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 حوارنا نفتتح أن نّود دعوتنا. قبول  ع�� تايلور  بروفيسور  الشكر  جز�ل �شكرك – 1

 ال�ي املتعددة واملواضيع املتنوعة، واهتماماتك األ�ادي�ي، مشاورك عن �سؤالك

 
َ

  وما كنت
َ

 �شوء �� تأث�ً�ا األ�خاص أشدَّ  �انوا من كب�ً�ا: تأث�ً�ا ف��ا مؤثًرا زلت

  والسياسة الفلسفة �� اهتماميك
ْ

  هل ال�خص)؟ هذا مثل ُوجد (إن
َ

  ُوِجد
ٌ

 أو  حدث

 الفينومينولوجيا؟ مجال �� بك زجَّ  كتاٌب 

 

ي لك،ذ قبل أما للدكتوراة. تحض��ي  �� غ��ها دون  الفلسفة ع�� ال��ك�� قررُت 
ّ
  ِنلُت  فإ�

َ
 درجة

 أكسفورد جامعة من الدرجة نفس �� أخرى  وشهادة مكغيل، جامعة من التار�خ �� الب�الوريس

 هذه �� دراس�ي مرحلة أثناء ولكن السياسة. �ان ومساري  واالقتصاد؛ والسياسة، الفلسفة، ��

  رأيتھ ما استوحش متناٍم  نحو ع�� وجدت�ي الثانية، الشهادة
ً
  مقار�ة

ً
ة

ّ
  جاف

ً
 مقار�ة �� وعقيمة

 أعقاب �� ا�حديثة األ�ستيمولوجيا ع�� ُب�ي والذي املهيمن، اإلنجل��ي  التقليد �� الفلسفة

  مستقب��؛ بخصوص رأيي غ��ُت  أ�ي حدَّ  من��ًجا كنُت  وهيوم. ولوك، دي�ارت،
ْ
 ح�ى ني�ي �انت إذ

 مجال �� ح�ومية غ�� عاملية منظمات �� وأتوظف عندها، دراسا�ي أن�ي أن الثانية شهاد�ي ��اية

  العاملية). ا�جامعة خدمات (منظمة الطالب مساعدة

 

  ولكن�ي
ً

 املذهب يفّند لسفيف موقف عن أبحث أن ناوً�ا دكتوراة برنامج �� �جلت ذلك من بدال

متھ الذي )empiricism( التجر��ي
ّ
 مصادر عن بح�ي �� توسعت ويستبدلھ. أكسفورد، �� ُعل

ي اإلدراك فينومينولوجيا« م��لو�ون�ي، كتاب ع�� ووقعت محتملة،  قرأتھ الذي ،»ا�ح��ّ

 ع�� وا�ًحا: التجر��ي املذهب مأزق  من خرو�� طر�ق �ان لقد .محموم بحماس

ِشَرْت  (وقد جياالفينومينولو 
ُ
of Explanation The « �عنوان كتاب �� الدكتوراة �� أطروح�ي �

Behaviour« ��السلوك]). [تفس  

 

  ولكن -2
ُ

 الناطق العالم �� السائدة الفلسفة أن يبدو  )،1964 (عام ا�ح�ن ذلك منذ

، م�حوظة. بتغي��ات مّرت قد التحليلية) الفلسفة (أع�ي باإلنجل��ية
ً

 فمثال

 ��تم أخذت أ��ا و�بدو  كما رولز، كجون  فالسفة أعمال مع »السياسية اال�عطافة«

 الفلسفة تار�خ مطلع �� مهمشة �عيد حد إ�� �انت قد بمسائل متنامًيا اهتماًما

، التحليلية
ً

 إ�خ). ،»الطيبة ا�حياة« وفلسفة واألخالق، باألخالقيات االهتمام (مثال



  ما يالذ وما التغي��ات؟ هذه تقييم كيف
َ

  تراه زلت
ً

 التقليد هذا �� جوهرً�ا إش�اال

  الفلسفي؟

 

 عن املسؤول �ان التحليلية، الفلسفة �� مهمة »سياسية ا�عطافة« ُوِجدْت  حق، ع�� أنتما

 تذكرت أن�ي (أرجو »العدالة �� نظر�ة« التأث�� بالغ رولز جون  كتاب �عيد حد إ�� اس��اللها

  التحليلي�ن؛ الفالسفة زمالئي كحماس لذلك أتحمس لم ولكن�ي ال�حيح)، العنوان
ْ
 إنھ إذ

 أخذ فما التحليلية. األ�ستيمولوجيا �� املمحصة غ�� االف��اضات نفس من �عض عن كشف

 عن جوا�ي �� إل��ا أشرت ال�ي ولوك دي�ارت أ�ستيمولوجيا �ان األ�ستيمولوجيا �� �سليم مأخذ

 فهم �� حقيقية محاولة دون  السياسية، لنظر�ةا �� الفرد ع�� ترك�� ُوِجَد  لقد األول. السؤال

 للضروب الداخلية والديناميكيات التار�خية)، اختالفا��ا (�� االجتماعية الروابط ضروب

  سياسة. دون  سياسية نظر�ة �انت لقد ذلك. نتاج �انت ال�ي ا�جتمعات من ا�ختلفة

 

 األسس وما ؟كندا �� العمومية وممارس��ا الدينية ا�حر�ة من موقفك ما -3

قيم ال�ي السياسية) أو  االجتماعية (أو  الفلسفية
ُ
 حر�ة حول  موقفك عل��ا ت

  كندا؟ �� ا�حجاب ارتداء �� املسلمات

 

 الذي كيبيك �� التشريع هو االستثناء كندا. �� الدينية ا�حر�ة حيال العام املوقف �شّدة أؤ�د

 تتعلق وال�ي ،»دينية عالمات« يرتدون  الذين لأل�خاص الوظيفية املهن �� معينة موا�ع يضع

 �� التوظيف من ُحرمْن  التشريعات؛ هذه ع�� و�ناء ا�حجاب، يرتدون  الذين بالنساء خصوًصا

  البداية؛ من التشريع هذا عارضت وقد املدارس. �� التعليمية ظائفالو 
ْ
 رئاسة �� شاركت إذ

لْت  �جنة ِ
ّ
�

ُ
ث��ت عندما ش

ُ
 هذه ع�� صارم اع��اض إ�� تقر�رنا وخلص مرة، أول  القيود هذه أ

  القيود.

 

 الزمان باختالف تختلف العلمانية من مختلفة حاالت عن كتاباتك �� تتحدث -4

 الدول  �� األقل (ع�� الدين مع توجد أن يمكن وهل العلمانية؟ �عّرف كيف وامل�ان.

 املسلمة؟ األغلبية ذات والدول  العلمانية ب�ن العالقة تقرأ كيف الغر�ية)؟



ة
ّ
 الكنيسة ب�ن فيھ ُيفصل- العلما�ي ا�جتمع عن مفهوًما دعمنا أننا هو ذلك عن حدي�ي عل

 يب�ى أن ي�ح مفاهيم ثالثة توجد ولكن اإل�سان. حقوق � العاملي اإلعالن ع�� مب�ي وهو -والدولة

 :)Laîcité (بالفر�سية: املع�ى ��ذا للعلمانية أساسية أش�ال ثالثة أي الفصل؛ عل��ا

 

 مفهود يقصد منھ حماية الدين من تدخل ا�ح�ومات. .1

 مفهوم ��دف إ�� حماية الدولة من هيمنة دين مع�ن.  .2

ح وجود دولة محايدة ب�ن األديان، وكذلك ب�ن مفهوم مب�ي ع�� حقوق اإل�سان، و�ق��  .3

الدين وغ�� الدين. و�نافح هذا املفهوم عن حر�ة الضم��، و�ضمن ممارسة األديان 

 دون 
ً

، أال ت�ون ممارسة دين مع�ن حائال
ً

بحر�ة ضمن حدود معينة ووا�حة (مثال

 ممارسة دين آخر). 

 الثا�ي واملفهوم ،1787 عام مر�كيةاأل  ا�جمهور�ة تأسيس زمن �� حاضًرا األول  املفهوم �ان

 قو�ة َملكية �اثوليكية حركة وجدت (ح�ن 1905و 1904 عامّي  الفر���ي التشريع �� مضمٌر 

 بل مهيمن؛ دين يوجد ال حيث الثالث املفهوم إال سياقنا يالئم ال ولكن ا�جمهور�ة). إلغاء أرادت

  املواطن�ن. ب�ن يقيةامليتاف��  واالعتقادات األديان من ومختلفة كث��ة تنوعات

 

 عنھ الدفاع ي�ح الذي الوحيد العلمانية ش�ل هو غ��ه دون  الثالث املفهوم أن �� وا�ًحا يبدو

ا �ش�ل كيبيك �� ا�حا�� 21 قانون  قبيل من �شريعات وأن كندا، مثل متنّوع مجتمع ��
ً
 خرق

 يكن ما غالًبا معين�ن لنساء بالنسبة الوحشية غاية �� أنھ كما معين�ن، مواطن�ن �حقوق  وا�ًحا

  الظلم هذا ملثل معّرضات فهن وعليھ، بال�جرة؛ عهد حديثات مهاجرات
ْ
 نظام لد��ن يوجد ال (إذ

  بلدنا). �� طو�ل زمن منذ أنفسهم أسسوا الذين األ�خاص مثل �ساندهن

 

  التشريع هذا أعارض أنا لذلك
ً
 ا�ح�ن، ذلك و��� �سقط. ح�ى با�� يرتاح ولن شديدة، معارضة

  يبي�ي.ك �و�ي من با�خزي  سأشعر

 



 أن �عتقد هل الغر�ية؟ الدولة �� للعلمانية الثالث املفهوم نحصر  أن ينب�� هل -5

 (باملفهوم العلمانية إ�� اإلشارة دون  أنفسها تفهم أن م��ا مطلوٌب  األخرى  الثقافات

  الذي الثالث
َ

 للتو)؟ إليھ أشرت

 

 جميع يخص هو لب غ��ها؛ دون  الغر�ية ا�جتمعات يخص السؤال هذا أن أعتقد ال ال،

 ولكّن  تار�خًيا، واحد دين لها ال�ي ا�جتمعات �شمل التصنيف وهذا دينًيا، ا�ختلفة ا�جتمعات

 إبان فالهند الديني�ن. وغ�� امل�حدين ف��م بمن -�ان سبب ألي- الدين ��ذا يل��مون  ال مواطن��ا

  �عدُّ  ��رو -غاندي دستور 
ً

 توجد ذكرتھ. الذي الثالث باملع�ى علمانية �انت �جمهور�ة مثاال

 بحيث الدستور؛ هذا لقلب الهند �� جاناتا ��اراتيا حزب ح�ومة ��ا تقوم جًدا مقلقة محاولة

  آمل تضطهدهم. ح�ى بل الثانية؛ الدرجة من مواطن�ن املسلم�ن تجعل
ّ

  ذلك. �� ينجحوا أال

 

 أخالقيات« كتابك �� ذكرت كما الغر�ية، ا�جتمعات �� للفردانية ناقدة نظرة لَك  -6

 فردانية �� الغرق  دون  ذاتيتھ املعاصر  الفرد �عيش أن يمكن هل برأيك، ».األصالة

 إ�� بالناس وتف��ي تنتشر، كورونا جائحة حيث ا�حالية أيامنا �� خصوًصا أنانية؛

 بي��م؟ القر�ى ر أواص وشّد  بالت�اتف، متناٍم  شعور 

 

  و�� ا�حديثة. الديمقراطية �� للتضامن عديدة مصادر توجد
ً
 �سّميھ قد فيما تتش�ل ما عادة

 جميع وازدهار العام، ا�خ�� ستضمن سياسية بنية خلق ��دف الت�اتف »:ساسية هو�ة«

  العام. ا�خ�� هذا يت�ون  مما حول  رأيھ فرد �ل يقول  حيث ا�جتمع؛ أعضاء
ً
 يحّفز ما وعادة

 
ُ

 عضًوا ل�ونك والفخر ،»وطنية« �سميھ أن ي�ح الذي االنتماء من املع�ى ذاك املش��ُك  الهدف

 أعضاء جميع رفاه عن الدفاع �� هدفنا أحقق لم إذا ا�خزي  �ع��ي�ي (ولهذا ا�جتمع هذا ��

  ا�جتمع).

 

 وهذه الدينية. إل��اماتنا أو ال�ونية بأخالقنا ُيدّعم قد ولكن للتضامن، قوي  محفٌز  الوطنية إّن 

  لل��ميش، قابلة واإلل��امات األخالق
ً
  ذلك و�حدث ُ��ّمش. ما وعادة

ً
 حاد فصل يوجد ح�ن عادة

 الدول  من العديد �� حالًيا �عيشھ ما وهو السياسية، الهو�ة �عر�ف كيفية مسألة حول 

  الديمقراطية؛
ْ
 يحظوا أن ينب�� من غ��هم دون  املواطن�ن من طيًفا أن الناس �عض يق��ح إذ



: واالمتيازات قوق ا�ح بجميع
ً

  الرجال (مثال
ً
  البيض واألورو�يون  بالنساء، مقارنة

ً
 بذوي  مقارنة

  والهندوس األصلي�ن، بالس�ان أو األفر�قية األصول 
ً
 الهند ح�ومة تفعل كما باملسلم�ن، مقارنة

 أ��ا كما التضامن، حدود وتضّيق ع��ا، الدفاع ي�ح ال مظالم �شّرع التح��ات هذه إّن  ا�حالية).

 ع�� عوًنا وليس للتناحر، سبًبا العز�زة السياسية هو�اتنا ف��ا ت�ون  نزاعات شرارة قدحت

  الت�اتف.

 

عرف -7 
ُ
 أي وجود دون  بينھ فيما �عيش الذي والثقا�� العر�� س�ا��ا بتنوع كندا �

 ال�ي الثقافية القر�ة �� »الثقافية التعددية« ملستقبل رؤ�تك ما كب��ة. إش�االت

 متعدد مجتمع �� سوً�ا بالتعا�ش ملزمون  ا�حالي�ن العالم س�ان هل ف��ا؟ �عيش

  الثقافات؟

 

 االقتصادية، ال��اكمات »:عوملة« �سميھ ما محصل��ا متعددة تراكمات نتيجة ذلك إّن  �عم،

 ج��ان ب�ن جميعنا العيش إ�� بنا تف��ي ال�ي ا�جماعية ال�جرات من الناتجة وتلك والثقافية،

 هذه �عاش وقد إ�خ. واللغو�ة؛ والثقافية، والدينية، والعرقية، الثقافية، األصول  مختلف من

  (تذكر »األجانب« من الس�ان  نفور  ازدياد إما ناحيت�ن: من التجر�ة
ً

 من العديد فعل ردات مثال

 أن »األصليون « الس�ان يدرك أن أو وغ��ها)، سور�ا �� ا�حرب من الالجئ�ن إزاء األورو�ية الدول 

 الثقافية، واملمارسات واملهارات، املظاهر، مختلف لهم أناس بقدوم أثرى  أصبحت قد حيا��م

 �عددية« �سميھ ما تدعيم إ�� اإليجابية االستجابة هذه أفضت وقد إ�خ. والرقصات؛ والفنون،

 كندا. �� »ثقافية

 

 يةوالسلب اإليجابية الفعل رد�ّي  إّن  بل صا�حون؛ جميعنا أننا كالمي من يفهم أن أر�د وال

  (انظر املهاجر�ن حضور  يخص فيما بالدنا �� موجودة
ً

  إّن  كيبيك). �� 21 قانون  دعم �� مثال

 �� »ثقافية التعددية« تدعيم إ�� أدى ما هما املهاجر�ن بواسطة ُبنيت الدولة أن وواقعة ا�حظ

 �� اآلخر من واالرتياب العدائية بھ نقارع خيار يوجد ال ذلك، عن النظر بصرف ولكن كندا،

ا تنوًعا يزداد ف�ئ ما عالم
ً
رى  حيث ؛»الثقافية التعددية« عقلية تبّ�ي إال واختالط

ُ
 التعددية ت

 املعاشة؛ التجر�ة هو الثقافية التعددية بقاء يضمن ما إّن  ��ديًدا. وليست إثراًء، بوصفها

 مع�ى �� وأشمل وأعمق، أغ�ى، أصبحت قد حيا��م أن يجدون  الذين الشباب من خصوًصا



 مختلفة. وثقافات وأديان متنوعة، أصول  ذوي  ألناس مصادق��م بواسطة سانيةاإل�

  

، املعاشة؛ تجر��ي �� هذه �انت ال�خصية، حيا�ي مستوى  ع�� (وأقول،
ً

 املسلم�ن �عض فمثال

 تكت�ح ال�ي اإلسالموفو�يا موجة إّن  هو��ي. �شكيل �� ساعدو�ي ع��م، وقرأت قابل��م، الذين

  ل�حقائق). ومنافية عبثية �� بل ؛آفة مجرد ليست الغرب

 

 اللغو�ة التعددية أن �عتقد هل الهو�ة؟ و�شكيل الثقافة بناء �� اللغة دور  ما -8

 �� كما- اللغو�ة األحادية أن ترى  هل الهو�ات؟ و�عدد الثقافية التعددية إ�� أفضت

  والهو�ة؟ الثقافة وحدة عن تكشف -العر�ية املنطقة

 

 �� اليوم األهمية بالغة اللغو�ة التعددية فإّن  ولهذا والهو�ات؛ الثقافات �شكيل �� الزمة اللغة

 �عزز  اللغو�ة التعددية إّن  �عضها. جوار الثقافات مختلف �عيش حيث املعولم؛ العالم هذا

  اآلخر. شيطنة وتقوض التفاهم،

 

  الديموقراطية: بمفهوم نمرتبطا سؤاالن -9

ال�ي ور��ا الغرب من اإلغر�ق القدامى، ومارسها -عا�ش الديمقراطية هل تقبل أن تت .1

مع أنظمة سياسية أخرى؟ هل تقبل  -�� سياقات مختلفة ع�� تار�خ ممتد طو�ل

 الديمقراطية وجودها؟ 

�عيش أغلب س�ان العالم املعاصر (وع�� وجھ التحديد �� الغرب) �� جّو  .2

ك قلت �� عّدة مناسبات »ديمقراطي«
ّ
ا وتقهقًرا. ، ولكن

ً
 الديمقراطية �عا�ي ضعف

ّ
إن

هل ينب�� علينا أن �غّ�� الديمقراطية ونطّورها؟ أم ينب�� علينا أن نخ��ع نظاًما 

 اجتماعًيا وسياسًيا جديًدا؟

 �عّدون  ديمقراطية بلدان �� �عيشون  الذين فأولئك ذلك، �� شك ال األول: السؤال عن إجابة

 القانون، و�ضم��ا تقدمها، ال�ي ا�حر�ات وجود بواسطة ضل،أف �حياة طر�ًقا لهم ي�يء وجودها

 تؤدي حينما ذلك وأع�ي والسياسات. القانون  �شكيل �� للمشاركة تقّدمها ال�ي والفرص

ضمن ال حيث روسيا؛ مثل دول  �� حالها هو كما وليس لها، ينب�� كما وظائفها الديمقراطية
ُ
 ت



 الناس ع�� الديمقراطية تفرض أن ي�ح ال ولكن جزئًيا. صور�ة واالنتخابات القانون، سيادة

  غ��ها. أنظمة مع تتعا�ش أن بد فال ا�خارج؛ من

 

 مثل- االقتصادية اإلجراءات أو تحدث، حينما الديمقراطية �س��ورة نرحب ال أننا �ع�ي ال وهذا

 تن��ك ال�ي تلك ا�خصوص وجھ وع�� ديمقراطية، غ�� سياسية أنظمة تقوض قد ال�ي -املقاطعة

  اإل�سان. حقوق 

 

 ا�حيلولة ذلك، من واألهم الديمقراطيات، تحس�ن استدامة من بد ال الثا�ي: السؤال عن إجابة

، تقهقرها، دون 
ً

 الهو�ات يخص فيما عميقة ا�شقاقات توجد ا�حالية: األحداث �� نرى  كما مثال

 السادس. السؤال عن إجاب�ي �� آنًفا ذكرت كما الديمقراطية، السياسية

 

 ة:والتار�خي السياسية الهو�ات �� ُضّمَنْت  ال�ي الالمساواة من جزئًيا نا�عة ا�حاالت هذه أزمة إّن 

  الرجال
ً
  والبيض بالنساء، مقارنة

ً
 إننا املثلي�ن. واضطهاد األصلي�ن، والس�ان بالسود مقارنة

ٌر، املظالم هذه عن الدفاعَ  أن مفاده و�� فيھ يتنامى زمن �� �عيش
ّ

 إ��اء مطالب فيھ وت��ز متعذ

د عنھ الناجم والكفاح عنيف، فعل ردَّ  ذلك أنتج وقد املظالم. هذه
ّ
 يقة،عم ا�شقاقات ول

 املساواة ستؤّ�د الصاعدة األجيال أن وآمل السياسية. هو�اتنا طبيعة حول  جذر�ة واختالفات

 أمثا��. السّن  كبار من أك�� ��ا وتحتفي

 

اقف لك ولكن فيلسوف، بأنك اش��رت – 10  منا�� مختلف حول  صارمة مو

 اليوم الفلسفة دور  أن ترى  هل وغ��ها. والتعليم؛ وا�جتمع، �السياسة، ا�حياة؛

 تؤديھ أن بد ال  جوهري  دور  يوجد أم اليومية؟ الناس حياة �� التفك��  �� محصور 

 دورها فقدت الفلسفة أن �عتقد وهل املعاصرة؟ حياتنا بواسطتھ نفهم الفلسفة

ا نفسها بناء �عيد نأ عل��ا و�نب�� السابق،
ً

افق  الفرد �� �غي��  من طرأ ما مع تو

  املعاصر؟

 

عّرف أن أّود
ُ
 ونفكر ع��ا، نتحدث ال�ي األساسية مفاهمينا تحديد محاولة بوصفها الفلسفة أ

  فاحًصا. نقًدا املفاهيم هذه ونقد ا�ختلفة، الواقع وجوه �� بواسط��ا
ْ
 فلسفية أسئلة توجد إذ



 سرنا و�ال قدم، موطئ الفلسفة تجد أن بد وال إ�خ، والسياسة؛ االجتماع، وعلم الف��ياء، حول 

 التجر�بية النظر�ات مع حالنا �ان كما مالئًما، فحًصا تفحص لم تفك�� أنماط واتبعنا ع�ى، ع��

ْرُت  ال�ي للمعرفة
ُ
ب املعرفية ا�حقول  جميع  عل��ا. ث

ّ
 ولكن آخر، إ�� ح�ن من الفلسفي التأمل تتطل

  الفلسفة ت�ون  أن ي�ح ال
ً

، حقال
ً

 قد م��ا عامة جوانب توجد نفسها. ترى  �انت كما منفصال

دّرس
ُ
 �� املضمرة الفلسفية املسائل �� نفكر عندما ولكن -املنطق مثل- غ��ها عن منفصلة ت

 املشاعر، ولّب  املعرفة، وأساس البشر، جوهر تخص ال�ي املسائل تلك أي اإل�سانية؛ العلوم

 أن ي�ح ال -»الفلسفية األن��و�ولوجيا« �سميھ ما مسائل باختصار،- �خإ ا�جتمع؛ وطبيعة

 ا�حياة وجوانب ا�جتمع، أش�ال ا�ختلفة: جوان��ا �� البشر بحياة معر�� إملام دون  ف��ا تفكر

 املوضع هذا �� الفلسفة ت�ون  أن ي�ح ال إ�خ. اللغو�ة؛ التواصل وطبيعة والعاطفية، الذهنية

 
ً

. حقال
ً

 املعرفة من كب�� قسط دون  ا�جتمع حول  الفلسفية األسئلة مقار�ة ي�ح ال منفصال

مها ال�ي األمور  تلك أي، ا�جتمع؛ حول 
ّ
 إّن  إ�خ. السياسة؛ وعلم االجتماع، علم دراسة من نتعل

ب الفلسفة تار�خ
ّ
 إ�خ. بالتار�خ؛ معرفة يتطل

 

 لن الدور  هذا ولكن عموًما، اإل�سا�ي الفكر »�سطيح«بـ إال دورها الفلسفة تفقد لن باختصار،

  املتخصصة. بالعلوم االستعانة دون  يمارس

 

 الذهن �شكيل �� اللغة دور  حول  مفهومك »اللغة حيوان« كتابك �� قّدمت – 11

ص أن أ�سعك حولھ. من والكون  البشري،
ّ

�خ
ُ
 �شكيل �� هاودور  اللغة حول  رؤ�تك ت

 ا�جمعية؟ والهو�ة الفردية الهو�ة �شكيل �� دور  لها يوجد هل البشر؟

 

 »اللغة حيوان« فنحن لإل�سان؛ ا�حددة السمة �� اللغة إّن  قولھ �� أرسطو مع أتفق

  اللغة أن أرى  أن�ي هو ا�جوهري  اختال�� ولكن )،logon echon zoon (باليونانية:
ً
ْت  ما عادة

َ
 ُعّرف

  الفلسفِة  �� التجر��ي التقليُد  عامل فقد ًقا.ضي �عر�ًفا
َ
 املعلومات ل��م�� وسيلة بوصفها اللغة

 تؤد��ا أخرى  أدوار استكشاف محاولة إ�� كتا�ي �� سعيت ذلك. مجرد من أك�� ولك��ا وحفظها،

، اللغة:
ً

طق �� أو املشاعر، تحديد �� ت�و�نّية أدوار مثال
ُ
 األخالقيات حول  حدوسنا أعمق ن

،- ا�حديث أطراف نتبادل ح�ن سوً�ا عل��ا نقف ال�ي األرضية تأسيس �� أو الدي�ي، انواإليم
ً

 مثال

 عا�جت باملوسيقى. عالقتھ عن أو الشعر، دور  عنك دع -تا�ع�ن؟ أو متساو�ن بوصفنا نقف هل



 ثاٍن  جزء �� عليھ أس�� طر�ق وهو لغ��ي، الطر�ق ومّهدت ،»اللغة حيوان« �� املسائل �عض

 تاب.الك لهذا

 

 ال�ي الرئيسية أف�اره ما الثا�ي؟ ا�جزء هذا تفاصيل �عض تذكر  أن يمكن هل -12

 فيھ؟ استكشافها إ�� �س��

  

 الشعراء- األملان الروما�سي�ن عند بزغت ال�ي اللغة نظر�ات ع�� يب�ي »اللغة حيوان« أن مثلما

 �عد وما الروما�سي�ن، الشعراء محاوالت �عض يناقش الثا�ي ا�جزء فكذلك -والفالسفة م��م

  (ال�وزموس). بال�ون  الصلة من جانب الستعادة -وغ��هم األملان- الروما�سي�ن

 

اقعية استعادة« كتاب تأليف �� درايفوس هيو�رت الراحل مع شاركت -13  ونود ،»الو

 التالية: األسئلة بواسطة التفصيل من ���يء الكتاب هذا نناقش أن

 

»: تحقيقات فلسفية«اس��للتما الكتاب باقتباس لفيتغنشتاين من كتابھ  .1

، و�بدو الكتاب برمتھ شرًحا لهذا االقتباس. دون »توجد صورة �شّدنا شًدا«

؟ بَم يختلف ��خيصكما »الصورة«الدخول �� التفاصيل، ما �� هذه 

عن » الصورة«بخصوص نزوعنا إ�� الوقوع �� فخ هذه  النقديوتحليلكما 

 ما يجدها املرء » الن�عة التأسيسية«قية االنتقادات املوجهة إ�� ب
ً
ال�ي عادة

 �� النصوص األ�ستيمولوجية �� تقليد الفلسفة التحليلية؟ 

أك�� من مجرد نقاش أ�ادي�ي حول موضوع » الصورة«�عّدان هذه  .2

اقب جسيمة بخصوص فهمنا  أ�ستيمولو��؛ بل قد ُيرى بوصفھ أمًرا لھ عو

 فصلت �� هذه الفكرة؟ ألنفسنا وال
ّ

 عالم من حولنا. هال

�ان ر�تشارد رور�ي هو ا�حاور ا�حاضر/الغائب �� هذا الكتاب. ما الذي لم  .3

 ؟ »الصورة«يفهمھ رور�ي ع�� وجهھ بخصوص هذه 



ا �� فلسفة الذهن وعلم  .4
ً
يبدو أنكما تفّضالن �� هذا الكتاب توجًها معين

؟ وهل »اإلدراك ا�جّسد«كيف تفهم ». اإلدراك ا�جّسد«اإلدراك؛ أال وهو 

 ؟ »الصورة«يمكن أن �ساعدنا هذا التوجھ �� الهرب من قبضة هذه 

 الذهن �� اللوكّية-الدي�ارتية األ�ستيمولوجيا �� شّدا �شّدنا ال�ي »الصورة« إّن  مبسطة، �عبارة

 والذي ا�حواس، ع�� ا�خار��، العالم من إحساسات �ستقبل والذي ا�جسد، داخل العقل] [أو

 ش�و�ي: سؤال وضع إ�� النظر�ة هذه تن�ع وعليھ، ».ا�خار��« العالم عن رؤ�ة يمنحنا أنھ ُيزعم

 ؟»هناك« اقعالو  مع تتوافق العالم عن داخلًيا املبنية نظر�تنا أن �عرف كيف

 

 نتيجة للعالم البشري  الفاعل فهم ف��ا ي�ون  أ�سب بصورة الصورة هذه �ستبدل أن وأردنا

، محيطھ. مع التعامل �� املستمرة محاوالتھ
ً

  �ونھ أوال
ً

ا طر�قھ �شق مجسًدا فاعال
ً
 ممس�

 التعّرف �شمل هذا والت�و�ن العالم؛ عن فهًما ذلك أثناء م�وًنا محيطھ، مستكشًفا باألشياء،

 الفينومينولوجية، الفلسفة تقليد من نا�ع الفلسفي الفهم لهذا األساس إلهامنا إّن  اللغة. ع��

  م��لو�ون�ي. فلسفة التحديد، وجھ وع��

 

 وعليھ، والعالم. الذهن ب�ن التفاعل فضاء �� بل حسب؛ف الذهن »��« ي��غ ال للعالم فهمنا إّن 

 ».ا�جّسد الذهن« مصط�ح جاء

 

 التحليلية، الفلسفة لتقليد املوجهة االنتقادات من العديد شاركنا فقد رور�ي، ر�تشارد أما

 السائدة، الش�وكية األ�ستيمولوجيا نتائج من الكث�� قبول  إ�� نظرنا) (�� ا�حال بھ انت�ى ولكن

 التار�خية األ�ستيمولوجيا مستوى  نفس ع�� ا�جّسد للذهن فهمنا وضع �ع�ي وهذا

 هو نظره] [�� األمر ورأس أساس، بال أ��ما ناحية من متساو�ان نظره] [�� فكالهما ؛[التقليدية]

  مؤَسَسة. غ�� اف��اضات تب�ي من ذلك �ستلزمھ ما مع ف��ا، ستشارك ال�ي »ا�حادثة« تختار أن

 

 عن �سؤالك ا�حادثة هذه نن�ي أن نود تايلور. بروفيسور  معك با�حديث ناُسِرَر  -14

اجها نرى  قد ال�ي -»اللغة حيوان« تتمة غ�� - ا�حالية الفكر�ة مشاغلك
َ
 �� ِنت

 الشابة األجيال عل��ا �شتغل أن تود فلسفية مشاريع توجد وهل املنظور؟ املستقبل

  الفالسفة؟ من



 عن إجاب�ي �� آنًفا ذكرت كما روما�سي�ن، �عد املا الشعراء دراسة ا�حا�� مشاري�� ضمن من

ا اهتماًما مهتٌم  أن�ي كما .12 السؤال
ً
 تقا��ي ال�ي املعاصرة الديمقراطيات �� يقع بما بالغ

 الثقافية. األقليات واستبعاد واستبعادهم، األجانب معاداة من مختلفة ضروب ضغوطات

 »ا�حور�ة الثورة« مفهوم ع�� مب�ي للبشر، خال��األ  النمو لتار�خ مفهوم ع�� كذلك وأشتغل

 أو واحد دين ضوء ع�� فحسب ليس أي، عاملًيا؛ فهمھ بد ال النمو هذا أن وأرى  ياس��ز. ل�ارل 

 و�مساعدة التقاليد، هذه جميع ب�ن  -التعب�� جاز إْن - النمو هذا جاء بل واحد؛ فلسفي تقليد

ها. م��ا
ّ
 �ل


