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 1ما الفلسفة؟
 ليكس غتاريف  و جيل دولوز 

 2مجال نعيمد. ترمجة 
 

 
 مسّطح احملايثة. ،الصديق واحلكيم ،األمثول ،األفهوم ،الفلسفةمجال نعيم،  ،دولوزجيل  :مفردات مفتاحّية

 
 

 مقّدمة بقلم المترجم
فو  دولووز الويي ألّ  ماا الفلسافة؟اب موة تتووهوو مددّ  ،يف أثر دولووز الفلسوفيّ  أساسيّ  ة لنصّ يف ما يلي ترمجة عن الفرنسيّ 

 اإلضووا ع علوو  توولّ وبإمكانو   ،مااا الفلساافة؟خيتصور تتوواب  اف جوود  مكثّوو فلسوفيّ  لوويكس غتواري. وهووو نووصّ ف   مو  دووديد 
ووور هووويا الووونصّ أثووور دولووووز الوووا تووواه يصووودرها دولووووز  Chimèresة ة الفصوووليّ يف اجمللّووو ابتوقيووو  دولووووز منفووورد   . وقووود نر  

وقود  .ماا الفلسافة؟مون دودور  ا، أي قبل ع رع أشوهر تدريب و1990ار من سنة ن، يف شهر أيّ وغتاري، يف عددها الثام
 .الكتاب مةمددّ ومّت حيف  يف  ،لاألوّ  يف النصّ  اما تاه موجود   أشرنا يف اهلامش إىل أهمّ 

 ملا يلي:  اوفد   ما الفلسفة؟ة يف إطار ترمجة يّ ني إىل العربت  قد تررجم مرّ  هيا النصّ  ومن اجلدير باليتر أهّ 
دار عويودا   بواريس:-)بووو  1الطبعوة  جوور  سوعد، ترمجوة ما ها  الفلسافة؟غتاري، فليكس و  دولوزجيل  .1

 .(1993ة، الدوليّ 
 1الطبعووة  ،مطوواص دوفدي وفريووق مرتوو  اإلووا  الدوووميّ  ، ترمجووةمااا هاا  الفلسافة؟غتوواري، فلويكس و جيول دولوووز  .2

 .(1997، العربّ  ثدايفّ واملرت  ال مرت  اإلوا  الدوميّ  باريس:-)بوو 
يف دراسوتنا الوا تانوت  وت  لنا إليو ع  ثالثوة  يف ضوو  موا توّدومورّ  ما الفلسافة؟إعادع ترمجة  بأس ا يفنرى ال وحنن 

 مووا مووتمّ  ، عنوود ترمجووة دولوووز، باألسوولوب الوويي يكتوو  بوو  بدوودر. وعلينووا أه مووتمّ 3"جيوول دولوووز و ديوود الفلسووفة" عنووواه
داخوول الل ووة .افووا. فاملضوونوه واألسوولوب يعنوواله  غريبووة   ن الفالسووفة الكبووار الوويين ابتوودعوا ل ووة  دولوووز موو ألهّ  باملضوونوه،

 ده.  األسلوب أه يعكس املضنوه وجيسّ وعلباملنطق .ات ، 

                                                 
1 (Paris: Editions De Minuit, 1991) ce que la philosophie?-Qu’estGuattari, F.  etDeleuze G. . 

 أستا. الفلسفة يف اجلامعة اللبنانّية. 2
 (.2009لعرّب، الدار البيضا : املرت  الثدايّف ا –)بوو   جيل دولوز وتجديد الفلسفةانظر، مجال نعيم،  3
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 السؤال اهكذا إذ   ،مةمقدّ 

فنراجو  البثو ، يف  .ا، عندما  ني ال ويووخة، وسواعة الكوالم عيني و ججال  إاّل  ما الفلسفة؟ا ال نستطي  طر  ساال ربّ 
ا . وتنّو1نو ع ل تسواما نلدينا  ساال نطرح  باضطراب مكتوم، يف منتصف الليل، عندما ال يعود وهوالواق ، جّد قليلة. 

جمووّردع،  مصووطنعة وجودّ  ، جودّ امتام وو و غووو مباشورعأملتويوة  جودّ  ف عون طرحوو ، لكون بطريدووةنطرحو ، يف السوابق، ون نتوقّوو
تواه لودينا رغبوة و . 3ن نكون قنووعني بوا يكفوي فونثن بو . 2ا مفتوننيا تنّ ب كل عابر أتثر مّ ا نعرض ، ونسيطر علي  وتنّ 
ودولنا إىل هويا املسوتوى قود ؛ ن نكون 4سولوبيف األ عوت متورين ا هوي إاّل ّنوعشت ال بالفلسفة، ون نكن نتسا ل ة لالقويّ 

هنوووواال حوووواال  متوووونح فيهووووا ف "ة حيووووا  مووووا الوووويي عنلتوووو  طيلوووو": اأخووووو   دوووووليأه  املوووور  همكووووابإموووون الالأسوووولوب حيوووو  
  بووأواه نعنووة بووني احليوواع واملووو ، حيوو  نتنتّوو ،احمض وو اووجوب وو دع  سوويّ  ة  يّوو، بوول علوو  العكووس حرّ اأبوودي   اشووباب  ال ال وويووخةر 

 ،اتتسو  توورنر العزووزفدود  .6، تورنر، مونيو 5لوتيتياهاز العصور: تجي اخط  أج ا  اآللة لرتسل إىل املستدبل  تلّ   قفتتنسّ 
 حيااااا سا سااا ا تطبووو    عووون سووواال أخوووو. ورّبوووتوجيووو  الرسوووم علووو  طريوووق مدفووورع بوووال رجعوووة، ن تعووود تتنيّووو حوووقّ  ،أو انتووو ص

مواهبهوووا للعصووور الثالووو ، حيووو   ووو    ام لنوووا السووويننا أيض ووو. وتدووودّ امع ووو 7وبدايوووة األدب احلووودي  ،شااااتوبريا شووويووخة 
لكوونه هووو   قااد الكاةمااة ة. وتوويلك األموور يف الفلسووفة، فووإهّ السوواحرع يف الووريح العادووف ك  ث    بض ووك  ث  ض وو مووثال   يڤااا  إ

ملكووا  الوويهن حوودودها،  [  توواز توولّ فيوو ف] ،ورا ه اجلووريؤه عوون ف خلفووات لوون يتوقّووف متفلّوو، ومال وو8ف شوويووخةمال وو
 يف تتب  خالل مرحلة نضز .شديدع تها بعناية قد ثبّ  ةنطهيه احلدود نفسها الا تاه 

حانووووت السوووواعة بالنسووووبة إلينووووا لنسووووأل مووووا قوووود بسوووواطة  بكوووولّ فنصوووواب تهوووويا.  ال نسووووتطي  أه نطنووووح إىلحنوووون 
تكووين  الفلسوفة هوي فونّ  ،ن يت وّو  جووابعن فعول .لوك يف السوابق، وسوبق أه تواه لودينا  نافتوق   قد ون نكن  الفلسفة

                                                 
 املرتجم. ".ة  ل: "لكن  كن لنتائز  أه تكوه هامّ األوّ  ورد يف النصّ  1
اق فيها جيّ بسرعة جبناهلا من دوه أه حيدّ  حالنا يف .لك تثال من وقف أمام امرأع رائعة اجلنال فأقرّ  2  املرتجم.ويكت ف أسرار مجاهلا وخفاياه.  ،د 
 املرتجم. .أوان  بعد. ليا ن تكن اإلجابة تافية   إ. تّنا حناول التنّطح لساال ن حين 3
يف السابق مترين ا يف  "ما الفلسفة "معنّي، إ. يعنل األسلوب واملضنوه بنطق واحد. من هنا تانت اإلجابة عن ساال  يعّت األسلوب عن مضنوه فكريّ  4

يعكس  ،أسلوب. إ. ا-ه نعّت عن  بأسلوب جديد، هو أقرب إىل الالاألسلوب حي  ن نكن قد ودلنا بعد إىل انعطاف حاسم يف السستام، بإمكاننا أ
 .رتجماملال  يف السستام. وهيا ما حيصل أحيان ا لدى بعض أويل النعنة يف مرحلة ال يووخة. أو  وّ  الالأسلوب قف ع  

 املرتجم. .Le Titienبدل  Matisse لاألوّ  ورد يف النصّ  5
6 )aeghtMFondation Louis Prat (-préface de Jean, à Dubuffetde Cézanne , L’oeuvre ultimeCf. . 

7  : Larousse). (Paris ChateaubriandBarbéris,   ّال يووخة تدينة مستثيلة، هو تتاب ترت  ضّد حول ، تتاب سا س  "إه
 .د سلطة الكتابة وحدها"  تتاب األنداض ال املة حي  تتأتّ ال يووخة يف السلطة: إنّ 

 املرتجم.س هلنا، حي  يكت ف تنه قعر ا أعنق من قعرمها. ن وحس ، بل هو تتاب ماسّ ي الندد اآلخر  ليس تتاب ا مكنِّال  لكتاب   لكاةمة قد اإه  8



 3 

أه  اأيض وو توواه جيوو   [بوول]وحسوو ،  السوواال   اجلوووابر  زن توواه جيوو  أه يسووتمووا  لكوون و واخرتاعهووا ودوونعها.  1األفوواهيم
. توواه جيوو  أه نسووتطي  طرحوو  "بووني 2 لوويات ، شووروط  وجماهد سوواعة السوواال ومناسووبت ،  روفوو ، م وواهده وشوصوويّ حيوودّ 

، 3و  أو وثوق، أو بوج  العودّو تتثوّد، والودوول يف الوقوت نفسو ، إىل تلوك السواعة، بوني الكلو  والويئ أددقا " تب  
موا إ.ا  ما إ.ا أحسونتر الدوول وال  ال أعرف تاه .لك، لكّن ": فيها لو دنا ساعة  من الصديق. إمّ الا نرتاب فيها حّت 

األموور هووو   حووال، إهّ  ا مدنعووني، إ. علوو  أيّ ا الدووول أو تنّووأحسوونّ  اه تنّووإنووا يهووّم   قلّ . ونكت ووف أنّوو"تفايووة    انووتر مدنع ووت
 تيلك اآله.

ة هو تلوك ال وصويّ  4صديقالة تسهم يف تعريفها. وا  أفهوميّ األفاهيم، تنا سنرى .لك، حباجة إىل شوصيّ 
م  يدووودّ يف حووونية احلضووارا  حكناؤهوووا، بديّوووفدووود توواه لووودى  ،للفلسوووفة يونوووا ّ  5ت وووهد علووو  أدووليردوووال عنهوووا إّمووا الووا 

قوا علوو  مووو  اد  هووم الوويين د وو اإلغريووق. قوود يكوووه اد حكنووا  أتثوور تواضووع  هوواال  "األدوودقا " الوويين ليسوووا جموورّ  اإلغريوق
ب ووووكل  لكوموووا ال  همكووونّ ل، هووواال  الوووويين يبثثووووه عووون احلكنوووة، 6، أدووودقا  احلكنوووة، واسوووتبدلوه بالفالسوووفةاحلكووويم
فواحلكيم  ،يلسووف واحلكويم فورق يف الدرجوة فدوه، تنوا لوو تواه األمور يتعلوق بسول ملكون قود ال يوجود بوني الفو  7.8قاط 

 .اره. لدود ت وّو  احلكنوة تثوو  فّكووي األفهووم   ، يف حني خيرتص الفيلسووفر 9الصورععت ا ربّ ر العزوز اآل  من ال رق يفكّ 
لووديهم. هوول توواه الصووديق  اوخصود وو اإلغريووق لوودى ، حووّت الصووديقمعرفووة مووا يعنيوو  بكوواه أدووبح موون الصووع   ،وباملثوول

                                                 
احلديدة  ل إهّ بأفهوم بدال  من مفهوم. ليا،  كن الدو  onceptcا هو حصيلة للنعرفة. ليا ترمجنا تلنة ن ئ للنعرفة أتثر مّ األفهوم هو فعل تفكو، إنّ  مر  1

. من هنا  جديدع   ة حبصر املعىن، أي الا ترعىن ب اوه الفكر احملض، تعطي األشيا  حديدة  األفاهيم الفلسفيّ  ، ألهّ ة ال تد  خار  الدول الفلسفيّ الفلسفيّ 
 املرتجم. بولوجيا.تانت الفلسفة أنطولوجيا ال أنرتر 

 "،أين " "،مت "ة. ليا تأ  أسئلة وأمهلوا ساال املاهيّ  ،وا بساال احلدثني اليين اهتنّ ي يعود إىل الرواقيّ   اجلديد يف الفلسفة اليي و دولوز هنا إىل التوجّ  2
 ثاني ا. املرتجم. "ما هو "يف الطليعة، ويصبح ساال  "،حالة  يف أيّ " "،من "
 املرتجم. ة يعن بداية الليل، أي ال سق.تعبو بالفرنسيّ  3
 املرتجم. ة.ع واحملبّ الصداقة هنا  نل معىن املودّ  أيض ا، إ. إهّ  ة  نل معىن احل ّ إىل العربيّ  amiترمجة  إىل أهّ  أه ن و هنا من الضروريّ  4
أو قريبني من احلكنا . الفلسفة حمّبة احلكنة، لكّنها ليست  ،وإه تاه الفالسفة األوائل غربا  ،ةللفلسفة. فالفلسفة يونانيّ  حيسم دولوز األدل اليونا ّ  5

ح احملايثة(، ومسطّ  ،ةة األفهوميّ وال وصيّ  ،ة )األفهومة. وقد حّدد دولوز للفلسفة ثالثة شروط مبدئيّ ة عن احلكنة امل رقيّ حبكنة. ليا ختتلف الفلسفة اليونانيّ 
ة الدد ة. ليا أنتزت هيه   ال رقيّ هيه ال روط ن تكن توجد يف اجملتنعا وتبادل اآلرا (. و من الواضح أهّ  ،واحملايثة ،ة )الصداقةوثالثة شروط واقعيّ 
 املرتجم. .وليس فلسفة   اجملتنعا  حكنة  

ل أو رجال السياسة؛ أّما الفلسفة فتنثّ  ،أو من ينوب عنها من رجال الدين ،الفيلسوف دديق احلكنة وليس حكين ا. احلكنة شأه من شاوه اآلهلة 6
 .ات . املرتجم. ها حبدّ طرحر  فيها الصواب واخلطأ بددر ما يهمّ  وجها  نظر ال يهمّ 

 املرتجم. . لدى اإلغريق وخصود ا لديهم"حّت  ’الصديق‘رين تسا لوا عّنا تاه يعني  قليال  من املفكّ  ل: "وم  .لك فإهّ األوّ  ورد أيض ا يف النصّ  7
8 .(Gallimard), p. 235 De la tyrannieA. Kojéve, “Tyrannie et sagesse”, in L. Strauss,  
ة الدد ة. وهو خيتلف عن التفكو عت ستعارع واجملاز واألساطو واألمثال. وهيا ما تتني   ب  احلكنة ال رقيّ ر" باستعنال  لالالتفكو من خالل "الصو   يتنيّ  9

 املرتجم. درف. األفهوم اليي هو تفكو عدال ّ 
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ار املواهر فالنّزو ،مو  اخل و  ارهو حال النّزو اما، تن ا، وإمكان  يّ من اليوق املادّ  اة الدديرع، نوع  من احلنينيّ  انوع  يعن 
ن يعود يعون  ،تنوا  هور يف الفلسوفة  ،الصوديق ألهّ    دديق اخل    السواال مهومّ ع، إنّ خ   بالدوّ [ هو اار  بودف  نّ ]

ووة  حيّوو الفكوور نفسوو ، مدولووة  مكواه إل ا، شوورط  يف الفكوور اجّواني وو ا، بول حضووور  اأمبوي وو اأو  رف وو ال  ث  ، م ووبرّانيّووة   ة  شوصويّ   ا، ومعي  
، 3"ةعو وضأو"، بو"تياه"وبوبالصديق اليي ن يعد علو  دولة بو،خر، بول  ة  قويّ  ضربة   ،سفةل اإلغريق، م  الفلن   ير  1.2اجماو ز  
 احلديدوووة دوووديقر أو األفهووووم،  احلوووقّ  ، وأتثووور مووون .لوووك دوووديق احلكنوووة، دوووديقر أفالطووووهدوووال[ دوووديق ]ير  .4"ةماهيّ "وبووو

، واحوودع   قلووق، ال يصووند حلظووة  أو  هووا غووو قابوول للثيوواع، اعتبوواطيّ يّ الفيلسوووف خبووو باألفوواهيم، يعوورف أف .اهلل ودووديقر 
 .ار  أو خط   اد  وإه تاه مدل   د الصن  وي هد عل  إبداص،ها عل  العكس جيّ وأيّ 

، ألويس هوو بواألحرى 5اأو عاشود   ملنارسوة الفكور  ا، أو شورط  ة  أفهوميّ  ة  ما.ا يعن الصديق عندما يصبح شوصيّ 
نوا اسوتبعدناه مون أنّ  اننّو قود ا تنّوالويي   اآلخورمو   ة  يّوحيو   يف الفكور، دولة  ل الصوديق مون جديود، حوّت دخ    ألون يرواعاشد  

و تواه الفيلسووف دوديق احلكنوة أ  إه  نّوجخر غو الصوديق أو العاشوق  أل اشوص   االفكر احملض  أوليس املدصود أيض  
 اصوديق أيض ويكووه ال قد ،امن امتالتها بالفعل  إ.   ع بدال  ب منها بالدوّ إىل التدرّ  ا  يسع  جاهد  نّ ألعاشدها، أليس هيا 

قود الويي يدو  عليو  الطلو ، ولويس ال ووص الثالو  الويي  ال وي هوو    دوديد ، وما يردال عنو  إنّو6[اخلاط الطامح ]
وو  ة  وواه املنووافس بدوودر مووا  توووي علوو  نوو وص ع ووديّ  توووي الصووداقة علوو  ريبووة تنافسوويّ  دوودف  ايصووبح علوو  العكووس منافس 

 مهوا (. ة، يصبح الصديداه مثل اخلاط  واملنوافس )لكون مون  يّ املاهيّ  الصداقة حنو اه موضوص الرغبة. وعندما تستدير 
جمتنعووا  أدوودقا  أو تومووا تّونووت   ،فووق موو  إسووهام املوودهيتّ  ايوناني وو اتبوودو الفلسووفة شوويئ   ،وبنووا   علوو  هوويه السوونة األوىل

                                                 
 املرتجم. ل أيض ا: "وعنصر ا من ئ ا للفكر".األوّ  ورد يف النصّ  1
الكلنة تانت  النظر عن موضوص املعرفة. وقد ابتدص تنه هيا األفهوم م  أهّ  ب ضّ  ،ة للفكر با هو تيلكأو املبدئيّ  ،ةليّ ب  أو الد   ،ةاجملاو ز ال روط اجلوانيّ ل  ثّ  2

، أو الواقعيّ  . يد  اجملاوز يف مدابل األمبويّ ستعنالا تانت نادرع االمن لفظ املفارق أو املتعايل، تنا أمّ  قبل  يف الدروه الوسط ، لكّنها تانت قريبة   موجودع  
ساال الوجود يف الفلسفة  . ليا ندول إهّ ، ما هو أمبويّ ، وفنل ما هو واقعيّ الفلسفة با هو جماوز، با هو مبدئيّ  بيننا يد  املفارق يف مدابل احملاي . فتمّ 

  الندد إىل بنية اجملاوز لدي ، إىل املستوى اجملاوز يف فلسفت . وقد ة، لكن بإمكاننا أه نوجّ يّ . من هنا ال  ركن معارضة الفيلسوف بأمثلة أمبو هو ساال ثانويّ 
ن اٍم هل رم  ق ا}الكرمي، ما يلي:  يف الدرجه األعرافمن سورع  138جا  يف اآلية  ر  ف أ تو و ا ع ل   قو و ٍم يو ع كرفروه  ع ل   أ د  ر ائ يل  ال ب ث  ع ل  و ج او ز ن ا ب ب ن  إ س  لروا ي ا مروس   اج 

م ب  ويدو لب  تنا هو احلال لدى تنه اليي تكّلم عل  احلدل اجملاو ز جياوز بنا إىل املوضوص ويتثكّ  فإهّ  ،. من هنا{ا ت ن ا هل رم  جهل  ٌة ق ال  إ ن كرم  قو و ٌم    ه لروه  ل ن ا إ هل   
 تظاهرا ، أم ا األشيا  ة أو اجملاوزع الا تن ئ املوضوص فال ترينا األشيا  إاّل ودفها بنية اليهن الدبليّ ي ال ماه واملكاه بوعل  حدس   ،ة احملضةاألفاهيم الفامهيّ 

م يف إبداص األفاهيم املن ئة بدورها اهات  وحماوره الا تتثكّ ها  الفكر وا ّ م عل  توجّ ة. ويتاب  دولوز تنه، فيتكلّ يف .افا فتبد  خار  دائرع املعرفة الب ريّ 
 نعرفة. املرتجم.لل
 .Objectitéبدال  من  Objectivitéل مصطلح األوّ  استعنل دولوز يف النصّ  3
 دديق أنا دديق بيار، دديق بولس، أو حّت ‘ا العبارع الا لطاملا استر هد هبا والا جي  ترمجتها بو عن  حد  ل: "هيا ما تعّت األوّ  أضاف دولوز يف النصّ  4

 جم.املرت  ".’أفالطوه الفيلسوف
 املرتجم. حببي . amant ترمجةهنا أيض ا تصّح  5
 املرتجم. ي إىل طل  اليد من احملبوب.ن املوّدع الا تادّ ا تتضنّ هنا باخلاط  ألمّ  prétendant تلنةترمجنا   6
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 [خواطبوهطواحموه ]يتدابول ة، حيو  واحد منها، دال  تنافسيّ  ويف تلّ  ،د  فينا بينهاتوما أتّ   اأيض  متساوين، لكن 
يف الصوديق   يف الفكر اليي قود ال جيود شورط حّت ، يف األلعاب واحملاتم والدضا  والسياسة، و امليادين، يف احل ّ  يف تلّ 

 (. تنوووافسر l’amphisbetesis االمشاااادّ وفووو  أفالطووووه بووووحسووو ، بووول يف اخلاطووو  واملنوووافس )الوووديالكتيك الووويي يعرّ 
. ة وتنوووافس اخلووواطبني. وعلووو  الصوووداقة أه توفّوووق بوووني تنوووال املاهيّووو1غووووهاآل ،نوووةى معنّ قوووو   األحووورار هوووو ألعوووابر  الرجوووال

  اجد   تبوع    ة  أوليست هيه مهنّ 
ة يف شوصوويّ ال واملتثوورّ  ال ووديدوجودهووا  الصووديق والعاشووق والطووامح واملنووافس هووم تعّينووا  جموواوزع ال تفدوود هلوويا

 ينيرين الدالئووول الوووريس بالن وووو، الووويي ينتسووو  إىل املفّكوووا . واآله، عنووودما يسوووتعيد موووو ع شوصووويّ أو يف عووودّ  ،بعينهوووا
أال  تووويلك،  هووووة ل ووروط الفكووور بووا عتبووار ملعوووىن تلنوووة "دووديق" يف الفلسوووفة، هوويه املسوووألة الداخليّووووه بإعوووادع االيهتّنوو

غريوق هويه نتنوا  إىل اإلا  قليلوة االاألتثر ندا  ، شوصويّ  املفك رإىل داخل  جديدع   ة  فهوميّ أ  اشوصيّ  ايدخل هو أيض  
 ،2ة ا  الدبليّوة مرفوعوة إىل مسوتوى امليّوحيّو قئوهوا حنوو عال  بكارثوة  رّ مورّ  تانوت قودتنوا لوو    من مكاه جخر وجتية   ع،املرّ 

يق بوني األدودقا  يبوّدل الصوداقة نفسوها إىل فكور األفهووم بوا هوو ريبوة ودوت مسار، نوص من التع ، نووص مون الضو ت يو
وو ا، وهلوويا تلعو  دور  اة غوو م لدووة أبوود  ا  األفهوميّوويّ الئثووة ال وصوو إهّ  .3المتناهيواه  الفووا؛ر الفلسووفة أو  وّ يف تطوووّ  امهن 

 .ادع سلف  املعدّ  عها من دوه اخت اهلا إىل وحدع الفيلسوف اليونا ّ وعلينا أه نفهم تنوّ 
األفووواهيم  لي وووكت د فووونّ الفلسوووفة ليسوووت جمووورّ  : هووويا يعووون أهّ 4ع  أفهووووم بوووالدوّ األفهووووم، إنّووو الفيلسووووف دوووديقر 
ة، ب ووكل أتثوور دقّوو ،الفلسووفةزووا . أو منت  واتت ووافا   األفوواهيم ليسووت بالضوورورع أشووكاال   واخرتاعهووا، أو دوونعها، ألهّ 

 فعووولر حييووول  أ و الة  هووول يصوووبح الصوووديقر دوووديق  إبداعاتووو  اخلاّدوووفاألفووواهيم.  إبوووداصالووويي يدووووم علووو   5هوووي الفووورص املعوووريفّ 
وو إبووداصه  دص ودوونو  ب وواألفهوووم إىل قوودرع الصووديق يف وحوودع امل . .لووك أله  ، هوويا هووو موضوووص الفلسووفةاأفوواهيم جديوودع دائن 

ة رع والصوالحيّ ع، أو لديو  الدودالويي  تلكو  بوالدوّ  إىل الفيلسوف با هو .لك ال وصر    يو ر ج ر فإنّ  بدصأه ير  جي  األفهوم  
ووير  سوووا والفنوووه، مووا دام الفوونّ اإلبووداص يدووال بوواألحرى عوون احمل عوورتاض ]علوو  .لووك[ بووأهّ  كوون اال علوو  .لووك. وال د  وج 

                                                 
1 ، يل هيه اجلوان  وقد أوىل ديتياه وفوناه عناية خاّدة بتثل  ,IV,République des LacédémoniensXénophon ,  .5 انظر، مثال 

 من املدينة.
 املرتجم. ا.ة والفظائ  الا مّر  هبا أوروبّ  اما  الصداقة بعد احلروب الدمويّ يبد  الفيلسوف دديق احلكنة، لكن تت ّو  2
 ،انظر ،حول عالقة الصداقة بإمكاه التفكو يف العان احلدي  3

M. Blanchot, l’amitié et l’entretien infini : le dialogue des deux fatigués (Paris : Gallimard, 

1971); et D. Mascolo, Autour d’un effort de mémoire (Paris : Nadeau). 
ل .  وتاه هيا الكتاب بثابة دنو حديديّ  فوةو.للفالسفة اليين قرأهم، السّينا لفوتو يف تتاب  اليي امّاه  ة  ليا أمكن لدولوز أه يرسم بورتريها  أفهوميّ  4

 املرتجم.
نظر ا للتنيي  احلادل بني  تنا ورد لدى ابن خلدوه، تثو التباس ا يف هيا النصّ   ،املعريفّ  ترمجتها بالفنّ  ألهّ  بالفرص املعريفّ  disciplineفضلنا ترمجة  5

 املرتجم. والعلم. من الفنّ  الفلسفة وتلّ 
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، والفلسوووفا  هوووي، حديدوووة  العلووووم والفنووووه حساسوووا ". إ" اة هوووي أيض وووة، وموووا داموووت األفووواهيم الفلسوووفيّ تيانوووا  روحيّووو
 جوواه ع  ال تنتظرنووا األفوواهيم فإىل الفلسووفة وحوودها إبووداصر األفوواهيم بوواملعىن الوودقيق.  ود  يعوومبدعووٌة ب ووكل متسوواٍو، موو  أنّوو

بودص، وهوي ليسوت صن ، أو باألحرى تر رتص، أه تر ة. وليس هناال من اما  لألفاهيم. فهي جي  أه ختر ام اماويّ ، تأجر اسلف  
ل يكتفووه بتدب و اعلو  الفالسوفة أه ال يعوودو " ة الفلسفة عندما تت :د نيت   مهنّ دوه توقي  من يبدعها. جدّ من  اشيئ  

يبوودأوا بصوونعها وإبووداعها وطرحهووا وإقنوواص الب وور بوواللزو   بوول أه ،حسوو و األفوواهيم الووا تعطوو  هلووم لتنظيفهووا وتلنيعهووا 
  مووا إعزووازيّ موون عووان   ة جتيووةعطيووة إعزازيّووق األموور بأر  اآله وباإلمجووال، بأفاهينوو  تنووا لووو تعلّووحووّت  ،واحوود إليهووا. يثووق توولّ 
 ."بالدرجة .افا

ن يبودعها بنفسو   موا داممون األفواهيم  يبوةا ر ّ و، وعلو  الفيلسووف أه يرتواب أبال وكّ  لكن جي  استبدال الثدة
لكون جيو  ، 2األماثيولل جيو  تأّموتواه    وتواه يدوول بأنّو .1، م  أنّو  علّوم عكوس .لوك(اد  )تاه أفالطوه يعلم .لك جيّ 

 ، ن يبدص أفاهين  ايبدص أفهوم     نإنّ  ما قينة فيلسوف  كن أه يدال عن . األمثولإبداص أفهوم  ال  أوّ 
ا هويا  لوو اعتدود  أّمو، حوّت وال توادوال   اوال تفّكور   ال  ا ليسوت توأمّ إّمو ،لسوفةعليو  الف ما ليست نرى عل  األقلّ 

ة، واالختبوا  خلوف أوهامو  اخلاّدوعلو  توليود  معوريفّ فورص  أخرى، بسب  من مدودرع تولّ  ال ]األمر[ تارع  ا، و.]األمر[ تارع  
ة يف إبوداص أفاهينهوا ا  نفسروها بوا هوي مرئيّوال  هوي األشويالتأمّ  ألهّ  ،3ال  تأمّ  ليست]هليه ال اية[.  ايص    خصّ ضباب يبثّ 

م الكثوو إىل نوا ندودّ نعتدود بأنّ  .شوي  تواه أيّ  يفبو  حاجوة إىل الفلسوفة ليتفّكور ليس  اأحد   ألهّ  4ار  ليست تفكّ و  ة.اخلادّ 
قووه  ا هووم توويلك ن ينتظوورواني بووالرياضوويّ  شووي ، ألهّ  لّ نووا نسووث  منهووا توولكنّ ر، التفّكوو الفلسووفة عنوودما نعوول منهووا فوونّ 

هوو  سوفة  فال عندئويم يصوووه الرسوم أو املوسويد ؛ والدوول إّمو يفر[ ني ]للتفّكوانالرياضيا ، وال الفنّ  يفر للتفكّ  الفلسفة
الوويي  5أخووو يف التوادوول إملزوو . وال  وود الفلسووفة أيّ رهم ينتنووي إىل ]جمووال[ إبووداعهم اخلووا ّ ئة، مووا دام تفّكووم حووة سوويّ 

أدىن قوه ة بوني أدودقا  ن تنوت  ة غربيّودراطيّود  حمادثوةفكورع ولويس إلبوداص أفهووم. ف توافوقداص إلب را   ج ع إاّل بالدوّ  جلاعال ير 

                                                 
1 

Nietzche, Posthumes 1884 – 1885, Œuvres philosophiques Xl (Gallimard), p. 215-16 (sur "l’art 

de la méfiance"). 
 . وهيا األمر أساسيّ بأمثويلّ  Idéelشتداق فنرتجم  كن اال ،. وبالتايلالعربّ  ل ال ائعة يف التدليد الفلسفيّ بأماثيل بدال  من مرثر   Idéesترمجة ا تصحّ ربّ  2

 م.املرتج. Différence et Répétition سالفرق والتكرايف تتاب 
 من خالل األفاهيم الا تبدعها واملسألة اجلديدع الا تطرحها. جديدع   ا تعطي األشيا  حديدة  ال فدف الفلسفة إىل الدبض عل  حديدة األشيا ، م  أمّ  3

 املرتجم.
 .أو الفّنّ  ط ا تابع ا للن اط العلنيّ ة الفلسفة يف التفكو يف اختصادا  قائنة مثل العلوم والفنوه. فهي ن اط منت  وليست ن اال حيصر دولوز مهنّ  4

 املرتجم.
ال جمال في  إلجرا  تسويا  تنا هو احلال بني اآلرا . ليا يأ  النداش  ا تعّت عن فكر ضروريّ بطبيعتها، ألمّ  ة  فلسفة، وجهة نظر عدوانيّ  ل الفلسفة، تلّ متثّ  5
 املرتجم. من شروط قيام الفلسفة، لكّن  ليس شرط ا جماوز ا. ط واقعيّ ا. فتبادل اآلرا  شر ر ا جد  ا وإّما متأخّ م ا جد  ا متددّ إمّ 
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قاسوية،  ، وخيضوعوما ملعاجلوة جودّ اتوانوا يرتوابوه منهوا تثوو    هواال  ، لكونّ اإلغريوقا مون أتوت ]هويه الفكورع[ رّبووقد أفهوم؛ 
 رعلوووويي يعلووووو أرض معرتووووة اآلرا  املتنافسووووة واملوووودمّ السوووواخر او ه األفهوووووم بوووواألحرى تالعصووووفور املنوووواجي نفسوووو  احبيوووو  توووو

يم هلوويه األفعووال أو عليهووا أه تبوودص أفوواه ر وال تتوادوول، موو  أهّ ال تتفّكووو ل الفلسووفة )ضوويوف املأدبووة السووكارى(. ال تتأّموو
الفووروص  تولّ ة[ يف  ]أفكوار عاّمو ا يّوتلّ ، بول جال  لتكووين  ة  معرفيّو االتفّكور والتوادول ليسوت فروع وو ل التأّموف نفعواال .اال

يف حلنهوووا  اين عتفنوووا الفلسوووفة سوووابد  ني اللوووي  ر، مهوووا بثابوووة الوووومه  ا [ التفّكووويّووو]تلّ  ل، ومووون  ّ التأّمووو ا يّوووتلّ   ة. إهّ املعرفيّووو
م نفسووها  تدوودّ  وهوويف الفلسووفة أتثوور ، وال تت وورّ ة(ة الياتيّووة واملثاليّووة املوضوووعيّ ة )املثاليّووة الفووروص املعرفيّووللسوويطرع علوو  بديّوو

 ة)املثاليّووو ووسوووائل اإلعوووالم ة لألسوووواقرع خياليّووون قواعووود سووويطالتوادووول الوووا قووود توووامّ  ا يّوووتلّ وترتوووّد إىل   ،جديووودعتأثينوووا 
ووو اخاد ووو افلسوووفي   ابوووداع  إفريووود، واألفهووووم بودوووف   إبوووداص (. تووولّ ةالبي يويّووو  ل للفلسوووفة هوووو أهّ املبووودأ األوّ ف. اهوووو فووورادع دائن 
 .ه تر ر أ، وعليها نفسها اال ت ر  شيئ   ا يّ الكلّ 

– مون شوي  بوديهيّ  ف تنوا لوو ن يكون هنواالأه يتصورّ  –م التفكووأه يوتعلّ –أه يعرف اإلنساه نفسو  بنفسو  
، وإه تانوت ة  أه يندهش من أّه الكائن يكوه، تعي نا  الفلسفة هويه وغوهوا الكثوو ت وّكل مواقوف مهّنو –أه يندهش

ة.  موون وجهوة نظوور تربويّوو، حووّت ادقيد و اوال ن وواط   ،اد  جيّوو ا ديود   اد  حموودّ  ان وو اال   فهووا ال تالّواملودى الطويوول، لكنّ  علوو  ة  ملّو
. ولويس هنواال مون تعوارض بوني ا كون اعتبواره حاام و "املعرفوة بأفواهيم حمضوة" ،تعريف الفلسوفة التوايل وعل  العكس، فإهّ 

 الوون تعرفوووا شوويئ   ،للدوورار النيت ووويّ  اوفد وو ، املنكنووة أو احلوودا. ألنّوو املعرفووة بأفوواهيم ]واملعرفووة[ ببنووا  األفوواهيم يف التزربووة
 هووا، لكنّ اال ختووتله هبوو ّيةأرضوو، 2ححدوول، مسووطّ  ،هبووا نوهووا يف حوودا خووا ّ ببعووىن أه ت ال  أوّ  ،1باألفوواهيم مووا ن تبوودعوها

 ا  وجوود  يوح يعطعلو  مسوطّ  إبوداص أه يكووه بنوا    مون تولّ   تتطلّوة البنائيّوفا  الوا  رثهوا. وال وصويّ  3 تضن رشينافا
موون جوورّا  .لووك مسووألة اسووتودام الفلسووفة أو فتتعووّدل مووا.  افعلنووا شوويئ  قوود . أه نبوودص أفوواهيم نكوووه، علوو  األقوول، مسوتدال  

  فا )تضّر بن (. مضرّ منفعتها، أو حّت 
أنوووواص األفووواهيم  ني وهوووو يووورى املواجهوووة بوووني تووولّ  الرجووول العزووووز املهلوسوووت  رتاتم تثوووو مووون املسوووائل أموووام عيووون  تووو
يتووووو رسووووطو، توججوووووهر أ ؛عووووة وتبدوووو  ]تووويلك[موقّ  ال  هووووي أوّ ة لسوووفيّ األفوووواهيم الففة. ا  األفهوميّووووة وال وصوووويّ الفلسوووفيّ 

تلنوة غوو   اأيض و  يتطلّو هابعضو غوو أهّ  ، وغوهوا.ع شويلن  ود وموة برغسووهتنه ، قوّ   ديكار ، مونادع اليبنتس، شرط
ة تنضووح عاديّوو اآلخوور بكلنووة شووائعة جوودّ  هاتفووي بعضووإليهووا، بيننووا يكعليهووا أه ت ووو  ،أو دووادمة   ة  بريّووبر  اة، وأحيان ووعاديّوو

 ااآلخور ألفا  وبعض تلنوا  مهزوورع، والوبعض الول ة. يتوّسو.ه غوو فلسوفيّ يدع حبيو  ال تودرتها أر بع بن نا  متوافدة جدّ 

                                                 
 املرتجم. ا".ل ما يلي: "التفلسف، هو إبداص األفاهيم. إ. ا الفالسفة الكبار نادروه جد  األوّ  ورد يف النصّ  1
ح   الفلسفة ت ييد مسطّ ة للفلسفة. تتطلّ  الالفلسفيّ حّت  ة أوة قبل الفلسفيّ لدى الفيلسوف، بثابة اخللفيّ  ح الفلسفة هو بثابة احلدا األساسيّ مسطّ  2

 املرتجم. مفارقة أو ندص. ح احملايثة ألنّ  ال يسنح بأيّ ح مسطّ وإبداص أفاهيم. وقد اّم  دولوز هيا املسطّ 
 . احملّرر.أّول ما خير  من البيورأي  3
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 ة. جيوو  أه يوجوود يف توولّ ى حمووض فلسووفيّ ألعوواب قووو  بودووف  شووتداق اال ؛ة شووب  جمنونووةيّ قدااشووتلتنووارين  ، خاضووعة  كوورع  مبت
 افلسووفي   ا.وق وو  يتطلّوو تعنيوود األفهووومف هلوويه الكلنووا  والختيارهووا تعنصوور ]موون عنادوور[ األسوولوب. غريبووة   لووة ضوورورع  حا

 احنوي و ا، بول ترتيب وة هبوا[]خاّدود مفوردا  ، ولويس جمورّ 1ةللفلسوف ل يف الل وة ل وة  أو بوالتلنيح، وي وكّ  ،يعنول بعنوف اخاد  
، هلوووا طريدتهوووا يف ومنثوتوووة   عوووة  ، موقّ خوووة  يم، واحلالوووة هووويه، وإه تانوووت مارّ يرقووو  إىل السوووامي أو إىل مجوووال عظووويم. األفووواه

، اأيض وو ، رافيوواوج اتعطووي الفلسووفة تارخي ووسووتبدال والتثووّول الووا االو د البدووا ، ألجوول .لووك فهووي ختضوو  ملدتضوويا  التزوودّ 
 نف األفوواهيم عوو تتوقّوو، لكوون خووار  ال موواه. إ.ا ناهأواه ومطوور ، لكوون يف ال موواه، و ضووي فووظ توولّ حيوو  حير  ،نيمضووطرب  
إىل العلووم، وبالنسوبة إىل الفنووه الوا ال  هول األمور هوو نفسو  بالنسوبةو وحدع تبد  للفلسوفا    سنسأل أيّ نا فإنّ الت ّو، 

 الألفواهيم، سنسوأل طبع و هويا اإلبوداص املسوتنرّ هي   إ.ا تانت الفلسفة تعنل بوساطة أفاهيم  وما.ا عن تارخيها اخلا ّ 
الووا ليسووت بأفوواهيم، والووا تعووود إىل  األخوورى ةيّووعابداإل ماثيوولاأل الكوون عووالم  تدوووم أيض وو، فلسووفيّ  "مثولأ"ومووا األفهوووم توو

ص ة إبودا ثصوريّ ف. وفينا بينها ع م  الفلسفةة املت وّ ة، ودالفا اخلادّ ودوورفا اخلادّ  اخلا ّ العلوم والفنوه، وهلا تارخيها 
واإلبووداص، امتيوواز، مووا دام هنوواال طوورق أخوورى للتفكووو  تفووّوق، أيّ  طيهووا أيّ ال تع هووا، لكنّ اللفلسووفة دور  تضوونن األفوواهيم 

ث ل وليس هلا أه متّر باألفاهيم، مثول الفكور العلنويّ  ،2ةوأواط أخرى لألم  إىل مسوألة معرفوة موا اجلودوى مون  ا. وسونعود دائن 
  إبووداص األفوواهيم، أفوواهيم جديوودع ن  جيوو :الفوونّ  أو يتنوواي  موون الن وواط العلنوويّ ]ن وواط[ ن وواط إبووداص األفوواهيم، بووا هووو 

وو عظنووة الفلسووفة هووي بالضووبه يف  اجلووواب الوويي يدووول إهّ  اسووتودام  ن  نعنوول  إهّ  ضوورورع، وأليّ  ، بنووا   علوو  أيّ ادائن 
ق بوووو  مسوووألة تتعلّووو قوووهّ  يكووون لوووديناحوووال، ن   ال وووّباه. علووو  أيّ ي حوووّت عووودم جووودواها ل وووي  هوووو دالل ن يعووود يسووولّ 

اتيم، يف حوني سوم اآله علو  إفوالا السنوتكلّ نوا وإنّ . تواهفو ، ومتعبالنّ  تاعود  اه ثرثرتواهاتوهفز الفلسوفة: تافي يدا أو  او امل  
ة الا تدووم بويلك العنليّ  أه ما ت ّو هو أفهوم السستام وحس . وإ.ا تاه هناال من مطر  وزماه إلبداص األفاهيم، فإهّ 

 .3جخر ا لو أعطيناها اام  نها حّت   م، أو قد ال تتنيّ فلسفة   ا  دائن  ستسنّ 
إ.ا   فالفلسوفة افسوني.م مون دوه منالصديق ]احملوّ [ أو العاشوق ]احلبيو [ تواطو  ال يتدودّ  نعلم م  .لك أهّ 

ا  أو الودول، متاطوريّواملدينوة، علو  خوالف اإل ، فهويا ألهّ اد  مثلنا نريد التعبو عن .لوك جيّو غريديّ إأدل  ا منتاه هل
ضو  الثابوت   الو ]أي[ مجاعوة الرجوال األحورار بوا هوم متنافسووه )مواطنووه(. إنّو ؛ن  األددقا اآلغوه تداعدع جملتخترتص 

فهوووو يلتدووي بالضووورورع منافسوووني، حبيوو  جيووو  أه نسوووتطي  موووواطن إىل شووي  موووا،  طنووح تووولّ  إه ؛أفالطووووهالوويي يصوووف  

                                                 
 ة داخل الل ة .افا، ال من حي  املفردا  وحس ، بل من حي  الرتتي  النثويّ يّ فيلسوف، من خالل الفلسفة، إىل ابتداص ل ة غريبة أو أجنب يرمي تلّ  1

 ت  وحس ، بل ويف ل ت  أيض ا. املرتجم.الفيلسوف ليس غريب ا يف أمّ  أيض ا. ليا بإمكاننا الدول إهّ 
 املرتجم. .ة  ال عامّ  ل أفكار ا فريدع  أي إلبداص األماثيل الا متثّ  2
ة ة إبداص األفاهيم، لكن ما دامت املهنّ جخر، قد يدوم ب كل أفضل برهنّ  فرص معريفّ  ي الفلسفةر بطيبة خاطر الساحة إىل أيّ "قد ختلّ  ل:األوّ  ورد يف النصّ  3

 املرتجم. ، دائن ا فلسفة".  أيض ا فلسفة  ا تسنّ ، فإمّ قائنة  
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اب ودووان  اهلياتوول احلطّووو    يصووطدم حبووارا ال ابووةار إىل اخل وو ، لكنّووة الطنوحووا . يطنووح النّزوواحلكووم علوو  م ووروعيّ 
فهنووواال العديووود مووون  ق األمووور بالعنايوووة بالب ووور،. وإ.ا تعلّووو"[ اخل ووو أنوووا، أنوووا دوووديق ]حمووو ّ "ة[ الووويين يدولووووه: ]اخل وووبيّ 
يووو  واحلايوووك الووويي يرلبسووو ، والطبيووو  الووويي يداويووو ،   الووويي ي يّ موه أنفسوووهم تصوووديق ل نسووواه، الفووواّل يدووودّ  الطووواحمني

موا، فلويس األمور   ادة نوع وهيه احلاال  يوتّم رغوم .لوك يف دائورع ضويّ  ا ، يف تلّ دطفتاه اال  وإ.ا. 1واحملارب اليي حيني 
ة تنوا يراهوا أفالطووه. ة األثينيّوشي ، يف الد دراطيّ  شوص تاه أه يطنح إىل أيّ  تيلك يف السياسة حي   كن أليّ 

هويه  ،ة الطنوحوا كوم بفضولها علو  دووابيّ من هنا وجوب إعادع التنظيم يف نظر أفالطوه، حبي  تربدص املرات  الوا حير 
، هوو أنوا، أنوا الفيلسووف احلديدويّ ": أنوواص الطواحمني يدولووه تولّ    هنا، ألن نلد ة. لكن حّت هي األماثيل تأفاهيم فلسفيّ 
ه يتنازعواه أشوال  احلكويم ا، اللوي  يبل  التنافس .روت  م  تنافس الفيلسوف والسفسطائيّ و  " ةدديق احلكنة أو الصوابيّ 

وووب  ، واألفهووووم مووواحلديدووويّ  ال ائوووف مووونالصوووديق   لدووودمي، لكووون تيوووف ويّوووا  سووور  أفالطوووو ّ م  إنّووو ،  املت وووبِّ  والصوووديقن ال ِّ
 .واملأساويّ  اها بددرا  اهل يلّ إيّ  اد  ة م وِّ ا  األفهوميّ ر من ال وصيّ بالكامل، يكث

الوووا   علووووم اإلنسووواه ال  أوّ  ا موووا تانتووو هووويمووون املنافسوووني اجلووودد.  االتدوووت الفلسوووفة يف زمووواه لووويس ببعيووود عنّوووا تثوووو  
ر  أتثور فوأتثر لودعوفا إىل الفلسوفة تانوت قود تنّكو ها. لكون بوا أهّ تريد أه  ّل حملّ  علم االجتناص، اود  ، وخصتانت

هووو  مووا املدصوود مون هويه املسوألة. هول تواه املدصوود اد  نوا ن نعود نعورف جيّوفإنّ ، ا يّوالكلّ إبوداص األفواهيم، والتزوأ  إىل 
إبووداص لألفهوووم لصوواد علووم دقيووق عوون اإلنسوواه، أو علوو  العكووس  ويوول طبيعووة األفوواهيم لنزعوول منهووا  ي عوون توولّ ولّووالت

توواه دور    ّ  ة ة والروحيّووة التارخييّوووقواهووا احليّوو تووارع  أخوورى، تبوودعها ال ووعوبومفوواهيم عوون العووان  ،ة تووارع  را  مجاعيّووتصوووّ 
، أخورىإىل  حمنوةدود واجهوت الفلسوفة، مون ف. والتثليول املنطدويّ  النفسويّ   التثليولا ، أو حوّت لوجيا، واأللسنيّ و بستناإل

بلووو  العوووار موووداه  اوأخوووو   .يف أوقاتووو  األتثووور هووو ال  ا ختّيلووو  أفالطووووه نفسووو   مّووووبكثووو اوأتثووور شوووام   ،منافسوووني أتثووور وقاحوووة  
، علو   ةاملعرفيّو لتوادولافوروص  ]باختصار[ تولّ  التصنيم، والدعاية، ة، والتسويق وفنّ املعلوماتيّ   ستثو.ااألقص  عندما 

! حنووون أدووودقا  األفهووووم، وحنووون نضوووع  يف 2، حنووون الف ي امه وووةنيتنا، حنووون املبووودع  قضووويّ إنّووو": تلوووقاتلنوووة األفهووووم نفسوووها، و 
عون نووص موا مون  دود حفوظ التسوويق فكورع  فة. غنيّو مراجو  البثو إىل اآله  ،ة، أفهووم وم وروصإعالم وإبداعيّ  ."حواسيبنا

، ، جنسووويّ ، فوووّنّ ، علنووويّ موووا )تووارخييّ   ٍ ، لكوون األفهووووم أدوووبح هكووويا جمنوووص تدووود ا  منوووت  هووووم واحلووودثاألفالصوولة بوووني 
ووور  تدوود ا  متنوعووة و"تبووادل   عوورض  وأدووبح احلوودثر امل وغوهووا(،، برغنووا ّ  أه  بووواملعرض أفكووار" موون املفووروض الوويي خير
ووويدووودّ  ة الوووا  كووون بيعهوووا. ن يفوووت احلرتوووة العاّمووو ا منتزووو معوووارض، واألفووواهيم الوحيووودعالوحيووودع  األحوووداثر  .ام لووو  مطرح 

ووب ،أدووبح فالتووأثو علوو  الفلسووفة.  ةبالتننيووة التزاريّوو الندووداسووتبدلت  ووالت ال ِّ  ،بعلبووة معكرونووة هووو األفهوووم احلديدووويّ  ب ر   
اه. تيوف  كوون نّوأو الف ةة األفهوميّوال وصوويّ  هوو ، هوو الفيلسووف،اي ووفنوّ  اتواه أم أثور     ، سولعة  ملنووت  ا عوارضر م وأدوبح املدودِّ 

                                                 
1 ., 268a, 279aPolitiqueCf. Platon,  
ة: مج  ف يهوم، أي املولِّد 2  املرتجم. لألفهوم. الف يامه 
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ا " التوادوول لتعيووني شوووكل يّوووة يف سووباق حنووو "تلّ أ للنبوووارزع موو  توووادر شوووابّ .لووك ال ووووص الدوودمي، أه تتهيّوو ،للفلسووفة
ة. لكوون معلوماتيّوو يعوون شوورتة خوودما  وهندسووة   األفهوووم موون املووان بالتأتيوود، أه نعلووم أهّ  MERZ 1لألفهوووم  سوولعيّ 

ة أتوت ألدا  ت وعر حبيويّو بدودر مواهبوم يف داخلهوا،  يتدوتلأغبيوا ، بدودر موا صطدم الفلسوفة بنافسوني سوفها  و تبددر ما 
من سل . وتصاب الفلسفة بضثكا  جمنونة  ورف دموعهوا.  ة بدال  املهنة، ]أي[ إبداص األفاهيم، الا هي نيازال جويّ 

 اآلخر.ق األفهوم واإلبداص الواحد بالندطة الفريدع حي  يتعلّ  ول الفلسفة هااس فإهّ  ،اهكيا إ.  
 ني يوووتمّ معطي ووو ار  أو تصووووّ  لوا اعتبووواره معرفوووة  فّضووو . فدووودبطبيعوووة األفهووووم تواقووو  فلسوووفيّ  ن ين وو ل الفالسوووفة تفايوووة  

، هووو ام  )حكووم(. لكوون األفهوووم لوويس معط وو و علوو  اسووتوديم( أشوورحهنا بلكووا  قووادرع علوو  تكوينوو  ) ريوود أو تعنوو
موا هوو  ثنواه، ألهّ . يوتالزم اال.ا ّ بنفسو  يف نفسو ؛ أي ]لو [ طور  فسو  ل بول يطور  ن  ال ي وك  مبد ص، وجيو  إبداعو ؛ إنّو

ة ة .اتيّو، أو بسونة إن وائيّ للويا  .ا ّ    بسوب  مون .لوك، بطور ، يتنتّوإىل األثور الفوّنّ  ، من ]الكائن[ احلويّ مبدص حديدة  
مووا  اهووو أيض وو حوورّ  إبووداعيّ ق بن وواط ف إليوو  موون خالهلووا. وبدوودر مووا يربوودص األفهوووم، بدوودر مووا يطوور  نفسوو . ومووا يتعلّوونتعوورّ 

فالسووفة مووا بعوود توونه  . اهووتمّ ة  موضوووعيّ  األتثوور   ة  .اتيّوو وبالضوورورع يصووبح األتثوورر  يطوور  نفسوو  يف نفسوو ، ب ووكل مسووتنرّ 
 مون خوالل بدوّوع لن  وهي ول. فدود عوّرف هي ول األفهووميشو اخصود   هبيا املعىن، أتثر من غوهم باألفهوم تواق  فلسفيّ 

يربووودص  ل اجلانووو  الووويي يف  لّووو ،ا ت وووكّ ألّمووو الصوووور انتنوووا ا  لألفهووووم، تدوووبث: فأالووويا ّ طرحووو   وجونوووة إبداعووو  دوووور
 لو ، اد اآلونة اجلان  اآلخر حيو  يطور  األفهووم تبع وبيننا ت يّ  فهوم، يف الوعي وبوساطت ، من خالل تتاب  األروا ،األ

ة أو بفكووورع عاّمووو ،اعالقوووة لألفهووووم إطالق ووويبووونّي هي ووول بوووأه ال  ،. وهكووويا2الووويا نفسووو  بنفسووو  وجينووو  األروا  يف مطلوووق 
غوو متعونّي للفلسوفة الوا  اتوسويع  مثون .لوك تواه  ال ترتبه بالفلسفة نفسها. لكون   قد حبكنة غو مربدعة اوال أيض   دع،جمرّ 

عووواجل ون تعووود ت ة،ا  مووو  جونتهوووا اخلاّدووويّوووا أعووواد  ت وووكيل تلّ ّموووأل ة للعلووووم والفنووووه،علووو  احلرتوووة املسوووتدلّ  يبدووون تكووود تر 
 يول  شواملة لألفهووم، موسووعةنكرع. تواه فالسوفة موا بعود تونه يودوروه حوول  تأشبا  إاّل  ا  إبداعها اخلا ّ شوصيّ 

هوووم الووا عليهووا أه  لّوول األف تربيووةأي  ،اة أتثوور تواضووع  ضووطالص بهّنووموون اال بوودال   ة حمضووة،إبووداص هوويا األخووو إىل .اتيّوو
 .3دع  بداص تعوامل لآلونة الا تبد  فريشروط اإل

                                                 
 .Collagesلي و بواسطت  إىل أعنال  الا تندر  ضنن إطار العنل التلصيدّي  Kurt Schwittersتو  شفيرتز األملاّ    مصطلح وضع  الفّناه 1

 األملانّية الا تعن التبادل التزارّي. احملّرر. commerzواملصطلح باألدل مأخو. من تلنة 
2 Soi 
3 

F. Cossutta: Eléments pour la lecture des textes philosophiques (Paris : Bordas). 
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الثوا  وحوده يسوتطي   فوإه   ،التزواريّ  والتكوين املهونّ  ،إ.ا تانت عصور األفهوم الثالثة هي املوسوعة، والرتبيةو 
الفكوور، مهنووا تانووت، ل إىل الكارثووة املطلدووة للثالوو ، الكارثووة املطلدووة بالنسووبة إىل أه  نعنووا موون السوودوط موون قنووم األوّ 

   ة.   ة العامليّ وجهة نظر الرأاماليّ ة من املناف  اجملتنعيّ  بطبيعة احلال،
 


