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 �غورة الزواوي  مع حوار  – وفوكو  املعاصرة الفلسفة

 



 

1-  
ً

 نود ابتداءً  .ا�حوار لهذا دعوتنا لقبولكم لكم شكرنا عن بالتعب��  نرغب الزواوي  دكتور  أوال

 �ان وكيف لكم؟ درا��ي كتخصص الفلسفة اخ��تم وكيف ا�جامعية بداياتكم عن �عرف أن

 منتصف �� ةللدكتورا أطروحتكم تنجزون كنتم حينما ا�جزائر  �� الفلسفي التعليم مشهد

 التسعينات؟

 

ود �� البداية أن أتقدم إليكم بالشكر ا�جز�ل ع�� إتاحتكم �� هذه الفرصة أ اإلجابة:

الثقافية، ألقدم لكم جانًبا من جوانب مساري العل�ي واأل�ادي�ي، متمنًيا لكم وملنصتكم الفلسفية 

 املتم��ة �� الفضاء الفلسفي العر�ي دوام التوفيق والنجاح. 

 

، فقد كنت أرغب �� دراسة الفلسفة منذ السنة األو�� لم يكن أمر اختيار الفلسفة مطروًحا ع��َّ 

��اية السبعينات توجيھ الطلبة �� ثالثة �� ثانوي حيث �ان يتطلب النظام التعلي�ي �� ا�جزائر 

ا اختصاصات أساسية: الر�اضيات، أو العلوم، أو األدب. ولقد التحقت بقسم األدب، متأثرً 

�شرف ع�� زاو�ة سيدي عبد القادر ا�جيال�� منذ القرن بتعلي�ي الدي�ي. فأنا انتسب إ�� عائلة 

التاسع عشر. والزاو�ة مؤسسة دينية مت�املة �� بالد املغرب العر�ي، تقوم بتعليم القرآن الكر�م 

مون ف��ا إ�� أن يحصلوا ع�� 
َّ
والعلوم الدينية، و�أت��ا الطالب من �ل م�ان، يقيمون ف��ا، و�تعل

. »عصر�ة« ة الستينات، افتتحت �� قر��ي النائية بجبال جرجرة مدرسةإجازة من إمامهم. و�� ��اي



، �� ال�لمة املتداولة ب�ن أهل القر�ة �� النقاش الدائر ب�ن العوائل حول أفضل »العصر�ة«و�لمة 

أش�ال التعليم: أهو التعليم الدي�ي التقليدي أم التعليم العصري. و�ان أ�ي، يرحمھ هللا، من أنصار 

ا لع�ي مصطفى الذي �ان إماًما، يرغب �شدة أن أكمل �علي�ي الدي�ي ألصبح إماًما، خلًف  التقليد، و

ا. و�النظر إ�� ما أبديتھ من قدرة �� حفظ القرآن الكر�م، فقد  ماولكنھ تو�� فجاة و هو  يزال شاب�

  �ان األمل معقوًدا ع��َّ �� أن أصبح إماًما �� العائلة، ولكن افتتاح هذه املدرسة أحدث
ً
ا �� إر�ا�

ألنَّ أمي يرحمها هللا �انت تفضل املدرسة العصر�ة، ألسباب عملية أو براغماتية، تتمثل ��  ؛عائل�ي

أن وظيفة التعليم مضمونة من قبل الدولة، و ليس ا�حال كذلك �� اإلمامة ال�ي تتوقف ع�� رغبة 

ذلك بمصط�حاتنا املعاصرة، أهل القرى وقدر��م ع�� تأم�ن إمام ملساجدهم. و�ذا شئنا أن �ع�� عن 

فإنَّ املعلم وظيفة تضم��ا الدولة، �� ح�ن أنَّ اإلمامة وظيفة يؤم��ا ا�جتمع املد�ي. و�الطبع ثمة 

أدري إن �ان ذلك  فرق مادي ورمزي ب�ن الوظيفت�ن تختلف باختالف األفراد وتقديرا��م. ولسُت 

من حسن حظي أم من سوئھ، ألنَّ جدي (والد أمي)، يرحمھ هللا، �ان إماًما، ولكنھ فضل ال�جرة 

ا �� العائلة، فأقنع أ�ي بأن للعمل �� فر�سا، وعندما زارنا �� إحدى إجازاتھ، وجد هذا النقاش قائًم 

ققة �� ��اية السنة السادسة أجمع  ب�ن الدراست�ن، وأن ي�ون ا�حكم مبنًيا ع�� النتائج ا�ح

ھ خالل هذه املدة، سأتا�ع �علي�ي الدي�ي �� الزاو�ة. ولذا �ان ع��َّ أن أباشر �علي�ي  ابتدائي، و أنَّ

الدي�ي مع صالة الفجر، ثم �� السا�عة و النصف صباًحا، أذهب إ�� املدرسة ال�ي التحقت بالصف 

ستواي التعلي�ي. وهنا يجب أن أش�� إ�� الفارق الثالث أو السنة الثالثة بحكم س�ي املتقدمة و م

الذي باشرت فيھ.  »العصري «ب�ن مستوى التعليم الدي�ي الذي توصلت إليھ، و��ن مستوى التعليم 



التسمية ال�ي (ففي الزاو�ة كنت قد حفظت القرآن الكر�م، وشرعت �� االستماع إ�� إمام الفقھ 

ستمع إ�� ما يذكره من آراء علماء الفقھ الذين �شيد أو  )،نطلقها ع�� اإلمام ا�ختص �� أصول الدين

، وأ�علم �� املدرسة العصر�ة �عض النصوص األدبية (الن��ية »أهل البدع«��م، و تنديده الدائم بـ

، و مادة »التار�خ«، و»ال��بية اإلسالمية«، و »اإل�شاء أو التعب��«و الشعر�ة )�� مادة �س�ى 

نت سهلة و �س��ة بالنسبة ��، وال تطرح ع�� تلك املشكالت ال�ي أشعر ا�حساب، و �ل هذه املواد �ا

هؤالء، إ�� أن » أهل البدع«ا أ�ساءل عن دائًم  وكنُت . »أهل البدع«��ا عندما يت�لم إمام الفقھ عن 

ومنذ أن استمعت إ�� هذه . »املع��لة، أهل العقل«ا أحد األئمة باالسم، وقال إ��م ذكرهم عرضً 

 باالنخراط �� الفلسفة ال�ي أقبلت أحاول جاهًد ا�جملة، وأنا 
َّ

ا أن أتبي��ا، وما �ان باإلم�ان تبيا��ا إال

لت أن أض�� �سنة دراسية �املة من ت�و��ي ا�جام�� عل��ا �� الثانو�ة، واخ����ا �� ا�جامعة، وفضّ 

لوحيد ذلك ألنَّ القسم ا؛ و 1981�� انتظار افتتاح قسم الفلسفة �� جامعة قسنطينة �� عام 

للفلسفة �ان �� جامعة ا�جزائر �� ذلك الوقت.  و لست أدري، مرة أخرى، إن �ان ذلك من حسن 

حظي أم من سوئھ، و هو أن�ي عندما تقدمت إ�� الت�جيل �� قسم الفلسفة بالعاصمة، ُرفض 

ا، و لكن �انت  خيب�ي ��جي�� بدعوى أنَّ هنالك قسًما �� الشرق ا�جزائري الذي أنت�ي إليھ جغرافي�

كب��ة عندما ذهبت إ�� جامعة قسنطينة، و أخ��ت�ي اإلدارة أنَّ أمر افتتاح القسم قد تأجل إ�� 

 الت�جيل �� أي اختصاص �ان، بناء ع�� اللوائح املنظمة لشهادة 
َّ

السنة القادمة، فما �ان ع�� إال

� �عض الب�الور�ا �� ذلك الوقت، لذا �جلت �� قسم  علم النفس. و �عد أن استمعت إ�

رت العودة إ�� قر��ي، ألتفرغ لقراءا�ي الفلسفية انتظاًرا للعام ا�جديد. ولكن شاءت  ا�حاضرات قرَّ



الصدف أن تختار وزارة ال��بية ا�جزائر�ة �� هذه السنة، طر�قة جديدة �� التعليم االبتدائي، أطلق 

م�ن من»التعليم األسا��ي«عل��ا اسم:  ِ
ّ
ذوي الشهادات العليا.  ، و�انوا �� حاجة ماسة إ�� معل

ا للسنة األو�� ابتدائي. وهكذا قضيت سنة معلًم  فاتصلت �ي إدارة املدرسة لهذا الغرض، فأصبحُت 

أزال احتفظ  ما�املة ب�ن املدرسة و البيت حيث تفرغت لقراءة الكتب الفلسفية، وت�خيصها، و 

ة �� جامعة قسنطينة، بحيث ��ذه امل�خصات إ�� اليوم. و�� السنة املوالية التحقت بقسم الفلسف

ش�لت و�قية زمالئي، الدفعة األو�� �� �عليم الفلسفة ع�� مستوى الشرق ا�جزائري، و�ان أساتذتنا 

�لهم أجانب من الدول العر�ية واألور�ية. أذكر من بي��م د. أحمد فؤاد �امل من مصر، و د. عبد 

، و د. �لود برنار من فر�سا.  و�ان املطلب ا�حسي�ي من لبنان، و د. ع�� أحمد سعيد من العراق

نظام التعليم يت�ون من ثالث سنوات، و �ل سنة مقسمة إ�� فصل�ن، و�ل فصل يت�ون من خمسة 

إ�� سبعة مقاييس/مقررات إلزامية واختيار�ة. وكنت من ب�ن العشر األوائل �� السنة الثالثة، 

رت �� و�ف��ض أن أستفيد من �عثة علمية إ�� أورو�ا، ولكن وزارة  التعليم العا��، لسبب نجهلھ، قرَّ

 �عد استكمالهم للسنة الرا�عة من مرحلة  1985سنة 
َّ

سنة تخر��، أن ال يبتعث طلبة الفلسفة إال

الليسا�س/ الب�لور�وس. و�عد إجراء امتحان االلتحاق بالسنة التكميلية، والنجاح ف��ا �� ��اية 

رت الوزارة عد 1986-1985العام ا�جام��  م ابتعاث الطلبة بحجة (األزمة االقتصادية الناتجة قرَّ

 تنظيم 
َّ

عن انخفاض أسعار الب��ول). و لم يكن أمام ا�جامعة، وذلك �عد احتجاجات الطالب، إال

مسابقة الدخول إ�� الدراسات العليا �� األقسام العلمية. وهكذا، خضعت للمرة الثانية المتحان 

لنا الدفعة األو�� من 1987-1986ة العام ا�جام�� االلتحاق بالدراسات العليا �� بداي
َّ
، حيث ش�



طلبة الدراسات العليا. و�عد االن��اء من الدراسة النظر�ة، شرعت �� إعداد أطروح�ي للماجست�� 

املن�ج البنيوي عند �لود ليفي تحت إشراف األستاذ الدكتور أحمد فؤاد �امل جاد، و�ان عنوا��ا: 

ن سبب هذا االختيار ذا�ي إ. و�مكن�ي القول و موريس غودولييھس��وس، و لوسيان صيباغ، 

وموضو��. فمن الناحية الذاتية وجدت نف��ي أميل إ�� الفلسفة املعاصرة أك�� من غ��ها من 

الفلسفات، مع أن الدافع العل�ي إ�� االلتحاق بالفلسفة، �انت �عض القضايا الكالمية. و أما من 

ؤسسة، وأقصد بذلك قسم الفلسفة، قد فرضت علينا �عض الناحية املوضوعية، فإنَّ امل

ا �حاجة القسم ا�جديد، للتخصصات الشروط �� االبتعاث، وم��ا اح��ام التخصص، نظرً 

ة ال �عود إ�� االفلسفية ا�ختلفة. ولكن اختياري ملوضوع األطروحة سواء �� املاجست�� أو الدكتور 

ما إ�� سبب عل�ي وث قا�� بالدرجة األو��، و�تمثل ذلك �� أنَّ األجواء العلمية هذين السبب�ن فقط، و�نَّ

والثقافية �� �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية �� جامعة قسنطينة �� منتصف الثمانينيات تحديًدا 

�ان �غلب عل��ا ال�جال والنقاش الثقا�� ب�ن تيار مهيمن هو التيار املارك��ي ، وتيار نا��ئ و مقبل 

 وهو تيار البني
َ

و�ة، وخاصة �� مجال األدب والنقد األد�ي. و كنت مولًعا ��ذه النقاشات ال�ي كنت أال

أحضرها �� قاعة ا�حاضرات الك��ى �� جامعة قسنطينة ال�ي �عقد ندوات أسبوعية. وأذكر هنا 

، وحضره باحثون 1987املؤتمر الدو�� الذي نظمھ قسم اللغة العر�ية حول البنيو�ة �� نوفم�� عام 

، و�ان امن مختلف بلدان العالم، و خاصة من فر�سا و ب�جي�ا و لبنان و مصر و سور� وأساتذة

ا ثقافًيا كب�ً�ا.  و�انت هذه السنة �� سن�ي األو�� �� مرحلة املاجست�� ، وكنت أعدُّ بحثا أولًيا 
ً
حدث

حول تحليل األساط�� عند �لود ليفي س��وس بطلب من األستاذ �لود برنار الذي �ان يدرسنا مقرر 



حدث إ�� رئيس  املؤتمر اال�ستمولوجيا. و�النظر إ�� ما الحظھ من جوانب إيجابية �� البحث، ت

الدكتور الرشيد بوالشع��  حول إم�انية أن أقدم بح�ي ضمن ورشات املؤتمر، فاستحسن الفكرة 

و قدمتھ أمام مجموعة من الباحث�ن واألساتذة، و �ان لذلك أثره العظيم �� نف��ي، وخاصة 

مھ  األستاذ جمال �حيذ من سور� ة، كتابھ عن البنيو�ة الذي أهدا�ي باملناسب( االتعليق الذي قدَّ

ھ سواء فيما يتعلق بموضوع أطروح�ي للماجست�� أو الدكتورا)الت�و�نية ، فإنَّ الفضل ة.  وا�حق فإنَّ

ا ع�� دراسة البنيو�ة �عود إ�� األستاذ �لود برنار، الذي اقنع�ي أن البحث �� فلسفة فو�و يمر حتًم 

سها �لود ليفي س��وس.   عند مؤّسِ

 

أنَّ البحث الثا�ي الذي أنجزتھ �� مقرر اإل�ستمولوجيا �ان حول مفهوم البنية وهنا يجب أن أذكر 

و�النظر إ�� الصعو�ة . »ال�لمات واألشياء«عند فو�و من خالل ما جاء �� أحد فصول كتابھ: 

�ي قررت أن اختصَّ �� فلسفتھ عندما أكمل  الشديدة ال�ي واجه��ا �� قراءة ذلك الفصل، فإنَّ

متھ �� أطروح�ي للدكتوراأطروحة املاجست� ، �عد أن استفدت من منحة ملدة خمسة ة�. وهو ما قدَّ

ع ع�� ثالث سنوات متتالية، و تبدأ من السنة ا�جامعية   وزَّ
ُ
و إ�� غاية  1994-1993عشر شهرا، ت

. هذا وأش�� إ�� أنَّ أطروح�ي للماجست�� ال�ي ناقش��ا �� د�سم�� 1996-1995السنة ا�جامعية 

ت أول أطروحة للماجست�� �� الفلسفة تناقش �� جامعة قسنطينة، و كذلك ا�حال ، �ان1989

. و�� ا�حالت�ن، �انت موضوع 1996ال�ي ناقش��ا �� شهر مايو  ةبالنسبة ألطروح�ي �� الدكتورا

ا إاحتفاء من قبل ا�جامعة و ال�حافة ا�حلية. وال أبالغ �� القول إذا قلت لك، 
ً
لت حدث

َّ
�ا ش� َّ�



زلت إ�� اآلن احتفظ باملقاالت و الصور مع ا�جمهور الكب�� الذي  وماا �� مدينة قسنطينة، ثقافي� 

 امتألت بھ قاعة ا�حاضرات الك��ى �� �لية العلوم االجتماعية واإل�سانية.

 

 مفهوم« عنوان تحت األلفية مطلع �� كتاب ش�ل ع�� ةللدكتورا أطروحتكم صدرت -2

 مع تحديًدا؟ فوكو  وملاذا األطروحة؟ هذه قصة ما ،»فوكو ميشيل فلسفة �� ا�خطاب

 كما س��وس ليفي �لود األن��و�ولوجيا �عالم اهتممتم املاجست��  مرحلة �� أنكم مالحظة

ا. ذكرتم
ً

  سابق

 

  أجواء قسنطينة جامعة �� الثقافية و العلمية األجواء �انت لقد لك، قلت كما اإلجابة:

 و األفق، �� تلوح بدأت أفولھ بوادر ولكن املهيمن، املارك��ي التيار التيار�ن: ب�ن النقاش يطبعها

 ا�جاالت بقية ألنَّ  ؛حصًرا األد�ي النقد و األدب مستوى  ع�� ولكن الصاعد، البنيوي  التيار

 (اإلخوان او�يديولوجي رسمًيا، الواحد ا�حزب اإيديولوجي بخاتم مختومة �انت والفكر�ة سيةالسيا

 ا�جلس رئيس الغزا�� محمد املصري  اإلمام الوقت ذلك �� يمثلها �ان وال�ي الناشئة، املسلم�ن)

 �ةودور  عامة محاضرات تقديم ع�� يصر �ان والذي اإلسالمية، القادر عبد األم�� �جامعة العل�ي

 وخطاباتھ محاضراتھ، �سببت ولقد .»العلمانية ا�جامعة« اإلخوان عل��ا يطلق �ان ال�ي جامعتنا ��

 صاحب النقري  ع�� د.  سوري األول  الفلسفة: قسم أساتذة من بارز�ن أستاذين طرد �� التحر�ضية

 حضر املعاصر، و ا�حديث العر�ي الفكر يدرسنا و�ان ،»ا�حيوي  املذهب« سّماه فلسفي مذهب



 القاعة، فهاجت ؛عليھ نقدي سؤال بطرح وتجرأ الشيخ، هذا يقدمها ال�ي ا�حاضرات إحدى

 قيل كما أخالقية، ألسباب بدر، مراد طلعت د. سودا�ي فهو الثا�ي  وأما .بالقوة األستاذ وأخرجوا

   لنا.

 ااختيارً  وغودولييھ صيباغ تالمذتھ: و س��وس ليفي �لود عند البنيو�ة للمن�ج اختياري  �ان ولقد

�ي، ا؛وأ�اديميً  اتر�و�ً   يدرسنا �ان الذي برنار، �لود األستاذ اق��اح من ذلك �ان لك، قلت كما ألنَّ

 أمامي يكن لم لذا بالعر�ية، الفلسفية األطروحات تقديم �ش��ط ا�جامعة لوائح ولكن بالفر�سية،

 
َّ

 الب�الور�وس مرحل�ي �� رس�يد الذي �امل فؤاد أحمد الدكتور  ع�� بح�ي موضوع عرض إال

ب ولقد التحليلية. الفلسفة �� ا�ختص�ن من هو و واملاجست��،  مع التعاون  و األطروحة بفكرة رحَّ

 ذوي  باستثناء الوطنية، ا�خدمة بأداء ملزم ا�جام�� الطالب أن إ�� بالنظر و برنار. �لود األستاذ

�ي ا�خاصة، االحتياجات  إنَّ  ثم .1992-1990 سن�ي ب�ن الرس�ي العل�ي البحث عن توقفت فإنَّ

 الرس�ي ا�خطاب عل��ا أطلق كث��ة واجتماعية سياسية أهوال �� دخلت السنوات هذه �� ا�جزائر

 مجموعة و أنا أصبحنا، بل أجن�ي، أستاذ أي القسم �� يبق لم ولذا ،»اإلرهاب ضد ا�حرب« اسم

 املاجست��. شهادة أحمل مجموعتنا �� يدالوح كنت و القسم، �� التدريس عملية نؤمن زمالئي، من

 ب�ن العل�ي التبادل إطار �� دراسية منحة من استفدت 1994-1993 ا�جام�� العام بداية و��

 �� أهميتھ لھ �انت معطى إ�� أش�� أن ع��َّ  يجب وهنا .ةالدكتورا أطروحة إلنجاز فر�سا، و ا�جزائر

�ي وهو العل�ي، بح�ي ا عقد قد القسم �ان العسكر�ة، با�خدمة التحق أن قبل أنَّ
ً
ا اتفاق  بينھ علمي�

 من مجموعة فاستقبلنا ا�خ��ات. و الز�ارات لتبادل الثامنة، باريس جامعة �� الفلسفة قسم و��ن



 األستاذ بالذكر: أخص و اليوم، إ�� صداقات ��م تر�ط�ي تزال من م��م الفر�سي�ن، األساتذة

 السياسية، الفلسفة أستاذ ف��م��ان باتريس و ة،اليوناني الفلسفة أستاذ دو�يھ ستيفان

 أطروح�ي ع�� املشرف سيصبح الذي وال��اغماتية اللغة فلسفة أستاذ بوالن جاك والفيلسوف

 ذلك �� العا�� التعليم وزارة �� قانون  بحكم وذلك تو�س، من ال��ي�ي فت�� األستاذ مع بالتعاون 

 الثامنة. باريس املستقبلة وا�جامعة قسنطينة، األم جامعة ا�جامعت�ن: �� الت�جيل �ش��ط الوقت،

 إ�� ذهبت التعاون، هذا وضمن !»العلمية األدمغة �جرة« من ا�حد هو القانون  هذا مسوغ �ان و

ا، باحثا بوصفي فر�سا  هذه خالل و ا�جامعة، ��ذه الفلسفة قسم �� البحث س�� ع�� لالطالع شاب�

 خالل وق�ي معظم قضيت لذا حولھ. الدراسات و�عض فو�و كتب أهم اقتنيت العلمية الز�ارة

 �� األسا��ي املوضوع أن الوقت، ذلك �� �� وتب�ن املراجع. و املصادر هذه قراءة �� 92-90 السنت�ن

 آخرها، إ�� أولها من فو�و فلسفة �ل فيھ تناولت الذي ا�خطاب موضوع هو فو�و ميشيل فلسفة

 الثقا�� والتار�خ التار�خ، �� ا�خطاب حول  تتمحور  تھفلسف أنَّ  أرى  مازلت و رأيت ألن�ي وذلك

  تحديًدا.

     

  تخ��نا لو  نود فوكو، ميشيل أرشيف ع�� اطالع لكم �ان -3
ً

 األرشيف هذا عن قليال

 العل�ي؟ مساركم �شكيل �� دوره وما وقصتھ،

   



حول  �ي�عم لقد �ان الطال�� ع�� هذا األرشيف الدور الفاصل ليس �� إعداد أطروح اإلجابة:

. لقد �ان هذا األرشيف ةميشيل فو�و فقط، و�نما �� االستمرار �� بحث فلسفتھ �عد الدكتورا

فرصة حقيقية و نادرة بالنسبة ��، وخاصة أن املنحة الدراسية ال�ي استفدت م��ا، ما �انت 

ة �� مدينة باريس أك�� من شهر�ن ع�� حد �عب�� القنصل �� السفارة ا�جزائر�ة لتكفي�ي لإلقام

ي أن أق��ي خمسة أشهر متتالية ح�ى يحق �� تجديدها. ولقد  بباريس، �� ح�ن �ان املطلوب مّ�ِ

�ي كنت أنوي متا�عة محاضرات األستاذ  فاجئ�ي إقرار القنصل، وأفسد ع��َّ حسابا�ي، خاصة وأنَّ

روح�ي الفيلسوف جاك بوالن �� باريس الثامنة ال�ي �ان ُيلق��ا مساء �ل األر�عاء املشرف ع�� أط

حول فلسفة اللغة و ال��اغماتية أو التداولية الفلسفية تحديًدا، و محاضرات الفيلسوف دومينيك 

لو�ور �� فلسفة العلوم، و ا�ختص �� فلسفة فو�و، و�ان أستاذ �� جامعة باريس الساعة. و�الطبع 

 يجب ع��َّ أن أزور املكتبة الوطنية بباريس، لالطالع ع�� أعمال فو�و نفسھ. �ان

 

وصادف أن�ي عندما ذهبت إ�� املكتبة الوطنية لتعبأة نموذج الت�جيل، و ا�حصول ع�� بطاقة 

م  الدخول، سأل�ي أحد  الباحث�ن عن موضوع بح�ي، فلما أخ��تھ قال ��: إنَّ املكتبة الوطنية ال تقّدِ

�غالسي��، و ذلك  16ا مقارنة بمكتبة السولشاور لألخوة الدوميني�ان ال�ي تقع �� ا�جادة لك شيئً 

�ا تضم  أرشيف ميشيل فو�و. فقفلت راجًعا، و�عد أن التقيت بأستاذي �� ا�جامعة، وأخ��تھ  أل�َّ

ألنَّ ا�جامعات الفر�سية �� ذلك الوقت، قد شرعت ��  ؛با�حادثة، استغرب من أن�ي ال أعرف ذلك

، �س�ى (الشبكة الداخلية) أو (االن��انت)، وهو نظام لم �عرفھ �� باإلن��نتتطبيق نظام شبيھ 



ن��نت �� ذلك الوقت، و�التا�� لم أكن أعرف مستجدات جامعتنا �� ا�جزائر، و لم �عمم �عد اإل 

فالسفة. وكنت أعتقد أن مكتبة السولشوار ال�ي سأذهب إل��ا البحث ا�خاصة بفو�و أو �غ��ه من ال

. ولكن�ي ما إْن دخلت املكتبة أتطبق النظام نفسھ، لذا رأيت أن 
ً

خت�� قدرا�ي �� مكتبة ا�جامعة أوال

 
َّ

ا و شبھ آ��، و ليس أمام الباحث إال ح�ى صدمت، ألنَّ البحث عن الكتب أو ا�جالت أصبح ذاتي�

�ة بأجهزة ال�ومبيوتر ا�حالية، ولك��ا معلقة �� ��و املكتبة حيث استقبال استعمال أجهزة شب�

الطلبات و الباحث�ن.  فانتاب�ي قلق شديد، ألنَّ النظام �ان معقًدا، أو هكذا بدى ��، و�حتاج م�ي إ�� 

�ي لن استفيد كث�ً�ا وقت طو�ل ح�ى  استفيد منھ. و�ذا �ان النظام نفسھ �� مكتبة السولشوار، فإنَّ

 من منح�ي الهز�لة. 

 

و�� اليوم املوا�� ذهبت إ�� املكتبة، فإذا �ي أفاجأ بأ��ا ال تزال مكتبة تقليدية، وال يتطلب الت�جيل 

 تقديم جواز السفر، و�عبأة بطاقة �سيطة، ودفع رسوم رمز�ة. وتفتح املكتبة أبوا��ا أمام 
َّ

ف��ا إال

انقطاع، وطوال أيام األسبوع باستثناء يوم األحد.  القراء من التاسعة صباًحا إ�� التاسعة مساء بال

و يحق للباحث أن يطلب ما �شاء من الكتب، و يحصل عل��ا �� دفعات ال تتجاوز عشرة كتب، كما 

 
ً

ا �� العدد، ع�� أن  واحًد يحق لھ تصو�ر ��خ لفصول من كتاب أو مقال �� مجلة ال يتعدى مقاال

رة(  ) صفحة �� اليوم. و�استثناء العدد ا�حدود من 150ال يتجاوز مجموعة الصفحات املصوَّ

ن من ستة  املقاعد، فإنَّ املكتبة �انت مناسبة جًدا للبحث والقراءة. و �� عبارة عن عمارة تت�وَّ

ص ا�جزء األمامي من الطابق األر��ي ل�خزائن ال�ي تضم قوائم عناو�ن الكتب وأسماء  ّصِ
ُ

طوابق، خ



ف�ن، ولبعض املوسوعات امل ِ
ّ
همة، وا�جزء ا�خلفي للقراءة، لذا �ان ا�حصول ع�� مقعد يتطلب املؤل

 االنتظار لعل 
َّ

 ما عليك إال
َّ

ًرا، و إال ِ
ّ

ع��ى يفرغ مقعد ما. �انت القاعة تطل ع�� حديقة و ا�حضور مبك

جميلة تحدها اإلقامة ا�جامعية لليو�س�و. و�ان فو�و يق��ي سنواتھ األخ��ة �� هذه املكتبة، وذلك 

 ب، هو إنَّ نظام املكتبة الوطنية ال�ي �ان يبحث ف��ا يومًيا، لم �عد يناسبھ، �سبول األ لسبب�ن: 

، إنَّ مكتبة السولشوار تضم أهم األعمال و الدراسات حول العصور القديمة الثا�ي�عقيده. و

ل اليونانية والرومانية ال�ي شرع �� دراس��ا، وظهرت ضمن أعمالھ األخ��ة حول تار�خ ا�جنسانية. وقب

وفاتھ أو��ى بإيداع أعمالھ و دروسھ و مخطوطاتھ �� هذه املكتبة. لذا عندما سألت موظفة املكتبة 

عن مقصدي، لم ت��دد �� القول: لقد أصبت الهدف. و منذ ذلك اليوم وأنا أداوم �� هذه املكتبة إ�� 

ات، و�� (ا�خطوط أن ناقشت أطروح�ي، وف��ا اطلعت ع�� كتب فو�و املنشورة وغ�� املنشورة

ا، �سبقها حرف( ال يحق لنا  )،Dعبارة عن نصوص مكتو�ة باآللة الراقنة، و مرقمة �سلسلي�

تصو�رها)،  واستمعت إ�� دروسھ ال�ي �ان يلق��ا �� ال�وليج دو فرا�س قبل �شرها، و بالطبع 

ا اطلعت ع�� الكث�� من األطروحات والدراسات املنجزة حول فلسفتھ بمختلف لغات العالم. كم

استفدت من اللقاءات العلمية ال�ي �انت تنظمها املكتبة، ب�ن ا�ح�ن واألخر، مع باحث�ن متم��ين، 

 .وعلماء، وفالسفة

             

 أو  امل��جمة فوكو  ميشيل ألعمال واسع بجرد قمتم ةللدكتورا أطروحتكم مطلع �� -4

 حينذاك، امل��جمة دولوز  أو  در�دا بأعمال قورنت ما إذا كث��ة؛ و�� عنھ، كتب ملا ح�ى



افة �� وما كتبھ)، (خاصة فوكو  أعمال ل��جمة العر�ي اإلقبال هذا سر  ما برأيكم  طر

 العر�ي؟ للفكر  بالنسبة خاصة الفلسفية فوكو 

 

�ي من الرغم ع�� اإلجابة:   فو�و، فلسفة �� البحث عزمت أنَّ
َّ

�ي إال لت أنَّ  بحث مشروع تقدم فضَّ

نت عام،  أر�ون، محمد و ا�جابري  عابد محمد و ألتوس�� و فو�و فلسفة دراسة  األو�� صيغتھ تضمَّ

 االختالفات رغم العر�ي، و الفر���ي الفكر �� البنيو�ة املدرسة ضمن يصنفون  الذين الفالسفة أي

 واملفكر�ن الفاضل األساتذة من مجموعة ع�� املشروع هذا عرضت عندما ولكن بي��م. ائمةالق

 من أذكر و فقط. فو�و مليشيل أطروح�ي أخصص أن ع�� �لهم اتفقوا العر�ي، العالم �� البارز�ن

 جامعة من زكر�ا فؤاد د. و دمشق، جامعة من العوا عادل د. املفكر�ن، و األساذتة هؤالء ب�ن

 يقيم �ان الذي و العراق من العلوي  هادي األستاذ و مصر، من العالم أم�ن محمود د. و ت،ال�و�

 �عد، عن ا�جزائر �� أطروح�ي ع�� املشرف بالطبع و املغرب، من الرحمن عبد طھ د. و ،اسور� ��

 ء،األجال األساتذة هؤالء قبل من املقدمة باملالحظة اقتنعت أن �عد و تو�س. من ال��ي�ي فت�� د.

 ميشيل« كتا�ي: �� �شرتھ ما هو و مالحظات، من دونتھ أو أعمال، من جمعتھ فيما أفرط لم فإن�ي

 أطروح�ي. �شر �عد صدر الذي ،»العر�ي الفكر  �� فوكو 

 

م أن حاولت   لفو�و، العر�ية للدراسات جرًدا الكتاب هذا �� أقّدِ
َّ

�ي إال  األمر أنَّ  اليوم ع��فأ أنَّ

 �� فو�و حول  املقدمة األطروحات من الكب�� للعدد بالنظر وذلك واحد، باحث عمل يتجاوز 



 ترجمة وكذلك فلسفتھ، حول  تكتب و كتبت ال�ي املقاالت و والبحوث  العر�ية، ا�جامعات مختلف

 قد تبك من حياتھ �� فو�و �شره ما �ل إنَّ  فقط، لل��جمة بالنسبة القول  يمكن�ي بحيث نصوصھ،

ا )،1954( »ال�خصية و  العق�� املرض« األول: كتابھ باستثناء العر�ية إ�� ترجم  بالنسبة وأمَّ

رجم فقد ؛لدروسھ
ُ
 و مقاالتھ وأما دروس، خمسة م��ا ترجمُت  دروس، ستة عل�ي، حدود �� ت

رجم فقد ،»كتابات و  أقوال« �عنوان: �خمة مجلدات أر�عة �� جمعت ال�ي أبحاثھ
ُ
 �عض م��ا ت

 فو�و. فلسفة ع�� اإلقبال لهذا ��ائي تفس�� �� وليس جار�ة. ترجم��ا عملية تزال ماو  املقاالت،

 

 بأستاذي االلتقاء ��دف تو�س �جامعة األو�� ز�ار�ي أثناء �� وقعت طر�فة، حادثة لك أذكر وهنا

 أطروحة أعدُّ  �يأنَّ  فت�� د. أخ��هم الذين األساتذة الزمالء من بمجموعة التقيت فقد ال��ي�ي، فت��

ا، قتل قد فو�و أنَّ  ع�� م��م واحد من أك�� فاتفق فو�و، حول 
ً
فت بحث ِ

ّ
 ال��اث �� مقوالتھ وُوظ

 استعالء من �عضهم ن��ة حملتھ ما رغم فلسفتھ؟ بحث �� وق�ي أضيع فلماذا وعليھ العر�ي،

  وقسوة،
َّ

 وفقت إن أطروح�ي، ألنَّ  ك،ذل �� بأس ال لهم: قلت إذ للغاية، �سيطا �ان لهم جوا�ي أنَّ  إال

 و تحديًدا. فو�و و�� الفر�سية، الفلسفة �� ا�جزائر�ة ا�جامعة �� أطروحة أول  ست�ون  إنجازها، ��

 �انت ا�جزائر �� الفلسفية أقسامنا أنَّ  �عتقدون  �انوا الذين األساتذة هؤالء استغراب ردي أثار لقد

 �انت لقد ا.تماًم  ذلك عكس الوقت، ذلك �� الا�ح واقع أن ح�ن �� الفر�سية، الفلسفة �� غارقة

 من اإلسالمية الفلسفة و واإلسالمي العر�ي الفكر حول  تدور  املنجزة واألطروحات األبحاث مختلف

ا، محافظ منظور  مهم جد�  وعبد ، ن�ي بن ومالك تيمية، وابن الغزا��، حامد أبو حول  الدراسات تتقدَّ



نتھ ما وهو باد�س، بن ا�حميد  ا�جزائر �� الفلسفي التعليم واقع حول  ميدانية دراسة �� حًقاال  بيَّ

ل �انت الذي  والقسم ا�جزائر، العاصمة �� األم القسم : �� أقسام ثالثة الوقت ذلك �� بھ تتكفَّ

 و ا�جزائري. بالغرب وهران مدينة �� الثالث والقسم ا�جزائري، بالشرق  قسنطينة مدينة �� الثا�ي

 ا�جنون  تار�خ« كتابھ: حول  لفو�و مخصص مقال أول  عن قرن  نصف من �أك� مرور �عد و اليوم

 الدراسات تزال ما اليوم غاية إ�� و السبعينات، بداية �� ذلك و�ان ،»الكالسي�ي العصر  ��

 .فلسفتھ حول  قائمة وال��جمات

 

 العر�ي الفكر ��م اهتم الذين الغر�ي�ن الفالسفة أك�� من فو�و ميشيل إنَّ  بالقول  لنا �سمح هذا

ا غ��هم، أو سارتر، بول  جون  أو ماركس، أو �انط، أو دي�ارت، مع باملقارنة سواء املعاصر،  �ع�ي ممَّ

 االعتبار  ع�ن� األخذ إ�� تقديري  �� و�حتاج  أسا��ي، سؤال بھ، العر�ي االهتمام سر عن سؤالك أن

  تحليلھ: محاولة �� اآلتية العناصر
ً

 الدراسات و ،اعر�يً  ي�ون  أن قبل عاملي االهتمام هذا إن ،أوال

او ذلك. ع�� مثال خ�� املثال، سبيل ع�� اإلنجل��ية  تار�خية تحليالت عن عبارة قدمھ ما إنَّ  ،ثاني�

د من�ج أو نقضها، أو عل��ا، االع��اض يمكن نظر�ة وليس معينة، تار�خية وتجارب  ووا�ح محدَّ

او ومرح��. مؤقت، من�ج عنھ نقول  أن يمكن املعالم،
ً
 لتحليالتھ. وال�اشف النقدي الطا�ع ،ثالث

 كث��ة حاالت �� توظيفها يمكن بحيث ا�حيو�ة، قيم��ا �عط��ا الذي هو العنصر هذا أنَّ  وأعتقد

 نصوصھ إنَّ  القول  يمكن�ي بحيث ر�ي،الغ وغ�� الغر�ي ال��اث ضمن مستقبلية، و آنية و ماضية

ا �عد  سماه ملا ا�خاصة تحليالتھ ذلك ع�� مثال خ�� ولعل وصفها. كما للعمل، وسائل حق�



 ماو  سنت�ن، منذ عرفناها ال�ي �ورونا جائحة ��خيص �� بكثافة وظفت ال�ي »ا�حيو�ة السياسة«

 مفهوم استعملت ال�ي الدراسات نم الهائل العدد ع�� نظرة ألقيت ولو قائمة. آثارها �عض تزال

. ألح��ت ا�حيو�ة السياسة
ً

، فعال
ً

 ا�حيو�ة، للسياسة قاموًسا اإليطاليون  الباحثون  �شر فمثال

ا، ثالث�ن من أك�� فيھ شارك
ً
    صفحة. 400 حوا�� �� جاء و باحث

 

 اهتمامهم انحصر  الذين السابق�ن عكس وع�� فوكو، دروس ب��جمة كث�ً�ا اهتممتم -5

 صدر  2003 عام �� ،»ا�خطاب نظام« الشه��  االفتتا�� لدرسھ أو  الكتب ترجمة ع��

 درس وهو  »ا�جتمع عن الدفاع يجب« هو  امل��جم الدرس و�ان للدروس، األو�� ترجمتكم

 األخ��  للدرس ترجمتكم مؤخًرا وصدر  فرا�س، دو  الكوليج �� 1976 عام فوكو  ألقاه

 ملاذا نتساءل هنا بأسابيع؛ وفاتھ قبيل فوكو  هألقا الذي »ا�حقيقة �جاعة«بـ املعنون 

 لـ��جمة ال��جمانية و  املن�جية الصعو�ات �� وما بالدروس؟ خاص نحو  ع�� اهتممتم

  الكتب؟ بـ��جمة مقارنة الدروس

 

رغم اإلشادة ال�ي حظيت ��ا أطروح�ي من قبل �جنة املناقشة، ورغم اإلقبال عل��ا  من  اإلجابة:

 :
ً

ل قليال قبل القراء.  فقد صدرت هذه السنة طبع��ا الثالثة عن دار الروافد، �عنوان معدَّ

�ي مع ذلك لم أكن مقتنًعا ب»ا�خطاب بحث �� بنيتھ و عالقتھ و م�انتھ �� فلسفة فوكو«  أنَّ
َّ

أنَّ ، إال

ا من جهة ثانية فإنَّ أحد أعضاء  متھ �غطي مختلف جوانب هذ الفلسفة. هذا من جهة، وأمَّ ما قدَّ



�جنة املناقشة قد ركز �� مالحظاتھ ع��  ترجم�ي لبعض مفاهيم فو�و ال�ي اختلفت ف��ا مع األستاذ 

قد  �شرت ول. »حفر�ات املعرفة«باسم:  »أركيولوجيا املعرفة«سالم يفوت الذي ترجم كتاب: 

نت ف��ا �عض األخطاء ال�ي وقع ف��ا األستاذ يفوت. وع�� �ل حال، فإنَّ  دراسة مطولة حولها بيَّ

إعادة ترجمة نصوص م��جمة  الكتاب يحتاج �� تقديري إ�� إعادة ال��جمة، ولكن كما �علم، إّن 

ب من الناحية العلمية، بيان ما �ان لهذه ال��جمات وما عل��ا، و�� عملي
َّ
ة شاقة، و �� الوقت تتطل

لت ترجمة دروسھ،  نفسھ فإنَّ دور النشر العر�ية نادًرا ما تقبل إعادة ترجمة نص م��جم، لذلك فضَّ

، الذي �ان �ستجيب �� تقديري، ملا �ان �عرفھ »يجب الدفاع عن ا�جتمع« و بدأت بدرسھ:

وذلك ألنَّ موضوع تلك  ؛»املأساة الوطنية«أو  »العشر�ة السوداء«ا�جتمع ا�جزائري، ويس�ى بـ

 الدروس هو دور ا�حرب �� السلطة. 

 

ولقد وجدت �� هذه الدروس، و�� غ��ها من الدروس ال�ي ترجم��ا جوانب �� فلسفة فو�و يمكن�ي 

 و��: ال يمكننا فهم كتبھ املنشورة وهو ع�� قيد ا�حياة إذا لم نطلع 
َ

أن أجملها �� عبارة واحدة أال

مها �� ال�وليج دو فرا�س ابتداء من عام ع�� دروسھ ليس فقط تلك ا ما قبل ذلك 1971ل�ي قدَّ ، و�نَّ

شر 1962دروس جامعة كالرمون ف��و ، ا�خطاب وا�جنسانية: بكث��. �شهد ع�� ذلك �شر
ُ
، و�

واملنشور  �� السنة املاضية  ، 1954-1953فينومينولوجيا وعلم النفس، دروس الو، 2018عام 

هو ما �ع�ي . و 2022، واملنشور هذه السنة 1955-1954دروس ، ن��و�ولوجيةاملسألة األ و 2021

 تزال قائمة.  ماأنَّ مدونة فو�و الفلسفية لم تكتمل �عد، وأن عملية �شرها 



�ي استطيع أْن أجملها �� ثالث صعو�ات:  لقيت أولهاو أما من جهة الصعو�ات، فإنَّ
ُ
، إنَّ الدروس أ

، إنَّ ثان��الشفوي وا�حفاظ ع�� حركتھ وحيو�تھ و�يحاءاتھ. وا، ومن الصعب نقل النص اشفو�ً 

ا للمستمع الغر�ي، ولها صلة ببعض القضايا  مختلف دروسھ �عا�ج مسائل تار�خية مألوفة �سبي�

نا ال يجب أْن نن��ى أنَّ فو�و �ان حر�ًصا ع�� أن  ؛املطروحة �� ا�حياة الفكر�ة الغر�ية املعاصرة ألنَّ

من الت�خيص النقدي ل�حاضر و مسائلھ و أزماتھ ومعضالتھ، �� ح�ن أنَّ نقلها  ات�ون فلسفتھ نوعً 

إ�� القارئ العر�ي يحتاج دائًما إ�� تذك��ه بالسياق العام، وتقديم �عض التوضيحات الالزمة. 

ا إ�� نحت مصط�حات جديدة. و ال يخلو درس من دروسھ من هو إنَّ فو�و يميل دائًم  ثال��ا،و

ا �� مما يفرض ع�� امل��جم القيام بالعملية نفسها، وهو أمر غ�� متاح دائًم  مصط�حات جديدة،

 اللغة امل��جم إل��ا.      

 

 وهو  الفلسفية األعمال لتلقي الالزمة بالعدة العر�ي القارئ  لتجه��  هًما لديكم أن يبدو  -6

 أيًضا ذلك لومثا بال��جمة، أو  بالشرح األمر  �ان سواء فوكو  حول  �عملكم و�عاينھ نراه ما

 املهمة املعاجم من الكث��  وهنالك ر�فال، �جوديث فوكو  ميشيل مل�جم ترجمتكم صدور 

 ترجمھ الذي هيغل وم�جم در�دا، م�جم أو  هيدغر، م�جم مثل �عي��م لفالسفة

 تجو�د �� املعاجم من النوع هذا أهمية ما رأيكم �� إمام، عبدالفتاح إمام املرحوم

 فلسفية؟ال لألعمال فهمنا وتقو�م

 



إن الفلسفة، كما �علم، فرع معر�� �علم و يدرس �� املدارس الثانو�ة واملؤسسات  اإلجابة:

 اا�جامعية، مثلھ مثل غ��ه من فروع املع
ً
ا معينة، وتحتاج إ�� مواد رف اإل�سانية ال�ي تتطلب شروط

والدراسات أساسية، وم��ا ع�� وجھ التحديد نصوص الفالسفة، أو ما �سميھ املصادر، 

املتخصصة و األساسية، وهو ما �سميھ  املراجع، و املوسوعات و القواميس و املعاجم ال�ي تمكننا 

القاموس الذي  من تحديد املصط�حات و املفاهيم و املقوالت. وضمن هذا التصور، ترجمُت 

ا قف كث��ً تفضلت باإلشارة إليھ. و لكن يجب أن أش�� قبل ذلك، إ�� أن�ي �� تدري��ي ا�جام�� أتو 

عند املصط�حات، و أطروح�ي  املنشورة تضمنت م�جًما ب�ل املصط�حات ذات العالقة با�خطاب 

والتار�خ.  و لعل ما هو جدير باملالحظة هو أنھ إذا �ان �عليم الفلسفة �� البلدان الغر�ية ��تم ��ذا 

ن الباحث�ن قد ا�جانب، أقصد املعاجم والقواميس واملوسوعات الفلسفة، بحيث يمكن القول إ

نا �� العالم العر�ي خصصوا ل�ل فيلسوف غر�ي �� القديم وا�حديث م�جًم  نزال نواجھ  ماا، فإنَّ

ا �� هذه العناصر الثالثة، رغم ما يبذلھ الباحثون وامل��جمون العرب من جهود. وليست نقًصا كب��ً 

 محاولة ترجم�ي لهذا امل�جم، و�قية الدراسات ال�ي خصص��ا لفو�و، ولغ��ه من 
َّ

الفالسفة، إال

ن الفلسفة �� ثقافتنا العر�ية لها إلإلسهام �� هذا ا�جهد األ�ادي�ي الضروري. و ال يخفى عليك، 

وقع خاص، وتلفها أح�ام سلبية كث��ة، و�عا�ي من مواقف جاهزة، و م��ا الزعم بتعقد لغ��ا 

إن املعاجم، ومنھ م�جم ميشيل ومصط�حا��ا و عبارا��ا، مقارنة بالفروع العلمية األخرى. لذا، ف

سهم �� عملية التوضيح و التدقيق، خاصة وأنَّ مصط�حات الفالسفة املعاصر�ن جديدة 
ُ
فو�و، �

 ع�� القارئ العر�ي.  



 باملنعطف تاالستين منتصف منذ �س�ى صار  ما وتدبرتم كتبتم 2005 عام أواخر  �� -7

 السياق �� املنعطف هذا تلفيخ وكيف املنعطف؟ هذا طبيعة ما اللغوي، املنعرج أو 

 القاري؟ السياق عن التحلي��

 

 إ�� باإلشارة يكتفون  واملعلق�ن، القراء �عض ألنَّ  السؤال، هذا طرح ع�� أشكرك اإلجابة:

 مستوى  ع�� سواء وأعما�� أبحا�ي بقية متجاهل�ن أو متناس�ن فو�و، ميشيل فلسفة �� اختصا��ي

ا إسهاًما  نظري  �� �عد الذي الكتاب هذا وم��م ال��جمة، أو التأليف  اللغة، فلسفة مبحث �� أساسي�

 ا�خطاب. مسائل �� لبح�ي ةجديد و�ضافة

 

 الفيلسوف هو )Turn Linguistic The اللسا�ي/ أو اللغوي  (املنعطف عبارة استعمل من أول  إنَّ 

 الفيلسوف استعملها عندما ذاعت و العبارة هذه انتشرت ذلك �عد ثم برغمان، غوستاف الوض��

 عام �� و�شرها مقدمة لها كتب و جمعها ال�ي النصوص �جموع عنواًنا رور�ي، ر�تشارد األمر��ي

 الفلسفة أصبحت بل اللغة، نحو العشر�ن القرن  �� الفلسفة توجھ إ�� العبارة هذه و�ش�� .1967

 شائع، هو كما األنجلوسكسونية أو التحليلية الفلسفة ع�� األمر يقتصر وال لغو�ة. فلسفة نفسها

ما  والتيار التأو��� التيار وخاصة ا�ختلفة، بتيارا��ا القار�ة األور�ية الفلسفة كذلك أصاب و�نَّ

 كما واحدة، صيغة يأخذ لم ة،للفلسف موضوًعا واتخاذها اللغة نحو التحول  فإنَّ  وعليھ البنيوي.

ره ما و اللغوي، املنعطف عبارة صاحب وم��م التحليلية، الفلسفة أنصار يصّوِ  ا�حقيقة �� أخذ إنَّ



ًرا دة. صوَّ  املسألة دراسة خالل من وذلك الكتاب، هذا �� ونقده تحليلھ  حاولت ما هو و متعّدِ

 كتابھ: �� وأرسطو ،»قراتيل« رتھ:محاو  �� أفالطون  عند وخاصة الفلسفة، تار�خ �� اللغو�ة

 الفلسفة �� ثم ا�ختلفة، شروحاتھ �� رشد وابن ،»ا�حروف« كتابھ: �� والفارا�ي ،»ا�خطابة«

 و�ورديو. �شومس�ي و ر��ور، بول  و بو�ر، و�ارل  �اس��ر، إر�ست عند وخاصة واملعاصرة، ا�حديثة

ينت و   عرف قد اللغوي، باملنعطف �س�ى ما أن بَّ
ً

ال  الفلسفة مستوى  من انتقل بحيث اأساسيً  تحوُّ

 فالسف��ا، و�الطبع ونظر�ا��ا، وقضاياها، مفاهيمها، لها ال�ي اللغة فلسفة مستوى  إ�� اللغو�ة

ھ القول  يمكننا بحيث
ّ
 قضايا أمام االنفتاح حالة إ�� اللغة حول  اال�غالق حالة من انتقل إن

 منظور  ضمن �لھ وذلك الفنية، و جتماعيةال وا السياسية ا�ختلفة الفلسفة ومجاالت ومشكالت

 الفلسفة �� اللغوي  املنعطف أنَّ  فيھ الشك ومما والتداو��. الوظيفي الطرح ع�� �عتمد لغوي 

 بداياتھ �� وخاصة نجلوسكسونية،األ  التحليلية الفلسفة �� اللغوي  املنعطف عن يختلف القار�ة

 التيار ع�� �غلب �ان بحيث لعشر�ن،ا القرن  منتصف غاية و��� العشر�ن القرن  تاعشر�ن ��

 من فيت�ون  القاري، التيار وأما  املنطقية. الوضعية �� ذلك تج�� كما املنطقي، ا�جانب التحلي��

 أمثال فالسفة وقاده والقانو�ي، الدي�ي اإلصالح إ�� األو�� جذوره �عود تأو��� األول، كب��ين: توجه�ن

 قصوى  أهمية �عطي و غ��هم، و ر��ور  بول  و غادام�� و غرهايد مارتن لھأصّ  و ودلتاي، شاليرماخر،

 اللسانية املدارس مختلف ذلك، �عد ثم البنيو�ة، املدرسة البداية �� تزعمتھ لسا�ي الثا�يو للمع�ى.

 يجب ما ولكن اللسان. علوم باسم للغة عل�ي منظور  تأسيس ع�� وعملت �عدها، جاءت ال�ي

 القاري، و التحلي�� الفلسفي�ن: التقليدين ب�ن التمي�� هذا أن هو عليھ، التشديد و بل إليھ، اإلشارة



 ميشيل ذلك، ع�� دليل خ�� ولعل الفصل، هذا تجاوزوا املعاصر�ن، الفالسفة ألن ا،قائًم  �عد لم

 �� فتجنشتاين طورها ال�ي األلعاب نظر�ة ع�� �عتمد ا�خطاب تحليل �� مقار�ة قدم الذي فو�و

 هنالك و الكالم. أفعال باسم س��ل، جون  و أوست�ن، جون  الحقا قهاوعّم  ،»فلسفية بحوث« كتابھ:

 األخ��: لدرسھ القارئ  و الشأن. هذا �� س��ل  جون  األمر��ي الفيلسوف و فو�و ب�ن مراسالت

   ا�خطاب. تداولية باسم ذلك يكتشف ،»ا�حقيقة �جاعة«

 

 فوكو  مليشيل املعاصرة القراءات أبرز  عن تخ��نا لو  أود الزواوي، دكتور  الصدد هذا �� -8

 للفلسفة بالنسبة اآلن ح�ى مهًما فوكو  زال ما وملاذا والتحلي��؟ القاري  السياق�ن ��

  اإل�سانية؟ والعلوم

 

يمكن حصر أبرز هذه القراءات فيما قدمھ الفيلسوفان األمر�كيان بول ر�ينوف، وأو�ي��  اإلجابة:

، »مس��ة فلسفية :ميشيل فوكو«در�فوس �� كتا��ما الذي ترجم إ�� العر�ية �عنوان: 

والفيلسوفان اإليطاليان جورجيو أغامب�ن و أنطونيو نقري �� دراسا��ما العديدة، و الفيلسوفان 

سيل هنيث وتوماس مليك حول السلطة، ومجموعة من الفالسفة الفر�سي�ن األملانيان أك

املعاصر�ن، م��م جوديث ر�فال، وفر�دير�ك غرو، وغيوم لو بلو. ولقد حللت أعمال هؤالء 

السياسة ا�حيو�ة من منظور الفلسفة «ا، وعنوانھ: الفالسفة وغ��هم �� كتا�ي الصادر مؤخرً 

 ».االجتماعية



ل فلسفة ميشيل فو�و لها أهمية �� الفلسفة والعلوم اإل�سانية و االجتماعية، فإنَّ تزا ماوأما ملاذا 

ما ذكرتھ لك �شأن اهتمام الفكر العر�ي ��ذه الفلسفة ين�حب كذلك ع�� هذين امليدان�ن، ومع 

�ت فلسفة فو�و:  ، ذلك أود أن أضيف أر�عة أمور م�َّ
ً

ال��ك�� ع�� املمارسات والتجارب أوال

ا، وهو ما يتفق وطبيعة العلوم اإل�سانية. والتار�خية ، انفتاحها ع�� القضايا ال�ي طرح��ا ثاني�

ھ درس قضايا املهمش�ن اجتماعيً  ا، و م��م ا�جان�ن، العلوم اإل�سانية واالجتماعية، ف�لنا �علم أنَّ

جتماعية. واملر�ىى، و املنحرف�ن، و ا�جرم�ن، و�ل هذه ا�جماعات ��تم ��ا العلوم اإل�سانية واال 

او
ً
علم و االقتصاد، و ، انفتاحها ع�� مختلف العلوم اإل�سانية واالجتماعية، وخاصة التار�خ، ثالث

أخ�ً�ا، وهو أنَّ فلسفة فو�و �غلب عل��ا  را�ًعاو .األن��و�ولوجيا...إ�خو علم االجتماع، و النفس، 

التحليل مقارنة بال��كيب، واملمارسة عن التنظ��. و�تعب�� آخر، فإنَّ فو�و لم ��تم بتقديم نظر�ة 

عامة بقدر اهتمامھ بمعا�جة قضايا جزئية، ومحددة، وهو ما يتفق و املن�� العام للعلوم اإل�سانية 

رة �� مسارها العام، ولكن قبل هذا و ذاك، فإنَّ ما يجب واالجتماعية، و�طبع الفلسفة املعاص

التشديد عليھ، هو أنَّ الدراسات الغر�ية حول فو�و تتسم أيًضا بطا�عها النقدي الذي �عمل ع�� 

 .الكشف عن حدود هذه الفلسفة، وهو ما أحاول إنجازه منذ أطروح�ي عنھ

 

 غالًبا أذها��م ع�� تطرأو  الكث��، عند سيئة سمعة »ا�حداثة �عد ما« لعبارة -9

 كث�ً�ا املستسهلة فوكو  عبارة مثل أنواعها؛ ب�افة وال��ايات أش�الها، ب�ل النسبو�ة

 تحت للغاية متباين�ن فالسفة يضعون  أ��م نجد ذلك إ�� و�اإلضافة ،»اإل�سان موت«



 ؛(ا�حداثة) �عد املا يمثلون  وأ��م ...) ليوتار و  فوكو،و  دولوز،و  (در�دا، واحدة خانة

 كيف �عقيًدا؛ أك��  األمور  وأنَّ  الرأي، هذا سطحية الكث��ة أعمالكم �� وتو�حون 

 أو  مخل تبسيط دون  الفلسفية ولألعمال للفلسفة النقدي التلقي إ�� برأيكم السبيل

 معر��؟ كسل

 

 ما �عد ا�حداثة و التنو�ر، دراسة نقدية لألنطولوجيا«لقد تناولت هذه املسألة �� كتا�ي:  اإلجابة:

، و بينت أن ما يوصف بما �عد ا�حداثة ال يخرج عن ذلك الصراع القائم ب�ن القدماء »التار�خية

ھ صراع يطرح مسائل أساسية متعلقة بالتغ�� الذي �حق با�جتمع  وا�حدث�ن �� تار�خ الثقافة، وأنَّ

م، و ذلك والثقافة الغر�ية ع�� وجھ ا�خصوص، والثقافات و ا�جتمعات املعاصرة ع�� وجھ العمو 

ملا للثقافة الغر�ية من أثر ع�� بقية الثقافات العاملية منذ القرن الثامن عشر. و �� تقديري، فإنَّ 

خ األف�ار أن يطرح جملة من األسئلة املن�جية األساسية إذا أراد أن �عا�ج هذه املسألة  ع�� مؤّرِ

ة فكرة، أم تجر�ة ثقافية، معا�جة موضوعية وجدية، وم��ا ع�� وجھ التحديد: هل ما �عد ا�حداث

�ا  تمثل �ل هذه ؟ أم حقبة تار�خية لها بداي��ا و��اي��ا ؟أم وضعية اجتماعية واقتصادية أم أ�َّ

 املستو�ات مجتمعة؟ ثم ما طبيعة عالق��ا با�حداثة و التنو�ر؟

 

ھ إذا ما اختلفنا �� التحقيب، و�عي�ن ال وضع االجتما�� �� تقديري، إنَّ التحليل األو�� يكشف ع�� أنَّ

نا نقبل، بال شك، بالقول   و قبل �ل �ىيء فكرة جمالية إو االقتصادي، فإنَّ
ً

نَّ ما �عد ا�حداثة �� أوال



وفلسفية ظهرت �� أعمال فنية و فلسفية �عكس حالة الثقافة الغر�ية املعاصرة، و ما أصا��ا من 

ها أو قطعها عن ا�حداثة تحول عقب ا�حرب العاملية الثانية. وأن هذه الفكرة ال يمكن فصل

ا�حداثة و التنو�ر. و�التا�� ف�ي �عب�� ثقا�� عن ا�حالة الراهنة وعالق��ا بماض��ا املتمثل �� والتنو�ر، 

�ا قد  و�ذا �انت ما �عد ا�حداثة �� جان��ا الفكري تمثل فلسفة الر�ع األخ�� من القرن العشر�ن، فإ�َّ

ا مقارنة با�حداثة والتنو�ر. ا وجديًد ا جذر�ً ا نقديً ة طرًح طرحت قضية العقل والعلم والتار�خ وا�حر�

وعليھ فإنَّ السؤال الذي يفرض نفسھ هو: ما طبيعة هذا النقد الذي أجرتھ ما �عد ا�حداثة 

إنَّ نقد ما �عد ا�حداثة للتنو�ر يكت�ىي مشروعيتھ من طبيعة التنو�ر ل�حداثة و التنو�ر؟ بالطبع، 

ولذا، فان القول بانتصار قيم التنو�ر �� مرحلة،  وأفولها �� مرحلة ما ذاتھ باعتباره حركة نقدية. 

ن هات�ن أن تار�خ الفكر الغر�ي تحديًدا، يكشف ع�� أل  ؛�عد ا�حداثة، هو قول تبسيطي للغاية

ان �� املظهر. و خ�� مثال ع�� ذلك، هو الفيلسوف الفر��ىي ت�� الوجود، مختلف انا�حركت�ن متالزمت

ليوتار الذي أشاع هذا املصط�ح، و ما تضمنھ من نقد ورفض شامل و جذري لقيم جان فرا�سوا 

التنو�ر، ودفع الفيلسوف األملا�ي يورجن هابرماس إ�� القيام بنقد شامل لهذه ا�حركة النقدية املا 

 ».ا�حافظون ا�جدد«ة، و ال�ي أطلق عل��ا اسم ي�عد ا�حداث

 

هو ظاهرة مالزمة للثقافة املعاصرة، �سبب » والكسل التبسيط،«و�� تقديري، فإنَّ ما �سميھ بـ

ألنَّ الصراع  ؛»التوجيھ«و »اإلقناع«اإلعالم املعمم، ومحاولة ال�جوء إ�� التصنيفات السهلة ��دف 

 بحركة 
َّ

 وجھ من أوجھ الصراع االجتما�� املعقد. وال يمكننا تجاوز هذه ا�حالة إال
َّ

الثقا�� ما هو إال



نصا��ا، و مؤسسات علمية وأ�اديمية مستقلة قادرة ع�� إنجاز األبحاث  نقدية تضع األمور ��

الدقيقة، والدراسات املعمقة. إنَّ هذه التصنيفات ال�ي أشرت إل��ا، نقرؤها �� الثقافة الغر�ية، 

ولكن الفارق األسا�ىي بي��م و�يننا، هو أن ثمة �� الغرب باحثون وعلماء ومؤسسات علمية رصينة 

نا  وصارمة، قادرة ع�� الفصل ب�ن ما هو �حيح وخاطئ، و��ن ما هو حقيقي ووه�ي، �� ح�ن أنَّ

نفتقد ذلك �� ثقافتنا العر�ية املعاصرة، وخاصة إذا ما �علق األمر بالعلوم اإل�سانية، والفلسفة 

 تحديًدا. 

 

 ابت�ار  تكون  ر�ما و�� ،»الفلسفية« يقظان بن �� لقصة تقديمية رسالة كتبتم - 10

 �عيون  العمل هذا نقرأ أن املمكن من كيف ك��كيغارد، طفيل ابن ��ا قسب فلسفي

  لكم؟ بالنسبة العر�ي الفلسفي لل��اث العودة أهمية وما معاصرة؟

 

ا لقد كتبت مقدمة لهذا  اإلجابة: أشكرك ع�� هذا السؤال، و ع�� االهتمام الدقيق بأعما��. حق�

اق ثقا�� جزائري خاص، �ان عنوانھ العام االنتقال من ثقافة ا�حزب  النص البد�ع، ضمن سيَّ

الواحد والرأي الواحد إ�� ثقافة الديمقراطية والتعددية، وذلك �� بداية �سعينات القرن 

ث �انت مؤسسة الكتاب �� وزارة الثقافة ا�جزائر�ة �ع��م �شر نصوص تراثية وعاملية العشر�ن، حي

�ي الكتاب خ�� جليستحت عنوان عام:  ھ إذا �ان �حيحا أنَّ . هذا من جهة، وأما من جهة ثانية، فإنَّ

مختص �� الفلسفة املعاصرة، فإنَّ الذي يجب أن أش�� إليھ، و قد يبدو لك ذلك غر�با �عض 



�ي درَّست و   ال��يء،  وهو مقرر الفلسفة  ماهو أنَّ
َ

را عز�زا ع�� قل�ي وعق�� مًعا، أال أزال أدّرِس مقرَّ

اإلسالمية �� جامعة ال�و�ت، سواء �� مرحلة الب�الور�وس أو الدراسات العليا.  ولقد �شرت �عض 

قراءة هذا البحوث حول الفارا�ي والتوحيدي وابن رشد وابن خلدون. و عندما �سأل�ي عن كيفية 

�ي أجيبك بأنَّ ثمة قراءات تأو�لية وأخرى بنيو�ة، وسيميائية  وغ��ها من  العمل �عيون معاصرة، فإنَّ

ر �� أن أعيد قراءتھ من جديد لقرأتھ وفق مقتضيات تحليل ا�خطاب.  القراءات لهذا النص. و لو قّدِ

 

ھ يبدو �� أنَّ »العودة إ�� ال��اث العر�ي«أما ما �سميھ و  �� العبارة  �عض اللبس، وذلك ألنَّ  ، فإنَّ

ا فينا �ش�ل واع يزال حاضرً  ماأو باألحرى لم نفارقھ ح�ى �عود إليھ، فهو فينا، و  ،ال��اث لم يفارقنا

أو غ�� واع. وال أظن أنَّ اإلعالن عن �عض القواعد املن�جية، أو إنجاز �عض التحليالت ي�ون �افًيا 

ا، لقد جعل الفكر العر�ي املعاصر إلعالن القطيعة عنھ، بقدر ما �ع�ي  امتالك و�� بھ و�حدوده. حق�

  من قضية ال��اث
ً
محور�ة، وذلك �� محاولة منھ لفهم هذا ال��اث من جهة سواء أ�ان ذلك  قضية

ملقتضيات علمية أم إيديولوجية، و لكن من جهة أخرى من أجل االلتفات عن موضوع الدين الذي 

�ا ال �ش�ل يمثل ال��اث ال�� و ا�حاضر في نا، وأما نصوص فالسفة اإلسالم أو األدباء أو العلماء، فإ�َّ

مش�لة أو معضلة، بما أن التار�خ الفكري العاملي قد فصل �� كث�� من حقائقها، ولكن ال��اث الدي�ي 

 هو الذي أش�ل ع�� الفكر العر�ي املعاصر، و يحتاج إ�� مناقشة عقلية ونقدية دقيقة. 

 



 البعض يصفھ ما إش�الية نتدبر  أن �ستطيع كيف الزواوي، دكتور  قالسيا هذا �� -11

 السبيل وكيف لكم؟ بالنسبة الفيلسوف هو  ومن معاصر، عر�ي فيلسوف وجود �عدم

  املعاصر؟ العر�ي سياقنا �� التفلسف فعل حيو�ة إلعادة

 

ف ع�� املع�ى الذي �� ا�حقيقة وجوداإلجابة: 
َّ
�عطيھ  فيلسوف عر�ي معاصر من عدمھ يتوق

نا ال  للفيلسوف، و ع�� نوعية االستعمال الذي �ستعملھ، واملقاصد ال�ي نر�د تحقيقها.  �علم أنَّ

د ��  طالق صفة الطبيب، واملهندس، وا�حامي، والقا��ي ع�� أي �خص يحصل  ع�� شهادتھ إن��دَّ

ھ �اتب،  د �� وصف �خص بأنَّ نا ال ن��دَّ أو روائي، أو شاعر، ا�جامعية �� هذه االختصاصات. كما أنَّ

د كث�ً�ا �� أو ناقد ما إن ينشر نصً  نا ن��دَّ  أنَّ
َّ

طالق صفة الفيلسوف ع�� حامل إا من نصوصھ، إال

الشهادة األ�اديمية �� الفلسفة، أو ع�� ناشر لنص من النصوص الفلسفية. و �� تقديري، فإنَّ  

ها األخالقية، وذلك منذ ، تار��� مرتبط بالفلسفة وتقاليداألول ذلك �عود إ�� عنصر�ن: 

طالق صفة الفيلسوف ع�� املشتغل�ن إ. فهنالك حذر من قبل الباحث�ن و األساتذة ع�� سفيثاغور�

، هو أنَّ هذه التسمية أصبحت الثا�ي�� الفلسفة. و�مكن�ي أن أس�ي هذا املعطى باملعطى األخال��. و

�علق األمر بالفكر العر�ي بقوة �لما  و�ستحضر مقرونة �� أذهان كث��ين بأسماء وصفات،

واملعاصر.  ذلك مقارنة بالفكر اليونا�ي القديم والفكر الغر�ي ا�حديثو  ،ھواإلسالمي قديمھ وحديث

�� نوع من القراءة التقليدية املسيطرة �� ثقافتنا العر�ية، وال�ي إوالسبب �� ذلك �عود �� تقديري 

، �� ح�ن أنَّ »اإلبداع«، و»األصالة«معاي�� متصلة بـ، وما يتبعها من »التأث�� والتأثر«تحتكم لعالقة 



س�ي هذا العنصر بالعنصر الثقا�� أتجاوز��ا. و�مكن�ي أن  القراءة املعاصرة قد منا�ج

واإليديولو��. وعليھ، فإنھ إذا أخذنا بالقراءة التقليدية ال�ي تحتكم إ�� قانون النموذج األص��، 

ھ ال وجود لفيلسوف عر�ي معاصر ألنَّ الفيلسوف وفًقا لهذه القراءة يجب أن ي�ون مثل  ؛فإنَّ

ا، أو مثل برتراند رسل أو فتجنشتاين أو 
ً
أفالطون أو أرسطو قديًما، أو مثل �انط وهيغل حديث

، وأنَّ ما ةهايدغر أو در�دا أو هابرماس، أو  أي اسم من هذه األسماء الكث��ة �� الفلسفة املعاصر 

ليد ال أك�� و ال أقل. و لكن إذا أخذنا بمنا�ج القراءة ا�جديدة، فإنَّ يجري �� الفكر العر�ي مجرد تق

يزال �عرف  مااألمر مختلف، بحيث يمكننا القول إنَّ الفكر الفلسفي العر�ي املعاصر، قد عرف و 

ضمن سياقهم الثقا��، ومرجعيا��م الفكر�ة،  إسهامات فلسفية لفالسفة كث��ين، يقدمو��ا

ل�ي يحاولون من خاللها معا�جة املشكالت الفكر�ة والفلسفية املطروحة ومقار�ا��م املن�جية ا

 عل��م وع�� مجتمعا��م العر�ية. 

 

ھ يتطلب �� تقديري النظر �� أمر�ن:  ا ما �سميھ بإعادة ا�حيو�ة لفعل التفلسف، فإنَّ ، األول وأمَّ

�ية، وال�ي �عززت �� قائم �� واقعنا، و�ش�� إليھ التجر�ة التعليمية �� مختلف ا�جتمعات العر 

السنوات األخ��ة بتجارب �عليمية �� ا�خليج العر�ي، وع�� رأسها اململكة العر�ية السعودية.  ومما 

الشك فيھ، أن هذه التجر�ة التعليمية الغنية سواء ع�� مستوى املدارس الثانو�ة أو ا�جامعية 

، يتمثل �� ضرورة الثا�يلعاملية. تحتاج إ�� عملية تجديد ومتا�عة للتطورات العلمية والفلسفية ا

مناقشة قضايانا الفكر�ة والثقافية بطرق عقلية ونقدية، واإلسهام �� معا�جة املشكالت املطروحة 



وهنا  علينا سواء تلك ال�ي أشرت إل��ا باسم ال��اث، أو تلك ال�ي نواجهها �� واقعنا اآل�ي والراهن.

نا نحن املتفلسفة العرب، ك ما �ان يقول قدماؤنا، وع�� رأسهم أبو حامد الغزا��،  يجب أن أقول إنَّ

�� حاجة إ�� بذل ا�جهد، وامتالك قدر من ال�جاعة �� قول ا�حقيقة، مع ضرورة توف�� قدر من 

حر�ة التعب�� ال�ي بدو��ا ال يمكن لهذا الفعل الفلسفي الذي يحتكم إ�� العقل، أن يمتلك حيو�تھ، 

م إسهاماتھ النقدية ا  لضرور�ة الزدهار ثقافتنا، وتقدم مجتمعاتنا.     و أن يقّدِ
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 هذا أهمية ما املعاصرة، االجتماعية الفلسفة إ�� ينت�ي االع��اف أن و�ينتم ،»للعدل

 ب�ن املمكنة الصالت �� وما العر�ي؟ سياقنا �� تبيئتھ املمكن من وكيف لديكم؟ املفهوم

  واالع��اف؟ الضيافة

 

ل قد الكتاب هذا إنَّ  لقول ا يمكن�ي اإلجابة:
َّ
  ش�

ً
د، الفلسفية، كتابا�ي �� تحوال  ما، بطر�قة وحدَّ

 الفلسفة مسائل إ�� انتقلت و�عده ا،وتأليًف  ترجمة بفو�و امهتًم  كنت فقبلھ الفلسفية. وج�ي

 ع�� املطروحة املسائل لبعض نقدية تحليالت تقديم وأحاول  االجتماعية، و األخالقية و السياسية

 املثال سبيل ع��  درستھ ما  وهذا تحديًدا. العر�ية واللغة اللغة، قضية وم��ا املعاصر، العر�ي فكرنا

لطة و  اللغة« كتا�ي: ��  قد كنت إذاف .»اإلنصاف تحقيق و  االختالف تدب��  �� نقدية أبحاث :السُّ

 النظرة إ�� »املعاصرة الفلسفة �� اللغوي  املنعطف نقد :اللغة و  الفلسفة« كتا�ي: �� انتصرت



�ي ؛اخصوصً  وللتداولية ا،عموًم  للغة الوظيفية  �� السياسة املسألة الكتاب هذا �� ناقشت فإنَّ

 يكن ولم  اللغوي. والتعدد التنوع اح��ام �ع�ي ما ب�ن من �ع�ي ال�ي اللغو�ة العدالة ضوء ع�� اللغة

لطة القائل للرأي االنتصار �عني�ي   ليست اللغة بأن القائل للرأي وال للغة، املطلقة بالسُّ
َّ

 وسيلة إال

ما �شاء، ما ��ا نفعل ھ رأيت ما واستنتاج قر�ب، من املسائل فحص هو �عني�ي �ان الذي و�نَّ  أنَّ

 ال�ي اللغو�ة العدالة لفكرة نفسھ، الوقت �� وموافق العلمية، ا�حقائق و واألدلة للمعطيات موافق

 :كتا�ي �� معاملها ناقشت ال�ي و�� ،املادية دالةبالع مقارنة الرمز�ة العدالة فكرة من جزء ��

 بذلك. تفضلت كما ،»للعدل جديد مفهوم أجل من االع��اف:«

 

 بوصلتكم �ش��  أين و��� األيام، هذه �عملون  ماذا ع�� ،الزواوي  دكتور  أخ�ً�ا -31

  البحثية؟

 

ما أقوم اإلجابة:  بأبحاث بحسب األسئلة ال أتبع بوصلة معينة، وال أصدر عن مشروع جاهز، و�نَّ

ما �ع�ي عدم  �ي ال أملك رؤ�ة ملا أر�د إنجازه، و�نَّ والقضايا املطروحة ع��، ولكن ذلك ال �ع�ي أنَّ

ھ قد صدر �� اقتنا�� بفكرة تطبيق من�ج جاهز سلًف  ا، و�رنامج عل�ي محدد. ضمن هذا الطرح، فإنَّ

، كما أشرت إ�� »سفة االجتماعيةالسياسة ا�حيو�ة من منظور الفل«كتاب �عنوان: قبل أسابيع 

لفالسفة املعاصر�ن، كما درست ا، درست فيھ مفهوم السياسة ا�حيو�ة عند �عض اذلك سابًق 

ا�جسد، واملرض، والعزلة، والشعبو�ة، والعنصر�ة، والعدالة ال�حية �� النظام الدو��  موضوع 



ر حول جائحة �ورونا، وحول ا�جديد. وأعت�� هذا الكتاب بمثابة إسهام فلسفي �� النقاش الدائ

العدالة ال�حية ال�ي �� جزء أسا��ي من العدالة  مسألةسها أقضايا راهنة وحاضرة، وع�� ر 

ا ع�� تحر�ر و�عديل وتجو�د مجموعة من البحوث حول الفلسفة التوزيعية. وأعكف حاليً 

الذي  »الهو�ة قاموس«االجتماعية �� الفكر العر�ي املعاصر. كما أعمل ع�� االن��اء من كتاب: 

�ي أرى أنَّ أفضل طر�قة ملعا�جة هذا املفهوم ؛ يتضمن أهم مفاهيمها، ونصوصها، وأعالمها وذلك ألنَّ

املركزي �� الفلسفة و�� فكرنا العر�ي املعاصر هو الطر�قة املوسوعية، مع تقديم منظور نقدي 

 الهو�ة، وتار�خها، ومشكال��ا. يكشف عن  مستو�ات

 
 
 


