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الكينونة من فلسفة إرادة القوة-انبثاقات فلسفة الكائن  

 نىاظمي مشاد

ت خيىما ًإيذ غلى أن مً وحهت هظش مًىؼلو َيذؾش   خع َيذؾحًر

ًاةً" وباالسجٍاص غلى مكهىم الٍاةً . 1"ئسادة الهىة جدذد الؼابؼ ألاظاس ي لٍل 

الزي ًديل ئلى ألاقو الزي ظيذسج، بىاء غليه، هيدؽه في ئؼٍاليخه 

الخاصت، قان َيذؾش ًهىم مً خيث اإلابذأ بيعب اإلاىنل الىيدؽىي 

اإلاؼشوح ئلى ًل ما أمًٌ الخهليذ ؤلادالء به باصاء مكهىم ئسادة الهىة، مؼ 

. ؼىبنهاوس، ؼيلليىـ، َيؿل، ليبىتز

ليعذ الخبػيت ظىي جبػيت : "ًظيل باقخخاس  (أي َيذؾش) ئهه 

ومىز الػخبت ألاولى لػمله الضخم ًٌؽل َيذؾش . 2"الصؿش مهاسهت بالػظمت

ىضحه أيثر ناةال  ال ًمًٌ الجضم أبذا بأن اإلازَب "غً َزا ؤلاهٍاس ٍو

الىيدؽىي إلسادة الهىة ظيٍىن جابػا لليبىتز أو لهيؿل أو لؽلليىـ، ألحل 

وفي رلَ ًزَب ئلى . 3"حػليو، اهؼالنا مً َزا الخىييذ، ًل جكٌحر مخهذم

ومً ". ييىىهت الٍاةً"قلعكيا َى باألخشي " ًخكو مؼ الخكٌحر"الخهذًش بأن ما 

ت اليهحن َزٍ ًهاسب َيذؾش مكهىم  مصشخا، غالوة غلى " ئسادة الهىة"صاٍو

، ولًٌ بادغاء 4"غبر معاس أخعً وأَم جهليذ قلعكي أإلااوي"أهىا وػثر غليها 

ًاس  خهيهتها، قان َيذؾش ال ًددعب هكعه طمً " الٌيىىهت اإلايعيت"اظخز

التي " ييىىهت الٍاةً"الخهليذ الزي ًشي بأن هيدؽه ًيخمي ئليه، ال مً بىابت 

هي مىظىس َيذؾش اإلاكظل الزي ًخملص غبٍر َيذؾش، هكعه، والزي 

و باإلسادة التي ٌسحب غليها 
ّ
ًمخدً هيدؽه اهؼالنا مىه، بل مّم ًخػل

ئسادة "والتي هي، ألامش الزي ًيبػي نىله بدو َيذؾش، أن مكهىم نصذًخه، 

زا باغتراف هيدؽه. ال خاحت له" الهىة أال " حيييالىحيا ألاخالم"قكي ! َو
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جشحمخه إلاا ًشي بأهه، " ئسادة الهىة"ًثبذ هيدؽه بأهه نذ طمً في مكاَيم 

ت"أظاظا،  ضة خٍش " حيييالىحيا ألاخالم"؟ وفي اإلاهاُ الثامً غؽش مً " ؾٍش

، قان ألامش ًخػلو خعب هيدؽه يثحرا بهذس الهىة غلى 5الزي أؼحر ئليه َىا

أيثر مً ًىهه مخػلها بهىة ؤلاوعان  (خعب َىبض)الكػل في َياًل الذُو 

ئسادة ظىء "، أي بما هي أًظا "وعي صاةل"في مىاحهت ؤلاوعان هكعه بما هي 

الزي ظيٍىن َى ؤلاوعان مً مىظىسٍ  (ؤلاًزاء الزاحي)" جىاُو الزاث

وبالخالي قان اإلاؽهذ الزي نذم هيدؽه وقها له . (وقها للمعيديت)الخاص 

ًاهذ بدىاُو َزا اإلاكهىم بالػىد البعيؽ  ئسادة الهىة ال ٌعمذ بأًت ييكيت 

زا َى الحاُ بؿع الىظش، في مجاُ آخش، غً الٌيكيت التي  ئلى ؤلاسادة، َو

. ؼىبنهاوس، ؼلليىـ، َيؿلىليبىتز: مً ػشف" ؤلاسادة"جمذ بها مهاسبت 

ال جىحذ ") طل ئلى رلَ، قان هيدؽه نذ محز بػىاًت ما بحن ؤلاسادة 

ال جىحذ أًت  )"(Vouloir de quelque chose" )ئسادة ش يء ما"و ("أًت ئسادة

يما أهه ًظيل بأن قصل ؾاًت ؤلاسادة، . ("ئسادة، وئهما قهؽ ئسادة ـ ش يء ما

ؤلاسادة بما هي اظخػذاد، قان رلَ ليغ ظىي ما أحشاٍ مىظشوا اإلاػشقت، أي 

ؤلاسادة مثلما ًكهمىنها، جديل أًظا ئلى : "جدذًذا مثلما سقع هيدؽه ئحشاءٍ

م مدع: pensée))الكٌش  وسقع " ؤلاسادة"وأخحرا، قان جظاًل سقع . 6"َو

ذ"والـ " أها قٌش"ًبحن لذي هيدؽه الزي ًشقظها وػا وبهىة الـ" الكٌش" " أها أٍس

يما ًىحذ أؼياء طمىيت معاإلات : "ماوساء الخحر والؽش:  في16في اإلاهاُ 

ًاهذ  " أها أقٌش"مثال " ًهييياث مباؼشة"حػخهذ أهه جىحذ  أو يما 

ذ"خشاقتؼىبنهاوس،  يما لى أن اإلاػشقت نذ بذأث َاَىا في جدصيل ": أها أٍس

وأهه ال مً حهت " ش يء في راجه"مىطىغها في الخلىص والخجّشد بما هي 

اليهحن "ؾحر أن يال مً . الزاث وال مً حهت اإلاىطىع ال  ًخذخل الٍضل
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جخظمً جىانظا وحػاسطا، " الص يء في راجه"و" اإلاػشقت اإلاؼلهت"، "اإلاباؼش

ًان غليىا الحزس مً ؾىاًت الٍلماث زا ما أيشسٍ ماةه مشة، لؼاإلاا  ". !َو

: ما َى أقظل جكعحر للىصىص التي ًهترخها هيدؽه قيما ًخػلو بـ

ًاهؽ؟ ال ًمًٌ لىيدؽه الػثىس غلى أقظل مً  دًٍاسث، ؼىبنهاوس وختى 

هيت الٌالظيٌيت/ الاهكصاُ ى ما ًمًٌ . الخخلص مً اإلاثاليت اإلايخاقحًز َو

 مثلما مثلما ًكهمها إرادة القوةأن ههىُ مثل َيذؾش بأن : قهمه بعهىلت

هيدؽه جخلخص في الص يء هكعه الزي قٌش قيه الكالظكت الٌباس نبله، 

هت أخشي للهىُ بأهه معمىح "أخعً وأَم جهليذ قلعكي أإلااوي" ، ئنها ػٍش

الخػشف في ئسادة نىة هيدؽه غلى مكهىم را صلت ػاإلاا قٌش قيه، َيذؾش، 

 7"الٌيىىهت التي جؼابو مؼ الخكٌحر"بأنها راث غالنت مؼ جكٌحر الٌيىىهت 

والتي لم ًًٌ لىيدؽه وال للكالظكت الٌباس اإلازًىسًٍ ظابها، أغالٍ أدوى 

. قٌشة غنها، وقها لهيذؾش

" مكهىم"غالوة غلى رلَ قان َيذؾش ٌػشض ئسادة الهىة بما هي 

وهي ههؼت أخشي مؽٍىى : 8ؼاسخا( Représentation)وبصىسة أخشي جمثال 

له لىيدؽه نبل ًل ش يء، قان الاسجباغ بالخهليذ الىػني . قيها بصذد جأٍو

و، في َزا الخهليذ، الاسجباغ بدياس قلعكي نذ ًٍىن مدذدا،  (الاهخشاغ)

ًان ًيبػي  خ الكلعكت؛ والزي  بصشامت، بما َى همؽ جكعحر في جاٍس

ًان مؼلىبا أًظا البدث نذس ؤلامٍان غً . اظخخذامه بأيبر خزس ممًٌ يما 

ادة غلى رلَ، وبالخصىص، ًمًٌ نبل ًل ش يء . أقظل مػاًحر الخكعحر ٍص

ًان الخكعحر أخعً أهماغ الىطىح اإلامًٌ إلاً ًىظش إلاكهىم  الدعاُؤ ئن 

ت ػابػها الخاص، والزي ًظؼ هيدؽه في مىنل  ًمىذ للكلعكت الىيدؽٍى

ها الٌالظيٌيت . الهؼيػت مؼ اإلايخاقحًز
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ل َىا  ( interprétation là)هيدؽه، مً حهخه، ال ًىظش أبذا ئال لخأٍو

ل إلسادة الهىة التي ، 9"اإلاػشقت"خيث ًشي آلاخشون  يما أهه ٌعىذ َزا الخأٍو

ل)ٌعخػملها ًىظيلت للعيؼشة غليه  ًيخج غً رلَ أن ما ٌعمى . (غلى الخأٍو

 . 10"مػشقت حػمل بما هي أداة نىة"

ًاجىسٍت  ًاس في مهاسبخه إلسادة الهىة، قان َيذؾش  (ظاخشة)وغبر سؤٍت 

وغليه، قبذال مً أن . ًظؼ َزا اإلاكهىم في ظالُ ؾحر نبليت مالةمت إلاػشقتها

ًٌدؽل منها ئبذاغا أصليا، قان َيذؾش ًشي قيما ٌعميه 

ت لىكغ همؽ الخكٌحر ( concept)جصىسا/مكهىما إلسادة الهىة اظخمشاٍس

خصىصا وأهه ٌػشض ئسادة . اإلاعخػمل معبها مً نبل قالظكت اإلااض ي

". مكهىم"أي بما هي " ماَيت الٍاةً"الهىة بما هي 

َىاى نشاةً أخشي حعمذ لىا بالؽَ في خعً هيت َيذؾش بصذد 

الزي ًخمحز به هيدؽه " الاغتراف"هيدؽه، غلى ألانل قهي جهىػىا بؼابؼ 

اث سؾما غىه "وختى ػابؼ الـ (هيدؽه مهشوءا مً ػشف َيذؾش)َيذؾش  ريٍش

التي جدذد حيذا " ما وساء الخحر والؽش" مً 6، وقها للؽزسة "ودون غلمه

". ًل قلعكت يبري "

 قان لم ًًٌ ممٌىا البخت الاغخماد غلى ًل الخػليهاث الخاصت 

بكٌش قلعكي غظيم قلػل ألامش ًٍىن أظهل خيىما ال ًخظؼ ؼشاخه أو 

خيت صاسمت يما جٍىن أنل وػأة خيىما . مإولٍى لظىابؽ ابعخمىلىحيت جاٍس

يهخمىن بهزا الكٌش مً وحهت هظش ناةمت غلى ظبيل الاقتراض، خخما، يما 

أما . َى الحاُ باليعبت لهيذؾش ناسةا هيدؽه بىاء غلى ناغذة الٌيىىهت والٍاةً

َيذؾش بامٍاهه، مً مىظىس ما، " هيدؽه"غما يهمىا َاَىا، سؾم ًل رلَ قان
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أن ًٍىن مهما، خصىصا قيما ًخػلو بٍل ما ًمًٌ أن هدصله بخصىص 

. َيذؾش ال هيدؽه

مػشوقت هي الهيمت اإلاشجبؼت باهخهاداث الكالظكت بالىظش لعابهيهم، 

ً لهم خيىما ًخصادف ألامش مؼ  أو ختى بالىظش ئلى قالظكت مػاصٍش

م ى ما نذ ًٍىن أمش وانؼ، بأن ًل . اظخدظاَس قلىصّذم، مثال، َو

ًاهؽ، بىصكه ظليل، ولهزا العبب حػبحر غً مىنل خؼحر  مايخبهٍاظحر غً 

ججاٍ خذمت الحهيهت الكلعكيت، يما أن اهخهاداث َيؿللٍاهؽ نذ جبذو 

ًاهؽ بذال مً اإلاعاَمت في  اختزالا مػخبرا ال ًمًٌ جدصيله مً قهم 

. حػميهه وجىظيػه يما ًيبػي، بل يما أسادجه الهيؿيليت

ًاهؼىَيؿل جمىطؼ  يما أن هجماث هيدؽه، في آلان مػا، طذ 

هيدؽه في غالنت مؼ َزًً الكيلعىقحن، ولٌنها في صىسة مخخلكت َىا ال 

ت، . ظىي بكلعكت مشقىطتفي ألاخحر ًمًٌ الهىُ  راى َى سحش الىظٍش

 وغليه ًيبػي أال 11"ماةت مشة" وخعبما ًإيذ هيدؽه، أي أن جٍىن مشقىطت

 .، مً اإلاإولحن ومً الاهخهاداث(successeurs)هثو يثحرا في الخالةل 

خيت؛ ئر ًؼلبىن الحياة  قلٍل َإالء مً ًالخظ مصالحهم الخاٍس

يما ًيؽشون غادة مؽاَذ الكلعكت التي ًذغىن  (اإلاصالح)قيما وساءَا 

خ الكلعكت ؼاء أم أبى ا ليذخلىا بزلَ في جاٍس ا أو ختى اظخمشاَس . جكعحَر

خ  وبما أهه ًمًٌ الهبىُ بهزٍ الاغخباساث، قاهه البذ مً الىعي بامٍاهيت جاٍس

ل اإلاشجبؽ بٌّخاب قالظكت بػينهم دون يخاب ًىهل قالظكت  خهيهي للخأٍو

ً ًمٌىه أن ًدصل غلى مصلحخه مً راجه بمجشد أن ًىهل اإلاػلىمت : آخٍش

خ الحهب في ظيانها  خ ألاقٍاس بػامت ومً حاهب جاٍس مً حاهب جاٍس

خ لزلَ قلى نمىا بخٌييل خذمت الخدحز الػادُ للكٌش احخماعي، _الخاٍس
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ا، ال مجشد ئًجاد َيذؾش اإلاجىىن خلل  الىدؽىي، قاهه ظيٍىن طشوٍس

الزي أهخجه، والزي ًمٌىه le nietzsche ئهما حػذًل هيدؽههيدؽه خاصخه، و

أن ًظللىا بصذد هيدؽه هكعه، والاهؼالم غمىما مً مظامحن ؾحر 

أو َىاة لكلعكت هيدؽه بما هي مدصلت في ( interprétes)صحيدت إلاخأولت

.  راتها بصىسة خشة 

الىهذ طذ : نذ جٍىن َزٍ الشؤٍت مثاليت، بل هي يزلَ قػال

ت أو " قلعكت في راتها"ًبهى صالحا طذ " الص يء في راجه" ًاهذ هيدؽٍى ظىاء 

بهى، غلى ألانل، مجشد  ؾحر رلَ،  ؾحرأهىا وػخهذ أن رلَ ًيبػي أن ًٍىن ٍو

سؤٍت مشؾىبت مً ػشف ًل مً ٌؽهى في مىاحهت مإلل را خذ أدوى مً 

ت . الىظاةؽ َل ًجب غلى ظلؼت الكيلعىف أن جخّشب بالظشوسة، خٍش

الكٌش؟ 

ئهه مً ؾحر اإلاهبىُ مهاسبت ئسادة الهىة بالخىاُو الػمذي، يما نام 

ا، بل َى جىحه مػاسض 12بزلَ َيذؾش ، جىحيها لم باألصل جىحيها هيدؽٍى

، قىيدؽه لم ٌؽأ "ؤلاسادة بما هي ئسادة نىة"ًليت بما أهه ًشجٌض غلى اغخباس 

ئسادة نىة، وئهما بمكهىم حذًذ نام باحتراخه " بما هي"دساظت ؤلاسادة 

، ولًٌ ًىحذ قيما بينهما العهم الذًىاميٍي الزي "الهىة"و" ؤلاسادة"بمكاَيم 

 الزي ًكيذ الاجداد والخىحيه مً خالُ جٌثيل خشف الجّش «zur»َى خذ

ئسادة الهىة َزٍ جكشض أن جٍىن مىطىع . Der willezurmachtواإلاادة 

، مثلما de:همؽ سبؼها، أي في اللؿت الكشوعيت خىُ الـفي  (intérogé)ظإاُ 

  التي جشبؽ في de:  خىُ الــJean WAHLأمًٌ الدعاُؤ غىه مؼ حان قاُ 

ئهىا هيخٌغ : " خيىما ًٌخب(l’être de l’étant)"الٌيىىهت بالٍاةً"الكشوعيت 

 le)في َزا اإلاؽٍل الزي ًؼشح غليىا اإلاظاف ئليه  (وعهؽ مً حذًذ)
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génitif) .ًاةً ئال بالٌيىىهت ًىحذ ًاةً بالٌيىىهت، ال  . (ئال ألن َىاى ييىىهت) 

ش؟ «de»ما مػنى َزا الـ الىحىد راجه اإلاؽاس ئليه  (essence)ئهه ماَيت، حَى

 13".َاَىا بٌيكيت ال ًمٌىىا جىطيدها جماما

غمىما، قان ما ًخػلو بييدؽه، قؿحر خهيو بأن ئسادة الهىة هي، 

ظيٍىن رلَ مىطىع خذًث مىظشي : ماَيت ؤلاسادة"باليعبت لىيدؽه، 

م والحاُ، أهه لً ًٍىن مىطىع . اإلاػشقت الزًً حػهذ هيدؽه باصالت آزاَس

اإلاكهىم "ههاػ باليعبت لهاسب هيدؽه راى البدث في قهم َاًذؾش لـ

، "ئسادة الهىة" باظخثىاء ما ظهش في مشخلت ما نبل غباسة 14"الىيدؽىي لإلسادة

َيذؾش الزي، في مجاُ . 15"جدذًذ ماَيت ؤلاسادة"هاَيَ غً البدث غً 

ؤلاسادة : "آخش، نذ أدسى سظالت هيدؽه التي أؼاس ئليها مً دون أن ًىضحها

وأن جٍىن َزٍ الشظالت، مؼ رلَ، . 16"ال ًىحذ ئسادة"، "ليعذ ظىي ًلمت

بت ئر ًذسج طمً آقانه الخاصت  هيدؽه ًكهم بهزا بأهه ال جىحذ ئسادة "ؾٍش

باإلاػنى الزي وػخهذ قيه ئلى ؾاًت مػشقتها وباإلمٍان حعميتها بما هي ملٌت 

اةيت ومجهىدا ًىهيا  17".قحًز

َاَىا َيذؾش ًكهم سقع هيدؽه وئلهاةه للخصىس اإلاثالي لإلسادة، 

ولًٌ، قجأة، قاهه ًدعاءُ ييل ًمٌىىا الخهذًش بأهه لم ًًٌ أي ُمؽتَرى 

(commun) يما أهه، .مكهىم ؤلاسادة لذي هيدؽه واإلاكهىم اإلاثالي لها" ما بحن

ًان باإلمٍان . وقها إلاا نمىا بػشطه، قاهه ًبّحن بأهه ال مجاُ للمهاسهت وئن 

ا يخدصيل مػشفي، ًكشض حصخيص أقظل للمىنل ألاصيل  ئهجاَص

لىيدؽه، قانها ليعذ مىطىع جبّن واغخماد حذي خىُ ظإاُ الػالنت الٍاةً 

. ما بحن ؤلاسادة وئسادة الهىة
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زٍ الػالنت قاهما  ًان َيذؾش َاَىا نذ خؼؽ لهزٍ اإلاهاسهت َو ئن 

ش  الىيدؽىي لإلسادة مً " مكهىم"ما ٌعميه بالـ( infléchir)رلَ ألحل جدٍى

ًاهذ دغىة جميحر . داخل مػنى اإلاكهىم اإلاثالي لإلسادة غالوة غلى رلَ، قان 

الخصىسًٍ الزًً جمذ اإلاهاسهت بينهما َـي دغـىة راث ػابؼ غاػكي 

(passionnel) الزي " مكهىم ؤلاسادة"، والزي خعب َيذؾش، سبؼه هيدؽه بـ

ًان ًيبػي أًظا مؼ َيذؾش خيىما (أي بييدؽه)هذعي بأهه خاص به  ، قاهه 

ُ (question rhétorique)ػشح العإاُ البالغي ذ هيدؽه نىله :"خى مارا ًٍش

  والػاػكي(affectif)مً خالُ جدذًذ الؼابؼ الىحذاوي 

جبػا لهزا العإاُ ًؼىس َيذؾش، غلى  . 18" لإلسادة(passionnel)(الحماس ي)

مذي الػذًذ مً الصكداث، جأمالث شخصيت خىُ مكاَيم الىحذان 

(l’affect) (َزٍ اإلاكاَيم)، الػاػكت وؤلاخعاط، رلَ أهه ًهىُ بامٍانها 

ئلهاء الظىء غلى مكهىم ئسادة الهىة الزي ًكترض أهه ٌععى ئلى جكعحٍر في 

. َزٍ الصكداث هكعها

ئسادة الهىة ال ًمٌنها ئػالنا وال ًيبػي لها "جكعحر"ئن ئسادة الهىة 

بٍل صشامت أن جشجٌض ببعاػت غلى ئهجاص خالت ما ًٌؽكه هيدؽه في جدليل 

 والخؿحراث (sentiments)جشييبت مً الػىاػل: ؤلاسادة بما هي اظخػذاد

(mouvements) . غلى الػٌغ مً رلَ، قاألمش ليغ ظىي ما نمىا بخىطيذ

ا ًمٌىىا أن هكهمه بصىسة أقظل قمئسادة الهىة غلى ؾشاس ما ٌػشطها هيدؽه

كت مً مؽاغش مخػذدة، حمؼ ؼػىسي 
ّ
مؼ هيدؽه َى أن ؤلاسادة مإل

(pluralité de sentiments) ًاث غلى ؾشاس ما ٌؽحر ئليه هيدؽه في  والحش

 (ؤلاسادة)ٌعدؽهذ، َيذؾش، في مىنؼ آخش، قهي" وساء الخحر والؽش-ما: "ؼزسة

، مؼ رلَ في غىاصش َزا الخدليل بصىسة بعيؼت ومدظت ُُ َز
َ
خت

ُ
. ال ج



75 
 

في ًل ئسادة ًىحذ، نبل ش يء،حػذد للمؽاغش، أي أن ؼػىس "قـ

الحالت التي هخشج منها، ؼػىس الحالت التي هلجها، ؼػىس الاهخهاُ هكعه مً 

 التي (muscle)خالت ئلى أخشي، وغالوة  غلى رلَ ئخعاط مالصم للػظلت 

ذ"جذخل اللػبت غبر الخػىد بمجشد ما   وختى مً دون أن (voulons)"هٍش

ًان َىاى اغخهاد في اسجهاء قهم ئسادة الهىة . 19"هدّشى رساغا وال ظانا لى 

اهؼالنا مً َزا الخدليل،سؾم أهه خس ي حذا، قلً ًكهم أخذ مً ؤلاحشاء 

رلَ، أهه مً مىظىس غام، قاهه في ًل مشة ًؼبو : ألاظاس ي للكٌش الىيدؽىي 

ش هيدؽه ئحشاء الخدليل، قزلَ ليغ ظىي إلاج حػذًذ َزا الخدليل سد جهٍش

وليغ ألحل بلىؽ، بصىسة مجشدة، آخش بهاًا الىانؼ الػام بما َى يزلَ، 

والزي لم ًكٌش في أًت لحظت في اختزاُ حػذدًخه بالىصىُ ئلى غىاصٍش 

 .ألاخحرة

بحن َزا وراى، وجدذًذا في َزا الخدليل لىانؼ ما ٌػخهذ ًل 

هيدؽه للعمَ الخىليكي إلاا ًختزله آلاخشون ًلّمذ" ؤلاسادة" ييىىهت ئوعان بأهه

 وئن جىصل هيدؽه ئلى ؛(une plate représentation)ئلى جمثل معؼذ 

 قزاى ألهه ًىؼلو مً اقتراض خاص (complexité)مػشقت َزا الخىليل 

ٍُ بمكاَيم  هُش ًُ والحاُ أن ". ئسادة الهىة"به، ومشجبؽ أًظا بالىانؼ الزي 

ئهه ًكعش بها : (originalité)َيذؾش ًشقع غلى هيدؽه أصالت اإلاكهىم َزٍ 

ى ما خاُو هيدؽه حعميخه  ًل ش يء باظخثىاء خهيهتها، َو

ولى للحظت في " ييىىهت" مً دون  ادغاء جدذًذَا بـ(traduction)"الترحمت"بـ

. مىطؼ آخش

ًىدذس مكهىم ئسادة الهىة باليعبت لهيذؾش، مً جصىس هيدؽىي 

ل اإلاثالي الخهليذي لإلسادة، اإلاػشوف  لإلسادة والتي جىدذس بذوسَا مً الخأٍو
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ًان (Aristote)مىز أسظؼى  واإلاكترض جأظيعه غلى الخمثل، وبالخالي قهذ  

ى ما ال هىجٍض: طًيبػي معبها الهبىُ بالجزغت اإلاثاليت ألسظؼىػالي ؾحر . َو

ٌ واضح باليعبت لىا بأن الجهذ وؤلاسادة لذي َيذؾش قيما ًلحو مً أن

م هيدؽه، وسقع " يخابه الضخم"صكداث  " الػظمت"ال ٌععى ظىي لخهٍض

. غً قلعكخه

 بىاء غلى مهذماث البدث َزٍ، اإلاشقىطت غلى ؤلاػالم، مً مىظىس 

الىص الىيدؽىي، قاهه مً الىاضح بأن َيذؾش، ظيبذأ قيما ٌععى ئليه 

ىت غلى مثاليت الخصىس الىيدؽىي إلسادة الهىة والحاُ أن . بخاصت، أي البَر

جبحن بذنت الػٌغ الخام " ما وساء الخحر والؽش: " م19ًانخباط الؽزسة 

" جكٌحر"و الـ (قػل الخمثل )" جمثل"قبذال مً بيان الـ. للخصىس اإلاثالي لإلسادة

، قان هيدؽه ًذًً بثباث وصشامت، ما ال ًإظغ، باليعبت (قػل الخكٌحر)

ام مدظت وبعيؼت جذًً بىحىدَا إلاىظشي اإلاػشقت . له، ظىي مجشد أَو

ئن أجيذ لىيدؽه نشاءة َيذؾش مإّوال هيدؽه، قاهه لً ٌعػه ظىي 

َإالء، غلى ألانل " مىظشي اإلاػشقت"أن ًذًىه بال جشدد زم ًذسحه جدذ ػاةلت 

 (:la complexité)باليعبت إلاً ال ًكهم ؼيئا في الخىليل 

 .ال غً ئسادة الهىة-1

وال غً ؤلاسادة بما هي اظخػذاد مهعم بالدعاوي، مؽاع غلى حميؼ -2

. الىاط بذساًتهم

 ًبذو بأن َيذؾش ًكٌش في الىلىج بىاء غلى الخصىس الىيدؽىي لإلسادة 

، يما لى أن ألامش ًخػلو، مؼ ئسادة الهىة، "ئسادة الهىة"ئلى اإلاكهىم الىيدؽىي 

 مكهىم أيثر بعاػت، ليبذو ويأهه هىاة ابخذاةيت complexificationبأولكت
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(élémentaire)ٌزا قاهه مً دون ؼَ، بكشض .  أليثر ألامىس حػهيذا َو

 ُ له، قاهه ٌؽشع متراحػا في الكظى مً ًهىُ ئسادة، ًهىُ :"الاجكام في جأٍو

 20".نىة، ومً ًهىُ نىة، ًهىُ ئسادة

إرادة يما أن َيذؾش جىصل ئلى الخخلي غً َزا اإلاكهىم في حمؼ 

ًاةً" مً حهت القوة ، مً حهت أخشي، إلارادةمؼ " الؼابؼ الجىَشي لٍل 

حعاُؤ إلاارا ًظؼ اُؾحر أهه ًمًٌ أًظا . 21"بما هي الؽػىس اإلاؽترى باإلاخػت"

هكعه في مثل َزا اإلاأصم الزي ال قاةذة مىه ئن لم ًًٌ في خذمت ػمىح آخش 

.  ًخمثل في قهم هيدؽه مباؼشة، بما َى هيدؽه هكعه

باليعبت لهيذؾش قان ؤلاسادة يما ًكهمها هيدؽه جىكخذ غلى راتها 

، ًىاصل َيذؾش 22هي التي جملإ َزا الكشاؽ" ئسادة الهىة"لخبهى قاسؾت، و

: ليعذ ئسادة الهىة هي التي جبهى وقها لخدليالجه، وئهما ئسادة نىة مظاقت

ى ما ًشي قيه َيذؾش ئسادة الهىة بما هي  مخخصت بٌيىىهت وماَيت "َو

ت 23"َزٍ اإلااَيت غينها"، بما هي "الٍاةً ، خيث جيخج صيؿت أخشي، َيذؾحًر

توليعذ  . 24"ئسادة الهىة هي غلى الذوام ئسادة ماَيت": هيدؽٍى

ت، قان َيذؾش  ولذي نشاءة هيدؽه مً مىظىس ألاهؼىلىحيا الهيذؾحًر

اهبثام اإلاػشقت "ًىظش لكلعكت اإلاؼشنت، جلَ الكلعكت التي حػمل غلى 

وبػذ رلَ ًشبؽ قلعكت اإلاؼشنت، . 25"واإلااَيت بكظل الظشباث اإلاخٌشسة

: ظيٍىن العإاُ ما نبل ألاخحر. َزٍ،بعإالحن، أي بالعإاُ ألاخحر وما نبله

ما : "وأما العإاُ ألاخحر قهى (qu'est ce que l'étant)" ما الٍاةً؟“

باليعبت لهيذؾش قالعإاُ ألاخحر ًخخص . (qu'est ce que l'être)" الٌيىىهت؟

مىطىع )بأغمام الكلعكت، اهؼالنا مً أن غمو الٍاةً َى اإلاعإوُ غىه 

العإاُ "، قعإاُ الٍاةً مؼشوح َاَىا بما َى (questionné )(العإاُ
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ئن اقتراض َزٍ ألاظئلت اإلاؿاًشة . 26(question conductrice)" الهادي

لألظئلت، رلَ أنها ال جشحؼ ئلى أي حعاُؤ وانعي، هي باليعبت لهيذؾش قشصت 

ل ئسادة الهىة بالشحىع ئلى ظإاُ أقالػىوي حذًذ بامخياص  : جأٍو

ليت الٍاةً بما َى ئسادة نىة قاهه ًيبػي "خيىما   ًخػلو ألامش بخأٍو

غلى العإاُ الزي ًبدث الحهيهت، أي  ماَيت الحهيهت، أن ًخذخل 

ت التي هي ئسادة الهىة مؼ . 27"باظخمشاس ضة الحٍش بهزا ًىجح َيذؾش في سبؽ ؾٍش

 ! ما ًكترض باليعبت له بما هي ماَيت الحهيهت

خهيهت، سوح، غهل، قٌش، وعي، طمحر، وئسادة، : قلىخزيش أن

اما ال ػاةل مً اظخػمالها اَىا 28باليعبت لىيدؽه، ليعذ ظىي أَو ، َو

َرَطت 
َ
هدً ال هخدذر غً ًلماث مىؼىنت ومٌخىبت وئهما غً ماَياث ُمكت

ت
َ
ل
َ
وظجري أهه سجحن الىنذ، ولًٌ في مجاُ آخش، قيما ًخخصه . وُمَخَمث

والحاُ أهه ليغ الحاُ هكعه . غىذ هيدؽه (هضغت الدعميت)بمعألت الدعميت 

ام، ئر جٍىن  اللؿت، باليعبت له معًٌ "لذي َيذؾش، قلً ًخخص ألامش بأَو

، والزي ظيٍىن اإلاؽٍل باليعبت له غلى ؾشاس ما غبر غىه حان "الٌيىىهت

 الزي ٌعمذ له (désignation)أن هبدث لإلوعان غً الخػيحن : " أيقاُ،

بأن ًٍىن في ججشبخه والزي ال ًترحمه ئلى جصىس، ًلمت واخذة لٌيىىهت 

 29".واخذة

مثلما ًذعي َيذؾش الاقتراض مً خالُ مهاسبت ئسادة الهىة، ئرا  

داخل / الزي ٌعمذ لىا أن هٍىن فيًاهذ ئسادة الهىة قػليا هي َزا الخػيحن

ًان ًيبػي مهاسبت . ججشبدىا والزي ال ًترحمىا ئلى مكاَيم قكي َزٍ الحالت ما 

ا يمكهىم ، ال "مفهوم: "مكهىم ئسادة الهىة مثلما قػل َيذؾش باظدثماَس

ًان ًيبػي أًظا أن ًٍىن أًظا باليعبت  أظاط له باليعبت لىيدؽه وما 
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". ييىىهت الٍاةً"لهيذؾش، َزا ئن وحب خهيهت حػيحن ما ٌعمى َيذؾش بــ

ى ما  والحاُ أن ما ًذعي َيذؾش مػشقخه مؼ ئسادة الهىة مجشد ابخذاء، َو

! ًدذدٍ خيىزاى بما َى مكهىم

ت التي جدذد، باليعبت لهيذؾش، " ئسادة الهىة" لـ  َزٍ الػباسة اللؿٍى

ًاةً َى، مؼ رلَ"، بما أن "الؼابؼ الػام للٍاةً" ال . 30"ئسادة نىة: ًل 

" ما لٌيىىهت غينها؟"أن ججيب، في اإلاهابل، غً العإاُ  (أي الػباسة)ًمٌنها 

ادة غلى رلَ، "-. ييىىهت الٍاةً"، ال ظإاُ "مػنى الٌيىىهت"ئهه ظإاُ –  ٍص

قالجىاب غّم جٍىن ئسادة الهىة، ًهىُ َيذؾش، َى الػىد ألابذي للص يء 

ها هيدؽه باليعبت لهيذؾش هي : (هكعه)غيىه  وبهزا قالكٌشة ألاظاظيت إلايخاقحًز

ت  . I، مثلما ٌػلنها نهاًت الجضءالعود ألابديهظٍش

ها لىيدؽه، لم ال؟ ولًٌ  قأن جٍىن َىاى، في نهاًت اإلاؼاف، ميخاقحًز

ها الٌالظيٌيت، قهزا َىمىطىع الؽَ ت للميخاقحًز . أن جٍىن اظخمشاٍس

غمىما، واإلاظهش َى الىانؼ الىخيذ، قان هيدؽه ًدىاُو الٌيىىهت بما هي 

 .مجشدة، وئسادة الهىة بما هي الىانؼ الجىاوي الزي ًدشى ػؿيان اإلاكاَيم

 أظخار مداطش بجامػت معخؿاهم 
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