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 تحدثينا هال  الشهرة؟ هذه ب�ل تتمتع فيلسوفة أصبحِت  كيف البداية. من لنبدأ .1

 األثر  لھ �ان الذي ال�خص هو  ومن واأل�ادي�ي؟ ال�خ��ي حياتك، مسار  عن سريًعا

 حياتك؟ �� األك�� 

 

ا فهمت، عندما الفلسفة �� التمّرس �� رغبت لقد
ً
 أمٌر  بالفعل (وهذا الفلسفة صف من انطالق

 أن يمكن ا�حر�ة ماهية عن أو موجوًدا هللا �ان إذا عما التساؤل  أّن  الفر�سية)، املنا�ج �� فر�د

 أو األدب، أو الشعر، عن منفصلة أ��ا ع�� الفلسفة �� قط أفكر لم ذلك، ومع مهنة. ي�ون 

 ،»آخر] و[��يء فلسفة« أ��ا ع�� ومارس��ا ��ا أحسست ولطاملا والعلوم. الفنون  أو البالغة،

دّرس �ي فر�سا، �� كالسي�ّي. درا��يّ  تار�ٌخ  لدي ليس السبب لهذا ور�ما
ُ
 ظروف �� الفلسفة ت

 أنا الفلسفة. �� ومتخصًصا »العا�� املعلم�ن معهد« خر��� من ت�ون  أن لك األفضل من جيدة،

قبل لم ألن�ي ،أولئك إ�� وال هؤالء إ�� ال أنت�ي ال
ُ
 ذلك محاوال�ي. لقلة وليس املبار�ات، هذه �� أ

ا أسلك جعل�ي الذي السبب هو
ً
رق

ُ
 كنت املثال، سبيل ع�� كث�ً�ا. أفادت�ي طرق  و�� جانبية، ط

تنت وقد سنوات، لبضع ��اري  مستشفى �� بالذهان مصاب�ن ملراهق�ن ُمدّرِسة
ُ
 كما العمل. ��ذا ف

 املدرسة« لدخول  �ستعّدون  �انوا الذين ال��يد لعمال عامةال الثقافة بتدريس قمت قمت

 عل��ا. كنت ال�ي جًدا الفتية للطالبة كب�ً�ا باًبا الطالب] [ثورة 1968 العام و�ان .»لإلدارة الوطنية

 .»شار ر�نيھ« وعند هايدجر مع ،Thor »ثور « ندوة و��: أساسية، مرحلة 1969 العام �� وتل��ا

نت أن األمر �ي وانت�ى اليونانية، الفلسفة �� ةتوراالدك أطروحة ناقشت ثم  الوط�ي املركز« �� ُعّيِ

، و�شرت كث�ً�ا، سافرت للغاية. سهلة األمور  أصبحت ذلك �عد .»العل�ي للبحث
ً
 وشاركت أعماال

  دائًما ُيث���ي و�ان ،تقر�ًبا العالم أنحاء جميع �� ومؤتمرات ندوات ��
ُ

 أخرى  ثقافات اكتشاف

 ى.أخر  وعوالم

 

 الفلسفي السؤال لكن �ّ�. األك�� التأث�� لھ �ان الذي الرجل هو شار ر�نيھ الشاعر أّن  شك ال

 هذا و�ان ذلك. مع والنازي  العظيم، الفيلسوف ��ايدجر، يتعلق نف��ي ع�� طرحتھ الذي األول 

 هل .»أخرى؟ و�طر�قة سقراط قبل ما فلسفة مؤّ�دي من ي�ون  أن للمرء يمكن هل« السؤال:

 ومن اليونان، ومن بارمنيدس، من نجعل أال و] هايدغر عن مختلفة إجابة نجيب [أن كنناُيم

 األملانية، اللغة باستثناء ��يء �ل ،ال��بر�ة إ�� آخر ��يء �ل ُينّ�� ُمطلًقا، فجًرا اليونانية، اللغة
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 ُمحّدد ِعرٍق  �� متجذرة« أ��ا بمع�ى ،»أصلية« أيًضا �� وال�ي اليونانية، من أك�� يونانية �� ال�ي

 السفسطائي كت��ا ال�ي »الالوجود مبحث« موضوع حول  أطروح�ي إّن  ؟»ُمحّدد وشعب

 �ش�ل اإلجابة �� ساعدت�ي ال�ي �� -Aubenque أو�نك بي�� اق��حھ موضوع وهو- جورجياس

 �� ساعد�ي الذي هو العظيم، بالهيلينية العالم بوالك، جان و�ان هايدجر. إجابة عن مختلف

 االتجاه. هذا �� اليونانية النصوص ع�� العمل

 

 بيت« تأسيس وهو  محاضراتك: �� اغالبً  تذكر�نھ عر�ي/إسالمي حدث هناك .2

  ماذا .�غداد �� املأمون  يالعبا�� ا�خليفة يد ع�� »ا�حكمة
ّ
 »ا�حكمة بيت« لك ليمث

  تتخذينھ وملاذا
ً
 ؟محاضراتك �� األحيان غالب �� مثاال

 

س�ى ووز�ي دانييل مع جمعية ُت أّسس لقد
ُ
 »ا�حكمة بيت« فنموذج .»ال��جمة-ا�حكمة بيوت« �

 ب�ن أيًضا االنتقال ع�� ولكن والثقافات، اللغات ب�ن االنتقال ع�� يقوم ألنھ ��منا [العر�ي]

 وخ��اء علماء إ��م األجيال. ب�ن وكذلك والفلسفة، والعلوم والتقنيات والفنون  التخصصات

 لغ��م]. يت�لمون  ال [الذين »ال��ابرة« بوجود �عتقدون  وال �عًضا ببعضهم ��تمون  وهواة

 ال��جمة. �� ال�ي االختالفات مع التعامل معرفة ع�� قائم نموذج هذا صار،باخت

 

 �� هل وضرورة؟ حاجة �� من إ�� وضرورة. حاجة ال��جمة أن تكرر�ن ما اغالبً  .3

  إليھ؟ تتوجھ من إ�� بالنسبة كذلك

 

ا. معقًدا العالم ي�ون  أن أردنا إن هذا ل�جميع، ضرورة إ��ا
ً
 العاملي اصلالتو  عن فبعيًدا ومش���

 رؤى تمثل ال�ي اللغات، أّن  أعتقد املثال، سبيل ع�� وحدها، »املعوملة اإلن�ل��ية« ع�� [العوملّي]،

 وحاضرة. حّية ت�ون  أن يجب للعالم، متعددة

 

 كيف كتبك. من لعدٍد  األسا��ي املوضوع ال��جمة من جعلت أنك إ�� باإلضافة هذا .4

 بامتياز؟ افلسفيً  اموضوعً  ال��جمة اعتبار  درجة إ�� وصلت
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ا
ً
 االختالفات، مع التعامل معرفة أي الفلسفي، املوضوع لهذا أقدمھ الذي التعر�ف من انطالق

 أمّس  �� نحن الذي هو إنھ قول  حّد  إ�� أذهب بل السياسة. �� جيد النموذج هذا أن هنا ندرك

 اليوم! إليھ ا�حاجة

 

 االعتقاد من يمنعنا ألنھ عام، �ش�ل اإل�سانية، العلوم �جميع النماذج أفضل أنھ أيًضا وندرك

 من والعديد االستعمار أعمال من العديد أساس أنھ �� يبدو اعتقاد وهذا العاملية، نملك بأننا

ها بل ،»ال��جمة �� أورو�ا لغة« إن ف��ا يقول  ال�ي أي�و أم��تو عبارة حًقا ��جب�ي األصوليات.
ّ
 لعل

 العالم. لغة ست�ون 

 

 اللغة إ�� بالنسبة – تقول�ن كما حاجة، إ��ا – مفيدة ال��جمة أن ع�� متفقون  نحن .5

 اللغة إ�� بالنسبة األمر  هو  كيف .مستو�ات عدة وع�� ،إل��ما ُي��َجم اللت�ن والثقافة

 حسب كتابھ؟ ي��َجم الذي للمؤلف األمر  �ع�ي وماذا م��ما؟ ي��جم اللت�ن والثقافة

 �عم�� ومهتم�ن اجًد  مسرور�ن �انوا كت��م ترجمت الذين املؤلفون  ا�خاصة، تجر��ي

 أليس كتبك. ب��جمة فرحك عن عديدة ملرات عّ��ت بنفسك، وأنت ومتحّمس�ن.

 أنھ أم الذات؟ وحب األنانية إ�� �عود هل األمر؟ هذا �عليل �ستطيع كيف كذلك؟

 الثقافات �� �شرها لضرورة وعيھ و�التا�� أف�اره ةعاملي� املؤلف لدى شعور  باألحرى 

 األخرى؟

 

 أك�� أخرى، �جماه�� ومتاحة وا�حة أ�ون  أن حقيقة إ�� و�اإلضافة حال، أي ع�� ناحي�ي من

 أمام حاجًزا يقف ما فهم و�التا�� وال��جمة، األصل ب�ن املوجود الفارق  هو اهتمامي يث�� ما

��جم]. العمل أو النص �ع� تطرأ ال�ي والتحوالت ال��جمة،
ُ
 يحاول  األصل« بورخيس: قال لقد [امل

 و�التحديد بھ، ا�خاص نصھ عن الكث�� يتعلم لھ، ُي��َجم عندما املؤلف، إن !»ال��جمة �شبھ أن

 �ش�ل الفكر �عاملية وال فكر�ي، �عاملية اإلطالق ع�� أؤمن ال أنا م��جمھ. مع املناقشات خالل من

 ال أنا واألشياء. ال�لمات ر�ط أجل من مختلفة، و�طرٍق  العالقات، إقامةب أك�� أهتم فأنا عام،

فهم أن إ�� بل االنتشار، إ�� أس��
َ
قاِرن. وأن أ

ُ
 أ
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 إنھ باألحرى  أو  العالم، يصنع أن يمكن الكالم إن تقول�ن محاضراتك، إحدى �� .6

 »المالك« عملية وظائف �� وما بالضبط؟ بذلك تقصدين ماذا بالفعل. بذلك يقوم

 امل��جم؟ الكالم ع�� اأيضً  ينطبق هل عندك، »الكالم« ومفهوم نظرك؟ �� »الت�لم« أو 

 وملاذا؟

 

� العظيم اليونا�ي التقليد إّن   ��يء قول  أي ،»عن الكالم« هو األول  الكالم. من اثن�ن ُ�عدين يمّ�ِ

 الفلسفة �ائن. هو وما ُيقال ما ب�ن التطابق و��� ا�حقيقة، إ�� ��دف عبارات �� ما، ��يء عن ما

 إ�� بل ا�حقيقة، كشف إ�� ��دف ال وهو ،»إ�� الكالم« هو الثا�ي والُبعد هناك. تكمن �لها

 يختلف ثالث ُ�عد هناك ذلك، ومع هنا. كالهما يكمنان ا�خطابة وفن البالغة واإلقناع. اإلثبات

 - أسّميھ والذي البعدين، هذين عن
ً
 .»األدائي« الُبعد -أوس�ن جون  اإلنجل��ي  الفيلسوف ُمتبعة

 والكفاءة. والفعالية التأث�� مثل ما ��يٍء  إ�� ��دف بل ؛اإلقناع إ�� وال ا�حقيقة إ�� ال ��دف ال فهو

 القا��ي كمثال ذلك، ع�� صغ��ة ةأمثل ،»بال�لمات األشياء نفعل كيف« كتابھ �� أوس�ن، ُيقّدم

تحت« يقول  الذي
ُ
 الدينية العبارات ت�ون  ما وغالًبا فقط. هذا بقولھ فعلًيا و�فتحها ،»ا�جلسة ف

دك أنا« القبيل: هذا من القانون  أح�ام أو عّمِ
ُ
 بر�اط متحدان أنكما أعلن« ،»عنك أصفح أنا« ،»أ

ق قد وأجده حًقا، جديًدا شيًئا ليس البعد هذا أن إال .»الزواج ّبِ
ُ
 سقراط، قبل ما فالسفة لدى ط

 إطراء« �� جورجياس يضع هكذا، السفسطائي�ن. أي ،بازدراء إل��م الفالسفة ينظر الذين

  »هيلينة
ً
 الذي هو فا�خطاب ا�خطاب، يوجد أن قبل ال�ائن يوجد ال ... و�ر�ئة جديدة، هيلينة

 القول، تأث��ات من باألحرى  هو بل ؛»هايدجر عبارة وفق لھ، »األم�ن الرا��« نفسھ من يجعل

 إنھ با�خطاب: ا�خاصة الفعالية إ�� هنا نصل .»سبارمينيد قصيدة« تأث��ات من خاص، و�ش�ل

ل   مدى أّي  إ�� نرى  هكذا ... »,can we Yes �ستطيع نحن �عم« موجود. �ائٍن  إ�� ُيقال ما ُيحّوِ

 والضراء. السراء �� هنا، والدين السياسة تتساوى 

 

 ونور  كالم نفسھ الوقت �� هو  اإل�سان إن التلفز�ونية مقابالتك إحدى �� ول�نتق .7

 »املكّونات« هذه ب�ن تر�ط ال�ي العالقة وما الفكرة؟ هذه شرح باإلم�ان هل وموت.

 لإل�سان؟ الثالثة
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 قصائد �� ��ا، اإل�سان ُ�سّ�ى ال�ي الطر�قة اليونانية. باللغة وتتعلق بالتمام، يونانية عبارة هذه

��َجم ال�ي phôs »فوس« �لمة �� املثال، سبيل ع�� هوم��وس
ُ
 املصط�ح ولهذا .»[فاٍن] ميت«بـ ت

سللنَّ  الصوتية ا�حا�اة ع�� يقوم الذي ،»ت�لم قال،« أي نفسھ، phêmi »في�ي« جذُر 
َ

 �� ف

طقت إن ،phôs »فوس« لكن .bha* و�� أورو�ية، الهندو
ُ
 �� الن��ات جاءت (لقد مختلفة بن��ةٍ  ن

 ،phainô »فينو« شا�لة ع�� ،»النور « �ع�ي )،الدال�� اللبس إزالة وظيفة غالًبا ولها متأخر، وقٍت 

 ُوهب فاٍن  �ائن اإل�سان .»الظاهرة« phénomène �لمة إ�� أدى ما وهذا ،»تألق ظهر، برز،« أي

 بالظالل. م��ء املظلم فا�جحيم ؛األحياء عالم و�رى  �عيش �ي جوهري  إليھ بالنسبة والنور  اللغة،

 .إ��ّ  بالنسبة للسعادة جيد �عر�ف ذاك ما، �خٍص  مع والت�لم النور  رؤ�ة

 

��جم ال  �لماٌت « قاموسك �� .8
ُ
 ال�لمات �عض عنھ �عّ��  ما بالفر�سية تقول�ن ،»ت

 لغات، عدة إ�� م��جم نفسھ الكتاب وهذا لل��جمة. قابلة غ��  �عت��ي��ا وال�ي ،األجنبية

 نص من القول، من مستو�ات عدة هناك أن أم ما؟ تناقض هناك هل العر�ية. وم��ا

 عندك؟ »لل��جمة القابلية عدم« مفهوم لنا �شر�� أن باإلم�ان وهل آلخر؟

 

 ن��جمھ، ال ما أ��ا ع�� ليس أعّرفها، وأنا غات.الل ب�ن االختالف أعراض من هو »ُي��جم ال ما«

 ال �لمات قاموس« يجمع ترجمتھ. عدم عن باألحرى  أو ،ترجمتھ عن نتوقف ال ما أ��ا ع�� ولكن

��جم
ُ
 أخذناه ما إذا ا�جال، هذا �� للنصوص فهمنا بانتظام �عيق ال�ي الصعو�ات من عدًدا »ت

 مّتع ابت�ج،«( Khaire ،»مرحًبا« وهكذا، األورو�ية. تواللغا بالفلسفة املتعلق الواسع، معناه ��

 بالعر�ية، »سالم«و بالالتينية، )»جيدة ب�حة كن«( Valeو القديمة، اليونانية �� )»نفسك

 والغ�يّ  املفيد من لكن، مختلفة. بطر�قة العالم عن تكشف �لمات �لها ،بالع��ية »شالوم«و

 إ�� ٌتنقل أن يجب وال�ي الفر�سية، اللغة �� (أحّب) aimer �لمة ب�ن الفرق  يوجد أن باملعلومات

 الشه�� الهيغ�� املصط�ح نقل �� الصعو�ة أو ،like ب�لمة أخر وحيًنا ،love ب�لمة حيًنا االن�ل��ية

Aufhebung .(اإللغاء) أحاول  بل املث��، ال�حيحة ال��جمة عن القاموس هذا �� أبحث ال أنا 

 لغة« بمثابة �� األم، لغ�ي الفر�سية، فاللغة جيد. �ش�ل ال��جمة صعو�ة أو�ح وأن أفهم أن

 »ترجمة«و املاورائية اللغة �غي�� للمرء يمكن أنھ الوا�ح من ولكن األمر، ��ذا للقيام »ورائية ما

 ُي��جم. ال ما قاموس
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 القاموس وهذا سياسية، اللغة ألّن  البساطة. ��ذه ليست األمور  ذلك، �� حق ع�� وأنت لكن،

 اتجاه�ن أقاوم أن القاموس، هذا بوضع قيامي عند أنوي  كنت أنا فلسفي. هو ما بقدر سيا��ي

 ،»[الشاملة] املعوملة اإلن�ل��ية« أي ،»الغلو�يش« إ�� االنتقال ناحية، من أورو�ا: �� محتمل�ن

 وا�جيدة، ا�جميلة اإلنجل��ية أيًضا ولكن الفر�سية، مثل األورو�ية، الثقافة لغات يحيل لذيا

تداول  ال�ي البسيطة الل�جات مرتبة إ��
ُ
 القومية« أسميھ ما أخرى، ناحية من املنازل. �� ت

  يفرض الذي ر�فارول، قبلھ، من أو هايدجر غرار ع�� ،»األنطولوجية
ً
غات هرمًيا �سلسال

ّ
 اوفًق  لل

 �� وح�ى الشعب �� املتجذرة ،»الطبيعية اللغة« ،»الوجود لغة« أي ا�جّردة، اللغة من لقر��ا

 نطاق توسيع م��ا الهدف ولكن االهتمام، هذا »القاموس« لهذا األمر�كية لل��جمة ليس الِعرق.

 وكرانيةاأل  ال��جمة أما لها. مصاحب أو مقابل عمٍل  بمثابة ولت�ون  السائدة، التحليلية الفلسفة

 النشر دار طلب��ا قد الروسية ال��جمة أن ح�ن �� الروسية، مع االختالف �ستكشف فإ��ا

  نفسها.

 

 ع�� �عمالن وهما املكسيك، �� اإلسبانية و��� ال��از�ل، �� حصلت ال���غالية إ�� وال��جمة

بتلع عندما األم اللغة تحو�الت
َ
 و�� العر�ية، ال��جمة إن ثم ا�حتلة. البلدان �� األصلية اللغات ت

 �� بما لل�لمة، الواسع باملع�ى القانونية املصط�حات ع�� ركزت قد ا�حا��، الوقت �� �املة غ��

 �لمات وهذه ،»ال��نامج توسيع« �� املساعدة أجل من وذلك واألخالقيات، القانون  ذلك

 �� »ت��جم ال  ات�لم« قاموس ترجمة فإن لذلك العر�ي]. [امل��جم مخلوف بن ع�� من أستع��ها

� جديدة، ومداخل آخر، منظوًرا تقدم ف�ي ف��ا، تحصل مرة �ل �� اخ��اٍع  إعادة
ّ

 عن وتتخ�

كّيف أخرى، مداخل
ُ
  ليس القاموس جديدة. ونحو�ة ولغو�ة نصية أمثلة وت

ً
 ليست مغلًقا، عمال

 هومبولت يقول  كما و�يماءة، ،energeia طاقة ولكنھ أرسطو، يقول  كما ergon »مشروًعا«

 أيًضا.

 

  لطاملا أنا .9
ُ

 مسار  ضمن من مرحلة إ��ا أي ،سلسلة �� حلقة ال��جمة أن ع�� أكدت

 امل��جم النص أن �عتقدين هل امل��َجم. النص بقارئ  ينت�ي وال  باملؤلف يبدأ طو�ل

  انافعً  ��يء �ل ورغم ادائًم  يبقى الهدف اللغة أبناء »يتدبره« ال  الذي
ً
 ثقافة �� وفاعال

 اللغة؟ هذه
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 أحياًنا، ��ا التنبؤ يمكن ال طو�لة مفتوحة سلسلٍة  �� واحدة حلقة سوى  ال��جمة ليست حًقا،

 تنتجها أن يمكن ال�ي اآلثار املثال، سبيل ع�� أتخيل، أن يمكن�ي ال فأنا النقل. �� السلسلة وهذه

 interpréter و traduire �لم�ي ب�ن التقارب إن .الولوفية اللغة إ�� ا�حالية القاموس ترجمة

 من جزء ال��جمة طر�ق عن واإلبداع العر�ية، املصط�حات �� بالعمق موجود )»أّول « و »ترجم«(

 أن ُيمكن [الناس] »يتدبره« ال الذي امل��جم النص بأن أؤمن أن أودّ  لكن�ي والفلسفة. الثقافة

 الذي ما �عرف ال فنحن هنا، موجوًدا ي�ون  أن جًدا املهم ومن وموجود، هنا، إنھ ينتظر:

 املستقبل. �� منھ سيتحصل

 

 العالم �� كب��ة شهرة لهم �انت القدامي العرب الفالسفة أن �علم�ن أنك شك ال  .10

قلت وقد ��م خاصة عر�ية (مصط�حات) مفردات كّونوا وأ��م آنذاك، املعروف
ُ
 هذه ن

 الفالسفة �ستعمل اليوم، لكن، أورو�ية. لغات عدة إ�� ثم الالتينية إ�� املصط�حات

 قراءا��م من تنبع مختلفة ومصط�حات مفردات األم لغ��م و�� معظمهم، �� العرب،

 فلسفتھ عصر  ل�ل إن القول  يمكن وهل ا؟�حيً  هذا ُ�عد هل الفر�سية، أو  اإلن�ل��ية

 الفلسفة وهل جديدة؟ �لمات تتطلب ا�جديدة املفاهيم ن�و  مفردا��ا فلسفة ول�ل

  ترتبط
ً
 معينة)؟ (و�لغٍة  و�اللغة �لماتبال احميًم  اارتباط

 

 من كب�� جزء ع�� حافظت و�� النقل،-ال��جمة �� أساسية لغة العر�ية اللغة �انت لقد

 �ل وقبل أيًضا أ��ا الوا�ح من لكن، وحول��ا. ونقل��ا اليونانية، الفلسفة وخاصة الفلسفة،

 لم ألننا جًدا متأسفة اوأن ��ا، ا�خاصة الفلسفية ومصط�حا��ا ا�خاصة مواردها لها لغة ��يء

 ال  ما قاموس األورو�ية، الفلسفات مفردات« أسميناه فيما ذا��ا بحد دراس��ا من نتمكن

 أمٌر  ف��ا ابت�اره و�عادة العر�ية اللغة إ�� القاموس هذا ترجمة أن �� السبب هو وهذا .»ُي��جم

 ورائعة. جديدة مغامرة ُ�عد

 

 مثل التحدث أردنا إن ،»العالم رؤ�ة«و اللغة ب�ن والفكر، اللغة ب�ن صلة بوجود أؤمن أنا

 أيًضا �ع�ي هذا لكن هو، بلغتھ املرء �عمل أن جًدا املهم من أنھ أعتقد وأنا األملان. الروما�سي�ن

 فإنھ واحدة، بلغة إال يتحدث ال اإل�سان �ان إن ألنھ اللغات. ب�ن �عمل أن األول  املقام �� ور�ما

 سيفي ع�� لُينقش اخ��تھ الذي الشعار هو ذاك »لغة من أك��« غة.بل يتحدث أنھ ح�ى �عرف ال
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م الذي ّدِ
ُ
دخالت األ�اديمية. دخو�� عند �� ق

ُ
 �� بل ؛مفاهيم ليست »ُي��جم ال  ما« قاموس �� امل

 ما .فقط �لمات بل ؛بتاًتا امفاهيًم  أصادف لم هومبولدت، يقول  وكما اللغة. �� �لمات �لمات،

 �لمات. بل مفاهيم تقدمان ال الفر�سية، كما ل��ية�واإلن ما، ل�خص عاملًيا دائًما ي�ون  عاملي هو

 أن يمكن أو لالهتمام، مث��ة آخر م�ان من تأ�ي ال�ي ال�لمات هذه أّن  املرء يجد أن املمكن ومن

اِبالت عن لها و�بحث �ستخدمها،
َ

 ُ�عيد أو لغتھ �� و�دمجها تحذيرات، كمطِلقِة  ويستخدمها ،ُمق

 بذلك يتا�ع أو ع��ا، ا�ختلفة املعادالت من التار��� لغتھ مخزون من �ستفيد أو ،ابتداعها

 الذي العر�ي للفيلسوف يمكن اللغات. »عبقر�ة« �� ال�ي املز�جة املش�لة هذه ع�� العمل

 مثل �ستخدمها ال أنھ فيھ شك ال مما ولكن إن�ل��ية، �لمات �ستخدم أن العر�ية اللغة يتحدث

 عن تبحث و�� ،»الفر�سية األ�اديمية« ت��أسها للمصط�حات �جنة هناك �ل��ي.اإلن الفيلسوف

اِبالت أفضل قَ
ُ
 مجملها. �� إن�ل��ية بالفعل و�� الفر�سية، �� املستخدمة ا�جديدة لل�لمات امل

  ليست ،»ُي��جم ال  ما قاموس« مثل اللغة، لكن
ً
 �لمات باستمرار �ستوعب طاقة إ��ا مغلًقا: عمال

غات �لما��ا من �عًضا أيًضا و�عطي آخر، م�ان أّي  من تأ�ي جديدة
ّ
 �حيٌح  أمر هذا .أخرى  لل

 هو�ة ليس الشعب أن كما بالعكس. والعكس والفر�سية، العر�ية ب�ن املثال، سبيل ع�� تماًما،

 يوجد أن هو خط�ً�ا، وحًقا جدًيا أجده وما حيو�تھ. من جزء فالتطور  اللغة: من أك�� ثابتة

 
ٌ

 [الفر�سيات] الوز�رات إحدى طلبت كما- اإلن�ل��ية باللغة إال الفلسفة يمارس ال عر�ّي  فيلسوف

-شنغهاي تصنيف �� املؤسسة مستوى  رفع أجل من ،»العل�ي للبحث الوط�ي املركز« باح�ي من

 استعماال��ا. ميادين من �املة أقساٍم  �� الزمن عل��ا عفا قد العر�ية اللغة ستصبح عندها

 

 اس���� أ��م �عرفي��م، الذين وا�حدث�ن، القدامى العرب، سفةالفال  ب�ن من .11

 وملاذا؟ خاص؟ �ش�ل انتباهك

 

 فهم ع�� قادرة أ�ون  أن أود أقول، وا�حقيقة يؤسف�ي. ما أشّد  من وهذا العر�ية، أتحدث ال أنا

 فلسفةبال معرف�ي �عدو ال لذلك، ... اإليمان أضعف وهذا والصينية، والع��ية العر�ية من القليل

 جذري. �ش�ل �افية غ�� و�� [بال��جمة]، وسطاء ع�� �لها معلومات من أك�� ت�ون  أن العر�ية

  - أعرف أنا
ً
 وأعادوا وترجموا نقلوا الذين والفارا�ي، رشد ابن مثل العرب، الفالسفة - قليال

 الذي أر�ون، محمد مثل املعاصر�ن العرب الفالسفة �عض وأعرف اليوناني�ن. الفالسفة اخ��اع

 �ش�� وسليمان ،مخلوف بن وع�� ،املدب الوهاب عبد الراحل مثل فالسفة أصدقاء �� قدمھ
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 بجهد، أعمل وأنا أل�علمھ. الكث�� لدي باختصار، منفتح. إسالم طرح ع�� �عملون  الذين ،ديان

 .»الثالث التوحيدية الديانات �� ُي��جم ال  ما« حول  كب�ً�ا مشروًعا بدأت أن�ي ذلك

 

 اعموًم  للفلسفة مستقبل هناك هل الشاملة، وا�حوسبة العوملة عصر  �� .12

 اتجاه أي �� نتمناه، ما وهذا �عم، ا�جواب �ان إن ا؟خصوصً  الفر�سية وللفلسفة

 العالم؟ و�� فر�سا �� ا،حاليً  الفلسفي الفكر  يذهب

 

 يحصل الذي ا�حكم، ممارسة �� الفلسفة �انت إذا السؤال. هذا ع�� أجيب كيف أعرف ال

 هو كما املس�ون. العالم �� م�ان �غتة لها �عود ال ملاذا أفهم ال فأنا مفتوح، تار�خ من بتوجيھ

 العوملة استخدام يمكننا أنھ أعتقد ا�خصيً  أنا واالبت�ار. املتا�عة يجب ��يء، �ل �� ا�حال

 ذلك. محاولة األقل ع�� أو لنا، كحلفاء وا�حوسبة

 

 ال��جمة �س�ى بما مرتبط يبح� برنامج إعداد بصدد أنا املثال، لسبي ع�� بال��جمة، يتعلق فيما

 تجده ��يء �ل تجمع ال�ي الكمبيوتر، أجهزة تزو�د املمكن من اإللك��و�ي. و�التعلم ،»العصبية«

 ومرتبطة ما، نوًعا ومختارة �عقيًدا أك�� بمواد املعوملة، باإلن�ل��ية الغالب ��و الشبكة، ع��

 »أورلكس« موقع املثال سبيل ع�� صعو�ا��ا، تحلل ال�ي و�ال��جمات ُي��جم ال ما بمدّونات

Eurlex ��العدل محكمة من ا�حقوقي�ن اللساني�ن بمدونة خاص �ش�ل واملرتبط جًدا الكب 

 لل��جمة، قابل غ�� هو ملا ]اإلن��نت ع�� [قاموس »و��ي« إ�شاء أود وأنا لوكسمبورغ. �� األورو�ية

 ف��ا، املثبتة الصعو�ات ويستخدم سطحية أقل »اآللية ال��جمة« ليجع أن شأنھ من ما

  بوصفها اكتشافها، يمكن ال�ي وانحرافا��ا
ً
 للتحذيرات. مطِلقة

 

ة، أك�� »فلسفية« نظر وجهة من
ّ
 ممتازة توازن  نقطة تمثل »الفر�سية النظر�ة« أن �� يبدو دق

 �� ومختصرة وعاملية سريعة ياناألح �عض �� ت�ون  ال�ي التحليلية للفلسفة موازن  ثقل أو

غات مقار���ا
ّ
 والتقاليد والثقافات اللغات �� بالفوارق  االهتمام أن أعتقد بي��ا. والفوارق  لل

 ال�حيحة وظيفتھ إ�� املنظور  هذا إعادة كيفية معرفة �شرط ص��، منظور  هو الفلسفية

 مًعا. �عمل أن علينا باختصار، و�استمرار. جديد من وفحصھ
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 مسؤولة كنِت  كما 1»الفيلسوفات شبكة« عن اليو�سكو  �� مسؤولة كنِت  لقد .13

 جنس حسب الفلسفة تختلف هل ا.أيضً  اليو�سكو  �� »الفيلسوفات مجلة« عن

 يكّونھ الذي ال�خص �جنس الفكر  يخضع أن يمكن هل ا،وعموًم  الفيلسوف؟

 إليھ؟ ُيوّجھ الذي ال�خص �جنس ر�ما أو  بھ؟ و�نطق

 

عرَّف �و��ا حيث ومن الفلسفة، إن
ُ
 حيث من ل�جنس ��يء بأي تدين ال ا�حكمة، حب أ��ا ع�� �

 م�ان أيَّ  عملًيا ت��ك لم ،»اليونان يد ع�� اخ��اعها« خالل من أنھ حصل الواقع، �� ولكن املبدأ.

عطيت ا،وتقليديً  للنساء.
ُ
 عاصرةامل الفلسفة تمنحهن وعندما للنساء. واألدب ،للرجال الفلسفة أ

 إطالق إلعادة وكذلك التقليدية الفلسفة ع�� للتشويش م�اًنا األحيان أغلب �� ذلك ي�ون  م�اًنا،

 أجل من امل�ان هذا يتخذن الفيلسوفات خصوًصا: للرجال أي ل�جميع، �� ال�ي الفلسفة هذه

 تقدموال االرتقاء إ�� دفعها أجل من ي�ون  ذلك ولكن الدواليب، �� الع��ي ووضع ال�جة إثارة

 [ا�جندر] بالنوع األحرى  أو اليوم، با�جنس الو�� أّن  أعتقد أنا ذلك، ومع .�غي��ها أجل من وليس

 ُ�غّ�� األمر�كيون)، يقول  كما ، aware gender and blind sex واٍع، والنوع أع�ى ا�جنس(

، األوضاع
ً
 �سمعون. الذين والنساء الرجال عند كما يكتبون  الذين والنساء الرجال عند قليال

 رغبة -هذه العامة ا�جمع لصيغة مع�ى هناك ي�ون  أن يمكن ما و�قدر- النساء لدى ي�ون  ور�ما

 أليس ،املؤنث صيغة �� غر�بة »ومالك��ا الطبيعة سيدة« عبارة إّن  .السيطرة �� أقّل  فور�ة

 وضع وأن خصوًصا ضروري  ��يء اليو�س�و �� ومجل��ن الفيلسوفات شبكة أن �� و�بدو ؟كذلك

 امرأة ت�ون  أن م��ى، وقت أي من أقل وهذا نفسھ، ال��يء ليس جًدا: متفاوت العالم �� املرأة

، ليست الشبكة فر�سية. امرأة أو أفغانية
ً
 ذلك فسي�ون  ؛اإحيا�� إعادة من تمكنا إذا ولكن حال

ا. األمر لو�� مساعدة أو للضوء، �سليٍط  بمثابة  جماعي�

 
 
 

                                                 
 �� الفيلسوفات مشاه�� من 25 فيھ شارك عمل اجتماع بمناسبة 2007 مارس 8 �� »الفيلسوفات للنساء العاملية الشبكة« اليو�س�و أسس  1

 الفالسفة �لمة توحيد ع�� »الفيلسوفات النساء مجلة« خالل من الشبكة هذه �عمل للمرأة. العاملي باليوم االحتفال بمناسبة ذلك و�ان العالم،

ا أف�ارهن عن التعب�� حر�ة إعطا��ن أجل من الثالث، العالم �� وخاصة أجمع، العالم �� النساء
ً
  إل��ا ينتم�ن ال�ي الفكر�ة التقاليد من انطالق

حاِور).
ُ
  (ا�
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 وعن احاليً  عل��ا �عمل�ن ال�ي املواضيع عن تخ��ينا أن باإلم�ان هل ا،أخ��ً  .14

 ا؟قر�بً  سيصدر  وأ��ا عل��ا اآلن �عمل�ن ال�ي الكتب �� وما املستقبلية؟ مشاريعك

 

 �� ُي��جم ال ما م�جم« سي�ون  الذي الفلسفة �� ُي��جم ال ما م�جم متا�عة قليل منذ ذكرُت  لقد

 �� ،»آمن«و ،»اآلخر«و ،»هللا« نقول  كيف اإلبراهيمية. األديان أو ،»الثالثة التوحيدية األديان

 �� للنظر افتً ل األك�� ال�لمات �� ما واألحد؟ والسبت، ا�جمعة، ملاذا والقرآن؟ واإلنجيل التوراة

 ا�جمل، وتراكيب امللتبسة، والعبارات الفر�دة، ال�لمات �� وما الثالثة، الكتب من كتاٍب  �ل

 بلغات (أو الو�� بلغة عالق��ا �� ذا��ا الثالثة الكتب تدرك وكيف البارزة؟ الداللة وشب�ات

فتح هائل عمٌل  هذا املمكنة؟ وال��جمة والنقل، الو��)،
ُ
 أول  وضع استغرق  و�ذا هنا. أبوابھ ت

ا 150 قاموس
ً
 سيستغرقها ال�ي املدة تخّيل ع�� أجرؤ  ال فأنا عاًما، عشر خمسة وحوا�� باحث

 غضون  �� �شرها و�مكن بالفعل مهمة نتائج إ�� الوصول  ع�� أعتمد لكن�ي ا�حا��، القاموس

 سنوات. خمس

 

 عليھ: ال�لمات تقدر ما« �عنوان كتاب أكتو�ر، �� القادم، الدرا��ي العام بداية �� سأصدر

 جديد مصط�ح (هذا )Philosophistiquer mots. les peuvent que Ce( »الفلسفسطائية

 ال�ي النصوص، من معيًنا عدًدا فيھ أتناول  وأنا .Bouquins النشر دار عن نوفاليس)، صاغھ

 و�� أك��. أعماٍل  �� النصوص أمهات بمثابة استعملت ال�ي أو عل��ا ا�حصول  يمكن ال ما غالًبا

تبت
ُ

 الشعر ب�ن تجمع مت�املة مجموعة حًقا �ش�ل أ��ا اعت��ت وأنا ،2022 و 1977 عامي ب�ن ك

 اللغة. وعلم والفلسفة

 

 مرسيليا، �� »شار�تيھ فيي ال« �� عنھ مسؤولة أنا الذي املعرض سينت�ي أكتو�ر، منتصف و��

 أشياء، إ�� األف�ار لتحو�ل قر�ًبا صةالفر  �� تتاح أن آمل وأنا ،»املهاجرة األشياء« �عنوان وهو

 املدينة« �� مشاركة أمينة أيًضا أنا رائعة. وأجدها ل�جميع، للكتابة أخرى  طر�قة هذه أخرى. مرة

 كتالوج بإكمال حالًيا أقوم كما ،Cotterêts-Villers �وتر�ھ فيليھ �� »الفر�سية للغة العاملية

 و�قوم البلدة، هذه �� الدائم الفر�سية اللغة معرض مسار كتالوج بذلك أقصد الدائم. املسار

 اآلخر�ن. تضافر دون  من �انت، أًيا اللغة، توجد وال سيا��ي، شأن اللغة مبدأين: ع��
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 أر�عة وضع من ف��ة منذ ان��ينا لقد .»ال��جمة – ا�حكمة بيوت« جمعية �� يومًيا أعمل كما

 وسنقدمها والفر�سية، العر�ية باللغت�ن ردمس ذلك �� بما الفر�سية، لإلدارة اللغة ثنائية مسارد

 بل ؛وحسب ي��جمون  ال إ��م القادم. د�سم�� �� باريس �� »العر�ي العالم معهد« �� خاص �ش�ل

 طر�ق عن ُ�ستقبلون  الذين وأولئك َ�ستقبلون  الذين أولئك ب�ن التفاهم صعو�ات يوّ�حون 

 لھ. مصادر عن أبحث وأنا التمو�ل، إ�� بحاجة نحن متبادلة، »ثقافية ُحقن«

 


