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خدجية هينذ* ذ
إنذتدرؼسذاظػؾدػةذيفذإرارذاإلصالحذاظذيذاضطؾعتذبهذاظدوظةذجيبذأنذؼؽونذظهذ
عؽاغةذعتؿقزةذظدىذعؤدداتذاظتعؾقمذاظثاغويذوذاشاععي .ذ
اغطالضاذعنذػذاذاطبدأذؼـبغيذأنذؼتمّذاظعؿلذبنيذأداتذةذاظػؾدػةذسؾىذتصوّرذعؼرّارتذ
اظػؾدػة ذعدتؾفؿنيذيفذذظكذتطوّرذاطادّةذيفذاظبؾدانذاألطثرذتؼدّعاذعثلذأطاغقا،ذصرغدا،ذ
اظوالؼاتذاطتّحدةذاخل...ذوذػمذيفذػذاذاطدعىذؼـبغيذأنذؼوزػواذعاذظدؼفمذعنذععارفذ
خدعةذظؾؿادة ذاظـبقؾة ذاظيت ذؼدرّدوغفا ذأي ذاظػؾدػة .ذو ذضد ذصار ذضرورؼا ،ذعن ذاظـاحقةذ
اظتـظقؿقةذوطؿاذبقّـهذطاغطذعـذذضرغني،ذاظتّشبّثذباطؤددةذاظتعؾقؿقةذ(اظثاغوؼة،ذاشاععةذ
وذشريػؿا)ذطػضاءذطؿاردةذاظػؾدػةذذظكذعاذؼؤطدهذأحدذاظباحثنيذسـدعاذؼذطرذاسرتافذ
أردطوذباغتدابهذألصالرونذواستبارذطاغطذهلذاذاألخريذعرجعاذيفذاظػؾدػة،ذثمذؼدتـتجذ
ػذاذاظباحثذأغهذ"طـّاذظـُؽونذصؽرةذسنذاظػؾدػةذظوالذوجودذاظػالدػة،ذصؽقفذتؽونذظـاذ
اظرشبةذوذاظؼدرةذسؾىذاظتػؾدفذإذاذملذغؽنذحصؾـاذسؾىذذظكذعنذاظػؾدػةذذاتفا،ذأيذ
عنذاظؽتبذواطدارس؟" 1ذ
وذإذاذغظرغاذإديذاظػؾدػةذعن ذغاحقةذصـّقة ،ذاظتعؾقمذصأوّل ذعا ذؼتبادرذإديذاظذػنذػوذ
اظطرؼؼةذاظدؼرارقةذطؿاذجدّدػاذأصالرونذيفذحماوراته.ذبفذاذؼؽونذدؼراطذعنذخاللذ
أصالرونذضدذضدّمذررؼؼةذمنوذجقةذيفذاظتدرؼس .ذ
وعن ذخالل ذاطؤددة ذاظتعؾقؿقة ذتدتطقع ذاظػؾدػة ذأن ذتتخذ ذظـػدفا ذعفؿّة ذتـؿقةذ
ضدرات ذاظطاظب ذسؾى ذتـــؽوؼن ذاألحؽام ذ) (à former des jugementsذو ذسؾى ذاظتحؾقلذ
واظتؼققمذوذاحملاجّةذ(،)argumentationذوذػذهذبعضذمساتذاظعؼالغقةذ()rationalismeذ
اظيت ذجيب ذأن ذتعؿل ذاظػؾدػة ذسؾى ذغشرػا ذظتـؼُل ذبذظك ذاظـور ذإدي ذجمتؿع ذؼعاغي ذعنذ
اشفلذواظتخؾفذاظػؽري .ذ
وذػذاذجيعل دورغاذطأداتذةذيفذاظػؾدػةذواضحاذوذغبقالذعفؿاذطاغتذاظوحدةذاظيتذ
غؼومذبتدرؼدفا .ذ
* ضدمذاظػؾدػة،ذجاععةذاشزائر
1

Mugliani, Jacques : L'enseignement philosophique et la lecture des grands textes.- Paris,
Revue N°4, Mars-Avril 1993.
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وذمبـادبةذػذاذاحملػلذاظعؾؿيذاطوّضرذرأؼتذأنذأذرطؽمذسربيتذاطتواضعةذاطتؿثؾةذ
يفذتدرؼديذظوحدةذسؾـمذاطصطـؾـحاتذاظػـؾـدـػـقةذباظـؾّـغةذاظػرغـدـقةذ( terminologie
 )philosophique en langue françaiseذبؼدمذاظػؾدػةذعرطزّةذسؾى ذغصوصذعن ذاظػالدػةذ
احملّدثني.ذوذمباذأنّذاألعرذؼتعؾقذباطصطؾحاتذصاألحدنذبـاذأنذغبدأذبتحدؼدذاطبحثذ
غػده ،ذوػو ذ( .)terminologieذميؽــا ذإجرائقا ذأن ذغرتجم ذػذا ذاطصطؾح ذو ذغؼرتح ذظهذ
اطؼابلذاظعربيذأيذ"سؾمذاطصطؾحات".ذويفذػذاذؼذطرذ"ذ"André Lalandeذأغهذحيتويذ
سؾىذععـقني،ذصفوذؼشريذأوّالذإديذأغهذ"درادةذاطصطؾحاتذاظتؼـقةذ(أوذاظػـقة)ذاطتعؾؼةذ
بعؾم ذعن ذاظعؾوم ذأو ذبػنّ ذعن ذاظػـون" .ذو ذؼدتعؿل ذطذظك ذظؾدالظة ذسؾى ذ"جمؿوسةذ
اطصطؾحات ذو ذاظؾّغة ذاظتؼـقة ذاضاصة ذبأحد ذاطباحث ذأو ذبإحدى ذاطدارس ذأو ذبأحدذ
اظؽتاب". 2
و ذإذا ذطـّا ذغؼرّر ذبأنّ ذعدردة ذععقّـة ذأو ذصقؾدوصا ذععقّـا ذهلؿا ذعصطؾحاتفؿا ذاضاصةذ
بفؿاذصفذاذالذؼعينذعنذاظـاحقةذاظـؼدؼـةذأنّذػـذه ذاطصـطـؾـحاتذتاعّةذ()complètesذ
ودضقؼةذوواضحةذوذذثابتة،ذ()elles ne sont pas claires ni précises ni fixesذعنذذظكذ
عثالذأنّذعصطؾحذاشوػرذسـدذأردطوذعصطؾحذشاعضذوذشريذثابتذألنذظهذأطثرذعنذ
ععـى،ذصفوذؼعينذأحقاغاذاألصرادذ()les individusذطؿاذوردذيفذطتابذاطؼوالت،ذوأحقاغاذ
أخرىذؼعين ذاظصورةذ()formeذوذؼؾتبسذأحقاغاذمبػفوم ذاظؽؾّيذ()universelذطؿاذوردذ
3
ذظكذيفذطتابذاطقتاصقزؼؼا.
وذغػسذاظتذبذبذ()hésitationsذردهذسـدذطاغطذباظـدبةذإديذعـصـطـؾـحذاظـّوعــقـنذ
(،)Noumèneذصفلذؼعينذػذاذاطصطؾحذاظشيءذيفذذاته،ذ()la chose en soiذأوذاطوضوعذ
اطتعاظي ذ( ،)l'objet transcendantalذو ذػي ذعصطؾحات ذادتعؿؾفا ذطاغط ذطؾّفا ذيف ذغؼدذ
اظعؼلذاضاظصذظؽنذعنذدونذدضّةذوذوضوحذوذػذاذؼربكذاظؼارئ .ذ
غظراذإديذػذاذاظغؿوضذراحذصالدػةذآخرونذؼرصضونذتصوّرذأردطوذظؾجـوػـرذ(عثالذ
)Spinozaذوذؼـرصـضونذاظــوعـنيذ()Noumèneذســـدذطاغـطذعـثـلذ()Fichteذوػـقـجـلذ
( .)Hegelذ
ميؽــاذاآلنذأنذغـتؼلذإديذتـاولذاظـصذاظػؾدػيذ()le texte philosophiqueذبصػتهذ
اظػضاءذاظذيذتتحرّكذصقهذاطصطؾحاتذاظيتذتعدّذاطػاتقحذظتػؽقؽهذوصفؿه.ذوذطوصفذ
أوّظيذميؽــاذأنذغؼولذإنذعـفجقةذاظتـاولذتؼتضي :ذ
.1ذاختقارذاظـصذاطـادبذظؾؿوضوعذاطدروس .ذ
.2ذأنذؼؽونذاظـصذعنذعصادرذاظػقؾدوفذ( .)la sourceذ
Voir Lalande, André : Vocabulaire technique et critique de la philosophie
Voir Aristote, Métaphysique, Traduction J.Tricot, livre 1.
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. 3ذأنذؼؽونذاظـصذحيتويذسؾىذإذؽاظقةذأوذصؽرةذجوػرؼّةذؼعاشفاذاظػقؾدوف،ذ
وػذاذطعرصةذرأؼهذوذعوضػه .ذ
. 4ذأنذحيـتـويذاظـــصذسـؾـىذاظـؿـصـطــؾـحـاتذاظـخـاصـةذباظــػــقــؾـدــوفذ
( )Une terminologie propre au philosopheذأو ذاطدردة ذاظيت ذؼـتؿي ذإظقفا ذأو ذحتّىذ
اظيتذؼعارضفا .ذ
سـدعاذغشرعذيفذتـاولذاظـصذغػده،ذؼـبغيذأنذغالحظذأغّـاذأعامذغصّذبؾغةذأجـبقةذ
ؼؼدّم ذظطؾبة ذعدتواػم ذضعقف ذيف ذػذه ذاظؾّغة ،ذو ذظذظك ذتربز ذاصاجة ذإدي ذاظشرح ذضبلذ
اظتحؾقل .ذ
إذن ذصاظؼراءة ذو ذاظشرح :ذو ذػـا ذؼتمُّ ذتـاول ذاظـص ذسؾى ذعدتوى ذظغوي ذحبت .ذظؼدذ
الحظـا ذعدى ذضعف ذاظطؾبة ذطؿا ذؼظفر ذذظك ذيف ذاصتؼارػم ذإدي ذرصقد ذظغوي ذحبقث ذالذ
ؼدتطقعونذصفمذاظؽثريذعنذاطػرداتذاظعادؼة،ذطؿاذؼظفرذضعػفمذيفذسدمذإطاعفمذبؼواسدذ
اظؾغة،ذوذػذاذجيعلذاظطاظبذؼواجهذصعوبةذيفذتراطقبذاشؿلذواظعباراتذممّاذؼضطرغاذ
أحقاغا ذ إديذإبرازذاظبـقةذاظـحوؼةذظؾرتاطقبذاظؾغوؼة،ذػذهذاطرحؾةذعنذاظتعاعلذتصرفذ
جفدذاألدتاذذيفذعدائلذبعقدةذسنذاظوجفةذاظػؾدػقةذظؾـص .ذ
أعّاذخطواتذاظتحؾقلذ(وذالذأسينذػـاذأنذصقهذخطواتذحمددة)ذصفيذأوّالذادتخراجذ
اطصطؾحات ذو ذػـا ذغالحظ ذسدّة ذجواغب ذظؾؿصطؾح ،ذصؼد ذؼؽون ذاطصطؾح ذأجـبقّا ذأوذ
دخقالذحتّىذسؾىذظغةذاظػقؾدوفذغػده،ذأسينذبذظكذأغهذضدذؼؽونذذاذأصلذؼوغاغيذأوذ
أطاغي ذأو ذإرؾقزي ذؼدتعؿؾه ذصقؾدوف ذصرغدي ذو ذاظعؽس ذأؼضا ،ذو ذػـا ذؼتعقّن ذسؾىذ
األدـتـاذذأنذؼـبـقـّنذاالغـتـؿاءذاظـؾـغـويذظؾـؿصـطؾح،ذعثالذؼدتعؿلذ Leibnitzذعصطؾحذ
()l'atome spirituelذػـا ذ Atomeذظقدتذطؾؿةذصرغدقةذبلذؼوغاغقةذو ذععذذظكذصارتذ
عصطؾحاذيفذظغةذبعضذاظػالدػة .ذ
وذػـاكذجاغبذآخرذظؾؿصطؾحذوػوذاالدتعارةذأيذادتعارةذاظػقؾدوفذطصطؾحذعنذ
صقؾدوفذآخرذأوذصؾدػةذأخرى .ذ
وذػـاذإعّاذأنذؼُبؼيذاظػقؾدوفذسؾىذاطعـىذاألصؾيذظؾؿصطؾحذأوذؼعطقهذععـىذآخر،ذ
صدبقـوزاذ( 4 )Spinozaعثالذادتعارذعصطؾحذاشوػرذوذظؽـهذأسطاهذععـىذخيتؾفذسنذ
ععـىذأردطوذأوذععـىذدؼؽارت،ذصأردطوذوذدؼؽارتذوشريػؿاذؼؼوظونذبتعددذاشواػر،ذ
أعـّاذ Spinozaذصقؼـولذجبــوػــرذواحــدذوذعـنذثـمَّذوُصـػـتذصـؾدـػـتـهذباظـواحـدؼـةذ
( ،)monismeذو ذػـاك ذجاغب ذثاظث ذيف ذاطصطؾح ذو ذػو ذأن ذؼؽون ذاظػقؾدوف ذضد ذأتىذ
مبصطؾحذجدؼدذخاصذبه،ذعنذذظكذعثالذعصطؾحذاظذرؼةذاطـطؼقة()l'atomisme logiqueذ
ســدذرادـلذ()Russelذأوذدازاؼــنذ()Daseinذســـدذػـقـدضـارذ()Heideggerذأوذابقـدتقمذ
Voir Spinoza, Ethique, première partie, définitions N° 111
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( )Epistémèذسـد ذ( )Bachelardذإخل ذاألعثؾة .ذيف ذزؾقل ذاظـص ذجيب ذعراساة ذػذهذ
اشواغبذحتىذؼؽوّنذظؾطاظبذصؽرةذواضحةذسنذربقعةذاطصطؾحاتذاطدتعؿؾة،ذوؼتػطنذ
طذظكذإديذأنّذاطصطؾحذاظػؾدػيذالذؼتؼقدذباظـؾّغةذاألصؾقةذظؾػـقـؾدوفذألنذاظػـقـؾـدوفذ
( )est considéré comme un chasseur de conceptsذؼعتربذصقاداذظؾؿػاػقم .ذ
ذوظؽن ذػذه ذاشواغب ذال ذتػي ذبغرض ذاظتحؾقل ذإذ ذال ذبد ذعن ذإزفار ذاظدقّاق ذاظذيذ
ؼتّحرّك ذصقه ذاطصطؾح ذحتّى ذؼتضح ذععـاه ذضؿن ذاظـدقذاظعام ذظؾػقؾدوف ،ذهلذا ذغـصحذ
رؾبتـاذبوضعذاظـؿصـطـؾـحاتذصـيذدقاضـفا(mettre le concept dans son contexte ،
) pour dégager le sensذو ذطؿا ذالحظـا ذيف ذاطصطؾح ذغالحظ ذأؼضا ذيف ذاإلذؽاظقة ذسدّةذ
جواغب،ذصفيذضدذتؽونذواضحةذسـدعاذؼطرحفاذاظػقؾدوفذررحاذواضحا .ذ
وؼداسدذيفذاظوضوحذإذاذاتّخذتذاإلذؽاظقةذصقاشةذدؤاظقة،ذوذظؽنذظقسذذعطؾوباذأنذ
تتمّ ذبفذه ذاظصورة ذصاظصقغة ذاظدؤاظقة ذعدأظة ذظغوؼة ،ذو ذعن ذثمّ ذصؾقس ذطل ذدؤال ذػوذ
باظضرورةذإذؽاظقة .ذ
وظذظكذجيبذسؾىذضارئذاظـصذأنذؼـتبهذإديذربقعةذاظؾغةذاظيتذتصاغذبفاذاإلذؽاظقةذ
حقث ذتتّدم ذاظصّقاشة ذاإلذؽاظقة ذأحقاغا ذباصرية ذو ذاالدتغراب ،ذؼظفر ذػذا ذعثال ذيفذ
تأعالتذدؼؽارتذ( )Descartes était dans un état sceptiqueوأحقاغاذباظتوتّرذ()tensionذ
وأحقاغاذباظتشؽك .ذ
وذعفؿاذطانذاألعرذصإنّذاإلذؽاظقةذالذبدذأنذتتجدّدذيفذعصطؾحاتذصؾدػقةذععقـةذ
خاصةذباظػقؾدوفذاظذيذؼطرحفاذ( .)elle est propre au philosopheذ
عوضفذاظػقؾدوف :ذ
و ذحنن ذغعؾم ذأن ذاطؼصود ذبه ذػو ذاظطرح ذاضاص ذباظػقؾدوف ذساه ذاإلذؽاظقةذ
اططروحة،ذوذ ُؼالَحَظذأغّهُذضدذؼؽونذجاغبانذظؾؿوضفذأحَدُػؿاذدؾيبذوذاآلخرذإجيابي،ذ
مبعـى ذأغّه ذميؽن ذظؾػقؾدوف ذأن ذؼتّخذ ذعوضػا ذغؼدؼا ذعن ذإذؽاظقة ذععقّـة ذطأن ذؼرصضذ
ررحاذععقّـاذعثالذرصضذ Lockeظألصؽارذاظػطرؼة 5وذرصضذ Marxذطثاظقةذ،Hegelذوذضدذ
ؼؽونذاطوضفذإجيابقاذوذؼظفرذػذاذيفذدصاعذاظػقؾدوفذسنذذررحذععقّن،ذوذدواءذتعؾقذ
األعرذبفذاذأوذذاكذصاظػقؾدوفذدائؿاذؼدتخدمذاحملاجّةذ()l'argumentationذوذاحملاجةذ
تؼتضي ذعـه ذادتخدام ذاطصطؾحات ذبصػتفا ذاظدالح ذاظذي ذؼفدّم ذبه ذاظطرح ذاطخاظفذ
واظذيذؼراهذصاددا،ذأوذبصػتفاذأدواتذاظبـاءذوذاظتدسقمذإنذطانذؼرؼدذبـاءذررحذوتتبقته .ذ
عثال ذاهلدم :ذسـدعا ذأراد ذ Lockeذأن ذؼفدّم ذأرروحة ذاألصؽار ذاظػطرؼة ذشأ ذإديذ
عصطؾحاتذاظتجربةذاظيتذردّذإظقفاذاألصؽارذظقبنيذبذظكذأغفاذػيذعصدرذاطعرصة،ذوذػذاذ
ؼـػيذاطصدرذاظػطريذظؾؿعرصة .ذ
Locke, J. : Essai de l'entendement humain, livre 1
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أعّ اذعثالذاظبـاء:ذسـدعاذأرادذطاغطذأنذؼبنيذأنذاطعرصةذالذتعتؿدذصؼطذسؾىذاظتجربةذ
شأذإديذاظؼولذباألداسذاظؼَبِؾيذهلاذ()l'aprioriذصؼالذباظصورةذاظؼبؾقةذظؾزعانذوذاطؽانذ
وباطؼوالتذ()catégoriesذاظؼبؾقةذاظذيذتتأررذباظزعانذواطؽان،ذوذاظػفمذ()entendementذ
اظذيذؼوصرذاطؼاوالت.ذوذغالحظذعنذذطلذػذاذاصضورذاظدائمذظؾؿصطؾحذألغهذدالحذذوذ
اصدّؼن ذصفو ذؼصؾح ذظؾفدم ذيف ذدقاضاته ذاظـؼدؼة ،ذو ذؼصؾح ذطذظك ذظؾبـاء ذيف ذدقاضاتهذ
اصجابقةذوذاظتدسقؿقةذوذذاظتربؼرؼة.ذ ذ
ممّاذدبقذؼتبقّنذعدىذأػؿقةذاطصطؾحاتذوذدورػاذيفذبـاءذاظـصذاظػؾدػي،ذوظؽنذ
ػذاذاظدورذػوذاظذيذجيعؾفاذتتػاوتذيفذدرجتفاذوذذضقؿتفا،ذوعنذثمّذصفيذظقدتذيفذ
عدتوىذواحدذوذالذتبؼىذمتؾكذغػسذاظدورذاظذيذؼتغقّرذعنذغصذإديذآخر .ذ
صإتباعذػذهذاضطواتذوذعراساةذحقثقتفاذ ُؼؽْدبذاظـصذععؼوظقةذوذتتّضحذتدرجيقاذ
اظعـاصرذاظيتذبدتذشاعضة،ذوذسـدئذذميؽنذأنذذخيضعذاظـصذطداءظةذغؼدؼةذعنذررفذ
اظؼارئذظقػتحذظـػده،ذصضاءاذآخرذبهذؼتجدّدذصفؿه.ذوذػذاذاظػفمذالذؼؾزمذاظؼارئذبتبينذ
عوضف ذاظػقؾدوف ،ذإذ ذاظغرض ذعن ذتؼدؼم ذاظـصوص ذػو ذإرالع ذاظطاظب ذسؾى ذمناذجذ
اظتػؽريذاطختؾػةذيفذعواضقعذتفؿـاذوذسؾىذدسوتهذإديذاظتػؽريذػوذأؼضا.ذوذعاذؼدتػادذعنذ
ػذاذػوذأنذاظػقؾدوفذاصقذالذميؾيذسؾقـاذعاذجيبذاظتػؽريذصقهذبلذؼرذدغاذإديذاظطرقذ
اطختؾػةذوذاطؿؽـةذظؾتػؽري 6.ذ
وذبعدذذػذاذاظعرضذميؽنذأنذذؼتدائلذاظبعضذسنذوزقػقةذاظـصذاظػؾدػيذباظؾغةذ
األجـبقةذ(جيعلذاظطاظبذحيتكذباظؾغة)،ذوذػذاذؼضطرُّغاذإديذاالدتـتاجاتذاظتاظقة :ذ
 .1ذإنّ ذاظـص ذاظػؾدػي ذباظؾغة ذاألجـبقة ذجيعل ذاظطاظب ذحيتك ذباظؾغة ذاألصؾقةذ
ظؾػقؾدوف .ذ
.2ذإنّذػذاذاالحتؽاكذميؽّنذاظطاظبذعنذاطصطؾحذاظػؾدػيذباظؾغةذاألجـبقة.
 .3ذإنّ ذ ذاظتؿؽّن ذعن ذ ذاطصطؾح ذيف ذدقاضه ذاألجـيب ذال ذجيعل ذاظطاظب ذعطّؾعا ذسؾىذ
صؾدػة ذعا ذبل ذجيعؾه ذضادرا ذسؾى ذغؼل ذػذا ذاطصطؾح ذإدي ذظغته ذػو ،ذ ذذظك ذأنّ ذتدرؼسذ
اظـصوص ذظقس ذشاؼة ذيف ذحدّ ذذاتفا ذعا ذدام ذعرتبطا ذبتؽوؼن ذراظب ذؼـتؿي ذإدي ذثؼاصةذ
عغاؼرة،ذإضاصةذإديذذظكذأنّذحاجاتذاظطاظبذإديذاطصطؾحذاألجـيبذتظفرذعُؾّحةذسـدذ
ضقاعهذباظبحث.
. 4ذتعرؼفذاظطاظبذسؾىذررقذاظتػؽريذيفذصضاءذظُغويّذأجـيب،ذذظكذأنذضراءةذاظـصذ
يفذأصؾه،ذخيتؾفذطثرياذسنذضراءتهذعُرتذياذإديذاظعربقة.ذذ ذ

Mugliani, Jacques.- p. 65

6

135

