
 مقاربات فلسفية
 مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بالدراسات واألبحاث الفلسفية

 ،مخبر الفلسفة والعلوم اإلنسانيةتصدر عن: 

 قسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية،

 جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر

 approches.philosophiques@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 

 

 ISSN   2352-9776رقم اإليداع القانوني : 

 

 

 

 

 مقاربات فلسفية

 الرئيس الشرفي للمجلة : أد . بلحاكم مصطفى، رئيس الجامعة

 : د. عمارة الناصرالمسؤولالمدير 

 : د.  حموم لخضررئيس التحرير

 

   10العدد:   10 املجلد 

 

Site Web: lpsh.univ-mosta.dz 

E-mail: lpsh.univmosta@ymail.com 

Tel : 045206351 

mailto:lpsh.univmosta@ymail.com


2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépôt légal: 2014-1157 

ISSN: 2352 - 9776 
Editions Dar El Qods El arabi 

B.P  627 R.P  البرید المركزي  627ب .ص–  - وھران 31000  
Cooperative El Hidaya Belgaid - Oran 

0556230762 -  0792339956 - FAX :041285760 
Quds_arabi@hotmai.fr 

 
 
 
 

 

  

mailto:Quds_arabi@hotmai.fr


3 
 

  

ات  فلسفيةمقار

للمجلة الشر س امعة. أد: الرئ ا س رئ مصطفى، اكم   ب

املسؤول الناصر. د: املدير   عمارة

ر التحر س ضر.  د: رئ   حموم

 

ة شار س يئة   ال

حمانة. دأ الرحمن. دأ  بوخاري ع وقيدي. دأ  بوقاف   املغرب-محمد

شر. دأ بن ان مز عمر. دأ  بن يبل يكيمعع. دأ  م   املغرب-بنا

ن. دأ حس د  الزاوي جمال. أ العلوي. د.أ  مفرج س-فوزي   تو

  

  

ر والتحر للتحكيم العلمية يئة   ال

  

032015 

 

 

 

القادر. دأ عبد مو. أد  بوعرفة هللا ن. د  عبد الز شو    محمد

الناصر. د رزاد. أد  عمارة ش السّيد. د  دراس بن   املغرب-رشيد

د عمر. أ بن ت امحمد. د  سورار ي سا جمال.  د.أ  ع   حمود

د محمد. أ جدية ضر . د  بن     حموم



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 
 

  

  

املجلة شر   :ال

ع محكمة علمية فصلية مجلة فلسفية، ات مقار مجلة

الفلسفة مخ عن تصدر جمة، وال الفلسفية، بحاث و بالدراسات

قسم سانية، عبدوالعلوم جامعة جتماعية، العلوم لية الفلسفة،

مستغانم س، باد بن ميد   . ا

مجلة أسرة فلسفية"سـر ات أبحاثكم" مقار شـر ب ام لإلسـ دعوتكم

العل البحث ية بمن م تل ال صيلة، العلمية وترجماتكم ودراساتكم

ية العر اللغات بإحدى ة واملكتو ا، عل املتعارف أووخطواتھ سية الفر أو

التالية الشروط وفق ا، شر سبق لم وال ية   : نجل

شر ال    شروط

املدون- 1 للمجلة ي و لك يد ال ع مرفق ملف ل ش املقاالت ترسل

نامجعالهأ ب ا مكتو املقال ون ي أن ط ش و ،Microsoft Wordسق . ب

RTF )ية بالعر ط ا مقاسھSakkal Majalla: نوع ية15: ، جن اللغة أما ،

ط ا مقاسھTimes New Roman: فنوع املقال)12(، م يرا ،

أق والدراسات15كحد املصادر،25صفحة، ا ف بما صفحة،

وامش   .ال

اسمھ- 2   متضمنة الباحث ة س عن بذة ب شر لل املقدمة املادة ترفق

حال و ية؛ الالتي روف ا و ية مراسلةبالعر يتم باحث من أك وجود ة

سماء ب ترت
ً
أوال يرد أن يجب الذي  . سم

ي- 3 كما موثقة ون ت شر ال   : مادة

للكتب- سبة املؤلف،: بال الكتاب"اسم شر"عنوان ال دار ان)الناشر(، م ،

الصفحة رقم شر، ال وسنة شر   . ال
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للمجلة- سبة املؤلف،: بال املق"اسم العدد،"العنوان املجلة، عنوان ،

الصفحة رقم شر، ال وسنة شر ال ان   . م

نت- ن ملراجع سبة املؤلف،: بال املقال"اسم التصفح،"عنوان خ تار ،

امال ي و لك امللف(العنوان   ). شمل

جمة- ال صحالة بالنص جم امل النص   . يرفق

واملصادر- واملراجع حاالت حسبتوضع سلسل بال وترقم املقال، آخر

النص ا ور آظ غ ل املراجع( ش تلك فقط املقال مراجع

فعال ا م س املقت   ). واملصادر

ال- كما عده، ال لمة وال الواو حرف ن ب مسافة النص اتب يضع ال

ا عد ي تأ ال والفاصلة لمة ال ن ب مسافة  . يضع

للمجلة- 4 يحق كما ا، شر قبل العل للتحكيم املقدمة عمال تخضع

لذلك( ضرورة رأت املقدمة) إذا املادة ع لية الش التعديالت عض إجراء

املقبولة غ املقاالت برد ملزمة غ املجلة ؛ ا بمضمو املساس دون شر لل

شر   . لل

بھ- 5 يؤخذ لن شر، ال شروط يخالف مقال   . ل

ر-6 التحر يئة رأي عن ع ال باملجلة الواردة   .راء
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العدد    :لمة

اعتَ   لقد
ُ

أالفيلسوف ليفناس ل دونإمانو التفلسف ن

من جانبا يتضمن يدغر النص"السذاجة"معرفة اعت كما ،

يدغرالعُ  ل والزمان"مدة نصوص" الكينونة أعظم من
ً
واحدا

ا بأ يدغر نصوص دا در جاك وصف كما خ؛ التار ع الفلسفة

 
ٌ
ُ واحدة ا تجذبمن ال القاعفر إ اداٌت ...القارئ وش ذه ،

 
ُ

تقف فيلسوٍف أخرى يمكنقبالة ال إذ املباشر، اف لالست قابٍل غ

 
ُ
ت الذي نطولو قل ا من ة،فالت يدغر ال اللغة ده

ّ
ول

فلسفية قراءات بكثافة مشتغال ظّل فھ
ّ
خل الذي يم املفا م فم

ة   .كث

مُ  غ يدغر زال  ما
َ

ش لك ش يٍف العر الفكر اٍف

مُ  ب، قر وقت إ ، بقيَّ إذ لملتِح املعاصر؛ ال الوجودية ثوب
ً
فا

قوة أك يدغر
ّ
تج فقد ا، يوصف بأن يرغب نفسھ و يكن

عنھ زالت أن يدغر" مة"عد التفك أصبح ثمة ومن ة، الناز

ي ل املعاصر؛ ي العر الفكر ع احا إ أك جديد تتعاظممن ال

زة جا ال أش ُيوضع أن يجة الن وتكون نصوصھ م ف الغرابة

 َ عرفھ لم يدغر   .عْد ل

لإلشارة فلسفية ات مقار مجلة من العدد ذا خصّصنا لقد

فوقھ القفز أو لھ تجا يمكن ال فكٍر إ يھ التن غرض يدغر، إ

 
ً
متاحا يكون وال مباشر م لف لية سلم س ال أنھ ولةملجرد س
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الغواية من جزء نصوصھ فجاذبية ملانية؛ غ أخرى لغاٍت
ً
عبثا شده ن الذي الوضوح أمام عائقا ست ول اره أف ا تمارس ال

أرٍض إ ق الطر نحن ما بقدر قيم ع صول ا بصدد لسنا إذ

وعرة ا درو   .أنطولوجية

نخ ق طر إ يھ التن و يدغر إ يھ التن سلوكھ،إن

من أك املعرفة إ تقود ة، كث ستمولوجية إ رٍق
ُ
ط ع

ُّ
نلتف ونظّل

البداية بھ
ً
ُمرّحبا يكن لم عالٌم انفتَح قد إذ م، الف إ تقود ا كو

بأن يدغر قال يفكر"عندما ال ح"العلم
ّ
ن ي ظّل آخر

ً
عاملا لكن ،

 
َ
ت عندما  الوجود

ُ
 خل

ُ
اف نفس يقا أكامليتاف منطق صورة

نطولوجيا و ا   . تماس

حول عميقة نقاشات عد يدغر عن امللف ذا ُولد لقد

والعلوم الفلسفة مخ خصّصھ الذي الوط امللتقى ا تضّم فكره

محوري لسؤال مستغانم، بجامعة اليوم: "سانية ملاذا: يدغر

نقرؤه؟ وكيف استدراج"نقرؤه؟ ع فيھ ان الر ان إ، يدغر

ثار توظيف محاولة ثم ن، الباحث لدى الفلسفية القراءات حقل

عطي بما زائر ا الفلسفي ت الب ب ترت إعادة القرائية

فلسفية بؤر شكيل نحو رتقاء ع القدرة الفلسفي للدرس

 
ً
وتخصيصا

ً
عّمقا أك تكون   .للتفك

الناصر. د   عمارة

 مديراملجلة
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رورتية: يدغر  قراءة

جديديد.أ محمد
* 
So for us Heidegger’s writings are not a conduit through which 
we can hear the voice of Being. Rather, they are a toolbox They 
are the  receptacle in which Heidegger deposited the tools that 
he invented at various times to accomplish one or another 
project. 

                 R. Rorty, Philosophy and social hope, P.191. 

ساؤل  و يد   :تم

قرأهمل وكيف يدغر ي رور ب أ رااذا ان كما قرأه ل و ؟

شروط قارءه ن ير التا و م؛ ف و نصھ يقرأ أن ط ش الوجود

عد(أولية س ل يدغري ال النص بقيمة را من قبليا القارئ تجعل

ودونھ ذلك قبل بل يعابھ واس عليھ درب) طالع تحدد وعالمات

بمرآة ز تج أنھ أم سالقراءة، يدغر إشعاعات ا عبارةرةيتفادى ؟

بـ انت ل و لھ قراءتھ تمت أداة بأية وعيون"نظارات"أخرى،

و أمر متنوعة قراءة ضمن أم ديوي ع صت ية؟- براغماتية أور

ما املحيط ضف ن ب ة كب بمحادثة القيام ي رور محاولة ل و

ية ور العناصر م أ دا ودر شتاين وفيتغ يدغر اعتبار إ يدفع

ذهذه عض عن جابة الورقة ذه ستحاول ما ذلك املحاورة

ساؤالت  .ال

ا م البد   :إشارات

الفلسفة - يدغري ال والنص يدغر مية أ إ شارة من بد ال

كفالسفة بھ تأثروا من عندما سواء ة الكب وقيمتھ عموما املعاصرة
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دولوز  دا  Deleuzeختالف عندما  Derridaودر أو وجعلوهخاصة انتقدوه

ارناب مثل املناطقة ن الوضعي م لفلسفا ل  Carnap منطلقا ش

 .خاص

لسياق - يجة ن عد ذاتھ يدغري ال النص أن إ شارة من بد ال

بدأت ثقافية اتيجية الس حصاد بمثابة و و مستقال نصا س ول ثقا

والفالسفة ن الفيلولوجي ل Schleiermacher شاليرماخر(مع وس  Husserlو

ن)  وتي والال ارت(واملتصوفة والشعراء)  Eckhartإيك ن سي والروما

ن( شھ Hölderlinولدرل  ). Nietzscheوني

حلقة - ي ورور املتحدة الواليات فلسفتھ واستقبال يدغر تلقي

تمام باال جدير سؤال يطرح الشأن ذا ما ور التلقي ذا امة

وتر  النص سفر إحول حل ي لم الفيلسوف ان وإن ح حالھ

فلسفتھ تلقي  .موطن

نصوصھ - وع يدغر ع ي رور عرف كيفية إ شارة من البد

مراحل ثالث ع انت مرحلية قراءة خالل من بھ وتأثره الفلسفية

ستانفورد بجامعة لھ محاضرة ي رور عن غروس ا ينقل أساسية

 .   2001سنة

غروسش 1نيل
 Neil Gross كتابھRichard Rorty : The Making of An 

American Philosopher )سنة صدر سنة2008كتاب ي رور وفاة عد ،

با امعة) تقر با طالب و و تبدى ي لرور الفلسفي الن جامع(أن

يال عد وفيما اغو حواراتھ. 2)شي أحد ي رور شھ: "يقول ني  قرأت

ذين حول أك أقرأ أن وأردت قة، املرا عمر وأفالطون

فالتحقت ن ان الفيلسوف حيث امعة با
ً
اختصاصا الفلسفة ت

ايدغر وقرأت ا دراس ع ع مما
ً
ا كث وديوي يجذب

وتخصصت شتاين الفلسفة"وفيتغ خ ."تار
3   
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أجمل ثالثقراءةGrossغروسلقد مراحل يدغر لـ ي   :رو

و خانية،:املرحلة التار إ يميل ان حيث مبكر وقت ففي

شال م ون، توماس بأعمال يحتك أن قبل اغماتية وال التعددية،

يدغر ومارتن و نصوصھ. فو عض ع يتعرف بدأ الذي خ ذا

ينعش قد الذي واملختلف ديد ا عن الباحث ومزاجھ طبيعتھ بحكم

ع السيما كية مر الفلسفية ركة الفلسفيةا امعية ل ترأسھ د

كية الشر-مر ا املراحل1977سنة-فرع عن غروس يتحدث ،

الفيلسوف عن التھ وتأو س ف در ي ع انت أو بمرحلة بدءا

والزمان الكينونة كتابھ من و جزاء يدغر عن أي ي، رما ا

الفلسف اث ال فحص إعادة إ ا ف س يوال الغر قيقة. ي ا و

خالل من ي رور ترحل عندما يات مسي ا أواخر إ عود القراءة ذه

والزمان الكينونة كتاب من و لألجزاء ة مست ذا. ترجمة ما ور

سنة محاولتھ أثمر يدغر1974ما و ديوي ا ف جمع   . قراءة

الثانية يدغر:املرحلة بدل اس الوج: عندما يدغرالتحليل ودي

الت التأو نحو أك منجذبا ي رور رأى ا وف يقا، للميتاف مقدمة

يات الثماني طيلة املرحلة ذه وامتدت ي الغر اث ال خ لتار ة ذر ا

يدغر ل كتاب تخصيص إ ي رور ا أثناء طمح ال ما ر   . و

الثالثة أك :املرحلة ب ليق يدغر عن ي رور تعد سي ما ر ا منوف

باملجتمع،ديوي  ة حر ست ل شائمة م ة رؤ سوى يمثل ال يدغر ف

عد و املرحلة ذه اجتماعية عدالة عن حثا و الديمقراطي ا اللي

سنة بدا collected papersاملجمعة) وراق(عمال1991صدور

محو ع عمل وقد ي رور خيال ع ا تأث ك الوجھ و ديوي

يدغرصورة و شتاين فتغ من   .ل

ي - الرور للنص يدغر مية يدغر: أ قبل من املمارس التأث لنا ن ب ي
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ثنايا بل علنا ذات ي رور بھ صرح فيما س ل ي الرور النص ع

ومرورا يدغر و ديوي ن ب ا ف جمع ال و مقارنتھ من بدءا كتاباتھ

رور كتاب ع يدغر تركھ الذي ثر ومرآةإ الفلسفة س الرئ ي

ا ضم ل ش ال ومقاالتھ خرى ي رور كتب ذلك عد و الطبيعة

الرورتية النصوص محتوى م لف ا ع غ ال آداة يدغري ال   .العنصر

يدغر - لـ اغماتية ال تناقض: القراءة خالل من ي رور ا شيو

كتابھ بداية وكتـابات: إليھ يـدغر حول  Essays on،أخرى محـاوالت

Heidegger and other essays ] املعنون اغماتية: الفصل ال يدغر،

العارضية املعالم)] املصادفة(ومسألة ن ب من أن إ ش حيث

انطلقنا إذا أنھ ح يق ملا عليھ يؤكد فيما ي الثا يدغر لفكر بة الغر

ل ش إ بالتأكيد فسنصل أفالطون اضات واف دوافع منمن

يرى وكما أنھ إال الطرح ذا ع ي رور وافق وإن ح اغماتية، ال

مع جيد ل ش ت ت شياء بأن عتقد مناسبا ال تأو لھ تأو حال

اغماتية ال مع خصومتھ يبدي يدغرالذي ل خالفا اغماتية  . ال
Par contraste, le pragmatisme peut –être défini comme la position qui 
attribue à la recherche , selon les mots de Bacon, la fonction de 
« faciliter la condition de l’homme et de lui apporter des bienfaits » 
son but est de nous rendre plus heureux en nous donnant les moyens 
de faire face, avec plus de bonheur, à l’environnement physique et aux 
autres. 

4
 

مع   لية التما دون يدغر مع بلعبة للقيام قبوال يبدي ي فـرور لذا

ي  يدغ  .الفكرال

مقدمة من ينطلق فمن يدغر، ملوقف ي رور ل تأو وحسب

مثل     أفالطون ما ء عالقة الداخلة أو املرتبطة البحث

ق، ا ، ا شملھ الوجود، أن آخر ء ستطيع ال ء الواقع أو

ون بي موقف لتب عاجال أو آجال إن حتما ت سي وقوي واسع و بل
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تصوره ي رور بھ يدعم الذي ي اغما ال س[ أي أنھ حيث من

ديوي إ متد و ون بي من يبدأ فلسفي خط تب إ أخرى كتابات

ت و ارت دي مع يبدأ الذي ذلك س باشالرول أو سارتر مع ما ] ر

مضمرة براغماتية إال ما يدغر عرف فالطونية  un   فح
pragmatisme implicite   

الغرب قصة تروي ا خ تار الفلسفة الغرب(إن خ ذه5)تار ،

ي سا الوجود ستوعب لم بالفلسفة يدغر ا ط ر ال القصة

نفذت اس ا وأ ظليومياتھ ا أمر إ اليونان فمن ا انا إم جميع

وللتغلب الوجود خضمھ للفكر تق ل تصوروتأو ن ر الغرب

للفكر التق ل التأو من التحرر ب ي زمة ذه نقرأه. ع ما ذلك

ي رور   :نص

Cette histoire condensée de la philosophie occidentale s’étend de la 
conviction, propre aux Grecs, selon laquelle l’objet de la recherche 
réside dans la saisie d’archai, de principes, de choses plus grandes et 
plus puissantes que l’existence humaine quotidienne, jusqu’à la 
conviction américaine qui subordonne la recherche à l’invention 
technologique et à la possibilité de placer les choses sous notre 
contrôle. Pour Heidegger, ce catalogue d’abréviations des 
« compréhensions de l’être » des philosophes est un escalator 
descendant. Une fois que l’on a mis les pieds dessus, il n’est pas 
possible d’en descendre avant d’avoir atteint le bas. Si  vous 
commencez avec Platon, vous finirez avec Nietzsche, et pire encore 
avec Dewey. 

Heidegger soutient que si l’on veut comprendre ce qui se passe au 
bas de l’escalator, au XXe siècle, c'est-à-dire à l’âge où la philosophie 
a épuisé ses possibilités, « nous devons nous libérer de l’interprétation 
technique de la pensée ». Les débuts d’une telle interprétation, selon 
lui, «remontent à Platon et Aristote ».6      

يدغـر   :ميــزة
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نظرتھ حول معھ سبةحوار بال تمثل ا بأ ي رور أجاب للفلسفة

  : إليھ

من"    فرع
ً
صرفا

ً
علما ست ول دال ا محدد موقف ا ول الفكر خ . تار

حول إ خاص تفك نية ا ات فتضم. املتغ الفالسفة قائمة أما

للتفكأ جديدة
ً
طرقا حوا اق

ً
التطورات اصا مع متأقلمة والكالم

و فمنذ. املستجدة شافإغاليليو اك القرن أعادة عشر، رسطو ي الثا

و  الثقافة ة الكب ات والتغي ن دارو ة نظر عن
ً
العلومفضال  دب

حاجة نحن الديموقراطي، املفرداتإوالتغي يصوغون اص أ

مختلف جديد نحو التغي ع سبق الذي ذاك الذين. عن أما

نجاح العمل ذا بالتايقومون الفالسفة فيصنفون خانة

  7"  .الكبار

ؤالء      من واحد يدغر فإن الطبع مو باستطاع الذين الفالسفة

عامة الثقافة مسارات إغي ي رور ا عط ال ة الكب مية و

يدغر ثالثة،Martin Heideggerمارتن أك من واحدا ا إثر ع عده و

ا القرن نفالسفة الرئترجع ،لعشر دوره من«    إ تخليصنا

للفكر التق ل الفلسفة8»التأو خ تار بحسبھ جذوره تمتد الذي

بـ مساك عن الباحثة الفكرة تكرست أين ق غر إ ية الغر

اي" إarchai" ر تصل ال يدغر فكر ا ز ي ال قيقة ا ذه أن غ

أن ما بمثل ا ا مامن ور كتمال إ يلھ س يجد لم شھ ني مشروع

ب ا نزع من السلسلة ذه ة خ لقة ا و دا در ون ي

قديمة كأساط ت ت فت ما فلسفية غشاوات عن اللثام وإماطة

من لتجعل عادت ئا فش ئا ش ا لك ا د ع سابق الفلسفة ا رفض

جديدة أساط ا رت. تقاليد ر و و يدغر تالمذة أحد عمل لقد

وز حذر Herbert Marcuseمار الذي للفكر التق ل التأو ذا تحليل ع
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للعقالنية طغيان من ي الغر املجتمع انتاب ما ص و يدغر منھ

وما للفكر التق ل التأو ذا فراط عن الناتجة التكنولوجية

من العقالنية من النوع ذا الطبيعةأفرزه ع س ل وسلبيات مساوئ

ع سان يمنة نزوع انتقل بحيث نفسھ سان ع بل فحسب

ان الذي مر و و سان ع سان يمنة نزوع إ الطبيعة

ختالف فالسفة لدن من فلسفي يص و فحص و،(محل فو

يدغر من بتأث دا ودر   ). دولوز

ي رور ى تأ نلقد ب ا شا وجد عندما وذلك دا در ع يدغر إ

يدغر ديوي، قبل من ارتية الدي صوب ة املوج نتقادات

شتاين ي. وفتغ رور يقول ظة ال تلك تجتمع« و شياء بدأت

نقد ن ب مع ا يمكن ا ال يل الس ع ت ع أنھ ن ّ وتب ، ذ

التا عة بال ي ار الدي والتقليد فو شيل م لـ يغيلية ال خية  Michelر

Foucault،كينغ ماكو    Ian Hackingإيان  Alastairإنتألست

MacIntyre .خ تار ضمن ذا ل ب ترت املمكن من أنھ إذن اعتقدت

فالطونية عة ال داخل التوترات حول يدغري الواقع، 9 ».شبھ

آخر ء أي من أك ي رور يحبذه ما ذاإن و يدغر صية

مع ك مش عامل بمثابة عّد والذي ارتية للدي املوجھ النقد

يدغري ال التوجھ ذا وكذلك وديوي شتاين فتغ ن خر ن الفيلسوف

ي الغر الثقافة أسس ض يمولوجية   لتقو س ا عناصر وتفكيك

ي  التدم املن ذا عيدا اب الذ دون من   .ولكن

ذا داول ودر شھ ني ن ب وسطى حلقة ي رور ن أع يدغر . عت

سبة بال يمثل خ ذا أن سبةىلـإذلك بال يدغر يمثلھ ما يدغر

اإ تدم ك والناقد اء ذ ك القارئ و م م واحد ل ف شھ، ني

سبة10 .لسابقھ بال أيضا لىلـإيدغر
ّ
يمث ال شتاين فتغ مثل ي رور
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نفلسف فلسفي ن تصور يجسد وإنما واحدة، ن. ة ب املماثلة ذه

نطالق نقاط حيث من شابھ وال الفكري املن ن الفيلسوف

تمام شابھ كذلك ا يقابل ي دا املستوى ع والوصول

من الرغم ع ما م واحد ل لدى ا مركز سيصبح واحد بموضوع

املعا كيفية ن ّ الب لتناولھختالف املنتقى سلوب و فحسب. ة

أن حيث من ما مسار فلسفيا تقاطعا عرفا ن الفيلسوف ي رور

يح والعكس ي للثا منت عت ول   .  منطلق

انت ما و يدغر منھ انطلق الذي للغة ي اغما ال التصور إن

منطلق عد خ ذا منت أن ما بمثل شتاين فتغ يدغرعنده لـ . ا

شتاين وفتغ خ شتاين فتغ يقابل ول يدغر أن ي رور عت َ ذا ل

ي الثا يدغر يقابل فلسفة. ول ي اغما ال زء ا ذا أن غ

موقف أن ذلك ديوي عليھ فيفضل ي رور عند لھ شفع لم يدغر

أن اعتقد وحينما الفلسفة خ تار من يلھ س اتخذ الغرب من يدغر

الغرب أن إ بالضرورة يؤدي ذا ف ا طاقا ل نفذت اس الفلسفة

السلم بمثابة عد نظره الغرب خ تار ألن عنده ما ل لك اس أيضا

لكن ديوي عند ت وت أفالطون من درجاتھ ى أد تمتد ي ا ر الك

محالة ال نفسھ سيجد السلم ذلك قدميھ سان يضع أن بمجرد

ديوي    .أمام

يإ ور خ التار و يدغر عرف املتصور الفلسفي خ التار ذا ن

إ يدفعنا ما و و يقا ميتاف بوصفھ الوجود خ لتار مشروعا بوصفھ

ال املرحلة ذه ببلوغ طموحھ عن يتخل لم يدغر بأن عتقاد

حاسم حدث نفسھ و ونھ خ التار مسار باالنخراط لھ سمح

ال خ لتار سبة فيلسوفبال عند موجودا يكن لم ما ذا و وجود

يقول  الذي ي رور حسب ديوي مثل ي مثل«  :براغما ن اغماتي ال إن
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ال للعارضية م وم مف لكن ا، اي شياء تبلغ أن يأملون ديوي

صعودا ان، ي ا ر ك سلم أي ع درامية روايات بكتابة م ل سمح

نزوال توضيح. أو رسما يمثلون م يدغر،إ ا شد ي ال للفضيلة يا

ا يمارس أن و بمقدوره يكن لم  11» .وال

ناك     س عل يطلعنا يدغر من ذا ي رور موقف أن شك من

فيلسوف من يجعل ناحية من و ف كم وا التقدير ازدواجية

مثل ان وإن ألنھ ن املعاصر الفالسفة أبرز من واحدا الوجود

شتاين وفقفتغ عاشوا قد امشية وديوي ال بالفلسفة سميھ  12 ما

ي رور اعتقاد ؤالء ف سقية، ال الفلسفة ضة منا موا م«وسا

لزماننا ن شئ وامل ن امشي ال الكبار الثالثة م [...] املفكرون م واحد ل

ل ملشا ة أجو ا وكأ اره أف ل تأو يتم ال ح وسعھ ما ل عمل

علفلسفية بنائية، قضايا خالل من م، سا ا و ب أو تقليدية

والتقدم للتعاون معرفيا أفقا أو فرعا    13 ».الفلسفة

ديوي      نحو ي رور من حا وصر ا وا انجذابا نجد املقابل، لكن

عن ي رور فجأة يتخ حيث يدغر مع موزونة غ مفاضلة

التطلع لصا املعلنة دبية اتھ عندتوج ا يلتمس ال السياسية ات

يدغر لـ قراءاتھ أن يصرح إنھ بل ذه ديوي و ة ديو عيون انت

بالندم ي رور شعر ال نفسھ القراءة يدغر أن ذلك الضم ب بتأن أو

ملد استعداده يّد ان الذي و و ن خر لفكر ا قسر عا تطو مارس

ال لصوت صاغية لقدكينونةأذنا ل«  ، أوتجا تردد، دون من يدغر

تقديمھ مع شھ وني أفالطون صفحات من لعدد عنيف، ل تأو أعاد أنھ

أنھ ع ينصت لنفسھ سان ال إ نداء إ تمام يمكنكينونةبا مثلما ،

م لما سمعھ اصة 14 ».أن ا إجابتھ قدم يدغر أن قيقة وا

الفلسفي التقليد مع العالقة وتحديد تصور بمسألة وحول ي الغر
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قدمتا ي رور بحسب ن أخر ن إجابت إ تضاف ة شاعر إجابة

سياسية خرى و وسرل إ عود و علمية واحدة ن العشر القرن

ديوي  إ عود   . و

يتموقع      الذي الوحيد الوجھ و الفلسفي فاملفكر يدغر وحسب

الشاعر مع املستوى م. نفس ن للعلمي ره ظ يدير يدغر ناحيةو لتفتا

العلمية15.الشعراء جابة ضد فعل رد عت منھ ركة ا ذه   .     و

خارج   من أخرى ثقافية وجوه وعند يدغر عند ي رور وجد لقد

و ة، شاعر أك الثقافة جعل تأكيده إ س ما الفلسفي قل ا

املحادثة إطار داخل صوات بقية مثل صوتا الفلسفة سانيةجعل

والفن خ والتار   . األدب

وسارتر       يدغر وجودية من ي رور التمس فقد ذا من وأك

التعلق من وللفرار يقا امليتاف دم ل مرتكزا ن خر ن والوجودي

التعا ونزعات العق الضابط ضيق ومن ر وا وا يات باملا الشديد

ح من الفلسفة، سماء مألت ال خية تار أنالال أقرب« يث الوجودية

الوجودية إ الفنون أقرب والشعر الشعر؛ إ فالشعر. الفلسفات

الوجود عن للتعب صورتان ان،: والفلسفة م عن للتعب ما إحدا

نية عن للتعب خرى حينما16 ».و يدغر فإن ي رور اعتقاد و

سؤالھ الوجود إ أنظارنا فإ:  يوجھ ؟ الوجود وراءما من يرغب ال نھ
ّ يم ما ع إطالعنا يرغب ما بقدر مل م موضوع إ نا ب ت ذلك

الشعر عن الكرز . البحث رة ز عن السؤال و س ل الوجود . وسؤال

العارضية وقبول السلطة أجل من الكفاح شبھ عنھ واب ا إن

فالط قة الطر ع بدية عن والبحث الزمان من فالت ونيةوعدم
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نموذجو  ون ي عندما الثقافة صورة ما امنا إف دفھ فإن األحرى

الفلسفة من بدال الشعر و ا داخل ي سا شاط        17.ال

ع       بقي وُ املفرطة ة الشاعر ذه يدغر ساير ال ي رور لكن

جتما انب ا من والذيء ف التا و ديوي عن وورثھ أخذه

نوإن املشرع ما والشاعر املفكر ون ي أن ن اغماتي ال بقية مثل قبل

ن ول فإنھ املج جتما جتما للمحيط املحيط ذا يجعل ال

و العكس بل يدغر يظن كما واملفكر للشاعر يراه موجودا ما

ي اغما النقطة18.ال ذه نا يدغر و عن ي رور ق يف بالذات

ليلتحق ب عرضياو يدغر أصبح كيف يفسر ما و و ديوي بـ

ديمقراطي باألساس ديوي نجد املقابل لكن ا   .اماجت–ناز

ي رور د ير املنظور ذا يضعو من أن باسمھ لم يت الذي ي اغما ال

وعدد وأدورنو يدغر من ل ا ف ك ش ال الفكرة ن ب فاصال حدا

وا ن املاركسي ن املثقف من املسماةكب رة الظا أن ترى داثة" ل " ا

ال ة، والتوتاليتار ة جواز ال الديمقراطية واحد وقت تتضمن

ياة ا
ّ
شك ّ تم ال مثل فلسفية معرفة ع صول با لنا سمح

ن ور املذ   . جتماعية

ّدية با ي الغر خ التار يأخذ ال يدغر أن ي رور يرى أيضا نا

افي رفضال و وأخالق ة مؤسسات من خ التار ذا خالل تبلور ما

ديوي  مثل ي اغما ال أن ن ح سيا يو وتقليد إ–رور ينظر ال

قائمة ضمن تندرج ا أ ع ضارة وا الثقافة ل، لل السعادة التقدم،

وما العقل سلطة خال الواجب لھ ار، ف س، ا فو ما عالم

ا ال إن ا، ظلإل و ا م ينفر وال الديمقراطية بجماعتھ يتمسك ي غما

ن الي وا ن السابق للفالسفة دروس من استخلصھ بما محتفظا
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مجتمعھ ع. لصا وسرل و يدغر مع ي اغما ال يتفق ما بمثل

ة ر وا التفتح وعقالنية العلمية التكنولوجيا عصر بأن اف ع

الديمقراط ماعة ل يح ت أن ب سيدةي وتصبح أك تتحكم أن من ية

وتحت ا ل خاضعة ون ت أن من بدال التكنوقراطية العقالنية

ا        19.سيطر

يدغر  لـ ي رور ما يك اللذين والتقدير اف ع من الرغم ع

أنھ إال املعاصرة، الفلسفة سماء الع الدرجات إ بھ سمو و

يدغر فيھ ينأى الذي تصوره الغربيرفض خ تار منت إ بنفسھ

للغة إعطائھ خالل من خ التار ذا ة خ لقة ا نفسھ ليعت

ا موضوع بھ يتحدد را يمكنھ. جو من الوحيد نفسھ يدغر عّد لقد

ي رور عليھ يوافقھ ال ما ذا و ر و ا ذا أعماق إ ذلك. النفاذ ومع

تجاوزه ومحاولة الفلسفة خ لتار قراءتھ يةفإن الغر يقا للميتاف

تج وقد يدغري ال التصور نفس من ا مشروعي من عضا ستمد

أفضل أن إ الفلسفة ملح إرشاده خالل من ي رور لدى ذلك

الفالسفة أعمال ن ب رابطة إقامة د ا التطور م لف قة طر

ي رور عالقة نقرأه ما و الرابطة ذه من جزء ولعل الكبار

شتاينبفيلس فتغ لودفيغ و آخر   .  وف

 نقدية ة   رؤ

يدغر عن مداخل قدمتھ ما أن إ أش أن أود : خ

ي رور لقراءة ي قراء أي قراءة داخل قراءة ونھ عدو ال رورتية قراءة

القراءات من سلسلة و أخرى فلسفية لنصوص يدغر لقراءة ما ر

ت ت ال   . قد

قراءة تتمثل يدغر مع بلعبة للقيام قبوال ي رور أبدى لقد
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يا من متفتحة نقدية ة مقار ضمن ا ل بتأو ولكن لنصوصھ براغماتية

انة بامل ي رور إقرار مع متناقضة ون ت ال ح معرفيا سامحة وم

ال يدغر فلسفة ا تحمل ال اغماتية ال وللمالمح يدغر ل ة الكب

جانبسيما ع ي رور ليحافظ وكذا والزمان الكينونة نصھ بداية

ي  يدغ ال النص إزاء الفكري ستقالل   :يقول. من

Dans cette étude, je m’efforcerai de dégager jusqu’à quel point un 
pragmatiste peut entrer dans le jeu de Heidegger, pour essayer ensuite 
de déterminer le point à partir duquel il lui faut s’en séparer. 20 

واستعار      م استل وال يدغر لـ الذاتية قراءتھ ي رور يصرح

أنھ يرى أنھ بيد ديوي أستاذه من الفلسفية واملواد دوات عض ا ف

النقد من ء و ن خر الفالسفة يدغر قرأ وكما بل قارئ كأي قرأه

ي–العنيف رور يقول   :اعتقاد

Je n’ai aucune raison d’en ressentir de la culpabilité ou de 
l’ingratitude. Heidegger ignore sans scrupule, ou réinterprète 
violemment, un bon nombre de pages de Platon et de Nietzsche tout 
en se présentant lui-même comme quelqu’un qui prête une oreille 
scrupuleusement attentive à la voix de l’Etre, telle qu’on peut 
l’entendre dans leurs mots. 21 

ل     التأو من ي رور موقف باألساس الطرح ذا لذا–يندرج

لية تأو قراءتھ دل–أعت ل املث ء ّ ال وخاصة ل التأو ذا وضمن

الفيلسوف رة ش يول تصنع دي ن سيفر ذلك إ ش  22Séverineكما

Denieul ا فتتان"مقال وورثتھ: أسباب تلقيھ  Les raisons"يدغر،

d’une fascination : Heidegger, sa réception et ses héritiers  مستوحية

روكمور  توم من ا إ23فكر ا م كب جزء عود رتھ ش أن وحيث

متباينة الت تأو من ا م السياسية سيما ال ومواقفھ اره أف خلفتھ ما

البلدان،وأخطاء من ا غ أو ا أمر أو سا فر ذلك ان سواء

ة كب حظوة يدغر ل ا ف انت   .ال
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للنصوص      استعمال أنھ ع ل للتأو ي رور نظر واحدة–لقد ذه و

و إي تو إم ن و نھ ب الفية ا النقاط يح–من ال من أنھ غ

تخلو ال ف انت ما وم ما فلسفي لنص قراءة أية أن ي رور مع القول

ستعمال مغرضة l’usageمن قراءة قراءتھ أو توظيفھ ولكن– بمع

مغرضة غ قراءة توجد قرال كذا ع ض ع من ع كرد -ءة؟

كيليطو الفتاح عبد ما-حسب دف ما، غرض ون ت قراءة ل ،

شاركھ و صاحبھ مع النص نتقاسم ا ق طر وعن ا وكأننا قصد و

أن النص صاحب من د نر وكأننا ذا من وأك بل يكتب مما عضا

خنا، وتار تراثنا ساير ما مع وطموحاتنا، رغباتنا مع يتما ما يكتب

مع يتوافق ما بداخلنامع وجدنا وإال ومشكالتنا كذا–مومنا أو

مشروعي إليجاد س أننا إلينا منيخّيل فيھ ونثق بھ ب ملا ة

  . نصوص

أنھ أعتقد وال الثقافية ية س ال من نوع إ ي رور يحملنا ذا

خاتمة خ ذا سعفھ لم أنھ إ يدغر لدى ا عل ع وإن

ان كما منفلسفتھ جزءا ل ش والزمان الكينونة نصھ بداية

ذلك حداثية عد ما فلسفتھ لبنات من أساسية ولبنة ي رور براغماتية

رأى فلسفتھ ع الغرب خ تار ض تقو إ س الذي يدغر أن

ذا ية ما إ النفاذ بمستطاعھ الذي الوحيد نفسھ املطاف اية

رو  أنكره ما بالتحديد ذا و أسبابالغرب من ان و يدغر ع ي ر

وتماسف ديوي تباعد من فأك أك ي رور اب واق بل ن الفيلسوف

بداية ما بي ة متواز مسافة و بقراءة بدأ الذي و و يدغر بدل

الفلسفي   .مشواره

« Si je préfère Dewey à Heidegger, c’est parce que je suis convaincu 
que Heidegger désirait une chose … qu’il n’a cessé d’avoir sous le 
nez. » 24 
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الوقت و الفلسفي خطابھ ازدواجية يدغر ل أن ذا ع ل

عمل ال يقاه ميتاف الغرب خ تار قراءة انية إم فيھ يرى ان الذي

أيضا الغرب نفد اس التا و ا شروط نفدت اس ا أل ا ض تقو ع

عارضيةإم وليد إال و ما ھ ناظر أمام املاثل ي الغر العالم أن و اناتھ

نفسھ و أنھ غ الوجود لصوت نصات إ بدعوتھ أنھ كما الوجود

خ تار اسم ا املوقف أنھ سوى سماع يرغب لم أنھ علم ان

نھ ن خر الوجھ و يدغر أمل دا در ذلك عن ع وكما  :الوجود

 cet espoir de Heidegger lui-même, sa pensée apparaissent comme un 
événement décisif dans l’histoire  de l’Être.  25                                                                       

فيھ يقول ي رور موقف ص ي بموقف   : وأختم

Les pragmatistes comme Dewey espèrent que les choses puissent bien 
tourner à la fin, mais leur sens de la contingence ne leur permet pas 
d’écrire des récits dramatiques sur quelque escalator que ce soit, qu’il 
monte ou qu’il descende. Ils sont l’illustration d’une vertu que 
Heidegger prêchait, mais qu’il fut lui-même incapable de mettre en 
pratique.26                            

 

الفلسفةب  أستاذ*   قسنطينةقسم ري، م ميد ا عبد جامعة ،2 
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سؤالو يدغر  ع لالنفتاح داثة ا .املستقبلمساءلة  

وي .د الفر ب ب ا   * ع

بما بأ تت أن أّما ، بدي أمر ذا ف مستقبال للفلسفة ون ي أن

ء ا شأ من س ل ذا ف املستقبل عليھ ون الفلسفة. سي مة م

نبوءة دون املستقبل سؤال شراف اس ضمن ارقة ا ا أسئل تطرح أن

انة ك نظ. أو ة ج من املعلم كراس س ل ّل ونفا لو م عتقد .ر

اليومي بفواجع يتصل الفلسفة ن را أن ينفصلو يدغر ال ا سؤال ان

سان مص سؤال زالزل. عن من رض ينقذ فيما الفيلسوف يبحث

نحطاطو الدمار  إ. و الصادمة ا بأسئل الفلسفة نا توج

العال وجودا بھ ون ن د ع و بما الفكر تقوى إ حاضرانصات م

 .مستقبالو 

الواقع قراءة ع الفلسفة نو نقدهو تحّرضنا الرا مغالبة ع

ع. مجاوزتھو  عيقنا ما ل من نتحرر إن إنما إلغاء التجاوز س ل

املستقبل إ وجودناو النظر تأول ة ب يفسد ما ل نخراطومن

املستقبل انطولوجيا ع ا افق ينفتح ة ةتلك. منظور مز

للمستقبل الفلسفة شراف سيانو اس بال نقبل ال أن ا، نداؤ و ذلك

يقي املصو امليتاف سؤال عيق الذي نطولو بالقحط  .ال

ة وج دون املستقبل سؤال وب ،يتجھ س متضرس و ف

اياتو  بال دروب حل أو .م ء، ل سبق ل رماده من تفض ي

بُدّوا ينط ليتوقع ال العتباتجديدا حواف ع امل،فأ دونتتوطنھ خاطر

قيقة ا مالك أنھ سياسيا. إدعاء مشروعا املستقبل سؤال س إنما ،ل
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عد يأت لم زمان سان عليھ ون ي قد ملا ع شر سؤال،و ألنھ

يك  عظمو ال طر ا اء إل غر ا ع بحث ال الضمانات يقدم . ال

يج ما وثر مت سؤال ي،و بإنتظارات ع. شغوف يحرض

الكفاح،التفك إ فيھ نحتاج عالم إ طلبو شدنا دون املقاومة

الكسول  اليومي ،مان مع تام حياد ع ياةو ألنھ ا ات   .إكرا

يطرح الية، ش ذه يةضمن الغر داثة ل التھ تأو يدغر

اءو  ضوء ا أورو مستقبل يقيو رسم امليتاف للعقل . املجاوزة

منجزات نخراط مخاطر إ ا من املص سؤال يدغر يطرح

داثة ا اكتمال عن عب و بما التق الفلسفة. العقل يدغر يحاور

او  أسئل ا. سائل صروح سؤالو يقوض ح سر قصد ا إيقونا فكك

م مستفيدا يقي، امليتاف سيان ال ن غ من شةاملص ني ود ج ن

ألخت يالو جي دم ضل ا أورو ملستقبل شرافھ داثةاس ا ام

و و  العدمية القيمإليقونات  .قداسة

ذا التقنية،" فول "عمق يقا ميتاف تھ س صاغتھو الذي

يديولوجيات ماصراع سؤال العتمةسقط املص ينقذ

سيانو  أدو  ،ال ارثية ة رؤ العالم إاجتاحت وسيادةت الغرب أفول

نحطاط يمنة. عصر مقاومة ع قادرة ا أورو عد الفراغلم

و و الرو ال ستفسارسفالنفوذ و . ة النقد لغة واراعطلت

زمة من ينقذ ما ل تأو العصرو  ،حول وارث إ. من سان تحول

عة خا لة لقدر خاضعة مية ممارسةو التقنيةلسلطة كتلة

 .املعلوماتية

سؤال شد س يقيال ميتاف تالوة بأية باملبادئو ،املستقبل ال

اليومي ا فرض قيقة". ال ا عن بحثنا إليھ ب مانذ إنھ ند، س
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عنھ وتتفرع شياء ي 1"إليھ مص سؤال ونھ إو ل الوثبة ولوجيا طو

الوثبة" املستقبل إال السؤال ذا ون ي ونو ال ي أوال وثبة مثابة

طالق ثرائھ  .2"ع من مستفيدا ول البدء ا يدغر منو عود

نطولوجية الفلسفة. أسئلتھ تنفتح ديد ا الُبُدّوِ ذا عمق ففي

املستقبل ع باتجاهو مجددا دد ا العابرون أو املستقبليون ر ظ

املص  .سؤال

ال عن ية الغر ة التجر اختالف الفكررغم فان ية العر ة تجر

نتع شوي ني يوم إ يحتاج ي تراثھالعر الغرب فكر كيف فيھ لم

مستقبلھ؟و  معالم لرسم تجاوزه يدغر . كيف يوم ا العرب ييحتاج

و  ض التقو نمارس كيف فيھ لنتعلم منو التأو نتحرر كيف

اضر" ا يقا س" ميتاف شراف اس و باتجاه املستقبل شأنؤال تدبر

املجتمعم ا د ش ال نة الرا ة ضار ا التحوالت ضوء ه ص

ي   .العر

الفلسفة -1 مستقبل ان ر املستقبل   .سؤال

السؤال          رجاء إ نا أث حاجة سقراط فصل.علمنا عتبة منھ جعل

سان ن ب إو ووصل الدائم الرحال شده مفتوح لقاء العالم

ا وأفاقمدارات املوصدةلرعب اليات محلقا،. ش السؤال ظل  إن

عين السؤال يحرج بما تيان عن سان لإل ز الفلسفة. ھفال انت

و  سئلة ايات،والدة ال خارج الدوام ع مرفوع ا مستقبل سؤال  ان

يك ةال جو إ ينفذ وال مقصد عن حة ،شف العتبات.املر يتجاوز

ا، يلغ أن ورة دون بص ائنيلتحم و  ال باألصل تذكره البدءزمانية

الكينونة تتوطنھ الذي الدائري  .ول
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تقوى ون ي ا ش اس سؤال بطرح أطروحاتھ ل يدغر يبدأ

ارهأ الناعمة. ف ة باألجو يقبل حةو  ،ال املر ا بجسور تم يتوطن. ال

ينقذ ما سئلة ية، تتولدو رحم املص ار ف ل منھ سئلةالن

أعظم و ما إال تطرح ال السؤال. العظيمة تقوى إحراج يتج

ا إيقونا ض وتقو قيقة للثوابت ال ،ا رجاتوجود أمام املطلقة

الصادمة نتعلم ،الفكر ما عذلك بالفكر نقف ال أن د الع من  ،ھ

وو حال التطابق، خارج باملص نفكر و امشأن ال .التنوعختالف

عند املقاتل يمكث أن و يجب أولالعتبات املعركة اية يصدق أن

املألوف، ع لھ اليوميو انتصار تبديات تطمح" ألن ،ع الذي سان

معرفتھ و إ للعادة خارق سان إ و لليوميالفلسفة    .3"خارق

اجة        ا ع شر خارج السؤال و عمو ،يقيم الرعب مدارات ندرةق

بصاحبھ اليومي ع ،يمكر يتج وال عنھ سأل ما ع يقتصر ال ألنھ

اعتاد ال االسطوح حر و. الناس رادة"ف و ة ر ا قياما. امل قائم

و  عليھتاما أطلقنا ما أساس ع أي ة ر ا من أساس ع حا صر

الوثبة بھ. 4"اسم ي تأ ما مع املستقبل سؤال يتصا ة، ال  جو

فر  اليوميو املستقبل .ضھ خصوم السؤال شرعيتھ ،عاند فرض  و

ضور   ا يقا ميتاف ع الغائبو  ،نطولوجية ضم التباسو ع

نالناعم ح إ الثنائيات يجمع ن ضفت ن ب مقاما س ل و ف نفذ .، ي

ة او ال قاع و .مغامرا اسية رت بذ إي خارجثقافة البقاء طالة

و  يختالف د الضفاف،. ا يطالب إ ال للعبور جسرا س ل ألنھ

إرادة تورطھ وال لمات ال جغرافية ستوعبھ ال م و الشفاء،

بالكمال.العرفان يقبل حةو ال املر ايات ال للفو.ال ء ل ك ي

القناطر،و  مة الكر اره بأ تب وال شياء مع بھ ستقيم ال الندرة
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العتألنھ و و باتيتوطن رابات ا طائرسكن ا ك ي ال الفراغات

وم املف باتجاه يحلق عندما فا   .املن

يقرن الفلسفي طاب ا أزمة املص سؤال أزمة يدغر يرى

ذري  ا السؤال ذا بمستقبل ا يو مستقبل د السؤال. أ فعل س ل

حدثا ا سم ة متم انية إم و إنما اعتباطيا ا سئلةتحولت  .5مل

املص  شان تخص ال إو نطولوجية املستقبل ان تكرسر أسئلة

و  اليومي يقا املستقبلميتاف باتجاه للوثب عائق إ ا ضو تحول تقو

ي الغر اث ال بانجاز" .سلطة إال حقيقتھ الوجود سؤال يبلغ لن

نطولو اث ال ض أن. تقو ع التام الدليل يحصل ض التقو ففي

منھ البد الوجود السؤال،سؤال تكرار ع الكالم مع بھ   6"يتج

تحوال  يدغر املصاحدث سؤال ية ب م ،انطولوجيا ال الذي

ا من العمالقة يقيصراع امليتاف البدء مند انات .ملتفلسفة ر تبقي

ا فاعلي عدم رغم يدغر إ ا غ من اقرب شوي الني السؤال

امليتاف ض شارةو يقياتقو واستعادة التقنية حداثة انجازات مجاوزة

الفن رح من جمالية.". املستقبل وإن ا ر ظا جمالية شھ ني

ا أعماق عمق يقية الذي.7"ميتاف السؤال أن املفارقة فمن

ستعيده الذي ذاتھ السؤال و سيان ال يقيا امليتاف أسقطتھ

الغرب بمص املحدق طر ا ملساءلة اليوم وتفعيل. ،الفلسفة

باملستقبل التفك  . مستطاع

شھ ني سؤال عن يدغري ال السؤال ينفصل ختالف،ال رغم

واملحاجة سؤا . سلوب مسائلةيتجھ إ ما يقيال تفكيكو امليتاف

وإ ا ي املحتوى أب نفاذ لألداةاس ا ،نطولو فاعلي ال واخ

مضاعفة م سا سارع م نحو ع يتكرر يقي ميتاف بدور املحاطة
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ا السؤال إ شد ن بھ ما يحتاجذب مص حول الإلنقاذ ري  .إ

ل" سئلة، ل ب مقرونا بالضرورة السؤال ذا أليذيبقي يمكن ال لك

ش مر علق وان ح م يف أن علسؤال ستوعب ،ل لم إذا

يطلبھ ولم عنھ يبحث لم أي سئلة ل   8"سؤال

م سؤال الغرب ساذجيفكر بأسلوب ه غامضةو ص قة  ،طر

نصات يصعب يقية ميتاف قة طر إ بوضوححولتھ ا شد. إل ا

ثوابت إ الغرب تتجرد"مص أن تلبث ا،ال سؤال ع تنقلب ح

او  سؤال جواب ة"تنصلت .9"ع القار جدرمن" الفلسفة مساءلة

لت وتجا أساسية،تناسيا ،بالسؤال ظة و سان مص أن

ا ووعود ا ود لع وفاء ا أسئل ش مع. ك املص سؤال سؤالتطابق

الذي ي فالطو رح ا عد يقيا نامليتاف ب فيھ اللوغوس"ماسف

سو  سيانو ،10"الف ال الوجود سؤال بداية". أوقع نا أن(...)ب

ب يطرح ولم يحسم لم فقط س ل الوجود مع عن أسلوبالسؤال

سيان ال إ صار إنما ال. 11"جذري املص سؤال أن ندرك أن يجب

ة باألجو تطالھو يقتنع يقيال ميتاف بلبوس سة امللت بمرادفات ،اللغة

املع من ع،فارغة ستقر وال العتبات سكن و واف ا يتوطن و

ايات و ملا .خواتيم إال النداء إ اللغة ستجيب ع عزم ال سان إل

ه مص عمقوحمل من ثق ين الذي املستقبل سؤال ع نفتاح

تلقائيا ة او ثرةأل ،ال ال نا يجن ي نا است سؤال ماو نھ أن إ نا ن

س ل فارغ"نقولھ كالم نحكيھ،مجرد ما م نف نقولھو وإننا أننا ،ما غ

ن نفسھ بھالوقت نفكر ما تفس ع ن عاجز إيضاح ،بقى عن أي

يراهو ال خر      .12"جعل
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سيطا سؤ املستقبل سؤال س ي ،ل مص سؤال يموضعو

تحوالتھ ل ب الغرب خ نافذة،تار قراءة إ اختالإو يحتاج ل تأو

ا من التقليديةيحميھ نطولوجيا أفق ع،سداد ھ مجار فتح و

الغرب فيھ يفكر لم ما نطاق اوما ،اس أورو إليھ شد ت أن يجب

خية التار الزمانية مع. وتنخرط نقدية ة مواج إ السؤال يطلبنا

يقيا الفكر،امليتاف من ومفرغا سا با سؤ يبدو الذي ا سؤال

مصو ،واملع ينقذ ما شارة يحمل للمستقبل ق طر برسم جدير غ

السقوط من معھ. الغرب ونقف السؤال نداء إ ننصت ضدهو أن

بنعٍل  القطعية عٍل ام باألح حتماء د ،دون ع إ بھ ب ن ح

حدث،مستقب ارثةا ال بحتمية القبول عفينا ع را ي     .أورو

محاضرتھ يدغر يقيا"عمل امليتاف إ لم"مدخل ما تال ع

العمدة كتابھ الزمان" يقلھ وعالقتھ "الوجود السؤال طبيعة حول

و  الغرب هبمستقبل سقط.مص ال املثالية سئلة عن التن يجب

ي امليتاف أسوء أو"قياالفكر ن والي انط مع ذلك اعتدنا مثلما

إ يقودنا ما ع وإنما يغل مع إو ح سا السؤال داخل

يقي امليتاف السؤال   .13"مساءلة

سؤال أو الفلسفي للسؤال ساسية الية ش سان مثل

التال من املأساوي املص ينقذ ةو ما او ال يتحقق. السقوط ماال

إال نقاذ سؤال لھ ولوجيا"شرع موضعيتھو "الدزاين" "طو

سان فوحده السؤال، ذا بطرح املخصوص ونھ ل نطولوجية،

نقاذ أسباب يمتلك م. املجاوزةو من سان إنقاذهينقذ ه ص

نو لنفسھ املقاصدو ،لآلخر ل تأو ان إم لھ من القرارو و اتخاذ

ما الوجود" .ينقذإبداع سؤال حاطة إن مرة ل ن السائل نحن
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ما، موجود استخراج وجوده ع من.السائل السؤال ذا طرح إن

ا و ما ذاتھ و ن يتع موجود وجود و ووفقا حيث سٱل لإلس وفقا

نو ،للوجود ب من لھ والذي مرة ل نحن و الذي املوجود ذا

ال ان إم أخرى انيات سميھإم الذي"."دزاين"سؤال و املستقبل إن

للدزاي ذاتھسمح ع نفتاح من تتحققن ما اينات م ست فل ،

اضر عد،ا تتحقق لم املستقبل،ما مؤجلة   .14"تظل

الوجود سؤال عن املص سؤال ينفصل ملاوسرل تناولھ،ال

الغرب أزمة إن،بحث يمكن ما هو مص السقوطينقذ من

ارثة نقاذ ،ال ضفة بمحاولتھ يبلغ أن امل. دون ذه عمالبقيت حاولة

يدغر رأي ع ،متواضعا يحرص ولم يقي ميتاف أفق يفكر بقي

ينقذ ما يمثل الذي ي املص السؤال و الوجود سؤال توجھ.جعل ملا

ينقذ ما إ بالسؤال امل) الوجود(يجل عتبة عند يبلغ،عوأقام لم

د، ير متصلبا ما بقي سؤالھ اياتو محنطاو الن ال بحتمية يموت .مبلال

الفن موت عند خو السؤال التار املطلقو اية الروح تلك،انبالج

أ ال يجلالفجوة ا ف للسؤال .وقعنا ك ي ةلم ر ا من مساحة

املغلقة ات املتا من روج دو ل ا السلب يمنح ورةلم للص منافذا

املص نداء قليطس ا رفع الزمانو ،ال بدي للعود حركة

الوجود. نطولوجيا يتصادق ورة الص السيالنو ففي فجوة العدم

للسؤال واحدا ائن .أمرا ال ن ب قليطس عمقو يجمع الصائر

املص ايات،سؤال بال يقبل ال تمية الذي م. ا س ل ل عطىفال

الوجود، أبدا، صميم إ ركة ا تدخل إن املستقبل ما غدو ح

حقيقيا الدائم،و مؤسسا املص وموطن للوجود دا فقذا " فر

و  مضاءة، شياء يجعل سانالذي أمام مفتوحا أفقا  15."العالم
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يدغر و "حرص الدزاينع" الزمانالوجود عالقة تفعيل

ان لطرحباإلم ن، غ من الوجود ح سر نطولو ختالف مية أ

املوجود مع يدغر"املطابقة سّنھ الذي نطولو ختالف أمر ذلك

امليتاف مجاوزة دث إجرائية منذو ،يقاتقنية فكره الوجود"شغل

ةو "الزمانو  خ مؤلفاتھ تمامھ ا ألنزاد عد"، ختالف م ف

انفتاحا نكشافعمقھ فجوة الوجودو ع ولوجيا طو تحديد ع

عود التفك من أخر لبدء للفكراستعدادا سؤ مقامھ إ بالوجود

للنداءو  وجب. 16"إنصاتا يقي امليتاف سيان ال من الوجود ر تحر فقبل

عتبھ ع مجراه يفتح اال ش اس طرحھ و السؤال يضع من ر تحر

املست،املص أفق  .قبلوع

املص انقاذ سؤال يكن سؤ "الزمانو الوجود"لم

تطرقھ"متواضعا خالل الفكر قبقي طر السؤال ذا ل

يقيا عدس.17"امليتاف يدغر الوجودحمساءلة"املنعطف" تأنف قيقة

و و  أصلھ عند نطولوالوقوف ظة .فصلھ ال صل إنقاذ يمثل

املص  سؤال لتفعيل إحتفاءساسية أك مستقبل ع افقھ وفتح

الوجود الال.بمسالة تفكر سب مفكر-أن ل ا و فيھ

السؤال أصالة مرو الستعادة يحسم الذي الفكر يمر"  .تقوي عندما

قيقة ا إ ا وم املنفتحة ة ر ا إ كتوافق قيقة ا مع من

راو اختفاء وتثو ا إت يؤدي الذي يقياللسؤال امليتاف   .18"مجاوزة

سيان عظم طر ا الوجود سيان طر ا س ل

نحو عطاف إن يدغر يدرك لذلك وجوده، انھ سان

ينقد ما والبحث املص سؤال إ ادي ال املنعطف و الوجود

وع ة او ال حافة ع فالوقوف سالم اس دون طر ا من سان

قاع ومشارف قرار ينقذ"بال ما نحو عطاف  .19"ا
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داثة-2 ا التقنيةو سؤال يقا ميتاف   إكمال

داثة ا إنجازات يةو برغم الرفا مجتمع التقنية،تحقق عصر

مثل"  ا يح ي ال انيات م مية أل سان من ة مطلو تظل ال

التكيف ي،ذا سا الوجود ع مؤثرة انيات يمنحنا. 20"إم

م لف مغايرة نظر ة وج ي’’ يدغر ورو يمر. ’’اليوم رأيھ فالغرب

صادمة طروبأزمة با بأ ي ع مر ع" إن. وضع س ل أجل

يرام السو ،ما مواصلة إ ه س نجاح يقود إو ،أن التقنية عمد أن

رض من سان اقتالع د التقنيةبالغت. 21"اجتثاثھو مز حداثة

هاست مص أمر ل تجا ع سان نةو ،ناس طمأن إ نكفاء

أن س تضار اجيدية ال املغامرة إ يتطلع أن دون ية، طولوجيةوا

و  حتمال ع أشواقھ. املفاجأةمفتوحة فجوة  عطلت ،نفتاحإ

و  شياء فتنة ار،وسقط ش إ"عد غواية تحول ماّدةأن م أ

ديث ا التق طاب ا ا عل يقوم  .22"أولية

املستقبل دروب ين بما لالحتفاء موضوعا ه مص عد يقف.لم

داثة ا من مسافة ع ا ،يدغر يلغ أن دون ا ع اينفصل يواج ،

ضو بالنقد عنو التقو ا آتيةخرج ظة ب ا ليصل ا ظةذا ،

الذ زف الصل عي انفتح إذا إال وي"ستقيم املا املستقبل

الر . 23"سا التقنية تائج ب خذ اإن بحلو ا نقبل أن ع ال يبة

ا سانومر حياة ع عة املر ا وطأ من عدل أن ست،، ل ارثة فال

اضر ا املستقبل،ذا عظم طر ا ما،إنما ضوء

تطورا من التقنية ده ش حقيقس تخفي قد الوجودت عن سان ة

بدو  قرر "،إ أنو أين القادمة العصور ل الطبيعة ع أن كتب

ديثة ا ياء الف ا أقام ال الطبيعة   .   24"تضل
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يدغر السوداء"يرى مص" الغابة عن قاتمة الغرب صورة

الذري  العصر ا س ال ة النوو التجارب عد ي التقنية"انتو ،ورو

الفع ا حدو و مدا. 25"وراء التقنية يقا ميتاف اكتمال سدادرات ا

نقاذ شاملمسالك نووي بدمار ا أورو تتفاجأ أن يدغر يخ ،

ل وقوعھ أخرى،يحتمل مّرة طأ ا يتكرر قد من"ظة، بل

أسوأ طر يقي ت. تصور االصدمة م شفاء وال صادمة ألبقى ا،

املستقبل من    .26"مقبلة

و  التقنية ن ب يدغر يفصل غفلةاال ففي يقا، مليتاف

شاء درب"،ن التقنية رت يقا ظ او امليتاف لتحوال إن. 27"مصاحبة

و  يقا امليتاف ض اتقو مؤسسا تفكيك يتطلب ا ل،مجاوز الن

يمنة امل و رادات يقا، امليتاف لھ شرعت ما انتاج رؤا وقعتھ ما

للعالم ر ،املدمرة ا أعظم اللعل ة النوو ا و "ؤ العصر تجعلھسم

ا ذر و 28"عصرا لألرض سانمدمرا باإل ا بوجودهو فات فقد. عابثا

تھ حر ينقذو الغرب ما حول نطولوجية أسئلتھ ت. عطلت أج

قسرا نكشاف ع كشفية. الطبيعة أداة إ سان تحول

الطاللمخ الرخيصة،زون السلع من سلعة العمليةوإ اندمج ،

صار ح ولية" نتاجية نتاج صور من    . 29"صورة

التقنية ما سؤال تحاشت داثة ا أن يدغر سعت. ؟يرى

بداع مستطاع نفاذ اس املستو إ مساءلتھ  ماطلتو ،قبلعطيل

للمص ددة امل القوى من الفكر . التحرر نداء السؤالو يصبح تقوى

ع التطو يمنة ة ملواج ما م ابو أمرا غ يحيط فراغ الذي الرو

ا و فرضت. بأورو يمنة ال إرادة حياةالتقنية ع الطغيان سلطة

ى الك ايات ال عصر امال عصرا وسمت الصقيع، من أبرد أصبحت

املنح ستخدام ا فجر انجازاتال العظم ي،رف سا العقل
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بالطاقة" يتم العال خ التار من عصرا أن القول ع فماذا

ة؟   .30"الذر

نوو  عصر سط طر ا س مدمرل ما٬ي غياب طر ا

القيو ،ينقذه الوازع القةو إنحالل ا الروحية القوى . تال

قيما التقنية سانفرضت مستقبل مع تتعارض رضمع"و ،مادية

ميال ا مقامھ البدء منذ ن. 31"انت ب ديولو التحالف حول

السياسية ن للتقنيةو املؤسست موظف إ سان ة أصبح،العسكر

والسؤال تام دائرة خارج شطبة الغرب ما. مص للغرب يبق لم

ن منيقدمھ ه مص التقنية" إلنقاذ و "جنون عقالنية، سار إب من

اي اق إخ حولو صعب املتمركزة ا دائر الذاتية"فتح يقا ال،"ميتاف

النووي العصر يمنة مع ا حضور الطاقةو  "،عرفت ت ش ات

و  املتحدة الواليات خارج ة املراقبةالبلالنوو ع عصيا ليفة ا دان

دولةو  أي قبل من فيھ      .32"التحكم

ستفسار  قوى تضاعفت عالو لقد ستحواذ قصد

لألرض الطا ال: املخزون عالمية املرحلة سان ل وتحو

التقنية ا ي أفرز حاسو برنامج من،رقو إ جذوره رض"يقتلع

ا إل مشدودا ان سا إن33"الذي اميالد ف ع ،ن ال

املص سؤال تمام عطلت ال يقا امليتاف أن. "مجاوزة علينا

التقنية ية ما عن جديد من ساءل ا،ن ي ما قلناه ملا تبعا ألنھ

ماينقذو يتجذر    .34"نمو

و  داثة ا انجازات يدغر ينفي يةال رفا من التقنية منحتھ ما

سان غياب،لإل أزر ا يحمل ينقذ،لكنھ املستقبلو ما إ شد "،ما

سان يمنح الذي ق الطر عاملياغياب يدغر 35"سالما نكر ي    لم
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ا ي ما التفك إ س التقنية، ا حقق ال وللنتائج ،لعصره،

م ض عصروتقو تبديات قراءة وإ عظم، طر ا حمالة ا يقي يتاف

و يقيفول امليتاف دث با منھ،حتماء التنصل منو دون روب  ال

س. منجزاتھ رب" فل أن عليھممكنا القفز بمجرد عصره من  .36"املرء

التقنية ية ما م الك،و تف ال ال الص ا ة ج من ا منو تملك

طر ا ال النجاة ة أن . ج يدغر مؤجليدرك أمر ا ع ستغناء

و مستحيلو  إنما و ، ا، ي ما ع يتعرف أن الفكر ااجب أقنع كشف

اس"بما رت ذا ل الصادمة جديد،و . 37"الذبذبة إلصباح يد تم

فيھو  يصبح بمستقبل ذاتھفأل ملك هو سان غ ملك س أن. "ل

الوجود كنھ جديد من سان ھو يمتلك ك و  .38"متلك

ة الذر القنبلة إ سان يحتاج الفضاءو ال ساح اك إ

ملستطاعو  تصر ت قيمية س مقاي إ يحتاج رض، ع السيطرة

فواجعمقامتجذرهو ،وجوده من وتحرره ، نطولو ة"ھ اطور إم

ضاري "التقنية ا نحطاط من القصوى الدرجة سان ا ف بلغ ، .

عظم طر ا مشارف املص ،ع سؤال مساءلةتوارى عطلت و

و  ااملستقبل، أمد طال أزمة عد ي ورو الغرب عليھ ون سي قد،ما

ا غياب مستقبال تنفرج املص ال يئة ب اصة ا خية التار لفاعلية

ناو "  إعدادهو  املستقبل أن ال وم(....) ا و املقبل، سوأ و

سة اليا تدم شأنھ من او نووي ة وج الرحلة. 39"لعالمغي ،آخر

دف ال فيھ غيب ول مج ملص سلما مس الغرب ملنقطع و يقف

ةو باملستقبل ر ا فيھ ما" ،تفتقد بقدر إال حرا سان يصبح ال

املص ميدان مندرجا ون  .40"ي
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و  واستفسارا قدرا التقنية إامثلت الغرب ة رؤ تحديد

وشياء املص، ينقذ ما غنم عن املستقبلو ،البحث منافذ . فتح

التمادي من الغرب إنقاذ ألجل املستقبل، سؤال يدغر يطرح

مخ كإغفال النووي العصر ر اطر تحر والجل دمارا، عظم و عنفا

ي ال س املجتمع ثقافة اشعتھ الذي سيان ال فائض من سان

سائل امل الفكر ع وفرضتھ ، سان." الراسما الفع الواقع يضع

ا عصر متمثلة التقنية، بخطر دد م ملص درامية ة مواج امام

   41."النووي

قياميلم يار ا ومن صادم، دمار من ينقذ ما اليوم يوجد عد

نطولو القحط طر. فرضھ ا درأ و ينقذ من ا الغرب يحتاج

الثوابت وفقدان ذري ا السؤال غياب يدغر. عظم، " يلفت

للتقنية اطئ ا ستعمال ا ا اورو باه ا42"ان محاور يرى ،

ا ي ما الومسائلة ش اس ففي ، املص انقاذ ق لطر سليما رسما

فيھ يفكر لم ما التفك فاعلية ستعيد ان للفكر يمكن ا سؤال

خيارات امام يضعنا ي مص كخيار املستقبل سؤال طرح و عد،

متعددة انيات وام ة عملھ" كث نقدر ان ودون ن، الفكر، ذا عمل

الفكر تفس ع ميتھ ا ظ رون جو مع التكيف اتجاه ي سا

ديثة ا   43."التقنية

ا السالك ق الطر دروب يدغر ض سا"ست دث ا

بالسؤال دير التقنية. 44"ا خطر ومدى سيانھ جسامة ندرك ان

الفاجعة ا بزالزل والتفك ا مسائل ن. وعدم ع و و التقنية الغرب تمثل

للمص ديدا عظم طر ةا ر ل سادة. " وسلبا نصبح ان د نر

باالنفالت اك ددت لما احا ا اك ذه السيادة ارادة تصرح ا عل
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سان مراقبة التقنية45"من مص يجلع ان املستقبل سؤال ان بام

وجود ع التق السطو ان ن تب ان عد سان بمص متصال

مي سطو و العالم ومستقبلھ داثةسان ا فرضتھ يقي . تاف

ستحيل طاملا مؤجال املص سؤال ظل و ولة مج نفراج فجوة تبقى

ا وان ية، املص سئلة لطرح عطيل فذلك يقي، للميتاف كالتنكر

املستقبل شراف اس يل تم. "مدمر با قرار و يقي امليتاف اية

بالبدء شرا اس ار ي46"واستذ يا ما والن و، يقا امليتاف عد

الطينة من ما وكأ ا ارتدادا يقاوم السؤال يظل ا، عي يقا امليتاف

خفاقات و نتصارات نفسھ املص ما ول ا   .ذا

ين ما دماران من املص التقنية"قذ ع" جنون د والع العزم و

ينقذ ما يرقد ية املا ففي ا، واستفسار ا سؤ ،مساءل ينقذ الفما

عظيما شأنا التقنية رفعتھ الذي طر ا و ينقذ. املص ما ينمو

يبحث ان الغرب ع ع، املر طر ا نوابت و ي، ار ال العصر ال د

وجوده شرف اليھ عيد ما عن التقنية ينقذ. خطر ما يتوطن

عالقتھ مستقبل يخص فيما التفك ع سان يحرض وما طر ا

سك لعبوديةباالرض ضوع ا او نتظار يمل ان دون وسكينة، نا

ل يباغثنا قد املرجأ، والتاجيل ختفاء متضرس ينقذ ما اليوم،

مستقب وزمانھ انطولو امره الن طر،"ظة، ا د شا اننا

ينقذ ما ندرك دة املشا ذه   .47"و

ما عن يكشف ان يرفض مستقبل املص سؤال ينخرط

مفاجآتيح من وعليھ. ملھ ينقذ، ما عاين وال زمة حل الغرب يبلغ ال

ظّل ا، وصدم قدومھ فجئية من س يح وان نتظار يبقى " ان

الكية س ھ والتمو خفاء وأساليب ال ادوات يج.  48"يمنة
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وارث ال وقوع ملنع ، والرق النووي ا عصر التقنية يدغر

عظمواستف طر ا الغرب. حال ع ا، وقيم ا مؤسسا ا سائل

انات ور يتوافق بما ه مص سؤال يحسم وان قراره يأخذ ان

نجاح بمدى ومتصلة الدوام ع مؤجلة انات ر تبقى ال املستقبل،

ا ومجاوز التقنية يقا ميتاف اء   .ا

ددا م املتعددة نقاذ محاوالت رغم الغرب وجودهيظل

صراع تمامات ا خارج املستقبل سؤال بقي ان عد ه، مص مطعونا

ا اورو تبقى ا، وخطا الرسمية املؤسسة وقرارات ديولوجيات

مجاوزة عن ديث فا الضمانة، تحدد لم طاملا ارثية، ال العاصفة

طر ا لدرء افية ضمانة س ل النووي العصر اية و يقا امليتاف

ةعظم، اطور ام عطلتھ الذي نطولو القحط واخصاب

الضمانة"العوملة، ذه ة الستمرار الشروط تتوفر لم عود. 49"طاملا

وا النووي، العصر عد ما مرحلة ات اكرا ا الضمانات فقدان

وشرسا مقنعا ا وج يصبح معولم، ونيا عصرا عنونت ال املعلوماتية

الغرب مص ع خطرا ااعظم اورو مستقبل ع سدادا ا وأك ،

املعلوماتية" وراء متخفيا العلة مبدأ بقي ان  .50"عد

الفكر-3 تقوى ينقذو  السؤال ما ان  :ر

اليومي مجاوزة أن يدغر نو عتقد ر املص ات ع ع التغلب

و ة الفكر الينابيع إ الرجوع" .العودة إ ن مضطر نصبح

ذه اللبدايات العالمات خالل من ة الفكر ة االتجر نفكر الزلنا

ذا يومنا يقا. 51"إ امليتاف تناستھ ما جاع الس وثبة إ ا أورو تحتاج

نكشاف، التفك و فجوة امتحان سئلة،و إ طرح كما" إتقان



45 
 

إليھفكر  دف ما و بالسؤال ق اليوم52"غر الغرب يحتاجھ ما ،ألن

ماو " مجددا عد التفك يفكرفيھ  53."لم

ق باإلغر الوصل س ل التذكر، بة للفكر ول الصباح يمنحنا

املستقبل من ي يأ الذي ي آال تقوى و ،إنما أصو بدء إ عودة

فول  ظلمة من ا أورو مص إنقاذ سؤال ينقذ. حامال ما سؤال  يبدأ

شداد صل باال النبع إ و مو بما ،حضارةو لغةو شعبا،الوطن

للكيان، منو تأصيال العالم مص يح الذي نطولو بالبدو إيمانا

دمار، وي "ل ج نحو ع الغرب التفك يجب ال أنھ أي،غ

املشرق  مقابل مغيب او فحسب،كمغرب كإحالة، أيضا إ،وال

ا تار ،أورو صعيد ع فيھ التفك ن يتع العالم،بل منو خ إنطالقا

صل   54."قرابة

ا إحراجات إ ينقذ ما التفك أعمال ماشدنا حول لسؤال

ا تفك ون ي أن و ،يجب بالفكر السؤال ط ر وإن بالسؤال، الفكر

يح يدغاري ع عشر أشرعتھ مد و السابقة، إخفاقاتھ من الفكر رر

و  ون املستقبل ي أن يجب بما فكر. التوقع ثمة طاملا السؤال يطرح

؟. جذري  باملستقبل نفكراليوم ان ع وماذا ؟ التفك ع   فماذا

نصھ بالفكر السؤال لعالقة ما ف يدغر الذي" يمنحنا ما

ا؟ تفك سميھ ان نخراط."يمكن ة ج ع السؤال إ التفك يدعو

التف ألن منھ، ينال ان دون وإحداثھ بالسؤالتبدياتھ ك

ا تخط يصعب عتبة و بل حادثة، مسألة س ل نفكر. املستقبل أن

فحسب سأل أن س و ،ل واب ا عاند أن تجاوزهإنما دد ن . ال

الال عن شارة يدغر يراه ي مص سؤال ع التفك مفكر-ينفتح

اليومفيھ فيھ نفكر أن يجب فما كيفسل"و،، بھ سأل الذي وب
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السؤالنص قيوغ إغر كذلك و سلوب ذا طرحھ55"،

  .ممارستھو 

ي، الغر الفكر معضلة فيھ"تلك يفكر لم إليھ يطمح فما

سئلة.56"عد م كأ التفك ما سؤال ا أورو بمستقبل التفك يبدأ

املتضرسة الدروب مغالق ح سر الوعرةو ل الشعاب ات متا . فتح

القد التفك إمتحانيمنحنا ع مقاصدالنداء"رة الفكر يمنح الذي

و  فيھالسؤال، نفكر لم ما استدعاء أسلوب التفك. 57"بھ نمتحن أن

ذاكرتنا ندرب أن و و سيان، ال من ينقد ما تذكر منع يحرر ما

يقي امليتاف دعلمنا.التع الع بة و التفك ان يقبلالسؤال ال ،

بھ يفكر املنالو فيھو أن لة س حة مر إجابة أو موضوعا ون ي أن. أن

بھ" نتعلم ينال الذي سئلةسلوب نصوغ كيف ،"58.  

اليومعلمنا نفكر كيف يدغاري ال نمتحنو .؟الدرس كيف

و  نا املستقبلتفك سؤال ع لإلنفتاح اسئلتنا نفكر. نصوغ ان

العتبات إ السؤال نوجھ ان و سإو باملستقبل تضار السكن

و  املحدبة ذاتھالفكر ن سؤ . املقعرة ولوجيحملنا إ املستقبل ال

و  شدناالعتبات، ال ى الك ات املرو سلطة كسر بدون إ ماض إ

ع"  .زمانية ال و ف اث لل الفع للتملك املمكن ل الش و ذلك

اث إك عدم أو ماال إ كذلكو ،إطالقا ع ال انالكنھ ذو أو إبتعادا

 . 59"املا

د بوجودنا السؤال و يذكرنا السعيدة، ة جو يمنحنا أن أنون

م شةنف ني ا إل نظر كما ياة مغامرة: ا ياة وعرةو ا مخاطرة

و و الوصلعتبة ، املص سؤال مع أنالفصل دون املستقبل أفق مع

ع الوقا من ننال أو ينقذ، ما مع يالعظنبلغ حد سؤال ألنھ ،
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ءمحايثو  ل ء ي و ف تھو ، أجو يل ء، ل ل تجا

او  يحتو تجاوز اال العالمفظ ذاكرة إنھ يقبلو ، ال مستقبلھ،

عتباتھ إ سلل ي بمن أو ب بالغر أو يھ مفاجأتھو بالش ع   .تلصص

نرتق لم ألننا الكفاية، فيھ بما باملستقبل التفك نمنح لم إإننا

ما يفكر أن سان لإل سمح الذي املفكر الفكر جغرافية تحديد

يطل. ينقذ الذي فيھفالعصر نفكر أن اليوميو ،بنا من نحرره فتحو ،أن

عيقنا الذي ذاتھ و املستقبل ع املغلقة مانوافذه التفك ع

التفك"رغم،ينقذ إ أك يدفع العصر خاللھ،أن نفكر لم بمالكننا

عد شد 60. "يكفي البؤرة القتحام عداد السؤال لنا س. توترا يأ ل

املوجود الفكر إعمال و أن،التفك حدثبل تلقي إ س

ذري  ا من ،السؤال املص إلنقاذ افيا س ل باملوجود تمام ألن

السقوط ة ارثة. او ال من الغرب ينقذ إال" ما إلينا ي يأ كسؤالال

للتفك موضوعا ون ي أن  .61"ستحق

، باملص تفكر جديداو أن مطلبا س ل املستقبل سؤال نطرح أن

ي الفكرالغر القدماء،ع مو طلبھ فكر إليھ مو شدوا بأسئل . عاندوه

تكن املستقبلذلم سؤال عن جابة ع قادرة املحاوالت لم،ه إننا

يكفي بما الفكر . نفكر يمنحنا الالو عطاءاتھلم خروج بنا مفكر-لم

اب ن عن صل،فيھ التفك إ مدخال نجد لم درجة إن". إ

بھ اص ا العنصر داخل الكفاية فيھ بما يتحرك ال الن،فكرنا نظرا،

عنا ب ين فيھ التفك يجب    62."ما

يد نطولوجيةيمنح ة ولو التفك إ. غر املستقبل يحتاج

ينق بما نا تفك ة ج تفصل ال العوائق م ة ذف ال" وج التقنية

لھتت نج مستقبل إ عمق.63"جھ يدغر الصراعيبحث ذا
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الص ا ن ب الكو العشقي سؤالو نقاذوال سرح ما عن طر ا

امل ع نفتاح إ و . ستقبلاملص ي الغر اضر ا يخ  أخطاره،ال

ي ار ال شارةإنما أو إنذار دون يأت لم ما يتوطن التفك. ما يحتاج

و إ غ، أسسو التعإ من ده ع تحفظ فولو ،ئلة مشقة من

سيقع بما انة ك أو نبوءة  دون

و  املستقبل سؤال يدغر يخلصيطرح أن للغرب يمكن كيف

ايات ال جنون من ه أسئلة .مص م ستل أن ي الغر الفكر ع إن

القادمو ،عصرال الزمان بق س دونو أن جديد بُدّو ينخرط أن

، و بالينابيع املتصل املص زمان عن إ"سالخ ن مضطر نصبح

الزلنا ال العالمات خالل من ة الفكر ة التجر ذه لبدايات الرجوع

ذا يومنا إ ا اث. 64"نفكر بال حتماء الوراء إ القفز ع ،ال

ينعطف أآل الفكر شأن فمن املستقبل، إ الوثب القفز ل إالس

و  منبعھ من غرف الذي هبالفكر مص ذات إ البحث. ؤول يحتاج

املص  ينقذ صلو ما ع طالل إ املستقبل شراف وصلو اس

ل. النبع س البدء إ يجري فالعودة ما م سيحدثو ف ما باق اس

الالو  فيھ-استجالء املستقبلمفكر أفق بھ ستج شأن.الذي من إن

حق مستقبل ل ل اسم ا البدء ل ش أن خ التار إ .أصيلو العودة

خية التار حداث أن يدغر الوثبة"عتقد دائما ثق تن العظ

السؤال وجود داخل أو السؤال نفسھ،داخل ع منفتح و يتأمل،و

الفكر إثراء قصد   65 ."ذاتھ

و  املستقبل ي ورو الغرب يحتاجھ عد،ما فيھ يفكر لم ما

ذري أو ا ساس و بما عنھ وت اناتاملس ر ع لالنفتاح

و حيائيةاملستقبل، نخراط دون املص ينفذ ما بقرار خذ
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ال خانية للمستقبل"التار دائم خيةللصلو تدم التار ة

بأيقوناتھأن. 66"باملص ك الت أو ساخھ است دون ول البدء نصادق

أوثانھو  املساءلة،عبادة ول و ألجل النبع مع وار تبللھ،ا أن قبل

ا بر يقا سياو امليتاف ورتھ ص سؤال. اغمد الغرب يفكر أن

الفكر  ،املستقبل يأ ي أن البدءو و يتوطن نتظار ففي تظر،

ديد فماألنھ،ا الدوام، ع لالنتظار سان يجند مفا بُدّو

النبوءات تحملھ أن يجب ال ي ذلك" سيأ وقت ن يح نوعو .؟ فم أي

؟ و الوقت حساب.  من ل عن يمتنع أن فيھ الشأن أمر ذاك

بو  انتظار و ،ن لوقت  .   67"ميقاتو إنھ

واملستقبليون   -4 املص إ :سؤال شعرا ديدالعبور ا   .البُدّو

أسئلتھ تفعيل ع التفك وحث الفكر تجديد إ يدغر س

ا جذور من يقا امليتاف اقتالع استحالة أدرك أن عد اناتھ ر ج . وتتو

ما الغرب بھ ستعيد انطولوجيا ونداء فا شر استحقاقا اللغة يرى

صوتھ ا مجددا نصات و ، املص سؤال ا ينفذ وما خرسينقذ،

و نابيعھ ب الوصل ا التفك التفك. "وتوجيھ مسالة ان

لصوتھ واستجابة الوجود لنداء انصات انصات،    .68"مسالة

اللغة لت الوجود"ش ت ا" ب واستعاد عليا مقاما يدغر ا رفع

صوب وللتوجھ القول لتحقيق ا ر الوجود، اسئلة لطرح

غ. اللوغوس اللغة ا لعاد من قوى اللغة رأيھ، ا، و ل قية ر

املص د ع ع ولالنفتاح التفك ع ض للتحر عديماللغات عمق

كالمھ سمع ال تماسك. "الن او شابك الوجود باتجاه السؤال يبقى

اللغة حول السؤال مع لنا سبة من. 69"بال ا ر وتحر اللغة يل تأ ففي

وس يقا ميتاف الوراء،مقوالت ا ب ي ان الغرب ان بام املنطق لطان
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منقذ و ا اورو بمستقبل التفك يجعل ما جديد من يفكر وان

ارثة ال من حقيقة" .املص يحفظ قوال لمة ال تض ذلك بموجب

لھو الوجود موطن   .70"اللغة

فكر اض واست ي ورو املص ع مجاوزة ان يدغر عتقد

املستقبل فيماسؤال املفكر الشعر وا للعالم فنية ة رؤ ا يحتاج

سؤال. ينقذ ب ان عد شعري سؤال و املستقبل سؤال ان

الوجود سؤال يبلغھ. الفلسفة ال عشاق صراع والفكر الشعر ن فب

سيان. صنوان ال وف من الشعر دوحة الوجود يتحرر

ا ع البديل ون ي ان دون يقي ال. امليتاف الذيففكر الفكر و شعر

املص ينقذ ما املستقبل سؤال يتحمل. يرفعھ لم اذا فنا الفن ون ي ال

ب و الوجود حقيقة يحفظ عاملھ املص ينقذ ما اقامة اوزارا

مسك االكينونة تفزع قدسيا ومفزعا سكنھ، و"،نا و الشاعر ألن

العالم شف ون ،يك ال خلق يزامن ان لو كما انأو،فإنھ كما

لق ا فيھ تم الذي ول لليوم القول،معاصرا يمكن أخرى قة طر و

الع شكيل عيد عظيم شاعر ل نفي،المأن تھ رؤ يتو ألنھ

الزمنو  خو إقصاء   .71"التار

و بما الشعر ا يدغر لشعب" عود سمح الذي عظم الفن

خ التار الدخول مع(...) من ق غر ذاابدع وا وادر وس وم

م وجود حاضرة اللغة انت حيث انطالق-الفّن بمثابة ناك

يتجاوز. 72"الوجود يقا، امليتاف نصب من الشعر لغة سان يتحرر

حميمية اك بأسلوب املستقبل باتجاه اليومي اللغة. ثرثرة تمنح

يجمع ملا استجابة ده، ع حدثية بھ و تقواه الفكر ة الشعريالشعر

املستقبل سؤال ع انفساحا ما،بالفكري إ ية مص ة وج ھ وتوج
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الذي. ينقذ امع ا ك املش و املفكر فيھ فكر و الشاعر يقولھ فما

ي غر مص ل بتأو اصة ا ات املرو ى ك ملعاينة ة املتا من ينقذ

خطار حولھ واحاطت وارث ال بھ الشاعر " .حدقت يقولھ راملفكو فما

التطابق ملبدإ خاضعا س ل أن،معا يمكن نفسھولكن ال يقوال

مختلفة الفكر بكيفيات ن ب وة ال ون ت عندما إال ي يأ ال ذا و ،

جلّيةو  عميقةو الشعر   .73"جد

الفن املستقبل) الشعر(يصبح سؤال بھ يتعلق الذي خ . املالذ

ا ملص ومخلص ا ألورو مخلص ا ن ولدرل شعره. يتحول يحمل

ينقذ ما بت يقا ميتاف من الص ا الذي. سؤال ام ل ان بل

نطولوجية تھ رؤ يدغر وفيھ بھ يجد.  حفظ ن ولدرل شعر ففي

داثة ا يقا ميتاف ضد ا رفع ال راتھ م من. يدغر الشاعر وحده

الف العمل من يجعل الذي نطولو يار ا ولوجيا"يملك " طو

انمل دون املستقبل ا وتتجھ صل من بع ت الوجود، سؤال وضعة

سيان ال ع تحيلھ او املستقبل" .تلغيھ شاعر ن ولدرل يدغر ،إعت

ف عمل إ القصيدة يحول كيف اب،عرف فراغ حلو يمأل

ة ل   .74"محل

ا شد امل املستقبل سؤال مضاءة ع التقو التفك يتقوم

من صمت ا تنفذا عمق الشعر لغة ا حتاج و ختالف، حضرة

فألن. ينقذ ، الف العمل الوجود حقيقة عن يدغر يتحدث ملا

يتحقق ان ودون ا شعر يتحقق ال ا ع،حدو مؤجل ا تحقق الن

مستقبال، سيح ال ا ودر الوجود" الدوام شعر و اللغة عمل

وال اصالة وك يزال ال شعرا، باعتباره لھ الفن يفكر الذي فكر

الفلسفة ا قھ طر   .75"نفسھ
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ن، ولدرل امة شعراء وا شعري يوم ا الغرب يحتاج

ة او ال غواية السقوط من ه مص واملفكر. ينقذون الشاعر يلتقي

املص ان ر وحول بداع ارض ع يقفان كة، مش مائدة حول

املستقبلو  من . سؤال لينقذ نكشف و سيحدث يقيفما امليتاف بالل

ر  يظ قةال بطر مام ا شدنا الذي فكرالشاعر و الشعر، لغة

الذي الشعر ت ب املنقذ بحدوث الشعراء" سمح ينظر. 76"يحرسھ

إلعمال الفكر بھ يحت فنيا وعمال ا شعر قصيدا اللغة ا يدغر

فيھتفك  يتصا حديثا، ارا إظ املنفتح ار وإظ أسئلتھ وإلعالء ه

ا فجر نخراط و اللغة إ نصات فبقدر ه، مص مع سان

سؤال متصل مستقبليا شأنا الوجود اصباح يم ما بقدر الشعري

ون ي بھ ما وجود العتيق تھ ب يقيم ة، الشعر اللغة مقام و املص

وجودا ماسان حول اسئلتھ سؤال يتحفز ا صم ومن العالم،

سؤال عن الوجود سؤال ينفصل ال ة، او ال جسر لعبور ل ؤ و ينقذ

مستقبل عليھ ون سي بما ن متصل ن سؤال ما ال ي الغر املص

باللغة سان   .عالقتھ

امانة الشعراء حمل و وللشعر، للفكر املص سؤال يدغر يرفع

م وم يرى نقاذ وال سمع ال الذي املنقذ الصوت ذلك ا نصات . ة

لمنا تت ال اللغة لم، نت ال الننا اصغاء، دون لم ال ستقيم ال

ا خطرا" بوصف عظم املص" النعمة وع الوجود ا. ع فجو

سؤال مقام ع املستقبل اصباح يفتح ما قيم و ينقذ ما سؤال يتوطم

ار" .املص إظ رة ظا ذاتھو ،اللغة مع يتماثل ما اللغةو،كشف

ي التلقا باإلنقشاع يمتاز بأسلوب وجوده عن ر يظ ما   .77"يكشف
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يولد ا د وع اللغة ب و سان" املستقبليون "من ر ظ و

من سان ا و يقي، امليتاف ن امل خارج من سائال وم مفكرا ديد ا

املتفوق " طينة شو " الن نوتالني الك رسالة يتحمل ان دون ي

ال الذي املستقبل مفازات إال سكن وال الزمان يتكرر ال الوضيع،

العابرون إال اليھ وا. ع اخر اصباح إ العبور ان يدغر عتقد

املستقبليون، م وحد ينة، مغامرة او ال س امرا س ل املستقبل

القفز ع قتدار وتقوى د الع اب العابرونا م املقام . فجوة

الفكر ب اص م غيا ففي الشعراء، من الندرة ذه ا الغرب يحتاج

وحول ، املص سؤال اسقط انطولو بقحط ي يقا" ورو ميتاف

ضور  املستقبل" ا دروب ين ال عائق القفر " .ا زمن عن الشاعر ع

الليو  الزمن ذا املص الشاعر ضياع وحده املقدس، يقول ،من

لھ ن ب ما الوسيط وحده س،العالمو ألنھ و ة ل قداسة يتأول

و  النداءاملقدس عن للغةو جيب الرس ر و ا عن اب ا   .78"رفع

انقاذ يحتاج زمان ل و صدفة، املنقذون الشعراء ي يأ ال

املفا م وقدوم م مجي اسباب يئة ا نحدار من وتوفاملص

ومن النافذ، الفكر ضفة ا نفذ املس الفكر ضفة من م عبور عوامل

املستقب البدو ذاكرة ا سيان ال ه. مرا غ دون الشاعر يحمل

ا ّ امل ع ن العابر ض تحر اسم ا املستقبل سؤال مشقة

م يا ولت حدودا، م وألسئل اية، م لعبور يضعوا ان دون مام

يلتيھ يتلقى" .الس شاعرا ن ولدرل يدغر ر ليظ ق سلھو ال

شعبھالكالم لغة إ الكالم ذا يدخل الشاع. ، تحتيمكث ر

و  ق ال ية، ل ةالعواصف ل لغة ما أنو الرعد الشاعر ع

ذه إحتجابيجابھ غ من و ،اللغة ا موجديتلقا مجاال ا ل ف

  .79"الشعب
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نيدخل ولدرل انتخب ي، ملا الشعر مع تأو حوار يدغر

وجعل الشعر دمة الفكر طوع مة، و الوطن ومنقذ الشعراء، شاعر

ا وتجديد أسئلتھ وتلميع الفكر وعاء الشعر ة. من رؤ إشعاره حملت

اية بال تقنية ات متا الضياع من ا أورو مص إلنقاذ . مستقبلية

ن ولدرل ماتفرد فجوتھ من ينكشف مستقبل إ النافذة تة برؤ

وطن والتوطن العالم، إقامتھ استعادة من سان لإل سمح و ينقذ

يشم شود أ مقامھ الراين"و" جرمانيا" خ يدغر"ر ه عت ،

ديد" ا م"أو" الوطن جديد" رض مع ا رحم من يولد الذي

للم فا طر أفقا منح و الشعر. ستقبلللمقدس، ية ما ن ولدرل شعرن

حقل وا الغرب، فيھ يفكر لم فيما للتفك خصب مجال إ وحولھ

انيات لإلم يوولود سيأ وما املص سؤال املتصلة عاد. نتظارات

عند التفك فيھ بلغ الذي ول البّدو قول ونھ ل الشعر إ يدغر

كم ا ولدت ن ول عظيما، شأنا ق اغر فإ وائل، الشعراء مع ة

ا أسئل وتفعيل ا، قول تجديد ع ن قادر جدد شعراء إ تحتاج

ا أورو فيھ ع جديد إصباح إ يقي امليتاف ا بد من ا روج وا

ذاتية خيارات من ا مستقبل ينقذ ما وتنخرط ا عظيم ا جنون سن

داثة   . ا

للمق استعادة الشعري يدغر الغرب. دسيرى منھ م ستل

العالم ا لھ(ر و سان والسماء، بما) رض عالقتھ وطد و

ة ل عودة نا مق أض املص سؤال الن املقصود"،ينقذ، فاإللھ

املص عودة إلھ يبعث. 80"و ح املسي لھ غيب أن الغرب ع

املقدس تفعيل انھ إم و شعري الھ و عد، يأت لم الذي املنقذ لھ

يطرح لم يدغر ان وان يقي، امليتاف الصقيع من الروح ر وتحر

مباشرا سؤ الروح؟ ما املقدس. سؤال يحضر الغياب ففي
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س ل ل فا نقاذ الھ ليؤوب عودةالشعري إنما لھ عودة

مر  ع لالنفتاح ي الغر املص يحتاجھ الذي جديدةاملقدس حلة

عد يأت لم أخرى . "زمان خ تار بداية املقدس الزمان قدوم يؤسس

بالنداءو  قدومھ مقوال ي سيأ ما يصبح   81"معھ

س-5 والتفك املستقبلالعرب و : ؤال اضر ا متطلباتإحراجات

ضة   .ال

سئلة طرح ع حصيفا ا ومتدر ئا، جر مفكر يدغر ستد

تراثھ الغرب فكر كيف منھ نتعلم أن املتون، قداسة ومجاوزة

مستقبلھ معالم لرسم تجاوزه يدغري.وكيف يوم إ العرب يحتاج

من منھ ضور "نتحرر ا يقا الفاجع"ميتاف املص لشأن تدبرا ،

ا فرض انات ور صادمة، تحوالت ظل املستقبل لسؤال واستدعاء

متحول  ي عر س. واقع ل العرب مص ينقذ ما ا يدغر نفكر ان

كيف نتعلم أن إنما ن، للمعلم وطاعة تقليدا وال ابا نفكراغ

الال السؤال و عنھ وت سيان، ،مفكر-املس ال جذوف طوتھ الذي

من التحرر ا ادئ ال يط ا و الثقافية صوصية ا ام فاح

حملھ ما ن ع وتلك يقا، امليتاف واختام املقدس وسلطة اث ال قداسة

علمنا ان بل وضده، معھ ون ن ان دون مفكرا منھ ونطلبھ يدغر

اثاملعلم ال قضايا ة معا ع نتدرب وكيف السؤال نطرح كيف

فكر بما حتماء او التقليد سقط ان دون ايقوناتھ ض وتقو

  .فيھ

إ وء ال دون نتعلم أن و يا عر املستقبل سؤال نطرح ان

وكيف ية العر الذات يقا ميتاف نقوض كيف املعلم كراس حلول

يؤ  بما ا سلطا خارج وننفكر ن مستقبل ع ننفتح ما و الكيان، صل
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واملمكن ان م عالم وجودا الغاءه،. فيھ اث لل املجاوزة ع ال

محتواه نفذ اس أن عد بناءه وإعادة دمھ إ املستقبل يدعونا . إنما

ة ب سان ع وافسد زمة وعمق ي العر الفكر ق ار حمل رب

يدغ يراه ذلك ورغم ياة، عنھا لالستغناء ان إم ال حمال ال" .ر كما

،ع ع فع ٌ وو ال النبذ ّ ح    .82"لغاءال

سؤال م يحّرض شؤو تدبر ع العرب و،املص الفرد وان

مع، ا صيغة فردا سان شعر أن ينقذ، ملا السؤال موضوع

املص تأوي ال الدار سكن و العام، الشأن بإدارة مع وتجمعوانھ

وسكينة سكنا ميع ء" ا ل بع ي منھ ا، وغاي شياء ل علة انھ

عود يحتاجھ. 83"واليھ ما و ه وتفك الفرد ة حر د الع فأخذ

الذات و و باملستقبل انطولوجيا املتصل الزمان لالنخراط العرب

وم ينقذ، ما للتفك مدعاة فذلك ا، غ ا وع دون ا سألةلذا

قت ازمة من روج با ل ما عن واستفسار وار ا لتقوى

قرونا وامتدت        . أجياال

العرب –شدنا وا–نحن وار ا بالغة إ املستقبل سؤال

ا مسارب وإبداع ك املش شكيل املشاركة مية ةا ج ع لتواصل

وار"وع. ختالف وا واملسائلة السؤال قوامقاعدة والتجارب،

السؤال و وار للذات. 84"ا شة معا وار ا عففي وانفتاح ولألخر

التطرف. املستقبل بذ و العنف يل جذري سؤال ا وار ا يتحول

اب ر خطر تخطى سان. و مستقبل دد بات القرن"الذي بدأ

اب ر حول بأسئلتھ أو العشرون الذين شر ال بمقتلة ملواانت

اب ر ة محار يل ؟85"س املستقبل العرب يفكر ان ع فماذا

؟ املص ينقذ بما ض ي مشروع م مستقبل يحمل   وان
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يفكروا لم العرب إن ع ينقذ ال متجذر،ما غ م تفك ان

و املص و سؤال نحتاجھ ما املستقبل، جيال تحتاجھ ما

الذي الفكر سلوب وتقوى السؤال د ع النقدو يمنحنا ظلت. إمارة

ا تجار اثية ال املتون ع ي العر العقل ا مارس ال النقدية التجارب

النصوص ل تأو القراءات وتوسيع سئلة توليد عطلت متواضعة،

وذلك املع النقدي" ونيل طاب ا ايد امل الدي ضور ا ب س

منذ غب لم رالذي عصرالتنو وح لة باملع مرورا ق،   .86"غر

دون املستقبل عليھ ون سي ملا أسئلة إ ي العر التفك يتحول

حداثة رشد وابن ي الفرا فيھ صاغ الذي ول البُدّوا عن نقطاع

س تقد ة ج من ال واملجاوزة، ختالف ة ج من ن املسلم العرب

صولية ة و العطا.ال توطن منإن حرمتھ قد العرب العقل لة

للعالم التار نتاج نخراط ومن الّنص ولذة السؤال ة . ب

املطب ن ع و و والتنوع، ختالف رفض بالنماذج، العقل تحصن

ي ورو الغرب تھ او وقع الذي يقي العقل.  امليتاف يتعلمھ لم ما

فكر  فمازال واملجاوزة، النقد و ي ةالعر تور ده ج عتمل نا

رسطية الشفاء–املقوالت ا اسئل من ينال أن دون .الرشدية

صو ال وال يديولو الصراع تجاوز ينقذ ما سؤال يمنحنا

وتجديده اث ال ضد"قراءة صالة و ة و ال عن مستميت مدافع ن ب

الثقا وامل ة ور و ب ا،التغر عن مدافع ن ضّدو داثة

نحطاط و رالعقائدي والت السلفي وص   . 87"الن

ضة نا نقدية مؤسسات ع م ض مشروع العرب ن ي لم

تباع سلطة من ينقذ بما ومتصلة املص سؤال الجل،باتجاه

ديد، ا القرن تطأ ان القدامنا سمح مبدعة ية عر حداثة استحقاق
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سؤال تتجاوز العر " وان تأخر م؟ملاذا غ وتقدم ضة".ب ال تحتاج

ومية املف ا عد تجديد إ القادمة ية او العر يحدد"إبداع ساعةأن

تھو السؤال و و مناس دهظروفھ يلھو شروطھو مشا و 88"مجا تثق أن،

ا قرن بأسئل عن تناسل الذي القرن ذا العرب عليھ ون سي ما حول

ال" أجل من انق تلكو 89"الذي ةمن ر ا سؤال سئلة،

العلم بأسباب خذ و خر م وف الدولة ونظام والديمقراطية والعدالة

نا مق املستقبل سؤال ون ي وان سان"والتكنولوجيا كرامة ام باح

التطور ع املتعدد انياتھ وإم سان بفكر ة كب ثقة وع

بداع   .90"و

ديمقرا إ العرب مستقبل يحتاج العوملةال ا تفرض وافدة طية

غرافية ا دود ا مساحة ع ة حر وا القوة، ون. بذراع ي ال ان

وارث وال املفاجأة التحوالت ظل الالمرئية للتوقيعات صفقة العرب

احداث ت بي املدمرة باالنفجارات ونة امل ى ما11الك تم س

ديد ا القرن عليھ ون ينغتون. سي نبوءة حضاريتحولت صراع ا

منھ التخلص وجب ابيا ار املسلم ي العر واصبح الشرق. " ودي

مكة ع ة نوو قنبلة يلقي والغرب باالرض س بار شر. سوي ي الشرق

ع ا برش يرد والغرب يد، ال بواسطة ثة ب ا مرة ا جرثومة

مال وا الناس ع فيق املبيدات، يرش كما ية العر راء   91"ال

ديدال  ا سان اضر، يتجذر ا يقا إ"ميتاف نفتقر فنحن

اضر ا اليومي،92"مقاومة يتوطن ش"الذي وال خاص،يرتبط ل

سط و و ،بما ومتكرر ب قدومھ،93 "اعتياديورت مؤجل سؤال و ،

من اك العدالة ا عد،يحتاج يأت لم الذي الفرد بناء إ يحتاج

ا ومن سامح نال ون ي من و ف الديمقراطية، من أعظم ة ر
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ملا القدوم تأخر بان يؤمن املفاجأة، يمتحن التأجيل، يدرك ناك، و

اضر ا تدبر من س ل حضاري. ينقذ مشروع العرب ينخرط ان

التفك تقوى تحمل ع اللغة يروض الذي للسؤال ب الو فيھ ون ي

د للع ل التأو ال" واختالف نوللذاكرة نا املستقبل  .94"تحمل

  

 ب صفاقسأستاذ س،جامعة  تو
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يدغر   واملنعطف مارتن

الشعر ع نفتاح إ نية يقا ميتاف من   .أو

 محمد   كرد

 

يد -1  :تم
ن ب شفاتمن انأغوصال مك و يدغر، فكر ة تجر عماق

بداللة ينفتح ال الفكر بداللةذا ل ش ي و وإنما خاص، فاق،آافق

من السادسة الفقرة عنھ اعلنت ما ان و ذلك ع د والشا

والزمان(( خ))  Être et temps الوجود تار ض تقو ان ا فحوا ان ال

من إال اكتمالھ يرى لم نجاز تتطلب مة م الكالسكية نطولوجيا

قبضة جديد، من نطولوجيا خ تار ع القبض خالل

ع وألدل ا، ذا ع تنقلب ت فت ما مينوطيقية، فينومينولوجية

ن داللت ن ب التمي عن اسفرت قد والزمان للوجود ي قراء ان من ذلك

طرف من ن محددت الكالسيكيةغ نطولوجيا أن و ذاتھ، يدغر

ية يدغ ال املدونة ُوجدت يقا تجاوز1927كميتاف بمع

ذلك عن يدغر اعلن أن منذ ذا و خ، تار حيث من يقا امليتاف

نية تحليلية ن ب املنتظم وار ى) Dasein(ا الك الفلسفية ساق و

م ر ولكن يقا؛ امليتاف خ التار د تؤ ة را ية كبد إليھ خلصنا ما ا

خرى تلوى الواحدة وليفيناس وليوتار وغادام دا در جاك نصوص

نطولوجية ا بنا تفكيك بداللة يقا امليتاف ع يدغر قبض أن و

نقد وأمر واد اع وذاك جديد، من استمالكما بإعادة إال يكن لم

ي أن لوال ي يدغ ال الفكر فتحھتلقاه خالل من فكره اسعف دغر
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الذي ذاك ول بالبدء الوصل ظة تتحقق فيھ آخر بدء ع

يدغر لھ وجد ناف است رب ن، سقراطيي القبل املفكرون استأنفھ

ة الشعر ا ي ما قيقة ا لقول اللغة خالل من امل ال ح سر ال

ا( ، ل املقدس، الفن، الفكر، البدو، د، الع يا، لصمت،لي

ا...)نصات ع وندافع ا نا نت أن سنحاول ال الفرضية وتلك ،

ذا خالل من لغة)البحث(بقوة انحباس أرى ال ألن الوجود((،

باالنطولوجيا)) والزمان ق سُي عارا أو عيبا يقا امليتاف منظومة داخل

مضادة يقا ميتاف س تأس إ رجعة غ من العودة ية يدغ ألنال ،

عن رضاه عدم بمدى تام و ع ان والزمان((يدغر )) الوجود

وغامضة، ة ومضطر مشوشة ا بأ تلك تحليالتھ يصف ما غالبا حيث

ي الثا يدغر بأن ضنا اف ذلك املنعطف(وألجل و)  Le tournantعد

ا ال انت ال تلك ل التأو ات متا عن عيدا ول، يدغر مخلص

وليفيناسنقاد وليوتار ماس و دا در من   .يدغر

للتفك -2 جديد أساس إ   تداء

والعدم  - أ  الوجود
سؤال ع قائمة ا، خ تار خالل ومن الفلسفة، ظلت لقد

لط ا وقع يدغر، يؤكد ساؤل، ال ذا ممارسة أثناء لكن الوجود،

ولم ما، بي التمي ع قادرة الفلسفة عد فلم واملوجود، الوجود ن ب

نطولو الفرق فكرت أن ا ل La différence ontologiqueيحصل

ف ما، بي نظراملمكن عن غاب يقا((قد أفالطون)) امليتاف من ابتداء

شھ ني إ نطولو"ووصوال ن"الفارق ب سا التمي أي ،

وحده املوجود عقل لصا واملوجود،   .الوجود

ور ظ يمثل ما إ الوجود عن سؤالھ ي الغر الفكر توجھ لقد

وحضوره، ا،الوجود مسار كشفتھ ما خالل من ذا و الفلسفة إن
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يقا ميتاف قبلMétaphysiqueالتار املوجود سؤال تضع ما بقدر

تحصر أي املوجود، وجود ية ما تبحث ما قدر و الوجود، سؤال

ية املا سؤال ا م ائن(م ال ية ه) ما عت و التمثل، عالم خالل من

نا ومن ضور، ا ة ج الفلسفةمن اية عن يدغر حديث م نف

يقي امليتاف ا مشروع تمام   . وعن

يدغر ا يتصور كما واملوجود الوجود ن ب للعالقة بتأملنا

ن ب عالقة من أفالطون تصوره ما ن و ا بي القائم شابھ ال نالحظ

و" يدوس"املثال و املوجود و س ل فالوجود املختلفة؛ وتجلياتھ

ب موجودا س املوجودل يمنح ما إنھ فحسب، نور و بل املوجودات ن

ور الظ يمكنھ ال املوجود أن نقول آخر بتعب أو موجوديتھ؛

النور ذا بفضل إال نكشاف ا)) الوجود((و و م ال يجعلھ الذي

والتج ب الالت إ ب الت مجال من ينقلھ   .أي

أن عتقد أفالطون ان عنينفصل)) يدوس((وإذا

خالف وع يدغر، فإن سماوي، عالم يقوم و و املوجودات،

املوجود داخل ا و م نفسھ و يظل الوجود أن ع يؤكد ذلك،

با، مت ون ي للموجود وإنارتھ كشفھ و ف كشفھ، ع عمل الذي

ينكشف وال ناك. يكشف بل واملوجود، الوجود ن ب انفصال فال

م بي تجمع ة ضرور واحدةرابطة ة و   .ا

فالطونية ظة بال
ً
بدءا الكالسيكية يقا امليتاف ملت أ لقد

ف الوجود، عن لم تت ال يقا امليتاف ذه أن ع ال ذا الفرق؛ ذا

واملوجود الوجود ن ب تخلط قيقة ا ا لك بھ، إال تم ال ا أ . تد

فقد الوجود أما املوجودية، حول فقط سأل ا سيانإ ال سقط

L'oublieالتفك عن غائب إنھ ، .  
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نطولوجيا تجھ وس الوجود، مرتبة إ العدم يدغر يرفع

سؤال أصبح لقد العدم؛ حقيقة عن مساءلة طرح إ لذلك تبعا

محاضرتھ يدغر يؤكد يقيا؛ ميتاف اال إش ما((العدم

يقا؟ تناو )) امليتاف العل البحث ز وع ف الوجود، سؤال ل

إ ئھ وتجز تقطيعھ ع ليعمل ذاتھ، املوجود صوب دائما يتجھ

بحاث تقدمھ ما ظل بالعالم سان فعالقة وحدات، مجموع

ه، غ ء ال فقط، باملوجود سان عالقة عن عب العلمية

امل فخارج ا، غ تقبل ال ال الوحيدة قيقة ا املوجود الليبقى وجود

العدم عن ساؤل ل بالتا ون وسي إذن، العدم و ء، أي يوجد

علمية نظر ة وج من مرفوضا قد1 أمرا العدم وم مف ون ل ذا و ،

قبضة من يفلت و ف التا و لھ، وجود ال بما املنظور ذا ارتبط

العدم، لسؤال يؤسس أن يمكن ال فاملنطق املنطقي، عده العقل

خ عذا يتأسس أن يجب ة((الذي عليھ)) تجر ة((سابقة تجر

العدم عن نصھ))أساسية ما يدغر يقول العلم: "، يرفضھ أمر العدم

الص ا للسل ونا م بوصفھ بعده س إن(...) ، Le pur négatifو

العدم عن ئا ش عرف أن د ير ال التصور. العلم و مر اية ذا و

و  املح للعدمالعل   .2"م

يدغر يطرح العدم ية ما عن مغايراللبحث قا لمطر قا طر ،

واملنطق العقل مبادئ يتجاوز ق طر قبل، من فيھ التفك يتم

أن عت والذي ل ك يقي امليتاف الطرح يتجاوز كما ا، عل املتعارف

ء ال حضور توقع يح ي مما ينطلق أن لھ ب ي ما مسألة البحث

نب الالالذي و العدم أن عت الذي ذلك أو عنھ، أي-حث موجود

من إال إذن العدم عن ساؤل ال يمكن فال صورة؛ إ تفتقر ال املادة

أساسيةخالل ة أنتجر يمكن وكيف ذلك؟ مع فما العدم، عن
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حاالت ناك ل و العدم؟ عن التناول–نكشف عن عيدة ون ت

ي-العق أن سان لإل ا ف العدم؟يمكن حضرة   ون

فيھ ون ن ا مسل الوجدانية النفسية حاالتنا نجد أن يمكن

و املسلك ذا العدم، العدم،)) القلق((حضرة عن يكشف الذي

من)) القلق(( قلقا ون ي ن، مع ء ع خاللھ من نقف ال الذي و

ال-ال وع ذا-ء و ، بالتا ن مع غ موضوع ع قائم و ف ء،

وم ملف عامة بصفة الوجودية عطيھ الذي املع وقد))القلق((و ؛

أسلوب أنھ ن و نطولوجية، القلق داللة عن بالبحث يدغر قام

نية الوجود،Daseinلوجود مع عن بالسؤال عالقتھ بحث ثم ،

يدغر ذا"يقول التقينا قد ون ن القلق ساسية ة التجر ذه و

دوث نيةا فيھ تتحقق الوجود3"الذي شرط العدم ان نا ومن ،

التحقق قبل ان باإلم يتصل و فيما يدغر   . عند

عميقة كثغرة نطولو معناه يجد لآلنية كصفة القلق إّن

الوجود حقيقة م للكشف-لف قا طر يدغر منھ جعل فقد العالم،

العدم ية ما يدغر؛عن القلق"يقول ألنو القول، علينا يرتج

عبارة ل و جانب، ل من القلق وحاصرنا انزلق، قد بأسره املوجود

نحاول أننا ق ا من وإذا حضرتھ، تصمت الوجود، بفعل تنطق

الصمت فراغ نم أن القلق حصر بنا يص ن ح حيان، من كث

حضور ع د شا غ أيضا ذلك س فل نھ، عوا ع نلقيھ بقول

ية.  4"لعدما ملا ا شاف اك نية أساس و ة الرؤ ذه وفق فالقلق

إ بالرجوع ممكنا العدم حقيقة حول ساؤل ال ون ي ذا و الوجود،

أو منھ نقلق ن مع ء طنا تر ال حالة و تابنا، ت ال القلق حالة

العدم، من بالضبط وإنما ذاك، أو ء ال ذا من نقلق ال حيث ازاءه،

لآلنية،إ مـمكنة أنطولوجيا أساسا ل ش ال الصفة و العدم لقدن
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محل نطولو القلق أفكر((حل ي)) نا ار الدي فالالكوجيتو ،

وضع إ القلق، خالل ومن نية، تصل خالصة، كمقولة لألنا وجود

الوجود انفتاح بإدراك ا ل سمح ب. أونطولو الس ذلك، من م نف

الشعرجعلالذي إ عود حقيقةيدغر لقول خصب كمجال

ن، مع بموضوع يرتبط ال قلق و و أيضا، قلق يوجد الشعر الوجود؛

صورتھ يحدد ال ء ة مجا من تولد الذي القلق لق، ل مرافق قلق

قيقة، ا و املقدس؛ من وف ا يوجد الشاعر قلق لھ، سبة بال

لق ا قلق من الشاعر ي عا يفتحعندما ذاتھ، ينقذ بفضلھ فإنھ ،

ي سا للوجود انية كإم الذات إ بالعودة ا   .در

بوصفھ الوجود ع انفتاح ل أساس املوجودات ال اع يبقى

بواسطتھ الذي ق الطر إ نصل أن يمكن الوضع ذا ففي العدم، و

للتفك جديد أساس إ تدي أن   .يمكن

م إال يحدث ال العدم ئاإّن ش س ل و إذ ذاتھ، أجل ن

بالضبط و بل إليھ، سب ين الذي املوجود و س ول موجودا،

من موجودا بوصفھ املوجود عن الكشف من يمكن الذي ساس

، نطولو ساس و فالعدم ا، ذا نية كينونة عن السؤال أجل

أن نقول آخر بتعب أو نية، خاللھ من ر تظ الذي التج العدمأي

مر حقيقة و واملعينة املوجودة شياء ل عن اختالفھ و

قالوجود طر عن إال الوجود مسألة عند نقف أن يمكن فال ذاتھ،

واحد ء عن عب والوجود فالعدم أوال، العدم مسألة ة   .مواج

مسألة عة ملتا يدغر لنا رسمھ الذي ق الطر ون ي نا من

البع ل عيد ونالوجود سي نا ومن منطقي، عل تناول أي عن د

الوجود، حقيقة عن لإلفصاح لم الت ق ا العام، معناه للشعر،
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اص" ا السؤال ميدان النحو ذا ع العقل قدرة تحطمت وإذا

داخل املنطق حكم مص يتقرر أيضا ذا ف والوجود، بالعدم

تتحلل ا نفس املنطق فكرة الن أشدالفلسفة، ساؤل ا يث دوامة

بد5"أصالة ال لھ كموضوع الوجود ناول ي الذي السؤال فالتفك ،

من نالمس أو كمعطى القلق بالعدم الشعور ة تجر من يبدأ أن

ال وجودية مقولة املع ذا العدم ون وسي الوجود، عمق خاللھ

العدم فالتفك واملنطق، العلم يم بمفا ا ل نظرعالقة سيؤدي

يجد تفك ل أن ذلك يقا، امليتاف عن املنطق بعاد اس إ يدغر

و س ل العدم ان فإذا ما، ء تفك و املنطق أساسھ

وإال ومنطقيا علميا املسألة ذه تناول املمكن من ون ي فلن املوجود

التناقض   .وقعنا

لوجود أسا ون م إذن العدم من يدغر املوجوديجعل

أو( الزائف الوجود مقابل صيل الوجود و أو شري ال املوجود

ما املضاد)ا سم ا خ تار طوال يقا امليتاف متھ ف كما س ول ،

للموجود سبة بال ن املتع   .وغ

والعدم الوجود ون يدغر اعتقاد ذكره سبق عما تب ي

واحد، ء ل ا"تمثيل أن ق ا من ان بماوإذا الوجود عن ساؤل ل

ت تث العدم لة مش فإن يقا، للميتاف الشامل السؤال و وجود و

ع ترغمنا ا أ حيث من ا، ل يقا بامليتاف تحيط طبيعة من ا أ

مسألة ر تقر إ تدفعنا ا أ حيث من أي السلب أصل لة مش ة مواج

يقا امليتاف ميدان للمنطق الشرعية   .6"السيادة
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يوجد   - ب املوجود ترك أو كعطاء   :الوجود

ي الثا يدغر إليھ يدعو ما املنعطف(إن مرحلة قبال) عد و

ع يؤكد و ف باملوجود، ذلك رتباط دون الوجود التفك ع

ع قتصار و من أي عن التخ صغاءضرورة و فقط ،السمع

الر  يمكن ا، ذا املسألة ذه ارتباط يدغرو محاضرة إ جوع

والوجود(( الوجود)) Temps et Être  الزمان يحدد نجده حيث ،

ك ب إال صيل معناه حضور أي يحصل ولن حضورا، باعتباره

وسيغيب ضور، ا صول با لھ والسماح بطواعية يتج الوجود

التف تم مما انطالقا فيھ نفكر أن حاولنا نحن إن ضور ا ذا كعنا

بوصف ا خ تار طوال يقا امليتاف قدمتھ ما خالل من ن د فيھ

الصلة يقطع أن عليھ أصيل تفك ل ف املوجود، من انطالقا الوجود

باعتباره الوجود إ ينظر أن أو للوجود، كأساس املوجود بالتفك

تمثلھ–وجودا ع قادرة ون ت ال للذات مقابال وجود أي ناك

  .عكموضو 

ي سا الفكر تفتحھ سيجد ة الرؤ ذه ل تبعا والوجود

فيھ، نفكر بأن قابال ون سي التا و يقال، ألن قابال ون ي ما بوصفھ

من أصبح حيث اليونان، عند ي الغر الفكر فجر منذ ذلك حدث وقد

صول ا ذا اعت وقد بالفكر، طھ بر الوجود عن التعب املكن

ة كث وإرادةحاالت ر وجو تارة ومثاال فكرة ي سا الفكر خ تار

أخرى  تارة قوة ارادة أو روح ارادة أو حب ارادة أو عقل ارادة ،..سواء

التق لھ ش اليوم أوجھ ضور ا ذا بلغ   .وقد

إ العودة ضرورة إ يدغر ا إل يدعو ال ي املعا ذه ش

قبل املا ن الفكر-امل ر تحر غية ان بم مية باأل مر ذا و سقراطي،

خطر أك أن ذلك للغة، يقي امليتاف ستعمال و يم املفا قبضة من



71 
 

للغة املنطقي ستعمال ذا و الوجود اب ا إ حتما يؤدي

امل ورو الظ و الوجود س فل ر، والظا يم املفا ن ب بالتا طابقة

إ يدغر عود ولذلك املوجود؛ و إنما ر يظ ما إن ذاتھ، حد

أمثال من وائل الفالسفة مارسھ كما ي الغر للفكر و البدايات

اقليط و يد يتم..بارمي ولم الوجود، التفك تم ظة ال ذه ؛

باعتبارهالتف الوجود املجال–ك ذا يدغر د ش س و ناك،

الوجود، عن يد بارمي قالھ وجود"بما مر حقيقة يقول"يوجد ،

م: "يدغر معرف من انطالقا س الف ية ما إدراك ق غر يبدأ لم

ة تجر ع ناد باالس ذلك، من العكس ع وإنما الطبيعة، ر بظوا

شعر  للوجودأساسية ة وفكر   . 7"ة

فكروا وائل الفالسفة بأن القول إ يدغر مع سنصل

مقابال باعتباره أي موجود، و كما وجوده يفكروا أن دون الوجود

وتصورات يم مفا بھ مساك و حصره يمكن بالذكر. للذات وجدير

التعب كعطاء((أن ع )) الوجود قدرة سان من لـــيتطلب صغاء

الوجود(( انكشافا))نداء بوصفھ الوجود ة تجر تتحقق لم وإذا ،

ء ال ع ننفتح لن فإننا يتخذ. وعطاء، يدغر عند الوجود وعطاء

الوجود؛ إرساالت و أو املرَسل الوجود و فالوجود رسال، صورة

يمكننا فإنھ حضورا، بوصفھ أي الداللة ذه الوجود إ نظرنا فإذا

مأن نف أن يمكن نا ومن للوجود، إرسال ا أ ع العطاء سمة م نف

حقيقة لقول كمجال الشعر إ عود يدغر جعل الذي ب الس

ألن ذلك لمة((الوجود مع)) ال ع دالة ون ت الشاعري ا معنا

تبعا لألشياء سمح فضاء لنا وتفتح السماء ق تخ ال نارة نارة،

و  بالظ الذلك حقيق ع   .ر
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تأملھ يمكن الفكر، لصا متخفيا با مت ظل ما املقابل و

ما ذا و الزمان خالل من اب اق وتحديده صول با لھ والسماح

املحاضرة عنوان عليھ والوجود((يدل لية))الزمان باالبتعاد لكن ،

اضر ا ع د بوصفھ الزمان لمة ل ع الشا م الف كما)ن(ع ،

أو فالطونية، الفلسفة تصوره كما يقي امليتاف الزمان ع ض ع

الزمان سؤال يحدد ارت؛ دي فلسفة يتج كما ند ال الزمان

مع سؤال يصبح ما فبقدر اضر؛ ا و س ل والزمان الوجود، سؤال

أونطولوجيا سؤ ا(الوجود انا إم تحقيق إ نية بتوجيھ

وامل ل) مكنةاملتوقعة يتحدد والزمان الوجود إّن نية، زمانية تتحدد

وال ي، زما بأنھ الوجود عن يقال أْن ع ال ذا أّن بيد باألخر، ما م

موجودا ئا ش س ل يدغر حسب الزمان ألّن موجود؛ بأنھ الزمان عن

ي، سا الوجود مع ي يأ إنھ بل الطبيعة، شياء وجود نحو ع

ي مكذا تف نطولوجيا أخذت لقد بوجود؛ تحدد قد الزمان ون

موجودا ئا ش نية ون ت ولن نية، زمانية من انطالقا الزمانية

الـــ حرف فان ذا زمان، ا ذا حد وإنما ق"  و"الزمان، ي الذي

بالزمان والوجود((الوجود ة)) الزمان املركز لة املش ذاتھ 8يخفي
.  

ضو  ماا بوصفھ لنا يتج بالزمان املرتبط صيل معناه ر

نا يدغر ش و بنا؛ لتقاء و منا بالقرب لإلقامة شر ال نحن نا يأت

ــ ــ ــ بالـ املقصود مھ)) نحن((أن و ضور ا ذا قب ي سان ا ل و نا

العالقة عن يدغر رسمھ الذي الوصل ذا غياب و مجيئھ، أمر

ب ي مختفياال عنا با مت الوجود بقى س الوجود مع ا نقيم أن

سقط ل صيلة يتھ ما سان سيفقد ذلك و ذاتھ، ع ومنغلقا

م والف الوجود حدوث ستحيل من ال ذا غياب و زائف، وجود

الذي ف والز شيؤ ال زمان و العالم زمان إّن العالم، ع نفتاح و
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و  املوجود غمرة ايحيط زما أي ا، أصالتـ نية بموجبھ تفقد الذي

ي الزما التحليل ألّن وذلك ومثول، وحصول وتج انفتـاح اص ا

العالم لزمان حسابا يحسب مادام تام غ يظل ون. 9لآلنية سن ذلك و

ا، خ تار خالل من يقا امليتاف قالتھ ملا اعتبار دون التفك إ بحاجة

تھ تر إ الفكر الشعري صلية،برد القول مع جديد من ليتعانق

يؤسس م ف ل أيضا نتجاوز وأن الوجود، حقيقة قيقة ا لقول

املقياس و املنطق ون ي ال بحيث فقط، وحده العقل ع الفكر

حقيقة ل ل   .الوحيد

اتمة-3   :ا

فنيا شغاال ا يكن لم لنا ن تب وكما بالشعر يدغر شغال ا إن

ان وإنما بمسألةمحضا، يدغر تمام ا مس مركزي سؤال يندرج

الشعر سؤال ون سي الفلسفة، اية عن حديثھ ظل الفكر ية ما

يمكن وال فكرالوجود، فرضھ انطولوجيا سؤ يدغر فكر مارسھ كما

خالصا تيقيا است سؤ اعتباره حوال من حال   .بأي

مقار م امل مر أن القول يمكن نا الشعرومن مسألة ة

ل ع ممارستھ تم قد ا جذر نقدا أن و يدغر عند والوجود

ال تقول فلسفة ناك وأن ا، برم ية الغر يقا وامليتاف داثة ا ات بدا

املة، ا الكالسيكية يقا امليتاف ات متا ل ضد كشعار الرفض ب وت

تخلص قد بالفعل ون ي يدغر بأن القول ذا ع ل منولكن

إعادة و الكالسيكسة الوجود يقا مليتاف نقده يكن ألم يقا؟ امليتاف

؟ جديدة يقا ميتاف   بناء

تتطلب ا أل البتة، ال س أمر ست ل السؤال ذا عن جابة إن

وإن ح بأنھ ن نب أن يكفي ولذلك طالع، و د وا الوقت من الكث
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و  ت لن ا فإ جديدة يقا ميتاف ناك مثلانت وإدعائية وثوقية ن

موثوقية ل عن ئا بر الوجود يدغر فكر لقد الكالسيكية، يقا امليتاف

أن يمكن الذي الدرس بأن القول يمكن ولذا وناجزة زة جا ية قي و

املسألة باب ع وقوفھ و للوجود مھ ف يدغر لنا علمھ

العر  نحن مادمنا ولكن ذري، ا والنقد العميقة نؤسسالفلسفية ب

بأننا ما يوما نقول أن يمكن ل ف الوجود نفكر وال الوجود حول خطابا

ي العر الفكر عميقة فلسفية مسألة ل ؟ نفكر أننا أو نتفلسف

عات وال اث ال ات متا من ئا بر الوجود تفكر أن ا يمك املعاصر

؟ جوع من غ وال سمن ال ال والقبلية الطائفية ليديولوجية

جديدة ة تجر ي سا للفكر ومنحنا جديد من للوجود منا ف راجعنا

؟ والتفك   . لإلبداع

 
 
معسكر جامعة الفلسفة، قسم محاضر،   .أستاذ
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: المراجع  

 
 املنعطف)Kehre (ي الثا يدغر بمصط عرف ما و و يدغر، فكر مسار انتقال بوصفھ

تنكر ذلك ع أن دون بھ، واتحد الشعر ع منعطف و بما الفكر انفتح حيث ول، يدغر مقابل

آخر وجھ عن بحث مجرد ون ي أن عدو ال فاألمر ا، مع لقطيعة احداث و أو و لكتاباتھ يدغر

س وجوه انتمن فإذا الوجود، حقيقة عن للكشف جديدة دروب عن بحث و أو الوجود، ؤال

األخص و ول يدغر والزمان: ((مؤلفات يقا((و))  -1927 -الوجود امليتاف لة ومش )) -1929 -انط

ب((و الس ية يقا؟((و)) -1929-ما نية)) -1930 -ماامليتاف حول املقصدDaseinتدور ان وإذا ،

الوجود أفق نحو نية صعود ق طر و ق الطر فإن الوجود، مع عن السؤال و طلق(سا و

اسم لآلنية الوجودي أو نطولو التحليل ع املرحلة ذه ساسية((يدغر ؛))نطولوجيا

مأ ا بوصف اللغة مسألة ث س ذكره، سبق ما خالف ع املتأخرة، يدغر كتابات الوجود،فإن وى

بالشعر حد عد أ إ ج يم الفكر سيجعل مما بامتياز، الفكر سؤال ذا. لتصبح ع عالمة م أ إن

ثم ومن للوجود الشعري البعد تأكيد نحو والتوجھ الشعر ع نفتاح ذا بالضبط إذن املنعطف

وللفكر قيقة  .ل

  

1 - Martin Heidegger : Introduction a la métaphysique, trad : Gilbert Kahn ; Gallimard, 1967,  

p : 38. 
يدغر-2 ترجمة: مارتن الشعر، ية وما ن ولدرل يقا امليتاف ما الفلسفة؟ ومحمود: ما امل فؤاد

ص رة، القا ع، شروالتوز لل دارالثقافة   .104: رجب،

ن-  3 صاملرجع   .112: فسھ،
ص-4 نفسھ،   .113: املرجع
ص- 5 نفسھ،   .117: املرجع
ص- 6 نفسھ،   .121: املرجع

  -يدغر ملؤلف امتداد املحاضرة ذه والزمان((عد لكن))الوجود املسار نفس يدغر اتبع حيث ،

م املحاضرة ذه إ الرجوع مكن و الزمان، سؤال الوجود سؤال ط ر ع أك ك خاللبال   :ن

-Martin Heidegger : Questions IV, trad : Jean Beaufret et François Fédier, 
Paris, Galimmard, 1976. 

يدغر- قيقة–التقنية: مارتن الثقا–ا املركز مفتاح، ادي ال وعبد يال س محمد ترجمة الوجود،

، و الطبعة ي،   1995العر
7 - Martin Heidegger : Le Principe de raison, trad : André Préau, Gallimard, 
1962 , p : 164. 
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8 - Martin Heidegger: Kant et le Problème de la Métaphysique, trad : 
Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Gallimard, 1953, p :298. 
9 - Martin Heidegger :  Être et temps, trad, François Vesin, op, cit, p : 506. 
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ائن ال فلسفة ثاقات القوة-ان إرادة فلسفة من الكينونة  

مراد   قواس

يدغر   مينطلق ة شو ني عمن يؤكد حينما ية يدغ حض

ائن"أن ل ل سا ع الطا تحدد القوة ع. 1"إرادة از االرت و

الذي ائن ال وم شھمف ني عليھ، بناء سيدرج، الذي فق إ يحيل

املوقف سب ب املبدأ حيث من يقوم يدغر فإن اصة، ا اليتھ إش

إرادة وم مف بإزاء بھ دالء التقليد أمكن ما ل إ املطروح شوي الني

ن لي يغل، شيللينغ، اور، شو مع   .القوة،

يدغر(إنھ    بافتخار) أي ست: " يضيف تبعيةل سوى التبعية

بالعظمة مقارنة يكشف. 2"الصغر م ال لعملھ و العتبة ومنذ

قائال أك ھ و و ار ن ذا عن بأن"يدغر أبدا زم ا يمكن ال

أو يغل ل أو ن للي عا تا ون سي القوة إلرادة شوي الني ب املذ

تفك ل التوكيد، ذا من انطالقا عليق، ألجل . 3"متقدملشللينغ،

ما بأن التقدير إ ب يذ ذلك التفك"و مع و" يتفق فلسفيا

ائن"باألحرى ال وم". كينونة مف يدغر يقارب ذه ن اليق ة زاو ومن

القوة" ا" إرادة عل ع أننا ع عالوة م"مصرحا، وأ أحسن مسار ع

ي أملا فلسفي ار4"تقليد استذ بادعاء ولكن امل"، " سيةالكينونة

بأن يرى الذي التقليد ضمن نفسھ سب يح ال يدغر فإن ا، حقيق

بوابة من ال إليھ، ت ي شھ ائن"ني ال يدغر" كينونة منظور ال

شھ ني يمتحن والذي نفسھ، يدغر، ه ع يتملص الذي املفضل

قصديتھ، ا عل ب ال باإلرادة ق
ّ
يتعل مّم بل منھ، والانطالقا

وم،  مف أن يدغر، بحق قولھ ب ي الذي القوة"مر ال" إرادة
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لھ شھ. حاجة ني اف باع ذا خالق"ففي! و يالوجيا ت" جي يث أال

يم مفا ضمن قد بأنھ شھ القوة"ني بأنھ،" إرادة يرى ملا ترجمتھ

ة"أساسا، حر زة من" غر عشر الثامن املقال و يالوجيا"؟ جي

أ" خالق ناالذي إليھ ا5ش كث شھ ني حسب يتعلق مر فإن ،

الدول ل يا الفعل ع القوة ز(بقدر و ونھ) حسب من أك

بما نفسھ سان ة مواج سان بقوة زائف"متعلقا ،"و

أيضا بما الذات"أي تناول سوء ي" (إرادة الذا الذي) يذاء

منظوره من سان و ون اصسي للمسيحية(ا التا). وفقا و

كيفية بأية سمح ال القوة إرادة لھ وفقا شھ ني قدم الذي د املش فإن

ال ا و ذا و رادة، إ سيط ال بالعود وم املف ذا ناول ب انت

ة مقار ا تمت ال الكيفية عن آخر، مجال النظر، " رادة"غض

طرف ي: من شللينغ، اور، نشو ولي   .غل

رادة   ن ب ما عناية م قد شھ ني فإن ذلك، إ ال("ضف

إرادة أية ما"و") توجد ء ال) ("Vouloir de quelque chose" (إرادة

ما ء ـ إرادة فقط وإنما إرادة، أية بأن"). توجد يضيف أنھ كما

ما سوى س ل ذلك فإن استعداد، بما رادة رادة، غاية فصل

إجراءه شھ ني رفض مثلما تحديدا أي املعرفة، منظروا رادة: "أجراه

الفكر إ أيضا تحيل ا، مو يف محض:  pensée((مثلما م ا،. 6"و وأخ

رفض تضايف الذي" الفكر"ورفض" رادة"فإن شھ ني لدى ن يب

الـ قوة و عا ا فكر"يرفض د"والـ" أنا أر ءماورا: 16املقال" أنا

والشر توجد: "ا أنھ عتقد مساملة ضمنية أشياء يوجد كما

مباشرة" يات أفكر"مثال" يقي اور،" أنا شو خرافة انت كما أنا"أو

د ا": أر موضوع تحصيل نا ا بدأت قد املعرفة أن لو كما

بما والتجّرد لوص ذاتھ"ا من" ء وال الذات ة ج من ال وأنھ
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امل ة فج الز يتدخل ال من. وضوع كال أن املباشر"غ ن ،"اليق

املطلقة" ذاتھ"و" املعرفة ء ما" ال ذا و عارضا، و تناقضا تتضمن

لمات ال غواية من ذر ا علينا ان لطاملا مرة، مائھ   ".!أكرره

يتعلق فيما شھ ني ا ح يق ال للنصوص تفس أفضل و ما

انط: بـ وح اور شو ارت، أفضلدي ع العثور شھ لني يمكن ال ؟

نفصال الكالسيكية/ من يقية امليتاف املثالية من ما. التخلص و و

ولة س مھ ف بأن: يمكن يدغر مثل نقول القوةأن مثلماإرادة مثلما

الكبار الفالسفة فيھ فكر الذي نفسھ ء ال ص تت شھ ني ا م يف

ي"بلھ،ق أملا فلسفي تقليد م وأ بأنھ"أحسن للقول أخرى قة طر ا إ ،

فكر طاملا صلة ذا وم مف ع شھ ني قوة إرادة التعرف مسموح

الكينونة تفك مع عالقة ذات ا بأ يدغر، تطابق"فيھ، ال الكينونة

التفك ن7"مع ور املذ الكبار للفالسفة وال شھ لني يكن لم وال

يدغرساب ل وفقا ا، ع فكرة ى أد أعاله   .قا،

بما القوة إرادة عرض يدغر فإن ذلك ع وم"عالوة " مف

تمثال أخرى صورة أخرى: 8شارحا) Représentation(و نقطة و

شھ لني لھ تأو بصدد ا ف وك رتباط. مش فإن ء، ل قبل

الوط التقليد، ) نخراط(بالتقليد ذا فلسفيو، يار ب رتباط

الفلسفة؛ خ تار تفس نمط و بما بصرامة، محددا، ون ي قد

ممكن حذر بأك استخدامھ ب ي ان أيضا. والذي ا مطلو ان كما

التفس معاي أفضل عن ان م قدر ذلك،. البحث ع ادة ز

أحسن التفس ان إن ساؤل ال ء ل قبل يمكن صوص، ا و

ا ةأنماط شو الني للفلسفة يمنح وم ملف ينظر ملن املمكن لوضوح

يقا امليتاف مع القطيعة موقف شھ ني يضع والذي اص، ا ا ع طا

  .الكالسيكية
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نا ل لتأو إال أبدا ينظر ال تھ، ج من شھ،  interprétation(ني

là (خرون يرى إلرادة،9"املعرفة"حيث ل التأو ذا سند أنھ كما

عليھالقوة للسيطرة وسيلة ا ستعمل ل(ال التأو عن). ع تج ي

س ما أن قوة"ذلك أداة بما عمل   . 10"معرفة

ة اتور ار ة رؤ فإن) ساخرة(وع القوة، إلرادة تھ مقار

ا ملعرف مالئمة قبلية غ ظالل وم املف ذا يضع وعليھ،. يدغر

إبداعا ا م شف يك أن من سميھفبدال فيما يرى يدغر فإن أصليا،

وما التفك) concept(تصورا/مف نمط لنفس ة استمرار القوة إلرادة

املا فالسفة قبل من مسبقا إرادة. املستعمل عرض وأنھ خصوصا

بما ائن"القوة ال ية بما" ما وم"أي   ".مف

يدغر نية حسن بالشك لنا سمح أخرى قرائن ناك

ني عبصدد بطا تقنعنا ف قل ع اف"شھ، بھ" ع يتم الذي

يدغر شھ يدغر(ني طرف من مقروءا شھ الـ) ني ع طا ات"وح ذكر

علمھ ودون عنھ للشذرة"رغما وفقا والشر"من6، ا وراء ال" ما

جيدا ى "تحدد ك فلسفة   ".ل

اصة ا التعليقات ل ع عتماد البتة ممكنا يكن لم فإن

أو شراحھ يخضع ال حينما ل أس ون ي مر فلعل عظيم فلسفي بفكر

صارمة خية تار ستمولوجية ا لضوابط وطأة. مؤولوه أقل ون ت كما

اض، ف يل س ع قائمة نظر ة وج من الفكر ذا تمون حينما

ال ا و كما قاعدةحتما، ع بناء شھ ني قارئا يدغر ل سبة بال

ائن وال فإن. الكينونة ذلك ل رغم نا، ا منا عما شھ"أما " ني

يتعلق فيما خصوصا ما، م ون ي أن ما، منظور من انھ، بإم يدغر

شھ ني ال يدغر بخصوص نحصلھ أن يمكن ما ل   .ب
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بالنظر  الفالسفة بانتقادات املرتبطة القيمة معروفة

يتصادف حينما م ل ن معاصر فالسفة إ بالنظر ح أو م، لسابق

م استحضار مع بأن. مر واقع، أمر ون ي قد ما و و مثال، فلنصّدق،

عن عب ب الس ذا ول سليل، بوصفھ انط، عن اس ماكتبھ ل

يغل انتقادات أن كما الفلسفية، قيقة ا خدمة تجاه خط موقف

تبدو قد انط منل بدال انط م ف من تحصيلھ يمكن ال ا معت اخ

يغيلية ال أرادتھ كما بل ، ب ي كما وتوسيعھ عميقھ مة   .املسا

تموضع يغل و انط ضد معا، ن شھ، ني مات أن كما

ال نا مختلفة صورة ا ولك ن، الفيلسوف ذين مع عالقة شھ ني

القول بخيمكن مرفوضةسوى ة،. فلسفة النظر ر و ذاك

مرفوضة ون ت أن أي شھ، ني يؤكد مرة" وحسبما ب11"مائة ي وعليھ

الئف ا ا كث نثق نتقادات)successeurs(أال ومن ن املؤول من ،.  

ياة ا يطلبون إذ خية؛ التار م مصا يالحظ من ؤالء ل فل

ا وراء عاد) املصا(فيما شرون ي يدعونكما ال الفلسفة د مشا ة

أم شاء الفلسفة خ تار بذلك ليدخلوا ا استمرار ح أو ا تفس

ى الو. أ من البد فإنھ عتبارات، ذه القبول يمكن أنھ ما و

دون م عي فالسفة بكّتاب املرتبط ل للتأو حقيقي خ تار انية بإم

ن آخر فالسفة ينقل م: كتاب ع يحصل أن ذاتھيمكنھ من تھ ص

جانب ومن عامة ار ف خ تار جانب من املعلومة ينقل أن بمجرد

خ التار ا سياق قب ا خ ،_تار بتكييفاجتما قمنا فلو لذلك

مجرد ال ا، ضرور ون سي فإنھ شوي، الن للفكر العادل التح خدمة

خاصتھ، شھ ني خلف املجنون يدغر شھو إيجاد ني عديل  leإنما

nietzsche ،نفسھ شھ ني بصدد يضللنا أن يمكنھ والذي أنتجھ، الذي
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ملتأولة يحة غ ن مضام من عموما نطالق أو) interprétes(و

حرة بصورة ا ذا محصلة بما شھ ني لفلسفة   . واة

فعال كذلك بل مثالية، ة الرؤ ذه ون ت ضد: قد النقد

ذاتھ" ء ضد" ال ا صا ا"يبقى ذا انت" فلسفة سواء

بقى، و ون ي أن ب ي ذلك أن عتقد أننا غ ذلك، غ أو ة شو ني

ة مواج شقى من ل طرف من ة مرغو ة رؤ مجرد قل، ع

الوسائط من ى أد حد ذا أن. مؤلف الفيلسوف سلطة ع يجب ل

الفكر؟ ة حر بالضرورة،   تخّرب

ة مقار املقبول غ من كماإنھ العمدي، بالتناول القوة إرادة

يدغر بذلك توجھ12قام و بل ا، شو ني ا توج باألصل لم ا توج ،

اعتبار ع يرتكز أنھ بما لية قوة"معارض إرادة بما ،"رادة

رادة دراسة شأ لم شھ جديد" بما"فني وم بمف وإنما قوة، إرادة

يم بمفا احھ باج ما"القوة"و"رادة"قام بي فيما يوجد ولكن ،

حد و الذي ي الدينامي م من»zur«الس والتوجيھ تحاد يفيد الذي

واملادة ّر ا حرف تكثيف ذه. Der wille zur machtخالل القوة إرادة

سؤال موضوع ون ت أن اللغة) intérogé(تفرض أي ا، ط ر نمط

الـ حول سية اde:الفر أمكن مثلما فال، جان مع عنھ ساؤل  Jeanل

WAHLالــ سيةde: حول الفر ط تر ائن"ال بال  l’être"(الكينونة

de l’étant(يكتب تكس: "حينما ن جديد(إننا من ذا) سقط

إليھ املضاف علينا يطرح الذي ل ائنيوجد). le génitif(املش

بالكينونة إال ائن ال نا(بالكينونة، ألن كينونةإال ذا). ك مع ما

ر؟»de«الـ جو ية، ما نا) essence(إنھ ا إليھ املشار ذاتھ الوجود

تماما ا توضيح يمكننا ال   13".بكيفية
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، القوة إرادة بأن حقيق فغ شھ، ي ب يتعلق ما فإن عموما،

شھ، لني سبة رادة"بال ية منظري: ما حديث موضوع ذلك ون سي

الذين ماملعرفة آثار بإزالة شھ ني د موضوع. ع ون ي لن أنھ ال، وا

لـ ايدغر م ف البحث ذاك شھ ني لقارئ سبة بال وم"نقاش املف

لإلرادة شوي عبارة14"الني قبل ما مرحلة ر ظ ما ناء إرادة"باست

عن"القوة البحث عن يك نا رادة"، ية ما الذي،. 15"تحديد يدغر

قد آخر، أنمجال دون من ا إل أشار ال شھ ني رسالة أدرك

ا لمة: "يو سوى ست ل إرادة"،"رادة يوجد ون. 16"ال ت وأن

اصة ا آفاقھ ضمن يدرج إذ بة غر ذلك، مع الرسالة، شھ"ذه ني

ا معرف غاية إ فيھ عتقد الذي باملع إرادة توجد ال بأنھ ذا م يف

بما ا سمي ان اإلم ونياو ودا ومج يائية ف   17".ملكة

لإلرادة، املثا للتصور وإلقائھ شھ ني رفض م يف يدغر نا ا

أي يكن لم بأنھ التقدير يمكننا كيف ساءل ي فإنھ فجأة، ولكن،

َك ن)commun(ُمش ب املثا"ما وم واملف شھ ني لدى رادة وم مف

ا ي.ل فإنھ عرضھ، قمنا ملا وفقا أنھ، للمقارنةكما مجال ال بأنھ ن ّ . ب

أفضل يص يفرض ، معر كتحصيل ا إنجاز ان باإلم ان وإن

حول جدي واعتماد ّن ت موضوع ست ل ا فإ شھ، لني صيل للموقف

القوة وإرادة رادة ن ب ما ائن ال العالقة   .سؤال

العالقة ذه و املقارنة ذه ل خطط قد نا ا يدغر ان إن

أل  ذلك رفإنما تحو بالـ) infléchir(جل سميھ وم"ما شوي" مف الني

لإلرادة املثا وم املف مع داخل من فإن. لإلرادة ذلك، ع عالوة

ذات دعـوة ـي ما بي املقارنة تمت الذين ن التصور تمي دعوة انت

عاطفي ع بـ)passionnel(طا شھ ني طھ ر يدغر، حسب والذي ،

رادة" وم بھ" مف خاص بأنھ ند شھ(الذي ي ب ب)أي ي ان فإنھ ،
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البال السؤال طرح حينما يدغر مع  (question rhétorique)أيضا

ي:"حول  الوجدا ع الطا تحديد خالل من قولھ شھ ني د ير ماذا

)affectif(والعاطفي )ما ذا. 18"لإلرادة)passionnel( )ا ل تبعا

تأمالت الصفحات، من العديد مدى ع يدغر، يطور السؤال

الوجدان يم مفا حول ذلك)l’affect(صية حساس، و العاطفة ،

ا ا بإم يقول يم(أنھ املفا القوة) ذه إرادة وم مف ع الضوء إلقاء

ا نفس الصفحات ذه ه تفس إ س أنھ ض يف   .الذي

القوة إرادة ب"تفس"إن ي وال إطالقا ا يمك ال القوة إرادة

شھ ني يكشفھ ما حالة إنجاز ع ساطة ب ترتكز أن صرامة ل ب ا ل

استعداد بما رادة العواطف: تحليل من )sentiments( تركيبة

ات ما. )mouvements(والتغ سوى س ل فاألمر ذلك، من العكس ع

بتوضي شھقمنا ني ا عرض ما غرار ع القوة إرادة أنفمح يمكننا ا

مشاعر من فة
ّ
مؤل رادة أن و شھ ني مع أفضل بصورة مھ نف

شعوري جمع ما)pluralité de sentiments(متعددة، غرار ع ات ر وا

شذرة شھ ني إليھ والشر-ما: "ش ا يدغر،" وراء د، ش س

ف آخر، التحليل) رادة (موقع ذا عناصر ذلك مع ُل، َ َ
خ

ُ
ت ال

ومحضة سيطة   .بصورة

شعور"فـ أن أي للمشاعر، عدد ء، قبل يوجد، إرادة ل

نفسھ نتقال شعور ا، ن ال الة ا شعور ا، م نخرج ال الة ا

للعضلة مالزم إحساس ذلك ع وعالوة أخرى، إ حالة )muscle(من

ما بمجرد التعود ع اللعبة تدخل د"ال دون)voulons("نر من وح

ساقاأن وال ذراعا إرادة. 19"نحّرك م ف ارتقاء اعتقاد ناك ان لو

أحد م يف فلن جدا، ح أنھ التحليل،رغم ذا من انطالقا القوة

شوي  الني للفكر سا جراء فإنھ: من عام، منظور من أنھ ذلك،
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ملج سوى س ل فذلك التحليل، إجراء شھ ني يطبق مرة رل تقر رد

الواقع بقايا آخر مجردة، بصورة بلوغ، ألجل س ول التحليل ذا عديد

عدديتھ ال اخ ظة أية يفكر لم والذي كذلك، و بما العام

ة خ عناصره إ   .بالوصول

لواق التحليل ذا وتحديدا وذاك، ذا ن لب عتقد ما ع

بأنھ سان لھيلّمح" رادة"كينونةإ يخ ملا التوليفي للسمك شھ ني

مسطح تمثل إ توصل؛)une plate représentation(خرون وإن

التوليف ذا معرفة إ شھ من)complexité(ني ينطلق ألنھ فذاك

يم بمفا ُيقُرُه الذي بالواقع أيضا ومرتبط بھ، خاص اض إرادة"اف

ذه". القوة وم املف أصالة شھ ني ع يرفض يدغر أن ال وا

)originalité( :حاول ما و و ا، حقيق ناء باست ء ل ا يفسر إنھ

بـ سميتھ شھ جمة"ني ا)traduction("ال تحديد ادعاء دون من

آخر" كينونة"بـ موضع ظة ل   .ولو

ي ل سبة بال القوة إرادة وم مف شويينحدر ني تصور من دغر،

لإلرادة، التقليدي املثا ل التأو من ا بدور تنحدر وال لإلرادة

أرسطو منذ التا)Aristote(املعروف و التمثل، ع سھ تأس ض واملف

ألرسطوطال املثالية عة بال القبول مسبقا ب ي ان ما: سفقد و و

ننجزه أن. ال بأنغ لنا سبة بال وا يدغرھ لدى رادة و د ا

صفحات من ق ي م"فيما ال شھ،" كتابھ ني م لتقز سوى س ال

فلسفتھ" العظمة"ورفض   .عن

من   طالق، ع املرفوضة ذه، البحث مقدمات ع بناء

فيما بدأ س يدغر، بأن الوا من فإنھ شوي، الني النص منظور

مثال ع نة ال أي بخاصة، إليھ إلرادةس شوي الني التصور ية

الشذرة. القوة اقتباس أن ال والشر: "من19وا ا وراء ن" ما   تب
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لإلرادة املثا للتصور التام العكس الـ. بدقة بيان من   " تمثل" فبدال

التمثل(  التفك" (تفك"الـو )فعل بات)فعل ب يدين شھ ني فإن ،

سوى  لھ، سبة بال يؤسس، ال ما محضةوصرامة، ام أو مجرد

املعرفة ملنظري ا بوجود تدين سيطة   .و

سعھ لن فإنھ شھ، ني مؤّوال يدغر قراءة شھ لني أتيح إن

طائلة تحت يدرجھ ثم تردد بال يدينھ أن املعرفة"سوى ؤالء،" منظري

التوليف ئا ش م يف ال ملن سبة بال قل  ):la complexité(ع

القوة-1 إرادة عن  .ال
جميع-2 ع مشاع ساوي، بال مقسم استعداد بما رادة عن وال

م بدراي   .الناس

شوي   الني التصور ع بناء الولوج يفكر يدغر بأن يبدو

شوي الني وم املف إ القوة"لإلرادة مع"إرادة يتعلق، مر أن لو كما ،

بأولفة القوة، ساطة،complexificationإرادة أك وم وكأنھمف ليبدو

ابتدائية عقيدا)élémentaire(نواة مور دون. ألك من فإنھ كذا و

الفضول  اجعا م شرع فإنھ لھ، تأو تفاق بفرض من:"شك،

إرادة يقول قوة، يقول ومن قوة، يقول إرادة،   20".يقول

جمع وم املف ذا عن التخ إ توصل يدغر أن إرادةكما

ةالقوة ج ائن"من ل ل ري و ا ع ةرادةمع" الطا ج من ،

باملتعة"أخرى، ك املش الشعور أيضا. 21"بما يمكن أنھ غ

لمال إن منھ فائدة ال الذي املأزق ذا مثل نفسھ يضع ملاذا ساؤل

شھ ني و بما مباشرة، شھ ني م ف يتمثل آخر طموح خدمة يكن

  . نفسھ

ي ل سبة ابال ذا ع تنفتح شھ ني ا م يف كما رادة فإن دغر

و فارغة، القوة"لتبقى الفراغ" إرادة ذا تملؤ يواصل22ال ،
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قوة إرادة وإنما لتحليالتھ، وفقا تبقى ال القوة إرادة ست ل يدغر

بما: مضافة القوة إرادة يدغر فيھ يرى ما و بكينونة"و مختصة

ائن ال ية ا"بما،"وما عي ية املا صيغة23"ذه تج ت حيث ،

ست ول ية يدغ ةأخرى، شو إرادة": ني الدوام ع القوة إرادة

ية   .24"ما

فإن ية، يدغ ال نطولوجيا منظور من شھ ني قراءة ولدى

ع عمل ال الفلسفة تلك املطرقة، لفلسفة ينظر ثاق"يدغر ان

ال بفضل ية واملا املتكررةاملعرفة ات فلسفة. 25"ضر ط ير ذلك عد و

قبلھ وما خ بالسؤال أي ن، سؤال ذه، السؤال. املطرقة، ون سي

خ قبل ائن؟”: ما ال خ) qu'est ce que l'étant(" ما السؤال وأما

و الكينونة؟: "ف فالسؤال). qu'est ce que l'être" (ما يدغر ل سبة بال

يختص وخ ائن ال عمق أن من انطالقا الفلسفة، بأعماق

عنھ السؤال(املسؤول مطروح)questionné) (موضوع ائن ال فسؤال ،

و بما نا ادي"ا ال اض. question conductrice(26" (السؤال اف إن

، واق ساؤل أي إ ترجع ال ا أ ذلك لألسئلة، املغايرة سئلة ذه

فر  يدغر ل سبة سؤالبال إ بالرجوع القوة إرادة ل تأو صة

بامتياز جديد ي   : أفالطو

ب"حينما   ي فإنھ قوة إرادة و بما ائن ال لية بتأو مر يتعلق

يتدخل أن قيقة، ا ية ما أي قيقة، ا يبحث الذي السؤال ع

إرادة. 27"باستمرار ال ة ر ا زة غر ط ر يدغر ين ذا

مع قيقةالقوة ا ية ما بما لھ سبة بال ض يف   ! ما

أن وإرادة،: فلنتذكر ، ضم ، و فكر، عقل، روح، حقيقة،

ا استعمال من طائل ال اما أو سوى ست ل شھ، لني سبة نا28بال ا و ،

يات ما عن وإنما ة ومكتو منطوقة لمات عن نتحدث ال نحن
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ة
َ
ل
َ
وُمَتَمث َضة َ َ

الوق. ُمف ن أنھ ى فيماوس آخر، مجال ولكن ت،

سمية ال بمسألة سمية(يختصھ ال شھ) نزعة ني س. عند ل أنھ ال وا

ون ت إذ ام، بأو مر يختص فلن يدغر، لدى نفسھ ال اللغة،"ا

الكينونة مسكن لھ سبة ع"بال لھ سبة بال ل املش ون سي والذي ،

فال، جان عنھ ع ما سان: "أيغرار لإل نبحث نأن التعي عن

)désignation(إ جمھ ي ال والذي تھ تجر ون ي بأن لھ سمح الذي

واحدة لكينونة واحدة لمة   29".تصور،

إذا القوة، إرادة ة مقار خالل من اض ف يدغر يد مثلما

ن التعي ذا فعليا القوة إرادة ونانت ن أن لنا سمح الذي

يم/ مفا إ جمنا ي ال والذي نا تجر ان. داخل ما الة ا ذه ففي

ا ثمار باس يدغر فعل مثلما القوة إرادة وم مف ة مقار ب ي

وم وم: "كمف أيضا"مف ب ي ان وما شھ لني سبة بال لھ أساس ال ،

حقيقة وجب إن ذا يدغر، ل سبة بال أيضا ون ي سأن ما ن عي

بــ ائن"يدغر ال إرادة". كينونة مع معرفتھ يدغر يد ما أن ال وا

وم مف و بما حينذاك يحدده ما و و ابتداء، مجرد   !القوة

ة اللغو العبارة القوة"لـذه يدغر،" إرادة ل سبة بال تحدد، ال

ائن" لل العام ع أن"الطا بما ذلك"، مع و، ائن ق: ل ال. 30"وةإرادة

ا العبارة(يمك السؤال) أي عن املقابل، تجيب، لكينونة"أن ما

ا؟ سؤال–" عي الكينونة"إنھ سؤال"مع ال ائن"، ال ادة. -"كينونة ز

العود و يدغر، يقول القوة، إرادة ون ت عّم واب فا ذلك، ع

عينھ ء لل مليتاف): نفسھ(بدي ساسية فالفكرة ذا شھو ني يقا

ة نظر يدغر ل سبة بديبال زءالعود ا اية ا عل مثلما ،I.  

ال؟ لم شھ، لني يقا ميتاف املطاف، اية ناك، ون ت فأن

و ذا ف الكالسيكية، يقا للميتاف ة استمرار ون ت أن موضوع ولكن
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ناول. الشك ي شھ ني فإن الوحيد، الواقع و ر واملظ الكينونةعموما،

طغيان يحرك الذي ي وا ا الواقع بما القوة وإرادة مجردة، بما

يم   .املفا

  

مستغانم بجامعة محاضر    أستاذ
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ية العر الوجودية مشروع   يدغر

بدوي  الرحمن عبد   عند

  
ي.د سليما رة-أحمد البو   جامعة

ية-1 العر   :الوجودية

اعد      وراع ي العر العالم الوجودية رائد بدوي الرحمن عبد

أثرى ال كتاباتھ من الكث خالل من ا ل ن املروج أك وأحد ول،

ية العر املكتبة عةو ،ا ال ضمن الوجودية فلسفتھ إدراج مكن

الغنية ة الفكر أعمالھ شد الذي الناظم يط ا ا بوصف سانية

املشرو واملتنوعة ا بوصف وكذلك دب، و الفلسفة عمجال

سھ تأس يروم ان الذي ضاري خاللا من املعاصر، ي العر الفكر

سانية إ نزعة ا بحسبا الوجودية، للفلسفة يھ   . تب

مشر  عرض قد بدوي الرحمن عبد ان الوجوديو الفلسفي ،وعھ

كتاب ا وأبرز مؤلفاتھ، املوت: "عض لة الفلسفةمش

و"الوجودية الوجودي"، وكتاب"الزمان أخالق"، قيام يمكن ل

كتاب".وجودية؟ الثالثة الكتب ذه م الوجودي"وأ الصادر" الزمان

الفكر1943سنة وجودية فلسفية محاولة وأبرز أك فيھ ألن ،

الوجودية بروز مع تزامن الكتاب، ذا ور ظ أن كما ديث، ا ي العر

سية، خاصالفر وجھ ع سارتر لم1.وعند بدوي أن الظن وأغلب

يكن لم أو الوجودي، الزمان لكتاب تأليفھ أثناء سارتر عرف يكن

ع ودليلنا عد، بوجوديتھ ر اش قد املراجعسارتر قائمة خلو ذلك

كتب الو من ب.جوديةسارتر ذ السياق ذا أنوو إ ن حس طھ
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ان بدوي الرحمن بأول« عبد املذ ذا ية العر اللغة أدخل من

ديد ا الوجودي-الفلسفي ب املذ ية-أي العر اللغة أدخلھ وقد ،

سية الفر اللغة يدخلھ سارتر بول ان الذي الوقت    2.»نفس

الوجوديةوحول  شار ان يةأسباب العر منالثقافة الكث وتب ،

ا، ألطروحا العرب ن   املثقف

الوجوديةفإننا الفلسفة شار الن تفس تقديم يحاول من نجد

صليبا جميل الدكتور عزو حيث ي، العر ،)1976-1902(الفكر

إ م،« ذلك وع ع التوتر وغلبة الشبان نفوس ع القلق استحواذ

والقيم القديمة ة ضار ا القيم ن ب دد وال ة با م وشعور

ديدة ا ة ضار    3.»ا

نصاري "يقدمكما جابر رة"محمد ظا لتنامي ا تفس ،

أسماه ما إ ا بإرجاع ي، العر العالم روحية« الوجودية -أزمة

خفاقات،نفسية و املؤجلة املعضالت وتلك التوتر ذلك عن ناجمة

نكبة ا عمق ال املتوالية خية املؤثرات)...( 1948التار وجدت

والشكية ية العب ائرةالوجودية ا القلقة املحيطة النفوس إ ا ق طر

ية)...( الدي ة بالتجر ة شب متوترة روحية معاناة من ض للتعو

ن واليق ا   .4»شك

أخرى وعوامل أسبابا ناك أن غ النفسية، سباب عن ذا

مفصل ل ش ، ي ت طيب ، املارك ي العر املفكر ا ع ،تحدث

وفود أن يرى حيث عدومستفيض، ي، العر الوطن إ « الوجودية

ساد الذي ي العيا والتار جتما طار ضمن مشروعة رة ظا

ي العر الواقع. الوطن مع فتعاطفت الوجودية الفلسفة وفدت لقد

متم ل ش عنھ ذلك خالل من ت ي،ع العر املأساوي    5.»الفكري
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كذلك حاول ي"و أسباب"ت ن ب يماثل أن الوجودية، ور ظ

نتجت فمثلما ي، العر الفكر ا بروز وأسباب ي الغر الفكر

، و العاملية رب ا عد أي س، اليا العصر ا أور الوجودية

شأت ف ي، العر خفاق يجة ن ي العر الفكر الوجودية فكذلك

س اليا   6.العصر

املثق من انوا ا دعا أن إ ب يذ نكما جواز ال ن ف

جوازي ال سان عن ا عب عد الوجودية انت وملا العرب،

استطاعت فكذلك متطورة، رأسمالية مجتمعات اوي، امل

العرب ا ممثل ع ستوعب أن ي العر الوطن الوجودية

ي العر الطبقي الواقع سود ال واملحالية الية جوازي–ش ال

ن ن-ال متمثلع غ سط ي انتقا    7.حو

لنا يقدم أن ، املارك ھ بمن ي ت طيب يحاول كذا و

ع ا بوصف ي، العر الوطن الوجودية شار الن ا أزمةتفس عن ا ب

ية العر ة جواز اال شار ان عزو كما قتصادية، سباب إ

خية، وامليول والتار الذاتية للعوامل ك مال إ شكمع ال ال الفردية

الوجودية الفلسفة نحو وع ال ساس انت ا   .أ

ي العر املفكر ب يذ محمود"كما نجيب ي وجود"ز تأكيد إ ،

رواج ب الس و ذا و ي، العر والفكر الوجودية ن ب ى قر وشائج

وضعيتھ تحظ لم ذا ول ية، العر الثقافة ا شار وان الوجودية

أنھاملنط فيذكر الوجودية، بھ حظيت ما بمثل ي العر الفكر قية

الحظ ية، العر الثقافة النطقي الوض ھ اتجا عرض أراد حينما

ا، ل أ غ العقلية التحليلية عة ال تلك تصادف انت كيف كثب عن

ب غر جو ا كأ يحس أصيلة ية عر بثقافة املنقوع ي العر ان فقد
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ي كأنھ يحس ديثعنھ، ا ان إذا أما طلقا، واء ال دخانا نفس

سمع ل ذان ف تر نا ف مثال، برغسون فلسفة أو   8.الوجودية

شار ان لتفس ومالئما مرضيا رأينا، يبدو ب الس ذا و

الوجودية فلسفة- الفلسفة ل مثالو غسونية ال ا م بة الفكر -قر

الوجودية فالفلسفة ولذلك ي، يتالءمالعر ما ي العر الفكر ا ف وجد

مبدئيا نقول يجعلنا ما ذا و تھ، ن ذ أو عقليتھ مع م و وروحھ

ية العر الروح إ الفلسفات أقرب الوجودية تج. إن ما ذا و

ز ي راح عندما ي العر الفكر من الوجودية ب تقر بدوي محاولة

التال الوجوديو نقاط ن ب شابھ ال سالميأوجھ والتصوف ية الغر  .ة

فيھ ع أن يمكن فكذلك سانية إ عة ل عناصر التصوف ان فإذا

للفلسفة وجذور أصول ع قل ع أو وجودية، نزعة ع

  .   الوجودية

دونما لكن إثباتھ، ع والعمل تأكيده إ بدوي س ما ذا و

ن عن يتحدث عندما ألنھ ذلك مبالغة، أو عندإفراط وجودية زعة

سوى تكن لم ا أ يرى و ف سالمي، التصوف أعالم ملعات« عض

تيارا تؤلف وال م، ا اتجا ثنايا شرت ان المعة، وادر و خاطفة

با مذ تؤلف أن ات ف ا، أن9»وا د ير أنھ آخر، موضع رى و ،

ي العر اث ال من ساذجة«ستخرج عناصر وجودية، لفلسفة عناصر

والتنمية والتعديل الصقل من كث إ   . 10»حاجة

الصلة وعقد سالمي، التصوف البحث مية أ فإن ذا ول

ب املذا تقدير بدوي، حسب تتج الوجودية الفلسفة ن و نھ ب

من يتخذ وأن ا، عل ديث ا الوجودي التفس وإضفاء الصوفية

يجعل أن يود الذي ي، العر الوجودي بھ مذ البدء نقطة التصوف
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ي ا ديدة ا فلسفتھ يجعلمنھ أن ستطيع التا و والوجود، اة

الرو خنا تار من أصوال الوجودي ب   11. للمذ

بدوي يدغر -3 الرحمن عبد منظور   :من

تجاه الوجودية الفلسفة فلسفتھ أن بدوي نا يخ

خالل من الوجودية ن و ت أيضا م سا وأنھ يدغر، بدأه الذي

ا: "كتابيھ الفلسفة املوت لة الوجودي"و" لوجوديةمش ،12"الزمان

ترتبط يقول، كما الوجودية الفلسفة متھ مسا أن يرى ذا ول

بھ ملذ إكماال عد و يدغر، بوجودية رائد 13.مباشرة أن بدو و

وجودية فلسفة ا بوصف يدغر فلسفة إ ينظر ية العر الوجودية

كغارد ك فلسفة شأن ا الوجودية-شأ ياس-مؤسس سوفلسفة

ديايف مو و   .غ

فلسفتھ أن اعتبار حد إ ي العر الوجودي ب ذ بل

يدغر بوجودية املرتبطة ا حيان،وحد عض وجدناه ذا ول

عنھ قول و سارتر، وجودية شأن من فيلسوفا«: يقلل أبدا ه اعت لم

الوجودي ب املذ ن و ت يذكر ام إس بأي م أس قد أما. 14»وجوديا

سارتركتا والعدم"ب عن،"الوجود البعد ل عيد زعمھ، حد ع و ف

النفسية التحليالت من خليط و بل يدغر، شعر. وجودية لم ذا ول

الفلسفية، الناحية من تقدير بأي سارتر نحو ية العر الوجودية رائد

يو  نفسا احث و أديب مجرد عده   .15راح

و  وجوديتھ أن يان ت بدوي د ير كذا بةو القر ا حد

سبانية الوجودية كرائد ه غ أما يدغر، بوجودية " واملرتبطة

ت غاس إي عال،)1883-1955( (Ortega Y Gasset)" أورتيغا لھفال قة

أن رى و يدغر، إبوجودية تدعو محاولة يدغر مقارنتھ محاولة
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والرثاء ة ر نظره 16.ال و ف ديايف ب الرو الوجودي « أما

بإغراء املعسولة بالرجعية آراؤه سمت ا وإن بالعناية، خليقة صية

املموه ال   17. »الواقع

أعالم عض حق بدوي ا سوق ال ام ح ذه وتبدو

برائد تتعلق ال تلك وخصوصا منصفة، وغ جزافية الوجودية

سا سية الفر املطلقالوجودية سارتر ل تجا إ ا مرد ون ي فقد رتر،

نراه السل املوقف ذا مثل ألن ذلك الوجودية، ولفلسفتھ لھ

كتابھ سارتر عن بدوي أورده ملا تماما مناقضا بل دراسات"مخالفا،

الوجودية الكب"الفلسفة فضلھ أبرز حيث فلسفة، إيضاح

إنھ قول و موا«يدغر، عليھ لنفسھزاد واستخرج عديدة، طن

الفينومينولو التحليل يدجر ع تفوق بل جديدة، نظر ات وج

لھ ان و أصالتھ، لھ انت نا ومن الوجودية، ى الك ي املعا لبعض

ب إكمال الوجوديفضلھ ب املذ   18.»ناء

الوح أنھ يزعم ية العر الوجودية رائد أن بدو ن-يدو ي من

ن الوجودي فلسفة - الفالسفة إ عدنا لو أننا ،غ يدغر م ف الذي

أن لنا ن ب ،فسي إقامةيدغر و يدغر إليھ س ان الذي دف ال

الوجود الفلسفة "Ontologie"علم ذه و عامة، للوجود فلسفة ،أي

وجودية ا املوجودية" Existentiale"سم عن " "Existentielleعوضا
19،

أن يكمن ما بي ع والفرق أما الوجودية عام، بوجھ بالوجود

ة نظر إ يؤدي أن يمكن العي الوجود تحليل أن فتنكر املوجودية

بالوجود بل املفرد، بالوجود يدغر وجودية ع ال نا ومن الوجود،

  20.عامة

إليھ ب ذ مما العكس ع ذا س"و رفضا" س يرفض الذي

ة نظر إ يؤدي أن ستطيع العي الوجود تحليل بأن اف ع باتا
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العام الوجود الوجود21.عن م يف أن د ير ان وإن يدغر أن غ

مشروعا يال س شري ال املوجود كينونة يرى أنھ إال عامة، بصفة

بو  الوجود حقيقة م عاملف    22.جھ

ع بل للموجود، فلسفة ع يدغر عند ع ال إذن فنحن

إ راجع واملوجود الوجود ن ب التمي ذا للوجود،وقوام فلسفة

ملت وأ باملوجود فقط ع لديھ، ظلت ال يقا امليتاف من موقفھ

و س ل فالوجود ما، بي أنطولوجيا فرقا ناك أن ذلك الوجود،

يظلفا،املوجود ن ح ومتجليا منكشفا ي الثا يجعل ما و ألول

باملوجود، عنت يقا وامليتاف ينكشف، أن دون محتجبا الوجود ذا

الوجود سيان إ أدى ما ذا    23.و

فال جون ساءل ي نا عود: ) 1888-1974(Jean Wahl) ("و أال

أك كغارد ك يكن وألم ية؟ املا فكرة إ بذلك يدغر إخالصافلسفة

الوجود فكرة بعد اس كما ية املا فكرة بعد اس حينما لفلسفتھ

عن والبحث العامة الوجودية كيبات ال عن البحث س أل العام؟

الفردي؟ الوجود تأكيد مع يتمشيان ال العام من 24الوجود بد وال

الوجودية مع ا نجم سطع ال سانية عة ال أن إ شارة،

و ة، ،صارتالسارتر ي العر الوجودي ا نا يت ال ا نفس عة ال

صدر الذي ذلك ا أول أن بدو و الالذعة، نتقادات من للكث عرضة

الفيلسوف سان،" يدغر"عن ال الوجود ون ي أن إ دعا الذي

إ داعيا بالوجود، تمام ضرورة إ ا من ، والتفك النظر محور

س من تمام الوجودنقل إ   .ان

نقده، ص ع وم باألساس قامت سانية عة ال أن

يقا،ألن أو« امليتاف منھ بو مسبقا، ض يف سان ية ملا تحديد ل

حقيقة بصدد السؤال يطرح أن دون للموجود ال تأو ، و بدون
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قا ميتافز عن عبارة ون ي يقا25». الوجود، امليتاف ألن تفكر« ذلك

املوجود واملوجود. وجود الوجود ن ب ختالف تفكر ال ا ،26»ولك

الوجود سيان إ يف ما ذا   . و

م امل ان يرى-وملا بل-يدغركما سان، و س ل

يتھالوجود ما ع بل سان، ع ان الر يكون ال أن بد فال ،

مص ال خية الوجودالتار حقيقة صميم من ا حصول كذا. در لمو

فقطعد الوجود را و بل الوجود سيد انت 27.سان وإذا

وجود ت اعت ا أل فذلك سانية، إ وجودية ا أ تزعم سارتر وجودية

عن تماما مغايرة ف يدغر، وجودية أما يتھ، ما سابقا سان

س أن يرى نفسھ يدغر و الطرح، ذا أالمثل رى و مھ، ف أساء ارتر

عبارة ن ب البتة للشبھ وتلك: وجھ ية، املا سبق العبارةالوجود

كتابھ والزمان"الواردة و28"الوجود أال سان:"، ية ما

  ". وجوده

أن فسيان ية، واملا الوجود ن ب بتعارض يتعلق ال نا مر و

و  العكس، أو ية املا عن سابقا الوجود ون وي سارتر بھ قام ما

فقط، للقضية قلب قضية عملية يظل يقية ميتاف لقضية قلب وأي

حقيقة سيان استمرارا كذلك حيث من فتظل يقية، ميتاف

   29.الوجود

أن سارتر زعم كما ع ال ا، ذكر السالف يدغر فعبارة

نحو ع يتھ ما سط ي سان أن ع بل ية املا سبق الوجود

الـ ذه و بالضبـط وانفتاحھ"نا"يجعلھ الوجود ضياء أي ،.30

كتاب يدغر تمام ا شغل انت ال لة املش فإن التا الوجود"و

أو" والزمان الكينونة لة مش انت بل سان، لة مش تكن لم
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أجل من سان باإل تم لم يدغر أن كما وجود، و حيث من الوجود

بل العامسان، بالوجود عالقتھ أجل    31.من

ب بدوي وجدير الرحمن عبد أن لميرى،الذكر يدغر أن

عبارة ية": ستعمل املا سبق ل"الوجود و بھ مذ ا تضم وإن ،

وجودي ب بدوي32.مذ أساء إذا ما حول ساؤل ال إ يقودنا ما ذا و

ذا و ا، ل سارتر ل بتأو وأخذ يدغر، عبارة م ف خر يجعلناو ما

تجاه يزعم ان كما س تكن لم بدوي وجودية ان ا ب نذ

يدغر رسمھ وسارتر. الذي كغارد ك اتجاه و و آخر اتجاه س   . بل

يدغر، حول يزال وال أث الذي دل ا من بالرغم لكن

من ا محور ل وتحو فلسفتھ املنعطف أو باملنعرج س ما وحول

يمكنس ال أننا إال الوجود، إ يدغر" ان كتبھ فيما مثال التفك

والوجود الزائف الوجود وعن القلق وعن السقوط وعن ستالب عن

ة ر ا وعن والقرار العزم وعن الية... صيل إش إ حالة بدون ا

؟ ،33"الذات والعي الفردي الوجود بوصفھ سان إ حالة أي

يدغر لفلسفة الوجودية بدوي قراءة عرض لنا يح ي ما ذا و

ي فيما الوجودية املسائل   :  عض

يدغر-3 و بدوي ن   ب

فلسفتھ بدوي ا عرض كما السقوط بمسألة ولنبدأ

حال،الوجودية من الذات تقل ت عندما نظره السقوط ي يأ حيث

العالم، املتحقق العي الوجود حال إ املمكن أو وي املا الوجود

أو باآلنية بدوي سميھ الذي الذات وجود من ي الثا النوع و ذا و

ن ناكبلغDasein" "الداز الوجود أي يدغر، قصد. ة بدويو

الوجو  ور ظ يةباآلنية املا اتضاح دون   . 34د
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ي ملا املصط ترجمة الصعب من ان ن"وملا إ" داز

من استقاه الذي نية، بمصط بدوي استعان فقد خرى، اللغات

فات عر ورد فقد ن، سالمي الفالسفة ي"اصطالحات رجا " ا

ع ا أ نية الذا« عن تھ مرت حيث من العي الوجود    35.»تيةتحقق

مصط عد و ن"ذا غموضا" الداز ات املصط ر أش من

ترجمتھ ة صعو من زاد ما ذا و س، لل أن،وإثارة يمكن ألنھ ذلك

فمع الذات، أو سان باإل مثال معناه س ن"يلت ال" الداز نية أو

سانية، قيقة ا أو سان، مع عتفيد القدرة ع وإنما

االوجود وجود عن ساءل ت ذاتھ ا وجود بدوي36و يحذو نا و ،

للوجود" يدغر"حذو والتفس م الف من نوع نية أن رى و

للوجود التفس ذا ع مطبوعة نية و وي، املا الوجود أو املمكن

  37.املمكن

أنطولوجية رة ظا ، بالتنا تتم للوجود ما ف ا بوصف نية و

ست للوجودول م ف إال ما نية أن يت ذا و ولوجية، و أن

وتنا الوجود سؤال ن ب ط تر ال للوحدة ومصدر ره جو متناه

ترد أن والتضليل طأ ا ومن السؤال، ذا يضع الذي سان

والفرد، نية ن ب التوحيد إ سان و نية ن ب الوثيقة العالقة

ا نية أن الناحيةذلك من و سان، لإل نطولو لبناء

سان من أصالة وأشد أسبق أصالة.نطولوجية أشد و ما إن

يحدث تأرخ ا ر جو فاآلنية فيھ، نية تنا و سان من

سان   38.لإل

ي العر الوجودي ب يذ فاكما عر فھ عر ورد نية مصط أن إ

يدغر، ف لتعر سالميو مطابقا التصوف اصطالحات  ،ذلك
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يذكره كما لآلنية، الصو ف التعر الرزاق"حيث عبد الدين كمال

ا الصوفية،" ال عو اصطالحات ا أ الوجود« ذلك تحقق

الذاتية تھ رت حيث من يات.  »العي املا و الذاتية بالرتبة . واملقصود

أساسية تفرقة نا ا أن بدوي، الحظ نو ب ن املسلم الصوفية عند

يدغر، عند الوجودي ب املذ تفرقة تضا املطلق، والوجود نية

من وي املا والوجود نية ن و ة، ج من املطلق والوجود نية ن ب

أخرى  ة    39.ج

عيان بمصط وي املا الوجود عن الصوفية ع فقد

املمكنات حقائق ا بأ ا وعرفو والثابتة، ، عا ق ا علم

الثابت، ا ووجود ا كيا ا ل بل هللا عقل معقوالت مجرد ست ل

ليجعلھو  الدي مضمونھ من الثابتة عيان مصط بدوي يجرد نا

يدغر عند و كما وي املا للوجود مثلو  40. مرادفا أن بالذكر جدير

السيما سوغھ ما لھ يدغر و الصوفية ن ب ب التقر علمناذا إذا

و و سالمي التصوف أعالم من علما قد" أن ان روردي، الس

فكره وتخصص بدراستھ تم ي،ا الفر شرق املس

ان كتابھ،)Henri Corbin ) (1903-1979(ور وحقق جمع الذي

شراق" بالفلسفة"حكمة أيضا تمام ا لھ نفسھ، شرق املس ذا و ،

الذي،الوجودية و أعمالف عض إ" يدغر"ترجم ملانية من

كتاب مثل سية والوجود"الفر ه" الزمان أنھ،وغ ع يدل ما ذا و

والوجودية التصوف ن ب وطيدة صلة وجود شعر  41.اس

ري و ا املوضوع بوصفھ العدم عن ديث ا إ ن ي نأ

يت العدم عن حديثھ دوي و وجودية، فلسفة ل سا فقو

يرى حيث القلق، عاطفة ق طر عن العدم إ توصل الذي يدغر مع

نفسھ«أن عن يكشف ال ولكنھ القلق نفسھ عن يكشف العدم
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موجودا، موضوعا بوصفھ بوصفھ لنا عطى ال أنھ نا. 42».كما والقلق

القلق أما ن، مع ء من خوف دائما و وف ا ألن وف، ا ع ال

باألشياء العدمفيتعلق و القلق عليھ نقلق إنما ا، مجموع ا ل

فيؤديامل حياء، و شياء غاثل غامض ء نزالق إ بنا

العدم نفسھ و   43. محدد

ف عر ع الصوفية عند ع أنھ بدوي يصرح الصدد ذا و

أورده ف التعر ذا و لھ، يدغر ف عر الشبھ تمام شبھ للقلق

ان" الكم الدين ضياء أحمد كتابھ ،)1893-1812("الشيخ

ولياء" صول أنھومن. "جامع يذكر، كما القلق صفات «عض

النع نفي و الوقت بالعطايا... تيصفي ير وال البقايا الرسوم ينفي

وأثر...والصفايا ن ع ل عن غ و يذر وال ئا ش يبقي    44.»ال

ة، ج من والقلق الزمان ن ب طا ر النص، دا بدوي الحظ و

فعبارة أخرى، ة ج من والعدم القلق ن ب طا الوقت"ور ع" يصفي

آ ن ب ضور با شعرنا ما و القلق ماأن و القلق أن أي الزمان، نات

ائل، ال القلق حالة إال يتم ال باآلن والشعور اضر، ا ن عن ع

زمانا ون ي أن عليھ غلب الصو الزمان أن بدوي يقرر نا و

   45.وجوديا

عبارتھ وا و ف ، ان الكم عند بالعدم القلق ارتباط أما

النعت" ينفي يبقي... القلق يذرال وال ئا صفة"ش ل ينفي أنھ بمع ،

م يدغر إليھ أشار ما ن ع ذا و بالعدم، شعرنا التا و ن، ع ل نو

العدم عن يكشف ما و القلق نأن ب شابھ ال أن بدوي يرى نا و ،

ان" ام بيان"  يدغر"و" ال فصل إ يحتاج ال ان46.وا وإذا

الوجود العدم شف اك قد يرىيدغر بدوي فإن القلق، بواسطة

عاطفي ود بمج ي يأ ي، ذا الكشف ذا ئا،أن فش ئا ش بھ نقوم
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أن أي واحدة، دفعة العدم عن الكشف د ير ي العر فالوجودي لذا

لھ ونا م عنصرا الوجود العدم47يجده ون ي أن د ير أنھ بمع ،

ذلك؟ فكيف   موضوعيا،

الوجود ان ملا أنھ بدوي، قائميرى ا م ل ذوات، من ون يت

وأ ذات ن ب اتصال وال ذاتھ، داخل عليھ مغلق ممابنفسھ، خرى،

للوجود تصورنا أن املنفصلع الكم نحو الوجود48.ع ان وملا

إال ا اجتياز يمكن ال وات، ا بي منفصلة وحدات من ونا م أيضا

نفسھ العدم وات ال ذه ف الوثبة، أو وجودهبالطفرة

   49.املوضو

وات ال ي، يا الف الوجود الذرات ن ب وات ال ذه قابل و

و ي الذا الوجود إ سبة بال فالعدم ي، الذا الوجود الذوات ن ب

إال ا تخط يمكن ال ال عض، و ا عض ن ب املوجودة وات ال

الذوات50.بالطفرة ن ب وات ال ذه انت ملا أنھ إ بدوي خلص و

الفردية صل و العدم فإن الفردية،    51.ساس

أن بد ال ان لإلم ا تحقيق الذات أن الطفرة صل و

، بالغ كذلك تتصل أن بد وال وي، املا ا بوجود أي ا ي بما تتصل

من ل ن و ا بي وة ثمة ان وجودوملا ن و ا ي و وي، املا الوجود

عند الطفرة م تف أن ب ي وال بالطفرة، إال لالتصال مجال فال الغ

إ يؤدي ذا ف فيھ، تجري وسطا ستلزم ال املطلق ا بمعنا بدوي

  . 52تصال

أمر بدوي يري كما ذا فإن الطفرة، حدوث كيفية عن أما

العقل، بواسطة إدراكھ أو مھ ف الالمعقولعس الطفرة ألن

الوجھ أي الوجودي العدم عن الفكري التعب و والالمعقول ، ك
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العدم عليھ ر يظ الذي ا53.الفكري يقل لم ذه الطفرة وفكرة

ان ما ا يقصد لم لكنھ كغارد، ك عن بدوي ا أخذ ،لقد يدغر

كغارد، ك حول-يقصده فكرتھ عرض ا وظف تصالعندما

هللا أي أي- باملطلق بالغ تصال عن ديث ل ا استعمال أراد بل

خرى    54.الذوات

الطفرة، فكرة استعمال ع ي العر الوجودي يؤكد كما

نتائج أن عت فراح ا، لتعضيد ديث ا العلم من أدلة ا ل لتمس و

والالمعقول، الطفرة شأن إليھ ب ذ ما د تؤ املعاصرة ياء ذلكالف

املادة تركيب تصال فكرة إلغاء إ ت ان املعاصرة ياء الف ألن

بالالمعقول55والضوء القول إ انت نظره، العلم أن أي ،

من تأكيده بدوي د ير ما ذا و املتصل، الع سلسل ال بعاد واس

الوجودية بالطفرة قولھ الوجودية   . 56الناحية

باألو  تتعلق مسألة الثالثةو الزمان آنات ن ب ة ولو أو لية

ع ا م وأي واملستقبل، اضر وا املا الزمانأي أو صيل ن د

من" يدغر"نجد،صيل ت قيقية ا صيلة الزمانية جعل قد

املستقبل من بد57ابتداء ال الذي صيل ن و املستقبل أن بمع ،

أن غ ة، ولو لھ ون ت رىأن و يدغر يخالف املستقبل« بدوي أن

للزمانية قيقي ا الرئ ن س ن58»ل أو املا ن ح وال ،

اضر   . ا

الزمان آنات من آخر آن ع آن تفضيل فكرة يرفض أنھ ذلك

قوة ل ب يؤكد و ف ذا ول نظره، خاطئة فكرة ا و ل وحدة« الثالثة،

تامة وحدة الثالثة صليةنات للزمانية ا و التا59»ت و ،

واملستقبل، اضر وا فاملا الزمانية، الثالوث وحدة يؤكد
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الواحد الزمان يف. بمثابة آخر آن حساب ع آن ن ب تفضيل ل و

علقت ال الصوفية إ بدوي ش نا و زائفة، زمانية إ

اضر، البا خية التار عة والوجوديةوال ، املا ع عكفت ا

بدوي نظر الزمانيات ذه ومثل املستقبل، شأن من رفعت ال

حقيقية أصلية ست   . 60ل

ن يجت ن إ الوجودي الزمان حول بحثھ آخر بدوي خلص و

ما و ن ت يدعوه: أساس ما ذا و الزمان، و الزمان مع إال وجود ال أن

والثان الوجود، خية بتار مكيفبدوي الزمان آنات من آن ل أن ية

ست ول كيفية وحدات من ون م و ف خاص، إرادي وجودي ع بطا

خية تار كيفية ذو فالوجود التا و   61.كمية،

انتھ، م من وترفع املستقبل تفضل الوجودية انت إذا لكن

فال الثالثة؟ نات ن ب توحد ال صلية تھ زمان بدوي يصنف فأين

الصو  مع عةو ال اب أ مع و وال اضر، با م علق فية

ا تمجيد الوجودية مع ح و وال ، باملا م تمسك خية التار

الوجودي بالزمان زمانھ س ذلك ومع   .للمستقبل،

النظر لفت من أول ان ن، أفلوط أن إ بدوي ب ذ و

بالنفس الزمان ط ر عندما ذا و صيل، الزمان إ ليةبوضوح ال

قال الذي الطبي للزمان خالفا الدائم، والتغ ياة با تتصف ال

سم ا بحركة الرتباطھ ال غ الزمان أي أرسطو، وسار62.بھ

الزمان برد قام عندما وذلك ن، أفلوط خطى ع ن أوغسط س القد

فبدل الزمان، م ف جديد باتجاه يؤذن ان بذلك و و النفس، إ

ون  ي أنأن من دال و ا، وحد النفس قائما ذاتيا ون سي موضوعيا

ن خاصة و ن، خر ن باآلن العناية تجھ س اضر ا باآلن ع

  . 63املستقبل
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أن إ بدوي ب يذ اركما أف الزمان" يدغر"عض عن

جليا ان تأثره أن كما ن، املحدث ن فالطوني آراء لبعض أصداء

أنھباملسيحية مدعيا ذا ينكر أن حاول خاصة،وإن كغارد ك و عامة،

أرسطو آثار   64.يقتفي

فقد يدغر، من مكررة ة ون ي أن د ير ال بدوي أن غ

املخالفة عض ليخالفھ عنھ، يتم أن ب،حاول مذ أن فالحظ

أن أي سالم، باالس شعر ي، ستاتي ع بطا مطبوع الوجود أستاذه

سلم قد فلسفةالوجود وصف ذا ول فلسفة" يدغر"نفسھ، ا بأ

عيد حد إ سلمة للسقوط65.مس سالم س ع يوافقھ ال أنھ ،أي

بوسع أنھ ذلك الديناميكية، من نوع ي الذا للوجود ون ي أن د ير بل

يقول -الذات الناس،« : -كما مقابل ا ذا وتؤكد ا بنفس عتصم أن

لنفس تفكر أن ستطيع ذا او لنفس شتاق و ا لنفس وتفعل فإذا66.»ا

وإفناء سقوط لھ أسيان، الوجود أن ع يدغر مع يتفق بدوي ان

إ التعا جانب تأكيد د ير بل مثلھ، سلم س أن د ير ال و ف للذاتية،

ذلك السقوط وجودية«جانب نزعة باألحرى أو حال التعا ألن

  67.»لإلرادة

للمو  الوجود مسألة ل،تو عرض افقد وجعل بدوي ا

ا، ل فلسفتھ نمحور اثن ن جان للموت أن ى يتعلق: ف ي ذا جانب

املق الوجود و و موضو وجانب طيئة، وا ة ر وا بالذاتية

ونا م عنصرا املوت يصبح كذا و املوت، أي والفناء بالتنا عليھ

ا ل مضادا س ول ياة ا أو   68. للوجود

أ جليا بدو إو بالكث يدين املوت لة مش بحثھ بدوي ن

سا كتابھ الواردة يدغر ار والزمان"أف كما69،"الوجود
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الذي سارتر عن للوجود،يختلف انطولوجيا تركيبا س ل املوت أن يرى

الذات خارج يقع إنھ فاملوت،بل ذا سارتر-ول يقول أن«: -كما ات

اصة ا اني إم ون امليالد،إنھ)...(ي مثل خالصة واقعة املوت إن

ارج ا إ حولنا و ارج ا من إلينا ي دائما)...(يأ و ما و ان وملا

ذاتي لھ ان م ثم س ،فل ذاتي مثلھ.  70»وراء املوت أن بمع

ا عان صية ة تجر بوصفھ تمثلھ يمكن ال الوالدة، ظة مثل

فسارتر ذا ول ا، يد«صاح أنطولوجيةلم كحقيقة املوت وم مف خل

خارج عدم أو مالشاة و فاملوت قبلھ، من ايدجر فعل كما الوجود

سانية انيات م عدم الوجود، أن)...(عن يمكن الناحية ذه ومن

حد أنھ ع إليھ نطولو Limiteينظر التحليل خارج ي يأ

  71. »للوجود

يد تأثر قد بدوي ان ن تمامھول ا جاء خ ذا أن إال غر،

العام الوجود و و سا تمامھ ا إ سبة بال عرضيا 72باملوت

املو  من يجعل أن د ير ي العر الوجودي أن ن التفكح مركز ت

و  لھ، ضارةالوجود ا ور وظ ي سا الفكر بداية نقطة ذلك73.و

املوت التفك بميال «ألن أيضا روحيؤذن ألن جديدة، حضارة د

ا اتجا املوت إ ا بنظر ا ف تتجھ ال ظة ال يقظ س ضارة ا

الوجود سر عن ا ل تأث74.»يكشف يتج نا نغلر"و سوف" اش فل

املوت لة بمش بدوي تمام ال املحرض الدافع ان ،الذي ضارة   .ا

ح يدغر لفلسفة بدوي مسايرة عدم لنا يؤكد عماومما ديثھ

الوجودي باملنطق منطقسماه و تصوره الوجودي واملنطق ،

عليھ يقوم الذي التناقض عدم مبدأ بدوي يرفض ذا ول التوتر،

مثل يطبق أن فباألحرى ي، الذا الوجود إ سبة بال العق املنطق

ل ة و ال شد ي العقل ألن ذلك ي، يا الف الوجود ع املنطق ذا
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ي ينما ال الذاتية أو ة و ال ومبدأ ارجةناولھ، ا العلوم ع إال طبق

اضياتعن الر ا رأس وع دا75.الزمان تجر ا بوصف اضيات والر

العق املنطق مآل فإن ذا ول بھ، تأبھ وال الزمان بعد س ف صرفا

يقت الوجود ألن الوجود، ع نطباق يع الش خفاق و

عن فالالزمان املنطق، من الزمان بعد اس وإذا ره، و ونا م صرا

قيقي ا الوجود ع املنطق ذا ينطبق أن    76.يمكن

مثال وذلك ديد، ا منطقھ الزمان إدراج بدوي حاول و

من س ول الزمانية حيث من الوجودية الناحية من ام لألح تقسيمھ

ح ذه و ، العق املنطق كما ة ا حيثحيث من الوجودية ام

أقسام ثالثة إ تنقسم واستقبال،: الزمانية ، وم حضور، ام 77أح

مع فال ناقصا، ان وإال حكم ل الزمانية ن عي من بد فال

بقولنا:لقولنا بعھ ن لم ما فان، أو: سقراط ماضيا أو حاضرا

  .78مستقبال

منطق بل العقل منطق س ل الوجودي املنطق ان وملا

إ املوضوع من أي ي، ديالكتي نحو ع س أن بد فال الوجود،

ع القائم املنطق ذلك ال الوجودي، املنطق و ذا و املوضوع، نقيض

مثل و ف ، واملثا املجرد أرسطو منطق أي التناقض، عدم مبدأ أساس

الواقع بحقيقة لھ شأن ال اضيات    79.الر

الوجودي، املنطق أن ذا ع منطقوال نفسھ و

يغل عند الوجودية،الديالكتيك ي أ من توجيھ و بدوي ألن ذلك

وحدود تصورات من ون م أنھ يغل، دياليكتيك ع يأخذ كغارد، ك

ال املجرد الديالكتيك ذا ف صية، أو ذاتية غ التا و مجردة،

ينط وال املفرد، ائن ال ذاتية وال ، ال الوجود عاطفية بقشارك
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الوجودية ياة ا أنھ80ع كما ن« ، ب التعارض حد عند يقف ال

عن التعارض ذا رفع إ دائما يميل املوضوع،بل ونقيض املوضوع

املوضوع مركب ق   81.»طر

املستمر، التعارض ع بطا يحتفظ لم بدوي، نظر يغل ف

ونية س نظرة شياء إ تنظر ال العقلية نزعتھ إ مرده ،وذلك

حتفاظ د ير و ف بدوي ونقيضھ،أما املوضوع ن ب باملركب لقولھ

عام بوجھ والفعل رادة و العاطفة الن الدوام، ع ي ر ا ع بالطا

الشامل والتغ السيالن الدائبة واملدة املستمرة ركة با تمتاز

   82.لألضداد

ما يضم ن متنافر ن قطب ن ب دد ي موجود ل فإن التا و

بدوي سميھ ما و وتطوره سياقھ ستقطاب ذا و ذاتھ، داخل

أيضا سميھ كما رادة، و العاطفة عن الصادر و و بالديالكتيك،

بھ ع و وحدة«بالتوتر، ما عض مع ن النقيض أو الضدين قيام

توقف أو ون س ا يتخلل ال ما   83.»شمل

برا الكب بدوي تأثر ذكره، سبق مما الوجوديةووا ئد

عند املجردة العقلية صورتھ الديالكتيك انتقد الذي كغارد، ك
ٌتحلٌّ وال والتوتر، العاطفة ع يقوم بديالكتيك وعارضھ يغل،

ناك س ول ، أع مركب ضداد ن ب الصراع يل وال متناقضاتھ،

دائما ش ع الفردي املوجود أن كما يغل، عند ال ا و كما رفع

معا ما يختار ولكنھ ن، النقيض أحد يختار ال و و مركب ذا84.توتر و

من ا معظم مستوحاة الوجودي، بدوي منطق أصول أن ن ب ي

اليأس العاطفية، مقوالتھ من وكذلك كغارد، ك عند العواطف جدل

ا، وغ ب وا ا85والقلق يف وتص املقوالت وضع و ، أضافھ ما ل و
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و  املقوالتجدول، بلوحة عنده س ما نفسھ. و بدوي عت و

يفعلھ لم ما ذا و للمقوالت، لوحة وضع الذي الوحيد كما-الوجودي

ن-يقول  الوجودي الفالسفة من ه غ وال   86.يدغر

كذا من و الكث بدوي الرحمن عبد وجودية أن لنا يت

وسارتر، كغارد ك وجودية من ب تق ا، عنبقدرمالمح تعد ت ما

مكن و يدغر، بدويفلسفة الرحمن عبد إن يبدع« القول لم

ي العر فكرنا ا ل امتداد و بل إبداعا، الوجودية الفلسفة

عديدة87،»املعاصر وجوديات ناك انت وأملانية: وملا سية فر

أيضا ناك ون ت أن من عا ما نرى ال فنحن وإسبانية، وروسية

ية عر الوجودية. وجودية رة لل بد ال ذا ا ول رسم ل"ال إيمانو

يھ فرع)1905-1950(I.Mounier)("مون أو غصن ا ع ثق لين سع ت أن ،

ية العر بدوي وجودية يمثل   .جديد
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يءسامُ  اليونا للموروث ايدجر   لة

للفلسفة جديد مستقبل شراق اس   ألجل

أمال                                                                       عارة

القضايا معظم العامليةاملطر إّن ة الفكر الساحة ع وحة
ّ
إال ،

ا تموا ا قد ملان الفالسفة فالفلسفةو ووجدنا ة باملعا ا تناول

خالل من جديدة دروب لفتح تدعوا فلسفة مةملانية م تجديد

و  ايدجر" عتو معاالفلسفةالفكر م" مارتن أ ن ب أبرزو من

الفلسفي مشروعھ خالل من س فقد مةالفلسفة م لتجديد

  . الفلسفة

املوروثو  إ العودة فإن غراتھو عليھ الفالسفةكشف أغلب ة م

ن ايدجر" عدو   ،املعاصر الفالسفة" مارتن ؤالء ن ب من ،واحد

حامال  يقي امليتاف اث ال مسائلة ا دف ان ايدجرالفلسفية ة فتجر

نب ال سس ل نقد ع و نفسھ يقي امليتاف املشروع ا ماعل ذا

ساؤل لل يقاستوقفنا امليتاف مع ة ايدجر ال ة التجر تكمن فيما

؟و كيف.؟ يقا للميتاف ايدجري ال النقد ارتكز ماذا   ع

املوروث               إ ايدجر عودة ق"إّن منھ"غر دف ال يكن لم

تجاوز و العودة ذه وراء من دف ال ان إنما ق غر جاع اس أبدا

قية غر ظة او ال نوع من الوحيدة املحاولة ست ل ايدجر محاولة

من الفلسفة أعمدة وسرل فمختلف شھ، سيةني الروما حاولوا.... ،

الفلسفية م أعمال خالل من يقا امليتاف أعمدة يقودناو تفكيك ما ذا

حاول لذلك نحطاط ان ن الفلسفة تخبط ا مفاد يجة ن إ
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الف إخراج الفالسفة دتھؤالء شا الذي الضيق ذا من لسفة

مغاير و  لبدء و الدعوة يقا، امليتاف جدرتھ الذي املتمعنللبدء

مسائلة عن عبارة انت ا ل أعمالھ أّن يالحظ ة ايدجر ال الكتابات

ا قيث لل ق،،غر غر مع وار املو  فا مع وار يقاا وار،يتاف ا

املوروث ايدجرمع ة تجر لنا ز ت ات مصط ا
ّ
ل الوراء إ خطوة ،

مع ة قي البدء"الفكر ؟" غر ة التجر ذه مقتضيات ملاذا،فما

؟ بالذات اليونان إ ؟ ،العودة وار ا ذا من دف ال   ما

عودة و إّن املوروث إ اليونانيةايدجر الفلسفة إ" إ السيما

عنو أرسطو و أفالطون  دليال
ّ
إال ن السقراطي قبل ما إ ح

ا يقا ميتاف أو الذاتية يقا ميتاف غراس الفكرا ضمن داثة

املبكر ي أ  1"اليونا تنطويايدجرلذا ال الثغرات كشف إ

يل س يقا امليتاف ا البدو"عل ار حولو  استذ القرار اتخاذ

   2"املستقبل

من بدء الفلسفة خ تار مع وار ا إ ايدجر عودة مية أ تكمن

اعتبارات لعدة قية غر ظة اال م   :أ
« Tont  philosophie  s’abreuve à une source, la source pour  
Heidegger fut la source greque  » 

3 

س التأس بداية إ مر يحيلنا اليونان عن ديث ا فمجرد

خاصة اليونانية عامةو للفلسفة ية قاعدةو 4الغر ار استذ ف عليھ

أو ول البدء يكمن ي الغر البدءالفكر ايدجر سميھ كما

الفكرالتدشي ي ، الصبالبد الفكر ايدجر5، أصل نا من

اليونانية بالفلسفة تجمعنا أن يلزم ال  . للعالقة
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ألجلو  الفلسفي للفكر ايدجر محاورة محطات تقسيم مكننا

للفلسفة جديد مستقبل شراق مراحل   إس   :ثالثة

ل                               ـــمسائلتھ ــ   : ـ

  

نتظار يقاحقبة حقبة اليونانية امليتاف قبة  ا
  

اليونانية1 قبة ا   : ــ

قو إّن               باإلغر عالقتھ رة ظا ايدجر ا سلك ال ق الطر حدة

أخ ان م أي ا م قية،رأك غر الفلسفة لعبت دورافلقد

املثالية أيام منذ ي ملا الفكر يتعلقأساسيا فيما خملانية بالتار

خيةو  التار     6املشكالت

قي غر الفكر إ يحن ايدجر أّنو إّن العتقاده ذالك  مجده

ق" غر صيلالفكر باإلبداع يتمتع شيا ل ك لناو 7"ي ع قد

كتابھ مية58الصفحة question 3 et 5 :ايدجر عن

حسب م أل ذالك ي اليونا للفكر الية م ال مي أ ايدجر عب

ضور  ا ع انفتحوا قد م أ فكرواو تكمن قد أخرى ة ج من

باملثلو مثلماو الغياب تار س فكذالك ار ش صوب م نظر وا 8ج

و اب خاصفاال اب ايدجرن عند الوجود خصائص من ية

اليونانيةو  قبة ا ون ت ع"ذالك الكينونة بدء حقبة

و  إالتحقيق، الكينونة س فجر عد صبحية ا حقيقة مص

ا ذا   .9"بتلقاء
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ان:  إذا ايدجري منظور من قي غر ضور"سان ا ع متفتح

دفع حضور مما و بما ضور ا عن ساؤل لل س  10"ھ لذلك

صيل بالبدء قي غر البدء البدء،ايدجر نقول عندما لكن

قي يمثلھغر الذي الفكر نا نقصد ال فإننا أفالطونصيل

سقراطيةسقراطو  قبل املا الفكر عن نتحدث ا"إنما قيقيفالبدء

اليونان مفكري أوائل مع انكسمندر: حدث أمثال   ارمنيدسو ،من

م5و6ق(  م5و6ق( اقليطسو )ق عندما، 11) "ق أما

أفالطون  عن فإنناو نتحدث بدايةسقراط عن ظةنتحدث

و  حقبة الغرقنحطاط بمع يقا الكينونة" امليتاف   . "سيان

يقا2 امليتاف حقبة   ــ

كتابھ ايدجر إّن"  36ص6الفقرة"  الزمنو الوجود"يقول

نجاز تتطلب مة م نطولوجية خ تار ض املقصودو " تقو ون

لمة  :ب

الفقرة ذه خالل قطيعةو من إحداث ل ك ايدجري ال السياق خالل

الفلسفة   Destructionمع السائدو ما الفلسفي اث ال تفكيك

الوجود سيان غرق الذي اث ال ذالك شھ ني يات 12"ح حي من

انت ال يقا امليتاف ض تقو يرغب ايدجر أن م نف النص ذا

شھ ني إ سقراط من ا بداي لإلشارةو نقطة قوس نفتح أن نود نا

للفكر ايدجري ال الفكر مسائلة بخصوص جدا مة م نقطة إ

شوي  عبارة،الني ألنھ أخر بدء إ قفزة بمثابة عت شھ ني مع وار فا

عبور  حوار بقولھو عن ايدجر ھ يو ما   :ذا

Qu’il devait de devenir un passage précaire qu montre vers l’avant 
etver l’arrière »  13
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ايدجر ل سبة بال شھ ني ف" ففلسفة يقا امليتاف اكتمال تمثل

ع ايدجر سيعمل لذا القصوى ا انيا إم إ يقا امليتاف تقود

يقا امليتاف سياق ا بإدراج شھ ني فلسفة التفك إعادة

ديثة او ا برم ية الغر يقا امليتاف   . 14"التا

النيو                املشروع أن يؤكد ايدجر ان تجاوزإذا ستطع لم شوي

يقا العديدةامليتاف املحوالت و رغم شوي الني الفكر أن إال شھ منلني

وم كمف املستقبل فلسفة نحو تباش عت ال فلسفتھ خالل

املبدع الفنان شركالفيلسوف من روج ل أبدعھ يقا الذي امليتاف

شھف كحلني ما ا الدرب و اعتمد يقا، امليتاف أزمة من روج منل

الفيلسوف نجد الطرح ذا ل املؤكدين ن املعاصر الفالسفة ن ب

ي الفر ف ألنھلوك يقا امليتاف عن خرج شھ ني أن يؤكد الذي

أن ستطيع شھ ني مع مرة فألول دانية الفر جديد ق طر لنا فتح

با خ التار ط دانيةنر سانو لفر كتابھ ذا عن ي ف لوك ع

بقولھ ما ة" ا شو الني مالية الذاتيةا يقا ميتاف تنخرط ال

جديد مجال فتحت ا قبلأل من موجود يكن لم دانية  ،15"الفر

و  سقراط إ الرجوع سنعاود ن كو ن املمثل ما باعتبار أفالطون

يقا   . للميتاف

كم:سقراط-  1 ال من بدأ السقراطي طاب ا ذاو مع و التوليد

عن لإلجابة الفلسفة سقراط و حول ية راملا و طرحا ماحينما

؟املعرفة مال ا ما كتابھ.. . ؟ ذا عن ايدجر ع نداءوقد

قيقة التعتيم"  بقولھا فراغ ية املا عن السؤال بنا يتوه أال

يكتمالذ الفكري أنفاس أقل.. . ع ية املا عن السؤال س أل

و  مية أ امسئلة ل عن ا عد   16" أ
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من: أفالطون - 2 بمع الكينونة أصبحتأفالطونانطالقا تدرك

ائن ال ن ذالكو تمك متناسيا ائن ال بحفظ قام أنھ بمع تحقيقھ

يمكنھ الك،17الذي تنا د ع و يقا امليتاف د فمعفع ينونة

دأفالطون  ع ائن"بدأ ال ة أولو ن ماالواقع.. تدش ر، عنھ أسفر

و  ائن لل عنھالكينونة ا بوادرو 18"تخل عن ايدجر ع قد

شھ ني كتابھ ي فالطو الفكر املغروسة يقا مع"بقولھ2امليتاف

تبدأ املثال أو الفكرة بما للكينونة ي فالطو ل الفلسفةالتأو

يقا ميتاف  19"بما

فإن              و  وعليھ ي فالطو قدالفكر الكينونةالسقراطي  تنا

جميع ع يقا ميتاف لمة يطلق ايدجر الفلسفية"ف ب املذا

و  خالقية و اسمة ا اوالتيارات ور ظ يمتد ال العلمية ات ر ا

شھ ني ح أنكسمندر شو من جمعاال سيانك خطيئة

د20"الكينونة الع ذالك و يقا امليتاف د ع ون ي ذا لم"و الذي

و  د الع ملاذايحفظ صانھ و قال ا للكينونة رفض ألنھ ؟

تار  بداءس و جالء امل ا يحيل أن مختفأراد ا ل ليبدع

و و  منھ تنفلت بھ فإذا يمستجارا ائنال ال إ ر     21"ظ

لو               ة ايدجر ال القراءة ةتتواصل جذر بصورة اليونانية يم لمفا

عو  نا قيقةتقف ا لمة اتخذتھ الذي أفالطوناملع مع

التفك  لصواب خاصية ا الصائبو باعتبار القول سمة أو كم ا

إخفاء إ أدى ع شر ال ذا قو ف غر ن للمفكر صيلة ة التجر تقنيع

لمة22ئلوا أن ايدجر يزعم تفيد" Alétheia"لذا أو ع

خفاء الال قية غر ة ون والتجر ايدجر ر ي السياق  ذا

لتفك  كمرسم قيقة ا لمة موا يف لم وائل ق غر ن إنماو املفكر
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ال  أن ايدجر يزعم ذا ل بدى ي أنھ حيث من ذاتھ ائن لل جمةسمة

الالخفاء قيقة ل لثياإ." السليمة عنت حيث من قيقة ا كنھ ن

ق غر بھ مفكر غ أمر الفلسفة، 23"بقي مة م انت لذالك

الكينونة استقصاء متمثلة قبة ا    . ذه

اشفا                 فلسفة كذا مثل إنقاذ ع نفسھ ايدجر حمل لذا

طأ ا ر مظا ل يقاو ل امليتاف اية عن معلنا ا ف الدفينة تان فماال

؟ يقا امليتاف اية ب   .املقصود

مثال              تبقى ف مجددا ر تظ لن ا أ ع ال يقا امليتاف اية إّن

الدين م،موجودة ا انيا إم جميع نفذت اس ا أ ع ا اي ماف

جديد أخر بدء عن للبحث للمن يدعونا مغايرا منحا الذييخطوا

و  يقا امليتاف جدجدرتھ درب إلبداع ايدجر يتدخل للبدءنا مغاير يد

عن تحدث و   :ول

نتظار– 3 وضع: حقبة حقبة قبة ا ذه عإّن يقا امليتاف

مفكر الال عن والكشف النقاش انو  طاولة الذي منطوق الال عن

الفكر  ثنايا املرحلةدفينا ذه تم فس يقي   :امليتاف

الكينونة سيان شأن النظر   . ـــ

مفكرفيھ الال عن فصاح   . املو ـــ

استدعاء يقاو ـــ امليتاف د ع الغائبة الكينونة   . استحضار

سيا"  النظر حقبة أوال نتظار حقبة
ّ

ــإن الكينونة ن

و  يقاــ لإلفصاحامليتاف ا فدفع مفكر الال و عن امل أو ايھ إكرا

الكينونة عودة إ اجة ا شعار اس      24"ع
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يقىو  امليتاف ض التقو وم بمف ايدجر جاء ذا ع الذيناء فما

وم؟ املف ذا   .عنيھ

و              التفكيك وإنما دم وال التحطيم ع ال ض التنحيةالتقو

يم املفا النظر معاودة املوروثةأي ذهو التقليدية كون ا نقد

و املف الكينونة مع عن تف لم يم غطتاا د،25إنما فإن ربلذا

و  انت قد اليونانية لناالفلسفة أبدع لذا تھ ان إم جميع نفذ اس

الدرب متمثل يقا امليتاف من روج ا يل س جديد درب ايدجر

الفن نقصد ما    . الشعرو ا

  

رانو جامعة،ملانية الفلسفةباحثة  
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ايدغر فلسفة ع رسطي   التأث
  ماريفأمحد  *

 

يصفھ كما ى الك الفلسفية املخاطرة ق طر و ايدغر ق طر إن

صول إ العودة د ير ايدغر أي و ف جعفر، السالم عبد جعفر

و الفلسفي جديد من ا قراء غرض و دفھة ضوء ذا

وحد الوجود"الفلسفي مع عن طر "السؤال ان ق،ف طر و قھ

و والعمق ساسيةصالة، التصورات التفك سيعيد و ف ذا

الفلسفة خ تار مع عميقا حوارا التفك ذا ان ف ية الغر للفلسفة

او  ف يفكر ان ال ظة ال إ العودة محاوال الفالسفة مختلف مع

يقولوه لم الذي عن الكشف إ وساعيا الفالسفة من،ؤالء ولعل

ؤال أفالطونأبرز نجد ) م.ق322- 384(أرسطوو ) م.ق348-428(ء

املفضل محاوره و الذي خ فتحذا سوى يل س من لھ ان فما ،

معھ الفيلسوفحوار ذا فكر ال ش اس لنامحاوال ن ب ت نا من ،

ممثال ايدغر بتعب الصب ي اليونا الفكر مع حوار إجراء مية أ

تحدثو . أرسطو الطاملا مية أ عن انالنقاشو وار ايدغر ف ،

تحرر  حوار ستحضار و حواره خالل من حواروذا و و ار، ستذ

فيھ مؤكدا للوجود رسطي التصور إ ايدغر خاللھ من بنا سيعود

نطولوجي"ع ة و ولو ة، ج من املوجود ع للوجود ةة لألولو

لآلنية أخرى نطولوجية ة ج من املوجودات جميع ذا.1"ع لكن

م سؤال و الوجود عن الذيو ،السؤال و امل السؤال ذا

ايدغر فكر حولھ   .يدور
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فلسـفيو مصــط الوجــود،نطولوجيا البحث إ ش

أوو  يقا للميتاف كموضوع أرسطو استخدمھ مصط أيضــا ــي

و  و والفلسفة التقليدية نطولوجيا لوجيانطو ذه

وولف يان س كر ي ملا إ ترجع لمة امل ا -1679(معنا

و)1754 ي"، الفلسفة أبواب من حيثباب من الكون عقال نظر

كون  إ. 2"و ش أيضا شياء" و علية ما معرفة أو دراسة

دة فر ر جوا حيث من ا نطولو،3"بذا ب املذ لمة أما

أو" ف ذاتھ الوجود وطبيعة سمات دراسة إ تجاه عن عب

ا ذا   .4"املوجودات

ايد  عالقة يخص بأرسطو وفيما أنطولوجيتھو غر تحديدا

راجعو  ذا فإن ق غر الفالسفة من خ ذا ع نا تلكترك إ

ن الفيلسوف ن ب ولوالعالقة شارة من يمنعنا ال ذا لكن بإيجاز،

و ملوقف الفالسفة من الكث من أرسطوايدغر أستاذ تحديدا

ايدغر منھ علم الذي الوجود"أفالطون إ ننصت 5"ندائھو كيف

بدأو  س ايدغر فإن أفالطون فلسفة لب املثل ة نظر انت إذا

أل  ه و تفس ة النظر ذه من انطالقا ف"تحديدافالطون الك " رمز

ا قراءة إ أفالطون ساعيا فكر عنھ وت خ . ملس ذا حسبو ف

قيقة ا ية ما تحوال أحدث قد ون ي فإنھ ة ايدغر ال القراءة

أنو  باعتبار يا" الوجود ذا" لي و ايدغر، عند للوجود ة مساو

حقيقتھ و الذي املثل لعام أفالطون جعل خالل من ان التحول

موجو  او دغ واق و غ ، و وملرتبة الذي الوجود جعل

الث املرتبة قيقة ا اانيةحقيقة املوجود املثل انت ف ق،

املثال إال ووجوده ذاتھ يحقق ال املوجود بداية ،ووجود ذه انت ف

شھ ني غاية إ يمتد الذي ي الفكرالغر الوجود   .سيان



127 
 

ونھنتكم ميتھ ا نظر أول" أفالطون يتھمن وما ائن ال كنھ

بالقول و  ائن ال سؤال عن أجاب ملا ائن: حقيقتھ ال كينونة انت ما

سوى ائن روزه"ھوج" أو" فكرتھ"ال و وره ظ أصل و الذي

و 6"تجليھو  تمثل، ال املثال أو الفكرة انت كينونةو كذا عن ع

ما ائن(ء من،)ال تجعل من موجو فالفكرة ء منو داال

ائنا ائن مال و ء لل القب فالتصور كينونتھ، العالقة،صدر ذه و

و  ائن ال ن باملشاركةب أفالطون ا أسما ما فالفكرة"  الفكرة

ائن ال ر يظ منھ بدءا الذي الو 7"الوجھ أصبحت فكرةكذا كينونة

أفالطون  مع مثاال للفكرةأو بعا مست صار فانكشاف ،.  

نظر  س من و أنھ عليھ القول فيمكن ألرسطو سبة بال إأما

الواقع من انطالقا الفلسالوجود موقفھ م وف مفتوحة، مة م يبقى في

و  التالإلنجاز، السؤال يطرح ايدغر جعل ما نقرأ" ذا كيف

أفو 8"أرسطو؟ سلفھ قراءتھ يجب ال بأنھ يجبو الطون جيب إنما

و  بمتنھ جقراءتھ ما مھذا ف إ س   . علھ

أيو   ائن ال لسؤال أسس قد أرسطو منان ائن ال و ما

و  ؟ ائن و ؟حيث ائن ال كينونة ل ش الذي ما أخرى انو  عبارة

ا السؤال عن ع من أول و عذا الفلسفة فيھ بحثت لذي

االدوام باعتبار للكينونة حقا ال تأو قـّدم من أول و أرسطو أن كما ،

س و فوز كتابھ، خالل من قا" الطبيعة"ذا بالبحثالذي ايدغر م

و  الھالبحثفيھ ش اس بذلك معاودا لھ ش ونھظات كتاب" ،

سا ية الغر ع. 9"الفلسفة طرح الذي السؤال ع حافظ و ف

ائ ال كينونة ما أي جديدةأفالطون إجابات صياغة أعاد ؟لكنھ ون ف ،

يت ائلم ال و صور صورا، ا باعتبار انات باعتبار ا إل نظر ائناتإنما

غ  أي ة و و متغ تحوال تحول، ا باعتبار الكينونة م ف قد ان ذا
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انو  ف أول" تبدال أنھ أي حركة، ا باعتبار الكينونة إ نظر من أول

ركة ا كينونة إ نظر أو من إ بھ ائنت ال أنھ ائن ال كنھ ن

عبارةو 10"املتحرك فكره لبداية انطالق كنقطة يحدد ايدغر نجد

متعددة" أرسطو بطرق ائن ال س11"يوصف فرا ا و حيث

وسرل)  1917-1838(برانتانو إدموند مقالتھ) 1938-1859(أستاذ

عام ا كت عنوانو 1862ال تحمل عند" ال ائن لل الدالالت عدد

ل" أو"  أرسطو املتعددة ي أرسطواملعا عند ايدغرو " لوجود تلقى

املقالة صديقھذه ق طر و "عن ر، غرو املقالةورنارد ذه انت

ال و بمثابة وال ايدغر ل و الفلسفية عنقراءة ساؤل ال إ تھ ج

الكينونة   .مع

الرسالة  ذه خالل من ان بأرسطو ايدغر لقاء فإن إذن

الذي ر غرو ونارد لھ ا دا أ صديقھال ايدغرو و جعل ما ذا

الرسالة ذه عن و ق"  :يقول للدكتوراه برانتانو رسالة ادمت عنوا

للـو  املتعددة ي املعا و حول ا كب عونا أرسـطو عنـد تجود وج

ي  إمحاوال الدخول الفلسفة و وضعت... عالم فقد

التا ساؤل مختلفة:ال بمعان يقال الوجود ان املعإذا و فما

الوجود لھ؟سا مع أنو12"؟وما برانتانو ن ّ ب الرسالة ذه

بالعرض املوجود ا فم ش بمعان تقال املوجود املوجودو لمة

بالقوةو الضروري  بالفعلو املوجود بذاتھأو ... املوجود ائن ائنو ال ال

و  بالقوة ائن وال بالفعلبالعرض ائن   .ال

ايدغر و                  ا قرأ ال الرسالة ذه سنو انت يتجاوز لم 18و

ماز  امل بمثابة عمره من سھالدافعو عاما تأس لسؤالو إ وضعھ

املوجودالوجود تأمل عند أرسطو وقف كما يقف لم أنھ فإذا،،إال

التقليدية يقا امليتاف املوجود" انت وجود عن ساءل ،)أرسطو(ت
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سا املوجودت من انطالقا املوجود وجود عن و. ءل عما ساءل ت

املوجود وجودهموجود املوجود يقوم فيم ايدغر13..". ، فإن

و  أرسطو تجاوز املس عن بالسؤال يكتفي عنال ساءل سي بل وجود

ذاتھ موجودا ،الوجود موجود ل يجعل الذي ء ال عن إنھ،أي

ذاتھ الصادرو ،الوجود العمدة مؤلفھ علن ايدغر جعل ما ذا

ي1927عام سيا" : ما م أصبح الوجود سؤال ناو .14**"إن

ايدغر  ساءل عم" : قولو ي جواب عصرنا لدينا منل نقصده ا

كال املوجود؟ عنو –لفظ زنا ل قل ع ة ا نا انتاب ل لكن

كال الوجود؟ لفظ م يـرلذلك–ف ن أن بدء ذي بادئــا علينا يتحتــم

الوجود ملع ما ف جديد من أنفسنا   .***15"فـي

ذا فإن موجود و بما املوجود عن ساءل قد أرسطو ان فإذا

وقع الذي ء ال عن ساؤل ال إ ايدغر دفع رسطـي ساؤل ال

سيان ذاتھو ال الوجود و يمو  .الذي من و أرسطو عند ائن لكال

ار" أي" بانة"خاصية ضو "و" ظ و "ر ا عند، قيقة ا انت كذا

ب"أرسطو ين ال أن شأنھ من بائن16"ما و ما رو أي ،ظا

نو ا باعتبار و بانة ن مب و بما سان كينونة   .منفتحمط

ائنو  و حيث من أرسطو عند ائن لل التصور ذا رغم لكن

لم ما فكره يبقى ،لكن الزمن وحاضر ــائـن و فيھمتحرك ،يفكر

بحسب أرسطو فيھ فكر مما أعظم فيھ يفكــــر لم ما الذي ذا ان ف

الكين،ايدغر ينظر لم فإنھ ائن ال عدد نظر إن و أنھف أي ونة،

ال مسألة و طرح مسألةائن يطرح السؤا"الكينونةلم طرح ن لفل

ائن ال ما يقا للميتاف مااملوجھ ري و ا السؤال يطرح لم ؟فإنھ
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الكينونةو 17"الكينونة مسألة طرح ستأنف ايدغر جعل ما ذا

ص"و سمعتجديد عاد ما الذي ا ندا إ  .18"غاء

ق غر يحاور ايدغر ان ليحدو ف خصوصا أنأرسطو ما جزهد

و و  فيھ فكر وما ينجزه لم ائنما ال ر
ّ

فك أنھ فوجد فيھ، يفكر لم ما

او  ر
ّ

يفك انتلكينونةلم ف ق،، الطر منتصف وقف أنھ لتھ مش

و  ائن ال ر
ّ

فك قد ان ن لمفل فإنھ نفسا باعتباره إليھ نظره وجھ

ا أمر ل ش س ولم الكينونة رأبدا
ّ

  .يفك

يكن لم ق غر أن ع ال ذا عن"لكن ن مع وم مف م لد

و  سانالكينونة ع ستحيل دام ما ا ل محدد م لھف يكون أال

و  للكينونة، ما م وف اعت م أ معناه معإنما و الكينونة مع ا

و  يضاحطبي اس إ يحتاج ال االو دي ش اس يث  ،19"ال

نظر  شدة ومن ق ةفاإلغر بدا ك ء ال ا باعتبار الكينونة إ م

او  تناسو كو وضوحا بداية يؤكد ايدغر جعل ما الوجود"تابھذا

سيا" الزمانو  م أصبح الوجود سؤال   .أن

و  الوجفأرسطو إ نظروا قد عموما التقليدية ودالفلسفات

عمومية شياء أك لباعتباره ا، أك أنھ ع ال ذا بلوضوحاكن ،

غموضا التصورات أك ايدغر عند   .خفاءو و

ع أرسطو شفوفضل يك خ ذا جعل ونھ يتمثل ايدغر

ميم ا العالقة و تلك لكن قيقة، وا الوجود ن ب ايدغرية حسب

عن تخرج ال أرسطو عند الفلسفة من"فإن حال بأي املوجود إطار

و  أنطولوجياحوال ا أ بماو إما املوجود تبحث عندما ذلك

موجود وتا،و ال تكون أن الوجودو أو عن تتحدث ن ح ذلك
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ا.20)"هللا(املطلق بأ أرسطو فلسفة يصف ايدغر جعل ما ذا و

وتية–أنطولوجية   . ال

ايدغرو               ا ف تأثر ال وانب ا م أ توضيح يمكن ي فيما

خاللو بأرسطو  من عموميةذا شياء أك باعتباره للوجود تصوره

باعتباره شياءو أي أك الوجود ذا ان إذا لكن متعاليا، جودا

غموضا ا أك و بل وضوحا ا أك أنھ ع ال أنھ إال   .خفاءو عمومية

أيو              يث عد لم ذا فإنھ عمومية شياء أك الوجود ان إذا

صار  بل لة يامش بد ئا نماو ش ب سيان، ال يقع جعلھ ما ذا

ن مطالب فنحن ذا ول املوجودات، با عن مختلف و مر حقيقة

الوجود مع عن   . بالبحث

و  أرسطو أن جعلكما قد التقليدية نطولوجيات منل وا

وضوحا شياء أك فإنالوجود و ، الوجود ذا نحيا كنا
ّ
ملا انھ

ا عنھذا السؤال إثارة ستد ذا فإن خافيا و . لوجود أنأي جب

ب ايدغر أسماه ملا نطولو"نؤسس ذا"الفرق ل عو و أنجب لينا

ا لذا مة فا آلنية نجعلنؤسس أن أي ما"، لوجوده"موجودا ا مدر

اص س. ا الوجود تحليل ع سيعمل فإنھ ذا أطلقو ما أو ي ا

الوجودو " الدزاين"عليھ عن سؤالھ معرض الدزاين،ذا وم ومف

أصيل ي أملا مصط بحسب،و مصط و ھ" و بوفر ممتنع" جون

جمة ال يو،عن سا ائن لل مرادفا س ل كماو  .و معطى س ل و

مشروع و بل بالوالدة سان يصو ،عطى أن سان ان " إم

يا أراد"دزاي و من". إن ان يقولفما أن الدزاين ذا- شأن أنا -ا

موجود–أو أنا ذا وو –و ،ف ناك يوجد إنھ باألحرى –إنما

ناك ائن شرح- ال   .21"املنفتح،،امل
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وار وا اللقاء ذا خالل يفكرو  ومن ان ال ظة ال إ العودة

تقوم ال ساسية ألنطولوجيتھ ايدغر مارتن سيؤسس أرسطو ا ف

أساس الوجودع ن ب الفرق لناو املوجــودو البحث سيؤســس

بفينـومينولوجيتھ أو وســرل إدمونــد أستاذه من ع ازه بارت

وســرل  أستــاذه فــينــومينولوجية عــن الفينومينولوجيا: املطــورة

رمينوطيقية قال باإلغر بدءا الكينونة خ تار بحثھ عد ذا و ،

املثاو  إ انطوصوال ل إمانو ا ممثل مع خاصة ملانية -1724(لية

أرسطو)1804 عد مفكر أعظم ه عت يغل،الذي ع باإلضافة

يةو  ).1770-1831( الغر للفلسفة ل الطو خ التار ذا أن سيجد نا

سيان خ تار الوجودو و أو الكينونة سيان خ تار بدءاو تحديدا ذا

ي فالطو ف الك الوصوال و من ة شو الني القوة إرادة غاية إ

ية الغر يقا امليتاف ع خ تم   .ا

الفو            رمينوطيقي ال س التأس بصفةذا نھ ب سن ينومينولو

و  الفصول وأوسع الالحقةأعمق   .املباحث

تمام إعادة إ دف ان ايدغر أن يت سبق لفتو مما

الوج إ باه ة،ن ج من اسمو ود عليھ أطلق جديد علم س تأس إ

ساسية"  ع"نطولوجيا سماه ما أو الدزاين يمثل الرحمنالذي بد

و  املع باآلنية البدوي م ف إ يؤدي الذي توضيحو كينونةالوسيط

ا ع السؤال يقول مع إذ امالن مت واملوجود الوجود ذا ان ف إنھ:"،

حقيق إ تمي ي الوجو ملما و ة املوجودات، دون من يحضر أنھ ملند

املطلق الوجود دون من موجود يوجد   .22"ال

يقي امليتاف للسؤال تحوال د ش س ايدغر كتاو فمع تحول : و

باملوجودات نفسھ الفكر شغل بالوجود؟و ملاذا س ذاو ل من انطالقا

تجاوز مة م عاتقھ ع ايدغر الوجودسيحمل ت س ال يقا امليتاف
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باملوجودو  تمت الوجود:ا ية ما من جزء ذاتھ و سيان ال ذا لكن

و الوجود"بل صميم و 23"من بمثابة، ار ستذ فعل ون سي

امل الوجود ذا ل جاع الو اس رسطية نطولوجيا لتلك تجاوزا

موجود و بما للوجود كعلم ا نفس ظل،حددت نما حقيقةب ت

بة مت  .الوجود

  

  

س باد ابن ميد ا عبد زائر-مستغانم-باحث،جامعة .ا - *  

 

   



134 
 

:املراجع  
ٔة املعارف ،ط ، صفاء جعفر عبد السالم جعفر -1 ش قي عند مارن هایدغر ،م  1الوجود احلق
  .15،ص 2000،

2 -  André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, 3 
volumes, traduction arabe de Dr. Khalil A.  Khalil et Ahmed Oueidat , 
Edition Oueidat , Beyrout-Paris p 912.   

  .912املرجع نفسه ص  - 3
  .913املرجع نفسه ص  - 4
  .44ص ، صفاء جعفر عبد السالم جعفر ،املرجع السابق - 5
ٔحباثمحمد الشیخ، نقد احلداثة يف فكر هایدغر ،الشبك - 6 رش ،ط و  ة العربیة ل   .349ص ، 2008، 1ال
  .351، ص، املرجع نفسه محمد الشیخ،- 7
  .358ص ،، املرجع نفسه - 8
  .358،ص  نفسهاملرجع  - 9

  .360ص ، املرجع نفسه -10
سوا داستور، هایدغر -11 رو  فرا ٔدمه: السؤال عن الزمن ، راسات، سايم  رشو  املؤسسة اجلامعیة   ال

  .27،ص 1993، 1بريوت ،لبنان ،ط، التوزیعو 
  .52ص ، املرجع السابق، صفاء جعفر عبد السالم-12
رش، ٔسس الفكر الفلسفي املعارص، عبد السالم بنعبد العايل -13 ل ال   جماوزة املیتافزيیقا ،دار توق

  47،ص  2000، 1املغرب ،ط ، التوزیعو 
14-  Martin Heidegger, Etre et temps ; traduction par Emmanuel Martineau, 

Edition numérique hors commerce, 1985, p 25. 
** «La question et aujourd'hui tombée dans l oubli » 
15-  M H ,Ibib ,P 21 

*** « Avons –nous aujourd’hui une repense à la question de sovoir ce que 
nousentendons à proproments parler par le mot –étant- Nullement.  Ainsi, il 
s’impose de poser à neuf la question du sens de l’être. Et sommes-nous donc 
aujourd’hui seulement dans l’embarras de ne point comprendre l’expression 
« être » ? Nullement. Ainsi, il s’impose, au préalable, de réveiller tout 
d’abord une compréhension pour le sens de cette question ».  

  362ص ، املرجع السابق، محمد الشیخ -16
  .364،ص  السابقاملرجع  حممد الشيخ-17
  .365ص ، نفسهاملرجع  -18

  19 .365ص ، املرجع نفسه -
رش د ط ، -20 ة وال لطبا ن، مارن هایدغر الوجود واملوجود، دار التنور  ٔمحد سل   .41، ص2009جامل محمد 
  .134محمد الشیخ،املرجع السابق ،ص  -21
ر -22 ادامري ،طرق هایدغر ، ز جورج  اب اجلدیدة:ها امك صاحل ،دار الك يل  ظم، دة  حسان  املت
  .126،ص 2007 1،ط
 .43عبد السالم بنعبد العايل ،املرجع السابق ،ص  -23

                                                             
 


