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ذخدجية هين
*

ذ

إنذتدرؼسذاظػؾدػةذيفذإرارذاإلصالحذاظذيذاضطؾعتذبهذاظدوظةذجيبذأنذؼؽونذظهذ
ذعؽاغةذعتؿقزةذظدىذعؤدداتذاظتعؾقمذاظثاغويذوذاشاععي.

رتذااغطالضاذعنذػذاذاطبدأذؼـبغيذأنذؼتّمذاظعؿلذبنيذأداتذةذاظػؾدػةذسؾىذتصّورذعؼّر
ذعثلذأطاغقا،ذصرغدا،ذذاظػؾدػة ذتؼّدعا ذيفذاظبؾدانذاألطثر ذاطاّدة عدتؾفؿنيذيفذذظكذتطّور

اظوالؼاتذاطّتحدةذاخل...ذوذػمذيفذػذاذاطدعىذؼـبغيذأنذؼوزػواذعاذظدؼفمذعنذععارفذ
ذاظـاحقةذ ذعن ذضرورؼا، ذصار ذضد ذو ذاظػؾدػة. ذأي ذؼدّردوغفا ذاظيت ذاظـبقؾة ذظؾؿادة خدعة

ـذذضرغني،ذاظّتشّبثذباطؤددةذاظتعؾقؿقةذ)اظثاغوؼة،ذاشاععةذاظتـظقؿقةذوطؿاذبّقـهذطاغطذع
وذشريػؿا(ذطػضاءذطؿاردةذاظػؾدػةذذظكذعاذؼؤطدهذأحدذاظباحثنيذسـدعاذؼذطرذاسرتافذ
ذاألخريذعرجعاذيفذاظػؾدػة،ذثمذؼدتـتجذ أردطوذباغتدابهذألصالرونذواستبارذطاغطذهلذا

الذوجودذاظػالدػة،ذصؽقفذتؽونذظـاذػذاذاظباحثذأغهذ"طـّاذظـُؽونذصؽرةذسنذاظػؾدػةذظو
اظرشبةذوذاظؼدرةذسؾىذاظتػؾدفذإذاذملذغؽنذحصؾـاذسؾىذذظكذعنذاظػؾدػةذذاتفا،ذأيذ

1عنذاظؽتبذواطدارس؟"
ذ 

ذػوذ ذإديذاظذػن ذؼتبادر ذعا ذصأّول ذاظتعؾقم ذصـّقة، ذغاحقة ذعن ذإديذاظػؾدػة ذغظرغا ذإذا و
ذب ذأصالرونذيفذحماوراته. ذجّددػا ذؼؽونذدؼراطذعنذخاللذاظطرؼؼةذاظدؼرارقةذطؿا فذا

ذأصالرونذضدذضّدمذررؼؼةذمنوذجقةذيفذاظتدرؼس.
ذ ذتتخذ ذأن ذاظػؾدػة ذتدتطقع ذاظتعؾقؿقة ذاطؤددة ذخالل ذوعن ذتـؿقةذظـػدفا عفّؿة

ذ ذاألحؽام ذتـــؽوؼن ذسؾى ذاظطاظب ذاظتحؾقلذذ(à former des jugements)ضدرات ذسؾى و
(ذrationalismeاتذاظعؼالغقةذ)(،ذوذػذهذبعضذمسargumentationواظتؼققمذوذاحملاّجةذ)

ذعنذ ذؼعاغي ذجمتؿع ذإدي ذاظـور ذبذظك ذظتـُؼل ذغشرػا ذسؾى ذاظػؾدػة ذتعؿل ذأن ذجيب اظيت
ذاشفلذواظتخؾفذاظػؽري.

دورغاذطأداتذةذيفذاظػؾدػةذواضحاذوذغبقالذعفؿاذطاغتذاظوحدةذاظيتذ وذػذاذجيعل
ذغؼومذبتدرؼدفا.

                                                                                                                   
*
 جاععةذاشزائرضدمذاظػؾدػة،ذ  

1
 Mugliani, Jacques : L'enseignement philosophique et la lecture des grands textes.- Paris, 

Revue N°4, Mars-Avril 1993. 
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طؽمذسربيتذاطتواضعةذاطتؿثؾةذوذمبـادبةذػذاذاحملػلذاظعؾؿيذاطّوضرذرأؼتذأنذأذر
 terminologieةذ)يفذتدرؼديذظوحدةذسؾـمذاطصطـؾـحاتذاظػـؾـدـػـقةذباظـّؾـغةذاظػرغـدـق

philosophique en langue françaiseذ ذ( ذاظػؾدػة ذاظػالدػةذبؼدم ذغصوصذعن ذسؾى عرطّزة
دذاطبحثذاحمّلدثني.ذوذمباذأّنذاألعرذؼتعؾقذباطصطؾحاتذصاألحدنذبـاذأنذغبدأذبتحدؼ

ذ) ذوػو ذظهذterminologieغػده، ذغؼرتح ذو ذاطصطؾح ذػذا ذغرتجم ذأن ذإجرائقا ذميؽــا .)
"ذأغهذحيتويذAndré Lalandeاطؼابلذاظعربيذأيذ"سؾمذاطصطؾحات".ذويفذػذاذؼذطرذ"ذ

سؾىذععـقني،ذصفوذؼشريذأّوالذإديذأغهذ"درادةذاطصطؾحاتذاظتؼـقةذ)أوذاظػـقة(ذاطتعؾؼةذ
ذ ذأو ذاظعؾوم ذعن ذاظػـون"بعؾم ذعن ذ"جمؿوسةذذ.بػّن ذسؾى ذظؾدالظة ذطذظك ذؼدتعؿل و

ذبأحدذ ذأو ذاطدارس ذبإحدى ذأو ذاطباحث ذبأحد ذاضاصة ذاظتؼـقة ذاظّؾغة ذو اطصطؾحات
2اظؽتاب"

 . 
ذغؼّر ذطـّا ذإذا ذاضاصةذو ذعصطؾحاتفؿا ذهلؿا ذععّقـا ذصقؾدوصا ذأو ذععّقـة ذعدردة ذبأّن ر

ذػـذه ذأّن ذاظـؼدؼـة ذالذؼعينذعنذاظـاحقة ذصفذا ذ)ـاطصـطـؾذبفؿا (ذcomplètesحاتذتاّعة
(ذعنذذظكذelles ne sont pas claires ni précises ni fixesودضقؼةذوواضحةذوذذثابتة،ذ)

ذعنذ ذأطثر ذظه ذألن ذشريذثابت ذعصطؾحذشاعضذو ذأردطو ذسـد ذعصطؾحذاشوػر ذأّن عثال
قاغاذ،ذوأحاطؼوالت(ذطؿاذوردذيفذطتابذles individusععـى،ذصفوذؼعينذأحقاغاذاألصرادذ)

ذ) ذاظصورة ذاظؽّؾيذ)formeأخرىذؼعين ذمبػفوم ذأحقاغا ذؼؾتبس ذو )universelذوردذ ذطؿا )
 3.اطقتاصقزؼؼاذظكذيفذطتابذ

(ذردهذسـدذطاغطذباظـدبةذإديذعـصـطـؾـحذاظـّوعــقـنذhésitationsوذغػسذاظتذبذبذ)
(Noumène(ذصفلذؼعينذػذاذاطصطؾحذاظشيءذيفذذاته،ذ،)la chose en soiذأوذاطوضو)عذ

ذ) ذl'objet transcendantalاطتعاظي ذيف ذطّؾفا ذطاغط ذادتعؿؾفا ذعصطؾحات ذػي ذو غؼدذ(،
ذظؽنذعنذدونذدّضةذوذوضوحذوذػذاذؼربكذاظؼارئ.ذاظعؼلذاضاظص

غظراذإديذػذاذاظغؿوضذراحذصالدػةذآخرونذؼرصضونذتصّورذأردطوذظؾجـوػـرذ)عثالذ
Spinoza(ذوذؼـرصـضونذاظــوعـنيذ)Noumèneطذعـ(ذســـدذطاغ(ـثـلذFichteذوػـقـجـلذ)

(Hegel.)ذ
ذاآلنذأنذغـتؼلذإديذتـاولذاظـصذاظػؾدػيذ) (ذبصػتهذle texte philosophiqueميؽــا

ذطوصفذ ذو ذاطػاتقحذظتػؽقؽهذوصفؿه. ذاطصطؾحاتذاظيتذتعّد ذاظذيذتتحّركذصقه اظػضاء
ذأّوظيذميؽــاذأنذغؼولذإنذعـفجقةذاظتـاولذتؼتضي:

ذعذاطدروس..ذاختقارذاظـصذاطـادبذظؾؿوضو1
ذ(.la source.ذأنذؼؽونذاظـصذعنذعصادرذاظػقؾدوفذ)2

                                                                                                                   
2
 Voir Lalande, André : Vocabulaire technique et critique de la philosophie 

3
 Voir Aristote, Métaphysique, Traduction J.Tricot, livre 1. 
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ذاظػقؾدوف،ذ3 .ذأنذؼؽونذاظـصذحيتويذسؾىذإذؽاظقةذأوذصؽرةذجوػرّؼةذؼعاشفا
ذوػذاذطعرصةذرأؼهذوذعوضػه.

.ذأنذحيـتـويذاظـــصذسـؾـىذاظـؿـصـطــؾـحـاتذاظـخـاصـةذباظــػــقــؾـدــوفذ4
(Une terminologie propre au philosopheذإظقفا ذؼـتؿي ذاظيت ذاطدردة ذأو ذحّتىذذ ( أو

ذاظيتذؼعارضفا.
سـدعاذغشرعذيفذتـاولذاظـصذغػده،ذؼـبغيذأنذغالحظذأّغـاذأعامذغّصذبؾغةذأجـبقةذ
ذضبلذ ذاظشرح ذإدي ذاصاجة ذتربز ذظذظك ذو ذاظّؾغة، ذػذه ذيف ذضعقف ذعدتواػم ذظطؾبة ؼؼّدم

ذاظتحؾقل.
ذا ذتـاول ذؼتمُّ ذػـا ذو ذاظشرح: ذو ذصاظؼراءة ذظؼدذإذن ذحبت. ذظغوي ذعدتوى ذسؾى ظـص

ذالذ ذحبقث ذظغوي ذرصقد ذإدي ذاصتؼارػم ذيف ذذظك ذؼظفر ذطؿا ذاظطؾبة ذضعف ذعدى الحظـا
ؼدتطقعونذصفمذاظؽثريذعنذاطػرداتذاظعادؼة،ذطؿاذؼظفرذضعػفمذيفذسدمذإطاعفمذبؼواسدذ
اظؾغة،ذوذػذاذجيعلذاظطاظبذؼواجهذصعوبةذيفذتراطقبذاشؿلذواظعباراتذمّماذؼضطرغاذ

ذاطرحؾةذعنذاظتعاعلذتصرفذذأحقاغا ذاظبـقةذاظـحوؼةذظؾرتاطقبذاظؾغوؼة،ذػذه إديذإبراز
ذجفدذاألدتاذذيفذعدائلذبعقدةذسنذاظوجفةذاظػؾدػقةذظؾـص.

أّعاذخطواتذاظتحؾقلذ)وذالذأسينذػـاذأنذصقهذخطواتذحمددة(ذصفيذأّوالذادتخراجذ
ذأ ذاطصطؾح ذؼؽون ذصؼد ذظؾؿصطؾح، ذجواغب ذسّدة ذغالحظ ذػـا ذو ذأوذاطصطؾحات جـبّقا

دخقالذحّتىذسؾىذظغةذاظػقؾدوفذغػده،ذأسينذبذظكذأغهذضدذؼؽونذذاذأصلذؼوغاغيذأوذ
ذسؾىذ ذؼتعّقن ذػـا ذو ذأؼضا، ذاظعؽس ذو ذصرغدي ذصقؾدوف ذؼدتعؿؾه ذإرؾقزي ذأو أطاغي

عصطؾحذذLeibnitzاألدـتـاذذأنذؼـبـقـّنذاالغـتـؿاءذاظـؾـغـويذظؾـؿصـطؾح،ذعثالذؼدتعؿلذ
(l'atome spirituelذػـ ذ( ذذظكذصارتذذAtomeا ذعع ذو ذبلذؼوغاغقة ذصرغدقة ظقدتذطؾؿة

ذعصطؾحاذيفذظغةذبعضذاظػالدػة.
ذاظػقؾدوفذطصطؾحذعنذظوذػـاكذجاغبذآخرذ ؾؿصطؾحذوػوذاالدتعارةذأيذادتعارة

ذصقؾدوفذآخرذأوذصؾدػةذأخرى.
وذػـاذإّعاذأنذُؼبؼيذاظػقؾدوفذسؾىذاطعـىذاألصؾيذظؾؿصطؾحذأوذؼعطقهذععـىذآخر،ذ

ذ) Spinoza) 4صدبقـوزا
عثالذادتعارذعصطؾحذاشوػرذوذظؽـهذأسطاهذععـىذخيتؾفذسنذ 

ععـىذأردطوذأوذععـىذدؼؽارت،ذصأردطوذوذدؼؽارتذوشريػؿاذؼؼوظونذبتعددذاشواػر،ذ
صقؼـولذجبــوػــرذواحــدذوذعـنذثـمَّذُوصـػـتذصـؾدـػـتـهذباظـواحـدؼـةذذSpinozaأعـّاذ

(monismeذاطصطؾح ذيف ذثاظث ذجاغب ذػـاك ذو ذأتىذذ(، ذضد ذاظػقؾدوف ذؼؽون ذأن ذػو و
(ذl'atomisme logiqueمبصطؾحذجدؼدذخاصذبه،ذعنذذظكذعثالذعصطؾحذاظذرؼةذاطـطؼقة)

(ذأوذابقـدتقمذHeideggerضـارذ)د(ذســـدذػـقـDasein(ذأوذدازاؼــنذ)Russelســدذرادـلذ)
                                                                                                                   
4
 Voir Spinoza, Ethique, première partie, définitions N° 111 
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(Epistémè(ذ ذسـد )Bachelardذػذهذ ذعراساة ذجيب ذاظـص ذزؾقل ذيف ذاألعثؾة. ذإخل )
ؾطاظبذصؽرةذواضحةذسنذربقعةذاطصطؾحاتذاطدتعؿؾة،ذوؼتػطنذظواغبذحتىذؼؽّونذاش

ذطذظكذإديذأّنذاطصطؾحذاظػؾدػيذالذؼتؼقدذباظـّؾغةذاألصؾقةذظؾػـقـؾدوفذألنذاظػـقـؾـدوف
(est considéré comme un chasseur de concepts) ذؼعتربذصقاداذظؾؿػاػقم.ذ

ذاظتحذ ذبغرض ذتػي ذال ذاشواغب ذػذه ذاظذيذوظؽن ذاظدّقاق ذإزفار ذعن ذبد ذال ذإذ ؾقل
ذغـصحذ ذهلذا ذظؾػقؾدوف، ذاظعام ذاظـدق ذضؿن ذععـاه ذؼتضح ذحّتى ذاطصطؾح ذصقه ؼّتحّرك

ذبوضعذاظـؿصـطـؾـحاتذصـيذدقاضـفا،  mettre le concept dans son contexte)رؾبتـا

pour dégager le sens)ذسّدةذ ذاإلذؽاظقة ذيف ذأؼضا ذغالحظ ذاطصطؾح ذيف ذالحظـا ذطؿا ذو
ذجواغب،ذصفيذضدذتؽونذواضحةذسـدعاذؼطرحفاذاظػقؾدوفذررحاذواضحا.

وؼداسدذيفذاظوضوحذإذاذاّتخذتذاإلذؽاظقةذصقاشةذدؤاظقة،ذوذظؽنذظقسذذعطؾوباذأنذ
ذػوذ ذدؤال ذطل ذصؾقس ذثّم ذعن ذو ذظغوؼة، ذعدأظة ذاظدؤاظقة ذصاظصقغة ذاظصورة ذبفذه تتّم

ذباظضرورةذإذؽاظقة.
إديذربقعةذاظؾغةذاظيتذتصاغذبفاذاإلذؽاظقةذوظذظكذجيبذسؾىذضارئذاظـصذأنذؼـتبهذ

ذيفذ ذعثال ذػذا ذؼظفر ذاالدتغراب، ذو ذباصرية ذأحقاغا ذاإلذؽاظقة ذاظّصقاشة ذتّتدم حقث
(ذtensionباظتوّترذ)وأحقاغاذ (Descartes était dans un état sceptiqueتأعالتذدؼؽارتذ)
ذوأحقاغاذباظتشؽك.

ذاإلذؽاظقةذالذبدذأنذتت ذصإّن ذطانذاألعر جّددذيفذعصطؾحاتذصؾدػقةذععقـةذوذعفؿا
ذ(.elle est propre au philosopheخاصةذباظػقؾدوفذاظذيذؼطرحفاذ)

ذعوضفذاظػقؾدوف:
ذاإلذؽاظقةذ ذساه ذباظػقؾدوف ذاضاص ذاظطرح ذػو ذبه ذاطؼصود ذأن ذغعؾم ذحنن و
اططروحة،ذوذُؼاَلَحظذأّغُهذضدذؼؽونذجاغبانذظؾؿوضفذأَحُدػؿاذدؾيبذوذاآلخرذإجيابي،ذ

ذأّغ ذؼرصضذمبعـى ذطأن ذععّقـة ذإذؽاظقة ذعن ذغؼدؼا ذعوضػا ذؼّتخذ ذأن ذظؾػقؾدوف ذميؽن ه
5ظألصؽارذاظػطرؼةLocke ررحاذععّقـاذعثالذرصضذ

،ذوذضدذHegelطثاظقةذذMarxوذرصضذ 
ؼؽونذاطوضفذإجيابقاذوذؼظفرذػذاذيفذدصاعذاظػقؾدوفذسنذذررحذععّقن،ذوذدواءذتعؾقذ

(ذوذاحملاجةذl'argumentationاحملاّجةذ)األعرذبفذاذأوذذاكذصاظػقؾدوفذدائؿاذؼدتخدمذ
ذاطخاظفذ ذاظطرح ذبه ذؼفّدم ذاظذي ذاظدالح ذبصػتفا ذاطصطؾحات ذادتخدام ذعـه تؼتضي
ذواظذيذؼراهذصاددا،ذأوذبصػتفاذأدواتذاظبـاءذوذاظتدسقمذإنذطانذؼرؼدذبـاءذررحذوتتبقته.

ذ ذأراد ذسـدعا ذاهلدم: ذإديذLockeعثال ذشأ ذاظػطرؼة ذاألصؽار ذأرروحة ذؼفّدم ذأن
عصطؾحاتذاظتجربةذاظيتذرّدذإظقفاذاألصؽارذظقبنيذبذظكذأغفاذػيذعصدرذاطعرصة،ذوذػذاذ

ذؼـػيذاطصدرذاظػطريذظؾؿعرصة.
                                                                                                                   
5
 Locke, J. : Essai de l'entendement humain, livre 1 
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اذعثالذاظبـاء:ذسـدعاذأرادذطاغطذأنذؼبنيذأنذاطعرصةذالذتعتؿدذصؼطذسؾىذاظتجربةذأّع
عانذوذاطؽانذ(ذصؼالذباظصورةذاظؼبؾقةذظؾزl'aprioriِبؾيذهلاذ)شأذإديذاظؼولذباألداسذاظَؼ

(ذentendement(ذاظؼبؾقةذاظذيذتتأررذباظزعانذواطؽان،ذوذاظػفمذ)catégoriesوباطؼوالتذ)
اظذيذؼوصرذاطؼاوالت.ذوذغالحظذعنذذطلذػذاذاصضورذاظدائمذظؾؿصطؾحذألغهذدالحذذوذ
ذدقاضاتهذ ذيف ذظؾبـاء ذطذظك ذؼصؾح ذو ذاظـؼدؼة، ذدقاضاته ذيف ذظؾفدم ذؼصؾح ذصفو اصّدؼن

ذتدسقؿقةذوذذاظتربؼرؼة.ذاصجابقةذوذاظ
ذاظـصذاظػؾدػي،ذوظؽنذ ذيفذبـاء ذدبقذؼتبّقنذعدىذأػؿقةذاطصطؾحاتذوذدورػا مّما
ذصفيذظقدتذيفذ ذتتػاوتذيفذدرجتفاذوذذضقؿتفا،ذوعنذثّم ذاظدورذػوذاظذيذجيعؾفا ػذا

ذعدتوىذواحدذوذالذتبؼىذمتؾكذغػسذاظدورذاظذيذؼتغّقرذعنذغصذإديذآخر.
ةذحقثقتفاذُؼْؽدبذاظـصذععؼوظقةذوذتّتضحذتدرجيقاذصإتباعذػذهذاضطواتذوذعراسا

اظعـاصرذاظيتذبدتذشاعضة،ذوذسـدئذذميؽنذأنذذخيضعذاظـصذطداءظةذغؼدؼةذعنذررفذ
اظؼارئذظقػتحذظـػده،ذصضاءاذآخرذبهذؼتجّددذصفؿه.ذوذػذاذاظػفمذالذؼؾزمذاظؼارئذبتبينذ

ذسؾى ذاظطاظب ذإرالع ذػو ذاظـصوص ذتؼدؼم ذعن ذاظغرض ذإذ ذاظػقؾدوف، مناذجذذعوضف
اظتػؽريذاطختؾػةذيفذعواضقعذتفؿـاذوذسؾىذدسوتهذإديذاظتػؽريذػوذأؼضا.ذوذعاذؼدتػادذعنذ
ػذاذػوذأنذاظػقؾدوفذاصقذالذميؾيذسؾقـاذعاذجيبذاظتػؽريذصقهذبلذؼرذدغاذإديذاظطرقذ

6اطختؾػةذوذاطؿؽـةذظؾتػؽري.
ذ  

يذباظؾغةذوذبعدذذػذاذاظعرضذميؽنذأنذذؼتدائلذاظبعضذسنذوزقػقةذاظـصذاظػؾدػ
ذاألجـبقةذ)جيعلذاظطاظبذحيتكذباظؾغة(،ذوذػذاذؼضطرُّغاذإديذاالدتـتاجاتذاظتاظقة:

ذاألصؾقةذ1 ذباظؾغة ذحيتك ذاظطاظب ذجيعل ذاألجـبقة ذباظؾغة ذاظػؾدػي ذاظـص ذإّن .
ذظؾػقؾدوف.

 األجـبقة.ذةإّنذػذاذاالحتؽاكذميّؽنذاظطاظبذعنذاطصطؾحذاظػؾدػيذباظؾغذ.2
ذاطص3 ذ ذعن ذاظتؿّؽن ذ ذإّن ذسؾىذ. ذعّطؾعا ذاظطاظب ذجيعل ذال ذاألجـيب ذدقاضه ذيف طؾح

ذتدرؼسذ ذأّن ذذظك ذ ذػو، ذظغته ذإدي ذاطصطؾح ذػذا ذغؼل ذسؾى ذضادرا ذجيعؾه ذبل ذعا صؾدػة
ذثؼاصةذ ذإدي ذؼـتؿي ذراظب ذبتؽوؼن ذعرتبطا ذدام ذعا ذذاتفا ذحّد ذيف ذشاؼة ذظقس اظـصوص

ؾّ حةذسـدذعغاؼرة،ذإضاصةذإديذذظكذأّنذحاجاتذاظطاظبذإديذاطصطؾحذاألجـيبذتظفرذُع
 ضقاعهذباظبحث.

.ذتعرؼفذاظطاظبذسؾىذررقذاظتػؽريذيفذصضاءذُظغوّيذأجـيب،ذذظكذأنذضراءةذاظـصذ4
ذيفذأصؾه،ذخيتؾفذطثرياذسنذضراءتهذُعرتذياذإديذاظعربقة.ذذ
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