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 لقبولكم هذه الدعوة؛ و�� بداية حوارنا هذا نود أن �عرف  -1
ً

�شكركم دكتور عادل أوال

�عض األمور عن مساركم ا�جام��، كيف وقع اختياركم ع�� الفلسفة كتخصص؟ 

 �� مس��ل مشواركم ا�جام��؟ رافقكموَمن ِمن الفالسفة 

 

 �انت بالر�اط، ا�خامس محمد جامعة و�الضبط التسعينيات، أواسط �� اطالبً  ةا�جامع دخلت

 �� اختالفات املدينت�ن هات�ن ب�ن و�انت وفاس، الر�اط هما مدينت�ن �� إال تدرس ال حي��ا الفلسفة

 الشعبة الر�اط، �� اليوم. إ�� قائمة تزال ما ذلك من عناصر ولعل ودورها، الفلسفة مع�ى فهم

 املعاصرة الفلسفة معاقل أهم أحد م��ا جعل ما وهو ،التأو��� بالبعد  ينطبع حثالب �ان األك��،

 قضايا ع�� »اانفتاًح « أك�� املع�ى، ��ذا الر�اط، أساتذة �ان إذ العر�ي، العالم و�� بل املغرب، ��

 عامة عند هذا، جسد من أهم ولعل التحليل؛ أدوات اق��اح ع�� جرأة وأك�� العامة، الفلسفة

  �ان (الذي العروي هللا عبد األستاذان هما �ان ،الناس
ً
 عابد ومحمد التار�خ)، �شعبة اأستاذ

 �ان والذي ،»الفلسفة تار�خ« �عد قل أو ،الفيلولو�� البعد �غلب ف�ان فاس �� أما ا�جابري،

  قوامھ
ُ

ف
َ
ل

َ
  ا.خصوصً  اإلسالمية الف��ة ونصوص بالنصوص، ال�

 

 قائمة �عد لم األمور  هذه أن عن ناهيك �لية، العام التقسيم هذا بمثل نر�ىى أن يمكننا ال اطبعً 

 ب�ن �ان الذي ا�خفي »التنافس« من نوعا يفسر ما هذا ولعل حي��ا، كذلك �انت لك��ا اليوم،

 محمد الر�اط �� مثلھ والذي رشد، بابن �علق الذي النقاش لھ تجسيد أهم �ان والذي الشعبت�ن،

 ألعمال كب��ة أهمية يو�� ال �ان العلوي  الدين فجمال العلوي؛ نالدي جمال فاس و�� ا�جابري  عابد

 ع�� االشتغال أن يرى  و�ان ،»إيديولوجية تأو�الت« مجرد ويعت��ها رشد، ابن بخصوص ا�جابري 

ف هذا ملثل أن �عتقد يكن فلم ا�جابري  أما فيلولوجيا، بمتنھ الصيًق  يبقى أن ينب�� رشد ابن
َ
 ال�ل

 عليھ املباشر رده حضرت أ�ي وا�حقيقة نصوصھ. من مجموعة �� وا�ح اهذ عن ورّده أهمية، من

 مدرج وسط قال، إذ بالر�اط، رسالتھ وناقش فاس �� درس ألستاذ يومها ةدكتورا رسالة مناقشة ��

 إذ سابقيھ، كما الرف �� ضعھ منھ تنت�ي عندما العمل هذا« املناقش: لألستاذ اإلدري�ىي، الشر�ف



 الفيلولو�� الن�وع هذا �عت�� ال �ونھ ،»الفاسي�ن« الرشدي�ن نقد ع�� رد هذا و�� .»أحد يقرأه لن

  اليوم. تفهم قد كما مضاعفة استشراقية نزعة قل أو جديدة، »نصية« نزعة غ��

 

 وقد اإلعدادي، �� وأنا بالفلسفة �علقت ن�يإ إذ حقيقة، ااختيارً  يكن فلم للفلسفة اختياري  عن أما

 أن�ي وأذكر ،امباشرً  اتفس��ً  لها أجد ال ال�ي التأملية بطبيع�ي أسميھ قد ما ذلك وراء العلة �انت

 حصلت، قد كنت إذ وأحفظها، بل شديد، ب��م ج��ان خليل ج��ان نصوص أل��م حي��ا كنت

 وروحھ البد�عة بلغتھ ج��ان خليل ج��ان فصار وامل��جمة، العر�ية ال�املة، أعمالھ ع�� بالصدفة،

 هذا �ل تز�ى مراهق�ي. من قص��ة غ�� لف��ة و�عمق، املهيمن رفيقي الفلسفية، وم�حتھ الشاعر�ة

 أستاذ لنا يقدمها �ان وال�ي الفلسفة، مادة �� حصة أول  ومنذ أن�ي، أذكر حيث الثانو�ة، املرحلة ��

 (الداخلة)، الغر�ي اململكة جنوب أق�ىى �� تقع ال�ي مدينتنا إ�� حي��ا الر�اط من أ�ى المع شاب

 أن هو أبلغھ قد ما غاية وأن طر�قي، هذا أن حصة وأول  درس أول  من عرفت كيف أذكر إن�ي ل أقو 

 والعر�ي الفر��ىي األدب �� تفو�� رغم للفلسفة فتوجهت �عدها، تحقق ما وهو الفلسفة، أدرس

 �ان. ما ف�ان األحياء، درس وح�ى القديم)، بالشعر اجًد  امهتًم  أزال وما (كنت

 

ّوِجت مس��تكم ا -2
ُ
 �جامعية بأطروحة عن الفيلسوف الفر���ي املعاصر جيل دولوز ت

 »فلسفة جيل دولوز حول الوجود واالختالف«وال�ي صدرت �� كتاب �عنوان: 

ما قصة هذه األطروحة الالفتة، وما الصعو�ات العلمية  )،2012(تو�قال للنشر، 

 والفلسفية لكتابة بحث عن فيلسوف لم ي��جم لھ حينذاك إال القليل؟ 

 

 بدأت جامعية أطروحة األصل �� �ان فقد تفضلتم وكما سنة، 23 يناهز ما اآلن و�ينھ بي�ي نص هذا

 هللا. رحمھ أشهر منذ فارقنا الذي سبيال محمد األستاذ من مباشر بإشراف ا�جام��، مساري  ��ا

  ا�حقيقة �� األطروحة �انت
ً
 مجموعة نإ إذ املذ�ورة، وال�لية الشعبة �� �� أساتذة لعمل ااستئناف

 ت�و�ن حاولوا سبيال، ومحمد العا�� بنعبد السالم عبد رأسهم وع�� األساتذة، هؤالء من

 وجدنا هكذا بصعو���ا، اش��رت محددة فلسفية متون  و�� بل املعاصرة، الفلسفة �� متخصص�ن



 و�اللغة املعاصرة، الفلسفية األسماء أهم �عض وفهم لدراسة تجردوا اشبابً  الشعبة هذه ��

  األهم. هو وهذا عر�ية،ال

 

 عليا دراسات دبلوم أنجزت كنت أن �عد االختيار، عليھ وقع ما هو دولوز  جيل �ان أنا يخص�ي فيما

 قار�ت ف��ة �� العمل هذا فأنجزت هنا، والتغي�� التحول  حجم م�� ترى  وأنت هابرماس، �� معمقة

  �ان األمر إن أقول  أن يمكن ال اطبعً  سنوات. 9
ً

 أول  جملة. البحث �� سهل �ىيء ال نأ ولو ،سهال

 لھ وهذا الغرب، �� املعاصر�ن الفالسفة أعقد من اواحًد  يزال وال �ان �ونھ بدولوز  تتعلق صعو�ة

 اسببً  �ان وهذا املدر�ىي، باألسلوب يكتب ال فهو ولغتھ، أسلو�ھ يخص �عضها جزئية، أسباب

 طبيعة يمس الثا�ي و�عضها حي��ا. »ال�انطية«بـ متشبعا كنت الذي أنا األمر؛ أول  منھ لنفوري

 فلسفة لنقل أو للفلسفة، فلسفة �سميھ قد ما يمارس بل الفلسفة، يمارس ال فدولوز  فلسفتھ،

 تقرأه أن يمكن ال فأنت لهذا مساءلة، موضع �لها الفلسفة تار�خ يضع فيلسوف أنھ ومعناه فوقية،

 ا.مطو�ً  الفلسفة تار�خ �ل ذهنك و�� إال

 

  دولوز  �ون  �� تتمثل أخرى  صعو�ة هذا إ�� تنضاف
ً
 ھنإ إذ ا،مدرسيً  »يضبط« أن يمكن ال افيلسوف

 »غايات« أو »امضمونً « عنده تجد ال فأنت املفكر�ن، مع اعتدنا كما مذهب إ�� ينت�ي ال فيلسوف

 تجد بل األشياء، �حقيقة ات�خيصً  أو إيديولوجيا اتصوًر  عنده تجد ال أنك أي أجلها، من يناضل

 التمكن منك يتطلب ال األمر وهذا األق�ىى، حده إ�� مدفوع نيتشوي  نمط وفق للتفك�� »ممارسة«

 قدرة بل الفلسفة، بتار�خ ا�خاصة واملعرفة الفر�سية اللغة أي فقط، الالزمة املن�جية العناصر من

 ثيتحد رجل أمام ألنك التفك��، �� النمط هذا لتقبل اوجوديً  ااستعدادً  أقول  وأ�اد ا،أيضً  ذهنية

 ا��يبً  أمر��ا، �� كما عي��ا، فر�سا �� نجد مازلنا اليوم و��� خالص. �عددي منطق وفق و�فكر و�كتب

 هو معها يفعلوه قد ما فغاية األغلبية أما قلة، ف��ا فاملتخصصون  النوع، هذا من فلسفة من اكب��ً 

 واالختالف التعدد امتداح مثل من امل�ن، إ�� صلة بكب�� تمت ال قد أح�ام جملة إ�� يحولوها أن

 حول  امطروًح  يظل السؤال ألن حقيقة، لھ كب��ة قيمة ال قول  وهذا املفاهيم، بإبداع والقول 

 التام الغياب و�� أخرى، واحدة الصعو�ات هذه إ�� أضيف واملفهوم. واالختالف بالتعدد املقصود

 لم بالضبط، 2001 سنة الرجل، �� البحث �� بدأت ح�ن أن�ي أذكر إذ حي��ا، الوسيطة للنصوص



 موفقة تكن لم واحد لكتاب وترجمة وهناك، هنا اإلشارات �عض عدا ما بالعر�ية، عنھ اشيئً  أجد

 �� مغرق�ن اثن�ن أو واحد اللهم وسيطة كتب هناك تكن لم الفر�سية �� ح�ى بل التوفيق، �ل

 الذي األمر ووه لتقتحمها، تنتظرك قاسية صماء الرجل، كتب غ�� أمامي أجد لم هكذا التخصص،

  طو�لة. سن�ن م�ي أخذ

 

 ما نإ إذ خرجت، كما إليھ دخلت ما أل�ي ا�جهد، هذا �ل عن اراضيً  كنت فإن�ي ا�حقيقة، و��

 ألمتلك أهل�ي بل ،فحسب معاصرة الفلسفة �� نف�ىي ت�و�ن من ا،معرفيً  يمكن�ي، لم معھ قضيتھ

  املعاصر. عاملنا عناصر �عض فهم �� ��ا أتوسل زلت ما مفاتيح

 

من املالحظ ملن يتا�عكم أنكم ��تمون اهتماًما واسًعا بالعديد من الفالسفة، فقد  -3

كتبتم عن أرسطو وميكيافي�� ونيتشھ ودولوز بالتأكيد، كما قدمتم سلسلة من 

السفة، من مثل سبينوزا وهيغل وغ��هما؛ ا�حاضرات بصدد عدد غ�� قليل من الف

ما ا�خيط الناظم لهذه االهتمامات املتشعبة؟ وكيف تمكنتم من ا�جمع ب�ن هذا 

 الكم ال�خم من الفالسفة؟

 

 وجهة من إال هنا أتحدث أن أر�د وال وموضوعية، ذاتية املسألة، لهذه النظر �� كيفيتان هناك

 الفالسفة؟ هؤالء بمثل االهتمام من اليوم النفع يكمن أن يمكن فيم املوضوعية، النظر

 

 هذا عن اجوابً  ا؟عموًم  الفلسفة تنفع أن يمكن فيما وهو: وأعم أعمق سؤال إ�� يجرنا األمر هذا

  نفصل أن نحتاج السؤال
ً

 عم��، فعل ألي نؤسس أن املمكن غ�� من أنھ هو �� يبدو الذي .قليال

 »واع« لفعل وجود ال إذ أو��، �امنة فكرة أساس ع�� إال ا،يً اقتصاد ح�ى أو اسياسيً  أو �ان اأخالقيً 

 من الغاية عن ما مضمر بتصور  أي ،»الالو��« إ�� ي�ون  ما أقرب ما بمسبق امح�وًم  ي�ون  أن دون 

 ما »فلسفة« دون  مع�ن »عمل« إ�� �عمد أن يمكن ال األساس هذا ع�� ودالل��ا. ونتيجتھ الفعل هذا

 اقر�ً  أك�� ألمثلة أحتاج ولعل�ي املسبقات. من التحرر  الفعل هذا اد�� مهما ،اممكنً  ال��اية �� تجعلھ

 والتجارة السوق  أر�اب إ��م ولنقل اليوم، عملية األك�� األ�خاص سلوك �� لننظر للتوضيح.



 بما ا�حض والتعلق النظر�ة املسلمات من التحرر  هؤالء اد�� مهما الدولية. والبورصات العاملية

 إن« عبارة بـ اشب��ً  اشيئً  ي�ون  قد محدد نظري  بأساس مح�وم�ن يظلون  ال��اية �� ��مفإ عم��، هو

 اثنان، عنصران ينب�ي املضمرة املسلمة هذه وع�� .»�شري  فعل ل�ل ا�حرك هو الفائدة عن البحث

 السوق  �ون  �� الضم�ي االعتقاد نجد االقتصادية الناحية من سيا�ىي: وثان��ما اقتصادي أولهما

 الناحية من بنا، يؤدي ما وهو سيا�ىي، كيان أي من أفضل الناس مصا�ح تنظيم ع�� ةقادر 

 ندعم أن لنا بد ال املرجع"، -"السوق  سلطة نحقق ح�ى إننا« هو ي�ون  قد آخر اعتقاد إ�� السياسية

 نحن �سميھ ما جوهر هو وهذا ،»ممكن قدر بأك�� الدولة تدخل من ا�حد إ�� و�س�� ا�خوصصة

 أن دون  هذا أقول  ال��اجما�ي، االتجاه تولد عنھ والذي الذرائ��، أو النف�� تجاهباال فلسفيا

  ا.�عيًد  بنا سيذهب ذلك ألن فلسفيا أستش�لھ

 

 فإن منھ، التحرر  اد�� مهما �امن، فلسفي تصور  عم�� سلوك �ل خلف و�ان كذلك، األمر �ان إذا

  �سكن ال�ي ف��ا، املفكر غ�� النظر�ة، املطو�ات بيان سي�ون  الفلسفة دور 
ً
 ومن ما، اعمليً  اسلو�

 ا�حضار�ة االق��احات تحكم ال�ي ال�امنة والسلوكية والسياسية الثقافية »املسلمات« �عر�ة ثمة

 وقيمتھ ودوره اإل�سان مع�ى عن ما رؤ�ة إ�� �ستند ال قلنا، كما �ان، مهما لنظام وجود ال إذ لألمم،

 األمر، هذا سياق �� والعيش. واالجتماع الوجود مع�ى �� ما »فلسفة« إ�� �ستند ال أي العالم، ��

 التصورات هو بال��كية، حر�ا �� و�دا ادائًم  باهتمامي أخذ ما أن �� يبدو الذا�ي، العنصر يدخل وهنا

 ل�حياة باالنتصار هنا أقصد ال ل�حياة، تنتصر ال�ي تلك أي ل�حياة، »�عم« تقول  ال�ي الفلسفية

 آن. �� »ال��اجيدي-املرح« العميق ا�حيوي  املع�ى بل الساذج، ا�خطا�ي وال لفجا االس��ال�ي املع�ى

 موضو�� والعتبار �عضهم، �� يبدو األساس هذا وع�� الفالسفة، عندي يتفاضل األساس هذا ع��

  آخر�ن. من باالهتمام أحرى  ا،معً  و�خ�ىي

 

  لنأخذ
ً

  ولننظر هذا، �ل ع�� اعمليً  مثاال
ً

 أعرف وسبينوزا. دي�ارت ار��ن،متق فيلسوف�ن �� مثال

 ملاذا؟ الكث��، يضيف فيلسوف التعلي�ي، املستوى  خارج أنھ، أجد ال أ�ي بيد جيدة، معرفة دي�ارت

 والتغ�ي دي�ارت، عند حدود من العقل �� ما ع�� بالعقل، فاالحتفاء يكفي، بما اجذر�ً  ليس ألنھ

 ��دد حرب وال�ائن، الطبيعة ع�� حرب من ومالي نراه ما لينتج إال يكن لم وتفوقھ، اإل�سان بحر�ة



  لكّن  �علم. كما اليوم عالم �� �عينھ اإل�سان وجود
ً
 ملاذا؟ أك��، هم�ي سبينوزا مثل آخر افيلسوف

 مع�ى �� »املعياري « بالبعد يكتفي ال هو إذ جزئية، أو ش�لية أو شعاراتية ليست عقالنيتھ ألن

 حد إ�� العقالنية يدفع بل عقل، ال وهذا عقل هذا إن القول  حدود عند يقف ال أنھ أي العقل،

  ال« �عت��ه ما »منطق« عن البحث
ً

 �� نفكر أن علينا اإليتيقا: من الرا�ع الكتاب �� فيقول  ،»عقال

 ير�حنا �ان إن الذم إذ دي�ارت، فعل كما بذمها نكتفي وال »اهندسيً « موجودا باعتبارها االنفعاالت

  ا.عمليً  املش�ل يحل ال فهو و�ذلك ا،نظر�ً  الفهم يمنع فإنھ ا،أخالقيً 

 

 هو ��م ا��ممت من �ل ب�ن ا�جامع الناظم ا�خيط إن فأقول، أجيب أن يمكن األساس هذا ع��

 أنطولوجيات أسسوا فالسفة القوي، باملع�ى فالسفة �انوا �و��م هذه، ا�جذر�ة »عقالني��م«

 للن�عات �حظة �� �سلموا لم فالسفة م�و�� نفس��ما؛ والعقل الفلسفة حدود و�� حد إ�� تذهب

 ،»تتوقف أن ينب��« ال��اية �� �ع�ي ما وهو ،»أن ينب��« بقول  تكتفي ال�ي ا�خطابية أو األخالقو�ة

 إنھ ح�ى، فلسفة أعت��ه وال ا�خطاب، لهذا امطلًق  أطرب ال القصوى. حدوده إ�� الفكر دفع بدل

 العيش ينب�� ملا و�التا�� بحسبھ التفك�� ينب�� ملا اقيً فو  نظاما تخلق ال�ي يديولوجيااإل  من نوع مجرد

ت ولو ح�ى القمع، إ�� تنت�ي إيديولوجيا ف�ل بحسبھ،  »االل��ام« مثل من براقة نظر�ة �شعارات تز�َّ

 سواء هذه، االل��ام خطابات �ل جنتھ ما �عرف ونحن الشعارات، من وغ��ها واملسؤولية والعقالنية

 االتحاد �� اثور�ً  أو الناز�ة، أملانيا �� اعرقيً  �ان سواء هذا، االل��ام باسم ذإ العالم. �� أو عندنا

تل السوفيا�ي،
ُ
 عندنا، الثوري أو الدي�ي أو القومي االل��ام و�اسم مالي�ن؛ بل الناس، آالف مئات ق

 وزج حر�ا��م واغتصبت الناس ع�� الوصاية فرضت اليوم، وح�ى بل وسبعينيات ستينيات ذات

 جراحنا من كب�� جزء عن املسؤولة �� وشعبو�ة عسكر�تار�ة مغامرات �� وشعو��ا املنطقة ��ذه

 أو القومي االل��ام و�اسم ا،أحيانً  الثوري االل��ام باسم اعت��وا، أ�خاص �سبب هذا و�ل اليوم،

  بحيا��م. يفعلوا أن ينب�� بما الناس من أعرف أ��م أخرى، أحيانا العقدي أو األخال��
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ً
ا يتعلق بمشروعية مسماه من جهة، ووجوده اجھ املتفلسف العر�ي سؤاال

من جهة ثانية، كيف �عّرِفون املتفلسف العر�ي  ومن هو الفيلسوف من وجهة 

 نظركم؟ 

 

 املشتغل السابق، �� عليھ �انت مما بكث�� أخف اليوم إ��ا أقول  بل ثقافتنا، �� قديمة قضية هذه

 ادائًم  �ان غ��ه، أو تنجيما أو كيمياء أو امنطًق  �ان سواء ا،عموًم  الشر�� غ�� والعلم بالفلسفة

 قضية أشهرها لعل عديدة قضايا �� تجسد ما وهذا القديم، مجتمعنا �� الرفض من نوعا يال��

 و�� أخرى، نتيجة األمر لهذا �ان الغزا��. مع لنقاشھ اامتدادً  إال تكن لم وال�ي رشد، ابن اضطهاد

 »جواز« إثبات �� ووق��م جهدهم من اجزءً  قضوا اإلسالمي العالم �� بالفلسفة تغل�ناملش �ل أن

 ح�ى منھ �سلم لم وهذا األوائل، �علوم االهتمام وجواز بمسماهم، ا�حكمة أو للفلسفة، التعاطي

 يقال. ما عكس ع�� الر�اضيات، مثل اتجر�ًد  األك�� بالعلم اشتغلوا الذين

 

 الفلسفة، ��ا ��تم ال�ي األسئلة أن وهو للغاية، �سيط ا�جواب هكذا؟ رحيط األمر �ان ملاذا لكن 

 الوجود أصل فمسألة ا،دينيً  محسومة أسئلة �� األول، بمعناه والوجود األسس قضايا خصوصا

 بأجو�ة املعتقد ف��ا قطع أمور  �� حيا��م، �� األفراد �سلك أن ينب�� كيف و�التا�� منھ، والغاية

 عن مختلفة ع��ا أخرى  أجو�ة تقديم ادعاء عن ناهيك حولها، للتساؤل  ادعاء ف�ل لهذا ��ائية،

 أن إال يبقى فال ا،دائًم  األسئلة عن سابقة األجو�ة الدين �� .ابتداءً  مرفوض هو الدينية، األجو�ة

 عن الحقة تأ�ي فاألجو�ة الفلسفة �� أما ،»الوقائع ع�� األح�ام بھ �سقط« الذي الكيف �� ننظر

 ع�� الدين و�ركز والبحث، والتساؤل  الشك عن ا�حديث من الفالسفة يك�� لهذا ا،دائًم  ةاألسئل

 هات�ن إحدى إن أقول  أن هذا من عندي الغاية ليست واإليمان. واليق�ن الطمأنينة أهمية

 من حجية »أقوى « الدين فر�ما و�ال خطأ، ع�� والثا�ي حق، ع�� �� والتفك��، اإليمان الفاعليت�ن،

 منذ الغيب أسئلة مع قطعت الفلسفة أن اعتبار ع�� ا،خصوصً  امليتاف��يقية القضايا �� ةالفلسف

 »ا�حساسية« يتجاوز  ما أي القياس، يقبل ال ما ع�� للعقل سلطة ال أن اعت��ت ح�ن قرون، ثالثة

 الفاعليت�ن هات�ن ب�ن توجد ال�ي واملبدئية املن�جية الفروق أتب�ن أن عندي الغاية بل �انط، بلغة

  األساسيت�ن.



 تتعلق ال أخرى، ألسباب يأ�ي الفلسفة ع�� االع��اض �ون  �� يكمن اليوم يحصل الذي التحول 

 يأتيھ إنھ وجودية،وال القيمية القضايا �� التساؤل  حجية حول  الصراع من وال ا،حصرً  بالدين

 �� ح�ى اليوم أزمة �عيش معرفة، �� ما جهة من الفلسفة، فإن ولهذا خالص، »وض��« باعتبار

 »فلسفة« باسم يأ�ي اليوم الفلسفة ع�� االحتجاج وفر�سا. أملانيا أقصد الك��ى، التقليدية معاقلها

 اعتبار ع�� ينب�ي الذي لتصور ا األمر ��ذا وأقصد ا�جديدة، والعلمو�ة التجر�بية الن�عة �� معينة

 لها؛ قيمة ال »امقيًس « تنتج ال معرفة ف�ل و�التا�� للمعرفة، اموضوعً  ليس »يقاس« ال ما �ل أن

 إ�� ينضاف أزمة. �� اليوم تبدو الغاية وأسئلة والقيم باملعا�ي �شتغل ال�ي العلوم �ل أن تجد هكذا

 الفالسفة قتلها إيديولوجيا وهذه ،»عماليةاأل «و »التطبيقو�ة« اإليديولوجيا هيمنة األمر هذا

  انقًد  املعاصرون واملفكرون
ً

 أن كيف تب�ن جذر�ة فكر�ة اتجاهات اليوم تنبعث وضدها ،وتحليال

 وهو اليوم العالم يحياه ��ديد أخطر �� األصل هما التطبيقي البعد �� والغرق  املع�ى أسئلة �جرة

 باعتبارها الطبيعة إ�� النظر هو اإليديولوجيا لهذه العميق ال�امن نإ إذ اإلي�ولو��، ال��ديد

 مجرد أ��ا أي املع�ى، من »فارغ« ��يء إ��ا ساكن، ��خ�� موضوع قل أو خالص، انفعال موضوع

 مما لنا يتب�ن الذي أن بيد الظافر. اإل�سان لفعل اموضوعً  ي�ون  أن منھ الغاية غفل، امتداد

 والطبيعة اإل�سان مع�ى عن التقاب�� التصور  وهذا ةالعمودي العالقة هذه أن هو اليوم، يحصل

 إنھ و��ا، الطبيعة �� يوجد ��يء هو بل الطبيعة، �� يفعل اشيئً  ليس فاإل�سان وخط��، بل خاطئ،

 �غ�� أن دون  الطبيعة تركيبة من �غ�� أن ا،مؤخرً  حصل كما يمكن، فال وهكذا طبيعة؛ عينھ هو

 يجعل اسببً  ا�حرارة، درجة ارتفاع يص�� أن فيحصل ان،اإل�س وضم��ا �لها، ا�حياة تركيبة من

 فتحصل أخرى، مناطق إ�� »الطبي��« حيا��ا مجال من تصعد االستوائية ا�جهر�ة ال�ائنات

 ببا�� متصل �ائن إنھ الطبيعة، عن »امنقطعً « ليس اإل�سان أن هو هذا من نتعلمھ ما األو�ئة.

 يقال ما بحسب الص�ن، �� الف��وس منھ انتقل لذيا ال��ي  ا�حيوان ��ذا ح�ى متصل ال�ائنات،

 الف��وسات، أن هو هذا من نتعلمھ ما ا�جائحة. قبل بوجوده ح�ى �عرف نكن لم والذي ا،رسميً 

 وآال��م البشر حركة توقف أن يمكن ح�ى، »حية ليست« ال�ي »ا�حق��ة« الصغ��ة ال�ائنات هذه

 والبقية اآلالف، مئات م��م وتقتل بل طو�لة، شهرأل  ا�جبارة ومعاملهم النفاثة وطائرا��م ال�خمة

 اليوم نكتشفھ الذي أن بيد األمراض، ع�� القضاء من يتمكن الطب أن تخ��نا العلمو�ة الن�عة تأ�ي.

 هكذا وغ��ها، الرفاهية وأدوات التغذية �� األمر كذلك أمراضھ، عينھ هو ينتج الطب تطور  أن هو



 السكري  أمراض من قر�تنا لك��ا �عم، ا�جوع عن أ�عدتنا دق الغنية الصناعية أطعمتنا ت�ون 

 األخطر، العصر مرض تص�� قر�ب، عهد إ�� ز�نة �انت ال�ي البدانة أن ح�ى والقلب، والضغط

 املزروعات �� بنا تحيط ال�ي الكيماو�ة واملنظفات واملبيدات ا�حافظة وموادنا أدو�تنا ت�ون  وهكذا

 لك��ا �عم، والفاقة واألوساخ ا�حشرات عن أ�عدتنا قد األثاث،و  واللباس واألطعمة واملصنوعات

 وا�جينات. والتوالد والغدد العص�ي ا�جهاز وأمراض السرطان من تقر�نا

 

  عندي؟ الفيلسوف من هذا، �ل ع�� و�ناء سؤالكم، إ�� عودة

 اتصوًر  يملك الذي إنھ لنقل ،»اعلًم « ليست الفلسفة �ون  اعتبار ع�� السؤال، صعو�ة رغم

 الرؤ�ة »صندوق « من نخرج يجعلنا سؤال إنتاج �ستطيع من أنھ أي ا�حقيقة، مع�ى عن امختلًف 

 والبا�� تحققھ. وكيفية ا�خروج هذا عناصر لتب�ن ال�افية النظر�ة األدوات و�قدم بھ، املسموح

 ء،هؤال ب�ن ا�خلط يتم ما اوكث��ً  مج��دون، مفكرون أو للفلسفة أساتذة أو بالفلسفة مشتغلون 

  هناك أن مثلما ا،تماًم  مختلف عندي واألمر والفالسفة، فلسفة، ومؤرخو فلسفة مدرسو
ً
 ااختالف

  العلم. مؤرخ أو ومدرس والعالم الفن، ومدرس الفنان ب�ن

 

 هم ن�ا�حقيقي والشعراء ن�والفنان العلماء لكّن  كذلك، هم �عم نادرون، فالفالسفة املع�ى ��ذا

 مسلمات فجروا الذين والعلماء الفن، �� املنظور  مع�ى غ��وا الذين فالفنانون  ا،جًد  نادرون كذلك

  هم العلم، �� »بد��ية«و تلقائية تبدو �انت سابقة
ً

 نف��ي أعت�� زلت ال كنت لهذا ا.جًد  نادرون فعال

  وليس الفلسفة، لتار�خ أستاذا
ً
  ا.فيلسوف
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 الستئناف تار�خ طو�ل من 
ً
الفلسفة العر�ية املعاصرة منذ قرابة القرن محاولة

التفلسف �ان قد انقطع ع��م (املتفلسفة العرب) نتيجة لظروف تار�خية وحضار�ة 

معقدة؛ �� ظنكم ما هو مستقبل الفلسفة العر�ية؟ وكيف نر�ط إم�انية التفلسف 

ماض��م ومستقبلهم اآل�ي؟ خاصة مع مستجدات الفلسفة  للعرب املعاصر�ن ب�ن



املعاصرة املتعلقة با�جسد، واألعصاب، والبيئة، وا�حيوان؛ و�� قضايا ومفاهيم لم 

 تطرح ع�� مستوى ا�خطاب الفلسفي.

 

  لسُت 
ً

 من سل�ي نزوع أو �خ��ي تقدير العتبارات ليس هذا أن بيد ا�خصوص، ��ذا اكث��ً  متفائال

 ليسوا بالعر�ية يكتبون  والذين �لھ، العالم أن أولها وا�حة، تفس�� وعناصر أسباب لھ بل طر��،

 باللغة يتوسل ما �ل أي اليوم، املقروء املكتوب .الرقم عالم وو�ج ا�حرف �جر استثناء، ذلك ��

 قلت، كما فحسب عندنا ليس وهذا ا،كسادً  �عرف فلسفة، أو اأدبً  أو اشعرً  ،ي�ون  ح�ى الطبيعية

 أر�د ال ا.صادًم  احًد  وصلت ال�ي الكتب مبيعات �سبة تراجع من ذلك ترى  وأنت عامة، مسألة �� بل

 مناسبات �� لها تطرقت قد وكنت ومتداخلة، معقدة أل��ا املسألة هذه أسباب بيان �� أدخل أن

 ت�اسل أو لتقاعس عائدة ليست أي أخالقية، ألسباب ليست إ��ا األقل ع�� سأقول  لكن أخرى،

 ا�جتمع مع�ى وقبلها التواصل مع�ى مس تحول  إ�� عائدة �� بل يقول، أن البعض يحب كما القراء

 و�سطھ. األمر هذا لبيان كبار فالسفة تجرد وقد عمومھ، �� ال�ائن مع�ى وذاك هذا وقبل والثقافة،

  هناك أن �حيح
ً

 نل �غ��ات لك��ا نحياها، ال�ي الك��ى  والتغ��ات ا�جائحة إثر حصل ما اانتعاش

  طو�لة. ف��ة منذ أسبابھ بدأت الذي العميق األمر هذا تمس

 

 العالم من املنطقة هذه �� فلسفة �سميھ ملا الزخم �عض �عطي أن يمكن كيف سؤالك، إ�� عودة

 اليوم؟

 

 تطرح جدا مهمة وقضايا توجد إذ األخرى، العالم جهات �� يحصل ما ع�� والتعرف باالتصال أعتقد

 بمختلف ا�حياة، قضية ذلك من ح�ى، تدريس أو اهتمام موضوع لتص�� ندناع �عد ترق  لم اليوم،

 والنوع ،وا�جسد ،والبيئة ،ا�حيوان وقضايا ،»مادة« هو ما جهة من اإل�سان قضية أي �شعبا��ا،

  ا�حيوان فقضية هكذا والقانون. الطب ومسألة
ً

 عندنا امطلًق  تطرح ال هذه، غ�� أذكر ال ح�ى ،مثال

 الوضع« مسألة أن وا�حال األمر، لهذا توجھ عل�ي حدود �� باحث، وال �اتب وال جامعة ال إذ نحن،

 وأس��اليا أمر��ا �� اجًد  كب��ة بحوث موضوع هو ا�حيوان �س�ى الذي ال�ائن لهذا »األخال��

  تجد فأنت هكذا ح�ى؛ عمومي نقاش موضوع �� بل وفر�سا،
ً
 بي�� هو أمر��ا، �� اشه��ً  اباحث



  أحدث سينجر،
ً
 ومعھ ا،فلسفيً  ا�حيوان بمبحث يتعلق ا�جامعات أعرق  من واحدة �� اكب��ً  امبحث

 أن مع اهتمامنا، �� يدخل ال األمر هذا ملاذا أدري  ال أخرى. جامعات �� آخرون فالسفة ضده أو

 لم عي��ا �� عندنا اإل�سان مسألة ألن ر�ما الالزمة، با�جدية املسألة هذه ببحث �علق عندنا ال��اث

  الالزم. بالعمق �عد تطرح

 

 رسائل �جلوا طلبة اليوم وم�� والبسيط، ا�خاص مستواي ع�� ��ذا أقوم أن حاولت ا�خصيً 

 والدماغ النوع وقضايا والتعذيب ا�جسد �� التصرف حر�ة ومسألة القانون  قضية ا�خصوص. ��ذا

  قطع مالعل نحن. ف��ا نفكر ال اجًد  مهمة قضايا �لها هذه
ً
 ما �ل مع�ى تحو�ل �� مخيفة اأشواط

 وال محايد ألنھ بطبعھ، »يفكر ال« العلم أن بيد وثقافة، وسياسة اومجتمعً  اوفكرً  مادة �عرفھ،

 ح�ن والعالم املع�ى، أو الغاية سؤال وليس الكيف سؤال يطرح العلم إذ ،»الغايات« �� يبحث

 فيما هذا يفعل قد �عم يفعلھ، ملا القي�ي تقديره أو رأيھ يقول  أن عليھ ي�ون  ال تخصصھ �� �شتغل

 سؤال ألن ؛بھ اخاصً  اتصوًر  أو ارأيً  باعتباره حي��ا ذلك يفعل لكنھ ا�خت��، من يخرج ح�ن أي �عد،

 املعرفة من يلزم ما تحصيل شر�طة الفالسفة، بھ يضطلع أن واألحرى  فلسفي، سؤال هو املع�ى

 يفتأ ما الذي األمر وهو قو�ة، باللغات ومعرفة ا،مضنيً  اًد جه يتطلب وهذا األمور، ��ذه الدقيقة

 طلبتنا. �� �عاينھ كما عندنا و���اجع يضمر

  

  ا�حاضر. �� �غ��نا االتصال ع�� يمر املا��ي �� بأنفسنا االتصال األمر، خالصة
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الناحية الفلسفية واألسلو�ية فلسفات ا�حياة واالقتدار ع�� أنماط أخرى من من 

التفلسف مثل الوجودية، والتار�خانية، والتأو�لية؛ ما �� راهنية فلسفات ا�حياة 

 واالقتدار بالنسبة للمتفلسف العر�ي؟

 

 آفات عن ايًد �ع واالشتغال التفك�� �� اأفًق  يفتح �ونھ األمر هذا �� ��م�ي ما أك�� أن أعتقد

 ثم بالوجودية، آخر اوردًح  باملاركسية، االشتغال �� العشر�ن القرن  من اردًح  قضينا اإليديولوجيا،



 وقد لعقود، افلسفيً  كبلتنا ال�ي »ال��اثو�ة الن�عة« �لھ هذا إ�� ينضاف األدب، �� اخصوصً  البنيو�ة

 ضغط هناك �ان �عم معينة. إيديولوجيا �ان بل ،»فلسفة« يكن لم هذا �ل أن �عد فيما تب�ن

 ��ذه املشتغل�ن أن بيد والتحرر، لل��ضة التوق  يزال وما هناك و�ان هذا، فرض الذي الواقع

 اكث��ً  أن ترى  أنت وها التبسيط، �� م��م اكث��ً  أسقط إرادوي  تصور  وفق �لها معها �عاملوا القضايا

 اليوم يتحدث قد من ،»الصالحية من��ية« �ساطة ب�ل صارت أل��ا ؛اليوم �جر األعمال هذه من

  »املوضوعية املاركسية« عن
ً

 أقول  كما وحده، حظھ جيل إ�� أنت�ي أن�ي هو �� يبدو الذي ؟مثال

 التار�خ مع�ى عن ا�جامدة التصورات من حرره وهذا ا،إيديولوجيً  اطموًح  �عش لم أنھ هو ا،دائًم 

 خطاب يكفي قد أنھ �عتقد ال�ي الساذجة اإلرادو�ة الن�عة من بالتا�� وحرره واإل�سان، والواقع

 أنھ اليوم فهمنا األمر هذا الواقع، �� �غ�� ع�� فنحصل عقيدة، أي كما إليھ ندعو ا،نظر�ً  متماسك

 كما باأللم، و�شعر »ما ���يء رأسك تضرب ح�ن« هو الواقع وصلب، معاند الواقع ألن تبسيطي،

 فيما التفك�� هو �ان ��م�ي فالذي هكذا طبعھ؛ب دال وغ�� وجامد وصامت بارد الواقع ال�ان، يقول 

 �� بالتا�� التفك�� إ�� يدفع�ي األمر وهذا جار�ة، عبارة أكرر  ح�ى ي�ون، أن ينب�� فيما ال »�ائن« هو

 ا�خاص. ونحن العام أل��ا نصنعها، نحن ما جهة من وليس تصنعنا، �� ما جهة من ا�حياة

  

 ح�ى اووقتً  اجهًد  م�ي تطلبت املن�جية ا�خالصة هذه إن أقول  األمر، هذا �� اصر�ًح  أ�ون  وح�ى

 �� االعتقاد ع�� يقوم والذي األو��، اإل�سا�ي النف��ي االستعداد مع تتعارض أل��ا ؛وأفهمها أتمثلها

 بالتأكيد، سبينوزا �ان األمر هذا �� ساعد�ي الذي لكن ،»ذاتھ �� هو كما« يحصل ما وفهم ضبط

 ��يء لھ ي��جم لم الذي اجًد  الكب�� الفيلسوف هذا رو��ي، ليمون � وح�ى �عد فيما برغسون  ثم

 الطبيعة مسألة أي بجد، ا�حياة مسألة آخذ ألن بالضرورة وج�ي األمر هذا �ل اعتقادي. �� بالعر�ية

 بھ أفسر قد مما �عض هذا ا�حر�ة. قبل ا�جسم ومسألة ،العقل قبل الدماغ ومسألة الثقافة، قبل

  البسيط. عم�� �� يبدو الذي امليل هذا
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ً
منذ أك�� من عقدين ترجم كتاب ما ��  نود أن نرنو قليال

الفلسفة وكتاب سبينوزا ومش�لة التعب��، و�� العقد األخ�� بدأت ت��ايد ال��جمات 

للمرة األو�� �عنوان  Différence et Répétition  ف��جم والكتابات حول جيل دولوز 



) و�� ال��جمة الثانية �عنوان  2009(املنظمة العر�ية لل��جمة، »والتكراراالختالف «

)، و�اإلضافة إ�� ال��جمات ال�ي قمتم ��ا  2015(طوى للثقافة، »الفرق واملعاودة«

  2017(تو�قال للنشر، »فلسفة عملية«لـسبينوزا 
ً
ا ) وترجمتكم الصادرة حديث

بدالسالم بنعبدالعا��، وما زالت لنصوص دولوز�ة مختارة بالتعاون مع األستاذ ع

ال��جمات لدولوز تت�اثر هنا وهناك؛ �� نظركم ما �� أهمية تلقي الثقافة العر�ية 

للم�ن الدولوزي؟ وكيف �ساعدنا دولوز �� طرح سؤال: ما �� الفلسفة؟ وما اإلجابة 

 املمكنة؟ 

 

 ألسباب ا�خالص، الغر�ي الثقا�� فضائھ إ�� اقياًس  ح�ى وهذا املأخذ، وصعب قوي  فيلسوف دولوز 

 أمام أي اشتغالھ، طر�قة �� »ميتاف��يقي« فيلسوف أمام هنا نحن سابق، سؤال عن اجوابً  �سط��ا

 عليھ فو�و من اكب��ً  اتقر�ضً  وجدنا لهذا ولعلھ األو��، واإلم�ان األسس أسئلة �� يبحث فيلسوف

 أن �ستطيع ال فيلسوف مع فأنت ،»ادولوز�ً  سي�ون  (العشر�ن) القرن  لعل« املعروفة: عبارتھ ��

 ألف« كتاب تقرأ ح�ن أنك بيد ��يء، أي وال اوجوديً  وال اماركسيً  وال ابنيو�ً  ليس فهو خانة، �� تدخلھ

 نمط و�� الفلسفة �� يحصل ما فهم �� لك حظ ال أنھ تفهم ي��جم، كما »نجد ألف« أو »�ساط

 طو�ي للمفارقة، املارك��ي، اإليطا�� لوفالفيس أو�حھ ما وهذا املفتاح، هذا دون  املعاصر الو��

  نحياه. الذي العالم مفاتيح أهم أحد يمثل دولوز  أن �عت�� الذي نيغري،

 

 �ع��ف ال الفلسفات من النوع هذا ألن بل فقط، التصنيفات أحب ال ألن�ي ليس ا،دولوز�ً  لست

 وما وجدت أ�ي بيد ا،دائًم  مسافة ا�حياة أن اعتبار ع�� باملسافات، إال يتحدد ال فكر إنھ باالنتماء،

 ن��جم أن ا�جدي من هل أدري  ال التحليل. �� رائعة »أدوات علبة« الرجل هذا نصوص �� أجد زلت

 اللغة واقع أن هو أعتقده الذي أن بيد صدى، تجد قد أ��ا وال �لها، الفيلسوف هذا نصوص

 ال يجعلها قد العر�ية الثقافة يھف توجد الذي شئنا، إن ،»الكرونولو��« والوضع اليوم، العر�ية

 ،»واالختالف التكرار « مثل عمل ترجمة جدوى  من امتأكًد  فلست لهذا التفك��، هذا مثل �ستسيغ

  خلقت املزدوجة ترجمتھ أن أرى  ال أن�ي والدليل
ً

 �� ما« كتاب ترجمة ح�ى بل ما، انقاش

 نظري  �� وهذا ،»املفاهيم إبداع �� الفلسفة« عبارة هو وراج م��ا بھ احتفظ ما فأك�� ،»الفلسفة؟



  ا�سطيًح  �ان
ً

 أن وا�حال الهيغ��، بمعناه املفهوم حفظنا ألننا ملاذا؟ صاحبھ، وفكر بالكتاب مخال

  اجمعً  ليس الرجل عند املفهوم
ً
 هو بل األرسطيون، يقول  �ان كما لل��يء، املاهو�ة للعناصر اوحفظ

 �عد الرؤ�ة مجال و�دخل »ي�ون « امحددً  اشيئً  يجعل ما هو املفهوم نقول، قد »املسافة يصنع ما«

 ��اية �� كتب، قد �ان لهذا املع�ى، هو قل أو الرجل، عند »حدث« املفهوم عنا، امحتجبً  �ان أن

 التقليدي؛ املفاهيم منطق مع بالتقابل إال يفهم ال الذي ،»املع�ى منطق« هو آخر اكتابً  الستينيات،

  دولوز  عل��م اشتغل آخر�ن فالسفة إ�� ودةع �ستد�� األمر ��ذا الو�� أن بيد
ً

 جيلب�� وأولهم ،طو�ال

 مرة. �ل �� و�ذكره إليھ �ستند الذي سيموندون،

 

 ت�ون  ال أن يخ��ى قد ما بقدر عمل، ل��جمة مج��د يبذلھ جهد ل�ل املرء �سعد قد ما فبقدر هكذا،

 « الرجل حول  األول  عم�� ي�ون  أن حاولت األساس هذا ع�� كب��ة. فائدة ا�جهد لهذا
ً

 بيد ،»مدخال

  لك�ي ،ترجمات �� الحقة أخرى  بكتب وأتبعتھ ا،جمعً  أو ات�خيصً  امطلًق  وليس غ��، ال مدخل أنھ

 �انت هكذا نفهمھ، ح�ى »دولوز  ��« ثقافة إ�� يحتاج ال قد ما أتخ�� أن حاولت ال��جمات هذه ��

 ال من ح�ى يقرأه أن يمكن فيلسوف حول  دولوز  كتبھ انصً  عملية) فلسفة (سبينوزا األو�� ال��جمة

 يبسط كيف رلننظ فرصة عندي هذا �ان وقد الرا�ع، القسم عدا ما خالصة، فلسفية ثقافة يملك

  كب��، فيلسوف ويشرح
ً
  الصادرة ال��جمة �� أما عليھ؛ سابقا آخر اكب��ً  افيلسوف

ً
 األستاذ مع احديث

 إليھ الدافع �ان وهذا ،»مختارة انصوصً « نتخ�� أن الفكرة �انت فقد الفلسفة) (خارج العا�� بنعبد

 أجد ال ما فهذا ،»لذاتھ« م�ن هو ما جهة من دولوز  ن��جم أال أي توا، ذكرتھ الذي العنصر هذا هو

 واختار ترجم الذي العا�� بنعبد السالم عبد الكر�م األستاذ مع و�التوافق �ان، بل فائدة، كب�� لھ لھ

 الراهن. العر�ي الثقا�� التداول  �� أثر لھ و��ون  »يمر« أن يمكن ملا ترجمة النصوص، هذه م��

  

ش��ى  نصوص ترجمة من اضرًر  أقل حدود لك��ا حدوده، األمر لهذا اطبعً 
ُ
 ح�ى الرف، ع�� لتوضع �

  ف��ا بذل الذي ا�جهد �ان ولو
ً

 وهذه األمر هذا إن أقول  أن ينب�� ألهلھ، ا�حق أحق وح�ى .هائال

 من قرأتھ فيما أو بيننا، املباشرة نقاشاتنا �� سواء العا��، بنعبد األستاذ من ا�خصيً  �علم��ا الرؤ�ة

 ،»بيدين« �انت ال�ي تلك خصوصا السابقة، ترجماتھ �� ح�ى أو ال��جمة، �� نظر�تھ حول  نصوصھ

  »فلسفية دفاتر« سلسلة ( سبيال محمد املرحوم بمعية أي
ً

  ).مثال
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، فحاول تقديم ما يطلق عل��م »ما �عد ا�حداثة«القرن املنصرم بالتعر�ف ما �س�ى 

من قبيل فوكو، دولوز، ودر�دا وغ��هم؛ من خالل ال��جمة،  »فالسفة االختالف«

والشرح، والتقديم؛ �� ظنكم كيف يوازن املتفلسف العر�ي ب�ن مهامھ العديدة م��ا 

ما هو متعلق بالشرح، وال��جمة، والتقديم، و��ن أال يتحول إ�� مجرد مبشر بفلسفة 

 ألهم من ذلك �لھ، كيف نفكر مع مفكر ما وأال نتحول مجرد قراء رديئ�ن لھ؟ ما؟ وا

 

 أن يمكن�ي فال لهذا تجر�تھ، وعن عنھ با�حديث �� �سمح �ش�ل صفدي األستاذ كتبھ ما أعرف ال

  عام. سياق �� إال سؤالكم أتناول 
ً

 عبارة أن أجد فال لهذا الغليظة، ال�لمات �ستمرئ  ممن لست أوال

 ال ما �ل النعوت عشاق �عض فيھ يضع عام تصنيف إ��ا كب��، ملع�ى حاملة »�حداثةا �عد ما«

 �� ما الفلسفة. وح�ى والقيم واملوسيقى واللباس واملعمار التشكيل �� املعاصر، العالم �� يفهمونھ

 تجر�ة �و��ا مفاده جواب سابقون  فالسفة قدمها ال�ي املمكنة األجو�ة ب�ن من الفلسفة؟ مهمة

 مقوماتھ ��� أي ذاتھ، ��� أن يحاول  وهو الراهن إ��ا ،»الواقع �� يحصل بما "الو��" قتحقي«

 نالحظ اليوم، العالم واقع وصف إ�� نتحول  وح�ن هو، كما وصفھ يقت��ي بالواقع والو�� وأسبابھ،

 �لها، واال�ساق والوحدة واملاهية واالنتماء الهو�ة فمفاهيم سبقھ، ما �ل عن مختلف واقع أنھ

 لم وجوده ونمط املعاصر اإل�سان و�� صورة نإ إذ يحدث، ما وصف �� �سعف �عد لم ا،مليً ع

 و�تواصل يفكر عاملي �ائن هو املثال، سبيل ع�� العر�ي املعاصر، فاملواطن موحدة، وال ماهو�ة �عد

 العر�ية يكتب متعددة، واقعية أو اف��اضية وانتماءات جنسيات من أ�خاص مع متداخلة بلغات

  التينية روفبح
ً

 اليوم نحن الر�اض، �� الصي�ي الشومن أو ،الر�اط �� اليابا�ي السو��ي و�أ�ل ،مثال

 مع�ى �� »التقليدية« االمتدادات كسر إ�� أدى وهذا معممة، بابل هو عالم �� و�جينون، خالسيون 

 أقرب ي�ون  قد األلف�ن، �عد األول  العقد أواسط ولد الذي فاب�ي هكذا والقيم، والثقافة االنتماء

 وهذا املا��ي، القرن  سبعينيات وليد أنا م�ي اليوم، ا�جنو�ية �ور�ا �� يحيا سنھ مثل ��  طفل إ��

 ا�حفيد �ان وحيث ،»ھأبي سر« االبن �ان حيث قبلھ، الذي وا�جيل جيلنا إ�� اقياًس  كب�� تحول 

 �ل ع�� عّممھ األمر وهذا وقناع��ا، وعقيد��ا قبيلتھ وقيم العاشر جده وتفك�� عيش نمط يكرر 

 »يدعو ال« فهو والهو�ة االنتماء مفاهيم تراجع و�يان هذا وصف إ�� الفيلسوف �س�� وح�ن ��يء،



 هو هذا »ير�د« إنھ عنھ نقول  أن ،»اعمليً « يحصل اواقعً  يصف فقط إنھ ا،نظر�ً  ���يء »يبشر« أو

 مرضك. »سبب« ب�ونھ مر�ض بأنك يخ��ك الذي الطبيب عن تقول  �أن

 

 هو كما وصفھ لكن ،»مقاومتھ« إ�� وندعو ح�ى �عاديھ وقد الواقع، هذا نحب ال أو نحب قد �عم

 حقيقتھ �غي�� �� ينفع ال تكرهھ أو تحبھ وأن ،»يرتفع ال الواقع«ـف الكراهية، أو با�حبة لھ عالقة ال

 فأن لهذا الذاتية. حكمنا أطر  من وكسرت قناعاتنا ��  ا�حقيقة هذه جرحت مهما املوضوعية،

 التقليدي التصور  و�فجر يتجاوز  وجود نمط بأنھ يحدث الذي هذا يصف ما فيلسوف عن نقول 

 التوسل هو لفهمھ األ�سب وأن واالنتماء، والهو�ة العقل مع�ى عن ا�حديث العصر بناه الذي

 الشرط« الشه�� نصھ �� ليوتار فعلھ ما وهذا ،»حدا�ي �عد ما« الوجود نمط هو مختلف هومبمف

  ليوتار عن أو الفيلسوف هذا عن نقول  أن ،»ا�حدا�ي �عد ما
ً

 تقول  �أن هو »حدا�ي �عد ما إنھ« مثال

 هذه نتائج تحب ال ح�ن تقول  أن أو ،»كروي« هو إنھ كرو�ة األرض إن لك يقول  �خص عن

 ».قناعاتك ع�� �شوش« أل��ا األرض كرو�ة تحب ال إنك قناعاتك ع�� ا�حقيقة

 

 أدوات، من لھ تيسر بما يحصل ما يفهم ألن �س�� فهو الواقع »�سمية« ع�� فيلسوف �عمل ح�ن

 ا�حق الفيلسوف الفلسفة، عن مختلف ��يء وهذا إيديولوجيا رجل ي�ون  أن إال ل��يء، يدعو وال

 �عرف ال« إنھ قل أو ا�حقيقة، ع�� اشيئً  »ير�د« ال رجل ا�خالص، الفلسفي املستوى  و�اعتبار هو،

 عن جدا �عيد وهذا األجو�ة، قبل أسئلتھ �� ويغ�� ويعيد يراجع تأيف ما رجل إنھ ا،مسبًق  »اشيئً 

 االختالف يكمن هنا عنھ، يدافع أن إال لھ يبقى فال ا�خالصة، ويعت��ه جواب إ�� ينت�ي الذي الداعية

 السليم من أنھ أعتقد ال املبدأ، حيث ومن لهذا، الفلسفة. ومنطق الدعوة منطق ب�ن الرئيس

  ر�داد اسمھ ���يء التبش��
ً

 املضمون  إن قل أو ، »عقائد« بأ�حاب ليسوا هؤالء ألن دولوز، أو ،مثال

 ألن كراهي�ي غ��ي، أقود أن أكره«  الشه��ة نيتشھ شذرة �� نجده ما هو املمكنة لعقيد��م الوحيد

 ال بھ التفك�� هو الفكر من النوع هذا لتناول  األ�سب الش�ل أن �� فيبدو لهذا ،»غ��ي  يقود�ي

 جوهر نفهم لم أننا معناه فهذا ��ا، التبش�� ينب�� »مذاهب« هؤالء بأن �عتقد أن وأما معھ، التفك��

 »الك��ى  القصص« عهد أن مفادها بمسلمة تبتدئ وفلسفة فكر أمام إننا الفكر، هذا مثل



 هو واحدة حقيقة إ�� للوصول  تتناظر ال�ي »والنحل امللل« ومنطق ا�جامعة امليتاف��يقية واملرو�ات

  انت�ى. قد هدع

 

 وهنا أجد، ال ا�خصيً  بذكره، تفضلتم الذي با�جمع، هكذا االختالف، فلسفة مس�ى يخص فيما

 ينفع ال جدا، كث��ة »اختالفات« ذكرتم ال�ي األسماء ب�ن أن إذ املس�ى، هذا ملثل كب��ة قيمة أيضا،

  وفو�و �دادير  فب�ن ،»اختالف فلسفة« أو »ا�حداثة �عد ما فلسفة« إ��ا القول  معها
ً

 ،مثال

 والتعارض النفور  �حدود وصلت اختالفات �� بل والغاية، والرؤ�ة املن�ج �� عميقة اختالفات

 ��حبھ أن يمكن األمر وهذا التأمالت، كتاب �� وارد لدي�ارت لنص تأو�ل��ما �� حصل كما املطلق

 مس�ى تحت األسماء هذه مثل نجمع أن ي�ح ال أنھ هو �� يبدو فالذي لهذا .كث��ة أخرى  أسماء ع��

 �علمون  كما وهذا الفهم، �� ا�جهد بذل من التخلص �� الرغبة سياق السياق ي�ون  أن اللهم واحد،

   املتأ�ي. املفكر �عافھ أمر

 

) (ولو  يطلع من �عرف -9
ً

 هل عنده، الرغبة مفهوم أهمية دولوز  نصوص ع�� قليال

 يختلف ماذا وعن الدولوزي، امل�ن �� اشتغالھ وكيفية املفهوم هذا أهمية لنا تو�حون 

  النف��ي؟ التحليل عن للغر�ة دولوز  تصور 

 

 وفلسفة الفكر �خبتار  أولية معرفة �ستد�� ألنھ األمر، هذا مثل نبسط أن اليس�� من ي�ون  لن

 أعتمد أن ع�� ا�حوار هذا �� أحرص وأنا ا،مدرسيً  يص�� حديثنا يجعل قد هو ثم السابق�ن، األخالق

 العامة. األمور  �عض األقل ع�� فلنقل بد األمر من يكن لم إن لكن متخصصة، وغ�� �سيطة لغة

 

 سبينوزا، مع الرغبة ىمع� �� حصل الذي التحول  استحضار هو هنا منھ االنطالق ينب�� عنصر أول 

 »قيمة« أولهما بأمر�ن، �علق ا�حدس وهذا سبينوزا، فكر �� األول  حدسھ يجد األمر هذا نإ إذ

 باعتباره اإل�سان إ�� ننظر كنا السابق امليتاف��يقي التصور  �� .»الرغبة طبيعة« وثان��ما الرغبة،

 إ��ا اإل�سان، »بماهية« يتعلق ال اشيئً  �تص� االنفعاالت أن أولها تبعات، األمر ولهذا العاقل، ال�ائن

 أمر األمر هذا ع�� انب�ى العاقلة. ماهيتھ إ�� اقياًس  بھ ي�حق زيغ مجرد إ��ا ع��ا قل أو عارض، ��يء



 هو زال ما �امل أخال�� نظام �شأ األساس هذا وع�� ،»انقصً « باعتبارها الرغبة تصور  وهو ثان

 نؤسس أن تجاهھ ينب�� »اشرً « الرغبات اعتبار قوامھ الفطر�ة، »فلسفتنا« �� يحكمنا الذي

 ا�حاجات ب�ن تم�� ال�ي الشه��ة األبيقور�ة املعادلة �� وا�ح وهذا ا،أخالقيً  �عقلھ أن أي ،»الزهد«

 وال بضرور�ة ال ليست ال�ي وا�حاجات ،الضرور�ة غ�� الطبيعية وا�حاجات ،الطبيعية الضرور�ة

  ي�ون. ما بأك�� نبذها ينب�� ال�ي لرغباتا �� وهذه بالطبيعية،

 

 ماذا )؟ سبينوزا أحدثھ الذي األول  القلب هو (وهذا العقل ت�ون  ال اإل�سان ماهية أن لو ماذا لكن

 سابقة برغبة ادائًم  مح�وم عينھ العقل أن اعتبار ع�� الرغبة، �� العميقة اإل�سان ماهية �انت لو

 بل اللذة، يحقق بموضوع يرتوي  »انقصً « تكن لم الرغبة أن لو ماذا ثم التحقق؟ إ�� تدفعھ عليھ

 املوضوعات تص�� ال هنا ؟الثا�ي) القلب هو (وهذا املوضوعات �ل ع�� سابقة حياة »طاقة« ت�ون 

 النظام مجموع �� شامل �غي�� إ�� يؤدي وهذا العكس، يحصل بل الثانية، �� والرغبة األو�� ��

 أشياء �عت�� بل ذا��ا، �� حسنة أل��ا أشياء �� نرغب ال إننا« ينوزاسب مع فنقول  التقليدي، األخال��

 سيب�ي الذي تا�عة. تص�� واملوضوعات ا،دائًم  األو�� �� تص�� هنا الرغبة ».ف��ا نرغب ألننا حسنة

 إ�� سينظر إنھ عنھ، مختلف لكنھ العام، ا�حدس ��ذا متعلق آخر اشيئً  يتضمن رؤ�تھ دولوز  عليھ

  األفالطو�ي التصور  مع مباشرة مواجهة �� جعلھ أمر وهذا دائما، »اإنتاًج « رهاباعتبا الرغبة
ً

 ،أوال

 نفسھ. فو�و ميشيل بي��ا من لھ معاصرة أك�� أخرى  تصورات مع كذلك لكنو 

 

 ا�حيوان« من يتحول  إنھ العقل، وطبيعة ومعناه اإل�سان بصورة متعلق آخر أمر هذا عن ينتج

 واللذة السالبة الرغبة وجدل الذنب �عتمد قيمية انظًم  يب�ي الذي األرسطي العاقل أو »الناطق

 عناصر تب�ي، أن عوض تمد، ال�ي »الراغبة اآلالت« إ�� األفالطونية، جوهر وهذا لها، اأساًس  املوجبة

 استواء ُ�سط �� محيطها، �عمر ال�ي امل�ونات با�� مع تنقطع، ال ال�ي ا�جز�ئية connexion الوصل

 يحدث الذي ا�جذموري الوصل وجهود املّد  مقادير إال هناك ي�ون  فال ا،مطلًق  متساو�ة متواطئة

 من األو�� والغر�بة املث��ة الصفحات تقصده ما عينھ هو وهذا ا،دائًم  »والشر ا�خ�� وراء فيما«

 الشه��. »املضاد أوديب« كتاب

 



 خطاب أن نن�ىى، أن ينب�� ال الرغبة، بمفهوم يتعلق وفيما املضاد أوديب عن ا�حديث و�مناسبة

 للتحليل األخص ع�� مع�ن تأو�ل ونحو ا،أيضً  النف�ىي التحليل نحو اموجهً  �ان وغواتاري  دولوز 

 ال�ان �سلطة تتعلق فيةوثقا سياقية ودقائق شروط األمر ولهذا البنيوي، التأو�ل هو النف�ىي

 هنا. ف��ا للدخول  ا�جال �سع ال أمور  وهذه العهد، ذلك �� الغر�ي الفكر �� النف�ىي والتحليل
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باملوسيقى، وقد �ان لدلوز اهتمام باملوسيقى؛ كيف تصاحب املوسيقى 

 الفيلسوف ع�� أن يفكر؟ 

 

 فإن لهذا إليھ، وما والفرجة »التسلية«و »ال��فيھ« سياق �� تناولها ىاملوسيق عن تصورنا ع�� �غلب

 املفكر مهام من أن �عت�� ال �ان، إيديولوجية ما أي من ،»امهم� « نفسھ �عت�� من أي ا،من »ا�جّدي�ن«

 و�تغلغل با�حياة عالقتنا يحكم الذي ا�حز�ن التصور  مدى تو�ح قر�نة وهذه با�جماليات، ��تم أن

 يق،دق ر�ا�ىي علم و�� علم ىاملوسيق إن هو هنا قولھ ينب�� ما أول  مثقفينا. من عدد و�� أعماق ��

 املوسيقية، بالنظر�ة األمر �علق سواء ر،والتدبّ  التعب من وسنوات اتخصصً  دراستھ و�ستد��

 الفالسفة عند ارتقيا املعرفة هذه أو العلم هذا اآلالت. ع�� العم�� بالتطبيق أو األصعب، هو وهذا

 العلومب أحدهم �شتغل أن ي�ح يكن فلم هكذا ا،تقر�بً  املعرفية الضرورة درجة إ�� القدامى

 املسلمون، الفالسفة �سميھ �ان كما »ال�حون  علم« أو ىباملوسيق إملام لھ ي�ون  أن دون  املؤسسة

 األمر هذا استمر وقد  ،ىاملوسيق �� أقوال أ�حاب أفالطون، من و�داية جميعهم، �انوا فقد لهذا

 هكذا ا�حديث، العصر حدود إ�� العلماء وعند العلم تار�خ �� وا�ح وهو جدا، قر�ب وقت ح�ى

 عند األمر �ان كما اتماًم  عصره، علماء ونظر نظره �� أل��ا ،ىاملوسيق �� دراسات لغالي�� �انت فقد

 أعمال إ�� ااستنادً  س��، الذي كيبلر مع الشأن �ان كذلك ال�ون، مفاتيح من مفتاح أفالطون،

 بنظر�ة �علق األمر لهذا اطبعً  وهكذا. ال�واكب، �حركة موسيقية ساللم وضع إ�� عليھ، السابق�ن

 العالم، عن »تناغمية« رؤ�ة من رافقھ ما مع الفيثاغوري، »الك�� العلم« وطموح القديمة العناصر

 هذا انحالل رغم لكن . universalis mathematesis   بـ ا�حدث�ن عند اش��ر فيما يجمع ما وهو

 تبقى، ىاملوسيق أن هو تقادياع فإن عل��ا، يقوم ال�ي ال�وسمولوجية األسس بانحالل التصور 



 عن أت�لم بل املعزوفة، ح�ى أو الشعبية ىاملوسيق عن أت�لم ال وأنا للفهم، كب��ا امفتاًح  ا،فلسفيً 

 ساعد�ي تار�خها عناصر و�عض املوسيقى فهم أن أخفيك وال ا،خصوصً  املوسيقية النظر�ة

  فهمت ح�ى إذ الفلسفات، من لكث�� أسس الذي »ا�حدس« تب�ن �� �خصيا
ً

 الهند�ىي التصور  مثال

 الذي تأليفهما نمط �� ا،خصوصً  ورامو لو�� ل �سمع أن ينب�� قبلھ، والدي�ار�ي السبينوزي،

 التقاب�� والنسيج رامو، عند ا�خطية امليلوديا بنية فإن هكذا ،»الر�ا�ىي اال�ساق« نموذج يحكمھ

  تبقى اعتمدها، ال�ي القص��ة والرد البسط �جمل
ً

 العقالنية« روح �حدس اأساسيً  مدخال

 �� ي�ح عينھ األمر وغ��هما. واملعمار التشكيل �� نجده الذي عينھ ا�حدس وهو ،»الكالسيكية

  استيعاب دون  ا،وفلسفيً  اأدبيً  الرما�سية روح فهم نظري، �� ا،ناقصً  سيبقى إذ الالحقة، العصور 

 »الروما��ىي ال��اجيدي الو��« عن ا�عب��ً  أك�� �ىيء فال ،املوسيقى �� 1810 بجيل س�ي ما أعمال

 املشاعر، دخول  عالمة �ان الذي ب��وفن موسيقى وقبلهم الك��ى، بأسمائھ ا�جيل هذا موسيقى من

 تراجع عن �عب�� أو�ح هذا �ان وقد املوضوعية، مجال إ�� لهيغل، �عبارة ،»اجنونً « األك�� ح�ى

 سبق، ما ع�� اتفقنا إذا ا�حية. سيةالروما� الروح وميالد الر�اضية، الباردة الكالسيكية الروح

 وكتاب »املن�ج �� مقال« والفكر: املوسيقى ب�ن التقابالت من اعددً  نب�ي أن املمكن من سيص��

افات« وكتاب »التاسعة السمفونية« أو للو��، »الهارمونيا �� نظر�ة«  أعمال لروسو، »االع��

 وغ�� فيينا، �� العشاري  السلم مجموعة وأعمال نيتشھ نصوص باخ، سيباستيان وأعمال �انط

 أهمها من لعل ودراستھ، األمر هذا تبيان إ�� سعت مهمة فكر�ة أعمال هناك و�املناسبة كث��. هذا

 وولف. فرا�سيس الكب�� الباحث أعمال

 

 محاولة أي األمر، هذا هو �ان ،املوسيقى �� ائًم دا هم�ي الذي إن البسيط، �خ�ىي إ�� عودة

 لم هذا اوطبعً  الفلسفات، هذه �ل عليھ تتأسس �انت الذي »الوجدا�ي« باألساس »و��« تحقيق

  يكن
ً

 لهذا الفلسفة، �� عم�� عن سابقة �انت ،ىللموسيق دراس�ي ألن البداية، �� بھ الو�� حاصال

  �� دفعھ لوالدي وشاكر املعهد، �� ي��اقض ال�ي الطو�لة للسنوات اجًد  مم�ن فأنا
ً

 لدراسة طفال

 �عّد  �شأ، لم حيث من حي��ا، �ان فقد ،»املوسيقية النوتة« هو الذي الفاتن ال�ىيء هذا وتفكيك

 م��ا الكالسيكية اآلالت، �عض ع�� العزف مسألة يخص فيما أما الفلسفية. ذائق�ي من شيئا



 اوقتً  يزال وما أخذ الذي واملعر�� النظري  لألساس متداداا إال أعت��ه وال خاص أمر فهذا ا،خصوصً 

 األساسية. الثالثة بم�وناتھ املوسيقى علم أقصد أك��،

 

 ومنا�ج بأدوات Science العلم �� والتفك��  ا�حديث يك��  املعاصر  العر�ي املشهد ��  -11

 يخلق ما وهو  القار�ة؛ الفلسفة منظور  من العلم �� التفك��  ويغيب التحليلية؛ الفلسفة

 يمكن كيف نظركم وجهة من .أك�� ال  جميل ن��  أو  شعر  بأ��ا القار�ة الفلسفة عن اانطباعً 

 أن واللسانيات، والر�اضيات، أعضاء، دون  وا�جسد الدماغ، عن تحدث الذي لدولوز 

  خاصة؟ بصفة األعصاب وعلوم �عامة العلم عن همناف ي��ي 

 

  ؛القضية هذه وفقها أفهم ال�ي العناصر �عض لتقديم أحتاج
ً

 التقسيم: لهذا كب��ة قيمة أجد ال أوال

 وشرائطها، بأدوا��ا ت�ون  إما فلسفة، الفلسفة أن هو �سيط لسبب ،»وأنجلوساكسو�ي قاري «

  هناك أن �حيح ون.ت� ال أو ا�جغرا��، املوقع ��م ال وهنا
ً
 ب�و��ا األور�ية للفلسفة اوا��اًم  احديث

 ا��امات هناك أن نن�ىى ال لكن إليھ، سأعود وهذا تفضلتم، كما »لغو�ة« فلسفة

  �و��ا باملقابل، لألنجلوساكسونية
ً

 دفع وهذا اإليديولوجية، تحققها أسس ��� ال فلسفة مثال

 والتشر���، النقدي �عدها من الفلسفة تفرغ نزعة أل��ا ؛ح�ى »فلسفة ال« اعتبارها إ�� �عضهم

 سواء األمر، لهذا بيانا األشد املاركسيون  �ان وقد اللغة، حول  التق�ي ا�خطاب من نوع إ�� وتحولها

 فلسفة فلسف��م أن األنجل�� »النفعي�ن« من معاصر�ھ عن قولھ عنھ يؤثر الذي ماركس مع

 هو كما املاركسية، امتدادات مع أو أحد، تصور  �غ�� وال اأحًد  تز�ج ال فلسفة أ��ا بما ،»بّقال�ن«

 امعت��ً  الفلسفة هذه أساس دك الذي ومار�وز  أدورنو مثل من فرانكفورت، مدرسة رواد مع الشأن

 و�لمة »ا�حر�ة« �لمة فتص�� وال�لمات، املفاهيم  ب�ن ا�خلط أساسھ كب�� »فهم سوء« إياها

 الدال��. ملستوى ا نفس �� »مكنسة« أو »أناناس«

 

 أن أعتقد ال ذلك مع أ�ي غ�� موجودة، املقابلة واال��امات اال��امات هذه مثل إن أقول  �حيح،

 ملاذا؟ سليم، تحلي��، قاري  ذكرناه، الذي التقسيم أن ح�ى وال ا�جميع، ع�� ي�ح النقد هذا مثل

 مله�ي أهم وأحد �النف� املذهب صاحب جيمس فو�ليام جدا، قو�ة التوجه�ن ب�ن الصالت ألن



  �ان العملية، الن�عة
ً
 عن ناهيك هذا، ع�� شاهد برغسون  مع ومراسالتھ للميتاف��يقا، ا��ًم  اقارئ

 من انوعً  يظهر قناعاتھ �� �ان �خ�ىي و�ش�ل نفسھ هو بل الدين، بفلسفة اجًد  امهتًم  �ان �ونھ

 ب�ونھ ينعت من مع أنالش كذلك .»األنجلوساكسونية الوضعية« قناعات �ل مع الغر�ب التعارض

 نمساوي، فيتجنشتاين أن هو هنا نذكره أن ينب�� ما فيتجنشتاين. وهو »اللغة فلسفة« مؤسس

 قد ما ضد امطلًق  يكن لم أنھ كما هذا، من »قار�ة« أك�� هناك وليس والثقافة، الت�و�ن جرما�ي أي

 �ونھ وأحدها ا،صوفيً  �ونھ أحدها متعددة، فلسفية اوجوًه  يملك فالرجل ؛»ا�جميل الن��« �سميھ

 أنھ وكيف لطاغور، قصيدة فألقى فلسفي لقاء إ�� جاء أنھ كيف يذكرون الناس يزال وما ا،شاعرً 

س أو املناطقة الوضعي�ن مع الدخول  مطلًقا رفًضا رفض
ُّ

 هذا و�� ،طل��م بحسب جماع��م ترؤ

 التصور  عن ي�ون  ما �عدأ �� احدوًس  نصوصھ �� يقدم الرجل أن إ�� إضافة هذا مشهورة؛ ح�اية

 يصفھ تصور  والعقل، والعالم ا�حقيقة مع�ى عن اتصوًر  النصوص هذه �� نجد إذ الضيق، التق�ي

 1ل�حدود. فينومينولوجيا ب�ونھ ا�ختص�ن أحد

  

 فهذه أك�� ال أدباء ب�و��م بالقار��ن �سمو��م ما ي��مون  أتباعهم أو التحليل�ن �عض �ون  عن أما

 ال�ي ال��مة عي��ا و�� أفالطون، محاورات �� ح�ى نجدها ونحن ا،عموًم  للفلسفة توجھ قديمة ��مة

 أجد ال او�خصيً  منھ، طائل ال الذي بالكالم مبتلون  �و��م ثقافتنا، �� ح�ى ك�� فالسفة ��ا حوكم

 بإنتاج مح�وم الطبيعية باللغة يكتب من �ل لها. مع�ى ال أل��ا تز�ج�ي وال كب��ة أهمية لها

  األسلوب هذا أ�ان �اتب، أنھ أي النصوص،
ً
 امفهوميً  �ان أو فيتجنشتاين، مثل امباشرً  اجاف

 أي ما، فلسفة خالل من يكتب هوف الفلسفة �� �شتغل من �ل آخر، بمع�ى هايدغر. مثل اتأصيليً 

 موقف �ل للفلسفة، امناهضً  ظاهره �� التصور  هذا �ان ولو ح�ى ا�حقيقة، طبيعة عن ما تصور 

 ا�حقيقة طبيعة عن أخرى  فلسفة داخل من بالضرورة يتأسس موقف هو ،ما فةفلس من سل�ي

ج فكر »بقا��« مجرد اآلخر�ن أن أو الطر�ق ضلوا شعراء مجرد هؤالء إن نقول  أن أما .واللغة
ّ

 ال سذ

 ا.كث��ً  ��م�ي ال فهذا ا،ممكنً  قولهم تجعل ال�ي بالشروط �ُعون 
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 وضعيتھ، �� اجًد  امتشددً  و�ان محمود، نجيب ز�ي املرحوم تبناه �امل تيار عندنا �ان أخ��ة، إشارة

 ما ولكن، التجر��ي، التحقق مبدأ يقبل ال ما أي ميتاف��يقا، �سميھ ما ل�ل الشديد للعداء اومعلنً 

 مذاهب يناهض مذهب أك��، ال فلسفي ملذهب داعية مجرد صار محمود؟ نجيب فكر إليھ آل الذي

 ��م ال املذهبية األح�ام وتزدر�ھ. أخرى  مذاهب ترفضھ ملذهب داعية عينھ هو لكنھ و�زدر��ا، أخرى 

 نحن هذا و�� الفهم، وجهد والعمل النصوص هو ��م ما ��م، ال عي��ا واملذهبية الفكر، �� اكث��ً 

 امذهبيً  اموقًف  نقف أن إ�� سننت�ي و�ال شئتم، وما وقار��ن وتركيبي�ن تحليلي�ن ��يء، �ل إ�� نحتاج

 فلسفة وهذه جيدة فلسفة هذه« بدعوى  الناس ع�� الوصاية لفرض ونخرج إيديولوجيا، أو

 أن املمكن من هل اليوم؟ ممكن هذا هل ثم ا�حق؟ �عطينا من هذا؟ نفعل ح�ى نحن من ،»فاسدة

 شرطة سنن��ئ هل يقرأه؟ أن من نيتشھ، قراءة ير�د اليوم، املفتوحة الفضاءات جيل من اشابً  تمنع

 الذي النموذج ما مستحيل، وهو هذا فعل من ما بم�جزة تمكنا أننا ولنف��ض ؟»ةفلسفي«

  »عفلق ميشال« نصوص سنختاره؟
ً

 وقد ف��ة، �� العر�ية األنظمة �عض تفعل أن حاولت كما مثال

 ؟»الفلسفية اختيارا��ا«و األنظمة هذه عن نتج الذي والعم�� النظري  الدمار قدر وعرفنا علمنا

  

 من تضاد نزعة ما، �ليانية ونزعة إيديولوجيا ع�� سينب�ي افلسفيً  ُيتخذ أن ينب�� امل تحديد �ل

  ا�حر�ة. هو الفلسفة �� شرط أول  أن اعتبار ع�� ، الفلسفة روح املبدأ حيث

 

 تردون  كيف الفلسفية، الناحية من يفيد ال  األدب بأن تقول  حالية نزعات هنالك -12

 واألدب؟ الفلسفة ب�ن ةالقراب أواصر  وما دعوى؟ هكذا ع��

  

 واللغة الفكر ب�ن ثم واألدب، الفكر ب�ن املوجودة للعالقة وتصورنا نظرنا بزاو�ة رهينا يبقى األمر

 مستقلة م��ما �ل اشتغال أدوات وأن الفلسفة، عن منفصل األدب أن �حيح ا،عموًم  الطبيعية

 والعلم الفلسفة ب�ن حاصلة أ��ا كما اتماًم  ووثيقة، حاصلة االثن�ن ب�ن الصلة لكن األخرى، عن

 والدين. الفلسفة و��ن

 



 العلم مقابل �� واألحاسيس، واملشاعر اللوا�ج ميدان األدب �عت�� أن البسيط التصور  ع�� �غلب

 و��ون  املشاعر إنتاج مجال األدب ي�ون  لهذا الصارم، ا�جاف والقياس العقل ميدان هو الذي

 لم ولو ح�ى ا�حقيقة، أن ح�ن �� ا،عمليً  مفيدة وغ�� �اذبة رواملشاع ا�حقائق، إنتاج مجال العلم

 العلمو�ن من كث�� لھ يروج الذي التصور، هذا أن وا�حقيقة صادقة. تبقى فإ��ا جميلة، تكن

 �� وتبسيطي وانطبا�� مبناه، �� وتقاب�� ثنائي ألنھ ملاذا؟ ا�حقيقة، �� ساذج والوضعاني�ن،

 اللوا�ج« ميدان ليس األدب أن هو ��يء أول  وعلم. أدب ذاتھ، التقسيم هذا �� ولننظر مضمونھ،

 ال ما حقيقة لك��ا ا�حقيقة، إنتاج �� مختلف نمط هو بل ُ�عتقد، قد كما ال�اذبة، »واألحاسيس

 أي األمم، من ألمة الوجودية التجر�ة »حقيقة« �عرف أن أردنا ما إذا فنحن لهذا القياس، يقبل

 الطبيعة نحن نفهم لهذا ،»أد��ا« هو هذا لنا يقدم فالذي �ابدتھو  وجودها بھ فهمت الذي الكيف

 القديم، اإل�سان ح�ى أو الرافدي�ن أو اليونان امتلكھ الذي والدي�ي األخال�� والتصور  ال��اجيدية

 أقول  أ�اد بل ا�خالصة. العلمية إنتاجا��ا من نحصلھ مما أك�� موأشعاره مأساط��ه من نقرأه بما

 فنحن هكذا ا،لغو�ً  بھ، والو�� للتفك�� اموضوعً  صار م�ى إال اعلًم  يص�� أن يمكن ال عينھ العلم إن

 �عت�� وال ألقليدس، »التعاليم« كتاب تر�وا أل��م ا،قديًم  الر�اضيات منظري  اليونان �عت��

 خالل من امتل�وها ال�ي البد�عة الهندسية املهارة أعيننا بأم نرى  أننا رغم كذلك، املصر��ن

 إال ننتج ال ا�جميلة باملشاعر« يقول  جيد أندري  �ان وقد مشاعر، مسألة ليس األدب ات.األهرام

 كث��ة اعلوًم  �ش��ط، ما ب�ن من �ش��ط، كيف ا�حقيقة، قول  �� مختلف كيف األدب .»ارديئً  اأدبً 

 العلم؟ فما اآلخر، االتجاه �� ت�ح واملسألة و�الغة. و�يان وسيمياء ونحو لسانيات من بھ، للو��

 وا�خيال والتجارب بال��اه�ن يتوسل الذي ا�حدود البشري  ا�جهد املض�ي، اإل�سا�ي ا�جهد إنھ

 وا�خيال، اإلبداع �ع� أحدهما قدرة وآخر؟ كب�� عاِلم ب�ن الفرق  فما ليتحقق، الفردية والعبقر�ات

 ��يء �ل العلم �� غ��ه، آخر عالم حدسها من يتمكن لم ما عالقة »حدس« ع�� وقدرتھ األفق سعة

 ال��هان يأ�ي �عدها ما، لعالقة وذا�ي خاص »فردي« تصور  من أي النظر�ة، قل أو بالفرضية، يبدأ

 النظر�ة. لهذه املوضو�� ا�حامل لي�ون 

 

 اتقدًم  يكن لم التار�خ هذا نإ إذ أدلة، �لھ العلم وتار�خ تنقطع، ال هذا عن الشواهد أن وا�حقيقة

 �ان بل الناس، �عض يتصوره كما النور  إ�� ا�جهل من مطمئنة هادئة بخطى يم��ي امطردً  اخطيً 



 مختلفة كيفيات والعلم األدب �خصية. وم�ابدات وأخيلة و�حدوس وحيوات، وأقدار ألفراد اجهًد 

  وليس البشر�ة، التجر�ة حقيقة وهو نفسھ ال��يء قول  ��
ً
 ال العلمية النظر�ات أهم أن اعبث

 يزال وما �ان وقد ،»ح�اية« إ�� يحولو��ا أي ،»حك��ا« يحسنون  أناس طرف من إال �ستوع��ا

 (ا�حاورات األقدم�ن عند سواء أف�ارهم، لشرح الطبيعية واللغة باألدب يتوسلون  دائما العلماء

 نظامي« حول  غالي�� محاورة مع الشأن هو كما ا�حديث العصر �ىح استمرت وال�ي اليونانية

  »العالم أرى  كيف« كتابھ �� إ�شتاين ( املعاصر�ن عند أو نظر�تھ) ف��ا �سط ال�ي »العالم
ً

 مثال

 باألدب الفلسفة صلة فإن كذلك، األمر �ان إذا ).»الزمن عن موجز  تار�خ« نص �� وهاوكين�

 فأنت ا،سابًق  قدمتھ الذي دولوز  لنموذج أعود وح�ى هكذا، كذلك، بالعلم وصل��ا وثيقة، ست�ون 

  الواحد النص و�� عنده تجد
ً

 التفاضل حساب ع�� باشتغال مقرونا و�ي�ون، �اف�ا ع�� اشتغاال

 اطبعً  �ستطيع، ما بقدر �لها، اإل�سانية الفاعليات من يأخذ الفيلسوف املعاصرة، والر�اضيات

 . الغو�ً  اهذرً  أو اعلمو�ً  تصّنعا عملھ يص�� أال شر�طة

 

 هابرماس إ�� سبينوزا ومن ا�جامعية، مس��تكم بدايات إ�� ا�حوار  هذا �� صاحبتونا -13

 ا�حالية؟ الفكر�ة همومكم �� ما عادل دكتور  ا�ختام �� واملوسيقى؛ األدب ح�ى ودولوز،

  تتوجهون؟ أين و���

 

 امل��ي، لفعل سابقة أجعلها اطر�ًق  أشق ال إليھ، أتوجھ أن ع�� ي�ون  اشيئً  امسبًق  لنف��ي أضع ال

 املشروع ألن الفلسفة، �� ممكنة عادت »املشاريع« أن أعتقد وال املشاريع، بفكرة أومن ال أل�ي

 القول «بـ فيھ سيأ�ي وأنھ إليھ يتوجھ الذي الشأن بتالبيب �شد املفكر أن مفادها فكرة من ينطلق

 آخر ��يء أي إ�� أتوجھ فقد لهذا التفك��، ملع�ى وريتص طبيعة يضاد ��يء وهذا ،»وا�جامع ا�خاتم

 وأكتب املناسبة تؤات�ي لو وأتم�ى ح�ن �ل �� و��حب�ي عنھ أحيد ال اشيئً  هناك أن ع�� الطر�ق. ��

 ا،سابًق  املوسيقى عن ذكرتھ مما �عض فيھ ��يء وهو ،»الكالم رقيق«بـ أسميھ قد ما وهو فيھ شيئا

 
ً
 العر�ي، ال��اث �� النافرة األشياء و�عض ا،خصوصً  الرحلة أدب دب،األ  �� أخرى  أشياء إليھ امضاف

 كتب ا�جابري  �سميھ �ان  بما �لف أيما �لف فأنا غ��هما، أو ا�حب أو ا�حيوان مسألة مثل من

 وهو وغ��هم، والنوا�� ال�� عبد وابن واأل�شي�ي ر�ھ عبد ابن كتب أقصد ،»املقا�سات أ�حاب«



مر جدا، واسع تراث
ُ
 والثقافة، اللغة هذه ع�� املتوالية اإليديولوجية ا�خطابات هيمنة من ربأث غ

 دفع�ي مما بأثر ا،وتراثيً  اشفاهيً  كنت األص�� ت�و��ي �� فأنا للبدايات، عودة إال ي�ون  ال هذا ولعل

  والدي إليھ
ً

 جنوب أق��ى ا،خصوصً  و�الداخلة املغر�ية، ال�حراء �� ثمانينيات بداية ذات طفال

 .فتو�ي من سنة 13 يقارب ما س�خت حيث هناك ومور�تانيا، شنقيط بالد بمحاذاة املغرب،

 جز�رة وا�جغرافيا، ا�حرب ظرف �سبب �انت بل اآلن، �� كما مدينة حي��ا تكن لم والداخلة

 بالعالم تتصل تكن لم أل��ا بل فقط، جهات ثالث من يحفها البحر ألن ليس ا،تماًم  منقطعة

 باملنفى أشبھ األمر هذا جعلها وقد البحر، وع�� أسبوع�ن �ل مرة إال ني�ن،للمد بالنسبة ا�خار��،

 إال القليلة، الرسمية الدروس ان��اء  خال فيھ، التسلية أسباب من لك ليس منفى والهادئ، ا�جميل

 عامة جلسات �� القديم واألدب اللغة لتعلم األتراب مع وا�جلوس للم�جد والذهاب السمك صيد

 �� ا�حرب اشتعال �سبب حي��ا، املدينة �� االستقرار ع�� أج��وا الذين الرحل نإ إذ ؛وخاصة

 ا�حفظ ع�� مذهلة قدرات لهم أناس بي��م من و�ان ��ذا، مش��ر�ن �انوا الشاسعة، بادي��م

 كنت أن�ي وا�حقيقة واللغة. النحو علوم إتقان و�� الشعر قرض �� �جيبة ومل�ات واالستظهار،

 العر�ية الثقافة ع�� أطلع أن من مكن�ي ما �� أل��ا كث��ة، بأشياء الف��ة هذهل امدينً  زلت وما

 إن�ي فسأقول  هكذا يفرع، لن يؤصل لم من أن وقناع�ي بال��اث، معرف�ي »أؤصل« وأن القديمة،

 ألن�ي األول، التأصيل هذا إ�� املعاصرة، الغر�ية الفلسفة من ��يء لفهم بذلتھ الذي ا�جهد �� مدين

  ام�جًم  العر�ية، اللغة زمام من اشيئً  أمتلك لم لو
ً
 ملا البعيدة، النشأة تلك من بأثر ا،وتركيبً  اوصرف

  يكتب أن املرء ع�� األسهل من إذ بالعر�ية، ذلك أكتب أن من تمكنت
ً

 الفر�سية الفلسفة عن عمال

 
ً

 الرجل فكر ي�خص نأ إال عليھ ي�ون  فال اللغة، هذه من أد�ى احًد  امتلك إذا  الفر�سية، باللغة مثال

 األهم، هو أمري  �� فهذا العر�ية، �� اتماًم  مختلفة أخرى  بلغة ذلك تفعل أن لكن بلغتھ، لغتھ ��

 من واحدة واستيعاب ونطق ���� إم�ان ا�حال، هذه �� العر�ية املستضيفة، للغة تقدم حي��ا ألنك

  انفًس  يمنحها ما وهذا الغر�ي، الفكر تجارب أهم
ً
 زمن ومسايرة ا�حياة ع�� أك�� وقدرة امضاف

  العالم.

 

 هو ما جهة من »اداخليً « فيھ واالشتغال بھ باال��مام ي�ون  وال��اث العر�ية خدمة أن �عت�� ما عادة

 حياة ع�� اإلبقاء هو األهم فيھ، بما التار�خ إ�� »أف��ى« ال��اث ألن كب��، خطأ وهذا مضام�ن،



 ع�� ا�جمود �� ت�ون  ال ما لغة خدمة أن بيد اللغة، هو الذي النابض وقلبھ ال��اث هذا حامل

 جعلها، بمحاوالت »تحدي��ا« ع�� و�التمر�ن بال��جمات وتزكي��ا وتقو���ا إفسالها �� بل ،»ماض��ا«

 قدر��ا ما للغة يمنح ما هو هذا املعاصر، الفكر ولغات تجارب و�ستوعب تتمثل ا،سابًق  ذكرت كما

 العر�ية �� بال��جمة �شتغلون  الذين الباحثون  اعتقادي، �� سي�ون، املع�ى ��ذا االستمرار. ع��

 ،»املعاصرة« �� حقها �عطو��ا من هم أل��م بحق، العر�ية حماة هم عر�ية، غ�� متون  من و�العر�ية،

 بلغ��ا العر�ية داخل با�حديث منا الواحد يكتفي أن أما الصعو�ة، �� غاية عمل هذا أن وصدق�ي

 ومو��ا قدام��ا �� يزك��ا أن إال يفعل ال فهذا قرون، منذ نطقتھ بما أي وامل�ج�ي، الفكري  ومألوفها

 ا�جد��، الو�� من أد�ى احًد  يقت��ي هذا أن ولو نفهمھ، أن ينب�� فما األساس هذا ع�� البطيء.

 يقة،ا�حق ع�� منھ يق��ب من هو ال��اث، وهذا الثقافة هذه عن »يبتعد« الظاهر �� يبدو من أن هو

 أخالقية ثنائية ليس األمر الراهن. وقتنا �� األمر ��ذا �شتغل من �ل وقيمة أهمية تكمن وهنا

 و�منح الساذجة الثنائية هذه تجاوز  �ستطيع من ع�� رهان �� بل تراثية، ونزعة �غر�ب ب�ن �سيطة

 ماض��ا. خارج واللغة الفكر �حياة إم�انات

 


