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الفلسفة من نظام العقل الواحد إلى أفق الفكر إلافتراض ي 

رباني الحاج . د

 قسم الفلسفة، جامعة معسكر

ل بمشاخل مخخابعت، ؤلـذ ول  خها الىٍى مشث الـلعـت في جاٍس

مشخلت على الـلعـت وابعها الخاؿ، ؿياهذ الـلعـت مً هزا الجاهب 

حعبحر عً سوح العفش الزي وعِؾ ؿُه لىً مً حهت ؤخشي ؿالـلعـت 

ـاتها وؤهثرها سظىخا في وعُىا الـلعـي هي  مدبت " ووؿلا ألخذ ؤؼهش حعٍش

ر بوهزا ما ًجعلها مخجاوصة في ماهُتها لشوح اإلاشخلت ؤو العفش، " الحىمت 

هثحرا ما واهذ جخجاوص الىاكع الحس ي، اإلاخجضؤ واإلاخؼحر وػحر اإلاىخظم بحجت ؤهه 

ذ الىظشي وبالخالي ؿهى  ػحر صحُذ وبحجت ؤهه ػحر كابل للىعي والـهم والـش

خاٌ مً ول خلُلت، ألن الحلُلت واخذة ولُت ومىللت، مخعالُت ومـاسكت 

.  للعالم، ولهزا ؿهي زابخت

خذث الـلعـت خزو " العفىس الحذًثت " مع بذاًت ما ٌعمى ب 

العلم، وخاولذ ؤن ججعل لها ؤؿلا مً خالٌ معاًشة الخىىساث العلمُت 

اإلاخخالُت، وبما ؤن العلم الحذًث ظُىشث علُه الشوح اليعلُت اإلاخىاؿلت مع 

لُيُت، وبه مع جضاًذ  الـشلُاث العللُت، ؿةهه وان ٌعخبر هخاثجه كىعُت ٍو

ؼشعُت اإلاعاسؾ العلمُت، خاولذ الـلعـت ؤن جبدث لها عً ؼشعُت في 

ججاهاث ؿلعـُت مخخلـت، جشاوخذ بلى جبلىس بخاسوت اإلاعشؿت مما ؤدي 

جىحهاتها بحن معاًشة العلىم في ول اللىاهحن واإلاعاسؾ التي جـشصها ورلً مً 

خالٌ حؽُِذ ؤوعاق ؿلعـُت مخياملت البىاء مخىاظلت ألاحضاء حعىغ جىابم 

ت ؤو  جفىساتها مع جفىساث ومىاهج العلىم الذكُلت ظىاء واهذ هظٍش

بُت، وبحن مخالـت اإلاعاسؾ العلمُت والخلىُت ومداولت البدث عً  ججٍش

. ؤسلُت حذًذة بعُذة كلُال ؤو هثحرا عً وعلُت اإلاعشؿت العلمُت 

هـجاساث وهضاث بفي خمم هزا اإلاخاك والفشاع الزي جىلذث عىه 

عىُـت ػحرث خاسوت الـىش العلمي والـلعـي على العىاء، وحذها ؤهـعىا 

ؤمام مؽيلت معشؿُت ووحىدًت حذًذة، ماداها ؤلاهخلاٌ مً عفىس الحذازت 
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هخلالُت ماصالذ العالكت مدؽابىت بلى ؤصمىت ما بعذ الحذازت، وهيل مشخلت ب

وػاممت بحن هزه العفىس وجلً ألاصمىت، على اعخباس ؤنهما مدعاهىحن 

خُا، وسػم رلً ؿليل منهما مىىللاجه الىبري ومبادثه  اومخذاخحن جاٍس ماهٍى

ألاولى، وما يهمىا في هزه الىسكت اللُامبمداولت لدعلُي المىء على واكع 

خذازُت، جشي ماهي الىحهت التي – الـلعـت في عىالم اإلاعاسؾ اإلاابعذ 

ؼلب  اخخاستها الـلعـت لىـعها في عالم حعىده اإلاعاسؾ ألاداجُت والخلىُت َو

علُه الحغ العملي؟  

ن اهبثاق الـلعـت في ؼيلها الحذًث وان جذؼِىا لىعي حذًذ ب

وجدلُلا لـخذ هبحر واإلاا اهخظشه ؤلاوعان ألاوسبي الزي وان مدشوما مً 

شؿن  الخعبحر عً وحىده بعبب خمىعه لىمىرج ؿىشي ًدىىش لزاجِخه ٍو

ال بؤلاعتراؾ بىُىىهخه، مً هىا اعخبر دًياسث ؤبا للـلعـت الحذًثت ال لش يء 

ؤها " لُه جدلُم ماهُخه، بةسظاثه ليىحُخى بألهه ؤعاد لإلوعان راجِخه وؤوول 

ت وسؿع عىه ظخاس الجهل " رن ؤها مىحىد بؤؿىش  خشس واكاث ؤلاوعان الـىٍش

الزي وان ٌؼلف وحىده، وهزا ؤلاهلالب الـىشي ؤسس ى للحلُلت معاًُحر 

حذًذة ؤظاظها هى مبذؤ الزاجُت اإلاضودة بالُلحن، هما ؤسس ى للىحىد هُىىهت 

حذًذة مشهضها هى ؤلاوعان، وبهزا حعخبر اللحظت الذًياسجُت لحظت ماظعت 

حن اإلاعشفي وألاهىىلىجي، جىالذ بعذها لحظاث ؤظاظُت واهذ  على اإلاعخٍى

را وان مبذؤ بمخذادا لها بؽيل ؤو بأخش امخذادا مزهبُا ؤو امخذادا هلذًا، وب

ت للـلعـت الذًياسجُت، ؿةن مبذؤ العلالهُت هإظاط جبىه  الزاجُت بمثابت الهٍى

وخالـت هزا اإلابذؤ هى  (1716 – 1646)سجبي ب لُبىتز بالحذازت الـلعـُت 

لى ؤظباب ألاؼُاء اإلاىحىدة في هزا العالم ؤمش مخاح وممىً، بؤن الىـىٌ 

عدىذ هزا اإلابذؤ  زباث العلىم إلمياهُت الحفىٌ على هزه اإلاعشؿت، بلىبَو

لى مبذؤي الزاجُت والعلالهُت وحعلحذ بهما وُلت بوهىزا اظدىذث الـلعـت 

لى ؤن بذؤث دعىاث الدؽىًُ في مبادت بعفىس الحذازت اإلاخخالُت 

لى بواؿترالاث مؽشوع الحذازت وبالخدذًذ الدؽىًُ في الجذوي مً ؤلاسجياص

الزاجُت والعلالهُت وفي كذستهما على ؿهم وجـعحر الىحىد البؽشي، ومالخلخه 
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ت، وحؽىالجه وحعبحراجه  في ؤماهىه اإلاعخمت ومعاساجه اإلاعلذة، وبيُاجه اإلاخىاٍس

الالمخىاهُت، التي جخترق خذود الزاث وجخجاوص ملخمُاجالعلل وحعخعص ي 

ت بعلى الـهم والخدلُل مً مىىللاجه، ؤدي ول رلً  لىالبدث عً هٍى

حذًذة للـلعـت، ؤمام هزا الـشاغ الـىشي وؤمام ؤصمت الزاث اإلاخعالُت عً 

مىلىعُتها والعلل اإلاىافي لىاكعُخه، وحذث الـلعـت هـعها ممشة 

لىاإلسجباه بمعىُاث العلىم ؤلاوعاهُت وؤلاحخماعُت لـهم ججشبت الىحىد ب

وسػبت الحُاة ومؽىالث ألاخالق، وبهزا لم ًبلى للـلعـت وحىدا معخلال 

لى البدث عً الحلُلت اإلاىللت وول ما جبلى لها هى كذستها على بًذؿعها 

مماسظت الىلذ على ؤسلُاث ؤخشي لم جخعىد عليها هىلذها إلاعاسؾ علم 

الىـغ واللؼت وعلم ؤلاحخماعىؤلاكخفاد بعذما واهذ جخىىس وجىمى بىلذها 

.  للعلل على الىمي الذًياسحي والياهىُىالهُؼلي

لى بجدىلذ الـلعـت مً البدث عً الحلُلت اإلاجشدة واإلاخعالُت 

هخاج ألاؿياس واإلاعاسؾ، بل بمماسظت الىلذ، لىً هزا ال ٌعني ؤنها جخلذ عً 

ٌعني ؤنها ؤـبدذ ؤهثر خزسا وؤهثر ًلظت وفي الىكذ راجه ؤهثر جىالعا وؤكل 

ث لفىث الىُىىهت ومداولت  ادعاء وهى ما ظاعذها على ؤلاهفاث بخإوي وجٍش

الخعشؾ على ما جىىم به وهي مخممىت في ـحروستها التي ججعلها حعِؾ في 

" " آلاهُت " ؤن » خالت مً الخؼحر الالمخىاهي، وفي هزا الفذد ٌعخلذ هُذػش 

Dasein "  ل في زاسة الدعائالث خىٌ بؤو الىحىد ؤلاوعاوي هى ألـا

اإلاىلىعاث اإلاىحىدة في العالم، خُث ًمخاص هزا الىحىد بخـىكه عً بلُت 

التي " الىُىىهت الىحىدًت " العلىم بلذسجه على معشؿت ماهُت الىحىد، ؤو 

لى ؿهم بعن مظاهش بدساهها، بل جخجه ؿلي بحعجض هزه ألاخحرة عً 

ؤما ألاوهىىلىحُا ؤو علم الىحىد الزي هى مً اخخفاؿ ؤلاوعان . الىحىد

. (1)«لىخذه، ؿهى رلً العلم الزي ًخجاوص الجضثُاث للبدث في اليلُاث 

ُل بًداٌو هُذػش العىدة بالـلعـت  " مىلىع الىُىىهت " لى مىلىعها ألـا

لا ألاهثر سخابت وهإهه ؼعش بـلذان الـلعـت بوبالخالي  لى ؤؿم اإلاُخاؿحًز

                                                             
جتاهات وخشصيات يف إمفوسفة إملعارصة،رشنة دإر إمهدى نوطباعة وإمنرش وإمتوزيع،إجلزإئر،دط،-1   .74 ص، 2002غيوة،فريدة،إؤ
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إلاىلىعها جدذ لؼي اإلاعاسؾ العلمُت التي لم حعذ جشي في وشح ؤظئلت 

الىُىىهت ؤي حذوي، واهخـاءها بخـعحر ظىاهش العالم مً خالٌ البدث عً 

العالكاث العببُت ؿُما بُنها، دون الدعاٌئ عً اإلاعنى الزي ًمىً 

ظخخالـه مً اظخىىاه خلُلتها، وهزا ٌعني ؤن اإلاعشؿت العلمُت في ظل ب

لى ظذ ؤؿم ببعخمىلىحُا مما ؤدي باؼخذاد ووإث ؤوعاكها ؼيلذ عاثلا 

خماعه إلاخىلباتها في وابعها الخلني وألاداحي، لزلً ًلىٌ بالـىش الـلعـي و

. (2)«ن العلم ال ًـىش»بهُذػش 

بذؤث الشئٍت اليعلُت للـلعـت في ألاؿىٌ مىز ؤن ؤعلً هُدؽه 

خ الـلعـت ووحه هلذا الرعا للـلعـت واعخبرهم مجشد  زىسجه على جاٍس

دحالحن ًخلىىن مماسظت الىزب بةظم خلُلت ال وحىد لها خاسج ؤوهامهم 

ن عذم الشض ى عً العالم الزي اعخلذها ؤهىا » بوجفىساتهم الـاسػت، ؿُلىٌ 

وعشؿه ٌؼذي الؽعىس بالللم، بِىما ًـصح اللُم، التي ظُىشث على معشؿت 

ًاهذ . (3)«لى العذم، ما ًـلذها معىاها بالـشد ووحىده، عً ؤنها حعدىذ 

هُدؽه هىا ؤن ألاصمت هي ؤصمت كُم وؤصمت ـشاع بحن ؤلاوعان والعالم الزي 

لى ؼعىس ؤلاوعان بـلذان وحىده ؤمام حعلي بٌعِؾ ؿُه ؤدث هزه ألاصمت 

مً » كُم ػحر مدؽبعت بشوح الحُاة ألنها ػحر مىخشوت في ججشبت الىحىد 

وحهت هظش الحُاة هزه، ومً ؤحلها حاءث دعىة هُدؽه الـُلعىؾ لِعلً 

م الـً لذ العلم بمعنى ؤهه ولب العُىشة على العلم بالـً الزي . وٍش

ضة اإلاعشؿت التي ًفـها بنب. وخذه ًدلم مهماث الـالظـت داهتهُدؽه لؼٍش

ت عىذما جمُع ببالذهِئت والعمُاء، جىؽف عً ؤن العلىم جادي  لى آزاس بشبٍش

.  (4)«بعهىلت في خذمت مفالح عملُت 

مً هزا اإلاىىلم ٌعمل هُدؽه مً ؤحل سبي الـلعـت بالحُاة مً 

لها بالـً وجمُحزها عً العلم الزي يهذؾ  لػي ظااٌ بخالٌ ـو لىالعمل ٍو

. ؤلاوعان وؤلاسادة وول ماهى ؤخالقي على اعخباس ؤهه ػحر مىخج وػحر ؿعاٌ
                                                             

 . 27. ص.إمرتييك،فتحي،إمفوسفةإمرشيدة،مرنزإلؤمناءإملويم،بريوت-  2
ىل إمفوسفة، إمفكر إمعريب إملعارص، إمعدد - 3 . 97ص . 2007، مرنز إلؤمناء إملويم، بريوت،141شعبان، وفاء، فاحلاجة إؤ
. 97نفس إملرجع إمسابق، ص - 4
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سادة الحُاة ولزلً ال ًمىً بؿالـلعـت بدعب هُدؽه ًيبػي ؤن ٌعبر عً 

للحُاة ؤن حعبر عً هـعها مً خالٌ العلم بل مً خالٌ الـلعـت وهزا ما 

ا ؤو ؤداة للعلم، ولهزا  ًجعل هزه ألاخحرة لشوسة خُاجُت ولِعذ جشؿا ؿىٍش

كام بعن الـالظـت بلخىبُه على مضالم الحذازت الـلعـُت وعُىبها، ومً 

" اهـهشاس الحذازت " ؿاألٌو ًخدذر عً » هاالء الـالظـت هُدؽه وهُذػش 

مشك " مشددا عباساث مثل " ظالم الحذازت ب" و" عخمت الحذازت " وعً 

ؤما الثاوي ؿلذ خاٌو " هلذ الشوح الحذًثت " و" هلذ الحذازت " و" الحذازت 

هؽف الىلاب عً ؤلاوعياظاث العلبُت إلاؽشوع الحذازت الـلعـُت، 

ؤي هُمىت العلالهُتعلى ول مظاهش " علالهُت الىظام " ؿلخفها في ؤسبعت 

لا " اعخباس الزاث ؤظاط العالم وملُاظه الىخُذ ؤي " الحُاة،  مُخاؿحًز

لى الياثىاث بالىظش " ، "بعي الخلىُت على ول مظاهش الحُاة " ، "الزاجُت 

.  (5)« " داسة بحروكشاوُت بهما لى واهذ ؤسكاما جذاس 

و هىزا بىلذه للزاجُت اإلاخىاوئت مع العلالهُت جدذ ػىاء العلم 

م » ًيؽإهُذػش،  هلالب مـاجئ، ولع به الىظش بؤهىىلىحُا اإلاعشؿت عً وٍش

لت الىحىد مىلع الىظش ب لت اإلاعشؿت بلى وٍش بذوا رلً واضحا . (6)«لى وٍش ٍو

مً خالٌ هلذه لهُؼل في جفىسه للضمان على ؤهه الضمان الىبُعي العادي 

لى بلى ؤهىىلىحُا وبُعُت، وبؿهى ًيخمي » ولِغ الضمان الىحىدي ومً زم 

 وهإن هُذػش (7)« هـغ الىظُي والعماث التي ًخمحز بها الخفىس ألاسظىي 

ظخعماله اليىوي للضمان بذٌ ؤلاظخعمااللىُىىوي، وما بًإخذ على هُؼل هىا 

ل الضمان  لى صمان للزاث هدمىس آوي، في خحن ؤن بًترجب على هزا هى جدٍى

ؿهم » الضمان ألاهىىلىجي هى صمان لحظي مديىم بالفحروسة، لزلً ؿةن 

الىحىد ًخىلب الؼىؿ ؿُه واهتزاعه مً الىحىد الضاثف، وهزه العملُت 

                                                             
، 1إحلدإثة،حوإرإمتنتلات من إمفكر إلأملاين إملعارص،دإرإمطويعة نونرش وإمطباعة،بريوت،ط- إمش يخ محمد،إمطائرييارس،ملارابت يف إحلدإثة ومابعد- 5

 . 15ص  .1996
ص  .2005 ،1بول،ريكور،رصإعامتأأويالت،درإساهتريمينوطيلية،ترمجة منذر عيايش ومرإجعة جورج زينايت،دإرأأواي نوطباعة وإمنرش،طرإبوس،ط- 6
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حعخلضم الؽعىس بالللم، الزي ٌعبر عً خلُلت الحُاة ؤلاوعاهُت والىحىد 

ً "ػتراب ببفـت عامت، ألهه ًىؽف عً  في العالم، خُث جىدؽف " الذاٍص

ؤنها ظلىذ ؿُه، وهزا ما ًجعلها حؽعش باإلاعاهاة الىحىدًت التي هي في 

الحلُلت وظُلت حعخعحن بها لألؿشاج عً راتها وججاوص ؤلاػتراب الزاحي 

ػحر مخدفلت على ماهُتها " آلاهُت " ٌعخلضم جدذًذ الزاث ؤلاوعاهُت، ألن 

.  (8)« بعذ مً زم ٌعذ الللم بمثابت اإلاشؼذ الحلُلي لخدلُم الهذؾ 

مً دون ؼً ؤن ؿلعـت هُذػش هزه لم جىً حعبحرا عً خغ 

هما واهذ حعبحرا عً مؽاول العفش الزي عاػ ؿُه والزي ؤعلً بشخص ي و

هُدؽه كبله عً بىادسه ألاولى عىذما ؤعلً عً ًإظه مً الـلعـاث اإلاثالُت 

وعً عذمُت اللُم التي جىادي بها، وؤهم مؽيلت ؿشلذ هـعها على 

هزان واهذ مؽيلت الىحىد ومؽيلت اللُم مما ؿخذ الباب ؤمام ؤالعفش

ل "ألاؿىٌ، الباط، ألاصمت " ملىالث  لُه الـىش ب، لخعبر عً اإلاإصق الزي ـو

» الـلعـي، بل والحُاة ؤلاوعاهُت بشمتها، وهى ما خذي بظهىس ؿلعـاث 

جشؿن الفشوح الـلعـُت التي ؤكامها دًياسث وواهي وهُجل وماسهغ 

وهشهُجاسدوظبِىىصا وػحرهم، هما جشؿن مثالُت ؤؿالوىن، بل ومىىم 

.  (9)« ؤسظىى، وال جلش بمىلىعُت ما كام على هزا اإلاىىم مً علىم وؤؿياس 

م مً ب ُف الىاكع وحؼلُـه ببًر تهمذ جلً الـلعـاث بالخىاء وبتًز

لى ؤال همىذ مجمىع بهماًذؿعىا» باإلاثل الخُال ـلت لها به، لهزا ًلىٌ هُدؽه

هدؽاؾ ول آن بالـالظـت ظىي هظشة ًمتزج ؿيها الحزس بالتهىم، لِغ هى 

ملىن، وهم هم باخخفاس  اء، وهم مشة وبإًت ظهىلت ًخىئىن ٍو هم هم ؤبٍش

بُاهُىن، ال بل مالخظت  وعذام الفذق الزي ٌعظمىن بواجؽىن ـو

لى جىزًب الـالظـت في بًفل حؽىًُ هُدؽه. (10)« بهمـهىما مجمعا علُه 

ت وتهىم  ذ » ادعائهم للبدث عً الحلُلت ؿُدعاءٌ بسخٍش ؿلىـترك ؤهىا هٍش
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ذ باألخشي الىزب؟ عذم الُلحن؟ بل ختى الجهل .... الحلُلت   (11)«ؿلم الهٍش

بهزا ًيعم ول ادعاء مىلىعي للمعشؿت مما ٌعمذ له بخعمُم الؽً على .

خ الـلعـت وهى ما ًمىىه مً جشظُخ ؤلاؿتراك الزي ًىىلم مىه  ول جاٍس

را واهذ ؤلاسادة هي بوالزي ًاهذ ؤن حمُع الـالظـاث هي حعبحر عً ؤلاسادة، و

معُاس الفذق والىزب ؿهزا ٌعني ؤهىا ال هخمىً مً جمُحز الفىاب مً 

سادة اإلاعشؿت بالخىإ وبالخالي حعلي ؿشلُت الزاث العاسؿت وجبلى ؿلي 

.  وماوعخخلفه مً هزا هى ؤن اإلاعشؿت هي مؽيلت ؤهىىلىحُت وؤخالكُت

ن ظشدًاث ؤو سواًاث » بفي هزا الفذد ًلىٌ حىن ؿشاوعىا لُىجاس

– عفش ألاهىاس ؤًً وان والب اإلاعشؿت ٌعمل مً ؤحل ػاًت ؤخالكُت 

ظُاظُت هي العلم العالمي هي التي ججعلىا همـي الؽشعُت على اإلاعشؿت 

خ بؤهزان، اظدىادا  .  (12)« لى ؿلعـت للخاٍس

و ًىؽف لىا هزا عً الفلت بحن اإلاعشؿت وألاخالق ختى في عفش 

ألاهىاس اإلاعُج بالجزعت العلالهُت الفاسمت، ولهزا ؿةن ؿالظـت ما بعذ 

هىالكا مً مشحعُاث بالحذازت ؤعادوا كشاءة الـلعـت الىالظىُت والحذًثت 

خ الـلعـت ملُئا باإلاؼالىاث  ؤهىىلىحُت وؤخالكُت، ؿبذي لهم جاٍس

واإلاـاسكاث، بعبب خمىع الـىش الـلعـي لخلً العشدًاث الىبري التي 

امخفذ خشاسجه وحعلخه حاؿا، وػحر مىـخذ على الىحىد الحلُلي ؤو الـعلي 

وعلى مؽىالث العالم الحلُلُت التي ؤوولذ للعلم وهى ما دؿع ببعن 

لى ؤن بعادة الىظش في وحىد الـلعـت في خذ راجه بلى لشوسة بالـالظـت 

.  (13)« لخمذ الـلعـت ولُدُا الـىش » ـُؽ ؼعاس 

ش الـلعـت ووان زمشة ب ن سؿع هزا الؽعاس هى بمثابت هذاء لخدٍش

ت وهذم عىُف لعشدًاث عفش ألاهىاس التي ؤدث ب لى خىم الـىش بهخلاداث كٍى

وجىبُل خشهخه بىلعه جدذ ظلىت الزاث العاسؿت، ولعل ؤهم ما جم 
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الىؽف عىه بـمل جلً ؤلاهخلاداث هى رلً الخذاخل الشهُب بحن اإلاعشؿت 

الذولت واإلااظعتجخلذ عً جلً اإلاشحعُاث ؤو »والعلىت ًلىٌ ؿشاوعىلُىجاس 

ش سهانها  العشدًاث الىبري التي حعخمذ الؽشعُت اإلاثالُت ؤو ؤلاوعاهُت لخبًر

ؿـي خىاب داؿعي الىلىد الُىم، الشهان الىخُذ الزي له : الجذًذ

لهزا ؿىدً ال هبدث عً علماء ؤو جلىُحن وعً . مفذاكُت هى العُىشة

 . (14)«هما مً ؤحل جإهُذ وجدلُم العُىشة بؤحهضة إلاعشؿت الحلُلت و

هىزا جم الىؽف عً وهم اإلاعشؿت مً ؤحل اإلاعشؿت ؤو اإلاعشؿت 

اإلاىلىعُت التي جبدث عً خلُلت مجشدة ال ـلت لها بالىاكع ؤلاحخماعي 

والعُاس ي وألاخالقي، عً وهم اإلاعشؿت في راتها كاثمت على الحُاد باظم 

العلم والعلالهُت والجزعت ؤلاوعاهُت ؤو باظم الزاجُت اإلاخعالُت التي ٌعميها 

لا الزاجُت " هُذػش  للذ بذا هزا الىؽف والهذم واضحا في جدلُل " مُخاؿحًز

خها ومعاساتها » ؿىوى إلاُياهحزماث العلىت  التي اعخبرها ال نهاثُت، ولخىاٍس

واظدثماساتها وظُاكاتها التي اعخبرها مخىىعت، مخعذدة، مخذاخلت، ؿلم ًشبىها 

ؿلذ دعاها مً " لُىجاس "بمشهض واخذ ولم ٌسجنها في مـهىم مخىخذ ؤما 

ؤن جمـيها « الحياًاث الىبري » لى الىعً في اإلاؽشوعُت التي جداٌو بحهخه، 

خ .  على اإلاماسظت والخاٍس

ؿإعلً عً ؿؽل هزه الحياًاث التي كامذ، في الحلُلت على وهم 

ؤو هما معا  (الجامعت ألاإلااهُت)ؤو الخإمل  (الثىسة الـشوعُت)الخدشس 

.  (15)« (اإلااسهعُت)

عادة الىظش في بن هزا الجهذ اإلابزٌو واإلاعخمش في العمل مً ؤحل ب

ألاظغ واإلاعلماث الىبري التي اهبنى عليها الـىش في العفش الحذًث لذلُل 

لذ  لى الحذ الزي ًجب عليها ؿُه ؤن جخخاس بعلى ؤن الحذازت الـلعـُت ـو

بِىالخالؼُىؤلاوؼالق على هـعها ؤو ؤن جبدث لىـعها عً مخشج ًلىدها 

لىاإلهـخاح على العالم الجذًذ، بمؽىالجه ووكاجعه وكماًاه الجذًذة، ب
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لى بعمها لذي هُدؽه بهضالكاث مخعذدة ظبم ؤن ؤؼشها بواإلاخىلذة عً 

ؤظً ؤن الـىشة اللاثلت بإن » لُه ؿىوى عىذما ًلىٌ بوهُذػش وبُنها ما ٌؽحر 

ت والخإملُت هما هـعل آلان، هى  غ الجهىد للبدث في اإلاُادًً الىظٍش جىَش

رلً ؤن اهخمامىا . جخل عً العُاظت، ؤظً ؤن هزه الـىشة خاوئت جماما

ت دكُلت الٌعىد لى وعُىا بلى جخلُىا عً العُاظت، ولىً ٌعىد ببمؽاول هظٍش

خعحن لحمه باللحظت بإهه ما مً ؼيل مً ؤؼياٌ اإلاماسظت العُاظُت  ال ٍو

 . (16)«ؤوزم لحم، بخـىحر هظشي ـاسم 

لى ؿىشة العٌض التي ًماسظها بؼاسة واضحت مً وشؾ ؿىوى بفي هزا 

اليعم الزي كذظخه ؿلعـت الحذازت مىز آن اؼخذ عىدها في عفش ألاهىاس، 

ت ؤو  العفش الزي جم ؿُه جلىحن اإلاعاسؾ والخمُحز بُنها على ؤظاط ؤنها هظٍش

ىـذ العلىم  ؤعىُذ في رلً . وعاهُتبلى علىم دكُلت وعلىم بعملُت، ـو

ت لألولى على خعاب الثاهُت، وهى ما حعل العلىم ؤلاوعاهُت جخمع  ألاولٍى

ذ ؤلاوعان مً هُىىهخه بلعلىت العلىم الذكُلت، ؿإؿط ى رلً  لى ججٍش

له  بعخمي، ؤي مىلىع للمعشؿت مما ولذ لذًه الؽعىس باإلػتراب بلىبوجدٍى

الزي هؽف عىه هُؼل والىبذ الزي هؽف عىه ؿشوٍذ والؽعىس بالظلم 

الزي هؽف عىه ماسهغ والؽعىس بالٍضف والعذم الزي ؤعلً عىه هُدؽه، 

ن مععىش الخعزًب ؤوؼـُتز ًىلن اللىٌ ب» وهزا لُىجاس ٌعلم مىخلذا 

جبر وعىاد ظخالحن ًـىذاهاألوشوخت ؤلاوعُت ، واهذالع زىسة ماي العلالوي، ٍو

 . (17«ًزاهبةهضالق مضاعم اللُبحرالُت في هىة سحُلت ب68

في ظل الـلعـاث اإلادىمت للعلل واإلاـىىت للزاث في حمُع 

حؽىالتها وجمظهشاتهاالبعُيىلىحُتوالعىظُىلىحُت هيخلل بالـىش مً 

لى الفشاع، ومً بلى اإلاخعذد ومً الىخذة بلى اإلاشهب ومً الىاخذ بالبعُي 

لى الحُىي، ؿُفحر وعُىا مً اإلاىابلت بلى الخىاصع، ومً اإلاُياهُيي بالخىاصن 

لىاإلخخالؾ، وهىزا هجذ ؤهـعىا ؤمام هضعت ؿلعـُت حذًذة جلىم على ب
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ؿإما الىاكع ؿال ٌعذو ؤن ًيىن مجشد مشآة » حصخُق واكع وجدذًذ عذو 

حعىغ انهُاس العلل الىالظُيي بمخخلف ؤؼياله، ظىاء حعلم ألامش بالالهىث 

اإلاعُحي ؤو اليعم الهُجلي ؤو ؤلاًذًىلىحُا اإلااسهعُت ؤو الجزعت الىلعُت، 

صاء واكع ٌعبر عً انهُاس ول ألاوعاق التي ادعذ كىٌ الحلُلت، وؤما بؤي ؤهىا 

ألاؿياس » ر اظدبذ ؤولىا ألامش بالعذو ؿهى الذولت التي هي اظدثماسلهزا العلل، 

التي ؤجذ بها العلالهُت الحذًثت، وعملىا على حسخحرها ألحل « العظُمت 

اـىباغ ـىسة الىاكع بفبؼتها، ؿبذلىها وخشؿىها واختزلىها باظم 

. (18«ججذًذاث مخُـت

جداٌو هزه الجزعاث الجذًذة في الخـىحر الـلعـي ؤن حعُذ الـىش 

لى ماهُخه الحلُلُت وهي هلذ ألاؿياس التي جشػب في الخدىٌ بالـلعـي 

خىم هـغ الحُاة بلىب ت الخـىحر ٍو ًذًىلىحُا حؽيل حذاسا خذًذًا ًمىع خٍش

باظم ظلىت العلل ؤو العلم ؤو الذًً ؤو ألاخالق ؤو العُاظت، ولزلً 

 داخل وعم معحن، ألن ًلبعحعشلذ بالحـش والخـىًُ ليل ؿىش مخمشهض 

اليعم هثحرا ما ال جيىن له ـلت بالىاكع الزي ٌعبر عىه، زم ؤن الىاكع مخؼحر 

ومخدىٌ بِىما اليعم زابذ ومعخلش هما ؤن اليعم الـىشي ًخخاس له هلىت 

عخبرها بذاًت ال حعبلها بذاًت ومً زم بسجياص ًىظش مً خاللها ب لى الحلُلت َو

ال الذؿاع عنها وؼشعىتها وهىزا بًاظغ اليعم ظلىت ال ًبلى له ؿُما بعذ 

ًخفىس اليعم الىاكع زابخا ومىؼللا ؿُلص ي ول ما ال ًخىاؿم مع مبادثه ؤو 

ال ًمىىه الخـىحر ؿُه ؤـال ألهه خاسج عً اإلاجاٌ الخفىسي ؤو ؤلاؿتراض ي 

ن كام على وحىد جدىٌ بلى العالم واليعم ختى وبالزي ًىظش مً خالله 

وحؼحر ؿهى ال ًخفىس رلً الخدىٌ والخؼحر خاسج ؤلاواس الزي ًدذد ؤؿله، وهى 

خذازُت جشهض اهخلاداتها على الـلعـت - ما حعل هزه الـلعـاث اإلاابعذ

لى ؤنهما ؤهثر وعلُت وؤهثر ؼمىلُت بالهُؼلُت والـلعـت اإلااسهعُت بالىظش 

وؤهثر جمشهضا وجمـفال خىٌ اإلاعنى اإلاشجبي بالحمىس سػم هضعتهما الجذلُت 

.  والىلذًت
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ش الـىش الـلعـي  جىاـلذ عملُاث الحـش والخـىًُ بلفذ جدٍش

ذا ؤن هُذػش لم  مً سواظب الىعي اإلاخمشهض خىٌ عاإلاه الخاؿ، ؿخفىس دٍس

لا الحمىس على  ش ألاهىىلىحُا مً مُخاؿحًز ًدل اإلاؽيلت ولم ًـلح في جدٍش

هزلً الؽإن باليعبت ٌ ؿىوى . اعخباس ؤهالىحىد عىذه خمىس وعذم خمىس 

ذ في هخابه بالزي هظش  الىخابت وؤلاخخالؾ " لى الجىىن هزاث، هما ؤعاب دٍس

اهدشاؿه البالغي عً ؤهذاؿه باججاه الخىاكن ؤو الذًالىخًُ » على هُجل " 

جعل اإلاعنى خالعا للهُمىت الؼاثُت  الزاحي عبر معان عؽىاثُت راجُت ٍو

ذا ؤن اإلاعنى الهُؼلي مىاه بمىىم لِغ له مبادت  اليلُت، مً زم ٌعخلذ دٍس

زابخت مً مىكع زابخت مً مىكع لؽشعُت الـلعـُت وعلُه ًفبذ جـعحره 

 (. 19)« للمعنى عشلت إلعادة الخـعحر 

ذا هاالء الـالظـت ألنهم لم ًدللىا مؽشوع جـىًُ  ًيخلذ دٍس

الىعي والزاث، وخاـت هُؼل الزي سػم مىىله الجذلي بلي مخمشهضا خىٌ 

هخاج اإلاعنى هزاث مىؼللت على بالىعي ومدؽبثا بالزاث اإلاخدىمت في 

لا الىعي  وعيها،ومً هزا اإلاىظىس، مىظىس ؤلاهـخاح على الىاكع خاسج مُخاؿحًز

لى العلىت هظشة مؼاًشة لإلًذًىلىحُت بوخاسج ظلىت اليعم، ًىظش ؿىوى 

اإلااسهعُت اللاثمت على ؤلاهلعاماإلحخماعي والفشاع الىبلي، ؿُلىٌ 

العلىت لِعذ حىهشا ًخلاظمه كلت مً ؤصحاب ؤلامخُاصاث على خعاب »

ً، هما ؤنها لِعذ ملىُت خاـت بىبلت  حخماعُتمعُىت،العلىت هي بألاخٍش

ما ٌعشي في اليعُج ؤلاحخماعي،لِعذ ؼِئا ًملىه بعن ألاؿشاد،لىنها 

ـفلهم في  هىاخذ،ًجمعهم في îالعامل الزي ٌعشي على الجمُع لُفلهم ٍو

.   (20)« الفشاع الزي ٌعاسك بُنهم

وهىزا ؿما دام هىان مجخمع هىان ظلىت وبالخالي ؿالعلىت ال جـشق ؿلي 

» وبهما ججمع، هما ؤنها لِعذ مشجبىت بلشاس بسادجىا لزا ًىالبىا ؿىوى كاثال 

لىداٌو ؤن هخخلق مً جمثُل كاهىوي وظلبي للعلىت، وؤن وعذٌ عً 

                                                             
جتاهات وخشصيات يف إمفوسفة إملعارصة، ص  - 19  .194غيوة،فريدة،إؤ

20- Frederic Gros ;Michel Foucault ; Presses universitaires de France ; editions 

delta ;1996. P.77.   
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ت والعُادة، اإلاىلىب  ت اللاهىن واإلاىع والحٍش را بالخـىحر ؿبها مً صاٍو

ت  خي، ًدبنى هظٍش باليعبت لـىوى هى ؤن هيىن ؼبىت حذًذة للخـعحر الخاٍس

ذ  ؤخشي للعلىت، وؤن هخلذم ؼِئا ؿؽِئا هدى مـهىم حذًذ للعلىت بمٍض

خُت ؿاإلالفىد هى، في آن واخذ، الخـىحر . مً الخمدُق في حملت اإلاادة الخاٍس

 . (21)«في الجيغ بذون اللاهىن وفي العلىت بذون اإلالً 

خي، همىهج ًخترق  عمل ؿىوى برا على اعخماد مىهج الحـش الخاٍس

ىؽف عً اإلاهمؾ واإلاعِؾ والعـىي والالمـىش ؿُه مً وحهت هظش  الزاث ٍو

ذ اللبن على اإلاىلىعاث التي ًىفب عليها ؿىشه في  الزاث، ولزلً ًٍش

العلىت لِعذ ماظعت، ولِعذ » ولعُاتها اإلاعلذة، ومىه ًخفىس ؤن 

بنها ؤلاظم الزي ًىلم على . بيُت، ولِعذ كذسة معُىت ًخمخع بها البعن

 (. 22)«ولع اظتراجُجي معلذ في مجخمع معحن 

–  الحلُلت التي جشبي الـلعـاث الجذًذة ؤو اإلاعماة مابعذ 

خذازُت هي ظمت الخعلُذ هزه التي جشؿن ؤلاختزاٌ والشد بلى هلىت بهىالق 

ش رلً مىهجُا  معُىت، جفـى عليها ــت الصحت والفذق والُلحن، وجبًر

وؿلا لخفيُـاث ببعخمىلىحُت وبيُاث معشؿُت زابخت، ؿالحلُلت ؤهثر حعلُذا 

ذا  » مً جفىساجىا اإلاىهجُت واإلالىلبت ؤو اإلاىزمجت عنها، لزلً ًلترح دٍس

خ الـلعـت وللىفىؿ التي حؽىب حعاسك اإلاعخمش  جفىسا حذًذا الخاٍس

وعُج جللُماث، لعبت : واإلاىلىع، والتي جشجبي بالخفىس الجذًذ للىق

: مىؼللت ٌعخدُل مىز آلان اللُام بجُيُالىحُا بعُىت لىق ما_ مىـخدت 

وهى ما ًمحي في : ؿالىق ال ًملً ؤبا واخذا، حزسا واخذا، بوعم مً الجزوس 

. (23«آن واخذ مـهىم اليعم واإلاـهىم الجزس

خ الـلعـت الزي  ذا حععى بلى خلخلت ؼاملت لخاٍس بن جـىُىُت دٍس

ذ ؤن ججعل مً  ًدُل بلى الىعي وبلى الزاث ومً زم بلى البيُت واليعم وجٍش

                                                             
رإدةإملعرفة،ترمجة مطاع صفدي،وجورج أأيب صاحل،مرنز إلؤمناء إملويم،بريوت،-21  .100 -99: ص.1990فوهو،ميشال،إؤ
. 102نفس إملرجع إمسابق، ص - 22
دريس إمكبريوعزإدليناخلطايب،أأفريليا -23 ىل فوسفة جاك دريدإ،ثفكيم إمليتافزييلا وإس تحضار إلأثر،ترمجة إؤ هومفانسارة،روجيالبورت،مدخل إؤ

. 83، ص .2،1994إمرشق،إدلإرإمبيضاء،إملغرب،ط
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الىق عاإلاا مـخىخا على كشاءاث مخعذدة ومخخلـت، ال نهاثُت، كشاءاث 

خي » الحؽتره ؿيها كشاءة ما هـعها بلشاءة ؤخشي ومً هىا  ؿةهاإلهخماء الخاٍس

بن هفا ما ال ًمىً ببعاوت ؤن ًلىر . لىق ما ال ًيىن ؤبذا بخي معخلُم

بن هفا ماله داثما عذة . بىفىؿ ؤخشي وال ؤن ًخيىن مً كىع وؤحضاء

.  (24)«ؤعماس 

ذا كاسثا ولِغ  لهزا العبب ًمىىىا ؤن وعدعُؽ اللىٌ ؤهذٍس

هلشؤه زم وعُذ اللشاءة بؽيل . ؿُلعىؿا، ألهه ًىظش بلى الىق هعالم مـخىح

ذا مً وساءه بلى جخلُق الىق مً اللشاءة  مؼاًش، ول هزا يهذؾ دٍس

لا التي جىظش بلى الىق على ؤهه ًملً خلُلخه في  الىاخذة ومً اإلاُخاؿحًز

خ الؼشبي مىز بذاًخه، »راجه، وهزا ما ؼشع ؿُه هُذػش عىذما سؤي ؤن  الخاٍس

. وعلى امخذاده، ظل ًبرهً على ؤن هُىىهت الياثً جخجلى بىــها خمىسا

خ الؼشب رلً ؤن معاس . وهزا الخجلي للىُىىهت على ؤنها خمىسهى بزاجه جاٍس

خ الؼشب جشادؾ في معىاه وداللخه مع ؿىشة الحمىس، باعخباس ؤن ما ًإحي  جاٍس

ىدؽش باللشب مً راجه .  (25«لزاجه ًخجلى ٍو

ت  لا الؼشبُت بخعٍش ن اإلاُخاؿحًز و على هزا، واظدىادا بلى هذؾ جلٍى

ف  سواثضها، وهؽف جىاكماتها مً الذاخل ختى ًخدلم الهذؾ ولهزا ـو

ذا بإهه  ش لىظم الـىش اإلاخعالُت التي ًلفذ منها ؤن حعىي » دٍس مىاهن مٍش

دىمىن عليهم  ألجباعها مىاكف هُمىت ًىلىن منها على مً هم دونهم، ٍو

 . (26)« وبلا لها 

بن الـلعـت بججهذ مً اليعم اإلاعللىىاإلاعلمً بلى الزاث اإلاخدشسة مً ول 

لت حذًذة  كُذ منهجي ؤو معشفي ًضعم بمخالوالحلُلت،وبزلً دؼيذ وٍش

لت جخجاوص ألاها الذًياسجُت والعلل الياهىي،وجخترق  لللىٌ الـلعـي، وٍش

خذود الخإمالث الحذازُت التي ؤـبدذ عاحضة عً ؿهم الخبرة ؤلاوعاهُت 

واإلاعاساث الحُاجُت التي ما ؤن جظهش ختى جياد جخخـي، ؤـبذ مً الفعب 
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بختزاٌ الحلُلت بلى وعم ؿىشي مجشد،ولهزا بذؤث الـلعـت حؽم لىـعها 

ذ مً خالله الىـىٌ بلى الُىمي والعادي، بلى ما ؤكفاه الـالظـت  لا جٍش وٍش

مً داثشة جـىحرهم وهىزا ؤـبدذ الـلعـت جـترك وحىد الحلُلت ؤًً لم 

ب  ًىً ًـترك وحىدها مً كبل، في العابش والبعُي هما في الؼٍش

والؼامن،لِعذ الـلعـت بال جلً الشػبت في الخعبحر عً ججشبت الىحىد في 

العالم بفذق ولِغ الفذق ؤهثر مً ؿشلُت ًمىىىا ؤن هذعيها،الـلعـت 

برن هي الخـىحر في العالم هىُىىهت جشؿن الحمىس وحعخمشفي الفحروسة 

. والخجاوص،بنها هؽف مخىاـل عً بسادة الحُاة

 

 
 


