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 بني اخلعاة الأذيب و اخلعاة اًفَسفي

 -حبر يف اخلعوظَة -
 خرضت محراوي:  تالأس خار

 وب ذاهبا كسم اٌَـة اًؼربَة 

  لكَة ال ذاة واٌَـاث                                    

 )اجلزائر(  -غيابةخامؼة 

 ط:    ػػػػػػمَخ
 ثامتٍز يف بياهئا تٌَخعاة بأهواع ػد           

ذا ما وظبَؼهتا  وبأُدافِا ومٌاجه  ذزاس هتا، ُو

ىل  هتمت بَ هظرايث اخلعاة اًيت ثؼمد ا 

و ًؼي اًبحر يف . جتيُس اخلعاابث

اخلعاة  خعوظَة اخلعاة الأذيب و

اًفَسفي واًىضف غن بأوخَ اًدضابَ 

والاخذالف بُهنٌل من اًلضااي املِمة واملدضؼبة 

املداخي. ذلزل س يلف غيد خعوظَة لك 

ان، ًـة و بأسَواب، غيد صالك ومضمومهنٌل 

ادلوز اذلي ٍروم  و مٌخج اخلعاة و مذَلَِ،

ىل حتلِلَ وفق مهنج ًواسن بُهنٌل .  ا 

 

 

   Abstract: 

Discourse has several types 

that are different in structure, nature, 

aims and study methods. This is the 

main interest of discourse theories 

aiming at naturalizing discourses. 

Research in the literary discourse and 

philosophical discourse specificity, 

and the detection of the similarities 

and differences between them may be 

considered as one of the main issues 

and the complex entrances. 

Therefore, we will focus on the 

specificity of each discourse in form 

and content; the language and style ,

the producer and the receiver of the 

discourse, as well as the role that 

seeks to achieve it according to a 

method that can balance between 

them. 
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 :ملدمة 

اًفَسفي مـامرت حىذيفِا  ابخلعاة حماوةل اخلوض يف ملازهة اخلعاة الأذيب ثؼدّ           

يف بياهئا وظبَؼهتا  ثامتٍز بأهواػَ، املزاًق من لك ظوة؛ فاخلعاة مذؼدذ اًوحٍو واملضازة

ما هتمت بَ هظرايث اخلعاة اًيّتِ ثؼمد ا ىل جتيُس  ُو و ذزاس هتا، مٌاجهو  وبأُدافِا

كد حظي اخلعاة و  . املوضوػاثَة ابث، واًبحر يف خعوظَهتا اًضلكَة واًفٌَة واخلعا

خَ خمخَف املدازش لك حسب  بأأهواػَ ابُامتم ادلزاساث احلدًثة واملؼارصت  و ثياًو

و  حاًوت ُذٍ اًيظرايثو ثوّّجِا، زمس احلدوذ اًفاظةل بني لك خًس خعايب و ب خر، ُو

ز احلدايث يف اًىذابة اخلازق ٌَمنعَة ،و اًؼابر ٌَحدوذ و بأمر ؿاًة يف اًعؼوبة الس امي مع اًخَا

ابُامتم هبري يف اًوسط اًثلايف  اًىذابة الأذبَة واًفَسفِة حتظىو  املخجاوس ٌَبًِاث اًسائدت .

الأذة واًفَسفة كعبان زئُس َان يف اتزخي اًفىر اال وساين، صِدا ػىل مداز ف ،و اًفىري

لك مهنٌل خعوظَاث من انحِة املوضوع ً فضال ػىل بأن   كرون حتوالٍث نثريت يف مفاُميٌِل؛

 .  وامللاظد واًبًِة املمزيت هلٌل، و نذا مٌاجه ذزاس هتٌل

ن  ذزاسة اخلعاة الأذيب ختخَف غن ذزاسة خعاابث بأخرى ، فال ُو مثي  ا 

.و ًؼي  وال اخلعاة اًس َايس وال ادلًين.. اخلعاة اًفَسفي و ال مثي اخلعاة اًلاهوين

يف نخابَ   Michel Foucaultمُضال فوهو  يف ُذا الاخذالف بياء ػىل زبأياًسبب 

  discursive formation زاحع بأساسا ا ىل ظبَؼة اًدضىِةل اخلعابَة، "حفرايث املؼرفة"

، و مؼىن ُذا بأن ًلك   rules of formationاًيت حهنغ بأساسا ػىل "كواػد اًدضىِةل"

عاة لاملوضوع و اًؼبازاث و املفاُمّ خعاة كواػد جضلكَّ حمتثي يف غيارص اخل
)1(

من  ...

دلث دلًيا جساؤالث غن خعوظَة لك من اخلعاة الأذيب واخلعاة  ُذا امليعَق ثو 

را لان ًلك  ي مث ة ثداخي بُهنٌل؟ و ا  اًفَسفي؛ مفا اذلي ميزّيِ لك  خعاٍة غن ال خر؟ ُو

َة ُو خروح غن اًيوع يف مهنٌل بياؤٍ اخلاص فِي ًؼين ُذا بأن لك خروح غن ثسل اٍمنع 

  حّدِ راثَ؟
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حراء ملازهة بني اخلعاة  ىل ا  من انحِة  -الأذيب و اًفَسفي–ذلزل س يؼمد ا 

اًضلك و اًبياء و اٌَـة، و من انحِة املوضوع و امللاظد و ادلالةل،و غن ثَلهيٌل و مهنج 

 . ذزاس هتٌل

 : فاُمبني سؤال املاَُة و خدل امل  اخلعاة الأذيب و اخلعاة اًفَسفي -1

ًخ فق مؼظم املض خـَني يف جمال اخلعاة، بأن  كضَة اٍمتَزي املعَق بني اخلعاابث 

بأمر يف ؿاًة اًعؼوبة، وجمال مفذوخ ومدضؼب املداخي؛ لأن  اخلعاابث ثخداخي ثداخال 

مؼلدا، حًزد من ظؼوبة زمس احلدوذ وثوضَح خعوظَاث الأهواع اًىثريت، بي حىت يف 

ر غن خعوظَة اخلعاة الأذيب واخلعاة اًفَسفي مدخي واسع ، فاًبحاًيوع اًواحد. 

ر مل ًؼرف اخلعاة الأذيب مفِوما  مذؼدذ يف املواكف وال زاء، جنم غيَ ثؼدذ يف املفاُم، ا 

واحدا حمدذا ومعَلا مثهل مثي اخلعاة اًفَسفي بأًضا؛ فَلأذابء واًيّلاذ مفاُم 

ت، و ظي  ومععَحاث ال ثؼّد وال حتىص ،و ٌَفالسفة و املف ىٍرن بأًضا مفاُم و بأفاكز ػد 

سؤال املاَُة كامئا ًواهب املس خجداث، وال ٌسؼيا بأن هعوغ اًمك اًِائي من اًخؼًرفاث بلدز 

ىل ُذا اًواكع اذلي ثزتامح فَِ املفاُم  . بأن وضري ا 

براُم سهراي بأن  "اًءيء اًرئُ ي يف الأذة مف ػىل -ن بأ م اًفوازق بُهنٌل حسب ا 

ه ٌل اًفن،-سفةغىس اًفَ  وهخوىخ اٌرّلت اًفٌَّة ال اًخؼَم  ما ذمٌا هًضد فَِ املخؼة ال احللِلة، ا 

را  و ا  ًََ ووس متخع بَ ووس خـرق فَِ؛ ُو ه ٌل ًلدم ًيا معال فٌَّا ىراتخ ا  اًؼلًل. فالأذًب ا 

هَ كد ًفسد  حاول بأن حيضد يف معهل اًفين بأذةل غلََة بأو براُني فَسفِة بأو مذُبا جمرذا، فا 

غيدئذ لك ما يف معهل اًفين من روق بأذيب." 
(2)

ذلزل خيخَف اخلعاة الأذيب غن اخلعاة  

اًؼمََة الأذبَة حمتزي جبرػة من اخلَال وحتمكِا ادلاًَة ف اًفَسفي يف ظبَؼة اًخفىري واًخؼبري،

ا اًىذابة اًفَسفِة فذـَب ػَهيا اًيظرت اًؼلََة واملي  واًفٌَة يف حراهَهبا وبأساًَهبا؛ علِة بأم 

رى براُم سؼدي بأن   ًلضاايُا، و ًِا ممزياهتا يف حراهَهبا و موضوػاهتا ًوـهتا. ٍو ادلنخوز ا 

ىل اًظواُر ادلاًَة وحيلق فؼاًَخَ  اخلعاة الأذيب خعاة هوغي هل خعوظَخَ؛ فِو ًًمتي ا 

من خالل ما ًًذجَ من اهفؼاالث وبأحاسُس وغواظف يف هفس املَخلي ابس خخدام حٌليل 

ىل اًظواُر اًفىًرة و وخِايل ٌ َـة، يف حني بأن ّاخلعاة اًفَسفي خعاة فىري ًًمتي ا 

 .املؼرفِة 
(3 )

هَّ جتًردي.  ذلزل فلك ما ُو بأذيب ًلرتن ابدلاًَة ولك ما ُو فَسفي فا 
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الكٌُل ػىل بأساش بأّن  الأذة واًفَسفة فمثة من ٍربط بني ُذٍ اًعفاث ًُست معَلة، و 

هخاح فىري غلًل حتمكٌِل ػالك هخاح "ة ثأأثر وثأأزري، لأّّنٌلا  صالكن مذجاوزان من بأصاكل اال 

اًفىري واال بداع اًؼلًل؛ ًرتابعان حرابط حواهب خمخَفة ال وسان واحد، وبأمناط خمخَفة يف 

 " حضازت واحدت
(4)

.  

ىل  اًخفعَي يف ملازهة الأحٌاش الأذبَة  و بأسعوزت و -ثوّجت بؼغ اًبحوج ا 

 .صؼرا 

ر .فةابًفَس -و مرسحا و زواًة  ا حبمك ا وكفٌا غيد اخلعاة اًضؼري حتدًدً فا 

ىل بأّن اًفرق بني اًيعوص الأوىل ٌَفَسفة  ص َوػَ كدميٌا، و ثذُب ادلنخوزت زخات اًؼخريي ا 

ري، فأأفالظون  هلد  Platonو اخلعاة اًضؼري بأو اخلعاة اًسفسعايئ واحض و حُو

ائي اخلعابَة هفسِا، وهلٌل هوػني من اخلعاة ٌُل اًضؼر والأسعوزت لأّّنٌل ٌس خؼمالن اًوس

م بأأسَوة صؼري بأًضا، نٌل ٌضرتك اخلعاة  هفس اًـاايث، فالأسعوزت لاهت ثلد 

الأسعوزي واًسفسعايئ يف الاغامتذ ػىل الاس خؼٌلل ادلايل واًرمزي ٌَـة ٌَحعول ػىل 

ذ ثـَري يف هفس َة اًسامع و يف سَونَ ػىل بأساش اال ًلاع و ثواحر الأظواث و اًلافِة واغامت

املؼاين املزذوخة بأو اًـامضة اًيت حلكم اًوخدان بأنرث من اًؼلي.ومن اًفروق الأخرى بني 

بأن  الأول ٌس خؼمي -الأسعوزي–اخلعاة اًفَسفي و اخلعاة اًضؼري و املَثوًويج

ًؼمتد ال خر اًلعة و يف حني اًيعوص املىذوبة اًيت ميىن كراءهتا بعوزت هلدًة و حتََََة 

ًضفوي اذلي ال ًرتك اجملال ٌَخأأمي ال يف صلكَ وال يف مضموهَ ...و اًرواًة و اخلعاة ا

من ّجة بأخرى ختخَف اًيعوص اًفَسفِة غن اخلعاة اًضؼري و الأسعوزي ابخذَاز ًـة 

جمرذت ثؼمتد ػىل املفِوم و املععَح ادلكِق و املؼاين اًلكَة اًيت ثؼرف بعوزت ذكِلة.
 (5)

 و 

ا اخلعاة اًفَسفي ًؼمي ػىل –اًخعوٍر اًفين  ابًخايل ما ميزي اخلعاة الأذيب ُو اخلَايل. بأم 

را ًعال اًفىرت مبارشت. فاًفرق بُهنٌل ا   : ا 

 اخلعاة الأذيب      مرنًزة اًخعوٍر اًفين

 اخلعاة اًفَسفي            مرنًزة اًفىرت

ىل    بداغَة اًفَسفة حبمك اهامتهئا ا  بداػا، فِي ُذا ًيفي ا  را لان الأذة ا  ًىن ا 

 ُر اًفىًرة؟اًظوا
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ن  الاخذالف يف بؼغ اجلزئَاث بني الأذة و اًفَسفة ال ًيفي بأن حيمي الأذة  ا 

بداغَخَ؛ مضامني فَسفِة وفىًرة، َ  ال ًيفي حٌلًَة اخلعاة اًفَسفي وا  لأن  اًيعوص  نٌل بأه

حِر اغخرب و ال حتىص،  اًفَسفِة اًيت حتمي يف زياايُا بعٌلث بأذبَة ال ثؼدّ 

بأن  الاغخلاذ اًسائد حول خعوظَة اًفَسفة راث اٌَـة اًؼَمَة  rridaJacques Deذًزدا

مس خداًل بدزاس خَ  ادلكِلة، اًيت ثبذؼد غن اجملاًسة واخلَاًَة اخلاظة ابلأذة ؿري ظائب؛

سرتاثَجَة ًالس خؼازت واجملاس يف اخلعاة اًفَسفي اًـريب مٌذ بأفالظون. ذلزل  "ثدضابم ا 

سرتاثَجَة الأذة ًخعب حا نخابة جس هتدف مراوؿة اٌَـة وثلوًغ املَخافزًيلا اًفَسفة اب 

 " وثفىِم بأسواّجٌل
(6) 

. 

و يف احللِلة بأن  اًىثري من اخلعاابث اًفَسفِة اًلدمية واحلدًثة غرفت جسًَّي 

حٌلًَاث اًخؼبري الأذيب يف زياايُا، بي لاهت ثؼرّبِ غن بأمعق اًلضااي اًفَسفِة يف كاًب 

ر الأمثةل غن رزل نث بأذيب، و "ًؼخلد بؼغ املفىٍرن بأن  اًيط اًِرياكََعي ظّي ريت. ا 

عاة اخلالحظوا بأن  ُذا  ًبحر غن اًضلك الأمثي ٌَخؼبري غن بأظروحاثَ و مؼاهََ،و

اذلي ٌس خؼمي اًخؼبري اجملاسي بأنرث من ًـة املفاُم، و الأسَوة اًضؼري بعوزٍ و 

بأًفاًظا مهبمة بأو راث املؼاين اس خؼازاثَ بأنرث من اًخؼبري اجملرذ.ويف هفس اًوكت ًوظف 

ىل بأًـاس وحٌاش وبأسَوة اًخياظر بأو اًامتزي.نٌل بأن  اًيط اًَوانين كد متزي   املزذوخة ا 

ذا ًُس  ًلاع املوس َلي ادلَي اذلي ٌضدًّ اال حساش كبي اًفِم اًؼلًل ٌَمؼاين.ُو ابال 

عَـة اًؼلََة بأسَوة مدزوش ًـاًة اًخؼبري بأأسَوة وبعوزت بأذبَة بأنرث من اً  غفواي،ُو

ذا ما بأزاذٍ ُريكََعس  ."Héraclite ُو
 (7 )

. 

و ًخضح مم ا س بق رهٍر ظؼوبة اًفعي اًخام بني اًفَسفة والأذة، وظؼوبة وضع 

حدوذ وفروق متزّي بأحدٌُل غن ال خر،لأن  احللِلة ثبني مدى اًخداخي بُهنٌل من اًبداايث 

ن جلأأ بؼغ اًفالسفة اذلٍن ختريو ا اًخؼبري الأذيب ،بأو بؼغ املالمح اًفٌَة الأوىل ٌَىذابة.وا 

ّن  ّن ُذا يف حّد راثَ فَسفة يف اًىذابة.و بعبَؼة احلال ا  والأذبَة ٌَخؼبري غن بأفاكز م ؛ فا 

بأسَوة –ُرياكََعس ػىل سبِي اٍمتثَي ال احلرص  اختار مثي ُذٍ الأساًَب غيد

ًعا بأو جعًزا يف "ًُس هلSerge Morviat سازح موزفِاث   ػىل حّد كول -الاس خؼازاث

اس خؼٌلل املفاُم،بي ُو اخذَاز واعٍ و اًسبب يف اخذَاٍز ًِذا الأسَوة اجملاسي و اًـامغ 
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ُو ظبَؼة اًوحوذ اذلي ًٍرد اًفَِسوف اًخؼبري غيَ بعوزت معابلة بأو ػىل الأكي ثلًربِة 

."
(8)

السفة و ًؼّي خترّي ُذا الأسَوة و ؿرٍي مل ميزي ُرياكََعس فلط، فاًىثري من اًف 

أأفالظون مل ٍىن يف نخاابثَ فَِسوفا وحسب ؛بي لان خاظا هبم. ف َوابً ظيؼوا لأهفسِم بأس

بأذًبا و فٌاان ممزيا، يف بأسَوبَ اخلَايل اذلي مجع فَِ اًلعط والأساظري والاس خؼازاث، 

 Friedrich Nietzscheوالأملاين فًردًٍرم هَدضَ Jacques Derridaذًزدا  ونذزل

ي ظبؼِا ابالس خؼازاث واًرموس ػىل بأن ًلّدم حتاًَي غلََة مٌعلِة اًيت ف*يف صذزاثَ  ض 

من الأساًَب اخلعابَة املؼمتدت اًيت حتمي Les Fragmentsفىذابة اًضذزاث  واس خدالًَة.

ا فىر مرنّز ًَخط ما ميىن بأن  Nietzscheمضامني فَسفِة، وذلزل بأغخدُا هَدضَ  لأّن 

ذٍ اًعفاث ًُست حِالً  ٍىذب يف نخاة. ا ُو  بالؾَة وبأذبَة، بي وسائي خعابَة اغخرُب

هَدضَ موافلة بأنرث ٌَمؼاين اًيت ًٍرد اًخؼبري غهنا.
 (9)

ًِذا ًدساءل نثريون غن ثعيَف  

ىل صلكَ.  ن لان فَسفًِّا بأم صؼرايًّ ابًيظر ا  وال ختخَف جتربة اخلعاة اًيَدضوي غٌل ا 

غن ُذا -ل اًفَسفِةاملَلب بفَِسوف اخلَا-  Gaston Bachelardؿاس خون ابصالز

بني اًضؼًرة و اًؼَمَة ، وبني غلالهُذَ و خِاهل، وُغرف بؼغ اًيلاذ امليحى فىذاابثَ مجؼت 

اًبًِوًني بأًضا بأأسَوهبم اذلي جيمع بني بأانكة اٌَـة الأذبَة واًفىرت اًفَسفِة اًؼمَلة هروالن 

 l Micheومُضال فوهو  Levi Straussًوَفي صرتاوش Roland Barthesابزث 

Foucault...
 

َفة يف اًىذابة؛ جفون ًوك   Johnًىن ُياك ذغواث ثؼازض و حرفغ ُذٍ اًخًو

Locke ٍرى بأن  "اًىذابة اًؼَمَة واًفَسفِة ال جيب بأن حىون ُدفا الس خؼراضاث بأذبَة و 

حٌلًَة ًلأسَوة اًبالؾي." 
(10)

ُذا ما ًدفؼيا  وجيب بأال  ًباًؽ يف اًخلًرب بُهنٌل. ذلزل 

ّدًذا غن اًضلك املالمئ ٌَخعاة اًفَسفي، فِي خيخاز اًفَِسوف صالًك مؼَيًا ٌَدساؤل جم

ن لان ًلأذة بأحٌاش وكواًب ٌَىذابة، فِي الأمر راثَ ًيعبق ػىل  يف اًىذابة؟ وا 

 اًفَسفة؟ وما اذلي جيؼي من خعاة ما خعااًب فَسفًِّا بأو خعااب خازخا غن اًفَسفة؟
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 : فَسفيبًِة اخلعاة الأذيب و اخلعاة اً 2-

َ  مذؼدذ الأحٌاش، ، ًولك        من اًياحِة اًبيائَة و اًضلكَة ٌَخعاة الأذيب مؼَوم بأه

خًس بياٍؤ اخلاص؛ فال اًضؼر مثي اًرواًة وال مثي املرسخ وال املَحمة، بي الاخذالف 

والأمر راثَ ابًًس بة ٌَفَسفة اًيت هلربأُا يف بأصاكل مذؼدذت  حىت يف اجلًس اًواحد.

الأسايس ًِا  ًىن  اًضلك بأو ملاالث بأو كعط فَسفِة بأو كعائد بأو صذزاث، مكحاوزاث

براُم سؼدي ُو اًضلك اًيرثي.  واًـاًب ػَهيا حسب ا 

فذؼّدذ بأصاكل اًىذابة اًفَسفِة واختارُا اًضلك الأذيب بأحِااًن ذًَي ػىل ثفاػي 

ذة بروخ فَسفِة، عَبع الأ ًُ حِر  الأذة وثداخهل مع اًؼَوم الأخرى، الس امي مع اًفَسفة.

فَِ؛ بأو حىذب اًفَسفة يف صلك بأذيب، و الأمثةل ال حتىص  اًفَسفي وثخجىل مسة الأذة

من الأذة اًؼريب واًـريب. و ثخالىش احلدوذ بني ما ُو بأذيب وما ُو خازح غن الأذة، 

مت جتاوس اًلِوذ اًضلكَة، ف  يف . وِدضابم اخلعاة الأذيب واًفَسفي جضاباًك ًـوايًّ وفىرايًّ ًو

ن  بني اًضؼر اًىوين  ُذا اًس َاق ًلول بأمني اًرحياين يف متَزٍي بني اًضؼر واًفَسفة:" ا 

ىل بأفالظون  اًرويح وبني اًفَسفة اًيت ثلرن املاذت ابًروخ ظةل مذَية ،ووس ًبا كدميًا ميت ا 

ن  يف فَسفة بأفالظون صؼًرا ظافًِا، و يف صؼر  ومريوش ومن ثلدهمٌل؛ واحلق ًلال ا  ُو

فَسفة سامِة" ُومريوش
(11)

وسان بأن ٍىون صاغًرا هبرًيا ذون بأن  ؛ ًوِذا ال ميىن لأي ا 

بأي اًفَسفة -فا ن اخذَفا  ٍىون فَِسوفا معَلا لأّنٌل ٍهنالن من مؼني اال وساهَة اًواحد.

 ثداخال يف مواضع بأخرى، فِياك من ًضع يف زبأي بؼضِم من حِر اًضلك و -والأذة

فالكٌُل ًيعَلان من وحداث ظـرى ا ىل وحداث ، اًبًِةوخَ اًض بَ بُهنٌل من حِر 

ًََ لكوذ ًَفي ظاز معََة ثواظََة.و ُو ما رُب ا    Leviشصرتاو -بأنرب، و ًدخالن يف ا 

Straus claud  اخلعاابث اًفَسفِة و اًس َاس َة و ادلًًِة و اًؼَمَة ثامتزي اذلي  ٍرى بأن

ن غيارص بأذىن يه من حِر بأن ثسل اخلعاابث ثرتهب ممع اخلعاة الأسعوزي بًِوايًّ 

ذ يف   الأخرى من اٌَـة،يه، ثًبع  ثاًلكٌلث بأو ادلي، و ال ثخوفر ػىل فوهامي و ال جضّدِ

وظائفِا اًخواظََة ػىل اجلاهب اًعويت و اٌَفظي ٌَـة،بي ػىل اجلاهب املفِويم 

اًخعوزي.من ذون بأن ًًسٌُا رزل اًامتزي الاخذالفاث اًؼًَِة  املوحوذت بني مفاُم لك 

.خعاة
 (12) 
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ىل املساز اًعوًي ًدضلك لك مهنٌل. جند بأن  اًيعوص الأذبَة مذباًية  و بؼوذثيا ا 

ّنا ثامتٍز حىّت يف اجلًس اًواحد، وختخَف اًيعوص الأذبَة اًلدمية غن  يف بًِاهتا، بي ا 

ر " لاهت احلدًثة، و الأمر راثَ خيطُّ   بياء اًيعوص اًفَسفِة اًيت غرفت حتوالث بأًضا ا 

مذلعع وضذزاث بأو فلراث ثبدو مس خلةل غن بؼضِا مثٌَل جندٍ غيد حىذب بضلك 

ُرياكََعس. رزل بأن  اخلعاة اًفَسفي الأول ظي  ًبحر غن اًرشوط اًيت جتؼي مٌَ 

خعااًب خاًظا وممتزًيا، وما سال ٌضرتك مع اخلعاة اًضؼري وادلًين يف اس خؼٌلل اًرموس 

ىل خاهب اس خؼٌلل املفاُم والاس خؼازاث واًخؼبري اجملاسي واًرتهَب اًضؼر  ي ،و ًـة الأًـاس ا 

واملؼاين اجملرذت "
(13)

و ثعوزث بؼدُا يف بأصاكل ػّدت لامللاالث و اًىذب ...نٌل بأّن ُياك  .

بأظيافا خعابَة مذؼدذت يف اًفَسفة راث بأبؼاذ حٌلًَة وفٌَة ثلرتة حنو الأذة حِيا.
 

ًىن 

ًاكثب هفسَ سواء بألان فَِسوفًا بأم اًظّي ًلك خعاة خعوظَخَ اًيّت متزّيٍ اهعالكا من 

وظواًل ا ىل ظبَؼة اخلعاة يف حّدِ راثَ صالك و مضموان و كعدًخَ و مذَلَِ.  بأذًًبا،

ىل اًخأأزري يف مذَلَِ ابلأسَوة ،  فالأُداف و اًوظائف ختخَف بأًضا لأن  الأذًب ٌسؼى ا 

ًعال اًفىرت .ًىن ُذا ال ًيفي بأمهَة  ىل ا  هَ ٌسؼى ا  الأفاكز يف الأذة لأن بأّما اًفَِسوف فا 

  لك معي بأذيب ًيعَق من فىرت ٌسؼى الأذًب ال ًعاًِا بأأسَوبَ اخلاص .

ٌل ًوظفان اٌَـة هوس َط  و من بأوخَ اًدضابَ بني اخلعابني الأذيب و اًفَسفي بأّن 

بني اًاكثب و املخَلي؛ لأن  اخلعاة هَان ًـوي ابدلزخة الأوىل،زمغ اخذالف ذزخة بأمهَهتا 

ر اال بداع الأذيب ملا ًِا من ذوز حٌليل،يف حني متثي اال صاكًَة يف الك اخلعا بني ؛فِيي حُو

ر اخلعاة اًفَسفي؛فال ميىن ثعوز ملال بأو حبر فَسفي بدوّنا، لأن  امليعَق  حُو

اًرئُ ي اذلي ًلف وزاء لك فَِسوف ُو جساؤل بأو ابلأحرى جساؤالث "فادلاغي ا ىل 

ال مىت وخد هفسَ بأمام اًخباش، بأو وخد ؿرٍي بأمام  اخلعاة اًفَسفي ال ًخودل دلى ظاحبَ ا 

 ُذا الاًخباش"
(14)

 .فِيعَق حبثا غن احللِلة امللٌؼة ابحلجة و ادلًَي اًؼلًل.

ًىن ُذا ال ًيفي بأمهَة اٌَـة ابًًس بة ٌَخعاة اًفَسفي ،حِر ثخجىل بأمهَهتا يف كول 

 Martin Heideggerمازحن َُدؾر .و يف جلوء » حلكم حىت بأزاك « سلراط جلَُسَ

ا ثؼبري ًـوي  ٌَضؼراء ملا هلم من مؼرفة ابٌَـة. "فاًفَسفة نمنط ممتزي من اًخفىري ثوظف بأأّن 
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ًلوم من خالهل اًفَِسوف بعرخ مجةل من اًلضااي و اال صاكالث، حِر ال ميىن اًخفَسف 

را مل ًفىر بَـة فِو ال ًفىر ػىل اال ظ بؼًَدا غن اٌَـة،  ق "الفاال وسان ا 
(15)

. 

َ  "ًىن  ث  ثيظم  وظَف اٌَـة خيخَف بني الأذًب واًفَِسوف؛ فالأذة ًؼرف بأأه

ظيؼاثَ اًيوغَة اخلاظة" حمّدذ ٌَـة، هل كواهٌَُ وبياٍ و
(16)

، وابًفؼي فاٌَـة ميخَىِا ادلَع 

ّّنا ختخَف من لاثب  ن وخدث فا  ًىن من ميخسل انظَة اًىذابة اال بداغَة  م كةّل، بي حىت ا 

ىل  الاخذالف يف الأسَوة دلى اًاكثب اًواحد ،فَـة الأذة ختخَف ل خر، و ثخؼداُا ا 

اًفَِسوف ًؼرف و غن اٌَـة اًؼاذًة و حىت غن ًـة اخذعاظاث بأخرى لكـة اًفَسفة. 

بأأهَّ "حمرتف ثؼلِد اٌَـة"
(17)

.ًىٌّيا هَمس يف بؼغ اًىذاابث خركا ٌَـة الاخذعاص حني 

 ٍىذب بأذة بَـة اًفَسفة بأو فَسفة بَـة الأذة.

براُم سؼدي بأن  ماكهة اٌَـة يف اخلعاة الأذيب ختخَف غن ماكىهتا يف و   ٍرى ا 

ا يف اخلعاة  اخلعاة اًفَسفي؛ ففي الأول يه راث ماكهة هبريت ثبحر غن اٍمتزي؛ ًىهن 

ػَهيا بأن ثؤذي وظَفة اًخوظَي الأمني ٌَفىرت ذون  اًفَسفي ًُس ًِا رزل امللام املمتزي، بي

بأي ظموخ لأذاء وظَفة بأخرى، ذلزل ال حىون ُياك مسافة بني ًـة اًيط وذالٍهتا، نٌل بأهَّ 

خعاة ًدّسم ابًضموًَة. ػىل غىس الأذة اذلي ميَي حنو اًخخعَط. و اًيط اًفَسفي 

. ال ًخحدج غن ًسد بأو معر بي غن اال وسان ػامة
 (18)

 

ج من ُذا بأن  اخلعاة الأذيب ًؤذي اًوظَفة اًخبََـَة بأو اال خباًزة وس خًذ

ا اخلعاة اًفَسفي فِويل بأمهَة ٌَخبََؽ،"فأأزىق حتلق ٌَـة يف اًفَسفة  واًوظَفة ادلاًَة، بأم 

فاًلول يف اخلعاة اًفَسفي بأ م ذامئا  ُو اًخعابق مع املضمون املراذ اًخؼبري غيَ وثبََـَ،

من هَفِة اًلول"
(19)

فمثة ذزاساث  .وال صّم بأن  ٌَـة ماكهة هبريت يف اٍمتَزي بني اخلعاابث، 

حدًثة ثخؼَق بَـاث الاخذعاص حرى بأأّن لّك هّط ًؼرّب غن اخذعاص ما و هل مؼجمَ 

اخلاص بَ اذلي ميزٍي غن ابيق اًيعوص، فاًيط الأذيب خيخَف غن اًيط اًؼَمي وغن 

بَد بأن   اٌَـة املس خؼمةل و اًؼىس حصَح. وظبَؼة اخلعاة حتََيا ملؼرفةاًيط اًفَسفي.

ذا حال الأذة اًفَسفي،بأو  ُياك اس خثٌاءاث حبَر جند فَسفة مذضمية يف الأذة ُو

 ُو بأن حرِذ اًفَسفة يف كاًب بأذيب و ُذا ما ًؼرف ابًىذابة الأذبفَسفِة . اًؼىس و

را حتّدزيا غن اٌَـة جيب بأن هلف غيد املفاُم، فِيي من زلائز اخلعاة  الأذيب  و ا 
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ًىن ُياك اخذالف بني املفِوم يف لك مهنٌل و ُذا ما  ،و اًفَسفي؛و اًؼموذ اًفلري هلٌل

  GASTON GRANGER–GILLESَ الابس متوًويج حِي ؿاس خون ؾراجني وّض  

يف نخابَ "من بأخي مؼرفة فَسفِة" حِر ٍرى بأن اخلعاة اًفَسفي ًلدم مؼرفة ػىل 

موضوػاث مثي اًؼمل و ال ٌَخؼبري غن ظوز بأو بأساش اس خؼٌلل مفاُم ال ٌَحدًر غن 

مضاغر مثي اًضؼر، و ًىن ًخوضَح مؼان و بأوضاع مؼرب غهنا من كبي يف خعاة ؿري 

مبارش ٌسمى يف بؼغ الأحِان خعاة من ادلزخة اًثاهَة بأو ما بؼد اخلعاة."
 (20 )

 

اًضؼري، بأو بأّما ادلنخوزت زخات اًؼخريي فرتى بأن  ما ميزي اخلعاة اًفَسفي غن اخلعاة 

غعاء اًيط اًفَسفي  اخلعاة الأسعوزي اس خؼٌلل املفِوم غوًضا غن الاس خؼازت واًرمز، وا 

ا، مثي اٍمنورح اٍهتمكي و اهظامً   حسب غبلًرة اًفَِسوف وحسب اًامنرح اًيت اخذاُز

؛ فاملفِوم اًفَسفي رو ظبـة جمرذت ٌَفىر جتؼي مٌَ فىًرا خنبواًي،بأو  اًدساؤيل غيد سلراط

ًُست ُياك ًـة فَسفِة ًوىن ُياك اس خؼٌلل فَسفي  GRANGERؾراجني  ولنٌل ًل

ٌَـة فلط. 
(21)

  

ِذا ًؼدُّ اخلعاة اًفَسفي خعاة املفاُم ابمذَاس، فلد لان اًفالسفة ًيحخون  ًو

بدع مؼاين ذكِلة ػىل مس خوى  ذ اٌَـة ًو مفاُم خدًدت ابس متراز"مفثي اًضاغر اذلي جيّدِ

ن اًف  َِسوف ًبدع مؼاين فىًرة وغلََة خدًدت ٌَخؼبري غن اًضؼوز واال حساش، فا 

صاكًَاث خدًدت غن ظًرق ملوالث و مفاُم خدًدت" ػالكاث وبأوضاع وا 
(22)

ًىن جيب  .

ال  و هل ّجاٍس  اًخؼامي مع املفاُم بوغي هبري ،و بدزخة هبريت من اًخدكِق،فلك جمال مؼريف  ا 

ل يف جمرذ ًؼب ابًلكٌلث واسدبدال الاظعاليح اذلي ًضبط مفاُميَ. " و املسأأةل ال ختزت 

لأن املفاُم حتَي ا ىل حمعاث حضاًزة مير هبا اًفىر  ًض بىة مفاُميَة بأأخرى مـاٍرت،

 ." اال وساين ػرب سريوزثَ اال بداغَة
(23)

 

ميزي و ثَؼب ظبَؼة املوضوػاث ذوزا يف اًبياء اًضلكي ٌَخعاة اًفَسفي؛ مفا  

اين والاس خداليل، ويه من اخلعاة اًفَسفي رزل اًبياء اجلديل واً عابع احلجايج واًرُب

 بأًووايثَ.

و ُذا اًبياء زاحع يف الأظي ا ىل ظبَؼة املوضوع، لأن  الاهخعاز ًربأي وفىر ما  

يخَ حبجج، انَُم بؼرض ب زاء بأخرى مؼازضة بأو مؤًدت ٌَربأي الأول. بُامن ٍىون  ًخعَب بُر
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را اس خدغى امللام رزل ، ًىهّنٌل احلجاح والاس خدالل بأًضا من مذضمياث اخلعاة الأذيب  ا 

 . ًُسا من بأًووايثَ

ىل اًعابع احلوازي؛ حِر اخّتذث اًفَسفة اًلدمية من احملاوزت بأسَواًب ًِا  ضافة ا  ا 

،"فاحلواز مسة من سٌلث اًىذابة اًفَسفِة راث اًعبـة  ػىل حنو ما نخبَ بأفالظون وؿرٍي

اٌسخني و فِدزون و  الأذبَة اًيت اىهتجِا لك من اهسٌُوفون و اهدسدٌُس و

كََدش فأأسَوة احلواز اًفَسفي سريوزت س ميَائَ ة ذاةل  ػىل ػاذت اًخخفي يف اجلِر ابملؼىن  ا 

وزاء كٌاع اًضخعَاث الأخرى "
(24)

ّما من ابة اًخلََد  . وما بأنرث ما ُنخب هبذا الأسَوة ا 

ا حملاوةل ثبس َط الأفاكز ػىل املخَلي. م   وا 

ادّلكة يف اًخؼًرفاث و  سفي بأًضاومن بأخّط خعائط اخلعاة اًفَ 

املفاُم؛ووضوخ بأًفاظِاو حماوةل ضبعِا كدز املس خعاع، "مفن واحب املخحدج بأن حيّدذ 

مدًوالث بأًفاظَ، ومن حّق املس متع بأن ًعاًبَ بخحدًد بأًفاظَ يك ًفِم حدًثَ، ًويك ًَزتم 

. ًِذا ًًبـي اًخرصحي اب لأًفاظ و املؼاين و املؼىن اذلي حّدذٍ ًيفسَ كبي بأن حيّدذٍ ًـرٍي

 بلك ذكة ".
(25) 

ن  ادلكة يف ختري الأًفاظ و حتدًد املؼاين بأمر محموذ مييع اًوكوع يف اًـَط، و ٌسّد اًباة   ا 

الث اًيت كد جضّوٍ املؼىن؛ ًىٌَّ ال مييع من بأن ٍىون اًخؼبري ػىل كدز من  بأمام نرثت اًخأأًو

م حمرتفو ثؼلِد اٌَـة .ادلاًَة و اال بداغَة، ذلزل غرف غن اًفالسفة بأأّنّ 
 
 

ىل مذَلي اخلعاة بأو اًلازئ، را لان اخلعاة اًفَسفي ػىل ُذا  هأأيت بؼدُا ا  فا 

ًَا ٌس خعَع فم صفراثَ. ويف ُذا ًلول  ، كازئًا واغ هَّ ًخعَب كازئًا خنبوايًّ اًلدز من ادلكة فا 

ن  اًفَسفة ال ثلّدم ثسل احلَول املـًرHans Reichenbachُاىز ٌزضًباد  ة اًيت :"ا 

اّل  خاابث ال ًفِمِا ا  ه ٌل ثلّدم ا  ثلّدهما مذاُب ثخحدج ًـة جماًسة وهتم ابملَول ادلاًَة، وا 

رُن مدّزة ػىل اًخفىري اجملرذ، ويه ثلذيض ػىل ثالمذهتا ذزاسة لك حزء مهنا بدكة اًؼامل 

اًراييض واهضباط املِيدش" 
(26)

لأذة . والأمر راثَ ًيعبق ػىل اخلعاة الأذيب، فلراءت ا

ِذا ًظّي اًبحر غن املؼىن كامئا، وثخؼّدذ اًلراءاث  اّل انكد حمرتف؛ ًو وحتََهل معي ال ًخلٌَ ا 

الث ٌَيط اًواحد مثٌَل ثخؼدذ مس خوايث اًلازئ، فادلوز اذلي ًَؼبَ اًلازئ همّم  واًخأأًو

بداع الأذيب .  وفاػي يف حتدًد ذالةل اًيط. و يف ثلِم و ثلومي اال 
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ىل ادل را زحؼيا ا  الةل ؛ جند بأن  ماكىهتا ختخَف يف اخلعابني ، ففي اخلعاة و ا 

ر اص خـال اًفَِسوف، ًوُست بُؼًدا من بأبؼاذ اخلعاة نٌل يف اخلعاة  اًفَسفي يه حُو

. حِر ميىن اًخرصف يف ًـة اًيط اًفَسفي ذون اخذالل املؼىن  الأذيب؛ بي يه اًيط لكَُّ

حداجوادلالةل،  ثـَري يف اٌَـة،لأن  ُذا س َـري من  يف حني ال ميىن اخلعاة الأذيب ا 

ادلالةل احللِلِة فَلك مبدع فَسفذَ يف اًىذابة،و بأسَوبَ اذلي حيذ اًخؼبري بَ و ال ميسل 

اًلازئ سَعة ثـَري اًيط ،فِو معاًب بلراءثَ نٌل وزذ.و هل احلق يف فِمَ اخلاص. ذلزل 

ا هط اخلعا ة اًفَسفي ميىن حىراٍز فٌط اخلعاة الأذيب هط مفرذ ال ًلبي اًخىراز، بأم 

لأن  الأسَوة ًُس ُو ماَُخَ، بي ادلالةل اًيت ميىن اًخؼبري غهنا بأأنرث من هَفِة. و هبذا 

ىل بأّن ادلالةل يف اخلعاة اًفَسفي ػاًزة مىضوفة، لأن  ًـهتا خمخّعة صفافة مبارشت،  هعي ا 

ا يف الأذة فِيي ختفي بأنرث مّما حىضف.  بأم 
(27)

 اُمتوا وموضوع بؼغ ادلازسنيؿري بأن  

بداغَة اًفَسفة، وجون ًٌوس ؿالي  بداع  -يف نخابَ  John lewis Galay ا  اًفَسفة و ا 

ابملواسهة مع اخلعاة اذلي حبر فَِ غن اًبؼد اال بداغي يف اًىذابة اًفَسفِة  -اًيعوص

بداغي يف اًفَسفة ممت  وسان اًؼاذي .فاًبؼد اال  ثي يف املخداول املؼرّبِ غن اًخجربة املبارشت ًال 

هخاح هعوص خدًدت و مؼاٍن خدًدت يف مفاُم خدًدت بأو مؼرفة بعوزت  اًوكت هفسَ يف ا 

ًؤند ؿالي بأن  اًيط اًفَسفي مزذوح اًعبَؼة، مفثال اًؼالمة اٌَـوًة ُياك  خدًدت .و

ال بأن اال بداع يف اًفَسفة ػىل املادلال واملدًول بأي احلامي اخلعايب و  ؼىن اًفَسفي؛ ا 

َـوي اذلي ٍىون فَِ ادلال يف اس خلراز مرحؼي ًأأيت يف اًوكت هفسَ خالف املؼعى اٌ

بداع اًفَسفم اجلدًد ومؼاٍن خدًدت يف مفاُم خدًدت و ُو ما ٌسمَ ؿالي اب 
(28)

و ُذا  ،

  . جمال واسع ًىٌَ مييح اس متراًزة اًعرخ اًفَسفي و حِوًخَ

براُم سؼدي، بأن  اخلعاة الأذيب  ومن بأوخَ الاخذالف بأًضا حسب ادلنخوز ا 

خيضع ملؼَاز اذلوق، يف حني بأن  اخلعاة اًفَسفي خيضع ملؼَاز اًعدق بأو اًىذة 
(29)

 ،

و من اًلضااي املِمة يف اٍمتَزي بني  ذا ٍرثبط ازثباًظا وزَلًا بلعدًة لك خعاة، ُو ُو

ذزاسة هممة اخلعاة الأذيب وملاظدٍ وخدواٍ رزل بأن  اخلعاة الأذيب واخلعاة اًفَسفي.

ًيت هعرهحا ابس متراز. ًىن اًبحر يف كعدًة اخلعاة اًفَسفي بأمر حتفَّ من اًلضااي ا

لأّن " اًبحر  خماظر ال س امي دلى ؿري اخملخط. ػََيا بأن هخابع خَفِاث لك خعاة،
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راذ مٌَ بأن  َ ابحر يف اًفَسفة ا ىل ابحر ب خر فهيا، فِو ًٍرد ٍو اًفَسفي خعاة ًوّّجِ

بحوج اًسابلة، وثعَح لأن جضازك يه ٍىون ػىل َُئة حىون كد صازهت يف ظيؼِا اً 

بدوزُا يف ظيع اًبحوج اًالحلة"
(30)

ذا ما ًؼرف ابًرتامكَة املؼرفِة. بأو نٌل ٌسمََ  . ُو

َ  ال ميىن اًفعي بني ذزاسة اخلعاة و فوهو  اًوحوذ اًرتامكي ٌَخعاابث حِر ٍرى بأه

 ذزاسة اًخازخي مثال .

 : ومهنج اًخحََي الأذيب واخلعاة اًفَسفياخلعاة 

ن  مسأأةل ذزاسة بأي هط بأو خعاة همٌل ٍىن اهامتٍؤ اخلعايب، ًخعَب اًوكوف  ا 

ابًخأأمي واًخحََي يف بيُذَ اٌَـوًة ومضامِيَ اًفىًرة. فدزاسة اًي ط الأذيب واًفَسفي ًؼمتد 

ىل اًرتاج الأذيب بأو  ا اًس َاق اذلي ودلا فَِ، فاًرحوع ا  ػىل نثري من الأساس َاث ،بأمهُِّ

اًلراءت اًس َاكِة مؼمتدت يف الأذة  ٌساػد ػىل فِم اًيط فًِما حصًَحا؛ لأنّ  اًرتاج اًفَسفي

"من اًرضوزي زبط اًيط اذلي ىًرد فِمَ بفَسفة لامةل، بأو بيظام و نٌل يف اًفَسفة بأًضا،

فىري لامي ًخجاوس مفِوم اًبًِة اًيت بأند ػَهيا مازس َي ؿريو يف ذزاس خَ دلٍاكزث "
(31)

. 

اًفَسفة.  ًة يف ذزاسة اخلعاة الأذيب، فالأمر راثَ ًيعبق ػىلومثٌَل هؼمتد مٌاجه هلد

و ذازش اخلعاة اًفَسفي  فدازش اخلعاة الأذيب هيمت مثال ومؼرفة اخلَفِة اًخازخيَة ٌَي ط،

ػىل اتزخي اًفَسفة ػامة، وبأن ٍىون ػىل مؼرفة ابًفَسفة بأًضا جيب بأن ٍىون مّعَؼا 

بداع ِي اٍمتثَي.اخلاظة اًيت حىون موضوع ادلزاسة ػىل سب  وضائَة خاظة اب  "و ُياك ا 

ة  ي واًلراءت اًبيًو اًيعوص اًفَسفِة ومٌاجه خاظة ًلراءت ُذٍ اًيعوص، مفياجه اًخأأًو

ال  بدٌاول هعوص مىذوبة ومدوهة حمفوظة بعوزت ثضمن ُوٍهتا  وادلزاسة اًًسلِة ال حىون ا 

ىل بًِة  ُذٍ اًيعوص وحرهَهبا و ووحدهتا وخشعَهتا اخلعابَة، وغيدُا ميىن الاهدباٍ ا 

ىل اخلعوظَاث املبدئَة واملهنجَة والأسَوبَة  وسلِهتا ومؼاىهيا ومسٌَلهتا، وميىن الاهدباٍ ا 

ًلك هّطٍ فَسفي، ًوُس اًضلك غفواي وال مس خلال غن املضمون اذلي بأزاذ اًفَِسوف 

اًخؼبري غيَ"
(32)

ال  ثأأهَد ػىل حرابط اًضلك ابملضمون.  . وما ُذا ا 

ن   ىل مؼرفة مباذئ اًىذابة اًفَسفِة، وما ذزاسا  وضائَة اخلعاة اًفَسفي ثفيض بيا ا  ة ا 

ال  بأن   ا من الأمناط اًىذابَة، ويه صبهية بدزاساث هظًرة الأذة. ا  ا غن ؿرُي "ذزاسة  ميزُي

ن اس خؼمَت ابًرضوزت  وضائَة ثبلى فَسفِة وا  وضائَة اًيعوص اًفَسفِة من وّجة هظر ا  ا 
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ة وادلزاسة ػمل اٌَسان وهظر بأذواث  ي وفن اًبالؿة و اًبيًو ًة اخلعاة وفن اًخأأًو

اًًسلِة."
(33)

نٌل ًؼمتد بأًًضا ػىل ادلزاساث امللازهة بني هعوص اًفالسفة، بأو ادلزاساث  

ىل حّدٍ بؼَد امللازهة بني ال ذاة بأو  ذا ٌض بَ ا  الابس متوًوحِة اًيت ثبحر يف ػالكاث  ُو

 م .اًبحر يف ثؼاًلاث الأذة مع ؿرٍي من اًؼَو 

 : خامتة
ىل بأّن ًلك خعاة   خنَط من ذزاسة خعوظَة اخلعاة الأذيب و اًفَسفي ا 

هَاهَ اخلاص بَ، ًفرتكان يف بؼغ اًيلاط و ًَخلِان يف بأخرى فِو هخاح اخذعاص مؼريف هل 

، و ُذا اٍمتزي هخاح ثؼّدذ اًؼَوم و الاخذعاظاث. ًىن ُذا ال ًيفي  ملوماثَ و زلائٍز

اهحا ػىل بؼضِا اًبؼغ، ُذا اًخداخي بأًـى فىرت هلاء اجلًس، ثداخي اخلعاابث و اهفذ

حِر بأظبح ثزتامح اًىثري من اخلعاابث يف اخلعاة اًواحد. ، ذلزل لاهت مسأأةل حتدًد 

 .  ػالكة الأذة ابًفَسفة من اًلضااي اجلدًَة اًيت مل ًفعي فهيا

فال اًبحر بوغي هبري. املًزد من اًىثري من اًلضااي املَخبسة يف املوضوع جس خوحب و ثبلى 

صم بأن  ُياك سٌلث بأخرى متزي لك خعاة غن ال خر، خاظة مع املس خجداث ادلامئة يف 

اًىذابة.ذلزل من اجلدٍر اًخؼمق يف مثي ُذٍ املسائي و ثدغميِا بدزاساث ثعبَلِة 

 مس خلبال.
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 اًِوامش واملراحع واملعاذز:
                                                                        

( ًيظر مُضال فوهو حفرايث املؼرفة حرمجة سامل ًفوث، املرنز اًثلايف اًؼريب، ًبيان، (1

 .38،37ص ، 2، ط1987املـرة،

 .126براُم سهراي: مضلكة اًفَسفة، مىذبة مرص، مرص، ذ ش، ص(ا  2)

براُم3) ،خامؼة 1سؼدي:اخلعاة اًروايئ و اخلعاة اًفَسفي، جمةل اخلعاة ، اًؼدذ (ا 

  176،ص 2006ثزيي وسو، 

 49،57،ص 1980ماخد خفري :بأبؼاذ اًخجربة اًفَسفِة،ذاز اٍهناز ،بريوث،  (4)

 . 21، ص2001سفي، وسازت اًثلافة،ثووس،(زخات اًؼخريي : يف اخلعاة اًفَ 5)

(غبد اًسالم بيؼبد اًؼايل:الأذة و املَخافزًيلا، ذزاساث يف بأغٌلل غبد اًفذاخ 6)

 10ص ،1، ط2009لكَعو،ذاز ثوبلال،املـرة، ،

 بخرصف 74(زخات اًؼخريي: يف اخلعاة اًفَسفي، ص7) 

 76املرحع هفسَ، ص ( 8) 

ن خالل اًىذابة لاظع و ُو زؤًة فَسفِة ٌَؼامل ماًضذزت بأسَوة يف اًىذابة ػىل صلك م*

مزي هبا نثريون من اًفالسفة و املفىٍرن بأصِر م يف اًؼرص احلدًر هَدضَ يف   اًضؼًرة ،

ّنا جض بَ اًومضة و اًخاٍىو اًَاابهَة، فضاغر اًِاٍىو مثال حياول من خالل بأًفاظ  نخاابثَ. ا 

 . بس َعة اًخؼبري غن مضاغر حِاصة بأو بأحاسُس معَلة

 79( زخات اًؼخريي: يف اخلعاة اًفَسفي، ص(9

فعول من اًىذابة اًؼَمَة ،حتٍرر ًزدضازذ ذونزن، حر  ب خرون : ( بَرت مِداوازا و(10

 . 28،ص 2011صفِق اًس َد ظاحل ، اًَِئة املرصًة اًؼامة ٌَىذاة،مرص،

 22،ص 2012ؤسسة ُيداوي ٌَخؼَم و اًثلافة ،مرص،بأهمت اًضؼراء،م ( بأمني اًرحياين:(11

ىل  (غبد(12 اًسالم حمير: يف سوس َوًوحِا اخلعاة من سوس َوًوحِا اٍمتثالث ا 

 8،9، ص1، ط2778ًبيان، اًض بىة اًؼربَة ًلأحباج و اًًرش، سوس َوًوحِا اًفؼي،

 22(  زخات اًؼخريي : يف اخلعاة اًفَسفي،ص(13

 29ائر، ص ،اجلز ن املعبوػاث اجلامؼَةذًوا:بأظول اخلعاة اًفَسفي،( محموذ اًَؼلويب( 14
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اًفَسفة و كضااي اٌَـة، مًضوزاث الاخذالف،اجلزائر، ادلاز اًؼربَة  (بضري خََفي:(15

 32،ص1،ط 2717ٌَؼَوم انرشون، بريوث، 

،سوزاي اثئر ذًب،مًضوزاث وسازت اًثلافة ( ثريي اًـَخون :هظًرة الأذة،حرمجة(16

 13،ص 1995،

ابًفَسفة ،حر مكَي ذاؾر ،امليظمة (خان فراوسوا مازهََ:مرااي اًِوًة الأذة املسىون (17

 19،ص1، ط 2005اًؼربَة ٌَرتمجة،بريوث ، ،

 .178( اخلعاة اًروايئ واخلعاة اًفَسفي : ص (18

 .179 ، ص ( املرحع هفسَ(19

 .  26يف اخلعاة اًفَسفي ، ص  ( زخات اًؼخريي :(20

 . 32 ، ص ( املرحع هفسَ(21

 36( املرحع هفسَ ، ص (22

فَسفة اًواظفة ،ملازبة لأصاكل اًخؼبري يف اخلعاة اًفَسفي ( اًزاوي احلسني: اً (23

 272، 271ص ،1، ط 2000املؼارص، مرنز اًىذاة ًٌَرش، مرص، 

ََة و فَسفة الأسَوة ،جمةل ػامل اًفىر، اًىوًت  ( بأمحد ًوسف: (24 اًس ميَائَاث اًخأأًو

 .64،ص2007،مازش،35،اًؼدذ اًثاًر،اجملدل 
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 .113، ص 2، ط 1979اًًرش،

براُم سؼدي : اخلعاة اًروايئ و اخلعاة اًفَسفي، ص (27   .181،182( ا 

 . 62( زخات اًؼخريي :يف اخلعاة اًفَسفي ،ص (28
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