
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haddou.achemlal@usmba.ac.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا 

 فاس، المغرب
 

 في المستعمرة الفلسفیة

 جینیالوجیا األثر الفلسفي
 

In the philosophical colony 
Genealogy of Philosophical Impact 

 
 

 أشمالل حدو .  أ 
 

 

mailto:haddou.achemlal@usmba.ac.ma


ثر الفلسفي   -فــي المستعمرة الفلسفية
ٔ
  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جينيالوجيا اال

ٔ
 ا

ٔ
 شمالل حدو. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)453( 

 في المستعمرة الفلسفیة 

 جینیالوجیا األثر الفلسفي 

 
 

 الملخص: 

) برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  لنص  ال��كيبية  القراءة  هذه  أنتجھ  Pralong-C. König�س��  ما  مساءلة  إ��   (

التار�خية   ال�حظة  وطبيعة  تتجاور  ومفاهيم  مقوالت  من  اإلش�ا��  الفلسفة  تار�خ   �� الفلسفي  ا�خطاب 

�� استبعاد لشروطھ   الفكر�ة  �� "الغرب األورو�ي". إن استيعاب ممكنات هذا ا�خطاب  والنظر�ة، خاصة 

ة، ليعد عمال تبسيطيا ومعلقا ضمن بداهات  البنيو�ة والتار�خية، فضال عن أسسھ النظر�ة وا�جيوسياسي

 
ّ
ات ضمن  واندغامها  عقالني��ا،  بم��ر  النقد  تقبل  ال  حقائق  الفكر  مؤرخو  م��ا  فلسفّي جعل  محدد    جاه 

�ستبطنھ نزعة "املركز�ة الغر�ية". هل �ع�ي ذلك، أن الفكر ال يص�� "فكرا فلسفيا" إال إذا �ان ناطقا باسم  

امل من  وهل  الغرب"؟  ��  "مركز�ة  الفلسفي  ا�خطاب  أثر  اقتفاء  صر�ح    خرق مكن  أو  حداثياتھ  إل ضم�ي 

التار�خية واأليديولوجية؟ وهل ل��اد�غمات علوم اإل�سان وا�جتمع املكنة النظر�ة واملن�جية �� استنطاق  

 ال�و�ي؟  -ما تخيطھ وتنتجھ اإلتجاهات الفلسفية من تصورات أيديولوجية بلبوس الفكري والعقال�ي

 .   ا�خطاب الفلسفي؛ تار�خ الفلسفة؛ جيوسيا��ي؛ املستعمرة الفلسفية؛ املركز�ة الغر�يةتيح:  �لمات مفا

Abstract: 
This synthetic reading of the text of C. König-Pralong seeks to question the statements and 

concepts produced by philosophical discourse in the problematic history of philosophy that are 

adjacent to the nature of the historical and theoretical moment, especially in the 'Western Europe'. 

The assimilation of the intellectual possibilities of this discourse in an exclusion of its structural and 

historical conditions, as well as its theoretical and geopolitical foundations, is a simplistic and 

suspended work within the intuitions that historians of thought have made them facts that cannot 

be criticized with the justification of their rationality, and their integration into a specific philosophical 
direction that is embedded in the tendency of 'Western centralism'. Does this mean that thought 

does not become a 'philosophical thought' unless it is a spokesman for the 'centrality of the West'? 

Is it possible to trace philosophical discourse into an implicit or explicit rift about its historical and 

ideological coordinates? Do the paradigms of human and social sciences have the theoretical and 

methodological tools in questioning what philosophical trends sew and produce from ideological 

perceptions in the intellectual and rational-cosmic form? 

Keywords: Philosophical Discourse; History of Philosophy; Geopolitics; Philosophical Colony; 

Western Centralism.   
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 : ُمقّدمة  -1

الفلسفية (  :∗املستعمرة  برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  أطلقتھ  الذي  االسم  ع��  Pralong-C. Königهذا هو   (

م) وخالل  18مشروع تأكيد ا�حداثة األورو�ية الذي يخيطھ تار�خ الفلسفة �� ��اية القرن الثامن عشر (ق

املوضوع  با، متداخال ب�ن فر�سا وأملانيا: وحدة ديا، متشعّ م). و�� تق��ح تار�خا �عّد 19القرن التاسع عشر(ق

ليست �� الغرض من تار�خ الفلسفة هذا، وال �� موقف هؤالء املؤرخ�ن الذين ينتجو��ا، ولكن �� الطر�قة 

يتّم  أسس    ال�ي  وضع  يتداخل    االتجاه��ا  مش��كة،  إش�الية  أطر  ضمن  املعر��   ��الفلسفي  مستواها 

 بالسيا��ي. و�التا��، فإن قيمة هذا العمل، ترجع إ�� الطر�قة ال�ي تكش 
ّ
-ص ما  فة عن تار�خ تخصّ ف ��ا املؤل

الفلسفة   التجليات؛ هذا أخذا  -تار�خ  بناء ع�� عديد من  أو  سواء من صورة واحدة، "صورة املستعمرة"، 

)، فإ��ا تق��ب منھ �� سياق  17�ع�ن النظر محور دراسة تار�خ الفلسفة "كممارسة اجتماعية ثقافية" (ص  

الفلسفة  لتار�خ  التخصصات  متعدد  (ص  "تار�خ  حول   ).22"  العمل،  لهذا  الستة،  الفصول  تمر  وهكذا 

املركز �� الطر�قة ال�ي يتم ��ا تطو�ر تار�خ الفلسفة، -"املستعمرة الفلسفية" �سلسلة من األماكن الفكر�ة  

الفلسفة   ب�ن  العالقة  إ��  املؤرخ  ذاتية  إش�الية  من  ا�حقيقة:  و��  حول/  وكخطاب  تأديبية  كممارسة 

إ�  ،وا�جغرافيا  أو 
ّ
الل الفلسفيّ � مسألة  النّ   تّم   .ةغة  �� بناء استطالع يحتوي سلسلة من  ال�ي قد تظهر  قاط 

من هذه األماكن ال�ي عمل   . هذا دون النظر إ�� حقيقة أن �ّل ااملقار�ة األو�� �ش�ل مستقل عن �عضها �عض 

رئ: "إن إعطاء اهتمام  برالو�غ القا-��ا تار�خ الفلسفة، تتولد ع��ا تداعيات متقاطعة. تحذر �اثر�ن �ونيغ

و  لألحداث  سرد  أي  عن  �عيدا  اإلحداثيات  متعددة  مشاريع  ببناء  ره�ن  التقاطع،  ملسألة  ألية  دخاص  رءا 

). ال يق��ح هذا االستطالع أطروحة حول طبيعة تار�خ الفلسفة، بقدر ما يصف مخاطر  22نجومية" (ص  

" تار�خ  خالل  من  وذلك  محدد؛  سياق   �� الفكر�ة  املمارسة  تضّم هذه  ال�ي  والطر�قة  الفلسفة"  ��ا   تار�خ 

 ظهر، ضمنيا، ا�ع�اسية العقل األور�ي و�سقاطاتھ.تاملعرفة وتنتجها، فإنھ 

 : من "الحلم الطوباوي" إلی "اإلمبریالیة الفکریة"  -2

يبدأ العمل بتدارس من�� �ش�ل " تار�خ الفلسفة". لكن هذا "التش�ل" نفسھ، يقال إنھ نتاج نوع من   

ا �� ف��ة ما �عد  د �� املقام األول، م�انا ملموسا وخياليّ اإلزاحة أو الت�ج��. إن "املستعمرة الفلسفية" تحّد 

إم��يالية أهداف  مع  الفالسفة،  يحكمھ  إقليم  م�ان  و�قدم    ويستند  .الثورة:  الفلسفة.  مبادئ  إ��  تنظيمھ 

ذلك.�نصّ  ع��  أمثلة  العمل،  مقدمة   �� عام    ن،   ��1798) بارو�ل  أوغسط�ن  اليسو��  أدان   ،Augustin 

Barruel  غرض  1760)، �� "مذكرات خدمة التار�خ اليعقو�ي"، األعمال السر�ة للطائفة الفولتاير�ة �� ف��ات�

  �عو�ض فشلها من خالل االنتصار الباري��ي للفجور، الذي �ان �عّد إ�شاء "مستعمرة" �� بروسيا، وال�ي تم  

Claude Clausel -Jean، قدم ال�اتب املناهض للثورة جان �لود دي �وسرج ( 1830للثورة بنشاط. و�� عام 

 

نظر: وتعليق عليه ) Pralong-KönigCatherineفي كـتاب كاثرين كونيغ برالونغ ( مساهمة المتواضعة هي قراءةهذه ال ∗ 
ٔ
 . ا

Catherine König-Pralong, La colonie philosophique. Écrire l’histoire de la philosophie aux XVIIIe et XIXe 
siècles, Éditions de l’EHESS, 2019, 253 p. 
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de Coussergues  أ��ا "مستعمرة النابليونية ع��  ا�حروب  �� إسبانيا خالل  املوجودة  اللي��الية  ا�حر�ات   (

االجتما��ّ فلسفية  العقد  ملبادئ  وفقا  مكتو�ا  دستورا  معلنا  اإلسبا�ي،  ا�جتمع  هامش  ع��  هذا    ."  انتشر 

) للفلسفة كممارسة إم��يالية، وخاصة �� الكتابات املناهضة للثورة، تقر�با  12املفهوم "ا�جيوسيا��ي" (ص  

ف��ات   الط1800��  ا�خيال  من  املستمد  املفهوم  هذا  استحضار  �ان  إذا  ولكن،  "للمستعمرة  .  و�اوي 

 �� مقار���ا.  يخدم  معاكس  من��   �� تأخذه  أن  ف�ي  برالو�غ،  �ونيغ  �اثر�ن  بھ  تبدأ  الذي  ذلك  الفلسفية" 

ال�ي أصبح ف��ا تخيل مستعمرة ذات أهداف إم��يالية أمرا شائعا، �� ��اية القرن الثامن    نفسها  نواتالّس 

عشر( 18عشر(ق التاسع  القرن  من  األو��  العقود  و��  أخرى  19قم)  إم��يالية  ممارسة  هناك  �انت  م)، 

 
ّ
عهم إلحداثيات تار�خ  ة ألجيال الحقة �� تتبّ ب ع�� ذلك من نتائج ممتّد للفلسفة �� ال�ي سادت، مع ما ي��ت

ال�اتبة    –إذا استمرت    الفلسفة. الواقع �عب�� عن "استعمار عل�ي  -تنبھ   �� الفلسفة، ف�ي  فكرة سياسة 

ة، ناتجة عن عملية  ة ومهنيّ ية العالم واستعمار املا��ي. و�� ممارسة علميّ ): استعمار بق13مزدوج" (ص  

عشر(قموّج  الثامن  القرن  ��اية   �� بدأت  الفلسفة   �� بأملانيا18هة  التاسع    ،م)  القرن  بداية   �� واستمرت 

   ص فر��ّ م) بفر�سا. بذلك، يظهر أن تار�خ الفلسفة كتخصّ 19عشر(ق
ّ

ى  مو�� إ�� جعلنا نن��يميل طا�عھ الش

 ب �� مضامينھ. املتحّج  البعد السيا��يّ 

البارز لهذا    ومع ذلك، فإن ما يميل العمل �لھ إ�� التنبيھ إليھ؛ ع�� عكس ما سبق، هو الطا�ع السيا��يّ 

و��� ا�حداثة العقالنية والعلمانية ال�ي  ر �� امل�ان والزمان، للعقل، لآلخرالتار�خ، بقدر ما هو مسألة تطوّ 

 
ُ
   عّد �

ّ
رق، العصور الوسطى، اإلسالم واليونان،  أورو�ا مسرحا لها؛ �� نقطة تقابل مع أماكن أخرى يمثلها: الش

عارض: تكمن قوة  ة شديدة التّ ة. نقف، هاهنا، عند نقطة مضادّ ف والهمجيّ ال��ودية والهند القديمة، التصوّ 

الل نظرة جينيالوجية يختلف ت�و���ا وفقا  املوضوع هنا �� إظهار الطر�قة ال�ي تب�ي ��ا ا�حداثة تار�خها من خ

للمواقف ال�ي �شغلها ا�جهات الفاعلة. فإذا �انت األماكن شائعة، فإن عالجها يختلف: املع�ى من ذلك، أن  

هناك أماكن ارتبط وضعها العام بتوط�ن معالم ورموز فلسفية �� ش�لها حديثة، و�� جوهرها أورو�ية، مما  

أكيد ع�� طا�ع  )، وهذا ال �عفي من التّ 39ن أورو�ا مجاال إلسقاط النتائج (ص  يجعل " العوالم" ا�خارجة ع 

 دة.  ، لكن داخل حلقة زم�انية محّد ظر الفلسفّي االختالف ذاك الذي يطبع النّ 

 : فن صناعة تاریخ الحقیقة  -3

 أسا��يّ   ة. هذا البعد الداخ��ّ بناء هذا التار�خ داخل دورات أو حلقات الفلسفة ا�جامعيّ   تّم 
ّ
د  ھ يحّد ، ألن

 
ّ
�ات الفلسفة"،  "تار�خ  املمارسة:  فكرّي مخاطر  الفالسفة  وسيا��يّ   إيديولو��ّ / جاه  صنعھ  الذي  ذاك  ؛ 

 
ّ

وضوعات ا�حداثة. لكن، صنع  ة ملنو�ر؛ و�� �حظة ا�ع�اسيّ حظة ا�حرجة املم��ة للتّ أنفسهم، ينطلق من ال�

األوّ  الفصل�ن   �� بد��يا:  ليس عمال  ا�حقيقة  املكرّ تار�خ  الكتاب،  من   ل�ن 
ّ
االت لظهور هذا  جاه وتحديد  س�ن 

املؤرّ  (موقف  برالو�غ  �ونيغ  �اثر�ن  �س��  كيفPralong-C. Königخ،  إظهار  إ��  الفلسفة  تم�ّ   ّية)  تار�خ   �

 
ّ
أن حقيبحقيقة  تار�خ  إنتاج  إ��  �س��   ھ 

ّ
والث املطلق  بلبوس  للدوكسوغرافيات    بات.قة  وخالفا 

)Doxographies الّس للف��ة  املم��ة  فإّن )  الفلسفة    ابقة،  لتار�خ  املفهوم  هذا  يرفض  التنو�ر  عصر  "تأر�خ 
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ؤال  ). ثم يطرح الّس 36" (ص  كخزان ل�خ��ات الفكر�ة وسوق للرأي" لصا�ح "سرد كب�� لتار�خ العقل الفلسفّي 

م)،  18) يم�� ب�ن الصواب وا�خطأ �� ��اية القرن الثامن عشر(ق37"قاض أو حكم" (ص    عن مركز املؤرخ:

سيّ  بروكر(وال  مع  و�تتبّ Bruckerما  كمراقب )،  أو  والثقافات؛  العصور  ع��  للعقل  الطو�ل  امل��ء  عل�ي   ع 

الّد للتطوّ  للعقالنيّ رات  الفلسفيّ اخلية  السببيّ ة  والعالقات  تيدمانة  مع  األف�ار  ب�ن  و��  Tiedemann(  ة   (

مع   الراين  ��ر  من  اآلخر  ا�جانب  ع��  ا�حال  هو  كما   ، ال�انطي  لإللهام  ال��اغما�ي  التأر�خ 

مؤ�ّ Degérandoديج��اندو( خالل  من  أو  ؛  الروما�سيّ )  سياق   �� الثقافية  املقار�ة  مع  د  األملانية  ة 

 )... Hegelهة من خالل اإلدراك ال�امل للروح �� فلسفة هيغل(ة موج)؛ وتطو�ر مقار�ة غائيّ Schlegelشليغل(

ة ترجم��ا للعديد من ا�خيارات  �سافر بنا املؤلفة �� طيف من املنظورات؛ وذلك من خالل إظهار كيفيّ 

،  1830. فمنذ عام  نفسھ  تناسب أساليب ومباحث العلوم اإل�سانية ال�ي تتطور �� اآلن  ّيةة، وكيفاملعرفيّ 

مش�لة   شاليرماير(أصبحت  تار�خية  بارزة:  املؤرخ  درويسن(Schleiermayerموضوعية  أو   (Droysen  ،(

النمساو�ّ  وال�انطيّ واملدرسة  (ة  �وز�ن  فيكتور  عمل  خالل  من  فر�سا   �� أيضا  ولكن  ا�جديدة،   Victorة 

Cousin ا�ح  موقف العبء الذي �عطي هيغل املثال األك�� نجاحا لص  ،بطر�قتھ ا�خاصة  ،ى م��م تحّد   )، �ّل

 ل الذا�ي النقدي وتأر�خ ممارسا��م ا�خاصة. التأمّ 
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تقّد  الفلسفة" الذي  "تار�خ  (تار�خ  تار�خ متعدد  Pralong-C. Königمھ �اثر�ن �ونيغ برالو�غ  أيضا  ) هو 

الذي    املوقف الشمو�� القوّي   )، باستثناء أّن 22صات. تار�خ "من ب�ن آالف املقار�ات األخرى" (ص  التخصّ 

الفلسفة بھ  أ��ا ش�لت نفسها كتخصص جام��، وأصبحت أوال وقبل �ل ��يء    ،تحتفظ  ع�� الرغم من 

صات األخرى لونا معينا. تصف الفصول األر�عة األخ��ة من "املستعمرة  �عطي عالق��ا بالتخصّ   ،عمل املهني�ن

املفاهيمية واملن�جيّ الفلسفة ع�� األج  �مؤر�  اعتماد  ّيةالفلسفية" كيف ال�ي �ستع��و��ا من مجاالت  هزة  ة 

ال سيما من علم األحياء (البيولوجيا) مع االستخدام  -ة، ولكن أيضا من العلوم الطبيعية  العلوم اإل�سانيّ 

واملؤّس  الفكري  التموضع  اس��اتيجيات  ودراسة  بناء  "إعادة  لـ  مكرسة  "العرق".  ملفهوم  ملؤر��  البارز  ��ي 

)، فمص�ح��م ��،  183م)" (ص  18املشهد العل�ي ا�جديد الذي ظهر �� القرن الثامن عشر(قالفلسفة ��  

متجاورة مع التحو�الت  - �� م�ن هذه الفصول   – �ذلك، �غدو نظر�ة املعرفة  و مرة أخرى، معرفية وسياسية.  

-ال�ي يطرحها  دة  مع املشا�ل ا�حّد -  صهم ا�خاّص التأديبية ال�ي �سمح للفالسفة بتطو�ر وسائل تار�خ تخصّ 

  صات. فهذا التار�خة التخصّ صات القوي الذي يم�� �حظة �عت�� عموما �حظة استقالليّ د التخصّ إ�� �عّد 

ر  ي بدوره إ�� "تصوّ تار�خ الفلسفة كتار�خ للعقل ا�حديث �شارك �� تقسيم الواقع الذي يؤدّ   ! ألّن سيا��يّ 

 
ّ
�س، أي كـ "بيئة  ا)، و�إطار متج 205ة" (ص حليليّ ة والتقديّ �عة النّ حصري للغرب كمجال للعقالنية ذات الن

  - هذا التار�خ-) إذن، إ�� أن يظهرPralong-C. König): �س�� �اثر�ن �ونيغ برالو�غ ( 85حيو�ة للفلسفة" (ص  

من خالل عدد من األماكن الشائعة �� خطاب الفالسفة حول جينيالوجيا ممارس��م من حيث كيفية ال��ل  

 صات األخرى امل من التخصّ 
ّ

 حنة األيديولوجية لتار�خ الفلسفة. ساهمة �� ال�



ثر الفلسفي   -فــي المستعمرة الفلسفية
ٔ
  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جينيالوجيا اال

ٔ
 ا

ٔ
 شمالل حدو. ا
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 ة أخرى، تكمن براعة التّ هنا مرّ 
ّ
ة أك�� من وصف  ع حركة عامّ ر�قة ال�ي �س�� ��ا املؤلفة إ�� تتبّ حليل �� الط

متعّد  االستخدامات  ��ا  ترسم  ال�ي  التّ الطر�قة   خصّ دة 
ّ
ات  �� للفالسفة  معّق صات  توافق  من    ،دجاه  وذلك 

�� الفلسفة بناء ع�� مسارات فردية. ومن األمثلة ع�� ذلك:  حيث: سلسلة من العناصر، تصف نظر�ات مؤرّ 

ال�ي   ا�خيارات  من  العديد  تتبع  املمكن  من  تجعل  الرا�ع،  الفصل   �� تدارس��ا  ال�ي  الفلسفة،  لغة  مش�لة 

 
ّ
سياق فكرّي ات  �� الفاعلة  ا�جهات  التّ   ن.مع�ّ   وسيا��يّ   وثقا��ّ   خذ��ا  هاتھ  الفر�سية  إن  املزدوجة،  ضاريس 

الضّ  بتسليط  لعلم  واألملانية مثال، �سمح  األو��  الدراسات  مناقشة  �� ذلك  بما  القومية،  ا�خاطر  وء ع�� 

 
ّ
 غة املقارن الذي يؤّس الل

ّ
 س لفكرة األسرة الهندية األورو�ية �� أملانيا، بحيث �ش�

ّ
غة عالمة ع�� القوة  ل الل

علماء الفيلولوجيا والفالسفة إذن، أنفسهم �� موضع املطالبة بتار�خ العقل القائم    يجد  وحية للشعب.الرّ 

 
ّ
) واليونانية القديمة �� أملانيا،  Sanskritمسألة قرب األملانية من السنسكر�تية(  غة. �� ح�ن أّن ع�� دراسة الل

ة ال�ي  األماكن النسبيّ  ا، فإّن ا �� فر�س نة ب�ن اللغات ا�حديثة، تصبح قضية حاسمة. أّم ة معيّ و�عطا��ا أولو�ّ 

 
ّ
 ها الالتينية املدرسية والفر�سيّ تحتل

ّ
 قاش.ل قلب النّ ة ا�حديثة �� تار�خ ا�حداثة �� ال�ي �ش�

تضاعفت ال�ي    وقد  املتناقضة  واملواقف  الوطنية،  الصبغة  ذات  املناقشات  القرن  أثار�هذه  طوال  �ا 

من خالل مسألة    من ناحية،  األملا�ي،-الفر���ي  كشف عن العداء الثقا��  ع�� نحو    م)؛19التاسع عشر(ق

. وهكذا تميل  ، من ناحية أخرى األورو�ي، من حيث وضع اللغات الشرقية، وخاصة الصينية-النظام الهندي 

 
ّ
ة داخل �وكبة  ھ مواقف �سبيّ الدراسة برم��ا إ�� إظهار الطر�قة ال�ي يجب أن يفهم ��ا تار�خ الفلسفة ع�� أن

 من اإلش�االت؛ ف�ي مش 
ّ
 سواء.  الت األيديولوجية ال�ي �� نتيج��ا و�عب��ها ع�� حّد روطة بتطور املعرفة والتمث

وعلم    و�االنفتاح األنجلوسكسونية  املعرفة  تار�خ  تخصّ اال ع��  تباين   �� يق��ح  جتماع  ومقار�اتھ؛  صاتھ 

مقارنة تضاعف نقاط  ) مسارا فر�دا؛ من خالل �شر طر�قة  Pralong-C. Königكتاب �اثر�ن �ونيغ برالو�غ ( 

   وتصّر   ،عمالّد 
ّ
والتمث املعرفية  املمارسات  �شابك  فكرة  السياسيّ ع��   الت 

ُ
ت بحيث  "املستعمرة    ظهرة، 

كيفالفلسفيّ     ّية ة" 
ّ
الفلسفة"،�ش� "تار�خ  حول  خطاب  الذي  ل  الّتار�خ  "العقالنية    هذا  تمظهراتھ  من 

                                                                ا�حديثة".
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