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 املقاربة الدولوزية للمنهج البرغسوني

. جامعة مستغانم ،العربي ميلود/ د

ٌػذ هص حُل دولىص حٌى البرؾعىهُت مً أهم الىصىص الشاسحت 

فحين كشاءة الىصىص ألاصلُت لبرؾعىن مً . لفلعفت بشؾعىن الشوحُت

اإلاػطُاث اإلاباششة للشػىس ئلى الخطىس اإلابذع مشوسا باإلاادة والزاهشة، هلحظ 

ت الضمان  الذفاع البرؾعىوي اإلاعخمش غً فىشة سوحاهُت الحُاة ودًمىمت واظخمشاٍس

. الىفس ي ملابل الخصىساث واإلاىاهج اإلاادًت التي طبػذ فىش اللشن الخاظؼ غشش

ؾير أن حُل دولىص ظُحاٌو أن ًىلل الفلعفت البرؾعىهُت مً طابػها الشوحاوي 

الصشف ئلى اإلاعخىي اإلانهجي الصاسم مترحال في زىاًا فلعفخه بذءا بالحذط همىهج 

ت الخػذدًاث للضمان، ئطافت ئلى أهطىلىحُت وظُيىلىحُت الزاهشة،  مشوسا بىظٍش

ت الاهذفاع الحُىي أًً جلخلي فيها الحُاة الشوحُت مؼ مادًت  وصىال ئلى هظٍش

. الحُاة الاحخماغُت

وما ظىػشض له في هزه اإلالالت هى ملاسبت حُل دولىص للمىهج الحذس ي 

البرؾعىوي، أًً ظِشهذ هزا مفهىم الحذط مػه طفشة هىغُت ومخميزة لُيخلل 

 . مً معخىي الخػاطف الىحذاوي ئلى معخىي اإلاىهج الػللي

ئن الحذط هى مىهج البرؾعىهُت، والحذط لِغ غاطفت وال ئلهاما، أو اهجزابا " 

له كىاغذه . مشىشا، بل هى مىهج مػذ، وحتى أحذ مىاهج الفلعفت ألاهثر ئغذادا

. 1"في الفلعفت  (الضمان  )الصاسمت، التي حشيل ما ٌعمُه بشؾعىن 

غباسة دولىص هزه اإلاػّشفت للحذط البرؾعىوي جذفػىا ئلى أن وػُذ الىظش 

ولُا في الخػٍشف الشائؼ إلافهىم الحذط غلى أهه ؤلادسان اإلاباشش لألشُاء دون 

جىظطاث، ؾير أن اإلاىهج حشيله مجمىغت غالئم غللُت وحتى ئحشائُت تهذف ئلى 

بلىؽ اإلاػشفت وجحلُم الزاث ؤلاوعاهُت، أو بخػبير أدق فاإلاىهج ٌععى دوما ألن 

فىُف ًمىً ئرن . ًحلم الػالكت الترابطُت بين الزاث الػاسفت واإلاىطىع اإلاػشوف

للحذط هلىة اخخباس باطني أن ًحل محل اإلاىاهج الػلمُت الصاسمت مؼ مجاوصة 

.  مطللت لىظُفت الػلل هأداة في بلىؽ اإلاػشفت ؟

– حذط : كذ ال ًمىً فهم اإلاىكف الذولىصي هزا دون ملاسبت الثىائُت 

أي أن اإلاىهج الحذس ي لذي بشؾعىن . مادة– غلل، مؼ الثىائُت اإلالابلت لها سوح 

هى أحذ ججلُاث الصشاع اإلاادي الشوحاوي في الفلعفت اإلاػاصشة خصىصا، والتي 
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بالىحىد اإلاادي للمىحىداث مىخفظت  (19اللشن  )ئهخمذ في فترة صمىُت محذدة 

غلى فىشة اإلاطلم الهُؿلُت، مػلُت مً شأن الىحىد الفشدي الػُني الخاسجي غلى 

وحاءث فلعفت بشؾعىن لخحذر زىسة مفاهُمُت باغادة صُاؾت . اإلااهُاث اإلاجشدة

ت، الصيروسة  بػع اإلافاهُم الىحىدًت وجحذًذ أطشها الػامت واللُم والحٍش

.  وؾيرها. والثباث، الىم والىُف، اإلاادة والشوح، اإلايان والضمان، الىحىد واإلااهُت

ول هزه اإلافاهُم جىطىي جحذ الخماًض الزي ًلُمه بشؾعىن بين مجاٌ بحث ول 

ها دوس 
ّ
م الخحلُل والترهُب مإل مً الفلعفت والػلم، فان وان الػلم ًبخغي طٍش

الػلل في بلىؽ الحلُلت وفي جحذًذ طبُػت ألاشُاء اإلاادًت والشوحُت غلى حذ 

فان بشؾعىن ًجػل مً الحذط ألاداة الفػلُت في ئدسان حلائم ألاشُاء . ظىاء

ت في غالم اإلاادة 
ّ
والىشف غً مىىىهاث رواجىا بؿُت مػشفت وجفعير الظىاهش الحال

-. أو ما ٌعمُه بشؾعىن بػالم اإلايان – 

فاشيالُت الػالكت بين الحذط والػلل جحمل في طُاتها حذود العإاٌ 

الذولىصي حٌى الحذط همىهج فلعفي كادس غلى مجاساة أهثر اإلاىاهج الفلعفُت 

. ئغذادا وكادس في الىكذ راجه غلى ئدسان وجىصُف الػالكت بين الزاث والػالم

هزه الػالكت التي ًمىً الخأظِغ لها فػلُا مً خالٌ ئبذاع وخلم اإلاشىالث 

.  الفػلُت أوال

فمً ألاهمُت بميان مؼ اإلاىهج الحذس ي أن هبحث في ؤلاشياالث 

الحلُلُت التي حػبر غً مىىىهاجىا، مخخلصين مً ظلطت اإلاجخمؼ، اللؿت 

ومً الخفىير في ران الػالم الىلطي اإلاادي اإلاىؿمغ جماما في غالم همي . والػاداث

اض ي "مؿلم، وهزا ما ًإهذه بشؾعىن حين ًلٌى  أن الػالم الزي ًدىاوله الٍش

ىلذ في ول آن، وهى ال ًخخلف غً الػالم الزي فىش فُه  غىذ  (دًياسث  )ًمىث ٍو

فالػالم اإلاادي غاحض غً الىفار ئلى بىاطً الزاث . 1"هالمه غً الخلم اإلاعخمش

ألهه ٌػخمذ الشمىص وىظائط أصلُت في بحث اإلاشىالث اللائمت، والتي هي في حذ 

راتها مشىالث مفشوطت غلُىا جىطىي غلى خلط دائم بين الىُف والىم، فلذ 

جىحذ في غالم اإلايان أحىاٌ مادًت ؾير أهه مً ؾير اإلامىً أن جىحذ أحىاٌ 

هفعُت، ألن حُاجىا الباطىت جذسن ئدساوا مباششا بالحذط فهي شبيهت باللحً 

.  اإلاىظُلي اإلاىفصل ولُا غً فىشة الػذد اإلاياهُت



 

137 
 

ألعىا : لىً ظإاٌ ًظل ًالصمىا حين الخفىير في اإلاىهج الحذس ي مً خالٌ الشػىس 

وػبر غً شػىسها بىاظطت الشمىص، وألاهثر مً رلً أهىا هبحث في مشىالجىا 

ت ؟ . الىفعُت مً خالٌ وظائط سمٍض

أن الشػىس هثيرا ما ًجذ : " ًجُبىا بشؾعىن غً هزا الدعاٌؤ بلىله 

عت لخلً الشؾبت الحادة في الخمُيز، ئر أهه ٌعخػُع غً الىاكؼ بالشمض  هفعه فَش

لىً اإلاىهج البرؾعىوي ظُإظغ . 1"أو هى ال ًشي الىاكؼ ئال مً خالٌ الشمض 

لىمطُت جفىير حذًذة طبُػتها الخؿير الذائم والحشهت اإلاخىاصلت ئر أنها ؾير كاسة في 

والتي ًظػىا فيها . ؤلاطاساث الثابخت التي جمىحىا ئًاها اللؿت واإلاجخمؼ وألاغشاف

الػلم رو الىظُفت الخحلُلُت إلاشىالث حاهضة، ٌعميها ماسهغ باإلاشىالث التي 

ت غلى حلها، والتي دأبذ دوما غلى طشحها وجىشاسها وهي مشىالث . جلذس البشٍش

فاألمش " صائفت حعب بشؾعىن باغخباس أنها ال حػبر غً اإلاشىالث الىحىدًت الفػلُت 

ًخػلم في الفلعفت وحتى في ؾيرها باًجاد اإلاشيلت وبالخالي طشحها أهثر مما بحلها، 

ت ما جحل ما ئن ًخم طشحها بشيل حُذ  وها هىا ٌعخحظش . 2"ألن مشيلت هظٍش

اطُاث الزي ًمىح الحم لبرؾعىن حين جمُيزه بين مشىالث  خ الٍش دولىص جاٍس

فػلُت وأخشي صائفت، فملىلت بشؾعىن أهه حين جطشح اإلاشىالث الحلُلُت ئال 

ال : مؼ صُؿت ماسهغ، الصحُحت ألحل اإلاماسظت بالزاث"وجحل ًمىً ملاسبتها 

ت غلى هفعها ئال اإلاشىالث التي حعخطُؼ حلها . جطشح البشٍش

فالػالم حعب بشؾعىن هى بىاء مً حشواث خالكت مبذغت مخىاصلت 

م ئدسان ماهُتها  جلاسب ئشياالث الطبُػت وفم حشهُت الضمان اإلاخصلت وغً طٍش

لُت جخىشف رواجىا مً  بلىة الحذط الباطني، ئر أن الحذط هى ججشبت مُخافٍض

خاللها وحعخجُب دوما لفػل الخطىس الخالق في الحُاة وجيهئ لىا أفظل العبل 

فما هى مطلم " إلدسان ماهُت الحلُلت اإلاخمثلت أظاظا بالشػىس بالضمان اإلاعخمش 

م الحذط، وما غذاه فهى ولُذ الخحلُل ووعمي هىا .. ال ًىىشف ئال غً طٍش

وهى مشجبط . 3"الحذط اإلاشاسهت الىحذاهُت التي هىفز بها ئلى باطً أي مىطىع 

. بالىاحُت الخأملُت للحُاة، بِىما الػلل مشجبط بجاهبها الػملي ؤلاحشائي

  فالحذط هى كىة مبذغت إلافاهُم الىحىد وهى زاو في مجاٌ الفلعفت 

وأحذ مىاهجها الحامل إلاػاوي ودالالث ؤلاشياالث الىحىدًت اإلاعخػصُت أحُاها 

وهى اإلاىهج ألاهثر ئغذادا الزي مً اإلامىً أن حػخمذه الفلعفت في خلم . غً الفهم
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مفاهُمها وئدسان اإلاػنى الحلُلي للىحىد، فالفلعفت مؼ هزا اإلاىهج كذ جحمل 

هزا ؤلابذاع . 1"الحلل اإلاػشفي اللائم غلى ئبذاع اإلافاهُم"حػٍشف دولىص لها بأنها  

باليعبت للمىحىد " ًحمله هزلً حػٍشف بشؾعىن للىحىد واإلاىحىداث، ئر ًلٌى 

الىاعي، أن ًىحذ هى أن ًخؿير، وأن ًخؿير هى أن ًىضج، وأن ًىضج هى أن ًخلم 

. 2"هفعه باظخمشاس 

هل الحذط مىهج في الخفىير أم في البحث، أم : وػىد لىدعاءٌ غً هزا اإلاىهج 

. مػشفت مباششة خالصت ؟

ًظػىا حُل دولىص في هخابه غً بشؾعىن كبالت مىهج بحث وجفىير ًذعى 

الحذط البرؾعىوي، له كىاغذ طابطت وآلُاث محذدة في فهم حلائم ألاشُاء، 

جخأث هزه اللىاغذ مً خالٌ أفػاٌ زالر ًأهف بشؾعىن دوما غلى جلذًمها 

هأفػاٌ الحذط، جخػلم بطشح اإلاشىالث وخللها ، ومً زمت ًخم ئهدشاف 

ؤلاخخالفاث الحلُلُت بُنها في الطبُػت، لُخم بلىؽ الهذف اإلاشاد أال وهى ئدسان 

. الضمان الحلُلي

أولى هزه اللىاغذ اإلاىهجُت جخطلب طبطا ظلُما وجحذًذا دكُلا 

إلاشىالجىا اإلاىدعبت ئلى الىحىد الػام والخاص، مؼ جحذًذ غالكت الخأزير والخأزش 

بين ؤلاوعان والطبُػت أو بخػبير أشمل بين الزاث واإلاىطىع، ئر أن أؾلب 

اإلاشىالث التي حػىدها طشحها جحمل في جشهُبتها الػذًذ مً الخىاكظاث، فػلى 

في فىشة الالوحىد، أكل، بل أهثر مما في فىشة الىحىد، " ظبُل اإلاثاٌ لِغ هىالً 

في الفىض ى مما في الىظام، في اإلامىً مما في الىاكؼ، فهىالً في فىشة الالوحىد، 

هزا ما ًذغىه بشؾعىن . 3"فػال، فىشة الىحىد، مؼ غملُت هفي مػّمم مىطلُت 

فالطبُػت لِعذ شِئا كاسا في . باإلاشىالث الضائفت أو اإلاشىالث التي أظيئ طشحها

ميان مػين ال جحخىم إلابذأ الخؿير والخبذٌ بل هي جشهُب مً حىادر أهم 

خصائصها الخذفم الالمخىاهي، لزا ًجب أن هذسج غلى حػلب ول مىاحيها وصواًاها 

. اإلاخػذدة وي هحعً صُاؾت ئشياالتها

ولشبما ًخضح لىا هزا البػذ اإلانهجي في فلعفت بشؾعىن مً خالٌ كشاءجىا 

، ئر واهذ أٌو مشيلت ًطشحها (محاولت في اإلاػطُاث اإلاباششة للشػىس )إلاإلفه   

ععى إلاػالجتها هي جفىًُ اإلاػشفت ئلى طشفيها الػلمي والفلعفي، مخجاوصا بزلً  َو

جلً الخفعيراث اإلاُياهُىُت وآلالُت التي غشفتها الفلعفت والػلم لجمُؼ مىاحي 
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الحُاة حتى الشوحُت منها، فمؼ بضوؽ هجم الفلعفاث الػلمُت ممثلت أظاظا في 

 (بأجم مػنى اليلمت  )داسوًٍ، ظبيعش، وأوؾعذ وىهذ، صاس ول ما هى مىحىد 

هما ًشي – خاطؼ لللُاط، ولػل هزا ما خلم أصمت فػلُت للػلىم ألاوسبُت 

، ئر أن ظبب هزه ألاصمت هى اوؿماط الػلل ألاوسبي في اإلازاهب -ادمىهذ هىظٌش 

ت والىطػُت فهزه اإلاذاسط الػلمُت ظػذ ئلى غلمىت وغللىت . الطبُػُت، الػلماٍو

ولػل هزا البحث اإلاظني للفىش الػلمي الؿشبي، لشفؼ الػلىم . ول ما هى راحي

لُت لهى هاحغ فػلي اهخىف الػلل الؿشبي مز  ؤلاوعاهُت ئلى مصاف الػلىم ألامبًر

ت، والزي اهخهى بفشل في  جذاغُاث اإلاذ الجاسف للػللىت التي حاءث بها ألاهىاٍس

حمُؼ اإلاجاالث لُدبخش حلم العالم الذائم الياهطي وفم مىطم ال غلالوي، ما 

ان الشوح الػامت  دفؼ بشؾعىن وهىظٌش في الخفىير في الىُىىهت والزاث بؿُت ظٍش

ىلىجي العطخي .         للفشد وججاوص ألاها الفيًز

زاوي كىاغذ اإلاىهج الحذس ي البرؾعىوي ًخمثل في ئهدشاف ؤلاخخالفاث 

ا لهما مً جذاخالث غذة 
ّ
الحلُلُت في الطبُػت، بين غالمي الضمان واإلايان، إلا

ججػلىا في الىثير مً ألاحُان هخلط بُنهما، أي بين ما هى مذة وما هى امخذاد، بين 

. ئلخ. ما هى حػذدي هُفي وغذدي همي، بين ما زابذ وما هى مخحشن

مؼ هزه اللاغذة هلج ئلى اإلاػنى الفػلي للحذط البرؾعىوي أًً جصبح الحُاة 

هىان مػنى أظاس ي، أن جفىش "مخاحت اإلاػشفت بىاظطت هزا اإلاىهج، ئر ًلٌى أن 

وأن جفىش وفم اإلاىهج الحذس ي مػىاه أن . 2"حذظُا هى أن جفىش في الضمان اإلاعخمش

.  جلُم حذا فاصال في جفىيرن بين ما هى غلم، وما هى فلعفت

 ولػل هزا ما دفؼ بشؾعىن ألن ًميز بين دائشجين مً اإلاػشفت ، دائشة 

فالػلم ٌػمل أوال وكبل ول ش يء في " الػلم وحذد مجالها بالىم والامخذاد واإلايان 

ذ أال  هطاق الشمىص، وحتى ئرا جطلػىا ئلى أهثر الػلىم الطبُػُت بػذا غً الخجٍش

  .3"وهي غلىم الحُاة ، فاهىا هجذ بأنها جخخص بالصىسة اإلاشئُت لليائىاث الحُت 

ودائشة الفلعفت وهي تهخم بالىُف والشذة والضمان، فالػلم مىطىغه اإلاادة 

فمىطىغها الشوح ومىهجها الخجشبت "ومىهجه الخجشبت الحعُت، أماالفلعفت 

 )sympathie)الباطىُت والشوحُت ومصذسها الحذط الزي أظاظه الخػاطف 

ضة العامُت شير بشؾعىن . 4"الشوحي أو الؿٍش ئلى أهه  (في مإلفه الفىش واإلاخحشن  )َو
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لا غلم الشوح  مىً أن جيىن اإلاُخافيًز لا اإلاادة ، ٍو ًمىً أن ًيىن الػلم مُخافيًز

 .الغخمادها غلى اإلاىهج الحذس ي

لىً حظىس هال البػذًً الضماوي واإلاياوي، الفلعفي والػلمي، اإلاادي 

والشوحي، في غالم الزاث واسجباطاتها اإلاياهُت، مؼ جذاخل بين ججشبت الزاث 

الباطىُت وججشبتها في غالم الىكائؼ، ًجػل مً اإلاىهج الحذس ي، مىهجا مخػالُا غلى 

الخجشبت الخاسحُت ومىؿمعا ول ؤلاوؿماط في غالم ألاها الػمُم ما ًإدي ال محاٌ 

ئلى ئحالٌ اللاغذة اإلاىهجُت الثالثت واإلاخمثلت في طشح اإلاشىالث وحلها بػذما 

جخلصىا مً حمُؼ ؤلاغخباساث الػللُت الػملُت، لىخىض في الخأمل ودساظت 

. اإلاػطُاث الىافذة مً غالم الشػىس 

حشهُت مىهجُت حذظُت بشؾعىهُت حملذ وفم جشاجبُت مىهجُت 

مىطلُتدولىصٍت مالمح العإاٌ الفلعفي الزي جحمله غلىم الشوح وحػاٌشه 

الخجشبت الشػىسٍت دوما، أال وهى هُف ًمىً للزاث أن جذسن راتها وأن جباشش 

. الػالم اإلاحُط بها
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