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 :مقدمة

إنها بق  ليف  مررد ماامرة, .. وربا وإن أرشنا إىل اإلمكانية املاواضعة   فهم النص الدنر ندي فإنهـا سااصـازد إىل 

درمة املراففة الصصو.. ولك  ززاة النة  أنها مقاولة مدلسيه إىل زال الةسفةة ورصازاره ما ب� املؤسفـة األكاد�يـة 

 .دزومة م  الدولةوسسطة الر�زة اإلسرتاريرية امل

الايار كاا  " ز  الق    الةسفةة " نعني الرسوس واالسا�ع لـ " دنرندا " كأسـااذ مقـارض نقـاول نـزع " القـ    

الةسفةة " م  سسطات رصع لارج القصل الةسفةي , ثم وباوسـيع املطالبـة نارـه " دنرنـدا " لنـزع القـ  مـ  دالـل 

ةـل زبـارة زـ  كشـف لسرصـاع الـذي رطوضـه الةسفـةة   سـبيل ومودهـا القصل الةسفةي نةفه. وبالاايل نكـون الع

الطبيعي ال ك�دة أكاد�ية وإاا كبنية ررابية لها الق    النصد والاصييم لكافـة املـواد دالـل الرامعـة ومـ  ثـم تاـد 

 .لارج الفور لاصبح هي املناج ملةاهيم املفطح الثصا  املناةية له

وهنـا نكةـ  ’ ةسفةة   املقيط الذي ظهرت ورةازس  فيـه وأصـبق  حصيصـة بالةعـل ناقدث دنرندا ز  الق    ال

رنافع املوضوزية. فاارة نشدا الطرن  مع دنرندا   بقثه دالل القصل األوروب , ورارة ناعث ذهني دالل مـا رناةـي 

وهنـا ال نومـد مـا �كـ  أن نصـال إليه ثصافاي املكافبة والاي �ك  رصنيةها وإىل حٍد ما بشةولية العروبـة املهيةنـة ؛ 

رصاع فسفةي نفاق  املطالبة بق  الومود, ذلك أن هذا الق  وك� نصـول دنرنـدا هـو ع فكـرة فسفـةية, وموضـوزة 

. وهذا نعني أن أوروبـا 56فسفةية , رةرتض أن الةسفةة رد دلس  املرسح , أو أنها أزسن  ز  نةفها بازابارها كذلك ؛

 هم أصقا  الق    املطالبة بهذا الق  , أمـا مـ  هـم زـىل الهـامش أو هـامش الهـامش وما ندور   مركزها الارب

وألنهم ل ندلسوا بعد كةازس�   مصولة الاارنخ الةسفةي , فإن املطالبة بالنفبة إليهم بال مفـوق أو مـربر. و  أحفـ  

بق  الوزي والكينونـة اإلنفـانية سـواة مـ  القاالت رُعد رغبة املطالبة رضامناً مع الظاهرة رارس  م  رقاها املطالبة 

املركزنة الطارمية أو م  م�زة أُمناة العصل الصادم م  أرىص الرتاثيات املصطنعة. وال نعني ذلـك الركـون إىل الطةـول 

الةكري وورف الاةسفف؛ فباكافابنا ح  الوزي نةفح لنا طرق ووسائل االساةادة م  الذن  سبصونا   نيل درمة مـ  

اةك� مكناهم م  نصد الرتاث ورأسي  املعرفة زـىل ضـوة الطـربة الاارنطيـة , فصـط زسينـا االنابـاه لطصوصـية حرنة ال
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الثصافة ومنابعها الرتاثية وكيةية الصياغة الاارنطية , وأل�اً زسينا أن نقدد نوزية العالرة الاداولية وبالذات   ما نطـص 

 .الةسفةة

في� لساضام  معه   إزالنه ز  الق    الةسفـةة, فسساـر  األوروب لصوصـياه إن معرفة وفهم الةكر الارب ليفا كا

الرتاثية والاارنطية وم  هذه الطصوصية ورصازها الدامي مع أمناة العصل الكن  تك  دناليكايـك الثصافـة مـ  إناـاج 

اع�رنة. لهـذا عرومـب زـىل مصوالت ومةاهيم فسفةة مانافزة ما ب� الطصو  األوروب والشةول املالفم لسنززـة االسـ

. هذا الاقدنـد �كـ  18الشعو  واألوطان الاي أصبق  مفاصسة وذات سيادة أن رقدد زالرة مدندة با هو فسفةي؛

وبدرمة معصولة أن نفازد هذه الشعو    إنضاج وزيها واالرراه نقو رأسـي  فكـر منطصـي نارـد نفـاطيع لسطسـة 

رحةها املاولدة زنه. فالقالة رش� إىل بذور االساع�ر واماداداره الدالسيـة  الثصافة والكشف ز  مذورها ملعرفة نوزية

والطارمية وفوق ذلك ولساقرر ظ  املةكرون أن اسادزاة الرتاث هو القل فذادت القالة رعصيـداً؛ و  ظنـي أن غيـا  

 .البق  الةسفةي ألاةكيك القر هو الفبب الرئي    اساةرار هذه الق�ة

ي مبالغ أو مةرط   الصول   أن ما نفةيه فكر وندور رصدنفاً حـول مةكرنـه ومابنيـ�   بعـض األحيـان ال أزاصد أنن

مصوالرهم الطاصة بالنهوض واإلصالح وإنااج العصل, ال أزاصد أن هذا الةكر نش� إىل أي أمل ررنب .. إنه مرـرد رـراكم 

ية بل والفال رابعاً   كهوف الرتاث املصـطنع وحداثاـه هـي زىل رراكم . ذلك أنه فكر ل ناقرر بعد م  الابعية الاسصين

رصسيد لةكر وفسفةة ل رك  لهم فضل املشاركة   إناامها, السهم إالّ كهوامش ال زصالنية منعكفة ز  زصالنيـة الانـونر 

ر الـوزي املةهد لالساع�ر األوروب والذي هو بدوره وبعد لرومه رر  م  هم أرر  لاومهارـه املاةركـزة حـول حصـا

الوطني وزدم الف�ح ألي فكر رقرري م  الظهور . ولهذا ومنذ لـروج املفـاعةر ل رظهـر حكومـة وطنيـة لالصـة , 

فكل ما هنا  هو االساةرار   الكب  املدزوم م  مؤسفات الرتاث املصطنع, ولهـذا غاصـ  الثصافـة الةازسـة وأصـبح 

وردليالً زىل ذلك أن ــعو  الربيـع العـرب رمعـ  نائفـة بعـد أن الايه هو القصل املااح لاةازل القياة االساهالكية؛ 

فصدت الكث� م  ـبابها ومازامناً ذلك مع فصدها اإلحفاس بالوط  وفكرره.. ومع ذلك, ورفـسية وسـسوناً لهـذا الةشـل 

ةة إبـان القضـارة وم  منابع الرتاث الصدنم مداً نصوم الةكر العرب اإلسالمي, أم العك , مرادالً   دور العسوم والةسف

د ومعه ناقول الردل ليصبح مناففة إنبهارنة ب� م  نرونه  اإلسالمية ورأث�ها   النهضة األوروبية, وهنا نظهر اب  ـر

فيسفوفاً وب� م  نرونه مررد ـارح ألرسطو ؛ ولك  ولضعف الكةانة الةسفةية ناورف النصاش زند الططـوط القةـراة 

د نةفه دالل سياج الالهوت وربعـاً لـذلك نايـب الـوزي بالناسـوت ؛ وبالضـبط وم  ثم نفصط الكل با فيهم اب   ـر

وبهذا الايا  ال نعود كاا  " فصل املصال ما ب� القكةة والرشنعة م  ارصال" ذا ريةة   الطربة املعرفيـة ودورهـا   

 .رنشيط البق  الةسفةي

د وال م  سبصه أو زارصه م  الةالسةة مررد نل ارس�. وحاى إن كان ذلك كذلك, فإن الدلول إىل لـربات  نك  اب  ـر

العسوم والةسفةات اليونانية والهندنة والةارسية..الخ, ال نكون زبوراً سهالً وزرضياً؛ فالاومه   حد ذارـه وزـي فسفـةي 

دون  ورأمل فكري رألذ منه الساة رورها الاعب�نـة   إبـداع وإناـاج نصـو  ما�سـكة أمـام رصازـات النصـل والعصـل

اإللالل بوضوزياها اإلسالمية. .. ولك  ومع كثافة الررابة والاشدد   حرمان ظهور العصل البرشي م  ِربـل الر�زـات 

 .اإلسرتاريرية املدزومة م  الدولة ل ررد الةسفةة غ� الطروج راركة القصل لساصوف ألعرفاا



ركة ماالفمة مع الكشف العسةي فاهازت أركان الكنيفـة بوصول الةسفةة إىل العال املفيقي الالريني رقرك  ذات املع

. ومع ظهور الطبازة واناشار الكاا  ورزاند زدد الصراة رصازدت القر  وأصبح القرق والصال ننـال كـل مـ  نطـالف 

الفسطا� و الكنيفة والدولة و ومع ذلك ل راورف الةسفةة ول �نعها الـذبح " األمـوي" ومقـاكم الاةاـيش الكنفـية, 

 .  إزالن حصها البرشيم

ل رك  الةسفةة الصد�ة و  بقثها ز  القصيصة راقر  ضد الالهوت ك� رززم الر�زـات, وإاـا كانـ  رومـه نصـدها 

ضد الةكر الذي �نع ظهور الكائ  البرشي كذات وازية با رادن  به وم  ثم �كنها أن راقةل مفئولية راي� ورقونل 

ره الطبيعية , وهذا األمر ال نكون غيباً لارج نطاق القصل البرشي.. وبـالطبع ال ناناسـب الطبيعة با ناناسب مع رطسعا

هذا االنةالت مع اإلسرتاريرية الايبية املفنودة م  الدولة املعينة أصـالً مـ  الر�زـة. و  هـذا املنـا  ل نكـ  ظهـور 

دالـل نةـ  القصـل ومـ  ذات العنـارص الةسفةة ظهوراً مطالةـاً إىل حـٍد كبـ� , فصـد كـان البقـ  زـ  العصـل نـام 

املياافيزنصية ردفعه لسظهور القالة النةفية واالما�زية املكونة لشطصية الةيسفوف وكس� كان أرر  لسر�زة والدولة 

 .كل ما كان بإمكانه القصول زىل اإلمافة والرتليص   نرش أفكاره املطابصة لألندنولومية العامة

أف  الطةوح األوروب وبدزم مبار  م  الكنيفة الاي كان  ربق  ز  رزانا ل ندلسوا مع الكشوف الرارافية وروسع 

  مرحسة الاةرد العصالا بعد, رقرك  روافل االساع�ر مقةسًة بكافـة أدوات الهيةنـة العصالنيـة املاعاليـة ومـ  أزـايل 

ارنخ ؛ وزسيـه , وإنفـانياً , ناومـب األبراج نظرت إىل الشعو  غ� األوروبية كوحدات لارج نطـاق العصـل ولـارج الاـ

املفازدة ال   اكاشاف العصل لدنهم وإاا الكشف ز  العنارص الثصافية الاي �ك  أن ركـون وسـيسة رـي اسـاطدمهم 

كطدام   إـباع الرغبات االساع�رنة, فكان  الصبسية والطائةية الدننية هي املدلل وباوصـية مـنهم ركونـ  طائةيـة 

. وم  أمل اإلبصاة زىل حالة هذا الفكون حافظ  املركزنة األوروبية زىل نوزية املياافيزنصا الطاصـة الهامش الالزصالا

بعصالنياها الانونرنة. أما بالنفبة لسهامش فكان  فسفةة الاعسيم هـي الفـياج املـانع لظهـور أي وزـي وطنـي مطـالف 

 الهامش . أما هنا    املركز األوروب فصد لرج لسفسطة القاكةة. ولهذا القالة الاة  كل إمكانيات ظهور الةسفةة  

" ما  دنرندا " نقةل معاول الاةكيك لسكشف ز  أصل وحصيصة االحاكار األوروب لسةسفةة وكيةيـة رأسيفـها دالـل 

 ؛ الرامعة وما وامهاه م  رصازات الررابة املدزومة م  الدولة, .. فكان هذا الكاا  ع ز  الق    الةسفةة

 

 :لقراءةا

ل  رطرج الصراةة ز  نطاق الكاا  السهم إالّ بعض الادازيات الاي نةرفها الذه  الناررة ز  سسطة ولذة الـنص. لصـد 

ركز الكاا  زىل املؤسفة الاي ـاس  اهـا�م دنرنـدا أكـث مـ  غ�هـا أال وهـي الرامعـة ومـا رصدمـه مـ  مةـاهيم 

ل بشـكل مبـارش أو غـ� مبـارش زـىل املؤسفـات األلـر. , ومفؤولية وبالغة القراج والرصازات النظرنة ؛ إنها ع رقيـ

.م� نعني أن زةسية رةكيك هذه املؤسفة الاعسيةية ل  نكون   هذه القالة سو. مصدمـة 14الفياسية واالما�زية ؛

  .لاةكيك أـةل نطال كل املؤسفات األلر.



سااورف الصراةة زند األفمة, ول  راصدم نقو املصرتحات والاوصيات, فهذا أمر رـد بفـطه دنرنـدا   حصـل رـائم زـىل 

 .الةسفةة, أما هنا فال فال  الةسفةة رقاول الطروج , لذا ساكون الاوصيات مررد اساهال  بال معنى

الةسفةة؛ ومع رشابك الـنص رظهـر مفـألة الساـة, العنوان منصة االنطالق ومنها راره املقاولة نقو زابات الدلول إىل 

وبعد مقاوالت الاكون  ناره إىل طرق الاعسيم وحصيصة الرامعة ودورهـا   القـوار أو الاسصـ� ؛ ومـا أن رظهـر بـوادر 

الةكر غ� املصبول م  الر�زات املفنودة م  الدولة راقر  لليات القرص والاصييد وزندها راأس  زنارص األفمة. وبا 

ن الرامعة هي مؤسفة الوزي الشامل فإن أفماها تثـل األفمـة الكسيـة بـا فيهـا الةسفـةة , وزسيـه نكـون لزامـاً زـىل أ 

 .الةسفةة القرة الطروج لسةطالبة بقصها   الومود البرشي..... وم  هنا ربدأ مهةة الاةكيك

 

 : عن الحق يف الفلسفة 

مة اإلزالن , وزسيه ركون املطالبة بقـ  مـا نعنـي أن هنـا  يشة مـا العنوان هو اسم العةل , هو الشارة والشعار وزال 

مفسو  م  ربل سسطة مهيةنة واملطالبة به رعني أن أصقا  هذا الق  رد اكافبوا رشزية الكةاةة بهذا النـداة عفـأن 

يشـة أو ذا  أو فعسـه نكون لسةرة " الق    أن .. و " الق    " معناه أن نكون مكسةاً وماوافراً زىل مربر لصول هذا ال

. وهكذا, وباملصابل ال نكون ألي ـطص أن نطالب بأي ح  ألي يشة ع فالسصب نقـول و�ـنح الرشـزية والصيةـة ... 27؛

. بهـذا الاقدنـد نكـون الةالسـةة 27وننطب  هذا األمر زىل يشة ل نعد مررد يشة, أو زىل ـطص أصبح " ذو ريةة "؛

وهم أصقا  الكةاةة   املطالبـة والفـؤال " زـ  القـ    الةسفـةة ". وألن هم أصقا  السصب املةنوح م  املؤسفة 

منح أو رفض األلصا  ال نكون إالّ م  هيئة مؤسفارية موظةة نةفها بدزم م  الدولة لقراسة األلصا ؛ فاملؤسفة هي 

 .الاي رقدد الكةاةة والق  .. وزسيه رصبح هي الرفم املُفاهدف باملطالبة

أو الرفض, الاثبي  أو اإلفالة إىل الساة وذلك   ــكل دورة مفـاندنه دنوانيـة بقاـة وبهـذا نكـون رطضع زةسية املنح 

لسشطص صاحب السصب و عبواسطة الكس�ت أن نصول أو نةعل " أـياة " مطابصـة لسةؤسفـة صـاحبة القـ    السصـب 

ة هـذه الصـةة االزابارنـة . زسيـه , ال . و  حالة الطروج ز  الدائرة فسسةؤسفة أنضاً الق    سقب وإلاا73املةنوح ؛

نكون هذا الق  مكافباً طبيعياً وإاا هو مررد إمراة اصطنازي لاضع لسررابة والاصييم م  ِربل مؤسفة تـنح نةفـها 

وبدزم م  الدولة ح  الوصانا زىل الوزي الشامل بل ورقدند حاالت اإلفراط   حرنة ربسيغ األفكار واآلراة والاي هـي 

لقصوق الطبيعية لإلنفان. وطاملا أن الساة هي العامل األساس   الابسيغ , فـإن الاعسـيم هـو مـا ُ�كـ  هـذه م  أث  ا

الساة م  رشكيل نةفها كأداة فازسة   صياغة املةاهيم ورداولها . وبهذا نكون الق    الاعسيم هو مـ  أوىل القصـوق 

رـائم مـ  أمـل نـزع القـ  الطبيعـي مـ   –اإلزـالن  -ي هـو الطبيعية الاي ننادي بها " إزالن حصوق اإلنفان " والـذ

م�زات الوصانا ولذلك نرد مسةوظاره مشقونة باإللزام ع مثل .. نرب أن نكون الصانون واحداً بالنفبة لسرةيـع زـىل 

فـ  ؛ فالقصوق االما�زية املاةثسة   الشال والراحة واألم  وور  الةراغ, هي م�رسة طبيعيـة ولي71ورائع مصررة ؛

حكراً لةرد أو م�زة .. إنها م  صةيم الاكون  الطبيعي لإلنفان ؛ و  ذات اإلطـار نـدلل القـ    الاعسـيم والثصافـة 

. ؛ وهنا نافاةل دنرندا في� إذا كان ح  الةسفةة ضة  هذه القصوق , أو زبارة ز  مضةون م  مضام� 70والرتبية ؛



ولكـ  دنرنـدا ال نوفـ   71رق  زنوان الثصافة والاعسيم والرتبية والاكـون . املعرفة , املدرسة , الثصافة , أي ما ندرمه 

.. وبالاـايل ال نكـون القـ    الاعسـيم والثصافـة 27زىل ذلك فهو نضع الةسفةة موضع عاليشة الذي ل نعد مررد يشة؛

 .راسية رائة بذارهاوالرتبية ماضةناً الق    الةسفةة ؛ فعسيه فإن الق  املطسو  هو أن رصبح الةسفةة مادة د

 

 :حق الفلسفة

إن برشنة الةسفةة هي الاي رفةح لها باالنةااح زىل كامـل املـواد الاعسيةيـة دون أن رةصـد هوناهـا الطاصـة. فهـي ع 

رطضع ك�دة م  ب� املواد لساعامالت الهادئة واملناظةة ب� معارف ذات حدود مضبوطة أو مفاحة موضوزات رابسـة 

زات األلــر. ع وانطالرــاً مــ  الوضــعية املقــددة لهوناهــا دائــاً مــا رةكــر   موضــوزها ضــة  . فاملوضــو 35لساعيــ�؛

أبفاةولوميا معينة, ورقوله زرب رقونل العصد املنيش ملؤسفاها الطاصة , وال �كنها , وال نرب زسيها أبداً الاشـكيك   

وذلـك زـىل األرـل ضـة  الةعـل املؤسفـات الومود املعني واملةهوم بشكل مفب  ملوضوع أو ملومود رابـل لإلثبـات , 

 .49ألبقاثها ولاعسيةها؛

ليف  الةسفةة م  طبيعة املواد األلر. مقكومة بأف  مقدد؛ فـال نـؤثر رـدالل الاطصصـات   رقدنـد حصسهـا غـ� 

م مـ  الصابل لساقدند. بل إنها ولطبيعاهـا البقثيـة والنصدنـة الشـامسة والافـاؤل الـدائم , فـإن املـواد األلـر. وبـالرغ

لصوصياها و  لقظة الفؤال املاعس  بـ " ما هو  " بوضوع العسم أو الة  فإنها مبارشة ردلل حيز الةسفةة, ذلك أنه 

. وهذا أنضاً 32ع نناةي إليها ز  ح , وهذا هو ح  الةسفةة, ألنها الوحيدة الاي تاسكه, ولذلك كان بثابة اماياف لها ؛

لارج نطاق الصوميات ولاارها املقـددة لسرـن  والنـوع والثصافـة اإلرسيةيـة, وال  ما �هد لسةسفةة ألن ركون ح  كوا

نعني ذلك الاقسي  املاعايل ز  أرض املعرفة البرشنة . فالرصاع الاعب�ي القامل واملقةول بالساة هـو واحـد مـ  أهـم 

ركـون برشـنة بالةعـل فإنهـا رباعـد زنارص أبقاثها املةاهيةية؛ ولهذه العةومية واألف  غ� املقدود فإن الةسفةة ولك 

 .ز  رقدند لاة بعينة صالقها لاأمسها وفعسها, إنها مسك لكل الساات وهذا هو سبب رصازها األول

 

 :رصاعات لغة الفلسفة

. زسيه, نكون اإلزالن ز  ح  الةسفـةة ناضـة  لاـة 65با عأن السروة إىل الساة رضوري بالنفبة إىل م�رسة الةسفةة؛

ا الق ؛ وال نعني أن املطالبة بق  الةسفةة   أو بساة معينة, فهذا األمر و  الاالـب نـؤدي إىل رصـازد الاعب� ز  هذ

الساة لاصبح هي صاحبة الق  وبالاايل راأرمح الةسفةة ما بـ� الابعيـة والصيـادة ومـا بـ� الوضـع� رقفـم املركزنـة 

مراوغة دنكارت   ـأن روظيف لااه الصومية بـدالً زـ  رصازات الايه وهذا ما نعةل دنرندا زىل رةكيكه ماومهاً إىل 

فـ عرننيه دنكارت ؛ وزىل حفب روله أنه كان ع نرغب   أن نكون القكم زىل لرائه صادراً  307الالرينية لاة أسارذره.

. فالساـة 307ز  أولئك الذن  نفاطدمون زصسهـم الطبيعـي الطـالص ولـي  أولئـك الـذن  نؤمنـون بالكاـب الصد�ـة؛

رينية   مصابل هذا الارصنح لاًة اصطنازية وم  ثم اساطدامها سيقرب طبيعية الساة الةرنفية والاي ناةاع أهـل الال 



ثصافاها بالق  الفسيم والدراسة العةيصة وغ� ماقيزن  لالرينية إىل درمة رفض س�ع مربراره ملررد أنه نرشحها بساـة 

يف  رـي القصيصـة سـو. سـالح وزبـور ورايـ� لألسـسقة زـرب بفـط هنا نر. دنرندا أن هذه املراوغة ع ل 308مباذلة.

.بهذه املراوغـة نكـون دنكـارت رـد 308ررسانة بالغية رربر السروة إىل الةرنفية   نصو  ألر., ولصوصاً   الرسائل؛

نشـوة  أزس  الاةرد والاقرر م  الساة الشةولية لاصبح لااه الصومية هي لاـة " الـذات" الةردنـة والصوميـة. و  رةـة

االناصار وزىل حفب رومهه إىل م  نفاطدمون زصسهم الطبيعي الطالص, رنصهر الةسفةة دالل مكونات لاـة العصـل 

الةرنفية " هي الذات الكونية فكـل فسفـةة ربـدأ بالفـؤال  -الةرن  الذي هو أزدل رفةة ب� الناس لاكون " الذات 

 .ت الةرن  األوروبز  الذات فإنها ال ـك سااره إىل عالكومياو؛ الدنكار 

. ولاةثيـل هـذا 319إن فرض لاة الدولة نعني فـرض ع الهيةنـة اإلدارنـة زـىل الـرتا  بـنة  صـياة ردــ� الطرنـ ؛

  رصيدره املشهورة , والاي نرحل بهـا نقـو الومـود ومـع  Parmenides االلرتاق نفاقرض دنرندا أحصنة بارمنيدس

واملفـالك  ..Far West .. ورطارات مفاوطني ارليض الار  البعيد بأمرنكـاورع القوافر ننطس  عفارس دنكارت .. بعزم

. بهـذا 320الرونة والبقرنة لسصرن العرشن  املف�ة بشكل مث� "فضائية" كاعب� ز  مشاكل سياسية ورانونية هائسـة ؛

روج هـي زصالنيـة الكـون   االناشار والهيةنة فرض العال األوروب لااه وإدارره وأصبق  العصالنية الصائدة لهـذا الطـ

كسياه. وألن هذا االلرتاق نعني سيطرة الرزة زىل الكل, فإن أفمة الاواصل الثصـا  رصـبح هـي البنيـة املالفمـة لكامـل 

القركة والةعل الةسفةي؛ ذلك أن فرض لاة معينة نعني فرض وزي مقدد بإطار الساة املةروض ؛ وزندما رصعد هـذه 

ةكري القر فإنها ساكافب لصوصية دالل حصسها نةفها وهـذا مـا نضـيف أفمـة الرتمةـة. الساة إىل درمات الاأمل ال

فالساة دائاً وأبداً ركافب كةاةرها ورصنياها م  وارع امل�رسة الثصافية وف  رصورها املاوسع   معرفة الومود البرشـي 

ذه املعرفـة ال نـام ربـل رشـابك ثصافـات العام وهذه املعرفة هي ما ررنو إليه كل الساات. غ� أن الوصل إىل زابات هـ

ماعددة رعكفها لاات ماعددة رعدد الذوات املةكرة, وباواصل الاأمل الةسفـةي لـارج الاعبـ� العـادي فـإن املصولـة 

الةسفةية املنطورة   لاة ما ركون و  معناها الشامسة مناثة زىل صةقات رسـك الساـات الصابسـة لساطـور بـا نناسـب 

هي الاي اساطاز  أن راقرر م  ربضة الرتاث املصـنوع والـدلول إىل لـربة الاـارنخ باالسـاةادة مـ  طةوح إنفانها و 

 .الرتاث الطبيعي الطالص واملرربط بهم البرشنة

بالرغم م  أن طور مع� م  الثصافة هو ما نقدد ظهور الةسفةة , إال أنه ال لاة مقددة لاةك� هـذا الظهـور, بـل إن 

ذي ندمج ردالل الساات   الكشف الةسفةي, وباملصابل �ك  الصـول أن الثصافـة املاسصـة ال رنـاج انةااح الثصافة هو ال

فسفةة أو زسم وبالطبع فإنها ل  رناج لاة صالقة لا� أهسها و  نطاق مفةيات اإلرسيم . إن لـروج اليونـان إىل مرصـ 

لردل الةسفـةي سـواة   الرشـق اإلسـالمي أم مـا وبالد الرشق ودلول منفيات مطاسةة إىل أثينا هو ما أد. إىل إثراة ا

كان م  ردالل اإلسالم واملفيقية   الثصافة الالرينية وهذه كسها لاات ماعـددة رعـدد ثصافاهـا. بهـذا �كـ  الصـول أن 

ن السااـان الارصنح بأن عال فسفةة م  دون لاة نونانية, أو أملانية ــ نُعد ــ إرصاة ال بالنفبة أللئك الذن  ال رُعارب هارـا

بطرنصة فسفـةية, ألن  بالنفبة إليهم " لاة أُم " بل أنضاً اإلغرنصي واألملاا الذن  ال ناكسةون أو نكابون لاارهم الطاصة

هذه الطرنصة   الكالم والكاابة ماةيزة وموسومة باارنخ مةاسئ, ومنفومة باوارنخ وبطيوط ألر. م  الساـة نةفـها 

  .67مرربطة بالساة الطبيعية فقفب؛وم  لاات ألر., فالةسفةة ليف  



ال راورف لربة الساة الةسفةية زند حدود الصومية, وإالّ أصبق  مررد م�رسة ثصافية مرربطة بطربة رراثيـة ورارنطيـة 

مقددة. الةسفةة ولطبيعاها البرشنة العامة راـدالل مـا بـ� املةـاهيم املُنارـة مـ  لـالل رةازـل مفـطقات ثصافيـة 

ون واملهـارات والساـات, ال مـ  أمـل إناـاج مةهـوم مركـزي مطسـ  وماعـايل, وإاـا لبفـط حـواري ماعددة رعدد الةن

مةاهيةي نفةح بالابادل املعر  لكافة السفانيات الردنرة باقةل الردل القر غـ� املصيـد بأنـدنولوميات مصـطنعة , 

اصـة ولسةيـات الثصافـة الدافعـة لسرـدل مع املقافظة زىل ركنيك ورصنية االلاالفات الاأمسية والاعبـ�ات الساونـة الط

 .املناج لسوزي املعر 

إن الازال اآللر أو الاةسة سواة الطبيعية أو املصطنعة ز  حصيصة ومـوده الكـام  والةعـيل, نـؤدي إىل رصـازد نعـرة 

ارـد الاعايل املصقوبة بفسطة الهيةنة املركزنة وم  ثم رضطر  رشوط الاواصل ولـ  رعـد أي عضـ�نة لومـود أد� رع

 .184بطصو  السفاا لصوازد هذا الابادل؛

إن فرض لاٍة ما , نعني فرض ثصافة هذه الساة؛ وبالاايل , فإن انكشاف الومود بهذه الساـة املةروضـة نكـون انكشـاف 

ملياافيزنصا مشوـة ومضطربة ما ب� الثصافات املانافزة, والنايرـة هـي الـدلول   أفمـة وزـي ال رةيضـ إىل أي إبـداع 

أو زسةي وهو ما نراه ماثالً زىل ساحانا الثصافية زربية كانـ  أم أفرنصيـة. أمـا بالنفـبة ألوروبـا وبعـد معـار   فسفةي

فكرنة اساطاز  أن رصنع م  االلاالفات الثصافية األوربية وحدة مدلية إىل درمة أنـه ل نعـد هنـا  فاصـل عبشـكل 

نة؛ ؛ وم  دالل حصل هذا الانافع غ� القاسـم ظهـرت أنضـاً ع صارم ب� االلاالفات السفانية وال ب� االلاالفات الصطر

ـكايل بـاملعنى االرةـاري لهـذه األلةـاظ.  الاالفات فسفةية ال رنقرص   مفائل األسسو  واملنهج وال حاى   القصل اـإل

ة رارنــة وبـدزو. برانياهــا , فهــذه االلاالفــات ركــون أحيانــاً لطــ�ة لساانــة " مثــل االلــاالف بــ� الةسفــةات املفــ�

  .183/184سكفونية إىل القد الذي رايب فيه أد� رشوط الاواصل والاعاون   ما بينها ؛ –والةسفةات املف�ة أنرسو 

بفبب الاأث� املبارش بهذا الانافع الةسفةي األوروب   مفألة رعسم الةسفةة ورطور العسوم ..الخ, ننصـح دنرنـدا بألـذ 

. 184ي بـ� هـار� املفـاحا�, أو الصـور� الفياسـيا� والةسفـةا� األوروبياـ�؛القيطة والقذر ع م� نرسـي وال نرسـ 

ــة أو  ــة الوطني ــادة رشــكيل الثصاف ــ  االســاع�ر ورشــكيل أو إز ــة ع الاقــرر م ــر بعةسي ــ  األم ــدما ناعس ــذات زن وبال

ةسـه مـ  الرتارـات , . ذلك أن الهيةنة الفياسية واالراصادنة ال راةازل لالصة م  لاة الةسفـةة ومـا رق184الصطرنة؛

فإن كان م  الفهولة الاعرف زىل الفيا  واالراصادي, فةي غانة الصعوبة مصابل ذلك كشف وتييز لاة الةسفةة, إذ 

�كنها وباسصائية مرنة أن رارس  بأـكال و "ميدنا "مطاسةة غ� مسةوسة وباأث�ات مبـارشة أو غـ� مبـارشة؛ و  درمـة 

لذرات م  مكونـات ذهـ  غـ� مـرربط بطامارهـا الثصافيـة, ومـ  ثـم راعـدد األمـراض معينة م  الكثافة رصبح هذه ا

الثصافية لاصبح هي بدورها زصبة أمام أي إبداع أو اباكار نبق  ز  حرنـة الـوزي وإناـاج فسفـةة نابعـة مـ  الطـربة 

اولـة نصـدها ملعرفـة إىل أي الاارنطية الطاصة. لهذا ننصح دنرندا باالناباه إىل نوزية الةسفةات الصادمة م  هنا , ومق

 .مد. �ك  أن ركون برشنة لالصة أم إرسيةية مركزنة رطةع   اساع�ر اآللر

 

 :تعليم الفلسفة



كان دنكارت عاوذماً لسةيسفوف الذي زةل زىل رربنر موارةه ونـارش مطاسـف الهيئـات املؤسفـارية , ولكنـه ل نكـ  

, ولهذا ل نضع الاعسيم الةسفةي املنظم م  طرف الدولة ضة  375؛ فيسفوفاً مدرساً, أي أسااذ موظف برامعة الدولة

أسئساه ورقسيسه البالغي ولاة العرض. وربا نعود ذلك إىل أن   رسك الةرتة ل ردلل الةسفةة الرامعـة بعـد,أي بعنـى 

دراً ما نطرج زنه الةكـر. للر ل ردلل الةسفةة سياج القرص األكاد�ي واملراربة اإلسرتاريرية, فصد كان القصل كن  ونا

 . هـذا الاقـول376ولك  ع وزند نهانة الصرن الثام  زرش وبدانة الصرن الااسع زرش, راي� الوضع   كل أرماة أوروبا ؛

هو ما نركز زسيه دنرندا مش�اً إليه بـ عرشط الةسفةة دالل مامعة الدولة وصورة الةيسفوف املوظـف   هـذا اإلطـار 

موضقاً أن هذا الاقـول ع ال �كـ  أن نـام مـ  لـارج الططـا  الةسفـةي ذارـه وال بعـزل زـ   . وناابع دنرندا376؛

  .376إمراةاره ومضةونه ؛

ل نك  دلول الةسفةة إىل القصل األكاد�ي م�ثالً لبصية املـواد, فالافـاؤل زـ  إمكانيـة رعسـم الةسفـةة أكاد�يـاً ظـل 

ن الةسفةة ال �ك  رعسةها إالّ رارنطياً,   ح� أن الرناضيات وحدها �ك  مالحصاً لها حاى اآلن, فبالنفبة لـ ع "كانط" أ 

. ومـا نزنـد   الاعصيـد ولطبيعـة 401أن رُعسم زصسياً, أما بطصو  العصل ذاره, فـال �كـ  أن نـاعسم سـو. الاةسفـف؛

ضـوزات . لهـذا , الةسفةة املوسوزية أنهـا ال راةورـع   موضـوع لـا  بهـا, إنهـا ررشـنعات بشـكل زـام لكامـل املو 

ولهيةناها النصدنة فهي مومـودة   كـل الةضـاةات املعرفيـة. ... ف�هيـة أي زسـم ال رومـد لـارج الةضـاة الةسفـةي. 

وازا�داً زىل هذه الكسية ومنذ بدانات األرسطوطاليفة ظهر الربط املياافيزنصي عب� النظر واملعرفة , ب� املعرفـة مـ  

ـارة إىل 505مهة ألر.؛ مهة ومعرفة الاعسيم والاعسم م  . فةـي األسـطر األوىل لكاـا  املياافيزنصـا ألرسـطو رـربف اـإل

. هذه املعرفة والررباطها باإلحفـاس دائـاً مـا 505الرغبة   املعرفة إذ نرغب كل الناس م  حي  طبيعاهم   املعرفة.

اإلحفاس غ� النـافع , نةرسـ الرغبـة    رؤدي إىل االناشاة بالسذة ع باض النظر ز  منةعاها , وهذه السذة الاي �نقها

 .506املعرفة م  أمل املعرفة, أي   املعرفة م  دون غانة زةسية؛

ال ررمي الةسفةة إىل سقب البفاط م  رق  املواد األلر. ك رصبح هي املهيةنة؛ وإاا نكون حضورها الدائم مـرربط 

 ركاةي بنااج الثصافـة   سـسوكها العـادي فهـي دائـم ومـ  بسقظة الفؤال ز  الكينونة الطاصة باسك املواد. فالعسوم ال

أمل البق  النارد ما رصعد فوق أو ربق  ز  ما هو مطاةي رق  مـا هـو ظـاهر.. و  هـذا اإلمـراة رظهـر رشزيـة 

الةسفةة. فالاقول م  دالل حصل الثصافة إىل ما �ك  أن نابسور   معادالت زسةية ال نكون م  غ� إبداع مةـاهيةي , 

زىل حفب طبيعة القصل وكيةية البق  وللياره راكشف معال املةهوم املهية  زىل فم  الومـود؛ فـيةك  أن نكـون و 

هذا املةهوم دنني أو سيا  أو زسةي , وزىل هذا �ك  الصول أن الةسفةة هي الاي رقـدد املةـاهيم ونوزياهـا ال مـ  

ل الرشزي الطا  بها.. بهذه الفسطة املعرفية أراد هياـل الطارج وإاا م  دالل الةسفةة نةفها ذلك أن هذا هو العة

نزع الاعسيم الدنني م  الفسطة الدننية وم  ثم رصعيده ع إىل مفاو. الةكر الاأميل, وإبراف ما ناعس  ضةنه بالةسفةة 

ن . ورـوحي اإلزـادة إىل أ 241. وبهذا ركون فسفةة الدن  رد حددت رشوط ومنظـورات إزـادة الاةسـك.241وحصيصاها؛

الق    األصل هو لسةسفةة؛ وم  هنا رظهر املوامهة مـع الر�زـات اإلسـرتاريرية وأمنـاة العصـل, وغالبـاً مـا ناـدالل 

 .هؤالة مع الططا  الةسفةي وم  ثم ردلل الةسفةة نةفها دائرة الوصانا



ةاهيةية, وبالاايل ل نعـد بانازاع الاعسيم الدنني م  سسطة الكنيفة, نكون هيال رد فاح منافذ الطروج إىل الفطوح امل

الدن  ـأن رارنطي فصط, وال كرسد لألحداث والقكانة وإاا ع رم الاةك� فيه بشكل رأميل ضة  فينومينولوميا الـروح 

. بهذا االنصهار العصالا ولسقالة 243وفسفةة الدن  أو املوسوزة . فةضةون الةسفةة ومضةون الدن  ه� يشة واحد ؛

بباً   إنااج هيال زةس  الدولة بقكم صالحياها الارشـنعية زـىل حـل النـزاع فصامـ  باأسـي  الثصافية الاي كان  س

. وهكذا رـال  سسطة الر�زات الكنفـية غـ� 241زالرة ماينة مع الكنيفة وذلك ع انطالراً م  مبادئ فسفةة الق  ؛

ا ح  لسرةيع ال نصل ز  ح  املواطنة , بـل, املناةية إىل ما أناراه ثصافة األرض, وزسيه ل نعد الدن  حكراً لر�زة وإا

لاصول أنه ع ال �كـ  أن رعهـد الربورفـااناية  1816ورق  رزانة دولة الق . ورأكيدا لذلك ماةت إـارة هيال   سنة 

إىل الانظيم الرتاربي لسكنيفة , ألنها ال رومد سو. دالـل العصـل والثصافـة العامـة, فرامعارنـا ومدارسـنا هـي كنائفـنا 

. إذن , ومع هيال رصازدت الةسفةة العصالنية لاصبح هي املفئولة ز  كافة منارات البرش الروحيـة واملادنـة , 242؛

ول نعد غ� املنط  العصالا الصارم أي حارس للر لسةعرفة. ولض�ن رةازل الهيةنة, صـارت دولـة القـ  هـي الرازيـة 

 .ملؤسفة اإلنااج املعر  واملاةثسة   الرامعة

أ الرامعات لسبق  ز  اإلمكانيات العصسية , ذلك أنها   األصل إمكان زصالا. وك� نر. كانط   مؤلةـه " رصاع ل رنش

. إضـافة إىل 512الكسيات " ع أنه ناع� زىل الرامعة أن رناظم وف  فكرة العصل, وهي كسية املعرفـة الصابسـة لساعسـيم ؛

امعة ضد العصل ك� نر. دنرندا , فيةك  عاإلررار ز  ح  بأن مـربر ذلك , وإذا ل نك  أبداً رد رم رأسي  مرشوع لسر

. وهـذا املـربر 513ومود الرامعة ـّكل دوماً ز� العصل ورقـددت مـ  لاللـه زالرـة أساسـية بـ� العصـل والومـود ؛

العصـالا. العصالا هو ما سةح لـ " هيال " العةل زىل إفاحة سسطة م�زات الدن  غ� املاواصسة مع الاأمـل الةكـري 

فصد أصبق  الرامعة ولي  الكنيفة هي املؤسفة املفئولة ز  صنازة ورقوالت الوزي وم  ثم ريادة املراةـع نقـو 

األنوار والاي كان لـ " كانط " الةضل الكب�   إضـاةرها ؛ ذلـك أن أز�لـه رـد ارربطـ  ع ورهيكسـ  كططـا  رعسيةـي 

 .101ورقدنداً كططا  أسااذ برامعة الدولة ؛

ط , ورغم أنه رد فرض نةفه ع باناظام كقركة فسفةية أساسية وحصيصية ؛ إالّ أنه ومع ذلك رد زاش حياة موظف . كان

وكان  له مع النظام املسك نصاـات زدندة نرد صداها بالطصو    مؤلةي : رصاع الكسيات والدن    حـدود العصـل 

. 378بة رد ورربنر ملورةه   مصدمة كاا  رصاع الكسيات ؛كاا ؛ . فبفبب روبيخ املسك نةفه اندفع كانط إىل101وحده؛

هكذا, وم  وارع سسطة الدولة سرس  الهيةنة الكانطية وسسطاها , فضائل الرشزية   زة  ركونننا وثصافانا ومكونارنا 

 . ولصـوة مـ�اث الةسفـةة98الةسفةية إىل القد الذي نصعب معه الصيام بانونعـات ماطيسـة رفـةح باصـورات ألـر.؛

الكانطية تكن  م  الزنـادة واالنةـالت مـ  م�ثسـة ذارهـا والوصـول إىل انبثـاق إمكانيـة زـ  مـيالد الدولـة القدنثـة 

. وناابع دنرندا كاـةاً ز  هذا الشبح وروة سـسطاه 102وأنظةاها الاعسيةية الاي راصاسم معها القدود وزدم االساصرار.

كداً زىل رشعبه وردالسـه مـع لقظـة الاأمـل الةكـري حاـى أصـبح ومهـ�   الاعسيم وبسورره   النصد واملياافيزنصا مؤ 

عحاولنا طي الصةقة وااللاةاف وزدم ذكره وكأنه غ� مومود وكأن م�اثه غائب, فإننا سنرافف بإزادة إناامه بطرنصـة 

 .100أكث فعالية, وبشكل ساذج ورسي وال وازي .. فهو �ر بشكل غ� مسقوظ؛



 

لـ " نصد العصل الطالص " غ� اسادزاة ورأسي  ملقكةة العصل رق  حراسة الةسفةة والاي هـي  ل رك  املصدمة األوىل

بطبيعاها مفئولة مبارشة ز  والدة الذات وكيةية زةسها   اكافا  املعرفـة؛ وهـذه العةسيـة   حـد ذارهـا مـ  مهـام 

ة ليف  سو. ركرار لاأكيـد رصـورات العصل والذي هو   األصل ساب    ظهوره لسةقكةة ؛ وزسيه رصبح هذه املقكة

هيةنة العصالنية ع القامسة لسعنرص الالريني والروماا لسةسفةة, وكأن األمر ال نعدو أن نكون اسادزاة لـرتاث الفـسطات 

الصد�ة , بعنى أن املقكةة املرفدة لسعصل هي اإلمرباطـور املؤلهـة, ومـ  هـذه الصدسـية فـإن املقكةـة ع ال رـدزي 

ذا , مثالً مقاكةة كاب أو أنفاق , بل فصط وك� نةصح كانط ع سسطة العصل زةوماً, وبصـياة ألـر.  مقاكةة هذا أو

. وهذا االساصالل هو ما نعطي مقكةة العصل املـؤطرة دالـل 110سسطاها الطاصة وأساس ــرزياها املطسصة والذاريـة ؛

 –القصـوق والطـب والالهـوت  –الكسيات األلـر.  الةسفةة, إزالن زدم االنا�ة لا� ذارها .. وهي وإن كان : أد� م 

ضة  الرتاربية الاي وضعاها الدولة , فإنها , لهذا الوضع الطـا  ال رصـبح مرـرد مـادة أكاد�يـة وإاـا صـاحبة سـسطة 

. وهنا راأمل لقظات الاأمل املياافيزنصي ك نهـبط 110مراورة لسدولة في� نطص رول القصيصة زىل مفاو. األحكام ؛

لةسفةة لياشكل   ع لطا  رانوا ومصدر مطس  لكل رشزنه وحـ  القـ  وزدالـة العدالـة بازابـاره كـذلك لطا  ا

كال الاأمسية لساةثيل الذات ؛ . وبالاايل سيق  لسةيسفوف صاحب الططا  أن نكـون هـو نةفـه صـاحب 115ضة  اـأل

. 118وفاً كـل الهيئـات األلـر. ؛الكالم ز  الكل. بل , وبومب هذه الفسطة سياقر  نقـو الكشـف زـ  القـ  مارـا

ورأكيداً لهذه القرنة , فإن الةيسفوف و  انطالره نقو اآلفاق املعرفية الناردة ل  رصف أمامـه األسـوار األكاد�يـة, بـل 

الرامعة نةفها ساصبح هي الطارج والدالل في� نطص الةعل املعر . فالرامعـة وبقضـور الةسفـةة لـ  رعـد مرـرد 

اد وإاا هي الرفم الةسفةي أو بعنى أدق هي مةهـوم فسفـةي لسةسفـةة؛ ومنهـا رنطسـ  لليـات مدرسة لادرن  املو 

الطسطسة والاةكيك لكامل املؤسفات األلر.. وم  هنا ربدأ معركة الرصازات والاراذبـات مـا بـ� األطـراف املاناففـة 

اإلسـرتاريرية أو الدولـة, األوىل,ا مـ  زىل الفسطة املعرفية وم  ثم راولد مةاهيم القرص والاضيي  سواة م  الر�زـة 

الةسفةة ذارها. أما الرامعة وألن الرصاع حول العصل , ففاصـبح هـي الفـاحة املالئـة لسةعركـة, إنهـا بـال منـافع هـي 

 .الكهف الذي نطاةي فيه هذا املاوحش املوسوزي املالفم لسةسفةة

لبق  والادرن , إنهـا مةهـوم الةسفـةة ذارهـا .. لي  مررد مةهوم فسفةي ملؤسفة ا University إن مةهوم الرامعة

مةيع  Control " فسك رومد مامعة ع ال بد م  رأسي  ـعبة الةسفةة ورغم كون سسطاها دنيا فإنها مطالبة " براربة

ة الكسيات األلر.   ما ناعس  بالقصيصة الاي رقال املرربة األوىل ,   ح� أن الةائدة م  لدمة القكومـة رقاـل املرربـ

. هكذا رصبح الةسفةة زند دنرندا العنرص األساس   رأسي  الرامعة , ثم أنها راواف. أو رفب  أو رالح  467الثانية ؛

الدولة , إنها املادة املةاسكة لسكسية النصدنة لكامل املناوج البرشي مـ  ثصافـة وزسـم وفسفـةة ,وزسيـه نكـون حضـورها 

ب والعصل املرارب وكل املؤسفات با   ذلـك الدولـة, وهـذا مـا دزـا الرامعي حضور حفاس راراوف فيه العصل الرري

رمال الدولة إىل روظيةها   مراربة نةفها حاى ال نظهر نصد فسفةي ال مناةـي نهـدد القـاكم األزـىل ؛ وهكـذا كانـ  

ات العسيـا القالة   فم  كانط , فصد كان  الرامعة مؤسفة زةومية لسدولة , وبالاضام  مع الةسفـةة تكنـ  الفـسط

م  الهيةنة زىل العصل , رقرصه أو رطسصه ماى ـاةت , ثم وبرور فم  رقوالت الـوزي , أصـبح لزامـاً مـ  أن راقـول 

الررابة م  مبارشة إىل غ� مبارشة , أي م  موامهة رصازية زنيةة إىل مدل   غانـة املرونـة , وبالـذات   املراةعـات 



ة ود�صراطية , ومع ذلك وم  لسف الكـوالي  رعـددت ع لليـات املنـع والصةـع الصنازية ذات األنظةة املف�ة ليربالي

واإلبعاد والاهةيش أو اإلرصاة ونزع الرشزية ز  بعـض الططابـات وامل�رسـات و" الصصـائد " بأسـسو  رفيـع وباةـن  

 .382مازاند   الطرائ  ؛

ة إىل رسم لطـوط معينـة ُ�نـع رراوفهـا لصد أد. رقدند س� الرامعة وضبطها دالل مةاهيم وماطسبات سسطة الدول

سواة م  م�زة الية� أو اليفار, وهي لطوط نابعة م  مةهوم دولة الق  الهيايسية. فك� نرصح فيكاور كـوفان أن 

ع الدولة لي  لها فصط الق    مراربة املعسة� , بـل لهـا القـ    مـنقهم سـسطة الاـدرن  زـىل ازابـار أن الاعسـيم 

. نناةـي هـذا اإلزـالن تامـاً إىل لطـا  هياـل حـول الدولـة, وهـو 217و سسطة اما�زية ـاسعة ؛العةومي برماه ه

موسوزي لسرامعة .. ورد كانـ  سـيطرره مازامنـة مـع دلـول الةسفـةة  -لطا  وبشكل ال نصبل االنةصال نظام أنطو

مـ  اليةـ� أو اليفـار , فـإن هيةنـة وإىل اآلن وملصسقة الر�زات اإلسرتاريرية سواة  217الوظيةة العةومية   أوروبا.

الططا  الرتبوي الاسصيني املنعك  ز  الهيايسية هو األساس   مقاولة الضـبط األكـاد�ي , وذلـك بـالرغم مـ  ع كـل 

الرضبات املومهة إىل هذه اآللية الهيايسية, م  طرف مارك  ونياشه وهانـدغر, وكـل مـ  ناقـر  وراة هـذه األسـ�ة 

نعود زدم االناصار   الاقول وك� نـر. دنرنـدا أن هـذه الرضـبات ع رـردد مـع الربنـامج الهـيايل . وربا 218الثالثة ؛

وراقاور معه وراةاوض دالل فضائه وراقةل رموفه م  لالل الابادالت املةروضة مـ  طرفـه, وهـو مـا رـد نـؤدي إىل 

ةة م  الصعب رراوفها طاملا ل نام ررـاوف . إنها مركزنة مقك218املراففة بإزادة إناامه زىل صياة ازادال ليربايل ...؛

لليات زةسها. ومع ذلك, ل  راورف رصازات الةسفةة   املطالبة بقصها وردزي�ً لهذا الق  نفاةر الهدم والبناة كةعل 

فسفةي دنالكايك , سواة طبيعي أو مصطنع, فالقرص املبارش وغ� املبارش ل  نصف أمام بنـاة املةـاهيم فكسـ� ظهـرت 

ررابية رومه  الةسفةة   ارراه الاةا  لارج نطاق األسوار اإلسرتاريرية وهذا ما نهدد الةكر غ� املؤسـ  زـىل زصبة 

 .منط  برشي مصنع

 

 :حرص الحرص

الةسفةة ال رقااج إىل موافصة م  أحد ك رعس  ز  ومودها أو تارس دورها, إنها مومـودة   صـةيم الومـود املعـر  

افة مرحسة الكةانة الةكرنة م  لالل مدل الساة والة  واملهارة اإلبدازية , إالّ وركون الةسفةة لسبرش, ف� أن رصل الثص

هي الهيئة املعرفية الناردة واملومهة واملكاشةة ملةاهيم مفطح القرا  الةكري والعسةي ؛ وهذا العةل ال نكون رـأمالً 

ربات الثصافة البرشنة سـواة القـارضة الصائـة أم رسـك صوفياً لارج فضاةات الاررنب البرشي, وإاا رأمل ماةازل مع ل

الصادمة م  الرذور الرتاثية أو ما رضةنه الاارنخ م  مةاهيم منفومة م  نة  الرتاث. وبالطبع ال نكون هـذا الاأمـل 

املعـرب لالصاً ما ل راقرر الذات الباحثة م  كامل اإلكراهات الررابية ورراوف أسوار القرص, وهنا ركـون الةسفـةة هـي 

وبالذات رسك الةسفةة غـ� الطاضـعة إىل مؤسفـات الدولـة وررابـة اإلدارة الرامعيـة أي الةسفـةة القـرة املناةيـة إىل 

النشاط البرشي غ� املصيد بأي أندنولوميا أو حاى روميه مـ  سـسطات زسيـا , فقصنـا   الةسفـةة هـو حـ  الةسفـةة 

وكـ� نصـول دنرنـدا أننـا ع .. ال نقاـاج أبـداً إىل مهـاف لسكاابـة أو  نةفها   الومود وال حامة ألي إزانة مـ  أي مهـة,

. لهـذه 57لساعسيم ك ناةسفف وال �ك  ألي منع وال ألي رقدند أن �  الةسفةة ذارها, وال ألي رهةيش أن ننال منها ؛



س حصورهـا دالـل املؤسفـات القرنة املطسصة , حري الاةك� وربادل اآلراة النصدنة ونصد النصد , فإن الةسفةة ولك تار 

. وألن 420ألزم  الدولة بقرنة غ� مرشوطة , وهو رأكيد كانطي نطـص الةسفـةة كةقكةـة لسقصيصـة .. زـىل األرـل ؛

الرامعة هي ميدان هذا الردل وماطابصة مع املةهوم الةسفةي املؤس  لها وبالذات   رول القصيصـة, وزسيـه, رصـبح 

لرشزي لسقكم والنصد الصارم لسكسةة   الاةييز والةصل ب� الصوا  والططـأ .. الـخ, هذه املؤسفة املعرفية هي املنرب ا

وهذا ما أزطى " كانط " املربر   منح الةسفةة ح  الرصاع ع ضد كل " اسابداد " بـدةاً بـذلك الـذي نكرسـه املةثسـون 

 .451املبارشون لسقكومة دالل الرامعة ؛

بدازية معاملها زىل الفطح الصابل إلنااج املةاهيم الةسفةية , إالّ ورطرج م�زـات ما أن رُظهر الصوة الكامنة لسثصافة اإل 

الوصانا زىل العصل وم  ثم رعطي نةفها الق    الاصييم ورقدد مد. صالحية اإلبداع بالنفبة لألمـة . و  الاالـب ال 

لصـوة املهيةنـة والاـي لـي  مـ  رصدم هذه الفسطة نةفها ربل أن ربفط مربرهـا العصـالا ورشزياهـا املفـاةدة مـ  ا

مصسقاها رول أو إزالن أو نرش فكر مطالف ملا رراه م�زات الدولة, وهذا ما سعى إليه " كانط " , فالدولة لدنـه هـي 

و  مصابل هذا القرص والاصييـد  –كانط  –زصل رريب له الق    امل�رسة الررابية وف  رشوط وحدود معينة. غ� أنه 

عصل الطالص نةفه م  كل سسطة رريبة , فهذا العصل مطالب م  حي  املبدأ بعدم م�رسة أي ررابـة , أراد ع رقرنر ال

ررابة دالل الرامعة وانصفامارها ما ب� الظهور وااللاةاة, وب� القرنة  –. بهذه الررابة والالّ 385وزسيه االنةالت منها ؛

ل الاةييـز مـا بـ� الرصـاع والقـر  عفـإن كانـ  األلـ�ة والكب  , وحاى ال ندلـل " كانط " إحرامات الانارض , حـاو 

وحشية وطبيعية وال رقيل إىل الق , فـإن الرصـاع هـو الانـارض املـنظم , ماورـع ومصـن  , وهـو مـنظم ألن األطـراف 

. ولاقدنـد أطـراف النـزاع   لقظـة مـرور ع العصـل الـذي �ـارس 385املاطاصةة مطالبة باملثول أمام هيئة لساقكـيم ؛

ة والعصل الارنب زنها دالل الرامعة , رنصفم الكسيات إىل رضب� : الكسيات العسيا " الالهوت والقصـوق والطـب الرراب

" املرربطة بفسطة الدولة واملةثسة لها , والكسية الفةىل " كسية الةسفةة " والاي ناع� زسيهـا أالّ رطضـع ألي سـسطة , إذ 

ول دون الةعل وأن رصول القصيصـة دون إصـدار األوامـر وأن نـام الصـول نكةيها ومل�رسة الرصاع السطيف أن تارس الص

. أما إذا رعد. األمر حـدود الرصـاع وكـاد الـدلول إىل وحشـية القـر  فـإن 388نةفه دالل الرامعة ولي  لارمها ؛

هيئة رابعـة  الةيصل   الصضية سيكون م  الاصا  الهيئة الاقكةية والاي   الاالب ال رناةي لسرامعة مبارشة , إنها

لسدولة أو هي الدولة نةفها ؛ فةسك بروسيا " فرندرنك غيوم " كان رد سب  أن ردم صوت لوم ورأنيب لــ " كـانط " ع 

زىل اساصالله الفيئ لسةسفةة ورشونهه , بل واحاصاره لـبعض املعاصـدات وذلـك   مؤلةـه " الـدن    حـدود بفـاطة 

رصدنم مربراره نؤكد أن فسفةاه هي بالضبط رربنر ملـا هـو رـائم وإرـرار  . فهذا اإلمراة ولضوع كانط  384العصل " ؛

. وزىل سن  387سسطة الررابة ورشزية املربرات الاي رصدمها الدولة بازابارها مربرات وسسطة م  أمل م�رسة الررابة ؛

الف�ح بنرشـ الكاـب و  هذه الفسطة العسيا ألذ لرباة الرامعة الق    رقدند الكةاةات ورصييةها والف�ح أو زدم 

. ورأنداً لهـذه الررابـة وإن بصـورة أكـث لطةـاً وزنـدما أراد الربملـان إلاـاة رعسـيم  387حرز ومنع اسا�اد الكاب ..الخ.

 "Victor Cousin الةسفةة   املعاهد معربن  ز  رسصهم م  الاصاة العصول الشابة بالةسفةة نةفها , رصـدم " كـوفان

هيال, رصدم مدافعاً وموضقاً ع أن الةسفةة رعسم بعض القصـائ  اليصينيـة " مثـل ومـود هللا, وم  منصة فسفةة كانط 

والقرنة, أو لسود الروح " وم  حي  املبدأ , ناع� الرشوع   رعسم هذه الصضانا   سـ  مبكـرة, وبصـياة ألـر., إذا 

. وناـابع " 208  رعسيةـه   ورـ  مبكـر ؛كان مضةون الاعسيم مالئاً ومطةئناً لسصو. املهيةنة فة  األفضـل الرشـوع 



كوفان دفازه ليعطي الدولة مهةة ررابة املعسة� , ذلك أنها املفئولة ز  منح ـهادة الادرن  , وزسيه ال رصبح الدولة 

. وبنـاة زـىل هـذه الرشـزية و  إحـد. 217مررد رريبة وإاا هي الاي رف� الرامعة م  فوق وبصدر مقـدد كـذلك ؛

با نيل ع إن أسااذ الةسفةة هو موظف األلـالق املعـ� مـ  طـرف  1850الاربنز نذكِّر " كوفان "   سنة رصارنره حول 

  .217الدولة لاثصيف العصول والنةوس بواسطة األمزاة " األكث نصينية " ضة  العسم والةسفةة ؛

  ربضاها زـىل الكـل املعـر  بـا   هكذا , وباذك� " كوفان " املاطاب  مع "هيال " و "كانط" ركون الررابة رد أحكة

ذلك الةسفةة نةفها , إذ ل رعد هنا  سسطة معرفية رعسو زىل الدولة وم�زاها اإلسـرتاريرية ومـ  هنـا ظهـرت أفمـة 

 .العسيم وأفمة الدولة نةفها

 

 

 : أزمة التعليم

صـوة أمـام ظهـور أي وزـي أو طاملا أن الدولة ورمال الوصانا نعفكرون لارج ودالل املؤسفات الاعسيةية , لسورـوف ب

ل  رنقرص  –الوزي والةكر  –فكر لارج الاصورات املاة  زسيها, فإن أفمة الاعسيم وبعالراها الوثيصة بهذن  العنرصن  

 .زند مؤسفة واحدة وإاا ساشةل الكافة با فيها الدولة نةفها وم�زاها املفئولة ز  القرص والاصييد

وي الاعسيةي نؤطر لنوزية معينة م  الرتبية واأللالق االصطنازية , وهذا ما نـؤدي إىل إن ردلل الدولة   الرهاف الرتب

رهدند الثصافة الطبيعية وم  ثم رنةصل الرتطيب�.رعسيم م  الاةازل الثصا  لاصبح مررد رسص� ملا رظنـه الر�زـة أنـه 

ال رعـود الةسفـةة أكـث مـ  رسد رـارنطي ل� لا�سك األمة دالل سياج الر�زة ونايرة لذلك ناورف الاةك� القـر و 

لي  املصصود منه غ� رال الةسفةة نةفها, وبذا ركون الفاحة رد فرغ  تاماً م  أي وزي لارج اإلطار املقدد. وكس� 

حاول اإلصالحيون رصقيح الوضع كس� ذاد الادهور , ذلك أن اإلصالح ال نطرج ز  لليات املـايض ومقاولـة العـودة إىل 

ل نك  سو. ع اسـاعادة لصـرارات  Reform Hoby " هبي ك� نعاصد اإلصالحيون . ف� نُفةى بإصالح "هابالعرص الذ

. فةي نهانة الصرن الااسع زرشـ و  بعـض 191كان    الفاب  رد رام  باصسيص ـدند لساعسيم الةسفةي بالثانونات ؛

د وصـةاً لساعسـيم الةسفـةي بةرنفـا نوضـح أن ع نر Jule Lanqeue لـ" مول النيو Canives املصاطع م  كاا  كانيةز

الاعسيم كان مرفصا برتبية ذات نةقة دننية وأن امل�رسة البيداغومية كانـ  رصـف كثـ� زنـد العـادات واأللـالق , ألن 

و  ذات  .150ع prospectif أكـث مـ  مـ� ننظـر إىل املفـاصبل retrospectif الاعسيم كان دون ــك ننظـر إىل الـوراة

الشه� , ال هـّم لـه إالّ ركـون  رفاوسـة أو رهبـان ــعراة  Rollin " رائالً ع أن " روالن Diderot ناصدم دندرو الفياق

ولطباة ... فاألمر ناعس  بنح األم� رزانا ماقةف� ومطسص� ومنح اإلمرباطور مواطن� نافع� ومـنح املراةـع أفـراداً 

ولباًة طيب� ... ومـنح الـدن  سـدنة زـامس� مانـورن  وسـامل� , وهـذا مثصة� مطسص� ومقبوب� ومنح العائسة أفواماً 

. م  هذا املصدر ألذ وـقذ " إصـالح هـاب " معـاول رـدم� الةسفـةة بـدةاً ع بقرمـان رالميـذ 152لي  باألمر اله� ؛

" كـانةيز " نرـد أن . والكا�ل القرص وبـالرموع إىل 192الثانوي م  م�رسة النصد الةسفةي والفيا  والاارنخ أنضاً ؛

املنع والكب  الذي اساةاد منه اإلصالح ل ناورف زند رنظيم وررريب مصررات املؤسفة الاعسيةية , بل الرتر  الوصانا 



طرق الادرن  , فأصبح األسااذ للة إمالة لسدروس ولي  مطسو  منه أن نبدع أو نباكر طرنصة حوار , فصط زسيه وكـ� 

الاسص� حاى أصبح األمر وم  با  الاةالر أن نصول األسااذ ع أنه أمىل دروسه طيسة زرشـ رعسم هو أن نفاةر   رسص� 

. ورعزنزاً لهذه الضوابط رقددت مهةة العةيد , إذ لي  زسيه أن نرـدد أو ناـ� أو نـأت 153سنوات   املعهد الةالا ؛

. زىل العةيد أن نرعل نةفه أمام الطسبة فهـو با هو مطالف , فصدره وبذات الطرق اإلمالئية أن نكرر ونعيد الاكرار ..

الطب� العارف ميداً باملطسو  والذي كان رد لضع إليه   البدانة ورشحـه وررمةـه وكـرره وأزـاد رصد�ـه إىل الطسبـة 

. وهكذا ردور الدائرة حول نةفها وال �ك  ألحد أن نةس  م  الفياج القدندي املؤنـد مـ  الفـ�ة كـ� نـدزي 142؛

  .هوترمال الال 

لصد كان  حرو  الوزي األوروب ومنذ الصرن الثام  زرش, موامهة ما ب� الكنيفـة ورسـك الثصافـة القـرة الناررـة زـ  

رأث� ع رطور الطبازة ؛ والاي بفببها لرم  النصو  م  رمال الهيةنة الدننية وأصـبق    مااحـة لسكـل. ورـد أد. 

صده أن نهدد م�زة القرص والاصييد والاي رام  بـدورها زـىل رقـرنض الاداول املعر  إىل إنااج زصل اساطاع بصوة ن

الدولة ومفاندرها لسدفاع ز  الرشزية املُهددة م  ربل هذا العصل املاةرد ولاطبيـ  األمـر اإللهـي كـ� نززةـون ع رـم 

أساسـياً   هـذا رعي� لران معروفة ومةركزة لهذا الارض , ورد لعب لرباة الرامعة لصوصـاً بكسيـات الالهـوت دوراً 

. و  لهيب املعركة سصط  الةسفةة إذ أنها كان    األصل هي املصصودة م  الر�زة اإلسـرتاريرية. وبـا 383اإلطار ؛

أنه ال �ك  ألحد ورف الاةسفف أو الاثارف , ظهر وم  ذات الر�زة رمال لسةسفةة راموا وم  وارع الوضـع الصـائم 

ات الايار وهذا ما دزا " دنرندا " إىل الصول أنه باإلمكان عرأونـل الفياسـة الكانطيـة بادم� الةسفةة والف� بها زىل ذ

برماها والاي برفت ضةناً أو بشكٍل رصنح ضة  ثالثياه النصدنة " نصد العصل الطالص" و " نصد العصل العةيل " و " نصد 

وسسطة م  أمل م�رسة الررابة , ورشزيـة  مسكة القكم " كبادرة سياسية رهدف إىل إررار وضع مع� , أي سسطة ررابية

ـــة ؛ ـــة الرراب ـــل م�رس ـــ  أم ـــسطة م ـــة , وس ـــربرات ررابي ـــا م ـــة بازاباره ـــدمها الدول ـــي رص ـــربرات الا  .389امل

إن هيةنة الدولة الررابية زىل كافة املنارات الثصافية والعسةية والةسفةية نعطيهـا القـ    ع مـنح لصـب لسشـطص أو 

رار , فإن الدولة رفاند أو رع� م�زات الوصانا زىل العصل والوزي كةؤسفة ررابية , ذلك . ولانةيذ هذا الص30رفضه ؛

أنهم هم وحدهم م  نعرف معنى القرنة وبا اكافبوه م  مدد رباا فهم م  نقدد الط� والرشـ , وال ننصصـهم غـ� 

زـىل الدولـة نةفـها ومـ  ثـم ركـون  سسطة رادزة وهو ما راةاع به الدولة , ولهذا كان ال بد مـ  االلاةـاف والهيةنـة

املطابصة ورشكيل مفم موحد له الق  الصةع واإلبادة لكل وزي ال نناةي إىل رصور ما هـو مقـدد سـسةاً , سـواة كـان 

دننياً أو رراثياً أو رارنطياً , م� نعني أن هذا الرفم هو م  نقدد لربة املايض والقارض, وألن ال مفاصبل دون موافصـة 

الرتامع؛ وزىل أثره ندلل الاعسيم أفمة ما ربل الةناة الكيل . بالطبع و  هذا الوضع ساطاةي الةسفـةة الفسف نكاةل 

  .القرة وال نابصى منها غ� مربرات مزنةة ال رثب  أمام االنةرار الةسفةي غ� املناةي لا� الوارع البرشي

لانبيـه إىل لطـورة االرتـاة   أحضـان م�زـة ال نعنيهـا ال نرمي " دنرندا " إىل اإلبعاد الصارم لسدولة , ولكنه نقـاول ا

اإلنفان ككائ  زارل له الق    الاةك�, بصدر ما نعنيها رنةيذ رغبارها ونوافزها النةفية. ولهذا نر. دنرندا أن لضـوع 

رس, فربـا الدولة لهذه الر�زة �نعها م  الدفاع ز  نةفها زندما راقر  الةسفةة الناردة ملوامهـة كـل مـا هـو مـ�

ركون املةامأة لسدولة زندما راوامه بالثورة املشقونة بصوالت الةسفةة الانونرنـة. ولهـذا , ومـ  أمـل املقافظـة زـىل 

روافن املعرفة , فإن م  وامب الدولة الاي رهدف إىل إبعاد سياساها العسةية ز  رأث� الصو. املناونة لهـا والاـي �كـ  



رية والظالمية املا ربل زسةية , أن ركوِّن الةالسةة وأن رعةل زىل روسيع مرال الاقسيل أن رنةو   حصل النزازات الوثو 

. وم  الطبيعي , و  حالة وصول الةعل الةسفةي إىل املرحسة النصدنـة املبـارشة 187الةسفةي دالل برامرها الاعسيةية 

ضد الدولة أو الصو. الطاصة الاي اساقوذت أن ال نصف مع الدولة ضد القصيصة , ففهام الةسفةة , وحا�ً , سااومه ع 

لةرتة معينة زىل سسطة الدولة , و  هذه القالة نربف الرانب املراوغ لسةشكسة النظرنـة واإلسـرتاريرية إذ مـ  الصـعب 

 .187دوماً معرفة أن  راةورع الدولة ؛

 

 

 

 :خالصة

هنيـة الشـاذة �كـ  بـل و  الاالـب أن إن م�زة الفسطة املهيةنة وملصالقهم الذارية والشطصية املنعكفـة زـ  الذ

ناقركوا ضد الدولة نةفها إىل درمة الاهدند باإلفاحـة الكسيـة. وإىل أن نـام ذلـك ركـون الدولـة مرـرد لعبـة ووامهـة 

ضعيةة أمام ررسيات الر�زة , وم  ثم , �اد الكب  والصةع والقرمان إىل كافـة املؤسفـات , فبايـا  الدولـة الصونـة 

دور م  فكر ظالمي ولطورره زىل املراةع والوط  , نفصط الكل رق  رحةة الر�زة. لهذا فإن دنرندا والوازية ملا ن

ال نر. الاطسص م  ومود الدولة , بل زىل العك  , فومودها   غانة األهةية إذ بها ومعها �ك  ع الاقـرر مـ  رـو. 

اساها الطاصة بالعسم والةسفةة. فعالرانا بالدولة لاصة رروم زرب سيطررها زىل أمهزة الدولة   مرحسة معينة رقرنر سي

. فالدولة م  ثار الةسفةة .. إنها بناة اما�زي ثصا  فسفـةي , 199, وزىل زك  ما نُعاصد ليف  بفيطة وال واضقة ؛

 وزصالنياها املاكونة م  مصوالت هذه العنارص تثل أرو. وسيسة ع ملناهضة رو. أو مصالح الطبصـة الاـي رفـاةيد مـ 

. بل املطسـو  هـو دزـم ومودهـا 199النززة الاررنبية أو م  الةوىض الفياسية , وبذلك فنق  ال نرند الاطيل زنها ؛

دون الاطيل ز  نصدها وذلك لسكشف ز  الثارات الاي رقاول الر�زات رقونل مهةاها م  لدمـة األمـة إىل لدمـة 

يسية ماركفية أو غ� ماركفـية أو زةومـاً ــكل الدولـة مصالح وأندنولوميات لاصة سواة �ينية كان  أم نفارنة هيا

. 199الصائم اآلن   ما نُفةى بالعال الثال  , كسها , ع مطالبة بالطضوع لسةفاةلة " النظرنـة " ولسطسطسـة " العةسيـة " ؛

 ......... .وهذا ما نرب زىل املهاة� بالةسفةة الصيام به


