن ماًؿملال محاضر مبادؿؼملرار ميف مصػمللظملة مإعاغقؼؾ مطؽملط م(،)9714-9804م
دؿملغملقن مضقظَؽملا مػذا مبدون مذؽ ،معدساة مظالدؿطملراب .مو ماظلؾب مواضح مو مؼؿضملؿملٖـ ميف معام
غضملرصف مسـ مػذا ماظظملؿملػمللقف ماألٌاغل معـ مجٔدؼة مو مصراعة مسعملػملؿملة معُظملرِرة؛ مو مأؼسملا مٌام
غالحصملف ميف مجؾ معؤظظملاتف ،معـ مغُدِرَة مايدؼث ماٌؾاذر مسـ مدور ماًؿملال ميف مجمالم
االدؿغملرملاف مو ماإلبداع ،مو ميف مجمال ماٌضملرصة مبزملظملة مساعة .مو متدِسَؿُ مػذا ماظرأي م ٔصغملْرَةم
عؿداوظة ميف ماظظملػمللظملة ماظطملربؿملة مايدؼـة ،مسـ مأن مصؿملػمللقصؽملا مأػؼملؾ مإبراز مدور ماًؿملال ميفم
غصملرؼؿفمسـماٌضملرصة،مومملمؼُكزملِّصمهلذاماٌقضقعمومظقمصزملالمواحداميفمعؤظظملاتف،مومعام
أطـرػا.مومحؿكماإلذارةماظضملابرةمإظؿملف،مطاغتمتؿؿمبرملغملؾمعرتدِّدموخفقل .م
و مؼؾدو مأن ماظدور ماظذي مؼسملشملػملع مبف ماًؿملال ،ميف مدريورة متغملقٗن ماٌضملرصة ميف ماظؽمللؼم
اظظملػمللظمللماظغملاغشملل،معُعملَدٖرْمسػملؿملفمأنمؼصملؾمخظملؿملامعَرٖتَؿملِذملـم:مأوال،مألنماًؿملالميفمحدمذاتفم
عُرملَقٖشمومضؾابلموشاعض،مومدائؼملاميفمحاجةمإديماظؿأوؼؾ.مومثاغؿملا،مألنماظظملؿملػمللقفم
غظمللفمؼؿضملؼملٖ دمإخظملاءهمسؽملا،مبؾمومؼَضملؼملَدُمإديمإجيادٔمتربؼرمظذظؽ،مطؼملامغظملؾملؿمعـمػذهماظضملؾارةم
اٌعملؿشملظملةمعـمطؿابفمنقد العقل اخلالص:م"إنمػذهماظعملُدِرَةماظيتمميػملغملؾملاماإلغلان،مسػملكم
ردؿ ماًشملارات ماظذػؽملؿملة ،موسػملك ماظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ مو ماظؿزملقؼر مو ماظؿأظؿملػ مبني ماظضملالضاتم
واألذؿملاء ،مػل مصَـٌّ مخَظملٔلٌّ مو م عَدصُقن ميف مأسؼملاق ماظؽملظملس ماظؾرملرؼة .مو مدؿملؾعملك مدائؼملا معـم
 10ػؿملدجر،معارتـم:مما ادلوتافزوقا-.مترذيةمحمؼملقدمرجب،ماظعملاػرة،مدارماظـعملاصة،م-.9974مص.ص.م77ذمل.97م
ومطذظؽماظرتذيةماظظملرغلؿملةمظؽملظملسماظؽملص

- Heidegger, Martin : Qu’est-ce que la métaphysique.- in Question I, Paris, Gallimard, 1968.p.p. 31-32.
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اظزملضملبمأنمغؽملؿزعمعـماظشملؾؿملضملةمأدرارماظغملؿملظملؿملةماظيتمترملؿطملؾمبؾملامػذهماظعملدرة،مومغضملرضُؾملام
عغملرملقصةمأعامماألسني .11م
ومإديمجاغبمػذهماظظملغملرةماظرائفةمسـمعغملاغةماًؿملالميفمصػمللظملةمطاغط،مػؽملاكمعقضػم
آخرمعُكِؿَػملٔػمبدأمؼَربُزميفماظدراداتمايدؼـةُ.مومعَظملَا ُدهُمأنماًؿملالميفمػذهماظظملػمللظملة،م
حاضرمبادؿؼملرارميفمذيؿملعمأجزائؾملا،مومظفمصؿملؾملامدورمغرملؿملطموصضملٖال.مطؼملامأنمظفمسالضةم
جبؼملؿملعمضُدُرَاتماإلغلانماٌضملرصؿملةماظيتمتُقَػملخملػملُؾملاممغصملرؼةماٌضملرصة.مومظغملـمرشؿمأػؼملؿملةمػذام
اظدور،مؼؾدومومطأنماًؿملالمضدمأدخؾمإديماظؽمللؼماظغملاغشمللمخٔظملْؿملةمومتُركمؼرملؿطملؾمصؿملفمعـم
وراءماظلؿار.مأظؿملس ماًؿملالمػقماٌؽملؾعمظغملؾمعامميػملغملفماظضملعملؾمعـمضُدِرَةمسػملك ممايدسم
واالدؿؾاق مو ماظرتطؿملب م؟ مأظؿملس مػق ماىٔلرُ ماظذي مال مشؽملك مسؽملف مظؿقعملؿملؼ ماظؿقاصؾ مبنيم
ايلادؿملةموماظظملؾملؿ؟مأظؿملسمػقماظذيمؼُعملدِّممظػملؼملعملقالت،مومظػملؼملؾادئماظعملؾػملؿملة،ماٌادةَماظيتم
ترملؿطملؾمسػملؿملؾملا؟مأظؿمللتمػذهماٌعملقالت،مومتػملؽماٌؾادئ،مطاغتمدؿؾعملكمصارشة،مومبؽملاءّم
اصشملؽملاسؿملاًمجمرداً،مظقالماًؿملالماظذيمؼُؽملزِظُؾملامعـممساءماظؿفرؼدماٌؿملؿاصزؼعملل،مإديمأرضم
اظقضائع،محؿملثمتلاػؿميفماظؿغملقؼـماظظملضملػمللمظػملؼملضملشملؿملاتم؟ .12م
و معـ معقضقع مدور ماًؿملال ميف ماظؽمللؼ ماظظملػمللظملل ماظغملاغشملل ،مغؽملؿعملؾ مإدي مدور مععملقظةم
"اظؿٖؼملِـٔؿملؾ"م(.)Analogieمصؽملقـمباظؿأطؿملد ،مغصملؾميف مغظملسماجملال.مو معـماظشملرؼػمأنم
غذطر مػؽملا مأن مصؿملػمللقصؽملا ،مسؽملدعا مؼ ِضملؼملَد مإدي معُعملارَغة معرملروع ماظظملػمللظملة ماظؽملعملدؼة ،مباظرتاثم
اظظملػمللظمللماظؿعملػملؿملدي،مصإغفمالمؼرتددميفماالدؿضملاغةم مباظؿٖؼملِ ٔـؿملؾماظؿاظل:مإنماظظملػمللظملةماظؽملعملدؼةم
باظؽمللؾةمظػملظملػمللظملةماظؿعملػملؿملدؼة،مػلمطضملػملؿماظغملؿملؼملؿملاءمباظؽمللؾةمإديماظغملؿملؼملؿملاء ماظزائظملة،مأومطضملػملؿم
اظظملػملؽ،مباظؽمللؾةمإديمسػملؿماظؿؽملفؿملؿ! م
إنمعَرِجٔضملؽملاماظرئؿمللل،ميفمعامؼؿضملػملؼمبأػؼملؿملةمدورمععملقظةم"اظٖؿؼملِـٔؿملؾ"ميفمصػمللظملةمطاغط،م
ػقمطؿابُماظؾاحثماظظملرغللمصرغلقامعارتل،م) ، (François Martyموالد ادلوتافوزوقوا
عند كانط ،ماٌؽملرملقر مدؽملة م .9980ميف مػذا ماظغملؿاب ،ماظذي مػق ميف ماألصؾ مأرروحةم
جاعضملؿملة ،مؼُؾِ ِرزُ ماٌؤظػ ماظدور ماظغملؾري ماظذي متعملقم مبف مععملقظة م"اظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ" ،ميف مبؽملاء مصرحم
اظظملػمللظملةماظؽملعملدؼة،مومخاصةميفماٌؤظظملاتماظغملاغشملؿملةماظؽملعملدؼةماظـالثة:منقد العقل اخلاص،
نقد العقل العملي،منقد ملكة احلكم.مطؼملامؼغملرملػمسـمأنمطاغط مادؿضملؼملػملؾملاميفمتػملؽم
اٌؤظظملات،محقاظلم169معرة .13م
Kant, E. : Critique de la raison pure.- Paris, P.U.F., 1967.- p.153.

11
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.

 13أ حزملكمػذاماظؾاحثمسددماٌراتماظيتمادؿضملؼملؾمصؿملؾملامطاغطمععملقظةم"ماظٖؿؼملِـٔؿملؾ"،مابؿداءمعـمصدورمطؿابفمنقد العقل
اخلالص،)9789(،ممصقجدمأغؾملامتزملؾمإديم 169معرة.مومالحظمأنمطاغط،مطانمؼرملريمإديمععملقظةم"ماظٖؿؼملِـٔؿملؾ"،مبزملظملةم
خاصةميفماٌعملدعاتمومايقاذلموماهلقاعش.مؼراجعميفمػذاماظزملددم:
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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زملزملَؾملام
ومإذامطانمطاغط،مضدمادؿكدممععملقظةم"اظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ"مبغملـرة،مصإنماألػؼملؿملٖةماظيتمخ ٖ
هلذه ماآلظؿملة ماظذػؽملؿملة ميف مهزملؿملؾ ماٌضملرصة ،متصملؾ معع مذظؽ مغلؾؿملة موحمدودة .مصاظؿٖؼملِـٔؿملؾم
سؽملدهمال مؼقصؾمإالمإديمختؼملؿملؽملاتمعؿكؿملػملة،مومدورُهمؼؽملقزملرميفمطقغفمرابشملةماحؿؼملاظؿملةم
تلؼملَحُ مظؽملا ،ماغشملالضا ممما م مغضملرصف مسـ مررؼؼ مإعغملاغؿملاتؽملا موضدُراتؽملا ماٌضملرصؿملة ماإلغلاغؿملةم
احملدودة،مبؿغملقؼـمتزملقٗرمتعملرؼيبمسؼملامالمغضملرصف،مبؾموسؼملامظـمغؿؼملغملـمأبدامعـمعضملرصؿف.م
إنماظٖؿؼملِـٔؿملؾمؼُظملؿملدغاميفمتقدؿملعمدائرةمعضملارصؽملا،موظغملـميفمحدودمساملماظصملقاػرماظيتمتعملعم
هتمحقادؽملا.مأعاميفمساملم"األذؿملاءميفمذاتؾملام"،مصإغفمالمؼَ ِلؼملَحَمظؽملامإالمبربطمسالضاتم
عؿكؿملػملة؛مطؿزملقٗرغامسـماظضملالضةمبنيمآ،ماظذيمالممنػملؽمسؽملفمأؼةمعضملرصةمعؾاذرة،مومبنيم
اظضملامل ماحمللقس ماظذي مدمؿملا مصؿملف مو محيؿملط مبؽملا ،مو ماظذي مظدؼؽملا مسؽملف معضملرصة مبعملدر معام
تؿغملرملػمظؽملامزقاػرُه .م
ومحلبمطاغطمدائؼملا،مإنمتزملقرٖغامسـمآمؼلؿؽملدمإديمعضملرصؿؽملامبصملقاػرماظضملامل،موظؿملسم
إدي معضملرصة معؾاذرة مبف .مصايعملؿملعملة ماإلهلؿملة متؾدو مظؽملا ،مو مطأمنا مػل متؿزملػ مبأمسكم
درجذملاتماظغملؼملال،مباٌعملذملارغةمععماظغملؼملالماحملدودموماظضملابر،ماظذيمغالحصملفمسؽملدماظؾرملرم
ويفماظضملامل.مومسؽملدعامغعملقلمإنمآمباظؽمللؾةمظػملضملامل،مػقمطاٌؿؽملاػلمباظؽمللؾةمظالعؿؽملاػل،م
صإنمػذهماٌعملاربةمسـمررؼؼماظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ،مالمتسملؿملػمذؿملؽامإديمعضملرصؿؽملامباظشملؾؿملضملةماإلهلؿملة،مإذم
ػذهماٌضملرصةمتصملؾمجمؾملقظةمظؽملامإديماألبد.مغعملرأميفماظظملعملرةم،57معـممقدمة لكل موتافزوقا
ميكن أن تصري علما:م"مظؿملسمعـماٌضملعملقلمومالمعـماٌرملروعمأنمغأعؾميفمعضملرصةمأيمذلءم
أطـرمممامتؿؿملقُفمظؽملاماظؿفربةماٌؼملغملؽملة،مومظؿملسمعـماٌضملعملقلمومالمعـماٌرملروعمأنمغدٖسٔلم
اعؿالكَمأدغكمعضملرصةمباظرمللءماظذيمغلػملؿمأغفمظؿملسمعقضقسامألؼةموربةمممغملؽملةم" .14م
ومظغملـماظظملؿملػمللقفمالمؼؿملأسمعـمطقنمضدرةماإلغلانمسػملكماظؿكؿملؿملؾموماظؿٖؼملِـٔؿملؾمتلؿشملؿملعم
ختشملل مػذه ماظضملعملؾة ماظغملأداء ماظيت متؽملؿزملب مأعام ماٌضملرصة ماإلغلاغؿملةٔ .مصاظؿظملغملري مبادؿضملؼملالم
آظؿملةماظٖؿؼملِـٔؿملؾمػقماإلعغملاغؿملةماٌؿاحةمظإلغلان،مطلمؼؽملرملئ،ماغشملالضامعـمعضملارصفمسـمساٌفم
احمللقسموماٌرئل،مخشملاباًمسـمساملماٌضملعملقالتمموماٌقضقساتماٌؿملؿاصزؼعملؿملة.مإنماظػملفقءم
إدي ماظٖؿؼملِـٔؿملؾ محلب مطاغط ،مؼغملرملػ مسـ محمدودؼة ماظضملعملؾ ماإلغلاغل مو متؽملاػؿملف .مصغملؿملػم
ؼؿأتل م ظظملغملرمعُؿؽملَاهٕمأنمؼؿقدثمسؼملامؼؿفاوزه،مومسؼملامظؿملسميفمعؿؽملاولمضُدُرَاتفماٌضملرصؿملةم؟م
والمؼرتددماظظملؿملػمللقف ميفماغؿعملادمعامؼُضملرَفميفماظظملػمللظملةمبالدلول الوجودي مإلثؾاتموجقدم
آ،مألنمػذاماظدظؿملؾمؼؿأدسمسػملكمػذاماظؽملقعمعـماظؿؼملـؿملؾ،مومعضملػملقممأنمدؼغملارتمطانم
ضدمادؿضملؼملػملفميفمتأعالتفماٌؿملؿاصزؼعملؿملة.مومعـماظشملرؼػمأنماالغؿعملادماظغملاغشمللمهلذاماظدظؿملؾ،م
ؼلؿؽملدمبدورهمسػملكممتـؿملؾمآخر.مغعملرأمظغملاغطميفمػذاماظلؿملاقم":إنماظقػؿماظذيمجيضملػملؽملام

 14طاغط،مإعاغقؼؾم:مععملدعةمظغملؾمعؿملؿاصزؼعملامميغملـمأنمتزملريمسػملؼملا،مترذيةمغازظلمإمساسؿملؾ-.ماظعملاػرة،9967،مصعملرةم
-.58مص.ص.م،999-996مومصعملرةم-.57مص.985.
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غضملؿربمعامػقمممغملـمصغملرؼاًمومطأغفمعقجقدمواضضملؿملا،مػقمطقػؿماظؿاجرماظذيمؼصملـمأغفمؼؽملؼملِّلم
ثَروَتفمبإضاصةمبسملضملةمأصظملارمإديمحلابف".15م
 .3.4عندما تستوقظ الفلسفة يف ادلساء للتأمل يف أحداث النهار!
ظػملظملؿملػمللقفماألٌاغلمػؿملفؾم(،)9839-9770مسؾارةمعرملؾملقرة،موردتميفمطؿابفممبادئ
فلسفة احلقوق.مصؿملؾملامؼُعملَدِّممتزملقؼراًمجمازؼاَمذيؿملال،مؼَضملرِضمعـمخالظفمعظملؾملقعَفماًاصم
ظشملؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،موماظطملاؼةماٌـػملكمعؽملؾملا.متعملقلمػذهماظضملؾارةمعامعضملؽملاه:م"إنمرائرم
عؽملريصا،مإهلةمايغملؼملة،مالمؼَقػملخملؼميفماظظملسملاء،مإالمسؽملدعامتطملرُبماظرملؼملسمومؼُكؿملِّؿُماظصملالمم
سػملكماظقجقد".موم"عؽملريصا"م(،)Minerveمطؼملامغضملػملؿ،مػقمادؿمإهلةماظضملػملؿمومايغملؼملة،ميفم
األدارريماظروعاغؿملةماظعملدمية،موتعملابػملؾملاميفمأدارريماإلشرؼؼماإلهلةم"أثؿملؽملا".)Athéna(،م
أعامرائرػاماٌرملؾملقرمصؾملقمعـمصزملؿملػملةماظؾقم،مومعـمخزملائزملفمأغفمالمؼشملريمإالمباظػملؿملؾ .م
و مظضملؾٖ ماظظملغملرةَ ماظيت مأراد مػؿملفؾ مإؼزملاظَؾملا مإظؿملؽملا معـ مخالل مػذا ماظٖؿؼملِـٔؿملؾ ،مػل مأنم
اظظملؿملػمللقف،ميفمبضملضمساداتفمسػملكماألضؾ،مأذؾفمعامؼغملقنمبشملائرم"عؽملريصا"،مصغملالػؼملا،م
اظظملؿملػمللقفموماظشملائر،مالمؼَغملـُرُمغرملارُفمإالمسؽملدعامؼُكؿملِّؿماظصملالممسػملكماظغملقن.مومؼؾدومأنم
اظػملؿملؾمباظؽمللؾةمظػملظملؿملػمللقف،مػقمصرتةماظؽملرملاطماٌُؽملؿٔجموماهلادئ،مصظملؿملفمتُؿاحمصُرَصماظؿأعؾم
واظؿظملغملريماٌؿأغلموماظضملؼملؿملؼ،ميفمعامحدثمعـموضائعمأثؽملاءماظؽملؾملار .م
ومغصملـمأنمػؿملفؾ،مخاللمػذاماظؿٖؼملِ ٔـؿملؾ،مإمنامؼُقحٔلمإظؿملؽملاممبامػقمعؿقاترمسـماٌضملرصةم
اظظملػمللظملؿملة ،مبأن معـ مرؾؿملضملؿؾملا ماٌؿملؾَ مإدي ماظؿقرٗر مضدر ماإلعغملان ،معـ ماالغرملطملاالت ماظؿملقعؿملةم
واٌؽملظملضملؿملةماٌؾاذرة،مومعـمادِر ماألحداثموماظقضائعماٌأظقصة.مومأغؾملاميفمصرتاتمعضملؿملؽملة،م
تؽملغملؼملش مسػملك مغظمللؾملا ،مو متظملسملؾ ماالغزواء مواٌغملقث ميف ماظصملؾ .مطؼملا مؼُ َذطخملرُغا مبأن مشاؼةم
اظظملالدظملة،معـموراءماختاذمػذاماٌقضػماٌرتَؼِّثمواهماألحداثمومػلميفمسؽملظملقاغؾملا،مػلم
االغؿصملارمحؿكمتؽملفػمللماألعقر،مومختؿؼملٔرماظؿلاؤالتمسـمدالالتؾملاماظضملؼملؿملعملة،مبضملدعامتؿقصَّرُم
سؽملؾملاممسؽملاصرمطاصؿملة،متلاسدمسػملكمادؿؿملضملابؾملامومتـػملؾملامومادؿكالصماظضملٔربمعؽملؾملا .16م
ومضدمأسفَبمػذاماظؿٖؼملِـٔؿملؾماهلؿملفؿملػمللمظشملؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،ماظظملؿملػمللقفماظظملرغللم
اٌضملاصرمظقيمأظؿقدريم(،)9990-9998مصادؿضملارهمومأسادمتقزؿملظملفميفمدؿملاقمضرؼبمعـم
األول،مدضملكمعـمخالظف،مإديماظغملرملِػٔمسـمجقاغبمأخرىمعـمرؾؿملضملةماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملة،م
شريمتػملؽماظيتمختُصٗمسالضاتؾملامباألحداثماإلغلاغؿملةماظؿملقعؿملةماظضملادؼة.مظعملدمضزملدَمأظؿقدريم
عـ مادؿكدام ماظؿٖؼملِـٔؿملؾ ماهلؿملفؿملػملل ماظلابؼ ماظذطر ،مإدي متقضؿملح مسالضة ماظظملػمللظملة مباظضملػملقم،م
وعقضػ ماظظملػمللظملة معـ ماالطؿرملاصات ماىدؼدة ميف ماٌؿملادؼـ ماظضملػملؼملؿملة .مو مضد مذػب ميف مػذام
االواه،مإديمأنمعـمرؾؿملضملةماظظملػمللظملةمأؼسملا،مأنمالمتلؿؿملعملظمإالمبضملدماغعملسملاءمصرتةمزعؽملؿملةم
طاصؿملة مسػملك معؿملالد مسػملؿ مجدؼد .مصؾملل معـؾ مرائر مايغملؼملة م"عؽملريصا" ،متؽملرملط مبضملد مزوالمم
 15طاغط،مإعاغقؼؾم:مغعملدماظضملعملؾماًاظص-.معرجعمدؾؼمذطره-.مص.430.
Hegel : Principes de la philosophie de droit.- Paris, Gallimard,1940,Tome 1.- p.45.
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غؾملارماألحداثماظضملػملؼملؿملةماىدؼدة.موماظظملؿملػمللقفمػؽملامإٓغؼملامؼدسؿمأرروحؿفماظرملؾملريةمسـم
سالضةماظظملػمللظملةمباظضملػملؿ:م"إنماظظملػمللظملةمظؿمللتمسػملؼملا،مومػلمتأتلمدائؼملامعؿأخرةمسـماظضملػملؿم
اظذيمأثارػامبظملرتةمضدمتشملقلمأومتعملزملر.مذظؽمألنماآلثارماظيتمختػملظملؾملاماظـقراتماظضملػملؼملؿملةميفم
ايعملؾ ماظظملػمللظملل ،مال متُدرَك ميف محؿملؽملؾملا ،مصؾملل مهؿاج مإدي موضت مطاف مؼضملعملؾؾملا ،محؿكم
تلؿشملؿملعمتؾملؿملؿملئمغظمللؾملامظزملؿملاشةمردودماظظملضملؾ".17م م
للصرَاع الدائم
 .3.5الفلسفة حلَبَة ِّ
وسـمأظؿقدريمأؼسملا،مغعملقلمإنماظظملغملرةماظؽملازؼملةمٌرملروسفماظظملػمللظملل،متؿػملكصميفماظلؤالم
اظؿاظل :مطؿملػ مميغملـ مظػملظملػمللظملة مأن متلاػؿ ميف مسؼملػملؿملة ماظؿطملؿملري ماالجؿؼملاسل؟ ...مو ميفم
حماوالت معؿقاصػملة مظإلجابة مسؽملف .مو مػل محماوالت مأدظملرت ميف مغؾملاؼة ماٌشملاف ،مسـم
غصملرؼةمجدؼدةمحقلمرؾؿملضملةماظظملػمللظملة،مادؿـؼملرماظظملؿملػمللقفميفمترملؿملؿملدػامصؿملسملاَمعـماظزملٗقَرم
اجملازؼةموماظٖؿؼملِـٔؿملالت،مرشؿمعامؼُضملرَفمسؽملفمعـممحٔرِصمطؾريمسػملكمتدضؿملؼمعظملاػؿملؼملف،م
وتشملؾملريػا معـ مذقائب ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ ماإلؼدؼقظقجل .مو مظضملؾ مأطـر متػملؽ ماظؿٖؼملِـٔؿملالت مإثارة،م
متـؿملػملُُفمجمالَماظظملػمللظملةمحبلَبَةِ صراعٍمدائؿمبنيماٌذاػبموماظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملة.مومالمذؽم
يفمأنممصؿملػمللقصؽملامملمؼغملـمأوٖلَمعـمادؿضملؼملؾمػذاماظؿرملؾؿملف.مصعملؾِػملَفمسَؾٖرممطاغط،ميفمععملدعةم
نقد العقل اخلالص ،سـ مغظملس ماظظملغملرة .مطؼملا مأن مأصغملار مو مخقارر مصرؼدرؼؽم
غؿملؿرملف،)9900-9844(،محقلمعظملؾملقممإرادة القوة،متلريميفماالواهمذاتف،مومخاصةم
سؽملدعامتؿؾؽملكمصغملرةمأنمزاػرةماظزملراعمتؾملؿملؼملـمطػملؿملامسػملكمايؿملاةموماظظملغملر.مطؿبمغؿملؿرملفميفم
ػذاماظزملدد:م"ػؾمترؼدونمامسامهلذاماظضملامل،...مومحالمىؼملؿملعمأدرارهموأظطملازه؟مإغفم
إرادةماظعملقةمومالمذلءمآخرمشريػا" .18م
ومظغملـمخشملابمأظؿقدريمسـماظظملػمللظملةمطؼملؿملدانمظػملزملراع،مؼؿؼملؿملٖزمسـمشريهمبرملغملؾمعػملظملتم
ظػملؽملصملر .مصؾملق مؼُرملَكِّصُ مػذا ماظزملراع مبقادشملة مدػمللػملة معـ ماظٖؿؼملِـٔؿملالت مو ماظزملقر ماجملازؼةم
هؿملؾمذيؿملضملُؾملامإديماٌؿملادؼـمالعسكروةموماحلربوةمومالسوادوة.مإغفمؼؿقدثمبادؿؼملرارم
سـمجؾؾملاتماظعملؿالميفماظظملػمللظملة،موسـماهلفقمموماالغعملسملاض،موسـماظؿعملدممواالغؿزملار،م
واظؿعملؾملعملرمواهلزمية،مومسـماحؿاللماٌقاضعمواطؿلاحماٌؿملدان،مومردؿمايدود،مومسـم
اإلدرتاتؿملفؿملذملة مو ماظؿغملؿؿملؽ ،مو مسـ مايػملظملاء مواألسداء ،مو مسـ ماألدػملقة مو ماٌؿظملفرات،م
وسـماالغعملالباتمواالدؿؿملالءمسػملكمايغملؿ،مومسـماًسملقعموماهلؿملؼملؽملة،ماخل.19...م م
و مبظملسملؾ مػذه ماجملؼملقسة معـ ماٌظملاػؿملؿ مواٌزملشملػملقات مايربؿملة ،مؼؿققٓل متارؼخم
اظظملػمللظملة،مإديمتارؼخمصراعمغصملريمالمؼؿقضػ،متُؾملؿملؼملٔـمصؿملفماظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملةماىدؼدة،م
 17م ظػملؼملزؼدمعـماظؿظملاصؿملؾمحقلمػذاماٌقضقع،م ُؼؼملِغملٔـماظرجقعمإديم"مسؽملاصرمظؽملصملرؼةميفماظظملػمللظملةمسؽملدمظقيمأظؿقدري"،م
ضؼملـمطؿابؽملام:محوار الفلسفة و العلم و األخالق مطالع األلفوة الثالثة،ماظدارماظؾؿملسملاء،مدارماٌدارس.1001،
18

Nietzsche, F.: La volonté de la puissance.- Paris, Gallimard,1940,Tome 1.- p.216.
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
إديماهلؿملؼملؽملة،مومظغملـميفمثقبمجدؼد.موػذاماظزملراعماظدائؿ،مالمؼُلظملٔرمإالمسـمادؿؾدالم
ػؿملؼملؽملةمصػمللظملؿملةمبأخرى.مومطأغؽملامػؽملاميفمعؿملدانمهدثمصؿملفم"اغعملالبات"معلؿؼملرة،متُؿداولم
صؿملؾملاماهلؿملؼملؽملةماظظملػمللظملؿملةمباظؿٖؽملاوُبمبنيماالواػاتماألدادؿملة.مومطأغؽملامغرملؾملدمعاممسٖاهم
غؿملؿرملف مجمازؼاً ،مباظعملػملْبٔ ماٌلؿؼملر مظألصالرقغؿملة .موبؿؼملـؿملػملف مجمالَ ماظظملػمللظملة محبلَبَةِ صراعٍم
دائؿمبنيماٌذاػبمواظؿؿملاراتماظظملػمللظملؿملة،مؼغملقنمصؿملػمللقصؽملامضدموضعماظػملؼمللاتماألخرية،م
سػملكمصؿملطملةمأرروحؿفماظؽملؾملائؿملةمحقلمرؾؿملضملةماظظملػمللظملة:م"إن الفلسفة يف نهاوة ادلطاف
هي صراع ربقي على ادلستوى النظري".مومؼؾدومأغفمملمؼَضملدٔلمسـمػذهماألرروحةمضط،م
حلبمعامجاءميفمدريتفماظذاتؿملة،مادلستقبل ودوم رووال،ماٌؽملرملقرةمبضملدموصاتف .20م
.4

ادلُ َتخَوَّـل يف اخلِطـَاب الفلسفي ،دَورُه و قومته :

غؿلاءل ماآلن مسـ مدور ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ مبأصؽملاصف ميف مأًشملذملَاب ماظظملػمللظملل ،مو مسـ مضؿملؼملؿفم
اٌؽملشملعملؿملةموماٌضملرصؿملة.موميفمػذاماظزملددمغعملقلمإغفمعـمعؽملصملقرماظظملػمللظملةمإديمذاتؾملا،مؼؾدو مأنم
حسملقرماٌُؿَكَؿملٖذملؾمبأذغملاظفميفمخشملابؾملا،مدخؿملؾمسػملؿملؾملا،مومإمنامػقمؼُلؿدِسَكمصعملطمألداءم
دورمتضملػملؿملؼملل،مؼؿقدٖدميفمتؿمللريمصؾملؿمايعملائؼماظظملػمللظملؿملة،موإطلابؾملامغقساًمعـماظقاضضملؿملةم
واٌزملداضؿملة معـ مخالل مادؿـؼملار م ماظزملقر ماحمللقدة ،مو ماألعـػملة ماٌلؿقحاة معـ ماظقاضعم
اإلغلاغلماٌػملؼملقس .م
إنمادؿضملؼملالماٌُؿَكَؿملٖذملؾميفماًشملابماظظملػمللظملل،معُقَجٖفمأداداًمإديمأوالئؽماظذؼـمؼُظملرتَضم
أنمظؿمللتمهلؿمدراؼةمطاصؿملةمباظظملػمللظملةمومبأدرارػا.ممومظقمطانماظؿكاربمجيريمبنيم
اظظملالدظملةموحدػؿ،مألعغملـماالدؿطملؽملاءمسـمذظؽممتاعا.مإنماظطملاؼةمعـمادؿضملؼملالماٌُؿَكَؿملٖذملؾم
ػلميفمغؾملاؼةماٌشملاف،متشخوص األفكار الفلسفوة،ماظيتمؼؾدو معـماظزملضملب،متؾػملؿملطملؾملام
بغملؿملظملؿملةمجمردة،مإديماٌؿؼملرغنيماٌؾؿدئنيميفماظؿظملػمللػ،مومتعملرؼؾؾملامظػملضملعملقلماظيتمملمتأظظملؾملام
طـريا .مومأشػملبماٌداصضملنيمسـمػذاماظرأي،مػؿمعـماظظملالدظملةماظذؼـمؼُؽمللؾُقنمسادةمإديم
اظؽملزسة ماظضملعملالغؿملة ،مو معؽملؾملؿ :مأصالرقن ،مأردشملق ،مدؼغملارت ،مدؾؿملؽملقزا ،مو مالؼؾؽملز م،...م
وعقضػمػؤالءمذيؿملضملا،مالمخيؿػملػمطـريامسـماٌقضػماظذيمسؾٖرمسؽملفمابـمرذد،ميفمفصل
ادلقال :م"إن مرؾاع ماظؽملاس معؿظملاضػملة ميف ماظؿزملدؼؼ ،مو مأن مررق ماظؿزملدؼؼ معؽملؾملا معا مػقم
ظضملاعٖؿٔؾملؿموػلمأًشملذملَابؿملةموماىدظؿملة،مومعؽملؾملامعامػقمظٔكاصٖؿؾملؿمومػلماظربػاغؿملة .21م
ومظغملـ االػؿؼملاممبإذغملاظؿملةماٌُؿَكَؿملٖذملؾميفماًشملابماظظملػمللظملل،مضدمتَفَدٖدَميفماظلؽملقاتم
اظضملرملرماألخرية،مومزؾملرتمدراداتمحدؼـةمحقهلا.مومضدمداسدمذظؽمسػملكمبػملقرةمرأيم
آخرمعُطملاؼرمؼرىميفمايعملؿملعملةماظيتماسؿادتماظظملػمللظملةمسػملكمغلفؾملامحقلمخشملابؾملا؛موميفم
عقضػماظؿؿملارماظضملعملالغلمسؼملقعامعـماٌُؿَكَؿملٖذملؾ،مغقساًمعـماالخؿزالموماظؿؾلؿملط.مومعَظملَادُمػذام
Athusser, Louis : L’avenir dure longtemps.- Paris, Stock/IMEC, 1992.- p.161.

 21ابـمرذدم:مصزملؾماٌعملال،...مهعملؿملؼمحمؼملدمسؼملارة-.ماظعملاػرة،مدارماٌضملارف-.9983،مص.ص .59-39.م
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التخِوولُ و التَّمثولُ يف اخلِطاب الفَلْسَفي
َّ

اظرأي مأن محسملقر ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ ميف مأًشملذملَاب ماظظملػمللظملل ،معـ مأدشملقرة م مو مأعـػملة مو ممتـؿملؾ،م
وادؿضملارة مو مجماز ،مإمنا مػق مباألحرى م َأعَارات مو مأسراض مداظة ،متغملرملػ مسـ موجقدم
ضضملِػمومتَقَتٗذملرميفمبؽملؿملةمعرملروعماظظملؿملػمللقف مذاتف.مصادؿدساءماٌُؿَكَؿملٖذملؾم
ثطملرَاتمومعغملاعٔـم َ
إمنامؼأتلمظؽملفدةماظؽمللؼماظظملػمللظملل،مومدسؼملفممبامؼضملفزمسـمتربؼرهمغصملرؼا،مرشؿمطقغفم
ضرورؼامظؾؽملائفموممتادغملف.موماٌـالماظؾارزماظذيمؼؿؾادر مإديماظذػـمػؽملا،مػقمم"غصملرؼةم
اٌـؾ" م ميف ماظؽمللؼ ماظظملػمللظملل ماألصالرقغل ،موضد مدؾؼ مايدؼث مسؽملؾملا .مإن متربؼرَ مػذهم
اظؽمل صملرؼة،موماظدصاعمسؽملؾملامسعملػملؿملامومعؽملشملعملؿملا،مملمؼغملـم ُعؿؿمللِّرامظػملظملؿملػمللقفممتاعا،مممامجضملػملفم
المؼػملفأمإديمادؿضملؼملالماٌُؿَكَؿملٖذملؾمطقدؿملػملةمظػملؿربؼرموماإلضؽملاعمصعملط،مبؾمومؼؿؾؽملٖاهموؼُدعٔففميفم
صؼملؿملؿمخشملابف،مبؾمومالمؼغملادمؼُظملرِّقمبؿملؽملفمومبنيماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملةماظيتمؼُضملرِّفمبؾملا.مومظعملدم
أوضضملفمذظؽ،مطؼملامغضملػملؿ،ميفمطـريمعـماٌظملارضاتموماٌقاضػماظؽملصملرؼةماٌؿؽملاضسملة .م
إن مىقء ماظظملالدظملة مإدي مادؿضملؼملال ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ ،مظؿعملرؼب معا مؼضملؿعملدون مأغف مايعملؿملعملةم
بضملؿملؽملؾملا ،مجيضملؾ مخشملاباتؾملؿ متُضملاغل مأذغملاال معـ ماالضشملراب مو ماظؿقتر ،مؼؿفػملؿملان ميف معام
ميغملـمعالحصملؿفمعـمتأرجحمبنيماظؿرملابفماٌظملرتض ،ماظذيمؼلضملقنمإديمإضاعؿفمواظؿدظؿملؾم
سػملؿملف،م(سؽملدمأصالرقنمعـال:ماظرملؼملسم=ماظؽملقر=مايعملؿملعملةم=ماًري)؛موبنيماالخؿالفم
اظقاضضملل ماظزملارخ ،ماظذي محياوظقن مسؾـا ماظعملظملز مسػملؿملف :مصاظرملؼملس مال مسالضة مواضضملؿملة مهلام
بايعملؿملعملةمومالمباًري.مومطأنماٌُؿَكَؿملٖذملؾمػؽملامؼعملقممبدورمجٔلرمذػين،مسـمررؼعملفمتُؾذلم
عُقاوالت مدؿملزؼظملؿملة مظٔضملؾقر مايدود مدمق معا مؼظملرتض ماظظملالدظملة موجقده ،مو مظغملؽملؾملؿ ميفم
اظقضت مذاتف مؼضملرتصقن ،مضؼملؽملؿملا مسػملك ماألضؾ ،مبٔضملفزػؿ مسـ موصظملف ،موسـ متغملقؼـ متزملَقٗرم
عػملؼملقس مسؽملف ،مو ماظؿدظؿملؾ مسػملؿملف .مواظظملالدظملة م مؼُطملاعٔرونُ مأحؿملاغا ،م مصؿملؽملشملػملعملقن معـ مجمردم
سالضاتماصرتاضؿملة موعؿكؿملػملة،مإديماظؿلػملؿملؿمبقجقدمهُووَّة مومتشملابُؼمبنيمررصني،مأحدػؼملام
عـمساملمرؾؿملضمللمواضضمللموإغلاغل،موماظـاغلمعـمساملمآخرمشؿمليب،مأومضدمؼغملقنمعـمإبداعم
ثعملاصةماظؾرملر،موظغملؽملفمععمتعملادمماظزعـ،مأصؾحمساٌاًمعُظملارِضاَ .م

خامتةم م

بضملد مإعضملان ماظؽملصملر ميف ماظؽملؼملاذج مو ماظؿقػملؿملالت ماظلابعملة ،مصإن ماالدؿكالص ماٌُ ِؼملغملٔـم
اًروج مبف ،مو ماًؿؿ مبف ميف مغظملس ماظقضت ،مػق مأن ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ معـ مصؼملؿملؿ مأًشملذملَابم
اظظملػمللظملل مو معـ معُغملقِّغاتف ،مو معـ ماظضملؼملػملؿملٖات مو ماظضملؽملاصر ماٌؽملؿفة مظف .مو مػق مميؽملح مهلذام
أًشملذملَابمإعغملاغؿملةماالغظملؿاحمسػملكمخشملاباتمأخرىمأدبؿملةمومصؽملؿملةمومذضملرؼة.مإغفمطؼملامؼعملقلم
اظظملؿملػمللقف ماظظملرغلل ماٌضملاصر ،مبقل مرؼغملقر ،مضد مأصؾح مؼرملغملؾ مبضملداَ معـ مأبضملاد ماظظملغملرم
اظظملػمللظملل.22

Ricœur, Paul : Finitude et culpabilité.- Paris, Aubier, 1960.- p.13.
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ومعـمخاللماظؽملؼملاذجماظيتمسرضؽملاػا،مغػملْ َؼملسُمسـمطـبمأنماظظملػمللظملة،مسػملكماظرشؿمعـم
دضملؿملؾملا ماٌؿقاصؾ مظضملعملػملؽملة مخشملابؾملا ،موحرصؾملا مسػملك متربؼر مضسملاؼاػا مواظؿدظؿملؾ مسػملكم
أرروحاتؾملا،موصعملاًمظػملؼملضملاؼريماٌؽملشملعملؿملة،مصإغؾملامتصملؾمععمذظؽ،محاعػملةميف مثؽملاؼاػا،مبضملسملاَم
عـمآثارموروادبمعاضؿملؾملاماظعملؾؾمسعملالغل.مظعملدموُظٔدَتماٌضملرصةماظظملػمللظملؿملةمعـمرَحٔؿماظظملغملرم
األدشملقري ،مو ماغظملزملػملت مسؽملف مباظؿدرؼج ،مو مذغملػملت مخشملابا معُؿؼملؿملِّزا مو معُلؿعملال .مو مظغملـم
حؽملؿملؽملؾملامإديمعاضؿملؾملامالمؼزالمؼضملاوِدػامبادؿؼملرار.مطؼملامأنمسؽملاصرماألدشملقرة موماظؿكؿملؿملؾ،م
مل متؿقضػ مأبدا مسـماظؿدخؾ ميف متغملقؼـ ماٌقضقسات ماألدادؿملة مظػملظملغملر ماظظملػمللظملل ،مضدميُفم
وحدؼـُف .م
مو مإذا مبدا ماٌُؿَكَؿملٖذملؾ مو ماألدشملقري ميف مأًشملذملَاب ماظظملػمللظملل معغملؾقتاً ،مصؾملذا مال مؼضملينم
باظسملرورةمأغفمعَؿملِٓتممتاعا.مصؾملقمالم َؼغملُػٗمسـماظصملؾملقرموماالخؿظملاء،مميفمأشػملبمأًشملذملَاباتم
اظظملػمللظملؿملة،مومالمغلؿـينمعؽملؾملامأًشملذملَاباتماٌضملاصرةمذاتؾملا.موظضملؾٖممعؿملزةمػذهماألخرية،م
ػل مأغؾملا ممل متضملد مختفَؾ معـ مرد ماالسؿؾار مظغملؾ معا مطان ماظضملعملؾ ماظظملػمللظملل ماظؿعملػملؿملدي معـم
ضؾؾ،م ُؼعملزملٔؿملفمومؼؽملؾذُهمعـمأصؽملافماٌُؿَكَؿملٖذملؾ.مورمبامطانمادؿؼملرارماٌُؿَكَؿملٖذملؾ ،ميفمثؽملاؼام
أًشملذملَاب ماظظملػمللظملل ،مغرملؿملشملا ميف ماًظملاء ،مػق ماظذي م ُؼؼملٔدٗ مػذا مأًشملذملَاب مبايؿملَقِؼٖةم
وبايقاصز؛مبؾممبامجيضملػملفمأحؿملاغا،مؼؿَظملَؿٖذملؼُمسـمحملاتمإذراضؿملةمومإبداسؿملةمرائضملة.23مم م

Gusdorf, G. : Mythe et métaphysique.- Paris, Flammarion, 1953.- p.8.
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