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مقدمـــــــة:
لقد ظلت الفلسفة زمنا طوٌال تبحث عن استحداث مواطن جدٌدة
وأرضٌات عذراء للبحث و التفكٌر ،و بقً ذلك هدفا أسمى و مقصدا فرٌدا
 ،لكن الفلسفة الحدٌثة و المعاصرة خرجت عن هذا النطاق ،لتفتح لها أفقا
جدٌدا للبحث و التفكٌر ،فقد أصبح المنهج هو الهم والهدؾ الذي ألجله ٌقوم
كل تفكٌر فلسفً ،فاألسلوب و الطرٌقة فً تناول القضاٌا الفلسفٌة أصبح
هو الشؽل الشاؼل لمختلؾ الفالسفة و المفكرٌن المعاصرٌن ،وقد كان لهم
عدٌد التجارب فً هذا المجال،و لعل خٌر مثال على ذلك التجربة
الهوسرلٌة فً التفكٌر ،و التً تعد الرائدة فً عصرنا هذا ،رؼم أنها لم
تكن أولى التجارب ضمن محاولته لتؤسٌس علم كلً عبر إعطاء الفلسفة
ماهٌة العلم الٌقٌنً الدقٌق .
لم ٌكن ذلك مستحدثا ،ال بل ٌعد ذلك قدٌما قدم الفلسفة ،إال أن أصالة
هوسرل تكمن فً تمٌزه بالطرٌقة فً تناول الموضوعات ،و التً سلكها
لذلك .
فقد نجد هوسرل و منذ البداٌة ٌتساءل «:كٌؾ ٌمكننً أن أجد منهجا
ٌعطٌنً خٌط السٌر الذي أسٌر علٌه لكً أصل إلى العلم الٌقٌنً » ،1فلكل
تجربة أسلوبها الخاص ،ووجهة نظرها المتمٌزة فً تناول مشكالت
عصرها .
لم ٌكن ذلك حكرا على الفٌنومٌنولوجٌا ،ال بل لم ٌكن ذلك إال امتدادا
وتطوٌرا للفلسفة اإلؼرٌقٌة و األهداؾ الدٌكارتٌة ،فقد كان من الضروري
استدعاء األقدمٌن و استقدامهم و محاورتهم ،حٌث مثلت األفالطونٌة أولى
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هذه المحاوالت التً توجهت نحو البحث عن الحقائق السرمدٌة ،و بعث
اإلنسان فً عالم المثل األبدٌة ،أما فً العصر الحدٌث فقد كانت الدٌكارتٌة
أول من حمل لواء تؤسٌس العلم الكلً على حقائق ثابتة و بدٌهٌات و
أسلوب و منهج جدٌد ،فالبد للفلسفة أن تستقى من العلل األولى باعتبارها
المبادئ .
أما عن "كانط " ،فكانت محاولته التوجه بالمٌتافٌزٌقا إلى أن تكون علما
بعد أن استعاد العقل الخالص ،ألجل تقوٌض أوهامه وتعد هذه المحاولة
األهم فً تارٌخ الفلسفة الحدٌثة ،حٌث نظرت إلى الفلسفة على أنها بحاجة
إلى علم بوسعه التحكم قبلٌا فً المعرفة اإلنسانٌة .
كل هذه المحاوالت لم ترقى إلى مستوى تحقٌق المبتؽى الذي أراده
هوسرل ،فقد بقٌت رهٌنة التفكٌر المٌتافٌزٌقً ،و علٌه رفض هوسرل
مثالٌة أفالطون ،ألنه أخذ بفكرة الماهٌات ،و أعاب على دٌكارت عدم فهمه
الصحٌح للكوجٌتو ،و اعتماده على الرٌاضٌات ،هذا رؼم أنه أخذ الكوجٌتو
عنه ،و لكن ذلك لم ٌكن إال رؼبة فً إصالحه و اعطائه الفهم الصحٌح
و استخدامه لتؤسٌس معرفة ٌقٌنٌة نابعة من الذات اإلنسانٌة  ،أما كانط فقد
كان تقلٌدٌا فً ممارساته .
أما الشًء الملفت لإلنتباه ،هو عودة هوسرل إلى دٌكارت ،و التً لم تكن
قبوال تاما ،و إنما مثلت عودته إلٌه ،ال لرفضها بل لتحقٌق فكرة عدم
كفاٌتها ،لقد كان لكل هذه المحاوالت تؤثٌرا على مسٌرة هوسرل
الفٌنومٌنولوجٌة ،و لم تكن عائقا امام تحرره من التفكٌر المٌتافٌزٌقً،
والبدء فً تفكٌر مفتوح حر لتؤسٌس علم كلً دقٌق .

فقد سعت الفٌنومٌنولوجٌا الهوسرلٌة منذ البحوث المنطقٌة ;أي من سنة
 0011إلى ؼاٌة ، 0090إلى ؼاٌة التؤمالت الدٌكارتٌة ،إلى مواصلة
واستئناؾ نسق الفلسفة المتعالٌة ،الذي بنى على إثره دٌكارت نسق الفلسفة
الؽربٌة الحدٌثة ،الذي ٌقوم على الوعً بدٌهٌة دون المساس بقدسٌته
ومحاولة البحث و الكشؾ عن البنٌة األساسٌة لهذا الوعً المتعالً ،و هو
الهدؾ الذي سعى هوسرل فً تؤمالته الدٌكارتٌة محاولة توضٌحه توضٌحا
فٌنومٌنولوجٌا ،فكما أنه ال ٌمكن الفصل بٌن األنا المفكرة الدٌكارتٌة
ومدركاتها ،باعتبارها محاٌثة لكل مواضٌع تفكٌراته  ،هذه اإلحالة المتبادلة
هً ما ٌسمٌها هوسرل القصدٌة فً التؤمالت الدٌكارتٌة ، 0090ضمن
مسعاه ،بهذا تكون مدركات العالم محاٌثة دوما لتٌار الوعً ،و تكون األنا
هً القصد الدائم نحو األشٌاء .
لقد اعتبر هوسرل " تؤمالت دٌكارتٌة "تحوال جذرٌا فً الفٌنومٌنولوجٌا
وفً بنٌة الخطاب الفلسفً األوربً ،سعٌا للتوجه بالفلسفة ألن تكون علما
كلٌا مع تجدٌد أفاقها ،و اقترح مع ذلك طرٌقا جدٌدا ،و جعل من األنا
الترنسندنتالً أساسا لقٌم هذا العلم .
فهوسرل عندما كتب " تؤمالت دٌكارتٌة " ،كان ٌبحث عن طرٌقة لقولبة
معالم (األنا الترنسندنتالٌة ) ،و ٌستعرض التحوالت التً عرفها فً تؤسٌسه
للفٌنومٌنولوجٌا .
فالفٌنومٌنولوجٌا الهوسرلٌة ،و رؼم ثرائها اللؽوي و المذهبً فً تحلٌل
بنٌة الوعً ،كان علٌها أن تبقى رهٌنة الفهم الترنسندنتالً ،الذي ٌتجاوز
كل وصؾ فٌنومٌنولوجً ،لٌبقى الوعً فرضٌة مٌتافٌزٌقٌة ٌتعذر عنها كل
رد فٌنومٌنولوجً ،فً حٌن ٌمكن رد واختزال كل مواضٌع الوعًٌ ،كونها

باستمرار إلى تجارب لؽوٌة ،و التً تبقى دائما بحاجة إلى هذا الوعً
المتعالً الذي ال ٌمكن رده إلى شًء .
إلى هنا ٌتوقؾ التحلٌل الفٌنومٌنولوجً ،عند أطروحة الوعً باعتباره
حدس مباشر للعالم ،و تصبح الفٌنومٌنولوجٌا عاجزة عن تحلٌل بنٌة
الحدس أو رده أو اختزاله .
أمام هذا المعترك الفكري ،و اإلستشكال الجدٌد ،و االنسداد الفٌنومٌنولوجً
الهوسرلً ،إن صح التعبٌر ،ما كان على تالمذة هوسرل إال استئناؾ
البحث فً خضم ذلك ،و على طرٌقة هوسرل ،و على رأس هإالء نجد
الفٌلسوؾ األلمانً ،و تلمٌذ هوسرل الممٌز ،الذي اوكله مهمة مواصلة
الفٌنومٌنولوجٌا ،و الدفع بها إلى أقصى امكاناتها ،و فتح منافذ أخرى
واستحداث سبل ودروب عذراء ،لم تطؤ قدم فكر أرضها  " ،مارتن هٌدؼر
" (  ، ) 0091 -0880إال ان هذا الفٌلسوؾ ،و المفكر جاء متمردا أكثر
منه مساندا للنص الفٌنومٌنولوجً الهوسرلً بؤكمله ،بل إن "الوجود و
الزمان " ، 0099المدونة الهٌدؼٌرٌة األساسٌة ،والكتاب العمدة فً
التطرؾ الفٌنومٌنولوجً الهٌدؼري ،لدلٌل صرٌح على أن المشروع
الفٌنومٌنولوجً،

والنص

الفٌنومٌنولوجً

الهٌدؼري،

كتب

ضد

الفٌنومٌنولوجٌا الهوسرلٌة ،و تدمٌرا لمنطقها الداخلً ،و محاولة لتقوٌم
أسسها ،و منطلقاتها ،انطالقا من المبادئ ،و المبدأ األساسً ،الذي بناه
هوسرل .
ال ٌخفى على كل قارئ للفٌنومٌنولوجٌا ،أن فٌنومٌنولوجٌا هوسرل انجبت
من بطنها مولودا فٌنومٌنولوجٌا ،كانت عاقبتها إعادة جدولت أسسها،
ومبادئها ،و إعادة هٌكلة منطقها الداخلً .

بطبٌعة الحال ،لم ٌكن هوسرل راض عن هذا الرفض ،الذي قوبل به من
طرؾ تلمٌذه هٌدؼر ،لم ٌلق رفض هٌدؼر استحسانا من طرؾ هوسرل
إزاء ذلك ،إذ أعلن هذا األخٌر سنة  0090وجهة نظره من " الوجود و
الزمان " ،و من الفٌنومٌنولوجٌة الهٌدؼٌرٌة ،فً إشارة هً من بٌن المؤخذ
التً حملها ضد هٌدؼر ،على أنه فً تؤسٌسه األنطولوجً ،لم ٌؤخذ بمبدأ
التعلٌق الفٌنومٌنولوجً ،على أساس أن هٌدؼر لم ٌفهم بعد مقاصد المنهج
الفٌنومٌنولوجً ،و لم ٌكن على بٌنة من أمره تجاه هذا المنهج ،و لم ٌبلػ
معنى التعلٌق .
إن عدم أخذ هٌدؼر بالتعلٌق ،و إن كان ذلك مجرد تعلٌق هوسرل على ما
جاء به هٌدؼر ،فهذا ال ٌعنً أن هٌدؼر خرج كلٌتا عن المتن الهوسرلً ،
و أنه لم ٌكن فٌنومٌنولوجٌا البتة ،ال بل المشروع الهٌدؼري لم ٌكن عدمٌا
فً تؤسٌسه ،فقد أدرك هٌدؼر حقٌقة الفراغ الذي أحدثه و خلفه هوسرل
،عندما حول التؤمالت المٌتافٌزٌقٌة إلى تؤمالت فٌنومٌنولوجٌة فً العلم
الكلً ،فإن بواطن الفراغ تكمن فً األسلوب الذي طرحت به مسؤلة
الوجود ،فالمحاولة الهوسرلٌة ،لم تطرح مسؤلة الوجود بؤسلوب أصٌل فً
اعتقاد هٌدؼر ،لقد ظل هوسرل دٌكارتٌا ،وفٌا للدٌكارتٌة ،و لم ٌقطع
الصلة بها ،و ال بؤصلها المٌتافٌزٌقً ،و لم ٌكن استئناؾ هوسرل تجاوزا
للدٌكارتٌة ،و ال المٌتافٌزٌقا ،و التً ٌعتقد هٌدؼر أنها تناست سإال الوجود
كؽٌرها من المٌتافٌزٌقٌات و الفلسفات الذاتٌة السابقة  ،و بالتالً ظل
التؤوٌل المٌتافٌزٌقً للفٌنومٌنولوجٌا أحد العوامل السلبٌة فً الفلسفة
الهوسرلٌة .
فً خضم هذه المناورة الفكرٌة الفلسفٌة ،و امام هذه األزمة المنهجٌة التً
حلت بالفكر الؽربًٌ ،فتح هٌدؼر باب اإلشكال ،سعٌا منه لتوجٌه

الفٌنومٌنولوجٌا إلى ما قد سهت عنه ،و تؽافلت الفلسفات الذاتٌة ،و على
رأسها الهوسرلٌة و المٌتافٌزٌقا ،من جهة أخرى ،إلى مسؤلة الوجود ،أراد
أن ٌحول وجهة الفكر إلى ما لم ٌفكر فٌه ،أو إلى الال -مفكر فٌه ،إلى ما
قبع طوٌال فً بطن النسٌان و الؽفلة ،إلى مسؤلة الوجود .
لقد استقدم هٌدؼر الوجود إلى فسٌح الساحة الفٌنومٌنولوجٌة ،لتتحول بذلك
الفٌنومٌنولوجٌة إلى منهج تؤوٌلًٌ ،ضع بٌن قوسٌن و ٌعلق الماهٌات
وٌستدعً إمكانٌات الوجود ،لتصبح الفٌنومٌنولوجٌا علم الوجود ،ومن هنا
بدأت فكرة الزرع األنطولوجً فً الفٌنومٌنولوجٌا .
هذا إن دل فإنما ٌدل على اإلستشكال الذي تحول به هٌدؼر إلى مساءلة
الفٌنومٌنولوجٌا فً حد ذاتها ،ال انقطاعا و إنما استئنافا و تصحٌحا لمبادئها
و أسسها ،و إعادة هٌكلة منطقها الداخلً ،و ذلك بالعودة إلى بداٌاتها
األولى بطرٌقة انثنائٌة ذاتٌة ،دائما ضمن المبدأ القائل " بالعودة إلى
األشٌاء فً ذاتها " ،و كؤنه ٌرٌد و بطرٌقة ما أن ٌخضع ما أخذ عن
هوسرل  "-الفٌنومٌنولوجٌا " للفٌنومٌنولوجٌا، -دون أن ٌؽض الطرؾ عما
قد تؽافلت عنه فٌنومٌنولوجٌا هوسرل الدٌكارتٌة ،من قبل و ما تعالت عنه
المٌتافٌزٌقا ،دائما فً إطار ما عرؾ به مشروع هٌدؼر الداعً لمجاوزة
المٌتافٌزٌقا ،وهً إشارة أخرى لالستئناؾ الهٌدؼري الفٌنومٌنولوجً على
طرٌقته الخاصة ،و هو ما ٌعرؾ بالمنعطؾ أو المنعرج الهٌدؼري فً
تارٌخ الفكر الؽربً عامة .
إلى هناٌ ،ظل اإلشكال مطروحا ،فً الكٌفٌة التً تصٌر بها المنهج
الفٌنومٌنولوجً سإاال ،و بعبارة أخرى أكثر وضوحا ،الكٌفٌة التً تعرض
بها هٌدؼر لسإال المنهج ،أو المنظور الهٌدؼري لسإال المنهج ،أو كٌؾ

تصور هٌدؼر سإال المنهج ؟ كٌؾ أصبح المنهج عند هٌدؼر سإاال ؟ أو
كٌؾ ٌنطرح سإال المنهج عند هٌدؼر ؟ وما هً دالالت المنهج
الفٌنومٌنولوجً الهٌدؼري ؟ كٌؾ أصبح المنهج سإاال بعدما كان بداهتا ؟
هذه هً اإلشكالٌة التً ٌدور حولها موضوع البحث ،الموسوم بعنوان "
التصور الهٌدؼري لسإال المنهج " ،أردت بهذه األسئلة أن أقؾ عند حدود
التصور الهٌدؼري ،أو دالالت المنهج ،و الكٌفٌة التً ٌنطرح بها هذا
السإال فً المنظور الهٌدؼري .
إن اختٌاري لهذا الموضوع " التصور الهٌدؼري لسإال المنهج " ،لم ٌكن
أمرا اعتباطٌا ،و ال عبثا فكرٌا ،بقدر ما كان له من الدواعً و األسباب
واالعتبارات ،جعلت منه موضوعا محل البحث و الدراسة الموضوعٌة
منها و الشخصٌة .
فؤما االعتبارات الشخصٌة ،فٌمكن أن أعزوها إلى اهتماماتً المنصبة على
الفلسفة الؽربٌة المعاصرة و الفلسفة األلمانٌة على وجه الخصوص،
ومٌولً الشخصً إلى فلسفة هٌدؼر ،باعتباره أحد الفاعلٌن فً الفلسفة
والفكر الؽربً ،و أسلوبه فً التعامل مع مختلؾ القضاٌا الفلسفٌة،
والفكرٌة  ،ولؽته المتجددة المشفرة التً تحمل بٌن ثناٌاها الكثٌر من
الدالالت الرامٌة إلى إحٌاء و بعث اإلنسان من جدٌد ،و على كل
المستوٌات ،و ضمن أفاق مختلفة ،و إمكانات متجددة ،خاصة فٌما ٌتعلق
بفلسفة الكٌؾ .
أما فٌما ٌخص االعتبارات و الدواعً الموضوعٌة ،أو فٌما ٌخص
الموضوع فً حد ذاته ،كونه ٌتالءم و المشروع العام للماجٌستٌر " الفلسفة
المعاصرة و قضاٌا المنهج " ،موضوع ٌحمل من الجدة ما ٌجعله موضوع

العصر ،باعتباره ٌعالج قضاٌا و أفكار ما زالت حٌز البحث و الدراسة
خاصة فً الواجهة العربٌة حول ذلك ،مقارنة بالتناوالت الؽربٌة،
باإلضافة إلى توفر مادة البحث ،و كونه موضوع ؼٌر مهضوم ،الكتابات
حوله قلٌلة .
ورؼم ذلك واجهت الكثٌر من الصعوبات ،و على رأس هذه الصعوبات
اللؽة الهٌدؼٌرٌة ،حتى فً اللؽة األصل األلمانٌة ،فما بال الترجمات سواء
إلى العربٌة ،أو إلى ؼٌرها ،و نقصد الفرنسٌة ،باإلضافة إلى اختالؾ
القراءات من مفكر إلى أخر ،و من مترجم إلى أخر ،و رؼم ذلك حاولنا
جاهدٌن تجاوز ذلك ،و انتقاء ما ٌمكن من بناء و لو وجهة نظر بسٌطة
حول الفٌلسوؾ ،و حول الموضوع و أفكاره المتناثرة هنا و هناك ،بٌن
األلسن و خاصة حول الموضوع محل البحث .
وقد اعتمدت فً ذلك المنهج التحلٌلً النقدي ،تتبعت من خالله خلفٌات
المنهج الفٌنومٌنولوجً ،و أسرار اعتماده من طرؾ هٌدؼر ،وما طرأ
علٌه من تحوٌرات و إضافات ،ارتبطت بخط سٌر المشروع الهٌدؼري
العام ،الذي أراد إعطاء نفس جدٌد للفٌنومٌنولوجٌا من خالله .
حٌث تم تقسٌم هذا البحث إلى ثالثة فصول عمل ،و كل فصل من تلك
الفصول تضمن ثالثة مباحث ،ناقشت فٌها كثٌرا من المشكالت التً ترتبط
بموضوع البحث ،فبعد المقدمة.
و فً الفصل األول ،الذي كان تحت عنوان " فً إمكان فهم
الفٌنومٌنولوجٌا " ،فقد عقدت البحث عن األؼوار و األصول المعرفٌة
والمفاهمٌة ،لمصطلح الفٌنومٌنولوجٌا ،كما فهم قبل هٌدؼر ،و التحدٌدات
المفاهمٌة الهٌدؼٌرٌة لهذا المصطلح ،عبر العودة إلى البداٌات اإلؼرٌقٌة،

تم على إثر ذلك الوقوؾ على كل اإلمكانات المتاحة من طرؾ هٌدؼر،
لفهم كل من " الفٌنومان " و " اللوؼوس " ،عبر نظرة تؤوٌلٌة لكال
المصطلحٌن من أجل ضبط و تقدٌم مفهوم فٌنومٌنولوجً للفٌنومٌنولوجٌا .
أما الفصل الثانً ،والموسوم بعنوان " هٌدؼر و الفهم الجدٌد
للفٌنومٌنولوجٌا " ،و هو بسط للمنظور الهٌدؼري تجاه الفٌنومٌنولوجٌا،
من الناحٌة المنهجٌة ،على ؼرار التصور الهوسرلً ،تم التطرق خالله
إلى التؤوٌل الهٌدؼري لمفهوم الفٌنومٌنولوجٌا كمنهج ،أو الفهم
الهرمٌنٌوطٌقً الفٌنومٌنولوجً الهٌدؼري ،و االنفتاح على قضاٌا الوجود
أو التزاوج األنطولوجً الفٌنومٌنولوجً .
أما فً الفصل األخٌر ،و المعنون ب" سإال الفٌنومٌنولوجٌا كموضوع
للتفكٌر " ،و هنا الولوج إلى الحدٌث عن الفٌنومٌنولوجٌا كمنهج ،باعتباره
مشكال فلسفٌا عند هٌدؼر ،و اإلسقاط الفٌنومٌنولوجً على الفٌنومٌنولوجٌا
أٌن ؼدت الفٌنومٌنولوجٌا موضوعا ،و سإاال للبحث الفٌنومٌنولوجً ،وكذا
التحول الهٌدؼري من الفٌنومٌنولوجٌا كطرٌق للبحث ،إلى الفٌنومٌنولوجٌا
كسإال ،أو بعبارة أخرى ،استشكال الفٌنومٌنولوجٌا .
أما فً الخاتمة ،فهً حوصلة ،و عرض ألهم النتائج المتوصل إلٌها ،و كذا
المآخذ ،كما تركت المجال مفتوحا ،للبحث و اإلثراء و النقد ،ألن بحثنا
هذا هو محاولة لفهم الحقٌقة المنهجٌة ،التً بنً علٌها المشروع الهٌدؼري
و حقٌقة المنعطؾ الذي أحدثه داخل المنظومة الفكرة الؽربٌة عامة ،وداخل
الفٌنومٌنولوجٌا خاصة ،باعتباره أحد المجددٌن فً الفكر الؽربً ،و فً
الفلسفة الفنومٌنولوجٌة .

و قد اعتمدت على أهم مصادر مارتن هٌدؼر ،خاصة كتابه العمدة "
الوجود و الزمان " سواء التً ترجمت إلى العربٌة ،أو إلى الفرنسٌة
باإلضافة إلى بعض المراجع المهمة ،التً ترتبط بموضوع البحث بصفة
مباشرة أو ؼٌر مباشرة – على قلتها . -
و قد أردنا من خالل بحثنا هذا أن نحلل موقؾ أحد أكبر فالسفة الفكر
الؽربً من اشكالٌة المنهج ،ورؼم المجهودات المبذولة إلنجاز هذا البحث
،إال أن مجال البحث فٌه مازال مفتوحا .

انفصم األول
في ئيكاٌ فهى انفيُىييُىنىجيا

ٌ ِٓ ّ١جٌٓ ًٙجإلؾحذس ػٓ جٌٓإجي جًٌٍ٠ ٞقٗ ٌٍِٛ١ذٔٛط ٟفٟ
وطحذٗ "فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌإلوٌجن جٌكِٓ َ1445 " ٟح جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ؟ ٚ

يٌه ذؼى ٔٛف لٍْ ِٓ جٌُِحْ ػٍٚ ٝى ٌٚأٚي أػّحي ٍْ٘ٛي ً٘ ،ج
جألن ٍ١جًٌ ٞجٌضرطص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحّْٗ ،ػٍ ٝأٔٙح جٌؼٍُ جٌٗحًِ جٌىٍ،ٟ
ئال أْ جٌكم١مس جٌط ٟال ِٕح٘ ِٕٙح ،أْ ً٘ج جٌٓإجي ٌُ ضطُ جإلؾحذس ػٌٍ ٗ١كى
جألْ ،ػٍ ٝجػطرحٌ أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌٓ١ص جٌفٍٓفس جٌّطٍمس ،ال ذً ضرمٝ
ِؿٍو ِٕٙؽ ِفطٛـ ػٍ ٝػى٠ى جإلِىحٔحش جٌفىٍ٠س جٌفٍٓف١س .
ًٌٌه وحْ ْإجي ٌٍِٛ١ذٔٛطٍِٚٗ ٟػح ،ئٌ ٝقى ذؼ١ى ،ئٌ ٝوٌؾس أْ ضؼٍ٠فٙح
ٌُ ٠ؼى ِّىٕح ذّؼُي ػٓ ،ذؼ١ىج ػٓ جٌططٌٛجش جٌطٌ ٟكمطٙح ٚ ،جٌطِ ٟح َجٌص
ضطٛجٌ ٝذؼى ٍْ٘ٛي ٚ ،نحٚس ِغ ٘١ىغٍ ،جٌ٠ٌٛع جٌٍٗػٌٍ ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٌ١ٌٍْٛٙس .
ئيْ ،فطؼٍ٠ف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٓ٠ ،طىػ ٟجٌؼٛوز ئٌ ٝجٌرىج٠حش جألٌٝٚ
ٌظٌ٘ٛٙح ،ئي ٌُ ٠مطٍـ ٍْ٘ٛي ٛ٘ ،يجضٗ ضؼٍ٠فح ٔٙحت١ح ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح،
فؼٍ ٝجِطىجو ضؿٍذطٗ جٌفىٍ٠س  ٚجٌفٍٓف١س،

وحْ ٠ؼطمى ؾحَِح أْ

جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذأٚ ٞؾٗ ِٓ جألٚؾٗ ،ال  ٌُ ٚضىٓ ضىٍِ ٔفٓٙح ال فَ ٟج٠ٚس
"ٔظٍ" ٚ ،ال  ٌُ ٚضؼرٍ ػٓ "ئضؿحٖ " ِح  ،ػٍ ٝئػطرحٌ أٔٙح ضىٌِ ٔفٓٙحٚ ،
ضفٔ ُٙفٓٙح ئٔطاللح ِٓ وٙٔٛح ِفِٛٙح ِٕٙؿ١ح أوػٍ ِٕٙح ِفِٛٙح ِؼؿّ١ح أٚ
ئذٓطٌٛٛ ّ١ؾ١ح ئٔٗ ِف َٛٙال ٍٚس ٌٗ ذٓإجي جٌّح٘١س (جٌّح) ،يجش جٌرؼى جٌّحوٞ
ٌٍّٛٞٛػحش جٌفٍٓف١س ،ػٍ ٝغٍجٌ جٌؼٍ َٛجالنٍ ،ٜال ذً ْإجٌٙح جألْحْٚ ٟ
جٌّكٚ ٌٞٛجٌٍت ،ّ١ف ٟجإلػطرحٌ جٌّفح٘ ّٟ١جٌّٕٙؿ( ٛ٘ ،ٟجٌى١ف) ذؼ١ىج
ػٓ وً ِح ٘ ٛئذٓط ، ّٟ١فال ِؿحي ٌٍكى٠ع ف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ،نحٌؼ
ْإجي و١فّ٠ ،ىٓ أْ أوٌِ جٌّٛٞٛػحش جٌفٍٓف١س ؟ ً٘ج ٘ ٛجٌه ١جألْحْٟ
جًٌ ٞضٓ ٍ١ػٍ ٗ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ف ٟٙف ٟغٕ ِٓ ٝأْ ضى ْٛئؾٍجءج ضمٕ١ح .
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذًٙج جٌّٕظ ،ٌٛضؼرٍ ػٓ فىٍز أْحْ١س ّ٠ىٓ أْ ٔهطٍ٘ٛح

فٔ" ٟك ٛجألِٔ ٌٛفٓٙح " ،فِ ٟمحذً جٌرىج٘حش  ٚجٌّفح٘ ُ١جٌط ٌُ ٟضكمك ذؼى
ئال ٖىال ،فحألٍِ ٕ٘ح ٠طؼٍك خ"أٍِ ِف َٛٙذٕفٓٗ "٠ٍٔ ،ى أْ ٔؿؼٍٗ أوػٍ
ٛٞٚقح  ٚولطح ،وطٌٛٛج أٌّ ٌٟٚؼِٕ ٚ ٝف َٛٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،لرً أ ٞذٕحء
ٔظٍٖ ِٓ ٞأٔٗ ٠م. َٛ
فّٛطٍف فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ضىجٚي ألٚي ٍِز ف ٟجٌمٍْ ٍ٠ ِٓ َ11ف ِىٌْس
" وٍٓ٠ط١حْ فٌٛف" ،ف " ٟجألٌٚغحٔ ْٛجٌؿى٠ى " ِٓ ٍ٠ف " ؾ٘ٛحْ
٘حٌِٛ ٕ٠ٍٕ٠رحٌظ "ٌ ٚ ،2ذطٗ ذأٍْٛخ ِّحغً ،ق١ع أٖحٌ ئٌٔ ٝظٍ٠س
جٌظ ٌٛٙأ ٚو١ف١س ضفحو ٞجٌظٞ ،ٌٛٙف ئٌ ٝيٌه ،فمى ٚؾى ػٕى " وحٔ" ١
ض ٌٛٛلٍ٠د فٌْ ٟحٌس ئٌ " ٝؾ٘ ْٛحٌٍِٔٛ ٕ٠رٍ١ظ " ،ق١ع وطد وحٔ١
٠ »:رى ٚأْ ٕ٘حن ػٍُ أوػٍ ضهٛٛح  ٌٛ ٚأٔٗ ئال ٍْرح ( فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػحِس
) ْرك جٌّ١طحف٠ُ١مح ِ ،رحوب جٌكٓحْ١س ( جإلقٓحْ١س )ِ ،غالق ٚالق١طٙح
ٚقى٘ح «.
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جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ذؼى يٌه ضكٌٛص ئٌ ٝػٕٛجْ ٌٍىطحخ جألْحْ ٟي" ٘١غً "
ف ٟجٌٕظٍ٠س جٌى١ٕ٠س جٌرٍْٚطحٔط١س ف ٟجٌمٍْ  ( َ14فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌٍٚـ)،
 ٟ٘ٚػم١ىز أًِ٘ ٚد ِهطٍف ٍ٠ق جٌظ ٌٛٙجٌى. ٟٕ٠
ئٌ ٝؾحٔد يٌهٌٛٚ ،ش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وجنً وٌ " ِٚفٍجُٔ ذٍٔطحٔ" ٛ
ػٍٔ ٝك ٛجٌّ١طحف٠ُ١مح ،ذؼى ضٛجٖ ًٚفِ ٟٙغ ٍْ٘ٛيً٘ ٚ ،ج ِح ٠مٛؤح
ٌٍطٓحؤي ػٓ ٍْ جنط١حٌ ٍْ٘ٛي ًٌٙج جٌّٛطٍفٌّ ٚ ،حيج جْطىػ ٝجٌمٍْ
 َ11جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚ ،و١ف ٠ىي جٌفِٕٛ١حْ ػٍ ٝجٌظ ٌٛٙ؟ فىٍّس " ظٌٛٙ
" ٠ؿد أْ ضٞٛغ ؾحٔرح ،ألٔٗ قًّ  ٚوفغ ػٌٍ ٝأ ٞجٌهطأ ،فحٌّطٍٛخ ٘ٛ
2
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ٌو جٌٍفع جإلغٍ٠م ،ٟفىطحخ " جٌٕفّ " ألٌْطْ ٛحٌف ْٛء جٌف ،ُٙئي أنً
ػٕى ذؼ ُٟٙف١ْ ٟحق جٌكٛجٌ ػٍ ٝجػطرحٌ جإلوٌجن ،جٌطفى ،ٍ١جإلٌجوزّ١ٌ ،
ِؼحٖح ػٕى أٌْط ،ٛف ٟٙال ضإو ٞجٌّؼٕ ٝجٌكحٌٌ ،ٟىٕٙح ضىجٌٚص ف ٟجٌٛؾٛو
جإلٔٓحٔ ( ٟف ٟجٌك١حز جٌؼحِس )ف ٟجٌؼحٌُ .
ففِ ٟؿحي ئْطؼحوز جٌّفح٘ ُ١جٌ١ٌٍْٛٙس ،ذّح ف ٟيٌه ِفَٛٙ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ضكى٠ىج ٌّفِٙٛٙح ِ ٚكطٛج٘ح ،فمى أٍ٠ك ٍْ٘ٛي ػٍٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئّْح ؾى٠ىج"ٛ٘ ،ػٍُ جًٌجش " ،ذؼى جْ ؾؼً جًٌجش
جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س ِٛٞٛع جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،وّح أْ ضكمك جٌٛقىز جٌىٍ١س ٌٍؼٍَٛ
ٚجٌّؼحٌف ػٍ ٝجٌ١م٠ ،ٓ١كطحؼ ئٌ ٝفٍٓفس ضطٛؾٗ ٔك" ٛجًٌجش".
 ٚفِ ٟمحذً يٌه٠ ،طؿٗ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌٌٛجء ،ذحقػح ػٓ جألِٓ ،ًٚطرؼىج وً
جٌطٌٛٛجش ٚ ،جٌّؼطمىجش جٌط ٌُ ٟضؼى لحوٌز ػٍ ٝقًّ جٌّؼٕ ٝجٌؼحَ ٌٍٍج٘ٓ
ذّح ف ٟيٌه جٌّ١طحف٠ُ١مح ،ئْٙحِح ف ٟضكى٠ى جٌفىٍ ٚ ،ضهٍ ِٓ ٗٛ١جٌّ١طحف٠ُ١مح
.
ٌىٓ جٌٓإي جًٌ٠ ٞطرحوٌ ٌألي٘حْ ضرؼح ًٌٌه ٛ٘ ،جٌطٍ٠مس جٌط ٟجْطٗىً ذٙح
٘١ىغٍ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟن ُٟػٛوضٗ ئٌ ٝجٌرىج٠حش جأل. ٌٝٚ
فف ٟجٌّٕظ ٌٛجٌ١ٙىغٍ٠ ،ٞؼرٍ ػٕٛجْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٓ ضّ٠ ،ٌٛٛىٓ
جإلٖحٌز ئٌ ٗ١ذحإل٠ؼحَ جٌطحٌ" ٟف ٟجألِٔ ٌٛفٓٙح" ،أ ٚجٌٕفٛي ،جٌغ،٘ٛ
ٚجٌٌٛٛؼ ذؼ١ىج ،وجنً جألِ ٌٛف ٟيجضٙح ،ذٍٛف جٌٕظٍ ػٓ جٌرٕحءجش
جٌٗىٍ١س جٌط ٟال ضطؿح َٚوٙٔٛح ِفحْ٘ ُ١طك١س ،غِ ٍ١رٍ٘ٓ ػٍٙ١ح ئال ٖىال،
 ٚجٌط ٟضطف ٛػٍٕح ػٍْ ٝطف جإلْطٗىحالش جٌُّ٠فس ،ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٙح ِٗحوً
ضفٍٔ ٜفٓٙح ػٍ ٍِ ٝجٌُِحْ ،ئْ جألٍِ ٕ٘ح ػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍ ٠طؼٍك
ئيْ ذٛجلغ أٍِ ذٕفٓٗٓ٠ ،ؼٌ ٝطمٍ٠رٗ ئٌ ٝجألي٘حْ ،إلٟ٠حـ ِٓحٌ ً٘ج

جٌّف. َٛٙ
ضحٌ٠ه١ح ،ضٕمُٓ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌِٛ ٝطٍكحْ أ١ٚالْ وجنً جٌٍغس جٌفٍٓف١س
جإلغٍ٠م١س ( ،جٌفِٕٛ١حْ  ٚجٌٍٛغ ) ِٛجٔطاللح ِٓ جٌطغ ٍ١١جٌىالًٌ٘ ٚ ،ٟج
ذّٕطك جٌؼٛوز ئٌ ٝجٌرىج٠حش جأل ،ٌٝٚئي أْ جٌٍفظ(ٓ١

) يج أًٚ

ٔٛ٠حٔ ،4ٟفهً بهذا مصطلح مركب ،على شاكلة ثٌولوجٌا ،و البٌولوجٌا ،و
السوسٌولوجٌا ،و التً تترجم هً األخرى كاآلتً  :علم اإلله ،علم الحٌاة،
علم االجتماع ،فكانت الفٌنومٌنولوجٌا تبعا لذلك علم الظواهر .
إن ما نصبوا إلى فهمه ،و الكشؾ عنه ،إنما هو المقصود المحدد،
والمفهوم
التؤوٌلً الموجه بعٌن هٌدؼٌرٌة لكال اللفظٌن ،واإلسم الجامع لهما ،فما
المقصود بالفٌنومان و اللوؼوس انطالقا من السبٌل الذي أقام من خالله
هٌدؼر مفهومه لهما ؟ أو بعبارة أخرى ،إلى أي مدى ٌمكن أن ندرك
األؼوار الفٌنومٌنولوجٌة الهٌدؼٌرٌة لمفهومً الفٌنومان و اللوؼوس ؟ كٌؾ
عبرت المعجمٌة الهٌدؼٌرٌة فٌنومٌنولوجٌا عن كال القسمٌن ؟

4
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انًبحث األول
انًفهىو انفيُىييُىنىجي نهفيُىياٌ

انًبحث األول :انًفهىو انفيُىييُىنىجي نهفيُىياٌ

) (،فحِٕٛ٠حْ – ،) phànomenئٌٝ

ضٗ ٍ١جٌؼرحٌز جٌٔٛ١حٔ١س (

ٌفظس فِٕٛ١حِْٗ ٟ٘ ٚ ،طمس ِٓ جٌفؼً جٌٔٛ١حٔ( ٟ

) ،ذّؼٕ ٝجٔىٗف

ذّؼٕٟٖ ٝء ِح ٠رى ٚجًٌ٠ ٞىي ػٍ ٝجًٌٕ٠ ٞىٗف – جٌّٕىٗف – جٌّطؿٍ; ٟ
أٞٚ ٞغ ٖٟء ِح ف ٟج١ٔ٢س ٚ ،ذًٌه ضىي (
ٕ٠ىٗف أ ٚجٌّطؿٍ ٟأ ٚجٌّٕىٗف .

) 5ػٍ ٝجًٌ ،ٞأٚ

6

فحٌفِٕٛ١حْ١٘ ٍٜ٠ ،ىغٍ أٔٗ ٠ؿٍو ً٘ج جٌظ ٌٛٙػٍ ٝأٔٗ ظٕ٘ ٌٛٙح ٘ ٛيجضٗ
 ،ئّٔح ١ٚغس ضىي ػٍ ٝقًّ جٌٟٗء ئٌٞٚ ٝف جٌٕٙحٌ ،أٞٚ ٚغ جٌٟٗء فٟ
جٌٕٚ ،ٌٛأ ًٚوٍّس (

) ضؼٛو ئٌ ٝجٌؿًٌ(

ف ٟجأل( ِٓ ًٚف( ) phos- ِٛ

)(فحٟ٘ ٚ ،) phu -ٞ

) ،جٌط ٟضؼٕ ٟجإلٔحٌز ،أ ٚجٌٟٛء ،أٚ

جٌٕ ٚ ٌٛجٌٛٞٛـ ; أ ٞأْ ِح ّ٠ ّٕٗٞىٓ أْ ٟٖ ٍ١ٛ٠ء ِح ؾٍ١حٚ ،جٞكح،
ِٕىٗفح ،لحذال ٌإلذٛحٌ ف ٟيجش ٔفٓٗ .

7

فّح ٠ؿد أْ ٠ف ِٓ ُٙيٌه ،ػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍ ،واٖحٌز  ٚوالٌس ٌٍؼرحٌز(
فِٕٛ١حْ ) ٛ٘ ،جٌّٕىٗف ف ٟيجش ٔفٓٗ ٕ٘ح  ٚجٌ ،َٛ١فحٌفٕ١ِٕٛ١حش ذًٌه ٟ٘
وً ِح ٠مف فٞٚ ٟف جٌٕٙحٌ ف ٟجٌٕ ٚ ،ٌٛلى أٖحٌ ئٌ ٝأٔٗ ؾحء ف ٟوطحخ
جٌٕفّ ألٌْط ٛف ٟجٌّركع جٌٓحذغ ،جًٌ ٞضٕحٚي ف ٗ١ذحٌطكٍ ً١ئوٌجن ٛٞٚٚـ
جٌؼحٌُ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٕظٍ ٚ ،جًٌ ٞلىَ نالٌٗ ٍٖقح ػ١ٕ١ح ًٌٌه ،أ ٓ٠أٖحٌ ئٌٝ
جٌٕظٍ ػٍ ٝأٔٗ وً ِح ٘ٚ ٛجٞف ف ٟجٌٕظٍ ٘ٔ ٛظٍ،8جٔطاللح ِٓ جٌفُٙ
جألٌْط ،ٟفحألٌٛجْ ِػال ٟٖ ٟ٘ »:ء ِٓ ؾّٕ ٠هط ٙذحٌٍ ٛ٘ٚ ْٛوً ِح
ذِٓ ٚ ١ى أِحَ جٌٕظٍ ذٕفٓٗ ،فحٌٍ١ٔٛس ئيْ وّح  ٟ٘ ٍٜ٠ف ٟوً ٍِز  ٚوجتّح
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ضٛؾى ذٗىز ف ٟجٌٕ ٌٛف ٟجٌٟٛء  ٚذحٌٟر ١ف ٟجٌٛٞٛـ  ،فحٌٛٞٛـ ئيْ
ِ٘ ٛح ٠ىػٕح ّٓ٠ ٚف ٌٕح أْ ٍٔ١ٖ ٜثح ِح جٔطاللح ِٓ يجضٗ  ًٖ٘ ،جٌٗفحف١س
ٌٓ١ص ٍِت١س ف ٟيجضٙح ئال جٔطاللح ِٓ وٙٔٛح ٌ ْٛػٍ ٝأٔٙح غ ٍ١ظحٍ٘ز ،
فحٌٗفحف١س ئيْ ِ٘ ٟح ّٓ٠ف ٌٕح جٌٕظٍ ذطٛجفك جٌٍ ْٛجٌكم١مٌ ٟألٖ١حء .
 ٚأٞحف أْ أٌْط ،ٛلى وٗف ٌٕح أْ جٌٗفحف١س ٌٓ١ص ؾٌُٓ ،ىٕٙح ٚؾٗ
جٌٛؾٛو جٌٕم ٟجٌكم١مِ ،ٟػً جٌّٓحء ضّٓف ذٍؤ٠س جألٖ١حء ذٗىً أنٍ جٌٚ َٛ١
جألْ «. 9
ً٘ ِٓٚج جٌّٕطٍكٕ٠ ،ظٍ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌفِٕٛ١حْ ،ػٍ ٝأٔٗ يٌه جٌّٕىٗف فٟ
يجضٗ ،ذؿالء أ ٞجٌّطؿٍ ٟجًٌ٠ ٞمف فٞٚ ٟف جٌٕٙحٌ ،ف ٟجٌٕ ،ٌٛػٍ ٝجػطرحٌ
ِح ي٘د ئٌ ٗ١أٌْط ِٓ ٛنالي ئٖحٌضٗ ئٌ ٝجٌٗفحف١س ،جٌط ٟال ضٗٛذٙح  ٚال
ضٌٗ ٖٛؤ٠طٙح ٖحترسِ ٛ٘ ٚ ،ح ٛ٠ق ٟذحٌٛفحءٚ ،فحء جٌٕظٍ ،أْ ٓ٠حٜٚ
جإلغٍ٠ك ذٚ ٕٗ١ذ ٓ١جٌىحتٓ ،فطؿٍ٠ى ظ ٌٛٙجٌىحتٓ٠ ،مىَ ِٓ يجش ٔفٓٗ ػٍٝ
أٚؾٗ ِهطٍفس ،قٓد ١ٚغس جٌٌٛٛؼ وجنٍٗ ،فمى ٕ٠ىٗف جٌىحتٓ ذطٍلس ِح ٌّ١
٘ ٛيجش ٔفٓٗ ٛ٘ ٚ ،ذًٙج جالػطرحٌ ظ ٌٛٙف ٟقى يجضٗ ٚ ،ػًٍ٘ ٝج جألْحِ
ٚجٔطاللح ِٓ جٌٍؤ٠س جٌ١ٙىغ٠ٍ١سّ٠ ،ىٓ أْ ّٔٓ ٟجٌفِٕٛ١حْ ذحٌىالٌس
جإلغٍ٠م١س " جٌطٍجء ،" ٞػٍ ٝجػطرحٌ أٔٗ ٌ ّ١ذحٌفؼً وّح ٠مىَ ٔفٓٗ ،فأح ٍٔجٖ
وًٌه غ ٍ١أٔٗ ٌ ّ١وّح ٘. ٛ
ٚألؾً ف ُٙأػّك ٚ ،أػٌُّ ،ف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ،أٌجو ٘١ىغٍ أْ  ١١ّ٠جٌٍػحَ ػٓ
ضٍه جٌؼاللس جٌطٍجذط١س ذٓ والٌط ٟجٌفِٕٛ١حْ ،ذاػطرحٌٖ جٌّٕىٗف ذٕفٓٗ ِٓ
ؾٙس  ٚجٌظحٍ٘ ِٓ ؾٙس غحٔ١س ،ئٔٗ ِٓ ؾٙس ذّؼٕ ٝأٔٗ ّ٠ىٓ ٌٗ أْ ٕ٠ىٗف
ذاػطرحٌٖ ٖ١ثح ِح ٘ ِٓٚ ،ٛ٘ ّ١ٌ ٛؾٙس أنٍ ّٓٞ ٚ ،ٜوالٌس جٌظحٍ٘ ٠ؼرٍ
9
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ػٓ جٌىالٌس جألٍ١ٚس (جٌّطؿٍ ،) ٝجٌط ٟضؼى جٌىالٌس جٌّإْٓس ٌٍػحٔ١س ،ئّٔح ً٘ج
جٌطك ٍٚ٠ٛجإلقحٌس وحٔص ِٓ ؾٙس جإلٚطالـ ،ئٌ ٝجٌىالٌس جٌّٛؾرس  ٚجألٍ١ٚس
ٌٍفِٕٛ١حْ ٚ ،أِح جٌطك ٍ٠ٛجٌٓحٌد ٌٍفِٕٛ١حْ ،وحْ ٌّؿٍو جٌطّ ٌٗ ُ١١ػٓ
جٌىالٌس جأل١ٍٚس ،ذّؼٕ ٝجٌظحٍ٘ أ" ٚفِ ٟمحذً جٌظحٍ٘" ; ذّؼٕ ٝأْ جٌىالٌس
جأل١ٍٚس جٌط ٟضؼرٍ ػٓ جٌٟٗء يجضٗ " ٟ٘ ،جٌظحٍ٘ " فِ ٟمحذً ِح ٠ؼرٍ ػٕٗ
جٌّٕىٗف جًٌٛ٠ ٞق ٟئٌِ ٝح ٌ ٛ٘ ّ١ف ٟيجضٗ .
ذحإلٞحفس ئٌِ ٝح ّ٠ىٓ أْ ٔٗ ٍ١ئٌ ٗ١ػٍ ٝأٔٗ ظحٍِ٘ ٚ ،ح ٔٗ ٍ١ئٌ ٗ١ػٍ ٝأٔٗ
جٌّطؿٍ ،ٟضكٛي ٘١ىغٍ ئٌ ٝئٖحٌز أنٍ ٚ ،ٜجٌط ٟال ضّص ذٍٛس ئٌٝ
جٌىالٌط ٓ١جٌٓحذمط " ٓ١جٌظحٍ٘ "  " ٚجٌّطؿٍ ،" ٟأال  " ٟ٘ ٚجٌّظ " ٍٙأ" ٚ
ِؿٍو ِظ ٟ٘ ٚ ،" ٍٙوالٌس أنٍ ،ٜضٗ ٍ١ئٌ ٝجٌظٌ ٌٛٙىٕٙح ٌٓ١ص ذّؼٕٝ
جٌظحٍ٘  ٟ٘ ٚضؼر ٍ١ػٓ " ِح ال ٠ظ ٍٙذٕفٓٗ " ٚ ،ػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ فاْ
جٌفِٕٛ١حْ ٘ ِٓ ١ّٔ ٛجٌظٌ ،ٌٛٙىٓ ال ٠ؼٕ ٝيٌه أْ وً فِٕٛ١حْ ِ٘ ٛظ،ٍٙ
 ٚلى جْطىي ٘١ىغٍ ف ٟيٌه ذحٌّظحٍ٘ جٌٍّ١ٞس ،جٌط ٟضٛق ٟئٌ ٝػٛجٌٜ
أ ٚقٛجوظ جٌرىْ ٚ ،جٌط ٟضؼرٍ ف ٟظٌ٘ٛٙح أ ٚجٔىٗحفٙح ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٙح
قٛجوظ ِٕىٗفس ػٓ ٖٟء ال ٠ظ ٛ٘ ٍٙيجضٗ ،إٔ٠ ٚىٗف ٘ ٛيجضٗ ،فٟٙ
ػٛجٌ ٜضؼرٍ ػٓ جنطالالشٚ ،جٞطٍجذحش ٟ٘ ،ف ٟقى يجضٙح ال ضٕىٗف،
فظ ٌٛٙجألػٍج ٜجٌٍّ١ٞس وحٌكّ ٚ ٝجٌطؼٍق  ٚغٍ٘١ح ِّح ٕ٠ىٗفٟ٘ ،
ِؿٍو ِظحٍ٘ ِٛحقرس ٌٍِّ ٜؼ ،ٓ١أ ٚجٞطٍجخ وجنٍ ،ٟال ٕ٠ىٗف ٘ٛ
يجضٗ ،فحٌّظ ٍٙئيْ ،ػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍِ ٛ٘ ،ظ" ٍٙػٓ ٖٟء ِح " ال
٠ؼٕٚ ٟال ٛ٠ق ٟأذىج أٔٗ جٌٟٗء يجضٗ لى جٔىٗف ذًجضٗ ،ذً أْ ٕ٘حن ٖ١ثح ِح ال
ٕ٠ىٗف ٛ٘ٚ ،فمٕ٠ ١رة ػٓ ٔفٓٗ ػرٍ ٖٟء لحذً ٌإلٔىٗحفٚ ،لى ػرٍ
٘١ىغٍ ػٓ يٌه ذم ٌٗٛأْ  »:جٌطّظٍٞ ٛ٘ ٍٙخ ِٓ جٌال-ئٔىٗحف «،10
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أٍِ أنٍ ٠ؿد جإلٖحٌز ئٌ ،ٗ١أْ "جٌال" ال ضإو ٞو ٌٚجٌٍٓد أ ٚجٌٕفٟ
جٌّطٍك ذمىٌ ِح ضإو ٞو ٌٚجٌطؼ ،ٓ١١ضؼ ٓ١١ذٕ١س جٌظحٍ٘ ،جٌىالٌس جأل١ٍٚس
ق١ع ٠مٛي ٘١ىغٍ أْ ِ »:ح ال ٕ٠ىٗف ػٍ ٝجٌٗحوٍس جٌط ٟذٙح ٠ظٍٙ
جٌّطّظ، ٍٙال ّ٠ىٓ ٌٗ أٟ٠ح أْ ٠ظ ;11 « ٍٙذّؼٕ ٝأْ جٌّٕىٗف ف ٟيجضٗ،
ٚجًٌ ٞال ٠ظ ٍٙذحٌٌٛٛز جٌط٠ ٟظ ٍٙذٙح ػٍ ،ٗٞأ " ٚجٌّظ ،" ٍٙأِ ٚح
ضّظ ٍٙذٗ ال ٕ٠ىٗف ِطٍمح ٚ ،ذحٌطحٌ ٟفحٌال-ئٔىٗحف ٕ٘ح ٠إو ٞجٌّؼٕٝ
جإل٠ؿحذ ٟػٍ ٝأٔٗ ٘ ٛجٌّمٛٛو فحٌال-ئٔىٗحف ٕ٘ح ٛ٘ ،جٌٍّجو ذحإلٔىٗحف
جٌكك ف ٟيجضٗ ،ئي أْ وً جإل٠كحءجش ٚجإلٖحٌجش  ٚجألػٍج ٚ ٜجٌٍِِ ،َٛح
٘ ٟئال جٌرٕ١س جألْحْ١س  ٚجٌ٠ٌٛٛس جًٌّوٌٛز ٌٍطّظ ،ٍٙفحٌّٕىٗف جٌكك
٠ىّٓ أ٠ ٚطٛجٌٌٚ ٜجء ًٖ٘ جٌرٕ١س جٌ٠ٌٛٛس جٌّٗحٌ ئٌٙ١ح ذحٌطّظ ،ٍٙئٌٝ
ؾحٔد جإلنطالف فّ١ح ذٕٙ١ح .
 ٚذحػطر حٌ جإلٔىٗحف فِٕٛ١حْ ،فحٌطّظ ٍٙأذىج ال ٠ ٌٓٚ ٌُٚى ْٛئٔىٗحفح ،فٛٙ
ال ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛئال ذحػطرحٌٖ جٔىٗحف ٖٟء ِح ٌ ٛ٘ ّ١جٌفِٕٛ١حْ ف ٟقى
يجضًٗ٘ ٚ ،ج ال ّٕ٠غ ِٓ أْ ٠ى ْٛجالٔىٗحف ضّظٍٙج ،ف٠ ٛٙفطف جِىحٔ١س
جٌطّظٌ ،ٍٙىٓ ٌ ٛ٘ ّ١جٌطّظ ٍٙيجضٗ فىّح ٠مٛي ٘١ىغٍ  ٛ٘ »:جالٔرحء –
ػٓ – جٌٕفّ ػرٍ ٖٟء ِٓ ٖأٔٗ أْ ٕ٠ىٗف «
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 ٚذؼرحٌز أنٍ ،ٜأْ جٌفِٕٛ١حْ ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛضّظٍٙج ،ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٗ ٕ٠رأ
ػٓ ٔفٓٗ ،ػرٍ ٖٟء ِح ٠ى ْٛلحذال ٌالٔىٗحف ،ف ٟق ٓ١ال ّ٠ىٓ ٌٍطّظٍٙ
أْ ٠ى ْٛفِٕٛ١حٔح ; أ ٞجٔىٗحفح ،ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٗ ِؿٍو ػحٌ ،ٜأ ٚذٕ١س
٠ٌٛٚس ال أوػٍ ،ضؼرٍ ػٓ ٖٟء ِح لحذً ٌالٔىٗحف .
فحٌّمٛٛو ذٍفظس " ِظ " ٍٙئيْٟٖ ٛ٘ ،ء ٠ط ّٟٓضّظٟٖ ٍٙء ِح ،وْٚ
 /9المصدر نفسه ص 01
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أْ ٠ى ٛ٘ ْٛيجضٗ ِظٍٙج ٛ٘ ٚ ،ذًٌه ضكى٠ى ِٓرك ٚ ،جفطٍج٠ ٜرمٝ
ِكؿٛذح ،فحٌّظٕ٘ ٍٙح ٠إوِ ٞؼٕ ٝجالٔىٗحفٕ٠ ٛ٘ٚ ،رأ ذٟٗء ِح ػٓ ٔفٓٗ،
 ٚجًٌ ٚ ،" ّٕٗٞ " ٞػٍ٠ ٌُ ٗ١ىٓ جٌفِٕٛ١حْ ِظٍٙج أذىجٌ ،ىٓ جٌّظ ٍٙيجضٗ
ٍِضر ١ذحٌفِٕٛ١حْ ،ضٍه ٘ ٟجٌؼاللس جٌهف١س جٌط ٟوحْ ٘١ىغٍ ٠ٍ٠ى أْ ٠ىٗف
جٔكؿحذٙح  ٚجٌط ٟضٍذ ١جٌىالٌط ٓ١جٌظِ ٚ ٌٛٙؿٍو ِظ. ٍٙ
ٕ٘ ِٓ ٚح فاْ ػرحٌز "جٌّظ " ٍٙيجش والٌس ُِوٚؾس ِٓ ،ؾٙس أ ٌٝٚضىي
ػٍ ٝجٌطّظ ٍٙفِ ٟؼٕ ٝجإل٠كحء ئٌ ٝجٌٕفّ ،ػٍ ٝأٔٗ ال-ئٔىٗحفٚ ،ػٍٝ
جٌّٕرة يجضٗ ،ق١ع ف ٟئٔىٗحفٍٗٛ٠ ،ـ ذٟٗء غ ٍ١وحٖف ػٓ ٔفٓٗ ٚ ،فٟ
ٔٙح٠س جٌّطحف ،فاْ جٌطّظ ٛ٘ ٍٙئٖحٌز ٌٍّؼٕ ٝجألٚ ،ً١ٚجٌكم١مٟ
ٌٍفِٕٛ١حْ ِٓ ،ق١ع ٘ ٛئٔىٗحف .
» فحٌظٛجٍ٘ ئيِْ ٟ٘ ،ؿّٛػس ِح ٓ٠طٟٟء ذٕ ٌٛجٌٕٙحٌ ،أِ ٚح ٠ىٗف ػٓ
ٔفٓٗ ذٕفٓٗ ،ضؼٕ٠ٍ٠ ٝمس ُِّ١ز ف ٟجالٌطمحء ذحٌّٛؾٛو ،ففىٍز جٌظٌٛٙ
ٍِضرطس ذفىٍز جٌٕ ،ٌٛأٚجٌّؿحي جًٌ ٞضطؿٍ ٝف ٗ١جٌّٛؾٛوجش «
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 ،فًٖٙ

جإلٖحٌز ٌٍظٛجٍ٘ ،ضرؼى فىٍز جٌضرح ٠جٌطّظ ٍٙذحٌفِٕٛ١حْ جأل ،ً١ٚفحٌفِٕٛ١حْ
جٌكك ٛ٘ ،جًٌ٠ ٞىٗف ػٓ ٔفٓٗ ذًجضٗ ،ذؼ١ىج ػٓ أ ٞضٍّ ،ٙوجنً أٚ
 ّٓٞػحٌِ ٜح .
 ٚػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ،فاْ جٌفِٕٛ١حْ ِٓ ق١ع جٌّح٘١س ٠ى ْٛأوػٍ ضكى٠ىجِٓ ،
ؾٙس أْ "جٌّظّ٠ " ٍٙىٓ أْ ٠أنً والٌس أنٍ ،ٜق١ع أْ ِح ٠ؼٍٓ ػّح ال
٠طؿٍ ،ٝوِ ٗٔٛح ٠رٍَ ِّح ال ٠طؿٍ ٛ٘ ٝيجضٗ ،وً٘ ْٛج جًٌ ٞال ٠طؿٍِ ٝفىٍج
ف ،ٗ١ذٚٛفٗ ِح ال ٠طؿٍ ٝأذىج ،فّح ٕ٠رأ ػٕٗ  ٚجًٌ٠ ٞرٍَ ِؼٍٕح ػٕٗ ال ٗ٠ىً
جٌى ٕٗٔٛ١جألٍ١ٚس ،ػٍ ٝئػطرحٌ أٔٗ ِؿٍو ئٖؼحعٕ٠ ،رة ػٓ ٚؾٛو جٌّٗغ
 / 13د -صفاء عبد السالم جعفر  -الوجود الحقٌقً عند مارتن هٌدؼر – منشؤة المعارؾ – اإلسكندرٌة –
الطبعة األولى –  9111ص 11

ٚذحٌطحًٌ٘ ٟج جٌّٗغً٘ ،ج جٌال-ئٔىٗحف جٌكحؾد ٌ ّ١ظحٍ٘ج ،ئيْ فًٙج جًٌٞ
٠ىٗف ػٓ ٔفٓٗ ذ ًٖٙجٌ١ٛغس »ٛ٘ ،جٌفِٕٛ١حْ ف ٟجٌّؼٕ ٝجأل ٍٟٚجٌُ١ّٛ
« ،14فحٌفِٕٛ١حْ ِٗغ ٠هفٔ ٟفٓٗ٠ ٚ ،كؿرٙحٕ٠ ٚ ،رأ ػٓ ٔفٓٗ ذح"ٌّظ،" ٍٙ
ٌٚغُ أٔٗ ٕ٠رأ ػٓ ٔفٓٗ ػرٍ ِٕىٗف ِحّ٠ ،ىٓ ٌٗ أْ ٠طكٛي ئٌ ٝظحٍ٘ وّح
ّ٠ىٓ ٌٍّظ ٍٙأْ ٛ٠رف ٘ ٛجألنٍ ظحٍ٘ ٚ ،يٌه ق٠ ٓ١ططحذك جٌفِٕٛ١حْ ِغ
جٌّظ ،ٍٙفحٌفِٕٛ١حْ ف ٟجٌّؼٕ ٝجٌ١ٙىغٍ »ٛ٘ ،ٞجٔىٗحف -أٍِ – ِح – فٟ
– يجش – ٔفٓٗ «
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ػٍ ٝجٌؼىّ ِٓ جٌّظ ،ٍٙجًٌ ٞال ٠طؼىِ ٜؿٍو ضٍه

جٌؼاللس أ ٚجإلقحٌس  ّٓٞجٌىحتٓ يجضٗ ،ف ٛٙجٌّك ً١جًٌٕ٠ ٞرأ ػٓ جٌىحتٓ يجضٗ،
جًٌ ُِٖٕ ٛ٘ ٞػٓ ضٍه جٌٛفسٚ ،جًٌ ٞال ّ٠ىٓ أْ ٔٛفٗ وًٌه ،ئال ف ٟقحٌس
ِح ئيج جٔىٗف ف ٟيجش ٔفٓٗٛ١ٌ ،رف ذًٌه " فِٕٛ١حٔح "ً٘ ،ج ئْ وي فأّح ٠ىي
ػٍ ٝأْ جٌفِٕٛ١حْ ػٍّس ٚجقىز ضكًّ ٚؾ " ،ٓ١ٙجٌّظ ٍٙأ ٚجٌظحٍ٘ "،
ِإْٓحْ  ّٓٞجٌفِٕٛ١حْٚ ،ضرؼح ًٌٌه فحٌطّٓ١حش جٌّطؼىوز ( جٌظحٍ٘ –
جٌظحٍ٘ز – جٌّظِ – ٍٙؿٍو ِظ ) ٍٙوّح ١٘ ٍٜ٠ىغٍ ،ال ّ٠ىٓ فّٙٙح ئال
ئيج جٌضرطص وً ِٕٙح ذّف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ،ذحػطرحٌٖ جٌّٕىٗف – فٔ – ٟفٓٗ ;
أ ٞأْ ف ًٖ٘ ُٙجٌطّٓ١حش ٍِضر ١ذطؼ ٚ ٓ١١ضكى٠ى ئوٌجن ِف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ،ئال
أٔٗ ّ٠ىٓ أْ ٔطٍك ف ٟقحٌس ػىَ ضؼِ ٓ١١ف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ،ػٍ ٝأ ٞوحتٓ ئُْ
جٌفِٕٛ١حْ ٠ٚرم ٝجالٍِ غِ ٍ١كىو ِفطٛقح ػٍِ ٝهطٍف جإلِىحٔحش ،فٍٕٗ١
ئٌ ٝجٌىحتٓ ػٍ ٝأٔٗ وحٖف ػٓ ٔفٓٗ ،ئٌِ ٝؿٍو جٌىٕٔٛ١س ف ٟجٌىحتٓ وحٖف
ػٓ ٔفٓٗ أٟ٠ح ٚ ،ال ّ٠ىٕٕح أْ ٔمف ػٍ ٝجٌّف َٛٙجألٌٍ ً١ٚفِٕٛ١حْ ئال
ٖىال .
ٌىٓ ئيج ضؼِ ٓ١ف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ػٍٔ ٝك ٛجٌىحٖف ػٓ ٔفٓٗ ٘ٔ ٛفٓٗ جٌىحتٓ
فًٙج ال ٠ؼٕ ٟػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍ إٔٔح ٔمف ػٍ ٝجٌّف َٛٙجألٚ ،ً١ٚال
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٠ى ْٛضكى٠ىج ِطٍمح ٌٍفِٕٛ١حْ أذىج ،ال ذً يٌه ٠ىنٍٕح ف ٟقِ ُ١ف١ِٛٙس
ػحِ١س ،ػٍ ٝأْحِ أْ جٌّف َٛٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟفِٕٛ١حْ ال ٠طؼ ٓ١أذىج ،ػٍٝ
أٔٗ جٌىحٖف ػٓ ٔفٓٗ ذٕفٓٗ ،فحٌىحتٓ جٌكك  ٚجٌكم١م ٟذحٌّفَٛٙ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟفِٕٛ١حْ ٘ ٛجًٌ٠ ٞطكىو ذحػطرحٌٖ جٌالٔ -ىٗحف ،فٛٙ
جٌّطكؿد جًٌ ٞال ٕ٠رأ ػٓ ٔفٓٗ ئال جػطرحٌج ،جٔطاللح ِٓ وِٗ ٗٔٛغ ٠طكىو
ػرٍ جإلٖؼحع١ٌ ،رم ٛ٘ ٛ٘ ٝيجضٗ  ّٓٞجإلقطؿحخً٘ ٚ ،ج ئْ وي فأّح ٠ىي
ػٍ ٝجٌططحذك جٌّٕٙؿ ٟذ ٓ١جٌّرحوب ِ،رحوب جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ
جٌ١ٙىغٍ ٞجًٌٕ٠ ٞطٍك ِٓ جٌمحػىز " ٔك ٛجألٖ١حء يجضٙح "ٕ١ٌ ،طٌٍ ٟٙركع ػٓ
جٌٟٗء يجضٗ ؤّٚح جٌٕظٍ ػّح ٕ٠رأ ػٕٗ ٚجًٌ٠ ٞكًّ ٚفس جالٔىٗحف،
فحٌفِٕٛ١حْ ذ ًٖٙجٌ١ٛغس ٘ ٛجٌالٔ-ىٗحف جٌِّ ّٓٞ ،ٍّٟح ٘ ٛلحذً
ٌالٔىٗحفٚ ،لى أوى ٘١ىغٍ ػٍ ٝجْطؼّحي ِػحي جألػٍج ٜجٌٍّ١ٞس،
فحألػٍج٠ ٜمٛي  ٟ٘ »:ظٛجٍ٘ ؾٓى٠س جٌط ٟضظ ٍٙذّٕ١ح ف ٟظٌ٘ٛٙح
ئٖحٌز ٔكٟٖ ٛء ال ٠ظ ، ٍٙفحقٍّجٌ ٚؾٕط ٟجٌطفً ٛ٠ق ٟذحٌكّ ٝجٌط ٟال
ضظ ٟ٘ ٍٙيجضٙح ،فحالقٍّجٌ ٌ ٛ٘ ّ١جٌكّ ،ٝفظ ٌٛٙجألػٍجٍِ ٜضر١
ذحٞطٍجخ ال ٠طٍجء« ٜ
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،ئيْ جألػٍج ٜجٌط ٟضكىظ ػٕٙح ٘١ىغٍٟ٘ ،

ئػالْ ػٓ ٖٟء ال ٠طٍجء ،ٜغ ٍ١ؾًٍ٘ ، ٟج جإلػالْ ٘ ِٓ ٛأؾً ِؼٕٝ
جٌطك ً٠ٛأ ٚجإلذؼحو ،فحٌهح١ٚس جألْحْ١س ٌٍظ ٟ٘ ٌٛٙوًٌه ف ٟجْطمىجَ غ١حخ
جٌظ ،ٌٛٙفحٌّؼٕ ٝجألْحٌٍْ ٟظ ٛ٘ ٌٛٙجًٌ – ٞال – ٠رٍَ أ ٚجًٌ ٞال ٠طؿٍٝ
أ ٚجٌال – ئٔىٗحف  ،فحٌظ ٌٛٙوّح ٠مٛي ٘١ىغٍ ٘ »: ٛوًٌه ِح ِ٘ ٛطفك
ػٍ ٗ١ػٍ ٝأٔٗ جٌال – ئٔىٗحف « . 17
 ِٓ ٚوً ً٘ج٠ ،طٍجءٌٕ ٜح أْ فىٍز ٘١ىغٍ قٛي ِف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ضطّكٌٛ
16

/ Tania Pasques - étude sur la phénoménologie de Heidegger "l’être et le
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قٛي غالظ ِؼحْ (جٌظحٍ٘ز  ٚجٌظحٍ٘  ٚجٌّظِ ٚ ٍٙؿٍو جٌّظ ،) ٍٙأنًش
وٍٙح ذؼ ٓ١جالػطرحٌ ِٓ ،أؾً ضكى٠ى  ٚضؼ ٓ١١جٌّف َٛٙجألٌٍ ً١ٚفِٕٛ١حْ ،فايج
أنًٔح ف ٟجالػطرحٌ أْ جٌفِٕٛ١حْ ٘ ٛجٌظحٍ٘ز ،فًٙج ٠ؼٛو ذٕح ئٌ ٝجألًٚ
جٌٔٛ١حٌٍٔ ٟفظس

ٚجٌط ٟضإوِ ٞؼٕٝ

"جٌّٕىٗف " أٚ

"جٌّطؿٍ " ٟذٕفٓٗ .
أِح ئيج أنً ذحػطرحٌٖ "جٌظحٍ٘ " ،ف٠ ٛٙإو ٞجٌّؼٕ ٝجٌفٍػ ٟجٌّٗطك ِٓ "
جٌظحٍ٘ز" ،ف ٛٙذّؼٕ" ٝجٌّطٗحذٗ" أ" ٚجٌٗر ،"ٗ١جًٌ٠ ٞرى ٚأ٠ ٚطٍإٌٔ ٜح
ٚوأٔٗ ٘ ، ٛفف ٟجألٚي جْطؼًّ ِؼٕ ٝجٌطكى٠ى " ٘ ،" ٛأِح ف ٟجٌػحٔ ٟجْطؼًّ
١ٚغس جٌطٗر " ٗ١ن " ٌٍىالٌس ػٍ ٝجٌطٗحذٗ ِٓ ،ؾٙس ٌٍ ٚىالٌس ػٍ ٝجالٖطمحق
ِٓ جٌىٍّس " جٌظحٍ٘ز " ػٍ ٝأْحِ أٔٗ ّ٠ىٓ أْ ال ٠ى ٛ٘ ْٛأ ٚجٌؼىّ .
أِح جالػطرحٌ جٌػحٌع ٌٍّؼٕ ٝفمى ٠كًّ ػٍ ٝأٔٗ "جٌّظ "ٍٙأِ"ٚؿٍو جٌّظٍٙ
" ِ ٛ٘ ٚؼٕ ٝفٍػ ٟغحْ ٠ؼى جوػٍ ذؼىج ِٓ جألٚيٕ٘ٚ ،ح ٠إوِ ٞؼٕٝ
جألػٍج ٚ ٜجٌّظحٍ٘ جٌهحٌؾ١س ،جٌط ٟضؼرٍ ػٓ  ٚ ،ضؼٍٓ ػٓ ػٍس نف١س
ٌىٓ ٌٓ١ص ٘ ٟيجضٙحً٘ ،ج جالػطرحٌ جألنٓ٠ ،ٍ١طرؼىٖ ٘١ىغٍ ٠ٚؼطرٍٖ ِؿٍو
ضكٕ٠ ٚ ً٠ٛف ٟأْ ضى ْٛجٌفٕ١ِٕٛ١حش ِظحٍ٘ ،ق١ع ٠مٛي  »:جٌفٕ١ِٕٛ١حش ال
ضىِ ْٛظحٍ٘ج أذىجٌ ،ىٓ جٌّظحٍ٘ ِ٘ ٟكطحؾس وِٚح ئٌ ٝجٌفٕ١ِٕٛ١حش «،18
فحٌّظحٍ٘ ِح ٘ ٟئال ضؼرٚ ،ٍ١ئػالْ ػٓ ٚؾٛو ػٍس ِح ٘ ٟئال ئٖحٌز ٌٙح ،
ٚال ّ٠ىٓ أْ ضىِ ْٛح ٌُ ضىٓ ٕ٘حن ػٍس ،فٍِ ٟٙضرطس فٚ ٟؾٛو٘ح ذٛؾٛو
جٌؼٍس ،جٌط ٟ٘ ٟجٌفِٕٛ١حْ ٌ ،ىٓ جٌفِٕٛ١حْ ِّىٓ جٌٛؾٛو ذى ْٚػٛجٌ ٜأٚ
ذىِ ْٚظحٍ٘ ،جٌط ٟضرم ٟ٘ ٝف ٟقحؾس وِٚح ٌٗ .
 ٚػًٍ٘ ٝج جألْحٍِ٠ ،ؾف ٘١ىغٍ ِف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ الػطرحٌٖ جٌّٕىٗف أٚ
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جٌّطؿٍ ٟذًجش ٔفٓٗ ; أ ٛ٘ ٞيجضٗ و١فّح وحْ ضؿٍِٓ ،ٗ١طمً ف ٟجٔىٗحفٗ
ٚضؿٍ ٗ١ذٕفٓٗ  ٚ ،يٌه ػٍ ٝقٓحخ جٌّظ ٚ ،ٍٙنالفح ٌٗ ،جًٌ٠ ٞؼرٍ ػٓ
ِظٟٖ ٍٙء ِح ال ػٓ ٖٟء ذًجضٗ .
ئْ ً٘ج جألٍْٛخ ف ٟجٌطؼحًِ ِغ ضكى٠ى ِف َٛٙجٌفِٕٛ١حِْ ،ح ٘ ٛئال ػٕ١س
ّٔٛيؾ١س ػٓ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘١ىغٍ فْ ٟرٍ أغٛجٌ جٌّفح٘ٚ ،ُ١جًٌ٠ ٞؼىّ
جٌطىٌؼ ف ٟجٌكفٍ ػٓ جٌّؼٕ ٝجألًٌٙ ً١ٚج جٌّف ،َٛٙف ٛٙػحو ٚذطٍ٠مس
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١سٌٍ ،ركع ذ ٓ١غٕح٠ح جٌطٍجظ جٌغٍذ ِٓ ،ٟأؾً جٌٛٚٛي ئٌٝ
ضكى٠ى جأل ًٚجٌّفحٌٍّ٘ٛ ّٟ١طٍف ،وّح وحْ يٌه ضؼرٍ١ج ػٓ جٌّرىأ جألْحْٟ
ف ٟنطس ػٍّٗ  ٚجًٌِ ٞفحوٖ " ئٌ ٝجألٖ١حء ف ٟيجضٙح " .
ِ ٚغ يٌه ٌُ ٠ىطف١٘ ٟىغٍ ػٕى قىٚو جٌطؼٌٍ ٓ١١فِٕٛ١حْ ،ذً ضؿح َٚيٌه ئٌٝ
ؾؼً جٌّف َٛٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟفِٕٛ١حْ ػِّٛح ٍِضر – ١ذغ ٝجٌٕظٍ ػٓ
و١ف١س جالٔىٗحف ِ ٚى ٜضؼٕٙ١١ح  ٚضكى٠ى٘ح – ذطكى٠ى  ٚضؼ ٓ١١والٌسِٚ ،ؼٕٝ
أنٍ وجنً جٌطٍو١رس جإلٚطالق١س " فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح " ٟ٘ ٚ ،والٌس جٌٍٛغِٛ
(

) قطٔ ٝطّىٓ ِٓ ف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٚ ،جٌٛلٛف ػٍ ٝجٌكم١مس

جٌؼٍّ١س  ٚجٌّٕٙؿ١س ًٌٙج جٌّٛطٍف ،ػٍ ٝأٔٙح فؼال ػٍُ جٌفٕ١ِٕٛ١حش .
فى١ف ف١٘ ُٙىغٍ جٌٍٛغ ِٛ؟ و١ف أٚي ًٖ٘ جٌىالٌس ؟ ِ ٚح ٘ ٟقم١مس
جٌؼاللس جٌط ٟضٍذ ١جٌفِٕٛ١حْ ذحٌٍٛغ ِٛ؟ و١ف ٠ف ُٙجٌفِٕٛ١حْ جٔطاللح ِٓ
جٌٍٛغِٛ؟

انًبحث انثاَي
انذالنة انكشفية نهىغىس

انًبحث انثاَي :انذالنة انكشفية نهىغىس
وّح فؼً ٘١ىغٍ فٍٖ ٟقٗ  ٚضفٓ ٍٖ١جٌٗىٌٍّٛ ٟطٍف فِٕٛ١حْ ف ٟجٌفمٍز
جٌٓحذؼس ِٓ وطحذٗ جٌٗ " ٍ١ٙجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ،ػحو ذّٛطٍف " جٌٍٛغِٛ
" ئٌ ٝأ ٍٗٚجإلغٍ٠م ،ٟألؾً جْطؿالخ ف ُٙأ ٚ ،ً١ٚيٌه وجتّح ف ٟئ٠حٌ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟضرؼح ٌٍمحػىز جأل " ٌٝٚجٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء ف ٟيجضٙح " ٚ ،يٌه
ِٓ نالي جٌطمٓ ُ١جٌٓحٌف ذأٍْٛخ ػٌُِ ٟالقظحض. ٟ
فٍفظس " ٌٛغ " ِٛضؼى ِٛطٍكحِٚ ،فِٛٙح ،ف ٟجٌٛلص يجضٗ ،ئي ضكطُ ػٍٕ١ح
ضرؼح ًٌٌه جٌه ٜٛف ٟئٖىحٌ١س أنٍ ٜضطؼٍك ذطٍؾّطٗ  ٚضؼٍ٠رٗ  ٚضمف ٟأغٍ
والٌطٗ جٌّف١ِٛٙسِّ ،ح ٠مٛؤح ػٍ ٝنط١٘ ٝىغٍ جْطكٟحٌ ِهطٍف
جٌطٍؾّحش جٌط ٟنٛص جٌٍٛغ ،ِٛنحٚس ف ٟجٌفٍٓفس جٌغٍذ١س ،ئي ٚؾى
جأل ًٚجإلغٍ٠مٌٍٛ ٟغٚ ،ِٛف ٟجٌٕظٍ جألٚي أوػٍ ضٍو١رحٚ ،جًٌ ٞجٌضر١
أٚحٌطح ،ذّؼٕ ٝجٌفِٕٛ١حْ ،فّؼٕ ٝجٌٍٛغ ِٛػٕى أفال ٚ ْٛ٠أٌْطٛ
٘ »:ٛجٌؿّغٚ ،ػٕى أٌْط٠ ٛؼٕ ٝجٌٍُِٚ ،جٌفٍ١ٞسٚ ،جٌكىُ «ً٘ ،19ج فٟ
ِؼٕ ٝظحٍ٘ نٍك َنّح َ ٚقحِح ف ٟجٌّؼحٔ ٚ ٟجٌىالالش .
ٌٕمف ف ٟذكػٕح ً٘ج ػٕى جٌّٛطٍفٌٕ ،ططرغ والالضٌٕٗ ،ىٗف ػٓ ضٍه
جٌّٗىالش جٌّطٍٛس ذحٌّٛطٍك١س ف ٟذؼى٘ح جٌّفح٘ٚ ّٟ١جٌطكى٠ى ،ٞقطٝ
ٔطّىٓ ِٓ قِ ٍٛؿحٌٗ جٌىالٌ ٟجٌّفٚ ،ِٟٛٙقط ٝال ٠فٛضٕ ٟأْ أٔ ٖٛأْ وً
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ضكى٠ى ٍِضر ١ذط ٌٛٛفٍٓفِ ٟؼ ،ٓ١ػٍ ٝجػطرحٌ أْ وً ِف ٌٗ َٛٙنٍف١س
ضٍجوّ١س والٌ١سٔ ،طؽ ػٕٙح جٌّٛطٍف ػرٍ ِّحٌْحشٚ ،جْطؼّحالش ٌغ٠ٛس
ِؼٍف١س ٚذطر١ؼس جٌكحي١ْ ،ىً٘ ْٛج جٌططرغ وجنً جٌّٓحٌه جٌطفى٠ٍ١س
جٌ١ٙىغ٠ٍ١س جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ،قط٠ ٝىً٘ ْٛج جٌؼًّ جٌّٛطٍكِ ٟكحٌٚس
ٌٞٛغ جٌ١ى ػٍ ٝضٍه جٌطٍجوّ١س جٌىالٌ١س ٌّٛطٍف " ٌٛغ ،" ِٛقطٔ ٝطّىٓ
ِٓ ضكى٠ى جٌىالٌس جٌّف١ِٛٙسً٘ٚ ،ج ذؼ١ىج ػٓ جٌّطحذؼس جٌطحٌ٠ه١س ٌٍّٛطٍف .
ئْ ٌّكحٌٚس ٚلٛفٕح ػٕى جٌّٛطٍف ٘ىفح ِكىوج٠ ،ؿؼٍٕح ٔططرغ جٌّإٍٖجش
جٌؿ٠ٍ٘ٛس جٌط ٟضهىَ غٍ ٜجٌركع ،لٛى ئذٍجَ ِح ٘ ٛئٖىحٌ ٟفِ ٟفَٛٙ
جٌٍٛغِٕ ِٓ ِٛظِ ٌٛكىو ِٕ٘ ٛظ١٘ ٌٛىغٍ ٚ ،ذغ١س ف ُٙجٌىالٌس جٌكم١م١س
ٌّؼٕ " ٝجٌٍٛغ ٚ ،" ِٛجٌضرحٙ٠ح ذحٌّف َٛٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌ ٟىً ِٓ
جٌفِٕٛ١حْ  ٚجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
ئْ ِف َٛٙجٌٍٛغ( ِٛ

) ٠طهًػىز ِؼحْ ،ػٕى أفال ٚ ْٛ٠أٌْط ٛفٛٙ

ال ٠كًّ والٌس أْحْ١س ِؼٕ١س ِكىوزً٘ٚ ،ج ػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍ٠ ،ؼٛو ئٌٝ
أْ جٌطأ٠ٚالش ٌُ ضمف ػٍ ٝجٌىالٌس جألْحْ١س جٌكم١م١س جٌّٗحٌ ئٌٙ١ح ئذطىجت١ح،
ًٌٌه ضكطُ ػٍ١٘ ٝى غٍ أْ ٔظٍ ئٌ ٝجٌٍٛغ ِٛأْحْح ػٍ ٝأٔٗ جٌىالَٚ ،يٌه
ألؾً ض١ٞٛف أٚحٌس جٌٍٛغ ٚ ،ِٛؾًٌ٠طِٗ ّٟٓ١ٌ ،ؼٕ ٝأٚقى ذٚٛفٗ
جٌىالَ .
فحٌٍٛغ ِٛئيْ٠ ،ىي ػٍ ٝجٌىالَ٠ٚ ،ؼٍٓ ػٓ ٚٚف جٌكىًُ٘ ،ج ذحٌٍغُ ِٓ
أٔٗ أذؼى ِح ٠ى ْٛػٓ جألٌٚ ،ًٚىٓ» ًٖ٘ جٌطأ١ٍ٠ٚس وحٔص ٌٙح غح٠س ئقىجظ
جٌٕمى ٞى ٍْ٘ٛي ،جًٌ ٞذِٕ ٝف١ِٛٙس جٌّٕطك وجنً ٔظٍ٠س جٌكىُٚ ،أٟ٠ح
ٌٕمى أْطحيٖ ( ذٛي ٌ٠ى ) ٍ١جًٌٔ ٌٛ٠ ٞظٍ٠س جٌكىُ « ِٓٚ 20أؾً والٌس
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جٌىالَ٠ ،حٌد ٘١ىغٍ  ٚذاٌكحـ ٖى٠ى جألٚحٌس ،ذحػطرحٌٖ ِٛؾٛو ذمٛز ّٓٞ
أ ٚوجنً ِهطٍف جٌّؼحٔ ٟأ ٚجٌىالالش جٌٍّٛـ ذٙح أ ٚجٌّطىجٌٚس ،ئي  ٍٜ٠أْ
ج ٌكً ًٌٙج جٌّٗىً ذرٓح٠س ٌ٘ ٛغ ٛ٘ٚ ٞٛقً فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟال ذى ِٕٗ .
ئْ ضحٌ٠م جألفىحٌ ضٍؾُ جٌٍٛغ ِٛػٍ ٝأٚؾٗ ٖط ٝفمى فٍٖٓ ذٚٛفٗ ضؼٍ٠فح
 ٚضٌٛٛج  ٚقىّح  ٚػمالٌٚ ،ىٓ ئيج وحٔص جٌىالٌس جألْحْ١س ٘ ٟجٌىالَ ،فؼٍٝ
أ ٞأْحِ وحْ ػٍ ٝجٌىالَ أْ ٠طٕٛع ؟ ِح ٘ ٟجٌىالٌس جٌكم١م١س ٚجألٍ١ٚس
ٌٍىالَ قى يجضٗ ؟.
ئْ جٌٍٛغ ِٛقمح ٠ىي ػٍِ ٝهطٍف جٌّؼحٔ ٟجٌط ٟضُ جٌططٍق ئٌٙ١حٌ ،ىٓ ال
٠ى ْٛيٌه ئال ف ٟقىٚو جالْطؼّحي جٌٍغ ٞٛجٌؼٍّ ،ٟفكطٚ ٝئْ وحْ جٌٍٛغِٛ
٠ؼٕ" ٟجٌّٕطٛق " ػٍ ٝأْحِ أٔٗ "قىُ" ،فًٙج ال ٠ؼٕ ٟإٔٔح ٔمف ػٍٝ
جٌىالٌس جألْحْ١س ٌٗ ،الذً ضرمِٛ ٝىجل١س ٍِٚٗٚػ١س ًٖ٘ جٌطٍؾّس ال ضطؿحَٚ
جٌظحٍ٘ نحٚس ئيج وحْ ض ٌٛٛجٌكىُ وجنً ٔظٍ٠حش جٌكىُٚ ،ػٍ ٝيٌه
فحٌٍٛغ ِٛال ٠ؼٕ ٟجٌرطس قىُ ذأ١ٚ ٞغس .
ئيْ جٌٍٛغ ِٛػٍ ٝجألٌؾف ٘ ٛجٌىالَ ،أ١ٖٚثح ِٓ لر ً١جٌىالًٌٌَٚ ،ه جلطٍـ
٘١ىغٍ ضٍؾّطٗ جٌّؼٍٚفس ٌّؼٕ ٝجٌٍٛغ ِٛوىالَ ػٍ ٝأٔٗ  »:ئقىجظ
جٌظً٘ٚ« * déloun21 ٌٛٙج جْطٕحوج ٌٍٗـ أٌْطٌٛ ٛظ١فس جٌىالَ ذٚٛفٗ
جٌطر ٍٛأ ٚأٔٗ ّ٠ىٓ ِٓ جإلذٛحٌ ذٟٗء ِح .
فحٌٍٛغ ِٛوىالَ ٠ؼٕ " ٟئقىجظ جٌظ ،" ٌٛٙقًّ جًٌ٠ ٞطؿٍ ٝػٍ ٝجٌظٌٛٙ
أ ٞجٌفِٕٛ١حْ أ ٓ٠أقىظ جإلٌطمحء ٌّؼٕ ٝجٌٍٛغِ ِٛغ جٌفِٕٛ١حْ ،فحٌٍٛغِٛ
ئيْ ٘ ٛوٍّس ضرٚ ،ٍٛأوػٍ ضكى٠ىج ذٓ ١جٌٕظٍ ف ٟجٌٕ ،ٌٛوّح وطد ٘١ىغٍ
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 »:جٌٍٛغ ٛ٘ ِٛضر ٍٛف ٟجٌٌٕ 22« ٌٛىٓ و١ف ٠طُ ٍٖـ جٌٍٛغ ِٛذىلس ؟
فحٌىالَ ئيْ "٠ر ،"ٓ١جٔطاللح ِٓ جٌٟٗء يجضٗ جًٌ٠ ٞى ْٛػٍ ٗ١جٌىالَ
فحٌطٛج ًٚذحٌىالَ ٠ؿؼً جٌّطىٍُ ٓ٠طّى ِّح ِ٘ ٛطىٍُ ػٕٗ ؾٍ١ح ٚجٞكحً٘ ،ج
ٌ٘ ٛد جٌٍ ٛغ ِٓ ِٛق١ع ٘ ٛوالَ ،فحٌٓإجي ٘ ٛأْ ضؿؼً ِٓ جٌٟٗء
جٌّطىٍُ ػٕٗ ؾٍ١حٌٚ ،ىٓ ػٍٔ ٝكِ ٛح .
فحٌىالَ ئيْ ٛ٘ ،جٌر١حْ جًٌ٠ ٞكًّ ٠حذغ جٌطىٍُ ،جٌرالؽ جٌٛٛض ٟذحٌىٍّحش،
ٚجألٌفحظً٘ٚ ،ج ٘ ٛجٌٍٛغ ،ِٛجًٌ ِٓ ٞنالٌٗ ٠ ّٕٗٞ ٚىٟٖ ْٛء ِح
ِرٍٛج .
فٛظ١فس جٌٍٛغ ِٓ ِٛق١ع ٘ ٛجإلذحٔس ،ضىّٓ ف ٟجٌر١حْ جٌّر ٓ١ػٓ ٖٟء ِح
 ِٕٗٚ ،ف٠ ٛٙكًّ ٌٛٚز ذٕحت١س ال ضطّػً ف ٟجٌٗىً جٌّطؼٍك ذحٌطٛجفك
ٚجٌططحذك ذِ ٓ١ح ٘ ٛذح ٟٕ٠ذّح ٘ ٛظحٍ٘ٚ ،ٞجٌٍٛغ ٛ٘ ِٛجٌّمٛٛو
ذطٍ٠مس ؾُت١س ٠ٚؼى أٌْط ٛ٘ٛأٚي ِٓ ِٞٛغ ٞٚٚغ جٌٍٛغ ِٛوجنً
والٌس جٌىٗف١س ( جألذٛفٕط١م١س )  23ذٓرد أْ جٌىالَ ال ٍ٠طمِ ٟغ ِؼٕ ٝجٌٕظٍ
وطٕ ،ٍ٠ٛوّح ي٘د ٘١ىغٍ ،فحٌٛالز ِػال (ضر ،)ٍٛضرٌ ٍٛىٓ ذ١ٛغس
ِهطٍفس ،ضٛقٌ ٝإلػالْ ػٍ ٝأْ جٌٓإجي ٕ٘ح ٠رم٠ٍ٠ ٟمس جٌىالَ جٌٛق١ىز،
جٌط ٟضر ٍٛجٌٟٗء ذ ًٖٙجٌ١ٛغس ؾُت١ح ،أٍٖ ٞـ ٚظ١فس جٌٍٛغ ِٛجًٌٞ
٠كىظ جٌطر ٍٛف ٟجٌٕ ٌٛفى١ف ٠طُ ً٘ج جإلػالْ ؟ أِ ٚح ٘٠ٍ٠ ٟمس جٌٞٛغ
ف ٟجٌٕ ٌٛ؟.
ٚفك ذٕ١طٗ ف ٟجٌٍغس جإلغٍ٠م١س» جٌٍٛغ ِٛذّؼٕ ٝجٌؼاللس أ ٚجٌٍذ ١ذٓ١
جألٖ١حء ٠ىي ػٍ ٝجٌؿّغ «، 24فاْ والٌس (

) أ ٚوّح ضطٍؾُ (ؾّ١ؼح أٚ
22
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ِؼح )ضكًّ والٌس وٗف١س ِكٟس ٟ٘ٚ ،أْ ٔىع ٖٟء ِح ٠ىٗف أ٠ ٚرٍٛ
ذحألقٍ ٜذًجضٗ ِغ ٖٟء ِح ; أ ٞأْ ٔطٍن ً٘ج جٌٟٗء ِٓ نالي جٌىالَ أٚ
جٌر١حْ أ ٚجٌٍٛغ٠ ِٛىٗف ػٓ يجضٗ ذّح ٟٖ٘ ٛء ِح.
فحٌٍذ ١وىالٌس ػٓ جٌٍفع  karpologosجًٌ٠ ٞىي ػٍ ٝؾحٔ ٟجٌفحوٙس (
لح٠ف جٌفحوٙس)ً٘ ،25ج جٌّؼٕٔ ٝؿىٖ فِ ٟف١ِٛٙس جٌٕ ( ٙجٌىالَ جٌ٠ٍٛف فٟ
ذٕ١س جٌم١ٟس )  ،جٌىالَ جًٌ٠ ٞرٍَ٠ ،رٍَ جٌٟٗء وٟٗء ٌ ّ١وىٍّس ِٕؼٌُس
غ ٍ١لحوٌز ػٍ ٝيٌه  ،ف "ن" ضٛق ٟذرٓح٠س ٌؼاللس ْرر١س ذٟٖ ٓ١ء  ٚأنٍ
 ،ضكىظ جٌطر ٍٛوجنً جٌٛؾٛو جٌىٍ ٚ ، ٟلى يوٍ ً٘ج ألٚي ٍِز ف" ٟ
جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ،ػٍ ٝجػطرحٌ ٚظ١فس جٌطر " ٍٛن" جًٌ١٘ ِٕٗ ٞأ
جٌٕظٍ٠س ف ٟجٌفمٍز  ، 33أ ٓ٠قٍوٙح ٕ٘ح وٛظ١فس وٗف١س ( comme
)Apophantisches Als(-)apophantique
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ً٘ج جإلػالْ أ ٚجٌر١حْ

فمٞٚ ٛ٘ ١غ ف ٟجٌٕ ٌٛذحٌىالَ جٌٕم ٟنالفح ٌٍٛالز .
 ٚػٍ ٝجػطرحٌ جٌٍٛغ( ِٛ

) ٘ ٛجٌر١حْ أ ٚجإلػالْ – ػٓ ،فّٓ جٌُّٙ

أْ ٔطهٍِ ِٓ ٙف١ِٛٙس جٌرٕحت١س ٌٍكم١مس أ ٚفىٍز ( جٌّطحذمس ) ،ف ٟٙذأ ٞقحي
ٌ ّ١ج ٌّمٛٛو جالذطىجتٌ ٟط ٌٛٛجالقطؿحخ ،فحٌٍٛغ ِٛذحٌّؼٕ ٝجٌطأٍٟ٠ٚ
(ٌُ٠ -كطؿد )(،

)٠،ؼٕ ٟأْ ٕ٠طُع جٌىحتٓ جًٌ ٞػٕٗ جٌىالَ ِٓ

ِكؿٛذ١طٗ وجنً ق ُ١جٌمٛي أ ٚجٌطىٍُ ،ذحػطرحٌٖ جإلذحٔس أ ٚجٌىٗف ،أْ ٠ؿؼً
ِطرٍٛج ِٕظٌٛج ذٚٛفٗ ال ِكؿٛذحٚ ،أْ ٠ىٗف ػٕٗ .
فحٌىالَ وفحػٍ١س ،ضٗ ٍ١ئٌ ٝجٌر١حْ (ِح ٠ر ) ٓ١ذّؼٕ ٝجإلذحٔس أ ٚجإلظٙحٌ٠ ،مٛي
أٌْط٠ ٛحٌ »: ّ١ئْ وىِح ٠ك ًٛف ٟئٚىجٌ جألؾٍجِ جٌٛٛض١س ٘ ٛئذحٔس
ٌّح ٍ٠كك جٌٕفّ ِٓ قحالش ٚ ،جٌّىطٛخ ٘ ٛئذحٔس جألؾٍجِ جٌٛٛض١س  ٚ ،وّح
/ Ibid. p 52
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أْ جٌىطحذس ٌٓ١ص ٚجقىز ٌى ٜجٌؿّ١غ (ؾّ١غ جٌٕحِ ) فاْ جألؾٍجِ جٌٛٛض١س
٘ ٟأٟ٠ح ٌٓ١ص ٚجقىز ٌىٌ ٚ ُٙ٠ىٓ ِح ضر٘ ٕٗ١حضٗ (جألٛٚجش  ٚجٌىطحذس ) فٟ
جٌّمحَ جألٚي  ،أْ جٌكحالش جٌط ٟضٍكك جٌٕفّ ٚجقىز ٌى ٜجٌؿّ١غ  ،وّح أْ
جألٖ١حء جٌط ٟضمىَ ًٖ٘ جٌكحالش ٌٛٚج ضطحذمٙح ٘ ٟأٟ٠ح واحدة لدى
الجمٌع « . 27
٠ف ِٓ ُٙجٌطٍؾّس (ِح ٠ر ،) ٓ١جٔطاللح ِٓ جإلذحٔس ،ذّؼٕ ٝجإلظٙحٌ جًٌٞ
٠ىّٓ ذى ٌٖٚف ٟقىٚظ جٌىٗف (ئٌ١ػ١ح) *.
ٌمى أٖحٌ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌٛؾٛو جٌكم١م ،ٟذّؼٕ ٝجإلٌ١ػ١ح ،فحٌكم١مس ٘ ٟجإلٌ١ػ١ح،
أ ٚجٌىٗف ،أ ٚجإلذحٔس ،فحٌٛؾٛو جٌكم١مٌٍٛ ٟغ ِٛواٌ١ػ١ح ،يٚ ٚظ١فس وٗف١س .
فحٌٍٛغ ِٛذحػطرحٌٖ جٌىالَ »ٛ٘ ،ؾُء ضأٌٍْٛ ٟٓ١ؾٛو جٌهح٘ ذحإلٔٓحْ
ف ٟجٌؼحٌُ ،فحٌفِٕٛ١حْ و ٗٔٛجٌّطؿٍ ٟجألْ ٕ٘ ٚح ،ذّؼٕ ٝأٔٗ ف ٟجٌؼحٌُ،
فحٌٍٛغ ٛ٘ ِٛنطحخ ِغ جٌؼحٌُ – جٌؼحٌُ ٕ٘ح « ،28فحإلذحٔس ضٗىً ً٘ج جٌرٕحء،
ٚضؿؼً ذى١ف١حش ِهطٍفس وحٖفس أ ٚقحؾرس١ٖ ،ثح ِح ٠طرى ،ٜضؿؼً ِح ٠رىٚ
٠ىٌن ،أّٓ٠ ٚف ذطٕحٚي ِح ٠ىٌن ،فؼاللس جإلذحٔس ذّح ضر ٕٗ١ضكٌٛص ذؼى يٌه
ئٌ ٝجٌؼاللس جٌط ٟضٍذ ١جٌؼالِس ِ ٚىٌٌٙٛح ،ضّص ١ٚحغطٙح ِٓ لرً جإلذحٔسٚ ،
ِٓ أؾٍٙحٚ ،لى أٖحٌ ذًٌه ٌمٛي أٌْط »: ٛجٌٍٛغ ٛ٘ ِٛئِىحٔ١س ٚؾٛو
جإلٔٓحْ «.29
فحٌىالَ ئيِْٛ ،ؾٗ  ٚلرً يٌه جٌٍٛغ ،ِٛئٌ ٝضٍه جٌؼاللس جٌط ٟوحٔص ًِٕ
جٌُِٓ جٌ١ٕٓ١ٍٙط( ٟج ٌٍٚجل١س) ضٕٗأ ذٛجْطس لٍجٌ (قىُ) ،وأوجز ٌٍىالٌس ٠طُ
 / / 27مارتن هٌدؼر  .كتابات أساسٌة  .ج. 9ترجمة .إسماعٌل المصدق  .المجلس األعلى للثقافة .9119.
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ذّٛؾرٙح جٌىٗف أ ٚجإلظٙحٌٌّٛٞٛ ،ع قٓد ِٛٞٛع أنٍ ،فأٌْطٌُ ٛ
٠طكىظ ػٓ جٌٍٛغ ِٛػٍٕح ،ذً ػٓ جٌهطحخ ػٍ ٝأٔٗ» نطحخ ٖٟء قٓد
ٖٟء أنٍ «

30

 ٛ٘ ٚذًٙج ٠مىَ ِفِٛٙح أْحْ١ح ٌٍٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟذكٓد

٘١ىغٍ ،ػٍ ٝأٔٗ ٚؾٛو ِطىٍُ ; ذّؼٕ ٝأٔٗ ٚؾٛو ٠م َٛػٍ ٝأٔٗ ئِىحٔ١س
ٚقم١مس ،لحوٌز ػٍ ٝجٌىالَ ٌُ ،ضرك جٌىالٌس ئذحٔس ذّؼٕ ٝجإلظٙحٌ ،ذً ضكٌٛص
ِٓ وٙٔٛح ِح ٠ر ٓ١ئٌِ ٝح ٠ىي ،فًّٕ جٌُِٓ جإلغٍ٠م ،ٟضّص ضؿٍذس جٌىحتٓ
ذٛفطٗ ِح ٘ ٛقحٔ ٚ ،ٍٞظٍج ألْ جٌىالَ وحتٓ ،فٕ٠ ٛٙطّ ٟئٌ ٝجٌكحٍٞ
٠ٚطُ  ٌٛٛ٠جٌىالَ ػٍ ٝأٔٗ ٔٛع ِٓ جٌفحػٍ١س جٌرٍٗ٠سٚ ،ضرؼح ًٌٌه جٌٍٛغ.ِٛ
أِح ػٓ ئقحٌس جٌٍٛغ ِٓ ِٛجٌىالَ ئٌ ٝجٌمٛي ،ف "لحي" ٠ؼٕ ٟأذحْ ؾؼً
جٌٟٗء ٠ظّٓ٠ ٚ ٍٜ٠ ،ٍٙغ ،ف ٟٙضٗ ٍ١ئٌ ٝأْ ٔطىٍُ ئٌ ٝذؼٕٟحِ ،ؼٕحٖ أْ
ٔمٛي ٖ١ثح ِح ٌرؼٕٟح جٌرؼ ،ٝأْ ٔر١ٖ ٓ١ثح ٌرؼٕٟح جٌرؼ ،ٝأٚأْ ٔىٗف
ػٓ ٖٟء ِح ٌرؼٕٟح ،أ ٞأْ ٔرِ ٓ١ح ٠ؼٕ ٗ١جٌّطىٍُ ػٕٗ ف ٟجٌىالَ جًٌٞ
ٔطرحوٌٗ ِٚح ٠رٍَٖ جٔطاللح ِٓ يجضٗ .
فٍ ّ١جٌالِ -طىٍُ ٘ ٛفمِ ١ح ٠فطمى ،ذً جٌالِمٛي جًٌ ٌُ ٞضطُ ئذحٔطٗ ذؼىٌُٚ ،
 ًٛ٠ذؼى ئٌ ٝجٌظ ،ٌٛٙذً ئْ ِح ٠ؿد أْ ٠رم ،ٝغِ ٍ١طىٍُ ٠طُ جقطؿحَٖ فٟ
جٌالِمٛيّ٠ ٚ ،ىع  ِٓ -ق١ع أٔٗ ال ّ٠ىٓ ئذحٔطٗ – ف ٟجٌّهطف ،ٟفحٌىالَ
٠ؼٍٓ جٌكح ٚ ٍٞجٌغحتد ػٓ جٌك٠ ،ٌٟٛمىَ يجضٗ٠ ٚ ،ىٗف ػٕٙح ،أّ٠ ٚطٕغ،
٠طرى ٜإٔٓ٠ ٚكد ِٓ ق١ع ٘ ٛوحتٓ .
 ِٓ ٚأؾً أْ جٌٍٛغٍٞ ِٛخ ِٓ جٌر١حْ ،فأٗ ال ّ٠ىٓ أْ ٔٛفٗ جٌّكٌٛ
جألْحٌٍْ ٟكم١مس ،ئْ جٌكم١م ٟذحٌّؼٕ ٝجإلغٍ٠م ،ٟػٍٔ ٝك ٛأوػٍ أ١ٍٚس ِٓ
جٌٍٛغ ٛ٘ ،ِٛجإلوٌجن جٌكٓ ٟأ ٚجإلقٓحِ (

) ِٓٚ ،ق١ع أْ

جإلقٓحِ ئّٔح ٍ٠ضر ١ذهح١ٚحش٠ٚ ،ى ْٛػرٍ٘ح  ِٓٚأؾٍٙح ،وحإلذٛحٌ
30
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ذحألٌٛجْ ف٠ ٛٙىٗف وِٚح ػٓ جألٌٛجْ ،وحإلوٌجن ٚجٌّٓحع ٠ىٗف وِٚح ػٓ
جألٛٚجش ،فحٌكم١م ٟئيْ ذّؼِٕ ٝح ٠ىٗف فكٓد ،ذك١ع ال ّ٠ىٓ ٌٗ أذىج أْ
٠كؿد ،ف ٛٙجإلوٌجن جٌّك ٝجٌىحٖف ػٓ أذٓ ١ضؼٕ١حش  ٚق١ػ١حش ؤٕٛ١س
جٌىحتٓ ،ذّح ٘ ٛوًٌه فأٗ ال ّ٠ىٓ أذىج ًٌٙج جإلوٌجن جٌّك ٝأْ ٠كؿد،
ٚئِىحٔ١س وٚ ٗٔٛؾٙح ِٓ ػىَ-جإلوٌجن ،ف١ى ْٛيٌه ٌؼىَ وفح٠طٗ جٌٌٛٛؼ
ٔحق١سجٌٟٗءجٌّىٌن.

جٌّالتُ

ً٘ ِٓٚج وٍٗ ،فاْ ٚظ١فس جٌٍٛغ ِٛضىّٓ فِ ٟؿٍو جٌر١حْ أ ٞجٌّٓحـ –
ذاوٌجن جٌىحتًٓ٘ٚ ،ج ٠كٍٕ١ح ئٌ ٝجٌمٛي أْ جٌٍٛغّ٠ ِٛىٓ أْ ٠ىي ػٍٝ
جٌؼمً ،ق١ع أْ جٌٍٛغ ِٛال ٓ٠طؼًّ فمٌٍ ١ىالٌس ػٍ ٝجٌىالَ ،أ ٚجٌطىٍُ ،ذً
ف ٟجٌٛلص يجضٗ ٠ىي ػٍ( ٝ
(

) ِطىٍُٚ ،ال ٠ى ْٛيٌه ٖ١ثح أنٍ ئال

) "لحذغ ضكص" أ٠ٚىّٓ ِ ّٓٞح ٘ ٛذٚٛفٗ ٖ١ثح لحتّح ،

فحٌٍٛغ ِٛئيْ ; ٠ؼٕ ِٓ ٟق١ع ِ٘ ٛطىٍُ ،أ ٚجألْحِ جٌمحتُ أ ٚجٌٟٗء جًٌٞ
ِ٘ ٛطهح٠د ف ،ٗ١لى ٚحٌ ِرٍٛج ِٕىٗفح ف ٟػاللطٗ ذٟٗء ِح .
ًٖ٘ جٌؼٛوز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٌٍٛغٚ ،ِٛجٌىالَ وؼٛوز وٗف١سً٘ٚ ،ج جٌطأً٠ٚ
جٌىٗفٌٍ ٟىالَٚ ،ضرؼح ًٌٌه ٌٍٛغ ٛ٘ ،ِٛئِىحٔ١س ٌذّح وحف١س ٌٍٛلٛف
ٚإلٟ٠حـ جٌّؼٕ ٝجالذطىجت ٟجٌٛظ١فٌٍٛ ٟغ ،ِٛف ًٖٙجإلِىحٔ١س جٌطأ١ٍ٠ٚس جٌطٟ
٠رٓطٙح ٘١ىغٍّ٠ ،ىٓ أْ ٔٗ ٍ١ئٌٙ١ح ػٍ ٝجػطرحٌ جْطرؼحو ضؼٍك ِٗىً
جٌٍٛغ ِٛذىالٌطٗ جٌٍفظ١س ِٓ ؾٙس ،ػٍ ٝأْحِ أْ جٌطٍؾّس جٌطمٍ١ى٠س
ٌٍٛغ ِٛال ضمٛوٚ ،ال ّ٠ىٓ أْ ٔٙطى ِٓ ٞنالٌٙح ئٌ ٝوالٌطٗ جألْحْ١س
جٌّطٛنحز ذٚٛفٙح والٌس غ ٍ١ئنرحٌ٠س ،ذً والٌس وٗف١س ذ١حٔ١س ضر٠ٍ١ٛس ;
أ »ٞجٌىٗف ػٓ ٖٟء ِح ذٚٛفٗ ٖ١ثح ِح «  ٚ ،31ػٍ ٝئغٍ يٌه ،ي٘د ئٌٝ
ٔط١ؿس ِفحو٘ح ٘ىَٚ ،ضؿح َٚجٌطٍ٠مس جٌٓحتىز ف ٟضمىٚ ،ُ٠فٚ ،ُٙضهٍ٠ؽ
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جٌٍٛغ ِٓ ،ِٛق١ع أٔٗ ٠ىي ػٍ ٝجٌم١ٟس جٌّٕطم١س ذٚٛفٗ ِكٌٛ
ِٞٛ"ٚغ" جٌكم١مس ،فحٌٛظ١فس جٌطر٠ٍ١ٛس جٌىٗف١س ٌٍٛغ ،ِٛضٗ ٍ١ئٌٝ
جٌكم١مس  ٚجٌهطأِٓ ،أٌس وٗف ٚقؿد ; أ ٞأْ جٌكم١مس جٌٛظ١ف١س ٌٍٛغِٛ
ضمرغ ٌٚجء جٔىٗحف جٌٟٗء ،ذّح ٘ ،ٛأ ٚجٔكؿحذٗ ذؼ١ىج ػٓ فىٍز جٌّطحذمس،
ٚػىَ جٌّطحذمس ،ف١ٙىغٍ ف ٟضفٌٍٓ ٍٖ١ىٕٔٛ١س ،أ ٚجٌىحتٓ جًٌٛ٠ ٞحوفٕح وجنً
جٌؼحٌُ ،أٖحٌ ئٌ ٝجٌٍٛغ ِٛأ ٚجٌىالَ ػٍ ٝأٔٗ ّٔ ِٓ ١جٌٌٛٛؼ ئٌ" ٗ١جٌىٕٔٛ١س
" ،فأٗ  ّٓٞجٌٍٛغٛ٠ ِٛحوفٕح جٌىحتٓ ،ػٍ ٝجػطرحٌ جٌٛظ١فس جٌىٗف١س
ٌٍٛغ ،ِٛف ٟن ُٟلحذٍ١س جٌىٕٔٛ١س ٌإلوٌجن  ّٓٞجٌىالَ أ ٚجٌر١حْ (
) ،ق١ع أْ جٌىٕٔٛ١س ضٛرف ِفِٛٙس ذٚٛفٙح» ِح ٠ىْٛ
ِٚح٠ى ْٛذؼى ف ٟوً وحتٓ « ،32ئْ ِهح٠رس جٌىٕٔٛ١س إِٔ ٚحلٗس جٌر١حْ
ٌٍىحتٓ ،ئّٔح ٘ ٛجوػحء ػٍ ،ٝأ ٚئضٙحَ (

) ،ػٍ ٝقى ضؼرٍ١

٘١ىغٍ أ ٚوّح ٠مٛي  »:أْ ٔط ُٙػٍٔ ٝك ٛػّ ، ِٟٛأْ ٔىػ ٟأِحَ جٌّأل
ػٍ ٝأقىُ٘ ٖ١ثح ِحِٓٚ ،طؼّال ...جٌٍفع أْ ٔىػ ٟػٍ ٝجٌىحتٓ ذٛؾٗ ِح أِحَ
جٌّألِ ،ح ٠ى ْٛذؼى ف ٟوً ٍِز ذّح ٘ ٛوحتٓ «  ;33أ ٞأْ ٔؿؼً ِٕٗ
ِطرٍٛج ٍِت١ح ٌٍؿّ١غ ف ٟجٌىٕٔٛ١س جٌط ٌٗ ٟفحٌٍّتٚ ٟجٌمحذً ٌٍٍؤ٠س فٟ
جالوػحء  ٚجالضٙحَ ػٍ ٝقى ضؼر ٟ٘ ،ٍٖ١جإلقح٠س ذحٌك١ػ١حشٚ ،جٌطؼٕ١حش
جٌهحٚس ذحٌىحتٓ ،جٌمحذً ٌٍّهح٠رس ٚجٌّكح٠ػس وجنً جٌٍٛغ ِٛػرٍ ئِىحٔحش
ِطؼىوز.
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انًبحث انثانث
انتصىر اإلبتذائي نهفيُىييُىنىجيا

انًبحث انثانث  :انتصىر االبتذائي نهفيُىييُىنىجيا
ذؼى ِطحذؼس جٌّغحٍِز جٌط ٟنحٙٞح ٘١ىغٍ ِٓ ،نالي جْطٗىحٌٗ
ٌّف ِٟٛٙجٌفِٕٛ١حْ  ٚجٌٍٛغ ،ِٛلحوضٕح ئٌ ٝذٕحء ض ٌٛٛأِ ٌٟٚرىت،ٟ
جٚطالق ،ٟي ٚأذؼحو فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟقى يجضٙح .
ئْ ٍٞخ ٘١ىغٍ ػٍِ ٝهطٍف أٚضحٌ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٚ ،ضطرغ ِهطٍف
جٌّٓحٌه  ٚجإلِىحٔحش جٌط ٟأضحـ ِٓ نالٌٙح ٌٕفٓٗ فطف ذحذح ٌف ٚ ُٙضأٚ ً٠ٚ
١ٚحغس ضٌٍ ٌٖٛٛفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
فمى أػط١٘ ٝىغٍ ج٘طّحِح نحٚح ٌّٛطٍك " ٟجٌفِٕٛ١حْ " " ٚجٌٍٛغ" ِٛ
 ٚجػٍٓ ضٕف ً١يٌه ف ٟجٌفمٍز جٌٓحذؼس ِٓ " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ،فحٌطٌٛٛ
جالذطىجتٌٍ ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،لحَ ػٍ ٝجغٍ جٌهٛحت ٙجٌط١٘ ٟأ٘ح ،جٔطاللح ِٓ
جٌرٕحت ،ٓ١فِٕٛ١حْ ٌٛ ٚغ ِٓٚ ،ِٛضػر١ص جٌّؼٕ ٝجٌٍّود ٌٍّٛطٍكًٖ٘ ،ٓ١
جٌؼٍّ١س جْطكمص ذؿىجٌز جٔطرح٘ح نحٚح ٛ٘ ،يٌه جاللطٍجْ جٌىالٌٌٍ ٟفِٕٛ١حْ ٚ
جٌٍٛغ ،ِٛذ ٓ١أقٟحْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٟ٘ ،ف ٟجٌكم١مس ٌٓ١ص ِمحٌذس
ذٓ١طس ٌىٕٙح ضأٌْ ّ١ؼاللس نحٚس ذّٕٙ١ح ،ق١ع ذٍ١٘ ٌٛىغٍ ف ٟضكى٠ىٖ،
ػّال نحٚح فّ١ح ٠ه ٙجٌّٕٙؽ ٚ ،فٔ ٟفّ جٌٛلص ذ١حْ ٠ٍ٠مس جالْطؼّحي،
ٌّف َٛٙجٌفِٕٛ١حْ ِٓ ،أؾً ضكى٠ى ٚذٕحء جٌط ٌٛٛجألٌٍ ٌٟٚفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حً٘ ،ج

جاللطٍجْ أ ٚجالٌضرح٠ ،٠ؼىّ جٌؿّغ وّح ْرك ٚأْ أٍٖٔح ،ال جٌٞٛغ جٌٛجقى
ذؿحٔد جألنٍ.
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فحٌفِٕٛ١حْ قىو ف ٟجٌفمٍز جٌٓحذؼس ،ذحػطرحٌٖ " ضؿٍٚ " ٟجٌٍٛغ ِٛوًٌه
ٍٖقٗ ،ػٍ ٝأٔٗ ضر ٍٛأ ٚجٔىٗحف ِؼٕ ٝيٌه ،ئٔٗ " جٌكحـ ػٍ ٝجٌظ" ٌٛٙ
جٌٍذ ١ذ ٓ١جالغٕٗ٠ ٓ١ىالْ وٍّس فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٛ٘ ٚ ،جألٍِ جٌٛجٞف .
فّٓ نالي جالْطكٟحٌ جًٌ ٞألىَ ػٍ١٘ ٗ١ىغٍ ،ػرٍ ضأٌٍ ٍٗ٠ٚفِٕٛ١حْ
ٚجٌٍٛغٔ ،ِٛطؽ ػٕٗ وٗف جٌكؿحخ ػٓ ضٍه جٌٍٛس ٚجٌؼاللس جٌطٍجذط١س ذٓ١
جٌّمٛٛو ٓ٠جٌّىٗٛف ػّٕٙح ٌىً ِٓ جٌفِٕٛ١حْ  ٚجٌٍٛغِٛ
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘ ٟضرِ ٍٛح ٘ ٛؾٍ ٟػٕى جإلغٍ٠ك

Legein ta

ٚ phainomenaأوػٍ ضكى٠ىج ٠ Legeinؼٕapophainesthai ٟ
(أذٛفٕط١م،)ٟ

ففٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ

٠ؼٕٟ

ta

apophainesthai

١٘ ،phainomenaىغٍ قًّ نطحخ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝأٔٗ» جٔىٗحف
جٔطاللح ِٓ يجش جٌّطؿٍ ٟذحػطرحٌٖ جٌّٕىٗف جٔطاللح ِٓ يجضٗ « ٚ ،35ػٍٗ١
ّ٠ىٓ أْ ضٛحؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٛطٍف ٔٛ٠حٔ ٟذحٌٍغس جٌٔٛ١حٔ١س(
)  ،لٛي جٌظٛجٍ٘ أ ٚوالَ جٌظٛجٍ٘ٚ ،ذّح أْ جٌىالَ(
)٠ؼٕ ٟجٌر١حْ(

) فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾً٘ ِٓ ٟج جٌّٕطٍك،

ضؼٕ ٟذ١حْ جٌظٛجٍ٘ أ ٚجٌىٗف ػٓ جٌظٛجٍ٘ (
) ،أ ٚذؼرحٌز أنٍ ٜجٌر١حْ ػّح ٕ٠ىٗف جٔطاللح ِٓ يجش
ٔفٓٗ  ،وّح ٕ٠ىٗف جٔطاللح ِٓ يجش ٔفٓٗ يٌىُ ٘ ٛجٌّؼٕ ٝجًٌ٠ ٞفِٓ ُٙ
جٌٕحق١س جٌ٠ٌٛٛسٌّ ،ح ٠ؼٕ ٗ١جُْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حً٘ ،ج ئْ وي ،فأّح ٠ىي ػٍٝ
جٌرؼى جٌطأٌٍ ٍٟ٠ٚؼرحٌز ،جًٌ٠ ٞطهً ِٕك ٝجٌمحػىز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌّٛٛغس (
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ٔك ٛجألٖ١حء ٔفٓٙح).
ٚػٍ٠ ٗ١ؿد أْ ٔؼطٍف ،أْ جٌطكى٠ى جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ذّؼٕٝ
و ل١كٖ ،ىً نالفح ٌٍػٌٛٛ١ؾ١ح  ٚجٌرٌٛٛ١ؾ١ح ،ف٠ٍ٠ ٟٙمس جٌٕفٛي ئٌ٠ٍ٠ ،ٝمس
جٌطؼ ٓ١١جٌّػرص ٌّح ٠ؿد أْ ٠ى٠ٍ٠ ،ْٛمس جٌٌٛٛؼ ئٌ ٚ... ٝال ٠مطٍْ ػٕٛجٔٙح
ذحٌّٛٞٛػحش ِٓ ،ق١ع جٌّ ّْٟٛجٌّحو ،ٞفّح ٠ؿد أْ ٔؼٍفِٗ ٛ٘ ،ح ٟ٘
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحػطرحٌ٘ح جٌّٕٙؽ جًٌ٠ ٞططٍد جٌٛؾٛو؟ ِ ٛ٘ٚغ ِح قٍّٗ
٘١ىغٍ ِٓ ن١ٚٛٛحش ِٓ ،جٌٛؾٙس جٌط ٟقحَ ػٍٙ١ح ِٓ جإلغٍ٠ك ،ذّؼٕٝ
(٘ ٛجًٌٕ٠ ٞىٗف جٔطاللح ِٓ يجضٗ ) ذحػطرحٌٖ ضر ٍٛجٔطاللح ِٓ يجضٗٛ٘ٚ ،
ِح ٠طٍـ ٌٍٚٞز جٌّٕٙؽ ،فحإلغٍ٠ك لحٌ »:ٛجٔىٗحف جٔطاللح ِٓ يجضٗ وٗٔٛ
جٌّطؿٍfaire voir a partire de lui-même ce qui ce " " ٟ
١٘ "montreىغٍ أٞحف " faire voir a partire de lui-même
faire voir a partire de lui-même ce qui ce montre ce qui
ًٖ٘"ce montre,tel qu’il se montre a partire de lui-même
جإلٞحفس ٘ ٟذّػحذس ئٔٗحء ٌكحؾس ٍِكس ضؼىّ جٌٛفحء ٌٍّطؿٍ ِٕٗ ٚ ٟأَجـ
٘١ىغٍ ضٍه جٌطفح٘س  ٚجٚركص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘ ٟوٗف جًٌ٠ ٞطؿٍٝ
جٔطاللح ِٓ يجضٗ «.36
فؼًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،فأٗ ٠ؿٍو٘ح ِٓ فىٍز وٌجْس
جٌّٛٞٛػحش أ ٚجٌؼٍُ ذحٌّٛٞٛػحش جٌّّٓحز ،ال ذً ٟ٠ف ٟػٍٙ١ح ١ٚغس
جإلذحٔس  ٚجٌىٗف ػٓ ١ّٔٚ ،جٌفك ٙػّح ٠ؿد أْ ٠فك ٙػٕٗ ػرٍ
جي(و١ف)ٌٚ ،ؼً ً٘ج ِح ػٕحٖ ٍْ٘ٛي ق ٓ١وطد ٠مٛي  »:ئْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ٚٚف نحٌٌّ ٙؿحي ِكح٠ى ِ٘ ٛؿحي جٌٛجلغ جٌّؼحٔ ٚجٌّح٘١حش جٌط ٟضطّػً
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فً٘ ٟج جٌّؿحي «  ،37أِح ػٓ ٘١ىغٍ فاْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ْطم َٛذىٌٚ
جٌطأ ; ً٠ٚأ ٞأْ وً ِح ٕ٠رغ ٟف ٚ ّٗٙئٟ٠حقٗ ،ئّٔح ٠ؼحٌؽ  ّٓٞئذحٔس
ِرحٍٖز ً٘ ٚج ٘ ٛجٌّؼٕ ٝجًٌ ٞضإو ٗ٠ػرحٌز (جٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ
)،فًٙج جٌٚٛف٠ ،هطٍف ضّحَ جالنطالف ػٓ جٌٍّٓه جًٌ ٞضإو ٗ٠ؾّٕ
جٌػٌٛٛ١ؾ١ح ِٚح ٖحوٍٙح ،ئّٔح ِٕ٘ ٛفً ؾى٠ى أنٍ ٠إوِ ٞؼٕ ٝجٌٕ ٟٙػٓ وً
ضؼ ٚ ٓ١١ضه ٙ١ٛفاْ ١ٚغس جٌٚٛف جٌهحٚس ذحٌٍٛغ ،ِٛال ضطؿٗ ٔكٛ
ضكى٠ى (٠ر١ؼس جألٍِ ) جٌّمٛٛو ذحٌٚٛف ،فًٙج جٌطحذغ ّٓ٠ف ٌٕح أْ ّٟٔٓ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وً ئذحٔس ػٓ جٌىحتٓ ،وّح ٠طرىٌٕ ٜح ف ٟيجضٗ ،أ ٚوّح ٕ٠ىٗف
ف ٟيجش ٔفٓٗٚ ،ػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ٠ؿد أْ ٔٗ ٍ١ئٌ ٝجٌفِٕٛ١حْ ،أ٠ ٚكًّ
جٌفِٕٛ١حْ وّف َٛٙفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟف١ى ْٛجٌّٓحٌ ٔكِ ٛح ٠ؿد
ٌٍف ٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح (أْ ضر ) ٓ١ػٕٗ ،أ ٚذحألقٍِ ٜح ٘ٛجٌّٛٞٛع جٌّمٛٛو
ٍٚجقطح ذحإلذحٔس ،ئٔٗ  ٚذىً ٛٞٚـ يٌه جًٌ ٞال ٠ىٗف ذحٌطكى٠ى ػٓ ٔفٓٗ،
ِكؿٛخ ػٍ ٝػىّ ِح ٠ىٗف ػٓ ٔفٓٗ ،يٌه جٌّكؿٛخ جًٌٕ٠ ٞطّ ٟفٟ
ِح٘١طٌٗٚ ٟٕٞٛ٠ ٚ ،جء ِح ٠ىٗف ػٓ ٔفٓٗ ،ذك١ع ٠ؼى ِؼٕحٖ  ٚأْحْٗ ،ئٔٗ
ؤٕٛ١س جٌىحتٓ ف ٟقى يجضٗ ،ف ٛٙجًٌٓ٠ ٞطكك أْ  ٍ١ٛ٠فِٕٛ١حٔحٓ٠ ٚ ،طكك
أْ ٠ى ْٛجألٍِ جٌّمٛٛو ذحإلذحٔس ٛ٘ٚ ،يٌه جًٌ ٞنٛطٗ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ِٛٞٛػح ٌٍىٌجْس ،فٍٕؼحٚو جٌطأو١ى ٍِز أنٍ ٜأْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘٠ٍ٠ ٟمس
ٌٌٍٛٛؼ ٛٚخ ِح ٠ؿد أْ ٠ىِٛٞٛ ْٛػحٛٚ ،خ ؤٕٛ١س جٌىحتٓ ،جًٌ ٞال
٠ؼى ِٓ لر ً١جٌّظٚ ،ٍٙجًٌ ٞال ٠ى ْٛأذىج ٖ١ثح  ٟٕٞٛ٠أ٠ ٚمرغ ٌٚجء (ِح ال
٠طّظ ،) ٍٙفّٛٞٛع جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذاػطرحٌٖ جٌفِٕٛ١حٌْٚ ّ١ٌ ،جءٖ أٞ
ٖٟء أنٍ ،ئٌٕ٘ ٝح وػص جٌكحؾس ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ألْ جٌفِٕٛ١حْ ذحٌطكى٠ى
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ػٍ ٝجألغٍد ٌِ ّ١ؼطٚ ٝئال وحْ ِؿٍو ِظ ٍٙأ ٚضّظ.ٍٙ
ٚػٍٕ٠ ٗ١ظٍ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجالنطفحء ِٓ ػىز ٚؾ ،ٖٛفاِح أْ
٠ى ْٛجٌفِٕٛ١حْ ِهف١ح ،ذّؼٕ ٝأٔٗ ال ُ٠جي غِ ٍ١ىٗٛف ػٕٗ ،ف ٛٙذًٙج
٠كًّ ِؼٕ ٝجٌؿ ًٙذّؼٍفطٗ ،أٚالِ -ؼٍفس ; أ٠ ٞؿ ًٙل١حِٗ ،أٚأْ ٠ىْٛ
ٌِّٟٛج ِطٌّٛج ذّؼٕ ٝأٔٗ ْرمص ِؼٍفطٗ ; أ ٞأٔٗ وحْ لرً ِىٗٛفح ػٕٗ
ٌىٕٗ ضٛؾٗ ٔك ٛجإلنفحء ِٓ ؾى٠ىً٘ٚ ،ج ٌٗ ئِىحٔ١س أْ ٛ٠رف ضحِح٠ ،رمح
ٌٍمحػىز جٌ١ٙىغ٠ٍ١س جٌط ٟضمٛي :أْ جٌّىٗٛف ِٕظ ٌٛػٍ ٝجٌىٚجَ قط ٚ ٝئْ
وحْ ظحٍ٘ج فم ، ١فٛؾٛو جٌىٕٔٛ١س ٍِضر ١ذٛؾٛو جٌظحٍ٘ٚ ،جٌؼىّ ٚك١ف ،
ئي ٠مٛي ٘١ىغٍ  ٚ »:لى ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛفِٕٛ١حْ ِح ِطٌّٛجٚ ،ف ٟيٌه أٔٗ
وحْ لرً ِىٗٛفح ػٕٗ ٍِزٌ ،ىٕٗ جٔك ِٓ ١ؾى٠ى ف ٟجٌهفحءً٘ٚ ،ج ّ٠ىٓ أْ
ٛ٠رف ضحَ ٟ٘ ًٖ٘ٚ ،جٌمحػىز ،أْ جٌّىٗٛف ػٕٗ ال ُ٠جي ِٕظٌٛجٚ ،ئْ
ذٚٛفٗ ظحٍ٘ج فكٓد ٚػٍ ٝيٌه ذمىٌ ِح غّس ظحٍ٘ غّس (ؤٕٛ١س ) «،38
ٚلى ٠ى ْٛجإلنفحء ٖىً ِٓ أٖىحي جٌطٕىٍ ،ضٕىٍ جٌىٕٔٛ١سً٘ٚ ،ج جإلنفحء ٘ٛ
جألٖى نىجػح  ٚضظٍ١ال ،ئي ٠مٛي ٘١ىغٍ  »:ئْ ذٕ ٝجٌىٕٔٛ١س جٌط٠ ٟطٛفٍ
ػٍٙ١حٌٚ ،ىٓ جٌّٓطٌٛز ف ٟإٌٔٙ٠ِٛ ٜح ...ف ٟٙضمىَ ٔفٓٙح ،ػٍ ٝأْحِ
جٌطٗحذه جٌرٕحتٌٕٓ ٟك ِح ذٚٛفٙح ٖ١ثح غِ ٍ١كطحؼ ئٌ٠ُِ ٝى ِٓ جٌطرٍ. « ٍ٠
39

فحإلنفحء ذّهطٍف أٚؾْٛ ،ٗٙجء وحْ ذّؼٕ ٝجٌّكؿٛذ١س ،أ ٚجٌطٍّ ،أ ٚجٌطٕىٍ
ّ٠ىٓ أْ ٠طهً ١ٚغح أنٍ ٜضطأّْ  ّٓٞأّٔح ٠أنٍِ ّٓٞٚ ،ٜمحِحش
أنٌٍٍّ ،ٜىٗٛف ػٕٗ ،أّْح٘ح ٘١ىغٍ خ(جإلنفحءجش جٌؼحٌٞس ٚ
جٌ٠ٌٍٟٚس )ٚ ،لى ػرٍ ػٓ يٌه ذكٍوس جالٔغالق  ٚجالنطفحء ٠ ٚطٍك ػٍٙ١ح
38
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(جالقطٟحْ )ٕ٘ ٚ ،حن ػاللس أْحْ١س ذ ٓ١جٌفؼً (جقط ،) ٟٓذّؼٕ ٝقفع ٚ
قّ ٚ ٝجٌفؼً (أنف ،) ٝق١ع أْ جقطٟحْ جٌٟٗء ٠طُ ذاونحٌٗ ئٌ ٝجٌهفحء ،أٚ
ضهرثطٗ ٚضهُْ ٚ ٕٗ٠طٍٖٚ ،يٌه ال ٠ؼٕ ٟفم ١ئذؼحوٖ ػٓ جإلٔظحٌ ،ال ذً ٠ؼٕٟ
وًٌه ١ٚحغطٗ ٚقّح٠طٗ ٚجٌّكحفظس ػٍ ،ٗ١فحٌّكط٠ ِٓ ٛ٘ ٟٓفٍص ِٓ لرٟس
جٌطكٍ ٚ ً١جٌطفٓٚ ،ٍ١جٌؼىّ ِٓ يٌه ،فّح ٠هٍؼ ئٌ ٝجٌؼحٌُ جٌّٟحء فٛٙال
٠فمى نفحءٖ فم ١ذً جقطٟحٔٗ  ٚقّح٠طٗ٠ ٚ ،هٍؼ ئٌٞٚ ٝؼ١س ٠ى ْٛفٙ١ح
ِؼٍٞٚح ِ ٛ٘ ٚح ضىٍُ ػٕٗ ٘١ىغٍ ذٛىو جٌظ ٌٛٙف ٟجٌؼحٌُ ذحالٔىٗحف،
جًٌٞ

٠فُٙ

أٟ٠ح

ذحػطرحٌٖ

نٍٚؾح

ػٓ

جإلقطٟحْ.

 ٚضرؼح ًٌٌهٕ٠ ،ظٍ ٘١ىغٍ ٌىً ِف َٛٙفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟىٕٔٛ١سٚ ،حٌ فٟ
جٌّطٕحٚي ،ػٍ ٝأْحِ أٔٗ ِٓطم ٝػٍٔ ٝك ٛأِ ،ٍٟٚمٛي ِٕرأ ػِٕٗ ّٓٞ ،ح
أّْحٖ ٘١ىغٍ ذاِىحٔ١س جٌّٓم ; أ ٞأْ ٛ٠رف أٍٚ٠قس ِؼٍمس ف ٟجٌٛٙجء أٚ
وّح أٖحٌ ئٌ ٗ١ذف ُٙجٌهالء ،فحٌؼؿُ ػٓ ٞٚغ جٌ١ى ػّح وحْ ف ٟلرٟطٕح
(جٌىٕٔٛ١س ) ،ئّٔح ٠ؼٛو ٌٍؼًّ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟف ٟقى يجضٗ ،ئي ٕ٠رغ ٟضرؼح
ًٌٌه أٔٗ ٕ٠ػٕ ّٓٞ ٟجًٌجش ،أ ٚوّح لحي» أٔٗ ٕ٠رغ ٌٗ ٟأْ ٠ؿؼً ٔفٓٗ ٔحلىج
ٌٕفٓٗ فِ ٟؼِٕٛ ٝؾد «.40
 ٚئغٍ وً يٌه ،فٞٛغ جٌ١ى ػٍ ٝجٌىٕٔٛ١س ذحػطرحٌ٘ح جٌفِٕٛ١حِّْٙ ،س
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح فكٓد ،ػٍ ٝأْ يٌه ٕٛ٠ف ِٛٞٛ ّٓٞػحش
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
فحٌٌٛٛؼ ئٌ ٝجٌفِٕٛ١حْ ػرٍ ًٖ٘ جإلنفحءجش جٌٓحٌفس جًٌوٍٓ٠ ،طٛؾد ِٕٙؿح
نحٚح ٠ٍ٠ ٚمس نحٚس ًٌٌه وجنً جإلوٌجن  ٚجٌطفٓ ،ٍ١جٌّٛؾٗ ٌٍفٕ١ِٕٛ١حش .
 ٚضرؼح ًٌٌه ٠ؼى جٌفِٕٛ١حْ يٌه جٌّؼط ٝجٌمحذً ٌٍطر ِٓ ،ٓ١١نالي جٌىالَ أِح
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جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ف ٟٙيٌه جٌّٕ ١جٌّٛؾٗ ٌإلذحٔس  ٚجٌطفٓ ٚ ٍ١جٌرٕحء جٌّفِٟٛٙ
جًٌ ٞوػص ئٌ ٗ١جٌكحؾس ً٘ ّٓٞج جٌركع .
فحٌفِٕٛ١حْ ِٓ ً٘ج جٌّٕطٍكٚ ،وجنً جٌف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٛ٘ ،ٟجٌىٕٔٛ١س
جٌط ٟ٘ ٟف ٟوً ٍِز ؤٕٛ١س وحتٓ ،فحْطؿالخ جٌىحتٓ يجضِٗ ٛ٘ ،مٛى
جْطىٗحف جٌىٔ ٕٛ١سٚ ،ال ٠ى ْٛيٌه ئال ِٓ نالي ّٔ ١جٌٌٛٛؼ ،جًٌ٠ ٞإِٓ
جالْطؿالخ جٌٛك١ف ٌٍىحتٓ يجضٗ ،جًٌ٠ ٞؼى ِٕطٍك جٌؼٍّ١س جٌطكٍ١ٍ١س جألٍ١ٚس
.
ِّٙ ٚح ٠ىٓ ،فاْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘ ٟجٌؼٍُ ذىٕٔٛ١س جٌىحتٓٚ ،يٌه ٠ؼٕٟ
أٔطٌٛٛؾ١ح ًٖ٘ٚ ،ذىج٠س ْؼ١٘ ٟىغٍ ئٌ ٝضٛؾ ٗ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌِٓ" ٝأٌس
جٌٛؾٛو " ،فّٓ ِٕٙؽ ٚٚفٌٍّٛ ٟؾٛو ،ضطكٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌِٕٙ ٝؽ
ضأ٠ ،ٍٟ٠ٚؼٍك جٌّح٘١حش ٓ٠ ٚطىػ ٟأِىحٔ١حش جٌٛؾٛو  ٚ »،ضٍه ٘ ٟذٗحٌز
ٌَع جألٔطٌٛٛؾ١ح ف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح « .41
 ٚضٍه ضؼى ٔمٍس ػّ١مس فٍٚ ٟد جٌّفِٛ٘ٚ ،َٛٙح وػص جٌكحؾس ئٌ ٝضؿى٠ى
ِٕٙؿٛ٠ ٟجود نطٛجش "جإلٔٙحء جٌّ١طحف٠ُ١م٠ ،" ٟىٖ ِٓ ْٛأٔٙح أْ ضأنً
ِٛٞٛػح ٌٙح ،جٌىحتٓ جٌّطّ ُ١أٔطٌٛٛؾ١حٔٚ ،ؼٕ ٟذًٌه ِح أٍ٠ك ػٍ ٝضّٓ١طٗ
( جٌىجَج ،) ٓ٠ق١ع ضٟغ ٛٚخ ػٙ١ٕ١ح جٌٓإجي جأل ٚ ٍٟٚجألْحْ ،ٟجٌٓإجي
ػٓ ِؼٕ ٝجٌىٕٔٛ١س ذؼحِس .
فحٌّؼٕ ٝجٌّٕٙؿٌٍ ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئّٔح ٘ ٛجٌطفٓ ،ٍ١فحٌٍٛغ ِٛفٟ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌىجَج ٓ٠ئّٔح ٠كًّ ٠حذغ جٌطأ ،ً٠ٚجًٌ ِٓ ٞنالٌٗ ٠طُ جٌىٗف
 ٚجإلنرحٌ ػٓ جٌىٕٔٛ١س ،جٌط ٟضٕطّ ٟئٌ ٝجٌىجَج ٓ٠يجضٗ .
ففٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌىجَج ٟ٘ ٓ٠جٌطأ١ٍ٠ٚس ،ئٖحٌز ئٌ ٝػًّ جٌطفٓ ٍ١أٚ
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جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمح ف ٟجٌىالٌس جأل١ٍٚس ٌٍفع ،فِ ٟؼٕ ٝجالٖطغحي ػٍ٠ٍٖٚ ٝ
ئِىحْ وً ِرحقػس أٔطٌٛٛؾ١س ،فحٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمح ٘ ٟضفٌٓ ٍ١ىٕٔٛ١س جٌىجَجٓ٠
فحٌىٕٔٛ١س ضمغ ٌٚجء وً وحتٓٚ ،وً ضؼّ٠ ٓ١١ىٓ أْ ٠ى ،ْٛف ٟٙذًٌه جٌطؼحٌٟ
جٌكك ٚجألٖى ٌطفٍو٘ح  ٚضؿًٌ٘ح ف ٟيٌهٚ ،جٌىٗف ػٓ جٌىٕٔٛ١س ذحػطرحٌ٘ح
يجش ضؼحي ِهِ ٛ٘ ،٘ٛٛؼٍفس ِطؼحٌ١س  ٚئٔٙح ٌٍكم١مس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س .
 ٚنالٚس جٌمٛي وٍٗ ،فحٌط ٌٛٛجأل ٌٟٚجًٌّ٠ ٞىٓ أْ ٔرٕ ٗ١وفىٍز ػٓ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ذحٌّؼٕ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٛ٘ ،ٟأْ ٔٓطرؼى فىٍز وْٛ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئضؿح٘ح فٍٓف١ح ،فمى قحَش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ًِٕ ٚىٌٚ
(جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ) ػٌٍ ٝؤ٠س ضأ١ٍ٠ٚس ًٖ٘ ،جٌٍؤ٠س ِٓ ق١ع ٘ ٟضكٍ١ٍ١س
جٌٛؾٛو ِٓ إٔ٠ ٓ٠رغ  ٚأٛ٠ ٓ٠د  ٚئٌ ٝأٍ٠ ٓ٠ضىٚ ،يٌه ٌّح جْطىػ١٘ ٝىغٍ
(جٌّٛؾى) ِٛؾٛوج أٔطٌٛٛؾ١ح ٌف ُٙجٌٛؾٛو ،ق١ع أْ ً٘ج جٌّٛؾى ٌٛ٘ ّ١
ِمٛى جٌؼٍّ١س جٌطأ١ٍ٠ٚسٚ ،ئّٔح ػرٍٖ  ِٓ ٚنالي ضأ٠ ٍٗ٠ٚكىو ِؼٕ( ٝجٌٛؾٛو
جٌؼحَ )ٛ٠ٚ ،حؽ ذًٌه ِٛٞٛع (جألٔطٌٛٛؾ١ح جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س)ٓ٠ٚ ،طرىي
٘١ىغٍ جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ٟجٌ ٌٍْٟٛٙذحٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ٠ٚ ،ٟطكٛي ضأ ً٠ٚجألٔح
جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ِٓ ٟو ٗٔٛجٌٛؾٛو جٌّؼط ،ٝئٌٚ ٝؾٛو غِ ٍ١ؼط. ٝ
ٌ ٚغُ يٌه ٠رم ٝف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌ٘ ٓ١فىٍز جٌطٍ٠مسٚ ،جٌّٕ ١جٌّٛؾٙس
ٔك ٛفٚ ُٙضفٓٚ ٍ١ضأ ً٠ٚجٌىحتٓ ف ٟؤٕٛ١طٗ ،ضأ٠ٚال ٚك١كح» ئْ فُٙ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئيْ ٠ىّٓ فم ١ف ٟجإلِٓحن ذٙح ذٚٛفٙح ئِىحٔح  ، « 42فٟٙ
جٌّٕٙؽ  ٚجٌطٍ٠مس جٌطٍٔ ٟؽ ِٓ نالٌٙح ّٓٔ ٚه ذحٌىحتٓ ف ٟجٌىٕٔٛ١س
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انفصم انثاَي
هيذغر و انفهى انجذيذ نهفيُىييُىنىجيا

ٌُ ٠مرً ٘١ىغٍ ذحٌطٕحٚالش جٌؼٍّ١سٚ ،ال قط ٝذحْطهىجَ جٌّح٘١حشٌ ،طكى٠ى
ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو ،فحإلْمح ٠جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌّؼٍفٓ٠ ٌُ ،ٟطٛػد جٌٍؤ٠س
جألٔطٌٛٛؾ١س إلٖىحٌ١س جٌٛؾٛو ،فرؼى أْ ِٕف ٍْ٘ٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ُِٕػح
ئذٓطٌّٛٛ١ؾ١ح نحٌٛح ،جًٌ ٞوحْ جِطىجوج ٌٍطأْ ّ١جٌى٠ىحٌضٌٍُٕ ٚ ،ٟػس جًٌجض١س
ٚضكص ضأغ ٍ١أَِس جٌؼٍٚ َٛجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ضكٛي ٘١ىغٍ ٠حٌٓإجي جٌفٍٓفٟ

ِٓ جإلذٓطٌّٛٛ١ؾ١ح ئٌ ٝجألٔطٌٛٛؾ١ح ِٓ ،جٌّؼٍفس ئٌ ٝجٌٛؾٛوٚ ،ضرؼح ًٌٌه
أوٌن ٘١ىغٍ أْ جٌّٛؾى قىظ لحذً ٌٍطكٛي ،ضظِ ٍٙح٘١طٗ ف ٟغّٗٞٛ
ٚجٌطرحْٗٚ ،لى وحْ ِطٍد ٘١ىغٍ أْ ٓ٠طكىظ ٌؤ٠س ضأ١ٍ٠ٚس ٌٍٛؾٛو ،ضمىَ
جٌف ُٙػٍ ٝجٌطفٓ ،ٍ١فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌُ ضكمك ِمحٚى٘ح ،ئال ٌّح جضؿٙص ئٌٝ
جٌف ٚ ُٙئٌ ٝجٌطأ ،ً٠ٚفحٌف ُٙوّح ٠مٛي ٘١ىغٍ  »:جٌّٛؾى ٘ ٛجٌٛؾٛو
جٌٛؾٛو ٞإلِىحْ ٚؾٛو جٌّٛؾىٚ ،جٌطأ ٛ٘ ً٠ٚجالٖطغحي ػٍ ٝجإلِىحٔ١حش
جٌّٓمطس ف ٟجٌف.43« ُٙ
أونً ٘١ىغٍ ػٍ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػىز ضكٍ٠ٛجشٌٙ ٌُْٚ ،ح جْطٍجض١ؿ١حش
ؾى٠ىز ذؼ١ىج ػٓ جٌطّػً جٌّ١طحف٠ُ١م ،ٟق١ع ضٛؾٗ ئٌ ٝجٌطكٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ
ِٓ ٌكظطٗ جإلذٓطٌّٛٛ١ؾ١س ،ئٌِٓ ٝحٌٖ جألٔطٌٛٛؾ ِٓٚ ،ٟجٌؼٛوز ئٌٝ
جألٖ١حء ئٌ ٝجٌؼٛوز ئٌ ٝجٌٌٛجء ،جٌط ٟوحٔص أٍْٛذٗ ف ٟجٌطؼحًِ ِغ جٌّ١طحف٠ُ١مح
 ،فّؿحَٚز جٌّ١طحف٠ُ١م ح ،ال ضطُ ئال ذحٌؼٛوز ئٌ ٝجألٛٚي  ٚئٌ ٝجٌرىج٠حشٚ ،ئٌٝ
جٌكظس جٌط ٟونً فٙ١ح جٌٛؾٛو جٌّٛؾى وجتٍز جٌٕٓ١حْٚ ،ذحٌطحٌ ٟجٌطأٌْ ّ١رىج٠س
جٌطم ٝ٠ٛجٌّ١طحف٠ُ١م ،ٟجًٌ ٞذٕ ٝػٍِ ٗ١ف َٛٙجٌكم١مس  ٚجٌٛؾٛو ٛ٘ٚ ،ض١ٙأ
ٌّكحٌٚز جٌطٍجظٚ ،جٌطفى ٍ١فّ١ح ٌُ ضفىٍ ف ٗ١جٌّ١طحف٠ُ١محِٚ ،كحٌٚس ذؼػٗ ِٓ
ؾى٠ى ،ف ٟٙذًٌه ذكع ػٓ جألٚ ،ًٚضمٌٍّ ٝ٠ٛؼطمىجش ٚجألٌجء جٌٓحذمس ،
جٌط ٌُ ٟضكطًّ جٌٍج٘ٓٚ ،ذحٌطحٌ ٟجإلْٙحَ ف ٟذؼع  ٚضؿى٠ى جٌفىٍ .
فمى ْؼ١٘ ٝىغٍ ئٌ ٝضٛؾ ٗ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌِٓ ٝأٌس جٌٛؾٛوٚ ،قٍّٗ ػٍٝ
جٌطكٛي ِٓ جٌّٕٙؽ جٌٚٛفٌٍّٛ ٟؾٛو ئٌ ٝجٌّٕٙؽ جٌطأ ،ٍٟ٠ٚجًٌ٠ ٞؼٍك
جٌّح٘١حش ٓ٠ ٚطىػ ٟجِىحٔ١حش جٌٛؾٛو ،فمى ٍٚـ ٘١ىغٍ ذؼىَ لىٌز
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جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س ػٍ ٝضكم١ك ِمحٚى ِؿحَٚز ٚضمٝ٠ٛ
جٌّ١طحف٠ُ١محٚ ،جلطٍـ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِؼىٌس أ ٚفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضأ١ٍ٠ٚس ،ذؼى أْ
ألحَ جٌكى ػٍٍْٛ٘ ٝيٌ ،ؼىَ ج٘طّحِٗ ذؿحٔد جٌطأ ،ً٠ٚفحٌظٛجٍ٘ ذٍأ ٗ٠ال
ّ٠ىٓ ضفٍٓ٘١ح ،ذً ٠ؿد فّٙٙح ٚفك ٚؾٙس ضأ١ٍ٠ٚس .
ٌىٓ و١ف ٠طُ يٌه ؟ ِ ٚح ٘ ٛجٌطحذغ جٌؿى٠ى جًٌ ٞأٞفحٖ ٘١ىغٍ ػٍٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح؟

انًبحث األول
انرؤية انتأويهية نهفيُىييُىنىجيا

انًبحث األول :انرؤية انتأويهية نهفيُىييُىنىجيا
جضهًش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ًِٕ ٚى" ٌٚجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ٠حذؼح ؾى٠ىج
ٚجٔفطكص ػٌٍ ٝؤ٠س ضأ١ٍ٠ٚسٚ ،يٌه ذؼى أْ جْطىػ١٘ ٝىغٍ (جٌّٛؾى)
ِٛؾٛوج أٔطٛل١حٌ ،فٚ ُٙضأ ً٠ٚجٌٛؾٛو٠ ٌُ ،ىٓ( جٌّٛؾى ) ٘٘ ٛىف ِ ٚمٛى
جٌؼٍّ١س جٌطأ١ٍ٠ٚس ،أٚجٌف ُٙذً ِٓ نالٌٗ  ِٓٚنالي ف٠ ّٗٙكىو ِؼٕ (ٝجٌٛؾٛو

جٌؼحَ )ٓ٠ٚ ،طٓحؽ ضرؼح ًٌٌه ِٛٞٛع (جألٔطٌٛٛؾ١ح جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س )،
٠ٚكٛي ذًٌه جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ٟجٌ ٌٍْٟٛٙئٌٚ ٝؾٛو ئٔٓحٔ ،ٟفّح ضًٚٛ
ئٌٍْٛ٘ ٗ١ي ٠ؿد أْ ٠ف ُٙذٕظٍز ضأ١ٍ٠ٚس ،فحألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ٠ ٟؿد أْ
٠هٟغ ٌٍطأ ،ً٠ٚضأ٠ ً٠ٚطؿحِ َٚح ِ٘ ٛؼط ٝئٌِ ٝح ٘ ٛغِ ٍ١ؼط ،ٝفمى
أٔىٍ ٘١ىغٍ لىٌز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍْٕىٔطحٌ١س ػٍ ٝضكم١ك ِمحٚى ضؿحَٚ
جٌّ١طحف٠ُ١مح ،فىحْ أْ جلطٍـ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطأ١ٍ٠ٚس ،فحٌظٛجٍ٘ ال ّ٠ىٓ
ضفٍٓ٘١ح ،ئّٔح ٠ؿد فّٙٙح ٚفك ٌؤ٠س ضأ١ٍ٠ٚس ،ئّٔح وحٔص قحؾس جْطىػح٘ح
(جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ) ِٓ ،أؾً ضؿى٠ى جٌّٕٙؽ٠ ،طٛجفك  ٚفىٍز ضؿحَٚ
جٌّ١طحف٠ُ١مح ،فكٛجٖ جٌٕظٍ ف ٟضكٛالش جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔٚ ،ٟجًٌ ٞذىٌٖٚ
ٓ٠طىػ ٟنٍٚؼ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٓ جٌمٛجػى جٌؼٍّ١س جٌىل١مس ،فطٍـ ْإجي
جٌٛؾٛو ٠مط ٟٟػٛوز ضأ١ٍ٠ٚس أْحْٙح ف ُٙجٌّٛؾى ،فحٌؼٍُ جٌطأٓ٠ ٍٟ٠ٚطٕى ئٌٝ
ف ُٙجٌّٛؾى وّٕطٍك ٌؼٍّ١س جالْطؼحوز جٌطأ١ٍ٠ٚس .
فح٘طّحِحش ٘١ىغٍ ذحٌـطأ ً٠ٚضؼٛو ئٌ ٝج٘طّحِحضٗ ذحٌىٌجْحش جٌطحٌ٠ه١س (٘١غً
ٖ،الٍِ٠حنٍ ،وٌطحٚ ،) ٞجٔٛرص ج٘طّحِحضٗ وٍٙح ػٍ ٝف ُٙجِىحٔ١س فُٙ
جٌٛؾٛو ،جذطىجءج ِٓ ف ُٙػاللس جٌّٛؾى ذحٌؼحٌُ ،فطٍـ ٘١ىغٍ ،ال ٠مف ػٕى
ف ُٙجٌٛؾٛو فم ،١ذً ضؿح َٚيٌه ئٌ ٝجٌركع ف ٟف ُٙجٌّٛؾٛو ٚؾٛوج ف– ٟ
جٌؼحٌُ -جٔطاللح ِٓ ف ُٙجإلٔٓحْ واِىحٔ١س ٠طؿٗ وجتّح ئٌِ ٝح ٘ ٛأوػٍ ِّح ػٍٗ١
،فٛؾٛوٖ ال ٠ىطًّ ف ٟأٌ ٞكظس ٟ٘ٚ ،جٌُّ١ز جٌط ٟضّ ُٖ١ػٓ وً
جٌّٛؾٛوجشًٌٌ ،ه ٓ٠طٛؾد جٌركع ػٓ جإلِىحٔ١س جٌط ٟضفطف ذحٌف ،ُٙفُٙ
جٌّٛؾى ٌٛؾٛوٖ ف – ٟجٌؼحٌُ -غُ ف ُٙجٌٛؾٛو أّ٘ ٚح ِؼح .
 ٚقطٔ ٝمف ػٍ ٝجٌطأ ً٠ٚف ٟضكٛالضٗ جٌطحٌ٠ه١سٔ ،ك ١جٌٍقحي ػٕى لٍجءز
جٌٕ ٘ٛٛجٌى١ٕ٠س ،أ ٓ٠قٍ٘ (جذٓ ٌٖى)ػٍ ٝضأ ً٠ٚجٌٕ ٙجٌمٍآٔ ،ٟأِح
جٌغٍخ جٌّٓ١ك ٟفؼٍف جٌطأِ ً٠ٚغ غٌٛز (جٌٍٛغٍ،) ٓ١٠ػٍٍْ ٝطس جٌىٕٓ١س

ٚوػٛج ئٌ ٝلٍجءز جٌٕ ٘ٛٛجٌّمىْس لٍجءز ضأ١ٍ٠ٚسٌٚ ،ؼٍ ٝأٚي ِٓ جٔطمً
ذحٌطأ ِٓ ً٠ٚجٌّؿحي جٌال٘ٛض ٟئٌ ٝجٌّؿحي جٌفٍٓفٖ (ٛ٘ ،ٟالٍِ٠حنٍ )
ٚػّك ً٘ج جٌطك( ً٠ٛوٌطحٌّ ،) ٞح جٔطمً ِٓ جٌطأ ً٠ٚجٌّىطٛخ ئٌ ٝجٌطأً٠ٚ
جٌٍّت ،ٟأٚ ٓ٠فك ذ ٓ١جٌفٚ ُٙػٍُ جٌٕفِّ ،ح ؾؼً ٘١ىغٍ ٠ىٌن ٌٍٚٞز
جٌف ،ًٛجٌفٚ ُٙجٌطأغ ٍ١جٌٓ١ىٌٛٛؾ ٟوُّ١ز ِٓ ُِ١جش جٌّٛؾى ،ذحػطرحٌٖ
 ّٓٞجٌٛؾٛو ،فحٌف ُٙػٕى ٘١ىغٍ ٘ٚ ١ّٔ ٛؾٛو جٌّٛؾى يجضٗٚ ،ػًٍ٘ ٝج
جألْحِ ضُ جْطؼّحي ِف َٛٙجٌطأ١ٍ٠ٚس ذحػطرحٌ٘ح جٌكٍوس جالْحْ١س ٌٍٛؾٛو،
ألْ ٠ر١ؼس جألٖ١حء ٘ ٟجٌط ٟضؿؼً قٍوس جٌفٖ ُٙحٍِس  ٚوٍ١س .
ٌمى ؾّغ ٘١ىغٍ ذِٓ ٓ١أٌس جٌطأِٓ ٚ ً٠ٚأٌس جٌٛؾٛو ،جذطىجءج ِٓ (جٌٛؾٛو
ٚجٌُِحْ )،ألْ جٌٛؾٛو ال ٠مٍأ ئال ضأ١ٍ٠ٚح ٔط١ؿس ٌرٕحتٗ جٌىالٌ ،ٟجًٌّٓ٠ ٞف
ف ٟوً ٍِز ذحٔىٗحف جٌٛؾٛوٚ ،ذ١حْ قم١مطًٗ٘ ،ج ال ٠ؼٕ ٝأْ ٘١ىغٍ وقٝ
فىٍز جٌركع ف( ٟقم١مس جٌٛؾٛو) ،ال ذً وً ضؿٍذس ف ٟجٌكم١مس ٘ ٟضؿٍذس
ضأ١ ٍ٠ٚس ،ذك١ع أٔٗ ٌُ  ُ١ّ٠ف( ٟجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ) ذ ٓ١جٌّٛؾى ٚجٌف ،ُٙق١ع
٠مٛي أْ  »:جٌف ٛ٘ ُٙجٌٛؾٛو جٌٛؾٛو ٞإلِىحْ ٚؾٛو جٌّٛؾىٚ ،أٔٗ ٌىًٌه
ذطٍ٠مس ٠غٍك فٙ١ح ً٘ج جٌٛؾٛو ػٍٔ ٝفِٓٗ ،ح ٠ىٚ ْٛؾٛوٖ لحذال ٌٗ «. 44
فحٌف ُٙػٕى ٘١ىغٍ ،ػٍٔ ٝطحل ٓ١جغٕ٠ ،ٓ١ىػ ٛف ٟجٌٕطحق جألٚي ئٌ ٝجٌؼٛوز
ئٌ ٝجٌٌٛجء ِٓ ،أؾً ضٍّه ٔٓ١حْ جٌٛؾٛوٚ ،وق ٝوً ذىج٘ ٟف ٟجٌطٍجظ،
ٚجٌىنٛي ف ٟقٛجٌ ِغ ضحٌ٠م جٌفٍٓفس ِٓ جٌىجنً ،ػٍ ٝغ١٘ ١ّٔ ٍ١غً
ٚجٌطكٌٍ ِٓ ٍْطس والَ جٌّفىٍ ،ٓ٠أْ ٔٓأي ِح ٌُ ٓ٠أٌٗ أقى نالي ٌٍْٚ١ز
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جٌفٍٓفس ،ق١ع ٍ٠ف »ٝأْ ٠ىٌ ْٛىالَ جٌّفىٍ ٓ٠أ٠س ٍْطسٔ ،ى ْٛف ٟضحٌ٠م
جٌفٍٓفس أِحَ ِٗىً ٌِٚٛظ ؾحُ٘ ضّص ١ٚحغطٗ ِٓ لرً « . 45
أِح جٌٕطحق جٌػحِٔ ٛ٘ٚ ،ٟح ٞٚكٗ ف ( ٟجٌٛؾٛو ٚجٌُِحْ )ٚ ،جًٌّ٠ ٞػً
ػمرس أِحَ جٌطفى ٍ١فِ ٟح ٌُ ٠فىٍ ف ،ٗ١فحٌّ١طحف٠ُ١مح ضٗىً ػحتمح ٠كٛي وْٚ
ئلحِس ػاللس ١٠ٚىز ٚأٍ١ٚس ذ ٓ١جإلٔٓحْ ٚجٌٛؾٛو ،فحٌطٍجظ جًٌ٠ ٞفٍٜ
ٍْططٗ٠ ،كؿد ٚال ّٓ٠ف ذاوٌجن ِح ٕ٠مٍٗ٠ٚ ،فٍغٗ ِٓ ِكطٛجٖ٠ٚ ،رم ٗ١فٟ
ِٛحف جٌرى١ٙ٠حش ،ذؼ١ىج ػٓ ِح ٘ ٛأ ٍٟٚأ. ً١ٚ
ف١ٙىغٍ ذًٙج ذكع ف ٟجٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ّٓٞ ،ٟجإلِىحٔ١حش جٌهحٚس ذٛؾٛوٖ
وِٛ ٗٔٛؾٛوج ف ٟجٌطٍجظُ١ِ ٟ٘ ًٖ٘ٚ ،ز جٌفٍٓفس جٌّفطٛقسٚ ،نح١ٚس
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطأ١ٍ٠ٚس ،ػٕىِح ضطكٛي ئٌِ ٝؿّٛػس ِٓ جإلِىحٔ١حش .
فحٌطأ ً٠ٚئيْ ّ١ٌ ،جْطؼحوز جٌظٍٚف جٌط ٟأقىغص جإلٔٓحْ ،وّح ٠ؼطمى جٌرؼٝ
ٚئّٔح ٘ ٛجْطؼحوز جٌطٍجظ ،ذحػطرحٌٖ ِٛٞٛع جإلٔٓحٔ١س (جْطؼحوز َِحٔ١س
جٌّٛؾى)ٌٚ ،غُ وً ً٘ج ٠ظً ٘١ىغٍ ٠فىٍ ف ٟفٟحء جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء
يجضٙحٌ ،غُ ضكٌٍ ٌٗٛطفى ٍ١فِٓ ٟأٌس جٌٛؾٛوِ ٛ٘ٚ ،ح ضٕرأ ذٗ ٘١ىغٍ فٟ
ِمىِس(جٌٛؾٛو

ٚجٌُِحْ)

ذٛؾٛو

(ٌؤ٠س

فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س

ِؼىٌس)

فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌّؼىٌس ٌُ ،ضؼى» جضؿح٘ح ًِ٘ر١ح أٌ ٚؤ٠س فٍٓف١سٚ ،ئّٔح
ضطكٛي ذؼى جٌطؼى ً٠ئٌ ٝئِىحٔ١س ِفطٛقس ٌف ُٙجٌٛؾٛو « .

46

ٌمى أٞحف ٘١ىغٍ جٌىػٌٍ ٍ١فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ذً جػطٌٙ ٝح فّٙح ؾى٠ىج ،ق١ع
جْطفحوش ِٓ جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمح أ ٚجٌطأ١ٍ٠ٚس .
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فمى أٚي ٘١ىغٍ جٌظحٍ٘ز ضأ٠ٚال ئغٍ٠م١ح٠ ،ىفغ ذحٌّٛؾٛو ئٌ ٝجالٔىٗحف
ٚذحٌطحٌ ٟضطكٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٌٍْٛٙس ئٌ ٝضأ١ٍ٠ٚس ٌُ ،ضؼى ضفٍٓ
جٌظٛجٍ٘ ،ذمىٌ ِح أٚركص ذكع ػٓ ئِىحٔ١س فّٙٙح وجنً جٌطأٚ ،ً٠ٚذحٌطحٌٟ
ضأنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٠حذؼح ٚٚؾٙطح ضأ١ٍ٠ٚسِّ ،ح أػطٌٙ ٝح ٍِٗٚػ١س
جٌّٓحءٌس جألٔطٌٛٛؾ١سٛ٠ ٚ ،رف ْإجٌٙح ْإجي وً جألْثٍس» ِ ٛ٘ ٚح ٠ؼٕٟ
أْ جالٔطٌٛٛؾ١ح جألْحْ١س ضكطحؼ ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٌ ،طٍـ أْثٍطٙح
جٌؿًٌ٠س «.47
ظً ٘١ىغٍ  ٠فىٍ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ألٔٗ ف ٟقحؾس ئٌِٕٙ ٝؽ ٚئٌ ٝأٍْٛخ ٌٗ
جٌمىٌز ػٍ ٝقًّ جإلِىحٔ١حش جٌهحٚس خ(ِٓأٌس جٌٛؾٛو) ،غ ٍ١أٔٗ ٌُ ٠فىٍ
ذحْطٍجض١ؿ١حش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌّطؼحٌ١س ،ال ذً جضهً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙم١س ،جٌط ٟضٙطُ خ(ِٓأٌس جٌٛؾٛو )ٌ ،مى ؾّغ ٘١ىغٍ ذٓ١
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚجألٔطٌٛٛؾ١ح ُ١ّ٠ ٌُٚ ،ذّٕٙ١ح  ّٓٞٚوً ِّٕٙح جْططحػص
جٌفٍٓفس أْ ضّطٍه ٍٖ ٠ٚأْثٍطٙح .
ٌُ ٠طؿحً٘ ٘١ىغٍ ؾٛٙو ٍْ٘ٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١سٌ ،غُ جٌضرحٙ٠ح
ذحٌّ١طحف٠ُ١محٌٚ ،غُ ػىَ ج٘طّحِٙح ذّٓأٌس جٌٛؾٛو ،غ ٍ١أٔٗ ٌُ ٠ؼى ٠فىٍ ذّح
فىٍ فٍْٛ٘ ٗ١ي» فّٓأٌس جٌٛؾٛو ضكطحؼ ئٌِٕٙ ٝؽ ِؼىي «. 48
٘١ىغٍ ٌُ ٠هٍؼ ػٓ جٌطمٍ١ى جٌفٍٓف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌ ،ٌٍْٟٛٙذّؼٕ ٝأٔٗ
ظً وجتّح ػٍ ٝنط ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٌ ،ىٓ ً٘ج ال ٠ ٌٓٚؼٕ ٟأذىج أٔٗ ظً
ٖحٌقح أِ ٚمٍىجٚ ،ال ٠ؼٕ ٟوًٌه ٚالؤٖ جٌّطٍك ألْطحيٖ ،ال ذً وحْ ٚفحؤٖ
ذؼ١ىج ػٓ جٌطمٍ١ى جألػّ ،ٝفمى قًّ ٌٛجء جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٌ ،ىٓ ذطٍ٠مطٗ
47
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جٌهحٚس  ٚذأٍْٛذٗ جٌّؼىيِ ،رٌٍج يٌه ذحْطٍّجٌ٠س ئٌضرح ٠جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٌ١ٌٍْٛٙس ذحٌّ١طحف٠ُ١محً٘ٚ ،ج ال ٠ ٌٓٚهىَ ِرحوب ضفى ٍٖ١جٌؿى٠ى ،جًٌ ٞأٌجو
ِٓ ٌٚجتٗ ضؿح َٚجٌّ١طحف٠ُ١محٚ ،ػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ٔكٔ ٝكٛج أنٍ ٠ىػ ٛفٗ١
ئٌ ٝجٌطأ ً٠ ٚوجنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،قمح ال َجي جٌّٓحٌ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌىٓ
ذأٍْٛخ ضفى ٍٞ١ؾى٠ى ،أٍ٠ك ػٍ ٗ١ئُْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطأ١ٍ٠ٚس ،ئٖحٌز ئٌٝ
ضٍّه ٔٓ١حْ جٌٛؾٛو  ٚجٌٕظٍ ئٌٔ ٗ١ظٍز ضأ١ٍ٠ٚس .
ٌمى قًّ جٌطٍـ جألٔطٌٛٛؾ ٟجًٌٔ ٞر ٗٙئٌ ٗ١أٌْط ِٓ ،ٛنالي ِٓأٌس
جٌىٕٔٛ١سِٚ ،غ يٌه أٌجو أْ ٠ؼ١ى جٌطفى ٍ١ف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،وّح لىِٙح
ٍْ٘ٛيً٘ ،ج جألن ٍ١ذم ٟأٍْ١ج ٌفٍٓفس جًٌجش ،وّح ْرك ٚأْ أٍٖٔح جٌؼدء
جٌركػٚ ٟجٌّٕٙؿٌٓ ٟإجي جٌىٕٔٛ١سِ ٟ٘ٚ ،فطٍق جٌطٍق ذٍْٛ٘ ٓ١ي
١٘ٚىغٍ ،فرُٓ "جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء يجضٙح " ٍٚـ ٘١ىغٍ يجضٗ ،أٔٗ ِحٌِ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ١ح ،جٔطاللح ِٓ ِٓأٌس جٌىٕٔٛ١سِ ،طٓحتال فّ١ح ئيج وحٔص جألٖ١حء
يجضٙح ٚػ١ح ِكىْٚح ،أٚقط ٝيجضح ِطؼحٌ١طحِ ،طٓحتال ػّح ئيج وحٔص
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح فؼال ضٓؼ ٝئٌ ٝؾؼً جألٖ١حء ضطؿٍ ٝذًجضٙحٚ ،ضٓطٍ جٌّٕٙؽ
جأللٌٍ َٛفٍٓفسٚ ،ػّح ئيج وحْ جٌٓإجي جٌّٛؾٗ ٌٍفٍٓفس ٘ ٛجٌٓإجي ػٓ ؤٕٛ١س
جٌّٛؾٛوجش ،فحٌىٕٔٛ١س ٠ؿد أْ ضرم ٝذٛفطٙح ِٛٞٛع جٌفىٍ ٟ٘ ،جٌٟٗء
يجضٗ ،فّؼط١حش جٌٛػٚ ٟأفؼحٌٗ ٌٓ١ص ٘ ٟجٌّمٛٛو خ "جألٖ١حء يجضٙح " ذً
جٌىٕٔٛ١س ٔفٓٙح .
ٚػًٍ٘ ٝج أٚىٌ ٘١ىغٍ قىّح ػٍ ٝفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛي ،ذأٔٙح ٌُ ضمطغ
جٌٍٛس ذفٍٓفس جًٌجش جٌط ٟوٖٕطٙح جٌفٍٓفس جٌكى٠ػس ،ذىءج ِٓ و٠ىحٌش
ففٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛي ضُ ضطٍ٘٠ٛح ِٓ ٍ٠ف ٘١ىغٍ ،فٓإجي جٌىٕٔٛ١س وّح
ؾحء ف " ٟجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ،نٍؼ ػٓ جٌطمٍ١ى جٌفٍٓفٌ ٟفٍٓفس جًٌجشً٘ ،ج
ٌغُ أْ ٘١ىغٍ ٠إوى جٔطّحءٖ جٌٛف ٟئٌِ ٝرىأ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ئال أْ ً٘ج

جالٔطّحء ال ٕ٠ظٍ ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذٛفطٙح ًِ٘رح ،ذً ذٛفطٙح ئِىحٔ١س
ٌٍطفى. ٍ١
ً٘ج جٌطٛؾٗ جألٔطٌٛٛؾ ٟجًٌ ٞنٍك جٌهالف ِغ ٍْ٘ٛيٚ ،جًٌِ ٞفحوٖ أْ
"جٌىجَج" ٓ٠جًٌ٠ ٞكٍن جٌٕ ٛ٘ ّ١ٌ ،ٙجًٌجش جٌى٠ىحٌض١س جٌؼحٌفسٚ ،ال جًٌجش
جٌىحٔط١س جٌّطؼحٌ١سٚ ،ال جٌٛػ ٟجٌ ،ٌٍْٟٛٙوّح أْ جٌىٗف ػٓ ٠ر١ؼس ِٚؼٕٝ
جٌى ٕٔٛ١س ،ئٔٗغحي جٌىجَج٠ ،ٓ٠طؼحٌٚ ٜجٌٍو جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ًٖ٘ٚ ،ٟئٖحٌز
ئٌ ٝأْ ٘١ىغٍ ٔف ٝأْ ٠ىِٛٞٛ ْٛػٗ جًٌجش جٌّطؼحٌ١س ،فحضهحي ْإجي
جٌىٕٔٛ١س وكؿٍ أْحِ فِّٙ ٟس ضم ٝ٠ٛجٌّكط ٜٛجٌطمٍ١ىٌ ٞألٔطٌٛٛؾ١ح
جٌمىّ٠س ٛ٘ ،أقى جٌّٓحٌه ٌطكى٠ى ٠ر١ؼس جٌىٕٔٛ١سٚ ،جًٌ٠ ٞمط ٛ٘ ٟٟجألنٍ
ج ٌٛلٛف ػٍ ٝجٌّٗٙى جٌطحٌ٠هٌٍ ،ٟىٗف ػٓ جٌٗٛج٘ى جأل١ٌٚس ٌٍّفحُ٘١
جٌّ١طحف٠ُ١م١س ًٖ٘ ،جٌّّحٌْس ؾؼٍص ِٓ جٌُِحٔ١س أوجز ٠طُ ذٙح جٌطمٚ ،ٝ٠ٛلى
جػط١٘ ٝىغٍ جٌُِحٔ١س وٌٚج ِّٙح ف ٟيٌه .
فطٕحٚي ْإجي جٌىٕٔٛ١س ٠م َٛػٍِّٙ ٝس ضأ ً٠ٚجٌُِحٔ١سٍٖٚ ،ـ جٌُِحْ ذٛفطٗ
جألفك جٌّطؼحٌٌٍ ٟىٕٔٛ١سً٘ٚ ،ج جال٘طّحَ ذحٌىٕٔٛ١س ال ٠ؼٕ ْٜٛ ٟجال٘طّحَ
ذحألٔطٌٛٛؾ١ح ،جًٌ ٞقٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٓ جٌّركع جٌّؼٍف ٟئٌ ٝجٌّركع
جألٔطٌٛٛؾٌ ،ٟطٛرف جٌفٍٓفس أٔطٌٛٛؾ١ح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ،ضٕطٍك ِٓ ضأ١ٍ٠ٚس
جٌىجَج ،ٓ٠ذٛفطٙح ضكٍ١ال ٌٍٛؾٛو ،ضٓؼ ٝئٌ ٝجٌركع ف ٟذٕ ٝجٌىٕٔٛ١س ،جٌطٟ
ضظ ِٓ ٍٙنالي ذٕ ٝجٌٛؾٛو جإلٔٓحًٔ٘ ،ٟج جٌطٛؾٗ جٌؿى٠ى ٠طُ ذطكً٠ٛ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌط ٟضظ ِٓ ٍٙنالي ذٕ ٝجٌٛؾٛو جإلٔٓحًٔ٘ ،ٟج جٌطٛؾٗ
جٌؿى٠ى ٠طُ ذطك ً٠ٛجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌ ٝفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضأ١ٍ٠ٚس٠ ،حٌّح ظٍص
ظٛجٍ٘ جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ١ٌٛ ٟمس ذحٌّّحٌْحش جٌطأ١ٍ٠ٚسِٚ ،ح وجَ ْإجي
جٌىٕٔٛ١س ٗ٠ىً جٌطأ١ٍ٠ٚسِٚ ،ح وجَ ْإجي جٌىٕٔٛ١س ٗ٠ىً جٔٗغحال جٌىجَج،ٓ٠
جًٌ٠ ٞطكٛي ٘ ٛجألنٍ ئٌ ٝوحتٓ ضأً٘ ،ٍٟ٠ٚج جٌطكٛي جًٌ ٞػٍفطٗ

جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وف ُٙؾى٠ىٚ ،جًٌٚ ٞحٌ ٠ؼٍف ذحالٔؼطحف جٌطأ ،ٍٟ٠ٚذؼى
أْ وحٔص جٌطأ١ٍ٠ٚس ضٕك ٍٛف ٟجْطٍجض١ؿ١س ف ُٙجٌٕ. ٘ٛٛ
أوٓد ٘١ىغٍ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌؤ٠س نحٚس ،ضطؿح َٚجألّْ جٌطمٍ١ى٠س
ٚضىق ٝجألْحِ جٌّ١طحف٠ُ١مٌٍٛ ٟػٔٚ ،ٟظٍ ئٌٙ١ح ػٍ ٝأٔٙح أٍْٛخ ٠كٛي
جٌّٕكؿد ئٌِٕ ٝىٗف ٍِت ٟلحذً ٌٍٚٛف ٌٍٚطأ ،ً٠ٚفحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح» ال
ضف ِٓ ُٙنحٌؼ ٚقىز ،ألْ جٌٍٛغ ٛ٘ ِٛجألْحِ جًٌ٠ ٞؿؼٍٕح ٍِٔ ٜح وحْ
ِكؿٛذح ،ف٠ ٛٙىفغ ذحٌّٕكؿد ئٌ ٝجٌهٍٚؼ ِٓ ئٔكؿحذٗ «. 49
٘١ىغٍ ال ّ٠حٌِ جٌطفى ٍ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟئيْ ًٌجضٗ ،ذً ٠طهًٖ أٍْٛذح فٟ
ِمحذً فٍٓفس جٌٛػٚ ،ٟضكٛال ٌجو٠ىحٌ١ح ٌّح ضكٍّٗ جٌفٍٓفس جٌطأٍِ١س .
ٌمى قممص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِغ ٘١ىغٍ ِؿّٛػس ئِىحٔ١حضٙح ذحضؿح٘ٙح ئٌ ٝجٌفُٙ
ٚجٌطأ ،ً٠ٚفّٓ ِٕٙؽ ٚٚفٌٍّٛ ٟؾٛوجش جٞكص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٕٙؿح
ضأ١ٍ٠ٚح ٠ؼٍك جٌّح٘١حشٓ٠ٚ ،ؼٌ ٝإلِٓحن ذاِىحٔ١حش جٌٛؾٛو ٚجٌطكٌٍ ِٓ
جٌٛػ ٟجًٌجض ِٓٚ ،ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س ٚ ،لى جػطرٍ "ذٛي ٌ٠ىٍ١
"جٌّكحٌٚس جٌ١ٙىغ٠ٍ١س» ٠ٍ٠مح لٍ١ٛز ٌىٙٔٛح أٔطٌٛٛؾ١ح ِرحٍٖز جْطمىِص
جٌطأ ً٠ٚئٌ ٝقمً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح «
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جٌّٛؾٛو جٌّطٕح٘ ،ٟجٌف ُٙوّٕٚ ١ؾٛو ال وِّٕ ١ؼٍفس .
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انًبحث انثاَي
انفيُىييُىنىجيا كايكاَية يفتىحة
نفهى انىجىد

انًبحث انثاَي :انفيُىييُىنىجيا كايكاَية يفتىحة نفهى انىجىد
ئْ جٌطٛؾٗ جٌؿى٠ى جًٌ ٞجضهًٖ ٘١ىغٍٚ ،جٌف ُٙجٌؿى٠ى جًٌ ٞأٞفحٖ ػٍٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ؾؼً ِٕٙح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٔطٌٛٛؾ١س ،ضم َٛػٍ ٝجٌفُٙ
ٚجٌطأ ،ً٠ٚفِ ُٙح ضُ ٔٓ١حٔٗ لرًٚ ،ضأ ،ٍٗ٠ٚػٍ ٝنالف فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛي
،جٌط ٟجذىش جْطٍّجٌ٠س جٌضرحٙ٠ح ذحًٌجض١س.
ٌُ ٠ىٓ ً٘ ج جٌطٛؾٗ أٍِج ػىِ١ح ،ذً وحْ ٌٗ نٍف١حضٗٚ ،جِطىجوجضٗ ،ضؼُ٘ٚح ػٛوز
٘١ىغٍ جٌّؼطحوز ئٌ ٝجإلغٍ٠ك ،ف ٟن ُٟجْطىّحي ٍِٗٚع ِؿحَٚز
جٌّ١طحف٠ُ١مح١ٌ ،فطف ذًٌه جٌرحخ ٌّٓأٌس ،جػطرٍ٘ح ػّٛوج فمٍ٠ح ،ف ٟج٠حٌ ذؼع
ٍِٗٚػٗ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌّؼىي ،ػٍ ٝغٍجٌ ِح ْٙص ػٕٗ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٌ١ٌٍْٛٙس .
فمى جضهً جٌطٛؾٗ جٌؿى٠ى ٌ١ٙىغٍ ٔك ٛجٌفٚ ُٙجٌطأِٓ ِٓ ً٠ٚأٌس جٌىٕٔٛ١س ِٓأٌس
فٍٓف١س أْحْ١س ِٓ ،نالي ضٓه ٍ١وً جإلِىحٔ١حش ٌف ُٙجٌٛؾٛوٚ ،ذًٌه أُٔي
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئٌْ ٝحقس جٌركع ػٓ قم١مس جٌٛؾٛوٚ ،ضٓهٍ٘١ح وّٕٙؽ

ٌٌٍٛٛؼ ٔك ٛذؼع جٌٛؾٛو ئٌ ٝجإلٔىٗحف ذؼى جإلٔكؿحخ جٌفىٍ ٞجًٌ ٞفٍٞطٗ
ػٌٍ ٗ١غس جٌّ١طحف٠ُ١مح ٌوقح ٠ٛ٠ال ِٓ جإلغفحي  ٚجٌٕٓ١حْ .
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذًٙج جٌّٕظ ،ٌٛضؼًّ ػٍ ٝؾؼً جألٖ١حء ضطؿٍ ٝذًجضٙح،
ٚجألٖ١حء يجضٙح جٌّمٛٛو ِٕٙح جٌىٕٔٛ١س »،فحٌطأ ً٠ٚجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟوحْ
جٖطغحال ػٍ ٝجإلِىحٔ١حش جٌّٓمطس ف ٟجٌف.« ُٙ
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فمى ج١٘ ٍٚىغٍ ػٍ ٝض١ْٛغ وجتٍز جٌـطأٚ ،ً٠ٚجالٔطمحي ذٙح ِٓ فُٙ
جٌٕ ٘ٛٛئٌ ٝف ُٙجٌٛؾٛو ،ف ٛٙذًٌه ْرك جٌٛؾٛو وأ٠ٌٛٚس أٔطٌٛٛؾ١س ِٓ
ق١ع ال ٠ظ ٍٙجٌّٛؾٛو ئال ِ ّٓٞؿّٛػس ِٓ جٌؼالتك ،جٌط ٟضٍذطٗ ذٗ
فّٓأٌس ف ُٙجٌٛؾٛو ِ٘ٛٞٛ ٟع جٌٓإجي جٌطأ. ٍٟ٠ٚ
وحْ ٘١ىغٍ قٍٛ٠ح ػٍ ٝف ُٙجٌٛؾٛو  -ف – ٟجٌؼحٌُ ،ذؼ١ىج ػٓ جإلٔٛحش
ٌألنٍ ،فحٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ال ٠طٍـ ِٓأٌس ف ُٙجٌٛؾٛو فكٓد ،ذً ٠طؼىٜ
يٌه ئٌ ٝف ُٙجٌٛؾٛو» ٍِٗٚػح ٍِم - ٝف – ٟجٌؼحٌُ ِطؿٙح ف ٟجٌُِحْ ٔكٛ
جإلٔىٗحف جألٔطٌٛٛؾ« ٟ
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فمى ضكىظ ٘١ىغٍ ػٓ جٌّٛؾٛوٚ ،ؾٛوج – ف – ٟجٌؼحٌُ ،وجنً َِحٔ١س نحٚس
ضّٓف ٌٗ ذحالٔفطحـ ػٍ ٝجألنٍِ ٛ٘ٚ ،ح ٠ؼىّ ن١ٚٛٛس جٌطٛؾٗ جٌفىٍٞ
جٌ١ٙىغٍٍِٚٗٚ ،ٞػٗ جٌفٍٓفٌ ،ٟىٓ جٌٓإجي جًٌ٠ ٞظً ٠طٍـ ٔفٓٗ ِح
جٌىجفغ جًٌ ٞقٍن ً٘ج جٌٍّٗٚع ٞٚٚؼٗ فً٘ ٟج جالضؿحٖ ،جًٌٓ٠ ٞطمً ػٓ
جإلٌظ جٌفٍٓف ٟجٌغٍذ ٟذىحٍِٗ ؟.
ٌمى ٍٚـ ٘١ىغٍ أْ جٌٓإجي ػٓ جٌٛؾٛو ٌٚجء يٌه ،فمى جْط ًٙوطحذٗ
"جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ذحٌٓإجي ػٓ ِؼٕ ٝجٌٛؾٛوٌٚ ،ه ًٖ٘ ٙجٌّٓأٌس فٟ
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ِّٙط ٓ١جغٕط ،ٓ١وّح ْرك  ٚأْ أٍٖٔح ،جٌّّٙس جأل ٌٝٚضم َٛػٍ ٝضفٓ ٍ١جألٔ١س
ِٓ جٌؿٙس جٌُِحٔ١سٚ ،جٌػحٔ١س ضّػٍص فّ١ح أّْحٖ " جٌطكط ُ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ" ٟ
ٌطحٌ٠م جألٔطٌٛٛؾ١ح فٛٞ ٟء ِٗىٍس جٌُِحٔ١سٚ ،لى ٌؿأ ٌىٌجْس ِٓأٌس
جٌٛؾٛو ئٌ ٝجٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟجًٌ٠ ٞم َٛػٍ ٝجٌمحػىز جٌطِ ٟفحو٘ح
"ٔك ٛجألٖ١حء يجضٙح "ٚ ،جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٕٙؽ ضؿى وً ِؼٕح٘ح فٟ
جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمح ،وّح أْ جٌمٛى٠س جٌّٕٙؿ١س جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ضؿؼٍٗ
٘١ٕ١ٍِ١ط١م١ح ذحٌٌٍٟٚز ،ػٍ ٝجػطرحٌ أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٠ؿد أْ ٕ٠ظٍ
ئٌٙ١ح ،أ٠ٚؿد أْ ضف ُٙذحػطرحٌ٘ح جٌطفٓ ٍ١جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمٌٍٛ ٟؾٛو ،أٚ
ذحألقٍِّٙ ٜس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضٓ ٍ١ف ٟنِٛ ١جَ ِّٚحغً ٌّّٙس
جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمح ،فّٓأٌس جٌٛؾٛو ضٓطىػ ٟجٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٚ ،ٟضطىجٚي
ػرٍ جٌطكٍ١الش جٌٍغ ٠ٛسٚ ،ذحٌطحٌ ٟضٍضرِٗ ١ىٍس جٌٛؾٛو ذحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح،
ٚجٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمحٚ ،قً ًٖ٘ جٌّٗىٍس ػٍ ٝػاللس ٍ٠و٠س ذكً ِٗىً جٌؼاللس
ذ ٓ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚجٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙمحٚ ،ضرؼح ًٌٌه أٍ٠ك ػٍ ٝفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
٘١ىغٍ "جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙم١س ".
ئْ فىٍز جٌٓإجي ػٓ جٌٛؾٛو ،ذحػطرحٌ٘ح جٌىجفؼ١س ف ٟفىٍ ٘١ىغٌٍٙ ،ح ِح
ٓ٠رمٙح ف ٟجٌط١ٕٛفحش جٌفىٍ٠س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ،ئي أْ جٌٓإجي ػٓ جٌٛؾٛو ال
ّ٠ىٓ أْ ٔطٍقٗ ئْ ٌُ ٔطٍـ جٌٓإجي ػّٓ ٠طٍـ جٌٓإجي يجضٗ ; أ ٞأْ
ٍ٠ـ ْإجي جٌٛؾٛو ٠كٍٕ١ح لرً وً ٖٟء ئٌ ٝجٌىٗف ػٓ جٌّٛؾٛو ،جًٌٞ
ٓ٠أي ِٓ ؾٙس ِؼٕحٖ ،فًٙج جًٌَِ ٌٗ ٞحَ جإلِىحٔ١س ٌطٍـ جٌٓإجي ػٓ جٌٛؾٛو
ِ ٚؼٕحٖ ٘ ٛجٌّٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟجًٌ ٞضهٍ١٘ ٝىغٍ ٚجٍٔٛف ػٓ ضّٓ١طٗ

خ" جًٌجش "نالفح ًٌٍجش جٌى٠ىحٌض١سٌٚ ،جـ ئٌ ٝضّٓ١طٗ ذحُْ "جٌىجَج"ٓ٠
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جًٌ ٞال ِٕح٘ ِٓ ٚؼٛذس ضٍؾّطٗ .
فّٓ ً٘ج جٌّٕطٍك ٠ؼطمى ٘١ىغٍ أْ ف ُٙجٌٛؾٛو يجضٗ ٓ٠طىػ ٟلرً يٌه ضكًٍ١
جٌّٛؾٛو جإلٔٓحٔٚ ،ٟلى وحْ جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٛ٘ ٟجٌٍ١ْٛس جٌطٟ
جْطهىِٙح ف ٟضكٍ١ٍ١س جٌّٛؾٛو جإلٔٓحٔ ٛ٘ٚ ،ٟذًٌه لى ٔمً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ِٓ جٌىجتٍز جإلذٓطٌّٛٛ١ؾ١س ئٌ ٝوجتٍز جألٔطٌٛٛؾ١حٕ٘ٚ ،ح ضظ ٍٙفٍجوز جٌطٛؾٗ
جٌ١ٙىغٍ ،ٞػرٍ ً٘ج جٌطكٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟػٍ ٝنالف ٍْ٘ٛي جًٌٞ
ظً ٍ١٠س ِٗٛجٌٖ جٌفىٍٓ٠ ٞطهىَ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝأٔٙح أوجز
ئذٓطٌّٛٛ١ؾ١س ،ال ػاللس ٌٙح ذحألٔطٌٛٛؾ١حٚ ،يٌه ف ٟجْطهىجِٙح ٌىٌجْس ّٔ١
ٚؾٛو جألٖ١حء ف ٟقم١مطٙح ف ٟجٌّٕطك "جٌّٕطك جٌ ٚ ٌٞٛٛجٌّٕطك
جٌطٍْٕىٔطحٌْٕ " ٟس  ،َ1424فاْ ِكحٌٚطٗ ًٖ٘ وحٔص ِؿٍو جٔطٌٛٛؾ١ح
٠ٌٛٚس» أٔطٌٛٛؾ١ح ٌٍّٛؾٛوجش ٚجألٖ١حء ،ال ٌٍٛؾٛو جإلٔٓحٔ; 1 « ٟأٞ
أْ ٍْ٘ٛي ٚد ؾُ غمً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟجٌٛػ ( ٟجًٌجش جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س
) ٚػاللطٗ ذحٌؼحٌُ ،ػٍ ٝنالف يٌه ضٛؾٗ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ،ٟ
ٚػاللطٗ ذحٌؼحٌُ ،ذّؼٕ ٝأْ ٘١ىغٍ ضٛؾٗ ذحٌمٛى٠س ئٌِ ٝؿحي جٌفؼً .
ٌمى ْرك ٚأْ أٍٖٔح أْ ٘١ىغٍ جْطهىَ جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟف ٟضكٍ١ٍ١س
جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟذحػطرحٌ٘ح جألٍْٛخ جٌٛق١ى ٚجألٔٓد جٌمحوٌ فٔ ٟظٍٖ،
ٚجإلِىحٔ١س جٌّطُّ١ز جٌط ٟضمٍذٕح ِٓ جٌٛؾٛو ،فحألٔطٌٛٛؾ١ح ػًٍ٘ ٝج جألْحِ
ال ئِىحْ ٌٙح ئال ذحػطرحٌ٘ح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٚ ،ضؼى ذًٌه جٌفٍٓفس ػٕى

 / 0أشرؾ حسن منصور ،أنطولوجٌا الوجود اإلنسانً بٌن هٌؽل و هٌدؼر  ،مجلة الفلسفة و العصر  ،تصدر
عن المجلس األعلى للثقافة المصرٌة  ،العدد الثالث  ،9113-9115ص901

٘١ىغٍ» أٔطٌٛٛؾ١س فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ،جٌٛؾٛو ِّٟٙٔٛحٚ ،جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ِٕٙؿٙح جًٌ ٞضٓطهىِٗ ٌط١ٞٛف ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو  ٚضفٓ.« ٍٖ١
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ٌمى جْططحع ٘١ىغٍ أْ ٠ػرص لىٌز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحػطرحٌ٘ح ِٕٙؿح فىٍ٠ح،
ٚأْ ضى ْٛئِىحٔ١س ِفطٛقس ٌف ُٙجٌٛؾٛوٛ٠ ،ف ضطر١مٙح ف ٟقمً جٌٛؾٛو
جإلٔٓحٔ ،ٟفّح وحْ ِٓ فؼٍٙح أْ ضطم ٝٛأذؼحو جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟذ١ٛغس
فؼٍ١س فٚ ٟجلؼ١طٗ ِٓ ،نالي ق١حضٗ جٌ١ِٛ١س ،ف ٛٙذًٌه جػط ٝوفؼح
ؾى٠ىج» ٌٍفٍٓفس ٚجٔفطحقٙح جٌٛجْغ ػٍ ٝق١حز جإلٔٓحْ جٌّطكمك ف ٟجٌٛجلغ
جٌفؼٍ. 55« ٟ
ٌمى ٞٚغ ٘١ىغٍ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٕٙؽٚ ،أٌُٔٙح ئٌ ٝػحٌُ جٌططر١ك ػٍٝ
ْىس جٌٛؾٛو ،جٌّٛٞٛع جألٚقى جًٌٌ ٞطحٌّح ٍ٠قطٗ جٌفٍٓفس ًِٕ ذىج٠طٙح
جٌٔٛ١حٔ١سٚ ،ذحٌطحٌٚ ٟؾٗ ِّٙس جٌفٍٛٓ١ف ئٌَ ٝج٠ٚس ئٟ٠حـ ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو ،ال
الػطرحٌٖ ٘ ٛجٌٛؾٛو ،ال ذً وِٛ ٗٔٛؾٛوٗ٠ٚ ،حٌن ف ٟجٌٛؾٛوٚ ،ػٍٍٚ ٝس
ذٗ ،فحٌٛؾٛو ذًٙج جٌّؼِٕٛٞٛ ّ١ٌ ٝػح ٠طٕح ٌٗٚجٌفٍٛٓ١ف ذ٠ ٓ١ى ٗ٠ذؼ١ىج
ػٕٗ إِٔ ٚفٛال ػٕٗ وغ ِٓ ٍٖ١جٌّٛٞٛػحشٚ ،ئّٔح ٠ك ١١ذٗ ٠ ٚإٌف و١حٔٗ،
ذحػطرحٌٖ ظحٍ٘ضح ِٓ ظٛجٍ٘ جٌٛؾٛوِٕ ،ىِؽ ف ٟجٌٛؾٛو ،ف ٛٙذًٌه ٔفٓٗ
ِٛٞٛػح ٌٍركع .
ً٘ ِٓ ٚج جالفطٍج ،ٜجٔطٍك ٘١ىغٍ ِٓ جٌّٛؾٛؤ ،كٚ ٛؾٙس ف ُٙجٌٛؾٛو،
ِٓ ضكٍ١ٍ١س جٌٛؾٛو ئٌ ٝفِ ُٙؼٕ ٝجٌٛؾٛو ،فٛؾٛو جإلٔٓحْ ٘ ٛجًٌٕ٠ ٞرغٟ
أْ ٔرىأ ذٗ جٌركع ،ذحػطرحٌٖ ٔمطس جٌضىحَ ٌٍركع فِ ٟؼٕ ٝجٌٛؾٛو .

( )0محمود رجب  ،لمحات عن فلسفة هٌدؼر ضمن "ما الفلسفة ؟ ما المٌتافٌزٌقا ؟ هٌلدرلن و ماهٌة الشعر "
ترجمة فإاد كامل و محمود رجب  ،دار الثقافة للطباعة و النشر  ،القاهرة  0095ص 93
 /1إبراهٌم أحمد  ،إشكالٌة الوجود وا لتقنٌة عند هٌدؼر  ،منشورات اإلختالؾ ،الدار العربٌة للعلوم –ناشرون
الطبعة األولى  9111ص10

فٍّٓ١ز جٌركع ف ٟجٌٛؾٛو٠ ،ؿد أْ ضرىأ ذطكٍٚ ً١ؾٛو جإلٔٓحْ أٚالً٘ ،ج
جٌطكٍ ً١جألٔطٌٛٛؾ٠ ،ٟؿد أْ ٞٛ٠ف ٚؾٛو ً٘ج جٌّٛؾٛو ،جًٌ٠ ٞطٓحءي
ػٓ جٌٛؾٛو .
فحإلٔٓحْ ٘ ٛجٌّٛٞٛع جٌٛق١ى جًٌ ٞف٠ ٗ١ظ ٍٙف ُٙجٌٛؾٛوٚ ،فً٘ ٟج جٌٛىو

٠مٛي ٘١ىغٍ فِ ٟإٌفٗ جٌٗ( ٍ١ٙجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ )  »:ئْ ِح٘١س جإلٔٓحْ
ؾ٠ٍ٘ٛس ذحٌٕٓرس ئٌ ٝقم١مس جٌٛؾٛو «.
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ئْ جإلٔٓحْ ذحػطرحٌٖ ِٛؾٛوج ٚجػ١ح ذٛؾٛوٖ ًٖ٘ ،جٌٍّى١س ٌٍٛػٙ١ّٓ٠ ٟح
٘١ىغٍ خ"ج١ٔ٢س "
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) ) D-sein
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أ ٚجٌٛؾٛو – ٕ٘حن ،أ ٞجٌٛؾٛو فٟ

جٌؼحٌُ ًٖ٘ٚ ،جٌؼرحٌز ال ضإو ٞجٌّؼٕ ٝجٌّىحٔ ٟفم ١ذً أٟ٠ح جٌّؼٕٝ
جألٔطٌٛٛؾٚ ،ٟجًٌٕ٠ ٞظٍ ئٌ١٘ ٗ١ىغٍ ػٍ ٝأٔٗ جٌٛؾٛو وّح ٠طؿٍ ٝأٚ
ْ١طؿٍ ٚ ،ٝجًٌ ٞأٖحٌ ئٌ ٗ١١ِٔٛ ٗ١ػٍ ٝأٔٗ ؾُء ِٓ )ٛ٘ٚ ( Làletheia
جٌّمٛٛو ذٗ جٌكم١مس ػٕى جإلغٍ٠كً٘،59ج ِح ْؼص نٍفس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٌ١ٙىغ٠ٍ١س واِىحٔ١س ِٛؾٙس ٌف ُٙجٌٛؾٛوً٘ ،ج جٌىجَج ٓ٠وٍّى١س ئٔٓحٔ١س ضرمٝ
ِّٙس جٌركع جألٔطٌٛٛؾ ٟجٌىٗف ػٓ جٌٛؾٛو جإلٔٓحًٔ٘ ،ٟج جٌىٗف جًٌٞ
ٕ٠طٍك ِٓ جإلٔٓحْ أ ٚجٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟجًٌ٠ ٞطفحػً ِغ جٌٛؾٛو ِٓ نالي
ضؿٍذطٗ جٌ١ِٛ١س جٌك١سٚ ،جًٌ٠ ٌُ ٞؼى ِؿٍو يجش ػحٌفس وّح أٖحٌ ئٌٙ١ح ِٓ
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( ) 9الحد الزمنً الفاصل بٌن الماضً و المستقبل و الواصل بٌنهما فً وقت واحد  ،و(اآلن) بالنسبة إلى الفكر
الواعً  ،هو وحدة ال تتجزأ  ،وقد قال بع ضهم باستقالل آنات الزمان و تعاقبها  ،وهو نوع من المذهب الذري
فً الزمان  ،وقد قال أخرون باتصال آنات الزمان  ،معجم المصطلحات الفلسفٌة  ،عبده الحلو  ،المركز
التربوي للبحوث و اإلنماء  ،مكتبة لبنان
(4) LE MOT DASEIN :ce terme qui se compose de DA ,Là, et de sein .être .n est pas un
terme spécifiquement philosophique. Est l’infinitif substantive du verbe dasein être
présent qu’il s’agisse d’abord d’un verbe .

لرً ٍْ٘ٛيٚ ،لرٍٗ و٠ىحٌش ٚجٌفالْفس جًٌجض ،ْٛ١ال ذً ِؼحٗ٠ح ٌٍؼحٌُ ِٛؾٛوج
ف ٗ١ذ ٓ١جألٖ١حء  ّ١ٌ ٚػحٌفح ٌٙح .
ٚػًٍ٘ ٝج فّف َٛٙجٌىجَج٠ ،ٓ٠إوِ ٞؼٕ ٝؤٕٛ١س جٌّٛؾٛو جإلٔٓحٔٚ ٟو١ف١س
ٚؾٛوٖ جٌغِٓ ٍ١طمٍز ،ضرؼح ٌطرىي جٌؼحٌُٚ ،ذحٌطحٌٛ٠ ٟرف ٚؾٛو جإلٔٓحْ يجضٗ
ئِىحْ ٚؾٛو .
ٌمى قممص ذًٌه جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ئِىحٔ١حضٙح ِ ٚمحٚى٘ح جٌّٛؾٙس
ٌف ٚ ُٙضأ ً٠ٚجٌٛؾٛو ،ذؼ١ىج ػٓ وً جٌطٕحٚالش جٌؼٍّ١س ٚجالْطهىجِحش
جٌّح٘٠ٛس ٌطكى٠ى ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو ،فحٌٛؾٛو ال ّ٠ىٓ أْ ٠ىِٛٞٛ ْٛػح ٌؼٍُ
ٚحٌَ  ٚول١ك قٓد١٘ ،ىغٍ ِح وجَ ً٘ج جٌؼٍُ ال ٠ىٌن يٌه جالنطالف
جألٔطٌٛٛؾٚ ٟال ٙ٠طُ ذحألٔطٌٛٛؾ١ح ػٍّح ٌٍٛؾٛوٚ ،ػٍ ٗ١أونً ٘١ىغٍ ػٍٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جْطٍجض١ؿ١حش ٚضكٍ٠ٛجش ؾى٠ىز ،ذؼى أْ أوٌن ذٛج ٓ٠جٌفٍجؽ
ف ٟجٌّكحٚالش جٌٓحذمس ػٍٚ ٗ١ذحألقٍ ٜجٌّكحٌٚس جٌ١ٌٍْٛٙس جٌط ٌُ ٟضىٓ
لحوٌز ػٍ ٝجْطؼحوز ِٛٞٛع جألٔطٌٛٛؾ١ح ،فٓؼ ٝئٌ ٝضٛؾِٓ ٗ١حٌ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚؾٙس أٔطٌٛٛؾ١س ٚجٌه ٜٛفِٓ ٟحءٌس جٌٛؾٛو ،وٍّٗٚع
ّٛ٠ـ ٌطؿح َٚوػٛز جِطالن جٌ١م ٓ١جٌؿحُ٘ ئٌ ٝجٌطأ ِٓ ،ً٠ٚنالي
جْطٍجض١ؿ١س جٌٓإجي جٌّطؿىو ػٓ قم١مس جإلٔٓحْ فً٘ ٟج جٌٛؾٛو١ٌ ،طكٛي
جٌٓإجي ِٓ ِحي٠س جٌفؼً جٌّٛؾٗ ٌٍف ُٙئٌ ٝئِىحٔ١س جٌف ،ُٙألْ ِمٛى جٌٍّٗٚع
جٌطأٞٚ ٛ٘ ٍٟ٠ٚغ جإلٔٓحْ ف ٟجٌٛؾٛو ِٞٛغ جٌٓإجي ،ذحػطرحٌٖ ٓ٠أي
٠ٚإٚي ٠ٚف ُٙجألٍِ جًٌ ٍ١ٓ٠ ٞذحٌفٍٓفس ئٌ ٝضكم١ك ِمحٚى٘ح ،ف ٟنُٟ
ٍِٗٚع ضؿى٠ى جٌفٍٓفس ِغ ٘١ىغٍ .
ً٘ج جإلؾٍجء جٌّٕٙؿ ٟجًٌ٠ ٞمىِٗ ٌٕح جٌٍّٗٚع جٌ١ٙىغٍٙ٠ ،ٞىف ػٍّ١ح ئٌٝ
ضكم١ك جٌىحتٓ ٌىٕٔٛ١طٗ واِىحٔ١سً٘ ،ج ِح أٞحف ٘١ىغٍ ٌٍفٍٓفس  ٛ٘ٚيٌه

جٌطحذغ جٌطكٍ ٍٟ١جألٔطٌٛٛؾ ،ٟجًٌ ٞؾؼً جًٌجش ضطؼىو ئٌ ٝيٚجش ٚجٌكم١مس
ئٌ ٝقمحتك ال ٕ٠ط ٟٙضأٍٙ٠ٚح ضرؼح ٌّٕ ١جٌٛؾٛو جًٌ٠ ٞىق ٝجٌػرحش ٚضٕطفٟ
ِؼٗ جٌمحػىز ٚجٌّؼ١حٌ ٠ٚهطفِ ٟؼٗ جأل ًٚجٌهحٌ ٙجٌّطؼحٌ ،ٟئٔٗ جٌطكٛي ِٓ
ّٔ ١ف ٟجٌّؼٍفس ئٌ ١ّٔ ٝف ٟجٌٛؾٛو ،ئٔٗ ضؼر ٍ١ػٓ جٌطأٌْ ّ١طؿٍذس
جإلٔٓحْ ف ٟجٌؼحٌُ ،ػرٍ جٌف ٚ ُٙجٌطأ. ً٠ٚ
فّٓ ً٘ج جٌّٕطٍك قحٚي ٘١ىغٍ ؾح٘ىج ٌو جالػطرحٌ ٌٍٛؾٛو ِٓ ِٕظٌٛ
ضإٔ٘ٚ ،ٍٟ٠ٚح ضطؿٍ ٝفٍجوز جٌٍؤ٠س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س جٌطٍْ ٟطص جٌٟٛء ػٍٝ
ؤٕٛ١س جٌٛؾٛو ،و ٗٔٛظحٍ٘ز ِٛؾٛوز ضكطحؼ ئٌ ٝئَجقس جٌغرحٌ ػٓ قٌٖٟٛ
 ٚئنٍجؾٗ ِٓ وجتٍز جًٌجض١س جٌّطؼحٌ١س ٍِٚوُ٠س جٌٍٓطس ف ٟجوطٗحف جألٖ١حء،
ف١ٙىغٍ  ٍٜ٠ف ٟجٌؼحٌُ  »:جٌ ١ْٛجٌكٌٍٛ ٞٛ١ؾٛو جإلٔٓحٌٔٚ ،ٟأ ٜفٟ
ضحٌ٠ه١طٗ َِٚحٔ١طٗ ِفحض١ف ٌف٠ ُٙر١ؼس جٌٛؾٛو «
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ٚذًٙج ٠غىٍِٚٗ ٚػٗ

ضكٛي ِٓ ئذٓطٌّٛٛ١ؾ١ح جٌطأ ً٠ٚئٌ ٝأٔطٌٛٛؾ١ح جٌف ٛ٘ٚ ،ُٙجٌطٌٛٛ
جٌٛ١ٕ١ٍِ١ٙأٔطٌٛٛؾٌٍّٕٙ ٟؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟػٕى ٘١ىغٍ .
ٌمى ضؿح١٘ َٚىغٍ ِٓ ف ّٗٙذّح ٘ ٛفٌٍٛ ُٙؾٛو جٌ١ٛغس جٌ١ٌٍْٛٙس أٚ
لٛى٠س جٌٛػٚ ،ٟضٛؾٗ ٔك ٛلٛى٠س جٌٛؾٛو جإلٔٓحًٔ٘ ،ٟج جٌف ُٙجًٌّٓ٠ ٞف
ٌٍظٛجٍ٘ ذحٌطؿٍ ٟيجض١ح ذؼ١ىج ػٓ جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١سً٘ ،ج جٌف ُٙجًٌ٠ ٞىٗف
جٌٛؾٛو ِٓ ق١ع ٘ ٛظحٍ٘ز ألْ قم١مس جٌٛؾٛو وّح ٠مٛي ٘١ىغٍ ْ »:حذمس
ػٍ ٝجٌٛػ ٚ ٟجٌّؼٍفس جإلٔٓحٔ١سٚ ،أوػٍ ِٕٙح ذىجءز  ٚأْحْ١س «  ،61ف١ٙىغٍ
ذًٙج جٌّٕطك ٠ؿح َٚجٌٓ١حق جٌ ،ٌٍْٟٛٙو ْٛجٌّفح٘ ُ١جٌ١ٌٍْٛٙس أوٚجش
ئؾٍجت١س ضمف ػٕى قىٚو جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٕٙؽ ،أٌجو٘ح ٍْ٘ٛي أْ ضىْٛ
وًٌه ،فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٙم١س ذحػطرحٌ٘ح ٞٚغ ؾى٠ى ٟ٘ ،ذّػحذس
 / 60عادل مصطفى  ،مدخل إلى الهرمٌنوطٌقا ( نظرٌة التؤوٌل من أفالطون إلى جادامر )  ،دار النهضة
العربٌة  ،بٌروت ’ ط األولى ’  ، 9119المرجع نفسه ص050
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غٌٛز ِٕٙؿ١س وجنً قمً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،فٚٛف ِٛٞٛع جٌكىِ جٌّرحٍٖ
ضُ جْطرىجٌٗ ذطأِ ً٠ٚؼٕ ٝجٌهف ٟجٌّطٛجٌ ٞف ٟوً ػاللس ظٚ ٌٛٙجٔىٗحف
ٌٍٟٗء يجضٗ ،فٍُ ضؼى جًٌجش ٘ ٟجٌط ٟضؿٍد جألٖ١حء ئٌ ٝجٌؼحٌُ ٚضهٍؾٙح ِٓ
جٌهفحء ئٌ ٝجٌطؿٍ ،ٟذً أٚرف جٌؼحٌُ قٓد جٌط ٌٛٛجٌ١ٙىغٍ ٛ٘ ٞجًٌٞ
٠هٍك جٌٓ١حق جًٌ ٞذٗ ٠كىظ جٌف ُٙجٌّٓرك ٌٍٛؾٛو .
ِٓ ً٘ج جٌّٕظٛ٠ ٌٛرف جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾِ ٟغ ٘١ىغٍ ف١ْ ٟحق
جألٔطٌٛٛؾ١ح جألْحْ١س ،ئِىحٔ١س ِفطٛقس ٌف ُٙجٌٛؾٛو ٚضأ ،ٍٗ٠ٚػٍ ٝنالف
جٌطٛؾٗ جٌ ٌٍْٟٛٙجًٌ ٞقٍّص ف ٗ١جًٌجش جٌّطؼحٌ١س ٌٛجء وٗف جألٖ١حء
ٚئظٙحٌ٘ح ،فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح فٍِٚٗ ٟع ٘١ىغٍ ئِىحٔ١س ِفطٛقس ضطٍن
جٌٟٗء ٠ظ٠ٚ ٍٙىٗف ػٓ ٔفٓٗ٠ٚ ،هٍؼ ِٓ جٔكؿحذٗ ػٍ ٝأٔٗ يٌه جٌٟٗء
ال غٚ ،ٍٖ١ضرم ٝجًٌجش ِٛحقرس ٌؼٍّ١س جالٔطمحي ِٓ جٌطٛجٌٚ ٞجٌطكؿد ئٌٝ
جٌىٗف ٚجٌظ ٌٛٙف ٟئٔٛحضٙح ٌٍؼحٌُ ٚضٍوٙح ٌٗ ٠فٛف ػٓ قحٌٗ .
ئيج فه١ٚٛٛس جٌٍؤ٠س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ضىّٓ ف ٟجالٌطفحش ئٌ ٝظٛجٍ٘ جٌٛؾٛو
ذٚٛفٙح أٖ١حء ِطهف١س ْٛجء ذٗىً ِهحوع ُِ٠ف أ ٚأٔٙح أنف١ص ٛ٠ػح
ٚوٍ٘حً٘ٚ ،ج ٘ ٛجٌى ٌٚجٌٍّوُ١٠ٛ١ٕ١ٍِ١ٌٍٙ ٞمح وٕٗح ٠ضأ٠ ٍٟ٠ٚم َٛذٗ
جٌىحتٓ جٌرٍٗ ِٓ ،ٞأؾً ف ُٙجٌٛؾٛو جٔطاللح ِٓ فٚ ُٙؾٛوٖ جٌهح٘ وٗٔٛ
وجَجٕ٠ح أٚ ٚؾٛوج ٕ٘ح ٌٗ أْرم١س أٔطٌٛٛؾ١س ػٍ ٝجألٖ١حء أ ٚجٌظٛجٍ٘ فٟ
جٌٛؾٛو .
ِٓ ٕ٘ح ٔفٌّ ُٙحيج ٠طكىظ ٘١ىغٍ ػٓ ذٕ١س جٌّ١طحف٠ُ١مح ،ػٍ ٝأٔٙح ضٍ ٜفٟ
جٌؼمً ِؿّٛػس ِٓ جألٔٗطس جٌطؿٍ٠ى٠س – جٌ٠ٌٛٛس جٌط ٟضم َٛذرٕحء ِؿّٛػس
ِٓ جٌؼاللحش ضإّْ فؼً جٌطّػً أ ٚجٌٍؤ٠س ألٔٙح ضٕظٍ ئٌِ ٝح ٠إّْ ٚؾٛو
جٌّٛؾٛو ذحػطرحٌٖ ْررح أٚال ً٘ج جًٌ ّْٟ ٞضحٌز ٌٛغٚ ِٛضحٌز أنٍٜ

ؾٍ٘ٛج أ ٚيجضح ٚضٕظٍ ئٌ ٝجٌّٛؾٛو ف ٟوٍ١طٗ ٚٚقىضٗ ٚضؼحٌ ٗ١ذٚٛفٗ ْررح
غحٔ١حٚ ،ػًٍ٘ ٝج جألْحِ ضٗىٍص ِح٘١س جٌّ١طحف٠ُ١مح ذٛفطٙح فىٍج ٟٔٓ
جٌٛؾٛو وّٛٞٛع .
 ٚنالفح ًٌٌه ٠فىٍ ٘١ىغٍ فِٓ ٟأٌس جٌٛؾٛو ِٓ ِٕظِ ٌٛغح ،ٍ٠ف٠ ٛٙمٛي
»ئٕٔح ٔطٓحءي ٕ٘ح ػٓ ٖٟء ٔىٌوٗ ذٛؼٛذس ذحٌغس٠ ،رى ٚأٔٗ ِؿٍو ٌفع ٛ٘ٚ
٠ؼٍٕٞح ٌٍٛلٛع ٞك١س ٔٛع ِٓ جالػطرح١٠س جٌٍفظ١سًٌٌٚ ،ه ٠طكطُ ػٍٕ١ح أْ
ٔٞٛف و١ف١س ضؼٍمٕح ذحٌٛؾٛو ٚفّٕٙح ٌٍّٛؾٛو ٚ ،جٌٟٗء جألْحْ ٛ٘ ٟإٔٔح ال
ٔٓطط١غ أْ ٔىٌن ٚؾٛو جٌّٛؾٛو ئٔٗ ال ِٓ نالي جٌّٛؾٛو ....أٚف ٟأٞ
ِىحْ62 «.فكم١مس جٌٛؾٛو ٠طكطُ جػطرحٌ ئٍٖجلطٗ أ ٌٖٛٔ ٚجًٌ٠ ٞطُّ١
ذحٌطٛجٌٚ ٞجالٔٓكحخ  ّ١ٌٚذحٌك »ٌٟٛفحٌفىٍ ال ٠فؼً ئال ذحػطرحٌٖ ٕ٠مً
قم١مس جٌٛؾٛو ٠ ٚكٍّٙح ئٌ ٝجٌىالَ« .63
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/ M.Heidegger .Introduction à la métaphysique .trad. par gilbert kahen .édition
.presses universitaires des France .paris 1958
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انًبحث انثانث
انًعُى انًُهجي نهىصف
انفيُىييُىنىجي

انًبحث انثانث :انًعُى انًُهجي نهىصف انفيُىييُىنىجي

ٌمى ِػً ج٘طّحَ ٘١ىغٍ ذحٌٛؾٛو جْٙحِح ورٍ١ج ف ٟجٌطأْ ّ١جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمٟ
٠ٚؼى ذًٌه ئٔؿحَج فٍٓف١ح ٘حِح ،ضمِٛص ػٍ ٝئغٍٖ قحي جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح
ٍِٗٚػح أٔطٌٛٛؾ١ح نحٌؼ جٌكىٚو جٌطٌّْٙ ٟح ٍْ٘ٛيٚ ،جٌمحتّس ػٍٝ
ٍِوُ٠س جًٌجش  ،وحْ وً يٌه ْؼ١ح ِٓ ٘١ىغٍ ٌطإِْٔٙ ّ١ؽ ِٛٞٛػ ٟفٟ
جٌؼٍ َٛجإلٔٓحٔ١س ِٓ ،أؾً ف ُٙجٌك١حز فٛٞ ٟء جٌك١حز يجضٙح ،ف ٛٙفْ ٟؼٗ١
جٌكػ١ع ً٘ج وحْ ٛ٠ر ٛئٌٌ ٝفغ جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح ئٌِٛ ٝحف جٌطأًِ جٌفٍٓفٟ
ِٓ نالي ٌو جالػطرحٌ ٌٍٛؾٛو ِٓ ِٕظ ٌٛضأ ٍٟ٠ٚأ ٞجٌغ ٌٛف ٟجألٖ١حء يجضٙح
أ ٚجٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء ف ٟذىج٠حضٙح جأل ٌٝٚضطرؼح وٗفح ٚفّٙح ،ذؼىِح وحٔص
جًٌجش جٌّطؼحٌ١س ٌٚجء  ٍّٞقم١مطٗ ٚضؿحٍ٘ص وً أوٚجٌٖ ٚفحػٍ١حضٗ ف ٟوٗف
جٌٕمحخ ػٓ ؤٕٛ١طٗ ئٌ ٝؾحٔد جػطرحٌجضٙح جٌٙحِٗ١س وحألقىحَ جٌّٓرمس
ٚجٌطٛؾٙحش ٚجالٔطّحءجش جإل٠ىٌٛٛ٠ؾ١س .
٘١ىغٍ أٌجو أْ ٕ٠مً جٌٛؾٛو ،ذحػطرحٌٖ فحػٍ١س ٍِوُ٠س ف ٟجٌىٗف ػٓ قم١مطٗ
نحٌؼ ؾى ٌ١س جًٌجش ٚجٌّٛٞٛع ِٓ ٚ ،ذ ٓ١أٔ١حخ جًٌجش جٌّطؼحٌ١س جٌطٟ
ٍْطص ٍِوُ٠طٙح ٌوقح ِٓ جٌُِٕٓ١ٌ ،م ٟقم١مس جٌٛؾٛو ِٓ ٖٛجتد جًٌجض١س .
٘ٚىًج فأٗ ذاِىحْ جٌىحتٓ أ ٚجٌّٛؾٛو أْ ٠ظ ٍٙإٔ٠ ٚىٗف ِٓ ِك ٝيجضٗ،
ٚػرٍ ٍ٠ق ِطؼىوز ْٚٚحتً ٖط ٝضفطف ٌٕح جٌّؿحي ٌاللطٍجخ ِٓ يٌه جًٌٞ
ٕ٠ى ٗف أ٠ ٚظٚ ،ٍٙجٌٌٛٛؼ ئٌٌ ،ٗ١ىٓ ً٘ج جالٔىٗحف أ ٚجٌظ٠ ٌٛٙؿد أْ
٠ى ْٛػٍ ٝجٌٕك ٛجًٌ٠ ٞى ْٛػٍ ٗ١جٌٟٗء ال ػٍٔ ٝك ٛآنٍ ِغحً٘ ِٓٚ ،ٍ٠ج
جٌّٕطٍك ٕ٠ظٍ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝأٔٙح» وٗف جٌٛؾٛو أٚ
أٍْٛخ ٚؾٛو جٌّٛؾٛو ،أ ٞأٔٙح يٌه جٌّٕٙؽ جًٌ٠ ٞؿؼٍٕح ٍِٔ ٜح ٠ىْٛ

ِكؿ ٛذح٠ٚ ،ؼًّ ػٍ ٝوٗفٗ  ٚجْطهٍجؾٗ ِٓ نفحتٗ ،أ ٞؾؼٍٗ ال
ِطكؿرح «

64

ٚػًٍ٘ ٝج جألْحِ وحٔص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ئِىحٔ١س

قمح ِفطٛقس ٌف ُٙجٌٛؾٛو ،وطٍ٠مس ٌٌٍٛٛؼ وجنً جٌٛؾٛو ػٍ ٝجػطرحٌ جٌؼٛوز
ئٌ ٝجألٖ١حء يجضٙح ،ف ٟٙضؼٕ ٝأْ» ٔطٍن جألٖ١حء ضظ ٍٙػٍِ ٝح ٘ ٟػٍٗ١
« 65أ ٞأْ جألٖ١حء ٘ ٟجٌط ٟضىٗف ػٓ ٔفٓٙح فِ ٟمحذً ِح جػطىٔح ػٍ ٗ١فٟ
جٌفٍٓفحش جًٌجض١س أ٠ ٓ٠مف جٌّؼٕ ٝػٕى ؤٕٛح ِٓ ٔٗ ٍ١ئٌ ٝجألٖ١حءٌ ،ىٓ
جٌٓإجي جٌّطٍٚـ ٘ ٛو١ف١س ضىٗف جألٖ١حء ِٓ ػٓ يجضٙح ؟ .
١٘ ٍٜ٠ىغٍ أْ جألٖ١حء ضىٗف ػٓ ٔفٓٙح ِٓ نالي " جٌفً٘ ،" ُٙج جألنٍ١
أ ٞجٌف ُٙجًٌٍٚ ٞـ ذٗأٔٗ ٘١ىغٍ أٔٗ أْٟء ف ِٓ ّٗٙجألْحِ ٟ٘ٚ ،ئٖحٌز
ِٕٙؿ١س أنٍ ئٌ ٝجٌمحػىز جألْحِ جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء يجضٙح واؾٍجء ػٍّٟ
جضهًٖ ٘١ىغٍ ٌططرغ قمحتك جألٖ١حء ٚجْطمٛحتٙح وؼحوضٗ ٌ١كىظ ضغٍ١١ج ٘ٛ
ج٢نٍ ف ٟأٍْٛذ١س جٌطؼحًِ ِغ ئقى ٜجإلِىحٔحش جٌّطرؼس ف ٟضكى٠ى قم١مس
جٌٛؾٛو ٌٓ١مطٙحػٍ ٝػٍّ١س جٌفٚ ُٙيٌه ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ
ٌٍف ُٙال وٟٗء ّ٠ىٓ ضكٚ ٍٗ١ٛجِطالوٗ ٚال وٍ١ْٛس الِطالن جٌؼحٌُ ٚال
وٛفس ِٓ ٚفحش جٌٛػٌٚ ،ٟىٓ ٕ٠ظٍ ئٌ ٗ١وكحي أْحْ١س ِٓ أقٛجي جٌىجَجٓ٠
 ،ف١ٙىغٍ ٕ٠ظٍ ئٌ ٝجٌف ُٙوّٕ ِٓ ١أّٔحٚ ٠ؾٛو جٌىجَج ٓ٠ئي ٠مٛي  »:ئْ
ّٔٚ ١ؾٛو جٌىجَج٠ ٓ٠طّػً ف ٟأٔٗ ٚؾٛو فحُ٘ ًٌجضٗ «.66
ً٘ج ئْ وي فأّح ٠ىي ػٍ ٝأْ ٘١ىغٍ ذّكحٌٚطٗ ًٖ٘ أٌجو أْ ٠مف ػٍ٠ ٝر١ؼس
جٌف ُٙذأٍْٛخ أف ًٟضحٌوح ٌٚجءٖ ضكٍ١ٍ١س ِٚٛفحضٗ ٌٟ١ؼٗ ف ٟقُ١
جألٔطٌٛٛؾ١ح ػٍ ٝأٔٗ نرٍز أْحْ١س نرٍز جٌٛؾٛو ف ٟجٌؼحٌُ٠ ٛ٘ٚ ،كحٚي أْ
٠مىَ ٚٚفح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌ ًٖٙجٌهرٍز ف ٟضىٗفٙح ،ػٍ ٝجػطرحٌ٘ح فّٙح ِٓرمح
 / 0سعٌد توفٌق  :الخبرة الجمالٌة ( دراسة فً فلسفة الجمال الظاهراتٌة )  ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع ،
القاهرة  ، 9119 ،ص 89
/9د .عادل مصطفى -فهم الفهم  ،مدخل إلى الهرمٌنٌوطٌقا ،مرجع سابق ص 039
 /3أشرؾ حسن منصور -أنطولوجٌا الوجود اإلنسانً بٌن هٌؽل و هٌدؼر -المرجع سابق  ،ص 993

 ،ػٍ ٝأْ ً٘ج جٌف٠ ُٙؿد أْ ٠ى ْٛنالي جٌؼحٌُ و ْٛجإلٔٓحْ ٌ ّ١يجضح
ػحٌفطح ِٕؼٌُس ضىٌن ٚؾٛو٘ح أٚال ذً و ّٓٞ ٗٔٛجٌؼحٌُ ف٠ ٛٙىٌن جٌؼحٌُ
جٔطاللح ِٓ نرٍجضٗ  ٚج٘طّحِحضٗ ،ػٍ ٝأْ جٌفِ ُٙىِؽ ف ٟجٌؼحٌُ ال ػٍ ٝأْ
جٌؼحٌُ ِٕف ًٛػٓ جٌٕفّ  ّٓٞجٌؿىٌ١س جٌمىّ٠س جٌط ٟض ٌٛٛػاللس جًٌجش
ذحٌّٛٞٛع ِ ٛ٘ ٚح ال ٠مٍ ذٗ ٘١ىغٍ ٍ٠ ٚف ٝضٍه جٌػٕحت١س ٍٛ٠ ٚـ أْ
ج١ٔ٢س (جٌىجَج )ٓ٠ذحػطرحٌ٘ح ٚؾٛوج – ف – ٟجٌؼحٌُ ،ال ضكطحؼ ئٌ ٝجٌّٛؾٛوجش
وٙٔٛح ِغ جٌّٛؾٛوجش فً٘ ٟج جٌؼحٌُ ًٌٌٚه ٠كطحؼ ئٌ ٝضأً٘ ً٠ٚج جٌٕٗح ٠جًٌٞ
٘ ٛضأٚ ،ً٠ٚجٌطفٓ ٛ٘ ٍ١ذّػحذس جٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟفِ ٛ٘ٚ ،ُٙح
٠هط ٙذٗ جٌٛؾٛو جٌرٍٗ ٞجًٌ٠ ٞكحٚي ف ُٙجٌٛؾٛو ِٓ نالي فٚ ّٗٙؾٛوٖ
ٔفٓٗ .
فًٙج جٌؼحٌُ ٠ىٗف ٔفٓٗ ٌإلٔٓحْ ِٓ نالي ػٍّ١س جٌفٚ ُٙجٌطأٚ ،ً٠ٚػًٍ٘ ٝج
جالػطرحٌ ٠طكٛي جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ِٓ ٟئٌ ٝػٍّ١حش ِٓ جٌف ،ُٙف ُٙجٌظٛجٍ٘
ٚضأٍٙ٠ٚحٚ ،ال ٠طُ يٌه ئال ِٓ نالي جٌٍغس ذحػطرحٌ٘ح ِؿحي جٌف ،ُٙفحإلٔٓحْ
٠ف٠ٚ ُٙفٍٓ ٠ٚإٚي ِٓ نالي جٌٍغس ألْ جٌٍغس ٘ ٟجٌطؿٍ ٟجٌٛؾٛوٌٍ ٞؼحٌُ
ضىٗف جٌّطكؿد ٚضرٍَ نفحتٗ فحٌٛؾٛو ٠ىٗف يجضٗ ِٓ نالي جٌٍغس ً٘ٚج ٘ٛ
ذ١ص جٌم١ٛى فِ ٟؼٕ ٝجٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ. ٟ
ٕ٘ ِٓ ٚح فاْ ػٕٛجْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ال ٛ٠ق ٟئال ض١ٞٛف "و١ف" ،جًٌٞ
٠إو ٞجإلذحٔس  ١ّٔٚجٌفكٚ ٙجالْطمٛحء ٌّح ٠ؿد أْ ٠فك ٙػٍ ٝأٔٗ
جإلِٓحن ذّٛٞٛػحش ً٘ج جًٌ٠ ٞإو ٞجٌٚٛف ،فىً ِح ٠ؿد ضر١حٔٗ ٠ؿد أْ
٠ؼحٌؽ  ّٓٞجإلٟ٠حـ جٌّرحٍِٖٚ ،ح ػرحٌز جٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟفٟ
أْحْٙح ئال ً٘ج جٌّؼٕٔ ٝفٓٗ  »:ئّٔح جٌٚٛف ٘حٕ٘ح ٍِٓىح ِٓ ؾّٕ

ٌِٛفٌٛٛؾ١ح جٌٕرحش – ذً ئْ ٌٍؼٕٛجْ ِؼٕ ٝجٌٕ– ٟٙجْطرؼحو وً ضؼّ١ٌ ٓ١١
٠ؿٍِ ٞؿٍ ٜجإلٖحٌز «.67
فؼٍ ٝئغٍ يٌه» فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضؼٕ ٝوً ِح ٕ٠طّ ٟئٌ ١ّٔ ٝجإلذحٔس
ٚجٌطفٓ ،68 « ٍ١فحٌّّٙس جأل١ٌٚس جٌّطؼٍمس ذطكم١ك فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟىحتٓ
ذٚٛفٗ جألٌ١ٞس ٌ ًٖٙجٌطكٍ١ٍ١س ٍِضرطس ذحٌغٍ ٜجًٌٖ ِٓ ٞأْ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح أْ ضم َٛذحػطرحٌ٘ح جٌؼٍُ ذىٕٔٛ١س جٌىحتٓ  ٟ٘ٚجٌغح٠س جٌطٟ
جْطىػ١ص ِٓ أؾٍٙح جألٔطٌٛٛؾ١ح جٌط ٟجضهًش جٌىحتٓ جٌّطِّٛٞٛ ُ١ػح ٌٙح
ٔ ٚؼٕ ٝذًٌه " جٌىجَجٛ٠ٚ " ٓ٠رف ذًٌه جٌٓإجي جألٚقى ِؼٕ ٝجٌىٕٔٛ١س ،ضرؼح
ًٌٌه فاْ جٌّؼٕ ٝجٌّٕٙؿٌٍٚٛ ٟف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٛ٘ ٟجٌطفٓ،ٍ١
ففٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌىجَج ٓ٠ضكًّ جٌٍٛغ٠ ِٛحذغ جٌطؼرٚ ٍ١جٌطأ ً٠ٚف٠ ٛٙؼرٍ
ػٓ ٠ٚإٚي ٠ٚهرٍ ػٓ جٌىٕٔٛ١س ؤٕٛ١س جٌىحتٓ جًٌٕ٠ ٞطّ ٟوجَج ٓ٠يجضٗ،
فحٌّؼٕ ٝجًٌ ٞضإو ٗ٠جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌىجَج ٓ٠ال ٠هٍؼ ػٓ
و١٠ٛ١ٕ١ٍِ٘ ٗٔٛمح ذحٌؼٛوز ئٌ ٝجأل ًٚجٌىالٌٌٍ ٟفع ٠ ِٕٗٚإوِ ٞؼٕٝ
جٌطفٓ ٍ١ذحػطرحٌٖ ٠إو ٞػٍّٗ أ ٞػًّ جٌطفٓ ٍ١وٛ٠ ٗٔٛق ٟذحٌىٗف ػٓ
جألفحق جٌط ّٓٞ ِٓ ٟ٘ ٟغح٠حش وً جْطمٛحء جٔطٌٛٛؾٚ ،ٟذحٌطحٌ ٟضطكٛي
جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح ئٌِ ٝؼٌٕ ٝإلٖطغحي ػٍِ ٝهطٍف جإلِىحٔحش ٙ٠ٍٖٚٚح
جٌهحٚس ذحٌطكٍ١الش جألٔطٌٛٛؾ١س .
ٌٕؼى ِٓ ق١ع ذىأٔح ٚوّح ال ٠هف ٝػٍٕ١ح فمى فؼٍص جٌفٍٓفس جٌ١ٌٍْٛٙس فؼٍٙح
ف ٟجًٌٕ٘١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س فمى وحْ ٘١ىغٍ ِٓ جٌّٕٙؿ١س ف ٟوػ ِٓ ٍ١أٚٚحفٗ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،فىحْ ِٕٙؿٗ جٌٚٛف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾً٘ ٟج ٌغُ جالنطالف
جٌكحو ذ ٚ ٕٗ١ذ ٓ١أْطحيٖ ٍْ٘ٛي ،ق١ع وحْ ً٘ج جألنٍ٠ ٍ١وُ ػٍ ٝجٌّح٘١س
/0مارتن هٌدؼر -الكٌنونة و الزمان ،المصدر السابق ،ص 00
 /9المصدر نفسه ،ص019

٠ٚططٍغ ئٌ ٝجٌطفى ٍ١ف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وؼٍُ ف ٟقٌ ٓ١وُ ٘١ىغٍ ػٍٝ
جٌٛؾٛو ق١ع  ٍٜ٠أْ ً٘ج جٌٛؾٛو جًٌ ٞغ١د  ٚضٕحْطٗ جٌفٍٓفحش جًٌجض١س
ْحذك ػٍ ٝجٌّح٘١س ٚجػط ٌٗ ٝأّ٘١س نحٚس ذؼىّ ٍْ٘ٛي جًٌٍٜ٠ ٞ
ذٌٍٟٚز جٌرىء ذحٌركع ف ٟجٌّح٘١حش ،ئال أٔٗ ٌٚغُ ً٘ج جالنطالف فمى ٚجفك
٘١ىغٍ أْطحيٖ ف ٟفىٍز جالوطفحء ذٚٛف جٌظحٍ٘ز وّح ضظٔ ٍٙفٓٙحٚ ،ئٌٝ
ؾحٔد يٌه جذىٌ ٜف ٟٗجٌمح٠غ ف ٟجٌطٛؾٗ جٌّػحٌ ٟجًٌ ٞلى ٠ى ْٛضٍٓخ ئٌٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
 ٚذًٙج جٌّٕطك أٚركص فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘١ىغٍ ٚٚف١س ِٓ ق١ع جٌّرىأ ٌىٕٗ
ٚٚف ٌ ّ١ذحٌٓحيؼ ذً جٌٚٛف جٌّؼّك جًٌ٠ ٞىػ ٛف ٗ١ئٌ ٝجإلٔٛحش
ٌٍٛؾٛو ذحػطرحٌٖ ٠كظ ٝذح٘طّحَ نح٘ ػٕى ٘١ىغٍ ػٍ ٝجأللً ِٚالقظس ِح
ال ٔٓطط١غ ِالقظطٗ ػحوز ِ ٛ٘ٚح ٠ؼُ ٚفىٍز جٌفٚ ُٙجٌطفٓ ٍ١وّح ْرك ٚأْ
أٍٖٔ ح ئٌ ٝيٌه ف١ٙىغٍ ػٍ ٝنالف ٍْ٘ٛي جًٌٔ ٞظٍ ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ػٍ ٝأٔٙح ػٍُ جٌظحٍ٘ز أٚجٌؼٍُ جًٌ٠ ٞىٌِ ِح ٠رى ِٓ ٚجألٖ١حء ،ف١ٙىغٍ
 ٍٜ٠أْ ِح ٠رى ِٓ ٚجألٖ١حء ال ٠مف ٌٚجء٘ح ف ٛٙال ٠إِٓ ذػٕحت١س جٌؼحٌُ (
جٌظحٍ٘ ٚ ٞجٌكم١م ) ٟف ًٖٙجٌػٕحت١س ف ٟجألٖ١حء جٌط٠ ٟطفحػً فٙ١ح " جٌظحٍ٘ "
 " ٚجٌٟٗء ف ٟيجضٗ " لى ٌفٟٙح ٘١ىغٍ ف ٟضأٌٍْٛ ٗٓ١ؾٛو ٚػًٍ٘ ٝج
فٛؾٛو٠س *١٘69ىغٍ ضؼٕ ٝذحٌّٛؾٛو ػحِس ِٕظ ٌٛئٌ ٗ١ف ٟوٍ١حٔ١طٗ ٚذٚٛفٗ
وال .

* /القول بوجودٌته ال تعنً ها هنا أننا ننظر إلى هٌدؼر على أنه وجودي ال بل على العكس من ذلك نتوجه باللفظ هنا
لإلشارة إلى نظرته فً تؤسٌسه للوجود فً إطار فٌنومٌنولوجً  ،كٌؾ ذلك و هو الذي ٌصر بعدم الرضى بنعته
بالوجودي أصال ،نجد فً عدٌد المإلفات الفلسفٌة انتماء هٌدؼر إلى الفلسفة الوجودٌة  ،بل أنها تضعه بالتحدٌد
ضمن الوجودٌة الملحدة التً ٌتزعمها فً فرنسا سارتر  ،فً مقابل الوجودٌة المإمنة التً سن ثوابتها
كٌركٌجورد  ،لسنا مع هذا التصنٌؾ فهٌدؼر ال ٌفكر وجودٌا بالمعنى الوجودي  ،فهٌدؼر كان فٌلسوؾ الوجود
(الكون) بالمعنى األنطولو جً و لٌس الزمان الهٌدؼري زمانا وجودٌا  ،إنما هو زمان أنطولوجً ٌهم الوجود
العام .

٘ىًج ئيْ أٌجو ٘١ىغٍ أْ ٠مٔ ُ١ظٍ٠س قٛي جٌىٕٔٛ١س  -جٌٛؾٛو جٌٗحًِ ِٓ -
نالي ٚٚف جٌىحتٓ جٌٛق١ى جًٌٓ٠ ٞطط١غ أْ ٠ؼ ٟقم١مطٗ ٌٍٚٞ ٚز جٌٓإجي
قٛي ِؼٕ ٝضفٍوٖ ِٓٚ ،غّس جٌطكٛي ٌٍركع ػٓ ِؼًٕ٘ ٝج " جٌىجَج" ٓ٠
ٚٚؾٛوٖ ف ٟجٌؼحٌُ ٘ٚىف ٘١ىغٍ ِٓ ً٘ج وٍٗ ضهط ٟجٌفٍٓفحش جٌط ٟأغفٍص
ِٗىٍس جٌٛؾٛو ٚضٕحْطٗ ٚجٌفٍٓفحش جٌط ٟأْحءش ف ُٙجٌىٕٔٛ١س ٚجٌفٍٓفحش جٌطٟ
أنٍطص ذِ ٓ١ف َٛٙجٌٛؾٛو ٚذِ ٓ١ؼٍفطٕح ػٕٗ ِّح ٞٚغ جٌٛؾٛو ِٞٛغ
جٌطؿٍ٠ى جٌؼمٍٚ ،ٟػٍ ٝغٍجٌ يٌه لحؤح ٘١ىغٍ ٌٍؼٛوز ئٌ ٝجإلغٍ٠ك جًٌٓ٠
ضٕحٌٛٚج ِٗىٍس جٌٛؾٛو ِٓ ق١ع ٘ٚ ٛؾٛو قم١م ٟوٍٛ١ٌ ٟرف ذًٌه ً٘ج
جٌّٛلف ٔمطس ٌٍرىء ػٍ ٝجػطرحٌٖ جٌّٛلف جٌٛك١ف قٛي جٌٛؾٛو ف ٟجٌؼحٌُ .
ٚػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ٠رم ٝػٍٕ١ح أْ ٔطؼحًِ ِغ جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟوٛجلغ
فٍٓفِٛ ٌٗ ٟىجل١طٗ ذحػطرحٌٖ ِٕٙؽ ٌٍٍؤ٠س جًٌٕ٘١سٌ ،ؤ٠س ِح ال  ٍٜ٠ذؼى ِح
ٕ٠طٍك ِّح  ،ٍٜ٠أ ِٓ ٚظحٍ٘ جألٖ١حء ٌ١طؿٗ ئٌ ٝذحٕٙ٠ح ُ٘ٚ ،جٌّٕٙؽ ِٓ
يٌه و١ف ؟ ِ ٛ٘ٚح ٠طّف ئٌ١٘ ٗ١ىغٍ ػٍ ٝنط ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌٚٛف١س
ٚ ،و١ف ٠طُ ضكم١ك جٌمحػىز جألَ " جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء ف ٟيجضٙح " ؟ .
فمى جػطرٍ ٠ٍ٠مٗ ً٘ج ْر١ال ٌٌٍٛٛؼْ ،ر١ال ٌٍغٚ ٌٛجٌغ ٘ٛذغ١س جٌىٗف
ٚجٌطفٓٚ ٍ١جٌف ِٓ ُٙنالي جالْطمٛحء ٚٚٚف جٌظٛجٍ٘ ف ٟوٍ١حضٙح ّٓٞٚ
أ١ٌٚحضٙح ٚذىج٠حضٙح ،وجتّح ف ٟن ُٟجْطرؼحو جألقىحَ جٌّٓرمس ضؿحَٚج ٌىً ِح
٘١ِ ٛطحف٠ُ١مٚ ،ٟئػحوز ذؼع وً ذىج٠س ِٓ ٖأٔٙح أْ ضكىظ ٔمطس جٔطالق ٌفُٙ
ؾى٠ى ٚنٍك ٠رى ٚذؼى جالْطمٛحء قم١مسٚ ،ي٘حخ أذؼى ِٓ يٌه ضؿى٠ىج ٌٍطٍجظ
جًٌٌ ٞطحٌّح وحْ نٍف١س ِؼٍف١س ْٕٚىج فٍٓف١ح ِٕٙؿ١ح ٌٍٍؤ٠س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س
ضٛك١كح ٌٍّح ٟٞجٌغٍذٚ ٟضٕم١رح ػٓ جٌكم١مس جٌفٍٓف١س ذ ٓ١جٌٍوحَ ٚجٌكطحَ
ٚجألٔمح ٜجإلغٍ٠م١س ،ئْ جٌّٕٙؿ١س جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٍ٘١ِٓ ٟز جٌؼمً ئٌٝ
جألٖ١حء يجضٙح ،فّٙح ٌٛفحش ظحٍ٘ز ٚضفٍٓ١ج ٌألٖ١حء ػٍ ٝأٔٙح ظحٍ٘ز .

انفصم انثانث
سإال انفيُىييُىنىجيا كًىضىع نهتفكير

ٌمى ضٍن وطحخ ٘١ىغٍ" جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " أغٍج قحّْح ػٍ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ٔٚمٍٙح ٔمٍس ورٍٞٚٚ ٜؼٙح ف١ْ ٟحق ؾى٠ى ضّحِحٚ ،أْ ُٙفٙ١ح ئْٙحِح ِطؼىو
جٌؿٛجٔد ،ذك١ع ٠ؼى ِٓ ذ ٓ١جٌٍّؾؼ١حش ٌىً جٌٕظٍ٠حش جٌالقمس فٟ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حٚ ،جٌط ٌُ ٟضٓططغ ِؼحٌؿس ِٛٞٛػحضٙح ئال ذحٌٍؾٛع ئٌ. ٗ١
ٌٚىٓ جٌكك أْ ٘١ىغٍ ٘ ٛجألنٍ ٌُ ٓ٠ططغ ضأْٔ ّ١ظٍ٠طٗ ػٓ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئال ذحالْطٕحو ئٌ ٝغٔٚ ،ٍٖ١مٛى ػٍٚ ٝؾٗ جٌه ٘ٛٛأْطحيٖ
ٍْ٘ٛي فمى» ٚؾى ٘١ىغٍ ف ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ئؤِٛى ٍْ٘ٛي أوٚجش
ض٠ٌٛٛس ٌُ ضىٓ ِطحقس ٚٚ ،ؾى فٙ١ح ِٕٙؿح ّ٠ىٓ أْ  ١ٍٓ٠جٌٟٛء ػٍٝ
ؤٕٛ١س جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ٟذطٍ٠مس ّ٠ىٓ ٌٍٍّء ذٙح أْ ٠ىٗف جٌٕمحخ ػٓ
جٌ ٛؾٛو يجضٗ ال ػٓ ِؿٍو أ٘ٛجتٗ  ٚضكُ١جضٗ ٚأ٠ىٌٛٛ٠ؾ١طٗٚ ،يٌه أْ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح لى فطكص ػحٌّح ؾى٠ىجٚ ،أضحقص ف ُٙجٌظٛجٍ٘ فّٙح ْحذمح ػٍٝ
جٌطٌٛٛجش جًٌٕ٘١س «.70
ٚال ٕ٠ىٍ ٘١ىغٍ ٠ؼطٍف ذحٌف ًٟجٌؿ ٍٞ٘ٛألذكحظ ٍْ٘ٛي ف ٟضؼّ١ك
ٚض١ْٛغ ضٌٛٛجضٗ ٚنحٚس جٌّرىٍز ِٕٙح ،ئال أٔٗ ٚذؼى ضأٌ١فٗ ٌىطحخ " جٌٛؾٛو
 ٚجٌُِحْ "  1421و١ف ٘١ىغٍ ضٌٛٛجضٗ جٌّرىٍز ٚفمح ألغٍجٞٚٚ ٗٞؼٙح
ف١ْ ٟحق ؾى٠ى ِٚح جنطفحء ِٛطٍف " فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح " ف ٟوطحذحضٗ جٌط ٟضٍص
( جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ) ٛ٘ٚ -ئيج وحْ ٍ٠ؿأ ئٌ ٗ١ذٛفس غحٔ٠ٛس ف ٟذؼِ ٝإٌفحضٗ
وّكحٍٞضٗ قٛي " فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌٍٚـ " (ٌْ "ٚ )1431 -1430حٌس
قٛي جإلٔٓحٔ١س ". -
ف ًٖٙذحٌٕٓرس ٌ١ٙىغٍ ٌُ ضىٓ ن١حٔس ٌٍْٛٙي ق ٓ١أٌجو ضأٍِْٚٗ ّ١ػٗ
جٌهح٘ ذؼ١ىج ػٕٗ ػٍ ٝجٌؼىّ ِٓ يٌه فمى وحْ  ٍٜ٠فِٛ ٟلفٗ ضطٍ٠ٛج
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ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح» فٍ ِٓ ّ١جٌٌ ٌٍٟٞٚى٠ ٟى ْٛجٌفٍٛٓ١ف فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
أْ ٠ى١ٌٍْٛ٘ ْٛح لٍرح  ٚلحٌرح  ،ذً ئْ ً٘ج ٞى ٍِٛكس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،
ٞٚى ٠ر١ؼطٙح وّٕٙؽ " ِفطٛـ " لحذً ٌٍطط ،71 « ٍ٠ٛذً أْ ٘١ىغٍ وحْ
٠ؼطمى أٔٗ أوػٍ ٚفحءج ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚفىٍز جٌٍؾٛع ئٌ ٝجٌظٛجٍ٘ ِٓ أْطحيٖ
ٍْ٘ٛي جًٌ ٞفٍٓ جٌظٛجٍ٘ جٔطاللح ِٓ جًٌجش جٌّطؼحٌ١س ِ ٛ٘ٚح ٌفٟٗ
٘١ىغٍ ٚجػطرٍٖ ضٍجؾؼح ػٕى أْطحيٖ ذً ٚضٙ١حٔح ػٓ ِؼحٌُ جٌطٍ٠ك جٌّإوٞ
ئٌ ٝجٌظٛجٍ٘ ٌ ٚؼً " ذٛي ٌ٠ى٠ ٌُ " ٍ١ىٓ ِهطأ ق ٓ١لحي  »:ئْ ِح ٘ىِطٗ
جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ٌ ّ١جٌظحٍ٘جض١س  ٚ ،ئّٔح ٚجقىز ِٓ ضأ٠ٚالضٙح ،أٞ
ضأٍٙ٠ٚح جٌّػحٌٍ٠ ِٓ ٟف ٍْ٘ٛي ٔفٓٗ «ً٘ ، 72ج ئْ وي فأّح ٠ىي ػٍ ٝأْ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٔفٓٙح ٌُ ٠طؿحَ٘ٚح ٘١ىغٍ ألْ جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح جٌ١ٙىغ٠ٍ١س فٟ
قى يجضٙح ال ّ٠ىٓ أْ ضإّْ ئال  ّٓٞجفطٍج ٜفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٚ ٟلى ٍٚـ
٘١ىغٍ ف ( ٟجٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ ) أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘ ٟأْحِ ٍِ٘١٠ٛ١ٕ١مح
جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ. ٟ
ٌمى ل ً١جٌىػ ٍ١ف ٟجٔمالخ ٘١ىغٍ ػٍٍْٛ٘ ٝي ٌٚؼً أُ٘ ِح ل ً١فً٘ ٟج
جٌٗأْ أْ ضٍه جٌمط١ؼس ِح ٘ ٟئال جْطؿحذس ٌٍْحٌس ٘١ىغٍ جٌفىٍ٠س ٚجٌطٟ
ضطّك ٌٛقٛي جٌٓإجي جٌطحٌ : ٟذأٚ ٞؾٗ ِٓ جألٚؾٗ ّٔٓ ٟجٌفٍٛٓ١ف
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ؟ ٚو١ف ٠طُ يٌه ؟ ٚو١ف ٠ى ْٛجٌفٍٛٓ١ف فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ٚٚف١ح ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝجػطرحٌ أْ ٘١ىغٍ ٌُ ٠ىٓ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح فٔ ٟظٍ
ٍْ٘ٛي ذً وحْ فٍٛٓ١فح أٔػٍٚذٌٛٛؾ١ح ،ألٔٗ قحو ػٓ ِٕٙؽ جٌٍو
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٚ ٟجٌّػحٌ١س جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س ؟ ػٍ ٝػىّ ِح ضٛؾٗ ئٌٍْٛ٘ ٗ١ي
ف ٟئػطرحٌ ٘١ىغٍ أٔػٍٚذٌٛٛؾ١ح ،وحْ ٘١ىغٍ  ٍٜ٠أْ ٍْ٘ٛي ٘ ٛجًٌٌُ ٞ
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٠ىٓ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحٌّؼٕ ٝجٌكم١م ّ١ٌ ،ٟجٌّٕ٘ ُٙح أْ ٔٓطًٍْ فٍْ ٟو
ٚضأ ً٠ٚأٍِ ًٖ٘ جٌمط١ؼس ،ئّٔح جٌّٕ٘ ُٙح ٘ ٛو١ف أٞكص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جٔطاللح ِٓ ًٖ٘ جٌمط١ؼس ْإجال ٌٍركع ِٛٞٛٚػح ًٌجضٙح ػٍ ٝجػطرحٌ جٌمحػىز
جأل " ٌٝٚجٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء يجضٙح " ؟ أٚجٌى١ف١س جٌط ِٓ ٟنالٌٙح ٠فىٍ
جٌفٍٛٓ١ف فٌٛ ٕٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وجنً أً٘ ّٓٞ ٚج جالٔطّحء جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟيجضٗ ؟

انًبحث األول
انتفكير في انفيُىييُىنىجيا داخم
انفيُىييُىنىجيا

انًبحث األول  :انتفكير في انفيُىييُىنىجيا داخم انفيُىييُىنىجيا
ٌمى فٍْٛ٘ ُٙي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚجْطهىِٙح ٍ١٠س ِٓحٌٖ جٌفىٍ ٞػٍ ٝأٔٙح
أوجز ئذٓطٌّٛٛ١ؾ١س فمٚ ١ال ػاللس ٌٙح ذحألٔطٌٛٛؾ١ح ; أ ٞأٔٗ ٞٚغ وً غمً
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟجٌٛػ " ٟجًٌجش جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س " ٚػاللطٗ ذحٌؼحٌُ ٌٚ ،ىٓ
ضٛؾٗ ٘١ىغٍ وحْ غ ٍ١يٌه ػٕىِح ٍ٠ـ ِٓ ؾى٠ى ل١ٟس جٌٛؾٛو أ ٓ٠قًّ

جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٓ جإلذٓطٌّٛٛ١ؾ١ح  ِٓٚػاللس جٌٛػ ٟذحٌؼحٌُ ئٌٝ
جألٔطٌٛٛؾ١ح أ ٚئٌ ٝجٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ٟف ٟػاللطٗ ذحٌؼحٌُ ٛ٘ٚ ،ضك ٍ٠ٛؾى٠ى
٠كًّ فّٙح ؾى٠ىج ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٠ٚؼطٙ١ح ٠حذؼح آنٍ غ ٍ١جٌطحذغ
جٌ ٌٍْٟٛٙذؼى أْ ٔظٍ ئٌ ٝأْطحيٖ ٍْ٘ٛي ػٍ ٝأٔٗ وحْ غ ٍ١لحوٌ ػٍٝ
يٌهٕ٘ ِٓٚ ،ح فطف ٘١ىغٍ ذحذح آنٍ ٌٍٓإجي ض ّٟٓوّٛٞٛع،
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟقى يجضٙح ،أ ٓ٠أنٟؼٙح ًٌجضٙح وّٕٙؽٌ ،طٛرف ذًٌه
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ْإجي ٘ ٛج٢نٍ ِٟحف ٌٍركع جٌفٍٓف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ
ضطرؼح ألغٛجٌ ً٘ج جٌّٕٙؽ ِٓ ِٕطٍك جٌمحػىز جألْحْ١س " جٌؼٛوز ئٌ ٝجالٖ١حء
يجضٙح " ،أٞحفٙح ٘١ىغٍ وٓإجي آنٍ ٠ؿىٌ جٌركع فٚ ٗ١ػٕٗ ٚػٓ أٌ١حش
جْطهىجِحضٗ لرً وً ْإجي ِٓ ٖأٔٗ ٠م. َٛ
٘١ىغٍ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجًٌ ٞجْطم ٝضٌٛٛجضٗ ٚأّْ ضفى ٍٖ١ػٓ أْطحيٖ
ٍْ٘ٛي نٍؼ ػٓ جٌّطٓ جٌ ٌٍْٟٛٙال ٌغح٠س أنٍ ٞئال ٌغح٠س ضطٍٖ٠ٛ
ٚضك ٍٖ٠ٛذّح ٓ٠طىػ ٟجٌطٛؾٗ جٌؿى٠ى ،ضؼى٠ال ٛ٠جفك أٍْٛذٗ ف ٟجٌطفى ٍ١ذكػح
ػٓ جٌى١ف١س جٌطٟ٠ ٟك ٝذٙح جٌفٍٛٓ١ف فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
ئْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّح ٔؼٍُ ٌفظس ضٍضر ١ذاؤِٛى ٍْ٘ٛي ِٕٚظِٛطٗ ٚذّح أْ
٘١ىغٍ لى نٍؼ ػٓ يٌه فأٗ ض ٌٛٛجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضٌٛٛج ؾى٠ىج ِٓ
نالي جٌطكى٠ى جٌؿى٠ى جًٌ ٞأٞفحٖ ػٍ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذؼى أْ أػحو ضؼٍ٠فٙح
ٔفٓٙح ،ف٠ ٛٙؼٛو ئٌ ٝجٌٌٛجء ٠ؼٛو ئٌ ٝجأل ًٚجٌٔٛ١حٌٍٔ ٟىٍّس  ٍٜ٠ٚوّح
ْرك ٚأْ أٍٖٔح أٔٙح ِىٔٛس ِٓ ِمطؼ( ٓ١ظحٍ٘ز ٚػٍُ ) ٚػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ
٘ ٟػٍُ جٌظٛجٍ٘ ِٕ ِٓ ٟ٘ٚظ ٌٛنحٌؾ ٟضّحغً ِٛطٍكحش ػٍُ جٌال٘ٛش
(جٌػٌٛٛ١ؾ١ح) أ ٚػٍُ جٌك١حز (جٌرٌٛٛ١ؾ١ح) ٌىٓ ال ٕ٠رغ ٟأْ ٔفُٙ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػًٍ٘ ٝج جٌٕك ،ٛف١ٙىغٍ ٌُ ٠ف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحإلٖحٌز
ئٌ ٝجٌّٛٞٛع جٌهح٘ ذٙح ،ال ذً ذحٌؼىّ ِٓ يٌه فمى ضطٍق ئٌ ٝجٌّمطؼٓ١

ْحٌف ٟجًٌوٍ ذأٍْٛخ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟق١ع ػحو ئٌ ٝجٌّٛطٍك( ٓ١فِٕٛ١حْ )
ٌٛ(ٚغ )ِٛف ٟذىج٠حض ٛ٘ٚ ُٙفك ٜٛجٌطفى ٍ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾِ ٛ٘ٚ ،ٟح ٠ؼىّ
جٌؿ حٔد جٌططر١م ٟف ٟجٌٍّٗٚع جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌ١ٙىغٍٚ ٞجإلْمح٠
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟػٍ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟقى يجضٙح .
فمى ٔظٍ ئٌ ٝجٌف ٓ١ِٕٛ١أ ٚجٌظحٍ٘ز ػٍ ٝأٔٙح جٌطؿٍ ٟأ ٚجٌظ ٌٛٙجٔطاللح ِٓ
جالٖطمحق جٌفؼٍ ٟجٌٔٛ١حِٔ ٛ٘ٚ ٟح ٠إو ٞجٌّؼٕ ٝجًٌ ٞضِ ٛ٘( ٌٖٛٛح ٘ ٛفٟ
ٞٚف جٌٕٙحٌ) ِ ٛ٘ٚح أٖحٌ ئٌ ٗ١جٌٔٛ١حْ ػٍ ٝأٔٗ ِىحفة ٌّح ٘ ٛوحتٓ أٚ
ِٛؾٛوِ ٛ٘ٚ ،ح ضإو ٗ٠جٌٍفظس جٌؿًٌ(فح)( ) PHAجٌط ٟضٗ ٍ١ئٌ ٝجًٌ٠ ٞظٍٙ
يجضٗ ذًجضٗ .
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ٚػًٍ٘ ٝج جألْحِ ١٘ ٍٜ٠ىغٍ أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضؼٕ »: ٟوٗف جٌٛؾٛو
أ ٚأٍْٛخ ٚؾٛو جٌّٛؾٛو ; أ ٞأٔٙح يٌه جٌّٕٙؽ جًٌ٠ ٞؿؼٍٕح ٍِٔ ٜح ٠ىْٛ
ِكؿٛذح٠ٚ ،ؼًّ ػٍ ٝوٗفٗ ٚجْطهٍجؾٗ ِٓ نفحتٗ ،أ ٞؾؼٍٗ ال
ِطكؿرح «.74
أِح ػٓ ٌفظس ٌٛؾ١ح ف ٟٙضؼٛو ئٌ ٝجٌىٍّس جٌٔٛ١حٔ١س(ٌٛغ ،)ِٛوّح ْرك
جإلٖحٌز ئٌ ٝيٌه فمى أ١٘ ٌٗٚىغٍ ػٍ ٝنالف جٌطأ٠ٚالش جٌٓحذمس ػٕٗ
ذحػطرحٌٖ فىٍج أ ٚػمال أ ٚقىّح ،ػٍ ٝأٔٗ (جٌىٍّس) أ(ٚجٌىالَ) ٚجٌىٍّس
ِ٘ »ٟح ضطىٗف ِٓ نالٌٙح جألٖ١حء  ٚضظ ٟ٘ٚ ،75« ٍٙئٖحٌز ضطر١م١س
أنٌٍ ٜالْطؼّحالش ٚجالْطهىجِحش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س وجتّح فٟ
ئ٠حٌ جٌركع ف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ٠ٍ٠ ٝمس جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء يجضٙح ،أٓ٠
ؾؼً ِٓ جٌٍٛغٚ ِٛظ١فس وٗف١سً٘ٚ ،ج جٌطٛؾٗ وجتّح ٛ٠د ف ٟلٛى٠س ػٍٝ
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جٌّمحِ جٌ١ٙىغٍ ٞف ٟفؼً جٌمٍجءز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٛ٘ٚ
وٌخ أنٍ ْٚر ِٓ ً١ذ ٓ١ػى٠ى جٌٓرً جٌط ٟضطٛؾٗ ٔك ٛف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
ِٓ نالي ئنٟحػٙح ذحػطرحٌ٘ح ٘ ٟجألنٍِٛٞٛ ٜػح ًٌجضٙح ،وٙٔٛح جٌّٕٙؽ
جًٌ٠ ٞطُ ِٓ نالٌٗ ٚرٍ أغٛجٌ جٌّٛٞٛػحش جٌط ٟضٛد وٍٙح ف ٟلحٌد
أٚقى ٠ؼىّ جٌطّحغً جٌطٕظ ٍٞ١جٌ١ٙىغٍِ ٞغ جٌّّحٌْس جٌفٍٓف١س ػٍٝ
جٌطٍ٠مس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س .
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذًٙج جٌّٕطك أ ٚذحٌّٕطك جٌ١ٙىغٍٍٞ ٞخ ِٓ جٌؼر ٌٛضٕمً
جٌٕظٍ ِّح ٘ ٛػٍ ٗ١ئٌِ ٝح ٠ؿد أْ ٠ى ْٛػٍٚ ،ٗ١ضهٛ١ٛح ذحٌٕظٍ ئٌٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٛٞٛع ِٕٙ ١ٍٓ٠ؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌٟٛء ػٍٙ١حٕ١ٌ ،مٍٙح
ِٓ ِٛحف جٌّٛطٍكحش جٌّٗحٌ ئٌٙ١ح ػٍ ٝجػطرحٌ جٌّٛٞٛػحش جٌهحٚس
ذٙح ئٌِٛ ٝحف قمٛي جٌركع جٌّٕظ ٌٛئٌ ِٓ ٗ١جٌىجنً ِٓ نالي جٌٌٛٛؼ
ٚجٌغ ٘ٛوجنً جٌكمحتك جٌٛظ١ف١س جٌّإوجش ٚجٌؼر ٌٛئٌٕ٘ ٝحن ق١ع ٠مرغ
جٌّمٛٛو ذ ٓ١غٕح٠ح ًٖ٘ جٌىٍّحش جٌط ٟضإو ًٖ٘ ٞجٌطؼىوجش جٌمٍجت١س جٌطٟ
٠أنً٘ح وً ػٍِ ٝمحْٗ .
ِٓ ٕ٘ح ٚػٍ ٝجػطرحٌ جإلذكحٌ وجنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحػطرحٌ٘ح أوجز ِٓ ؾٙس
ِٛٞٛٚػح ِٓ ؾٙس أنٍ١٘ ٌُْ ،ٜىغٍ جٌّالِف جٌى١ف١س جٌط ٟضإوًٖ٘ ٞ
جٌّّٙس ٚجٌط٠ ٟطُٓ ذٙح جٌفٍٛٓ١ف جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟوىٕٔٛ١س ضف ُٙيجضٙح جٔطاللح
ِٓ يجضٙح ػٍ ٝأٔٙح  ّٓٞوجتٍز جٌٛؾٛو ف – ٟجٌؼحٌُ .
ًٖ٘ جالٌطفحضس جٌ١ٙىغ٠ٍ١س جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ف ٟقى يجضٙح ٟ٘
ػٕ١س ضؼرٍ ػٓ أٚحٌس جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١سٚ ،ضؼىّ ذكك
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘١ىغٍ ٚضٛؾ ٗٙئٌ ٝضطر١ك ِح ٔظٍ ئٌ ٗ١ػٍ ٝجػطرحٌ جٌمط١ؼس
جٌط ٟأقىغٙح ِغ أْطحيٖ ٍْ٘ٛي ،ق١ع غحٌ ٞى ِح جْطمحٖ ِٓ أْطحيٖ جٔطاللح

ِّح ضؼٍّٗ ػٕٗ فمى أنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٓ ٍْ٘ٛي ٌىٕٗ ػحو ٌٕ١مكٙح
ٟ٠ٚؼٙح ٘ ٟجألنٍ ٜوغٍ٘١ح ِٓ جٌّٛٞٛػحش ل١ى جٌىٌجْس ٚجٌطّكٙ١
ٌٓ١طؼ١ى ِح ضغحفٍص ػٕٗ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛيٌُ٠ٚ ،ع جألٔطٌٛٛؾ١ح فٟ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ػٍ ٝجػطرحٌ أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌُ ضطؿحِ َٚح وحٔص ضٛرٛ
ئٌ ٝضؿحٚ َٖٚضٕحْص ْإجي جٌٛؾٛو وغٍ٘١ح ِٓ جٌّ١طحف٠ُ١م١حش جٌٓحذمس ػٕٙح
ٚظٍص ٖى٠ىز جالٌضرح ٠ذحًٌجض١س ٚجٌى٠ىحٌض١س ػٍٚ ٝؾٗ جٌه،٘ٛٛ
ففٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛي أٚركص ذّػحذس فٍٓفس جًٌجش ذّؼٕ ٝؾى٠ى فمى ذىٜ
ٌٍْٛٙي أْ جٌؼاللس ذ ٓ١أفؼحي جٌفىٍ ِٛٞٛٚػحضٗ ػاللس لٛى٠س ضٓطىػٟ
وّٛىٌ يجضح لحوٌز أْ ضٕؼىّ ػٍٔ ٝفٓٙح ٚضفىٍ فٙ١ح وأٔح ٚذحٌطحٌ ٟضٛرف "
أٔح أفىٍ " أْحْح ٌىً جٌؼٍّ١حشٚ ،وً ِح وحْ ٗ٠غً ٍْ٘ٛي ِ٘ٓ ٛأٌس
جٌطأْْٚ ّ١إجٌٗ جألْحْ ٛ٘ ٟو١ف١س جالٔطمحي ِٓ جٌ ٌٞٛٛئٌ ٝجٌطٍٕٔٓىٔطحٌٟ
 ٛ٘ٚ ،ػٍِ ٝح ٠رى ٚأْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌغُ ئٍٚجٌ٘ح ػٍ ٝجٌمٛى٠سٌٚ ،غُ
أٔٙح لحِص ٞى وً ُٔػس ْ١ىٌٛٛؾ١س ٌُ ،ضهٍؼ ػٓ فٍٓفحش جٌىٛؾ١ط. ٛ
جٌظحٍ٘ أْ ِغحوٌز أٌ ٜجٌىٛؾ١ط ٛال ضٓطىػ ٟجٌهٍٚؼ ػٓ جًٌجش ٚجٌٛػٟ
ٌطٙطُ ذحٌؿُٓ ٚجٌغٚ ٍ١جٌطحٌ٠م ٚضٟغ جًٌجش أْحْح ،ال ذً جٌى١ف١س جٌط٠ ٟطكىو
ذٙح جٌّٛؾٛو ،ػٍ ٝنالف يٌه قحٚي ٘١ىغٍ أْ ٠ؿ١د ػٍ ًٖ٘ ٝجألْثٍس
ٌٗ١ك» ٠ٍ٠مٗ ٔك ٛفىٍ ٠ؼ١ى جٌٕظٍ ف ٟجٌفىٍ « .76
جٔطٍك ٘١ىغٍ ِٓ ْإجي جٌفىٍ يجضٗٚ ،ذىأ ذحٌطٓحؤي ػّح ٔؼٕ ٗ١ػٕىِح ٔطكىظ
ػٓ لٛجٔ ٓ١جٌفىٍ ِٚرحوتٗ ٌ١ىٗف أْ» جٌفىٍ ٠هٟغ ف ٟفؼحٌ١حضٗ ٌمٛجٔٓ١
ضٟرطٗ ،جٌفىٍ ِٛٞٛع ًٖ٘ جٌمٛجٔ ٓ١ذحػطرحٌٖ ٌٛٚز أْحْ١س ًٌٙج
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جٌفىٍ « ٚ ،77ػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ ٠رٌٍ ٘١ىغٍ ئػحوز جٌٕظٍ ف ٟجٌّٕٙؽ جًٌٞ
ْطٍٖ ٌىٌجْس ٚفك ٙوً ِٛؾٛو ٌٕ١مٍد ػٍ ٝيجضٗ  ٚوأٔٗ جْطرطحْ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟػحوش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌطؼرٍ ػٓ ِح ذىجنٍٙح١ٌ ،ؼٍك يجضٙح
ٌطؼى ِٓ ؾى٠ى ئٌ ٝجٌٌٛجء ئٌ ٝجٌرىج٠حش جإلغٍ٠م١سِ ٛ٘ٚ ،ح ػٛؤح ػٍٗ١
٘١ىغٍ ف ٟوً ِرحقػحضٗ ٌطؿح َٚوً جإلغفحالش ٚضم ٟٛجٌكمحتك ػٍ ٝجػطرحٌ
أْ جٌٍغس جإلغٍ٠م١س ِٕ٘ ٟرص جٌطفى ٍ١جألٚ ،ً١ٚال ّ٠ىٓ أْ ٔف ُٙقم١مس ِح
ئال ذحٌٍؾٛع ئٌٙ١حْ ،ؼ١ح ٌرؼع جٌطٍجظ جإلغٍ٠مٚ ،ٟجًٌ٘حخ ذؼ١ىج أوػٍ ِٓ
يٌه ذغ١س جٌطٍّهً٘ ،ج جٌٕٛع ِٓ جٌطفى ٍ١ػٕى ٘١ىغٍ ٘ ٛذّػحذس جالٌضّحء فٟ
أقٟحْ ضحٌ٠م جٌفٍٓفس ذٚٛفٙح أفال١ٔٛ٠س ِٓ ،أؾً ضمٍ٠رٗ ِٓ ٌغطٕحٚ ،ال
٠ؿد أْ ٔف ُٙفؼً جٌطٍّه ِؿٍو ػٍّ١س ئق١حء فم ١ذً ٘ ٛجٌطكٍن فٟ
فٟحءجش ِ١ٟثس ،ذغ١س ضٍّه " ٔٓ١حْ جٌٛؾٛو " وّح أٔٗ ال ٛ٠ق ٟذحٌٙىَ ال
ذً ػٛوز ٌٚؾٛػح ِٓ أؾً نٍهٍس جٌىٍّحشٚ ،جٌط ٟضىّٓ ف٠ٍ٠ ٟمس جالٖطمحق
ِ ٛ٘ٚح ٠ؼرٍ ػٓ " نطٛز ئٌ ٝجٌٌٛجء " ٔك٠ٍ٠ ٛك جٌفىٍ  ٛ٘ٚئٖحٌز ئٌٝ
جٌى١ف١س جٌط ٟجػطّى٘ح ٘١ىغٍ ٚأٍْٛخ جٌطؼحًِ ِغ جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟفٟ
قى يجضٗ ،ضكص ٖؼحٌ» ٌٌٍ ّ١فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح أْ ضٓطؼحو ئال ذٕكٛ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٟ٘ٚ،78 «ٟ

وػٛز

٠ٍٚكس

ٔكٛ

فكٙ

جألٛٚي

جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٚجْطٗىحي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٓ ق١ع ٍ٘ٞ ٟخ ِؼحٌؿس ال
ّ٠ىٓ أْ ٕٔٓرٙح ئٌ ٝؾّٕ " ٚؾٙس ٔظٍ " ٚال ئٌ ٝجضؿحٖ فٍٓفِ ٟؼٚ ٓ١ال
ضطٕحٚي ذكٓد جألٌفحظ جٌٍّورس جٌىجٌس ػٍ ٝػٍُ ِح ،ػٍ ٝأٔٙح ػٍُ ذحٌظحٍ٘ز،
ٚلى وحْ يٌه ذى٠ح ؾٙحٌج ف ٟجٌفمٍز جٌٓحذؼس ِٓ " جٌٛؾٛو ٚجٌُِحْ " ،ق١ع
٠طكىظ ٘١ىغٍ ػٓ ِف َٛٙجذطىجت ٟذىتٛ٠ ٟق ٟذحٌٓرك ٚجالفططحـ
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ٚجالْطىٗحف وِ ٗٔٛفِٛٙح ِٕٙؿ١ح ال جٌّمٛٛو ِٕٗ ِح ٠هط ٙذٗ ِٓ جألٌِٛ
ٚجٌّٛٞٛػحش ٚئّٔح وطٍ٠مس ٚوّٕٙؽ ّ٘ٗ " جٌى١ف " ;أ ٞو١ف ٠طكمك ً٘ج
جٌّف َٛٙجالذطىجتٔ ٍ١ْ ٛ٘ٚ ٟك ٛجالْطٍوجو جٌفٍٓفٌٍ ٟمٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ. ٟ
ئْ وً ً٘ج ٛ٠قٌٕ ٝح أْ ِٓحٌ جٌطفى ٍ١جٌ١ٙىغٍٕ٠ ٞطٍك ِٓ ِٓحءٌس جٌّٕٙؽ
أٍٖ ٞـ ٚضفٓٚ ٍ١ضأ ً٠ٚالُْ " جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح " ِٛٚجٍٚس ًٖ٘
جٌّٓحءٌس»  ٍ١ٗ٠ػٍ ٝأْ ًٌٙج جالُْ ِؼٕ٠ٌٛٚ ٝحٚ ،ئْ وحْ ٍِورح ِٓ
قى ٓ٠ف٠ ٛٙؼٕ ٝجألٍِ ٔفٓٗ «  ، 79ئٔٗ لٛي ف ٟجٌظحٍ٘جش ٚضر١حٔٙح ،ئْ ً٘ج
جًٌ ٞض ًٚٛئٌ١٘ ٗ١ىغٍ ٠مط ٟٟضكم١مح فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح أ ٞضؼٕ١١ح ٌٍظحٍ٘جش
جٌطِ ٟ٘ ٟؼطٌٍ ٝر١حْ .
ئْ جٌظحٍ٘ز ذحػطرحٌ٘ح ِؼطٌٍ ٝر١حْ ِح٘ ٟئال جٌٛؾٛو ذؼٚ ،ٕٗ١ػًٍ٘ ٝج
جألْحِ  ٠حذك ٘١ىغٍ ذ ٓ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚجألٔطٌٛٛؾ١ح ٚؾؼً ًٖ٘
جٌّطحذمس ػٕٛجٔح ٌٍّٗٚػٗ» ئْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍ٘ٞ ٟخ جإللرحي ػٍٝ
جألٔطٌٛٛؾ١حٚ ،جٌطؼ ٓ١١جٌٍٗػٌ ٟغٍٙٞح ،فحألٔطٌٛٛؾ١ح ٌٓ١ص ِّىٕس ئال ذّح
٘ ٟفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ئْ ِح ٍ٠لرٗ جٌّف َٛٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾٌٍ ٟظحٍ٘ز ِٓ ق١ع
ِ٘ ٛح ٠ظ ٍٙذٕفٓٗ ٘ٚ ٛؾٛو جٌّٛؾٛوِ ،ؼٕحٖ ،ضك٠ٛالضٗ ِٗٚطمحضٗ ،فأٗ
٘حٕ٘ح ال ٠طؼٍك جألٍِ ذأ ٞظ ٌٛٙجضفكٚ ،ذحأللً ذٟٗء وحٌطظحٍ٘ ئْ ٚؾٛو
جٌّٛؾٛو ال ّ٠ىٓ ذا٠الق أْ ٠ى١ٖ ْٛثح ٠طهف ٝنٍفٗ ٖٟء أنٍ ٌ ٌٗ ّ١أْ
٠ظ.80« ٍٙ
فطؼ ٓ١١جٌظحٍ٘جش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س لى ٠طهً ٌٛٚض ،ٓ١أٌٙٚح أْ ٌٕ٘ ّ١حن
ٖٟء نٍفٙحٚ ِٓٚ ،ؾٗ أنٍ لى ضطٛجٌٚ ٜضطكؿد ً٘ج ٌغُ أْ جٌطٛجٌٞ
ٚجالٔكؿحخ ٠رى١ٖ ٚثح ِٕحلٟح ٌٍظحٍ٘ز وّفٚ ،َٛٙػًٍ٘ ٝج جالػطرحٌ فاْ
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جٌٛؾٛو و ٗٔٛئِىحٔ١س فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ٠ؿّغ ذٍ٠ ٓ١ف ،ٓ١جٌظ ِٓ ٌٛٙؾٙس
وٗىً أ ٚوٌٛٛز ضؼر٠ٍ١س ٚجٞكس ٌّف َٛٙجٌظحٍ٘ز ِٓٚ ،ؾٙس غحٔ١س
جالٔكؿحخ ٚجٌطٛجٌ ٞأِ ٞح ٠كًّ ٍٖ ٠جٌظٚ ٌٛٙجالٔىٗحف ٚجإلذحٔسِٚ ،ح
٠كًّ ٍٖ ٠جالٔٓكحخ ٚجٌطٛجٌٚ ٞجالٔكؿحخِ ٛ٘ٚ ،ح جْطىػ١٘ ٝىغٍ
ٍ٘ٚذح ٚضؿٕرح ٌٍٛلٛع ف ٟجٌّػحٌ١حش ٚجٌطأ٠ٚالش جٌرى١ٙ٠س جٌّأٌٛفس ٟ٘ٚ ،قحؾس
ِٕٙؿ١س فٔ ٟفّ ٘١ىغٍ ػطف ػٍ ٝئغٍ٘ح جٌٛؾٛو ػٍ ٝجٌظحٍ٘زٛ٘ٚ ،
ٍٖـ ٌٍظحٍ٘جش ذٕك ٛأ ٍٟٚقىْ ٟذؼ١ىج ػٓ وً ضأًِ» ئْ ًٖ٘ جٌكىْ١س
جٌك٠ٌٟٛس جٌط ٟضم َٛف ٟأ ًٚوً ِٕٙؽ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟئّٔح ٘ ٟػٓ١
جألٚحٌس جٌط ٟفِ ٟف َٛٙجالِىحْ ; أ ٠ٍٖ ٞضكٍ ٍ٠جٌٛؾٛو ِٓ جٌّأغٌٛجش
ٚجٌطأ٠ٚالش جٌؿحٌ٠س ِٓ أؾً ٌفغ ِمِٛحضٗ جٌظ٠ٌٛٙس ئٌٌ ٝضرس ػٍّ١س
ٚٚف١س « .81
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذًٙج جٌّٕطك ٘ ٟجٌفمٗ ذٛؾٛو جٌّٛؾٛو – جألٔطٌٛٛؾ١ح فٟٙ
ِٕظِٛس جألٖىحي جٌهحٚس ذطٕحٚ ٌٗٚجٌٛلٛف ػٍ ٝقم١مس ظٟ٘ٚ ،ٌٖٛٙ
جٌهٍف١س جٌفٍٓف١س ٌألٔطٌٛٛؾ١ح جألْحْ١س ٌّٚكٌ٘ٛح جٌىجَج ّ١ٌ ٓ٠فكٓد ذً
٘ ٟجٌطّ١ٙى جٌفؼٌٍٙ ٟح ذحػطرحٌ٘ح ضكٍ١ٍ١س وٍ١س ٌٍٛؾٛو .
 ِٓٚؾٙس أنٍٚ ٜوجتّح ف ٟن ُٟجْطٗىحي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚف ٟجٌّمطغ
جٌػحٔ ِٓ ٟجٌفمٍز جٌٓحذؼس ِٓ " جٌٛؾٛو ٚجٌُِحْ "ٚ ،جًٌ ٞن١٘ ٗٛٛىغٍ
ٌّف َٛٙجٌٍٛغ ِٛق١ع ٌؾغ ف ٟضكٌٍٍ ٍٗ١ىالٌس جألْحْ١س ئٌ ٝجإلغٍ٠ك ٚجٌطٟ
ضٛجٌش ذفؼً جٌطٍؾّحش ٚجالْطؼّحالش جٌّطؼىوز ; أ ٞوالٌس " جٌمٛي " جًٌٞ
٘ ٛألٍخ ف ٟجٌف ُٙجإلغٍ٠م ٟئٌ ٝجٌر١حْ أٚجإلظٙحٌ ٚجإلذحٔسٚ ،ض ٍ١ٓ١جألٍِ
ٌٍٍؤ٠سً٘ ،ج جٌٍؾٛع ٘ىفٗ ضر١حْ جٌّؼٕ ٝجٌّمٛٛو ذحٌٍٛغ ،ِٛذحػطرحٌٖ
ضطىٌ ِٕٗ ْٛفظس(جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح) ّ١ٌ ،ذّؼٕ ٝجٌؼٍُ جٌّطىجٚي فْ ٟحتٍ
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جٌفٕ ْٛذحػطرحٌٖ جٌؼمً ٚجٌكىُ ،ال ذً ٘ ٛجٌّؼٕ ٝجٌطأ ٍٟ٠ٚجٌّمٛٛو فٟ
جالْطؼّحالش جإلغٍ٠م١س جأل ،ٌٝٚذّح ٘ ٛوٗف ػٓ جٌّٛؾٛوجش .
فهٍٚؼ ٘١ىغٍ ػٓ ًٖ٘ جٌّٕظِٛس جٌّؼٍف١س وحْ ٘ىفٗ ذٕحء ْ١حق ٌّؼم١ٌٛس
ْحذمس ػٍ ٝجٌفىٍ جٌٕظٍ ،ٞأ ٚذؼع فمٗ ٚؾٛو جٌك١حز جٌكىغ١سِ ٛ٘ٚ ،ح ٓ٠طٕى
ئٌ ٗ١ض١٘ ٌٛٛىغٍ ٌّؼٕ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٕ٠ ٟرغ ٟأْ ضف ّٓٞ ُٙأفك
ئغٍ٠م ،ٟجًٌٓ٠ ٞطٍَُ ضكٍ ٍ٠جٌظحٍ٘ز ِٓ جٌف ُٙجٌّ١طحف٠ُ١م ٟجٌكى٠ع
ٚقٍّٙح ئٌٌٛٔ ٝجٔ١س جٌطؿٍ ٟجألٌٍٛ ٌٟٚؾٛو ٚئٌ ٝجٌىالٌس ػٍ ٝجٌظ. ٌٛٙ
ٚفِ ٟؼٕ ٝجٌظحٍ٘ز ٚجٌٍٛغ ِٛجٌّمٌٍ ٓ١ِٛفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ،ذّىٌٌّٙٛح
جإلغٍ٠م ٟأّ٘١س ف ٟئػحوز ضأْ ّ١جٌمٛي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ِٓ ،ٟق١ع ٘ٛ
ضؿٍذس ظ٠ٌٛٙس ِرحٍٖز٠ ،ى ْٛفٙ١ح جٌمٛي ِرٕ١ح ػّح ٠ظٕ٠ٚ ٍٙرٌٍٍٓ ١ؤ٠س
جٌط ٟ٘ ٟجالضٛحي لرً جٌٕظٍ ٞذحٌٛؾٛو ; أ ٞضؿٍذٗ ضؿٍ٠رح قىغ١ح .
ًٖ٘ جٌطأ١ٍ٠ٚس جٌط ٟج٘طُ ذٙح " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ "ِ ٟ٘ ،ك ٌٛجٌّطحذمس
جٌٓحٌفس جًٌوٍ ذ ٓ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚجألٔطٌٛٛؾ١ح ،جٌطٍِ ٟضؼٙح جٌٍؤ٠س وا٠حٌ
ٌإلقح٠س ذحٌٛؾٛوً٘ ،ج جٌط ٌٛٛجٌؿى٠ى ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جًٌٔ ٞمٍٙح واٖىحٌ١س
ئٌِ ٝح ٘ ٛأْرك ِٓ جٌّؼٕ ٝجًٌٌ٘ٛٚ ٞح ٍْ٘ٛيِ ٛ٘ٚ ،ح ٠ؼىّ جٌطكٛي
جٌؿًٌ ٞجٌّؼحوّ ٌكٍوس جٌفىٍ جًٌ٘ٚ ،ٌٍْٟٛٙج ِح ْٕططٍق ئٌ ٗ١فٟ
جٌّركع جٌّٛجٌ ِٓ ٟنالي جْططٍجو جٌطكٛي جًٌٍ٠ ٞأ ػٍ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
وجتّح  ّٓٞجٌٍّٗٚع جٌفٍٓف ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌ١ٙىغٍ ،ٞفى١ف ٌٛٚ
٘١ىغٍ ً٘ج جٌطكٛي ؟ ٚو١ف أٞكص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ْإجال ذؼىِح وحٔص
ذىج٘طح ؟

انًبحث انثاَي
انفيُىييُىنىجيا يٍ انبذاهة ئنى
انسإال

انًبحث انثاَي  :انفيُىييُىنىجيا يٍ انبذاهة ئنى انسإال
ِّح ال ؾىجي فٚ ٗ١ال ٌ٠د أْ جٌؼٍ َٛجإلٔٓحٔ١س لطؼص ٖ٠ٛح ؾى٠ىج ِٓ
جٌطكٛي٠ٚ ،ؼٛو جٌف ًٟف ٗ١ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٌٍْٛٙس ،جٌط ٟوحْ ٌٙح
جٌٓرك ف ٟضكٍٍ٘٠ح ِٓ لٛ١و جٌٍٛجِس جٌّٕٙؿ١س ،جٌط ٟفٍٞطٙح ػٍٙ١ح ٔظٍ٠س
جٌّؼٍفس ،ق١ع وحٔص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٌٍْٛٙس أفمح ِفطٛقح جػط ٝجٌفٍٚس
ًٌٍجش الوطٗحف جٌظٛجٍ٘ ٚجألٖ١حء فٚ ٟؾٛو٘ح جأل ،ً١ٚفىحٔص ذكك ِٕٙؿح
ؾى٠ىج ف ٟجٌركع ػٓ جٌكم١مس فِ ٟؿحي جٌؼٍ َٛجإلٔٓحٔ١سِٚ ،ح ٕ٠طرك ػٍٝ
جٌؼٍ َٛجإلٔٓحٔ١س ٕ٠طرك ػٍ ٝجٌفٍٓفس ،فمى وحٔص جٌى٠ىحٌض١س ئقى ٜجٌٍوحتُ
جألْحْ١س ف ٟضؿى٠ى جٌفٍٓفس ٚئق١حتٙح ،فٍغُ ِح ٠أنً ػٍٙ١ح ئال أٔٙح ضؼى
أٌ١ٞس نٛرس ٌرٕحء أّْ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍْ٘ٛي ،فمى وحٔص جٌؼٍ َٛضؼطمى أْ
جٌؼحٌُ ٠ؼى ذىج٘س أ١ٌٚس ٠م١ٕ١س ال ضكطحؼ ئٌ ٝذٍ٘حْ ،ئال أْ ٍْ٘ٛي ٚجًٚ
ضؼّ١ك جٌٓؼ ٟجٌى٠ىحٌض ٟػٍ ٝأْ جٌؼحٌُ ٌٓ ٠ى ْٛذىج٘س ذى١ٙ٠س ذًجضٙحِٓ »،
غ  ٍ١جٌّّىٓ أْ ض ًٖ٘ ٍ١ٛجٌرىج٘س ،جٌرىج٘س جألٚ ٌٝٚجٌّطٍمس «  ،82فحٌرىج٘س
جٌؼٍّ١س ضكطحؼ ئيْ ئٌٔ ٝمى لرٍ ،ٟئي ٠ؿد جألنً ذرىج٘س أػّك وٍ١س ِٓ ذىج٘س
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جٌؼحٌُ ،فال ّ٠ىٓ ػٍ ٝقى ضؼرٍْٛ٘ ٍ١ي جٌطٍٓ ُ١ذٛكس قىُ ِح ،ئيج ٌُ أوٓ
لى جْطم١طٗ ِٓ جٌرىج٘س  ِٓٚجٌطؿحٌخ جٌط ٟضى ْٛفٙ١ح جألٖ١حء قحٍٞز ذًجضٙح
 ٚػًٍ٘ ٝج ٠ؿد ػٍ١ح أْ أضر ٓ١قم١مس أْ ًٖ٘ جألٖ١حء جٌّؼطحز ٘ ٟيجضٙح
ٚ،ػٍ ٝيٌه ؾؼً ٍْ٘ٛي " جألٔح أفىٍ " ْٕىج ٌطأْ ّ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح،
ِٚػٍص ٌى ٗ٠جٌكمً جٌ١مٚ ٟٕ١جٌ ٌٍٟٞٚجًٌ ٞضطأّْ ػٍ ٝئغٍٖ وً فٍٓفس،
ف" جألٔح أفىٍ " ذىج٘س ذى١ٙ٠س ذًجضٙح ذٚٛفٙح يجض١س ِطؼحٌ١سٚ ،ػٍ ٝيٌه ٠ؿد
ضؿح َٚوً ِح ٘ ٛقٓ ٟضؿٍ٠رً٘ٚ ،ٟج جًٌِ ٞػً ٌىٍْٛ٘ ٜي ضؼٍ١مح ال ٠ؼٕٟ
ئغفحي جٌؼحٌُ جٌٛجلؼ ،ٟال ذً ضفؼٚ ٍٗ١ؾؼٍٗ ظحٍ٘ز ِح٘٠ٛس لحذٍس ٌطط. ٍ٠ٛ
ٚػٍٛٞ ٝء ً٘ج جٌطؼٍ١ك جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ،ٟجوطٗف ٍْ٘ٛي " جألٔح
جٌطٍٕٔٓىٔطحًٌ٘ ،" ٟج جألٔح جًٌ ٞأٞك ٝذىج٘س ٠ٌٍٚٞس ٌىً ػٍُ ٠م ٟٕ١وٍ،ٟ
ئال أْ ٍْ٘ٛي ٌُ ً٘٠د ئٌِ ٝح ي٘د ئٌ ٗ١و٠ىحٌش٠ ٌُٚ ،مغ ٞك١س جٌهطأ
جٌى٠ىحٌض ٟجًٌ٠ ٞحذك ذ ٓ١جألٔح جٌٓ١ىٌٛٛؾٚ ٟجألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ،ٟفمى فًٛ
ٍْ٘ٛي ذّٕٙ١حٚ ،ؾؼً جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ٟجٌرىج٘س جٌرى١ٙ٠س جٌٛق١ىْٚٚ ،غ
ِٓ ٌِّ ّٟٗٔٛح أٞحف ٌٗ ِف " َٛٙجٌمٛى٠س "*،83أٌجو ٍْ٘ٛي أْ ٠طؿٗ
ذحٌفٍٓفس ٔك ٛأفك ضغى ٚف ٗ١ػٍّح وٍ١ح ِرٕ ٟػٍ ٝأْحِ ِح ٘ ٞٛؾى٠ى ٠هطٍف
وً جالنطالف ػٓ جٌٗىً جٌى٠ىحٌض ٟجٌطمٍ١ى ،ٞجضهً ِٓ جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌٟ
أْحْح ًٌٙج جٌؼٍُ .
ئْ ػٛوز ٍْ٘ٛي ئٌ ٝو٠ىحٌش ٌُ ضىٓ ِٓ ذحخ جٌمرٛي ٚجالْطكٓحْ ٚال ِٓ
ذحخ جٌؼٛوز ِٓ أؾً جٌٍفٚ ،ٝئّٔح ِػٍص جٌؼٛوز ٌططٍ٘٠ٛح ٚضر ٓ١١ػىَ
*  /83القصدٌة هو مفهو م تلقاه هوسرل من برنتانو و بشكل ؼٌر مباشر من فلسفة العصر الوسٌط المسٌحً ،
حٌث ٌرى هوسرل أن من بٌن الخبرات هناك خبرات معٌنة تتمٌز بؤنها خبرة بموضوع ٌ ،سمٌها ( خبرات
قصدٌة ) من حٌث أنها وعً فهً خبرات ذات عالقة قصدٌة مع ذلك الشًء  ،وٌعد الوعً نقطة عالقة خالصة
للقصدٌة فكل وعً هو وعً بشًء وهو فً عالقة قصدٌة بذلك الشًء  ،إنها العالقة القصدٌة بٌن الوعً
الخالص و الموضوع القصدي
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وفح٠طٙحً٘ ،ج ػٍ ٝأْحِ أْ ٍْ٘ٛي يجضٗ ٠مٍ أٔٗ ٠طفك ِغ و٠ىحٌش ف ٟوػٍ١
ِٓ جٌّٛجٞغٚ ،أوػٍ ٖ١ثح جضفحلح ذّٕٙ١ح ٘ ٛفىٍز أْ» جًٌجش ٠م١ٕ١س ال ضمرً
جٌٗهِٕ ٟ٘ٚ ،طٍك جٌطأْٚ ّ١ذٕحء جٌّؼحٌف جٌٛك١كس «.

84

ٌجـ ٍْ٘ٛي ٠ركع ذ ٓ١غٕح٠ح جٌّ١طحف٠ُ١مح ػٓ أ ًٚغحذص ٠ىٞ ْٛحِٕح ٌم١حَ
ػٍُ وٍ٠ ٟكطحؼ ئٌٔ ٝمطس جٔطالق ٠م١ٕ١س» ٔمطس ذىج٠س ٠ٌٍٚٞس  ٚغ ٍ١لحذٍس
ٌٍٗه « .85
ٚػٍ ٗ١فمى وحْ ٍْ٘ٛي ٙ٠ىف ف ٟجٌركع ػٓ جأل ًٚجٌطأْٟٓ١
ٌؼٍُ» جٌرىج٠حش ٌ ٚفٍٓفس أ ٌٝٚضٕرغ ِٓ ؾٛفٙح وً جٌٕظُ «ٚ ،86ذحٌطحٌ ٟأوٌن
ٌٍٚٞز ِٕٙؽ ؾى٠ى ٠م َٛػٍ ٝأْحِ ضٍٕٔٓىٔطحٌ ،ٟفٍُ ٠ؿى غ ٍ١جٌؼٛوز ئٌٝ
و٠ىحٌش ٚجْطهىجَ ذىج٘س " جألٔح أفىٍ "ِٚ ،غ يٌه ٌُ ٠ىق ٝجٌٛجلغ ٔٙحت١ح
ٚئّٔح أٌجو أْ ْٛ٠غ فِ ٟؿحي جٌطؿٍذس جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١سٚ ،ألٍ أْ» ِّٙس
جٌفٍٓفس ػحِس ٚجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح نحٚس ٟ٘ ،جالٌضمحء ئٌ ٝػحٌُ جٌّٛؾٛوجش
يجضٙح إلوٌجن جٌكمحتك جٌىٍ١س جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س « ٚ ، 87ؾؼً جٌٛػِ ٟم١حْح ٌفُٙ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚأْحْح ضرىأ ِٕٗ وً ِؼٍفس ٠م١ٕ١س .
ئيْ ٍْ٘ٛي أٚرف ذٛىو جٌطأٌْ ّ١ؼٍُ وٍٚ ٟحٌَ ٚول١ك٠ ،طٛؾٗ ٔكٛ
جٌطهٍ ِٓ ٙوً قىُ ْحذك ٚوً ٌأٚ ٞوً جػطمحوً٘ٚ ،ج ٘ ٛجٌّؼٕٝ
جٌّٕٙؿٌ ٟفىٍز جٌطؼٍ١ك جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجًٌ٠ ٞكٔ ً١ظٍ جٌٛػًٌ ٟجضٗ ،فىً
ضأْ ّ١فٌ ٟأ ٗ٠غِ ٍ١ىطًّ ئيج ٌُ ٠طهً جٌطؼٍ١ك جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟف ٟجْطؼحوز
جٌّ١طحف٠ُ١مح ٚجْطثٕحف جٌطفى ٍ١فٙ١ح ِٓ ؾى٠ىٚ ،ظٓ أٔٗ جٌضم ٝذحٌفٍٓفس ػحِس
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ٚذحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٕٙؽ ئٌِٛ ٝحف جٌؼٍُ جٌرى ،ٟٙ٠نحٚس ػٕىِح جْطهىَ
جٌطؼٍ١ك جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟوطمٕ١س ٌٍٕمى ٚجالْطثٕحف .
ئيْ ٍْ٘ٛي ٌُ ٠مطغ جٌٍٛس ذى٠ىحٌش ٚذفٍٓفحش جًٌجش جٌٓحذمس ػٕٗ،
فمى» ذمٍْٛ٘ ٟي ضكص ظً جٌٗؿٍز جٌى٠ىحٌض١س جٌط ٟأػحو أغٛحٔٙح ئٌٝ
ِالِٓس جٌٍج٘ٓ جٌّؼ ٟٗ١و ْٚأْ ٠مطؼٙح ػٓ أٍٙٚح جٌّ١طحف٠ُ١مٕ٘ 88« ٟح
جالْطثٕحف جٌِ ٌٍْٟٛٙح ٘ ٛئال جْطىػحء ٌٍٍّٗٚع جٌى٠ىحٌض١ٌٍّ ٚ ٟطحف٠ُ١مح
 ،ؤّٚح ضؿحَ٘ٚح فىحْ ٍِٗٚػٗ ٍِٗٚع جٌفٍٓفس جٌمحتّس ػٍ ٝجٌرى١ٙ٠حش .
فِ ٟمحذً يٌه ْؼ١٘ ٝىغٍ ئٌ ٝضٛؾ ٗ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚؾٙس أنٍ ٜغٍ١
ضٍه جٌط ٟوػ ٝئٌٙ١ح ٍْ٘ٛيٌٚ ،ىٓ وجتّح ضكص ٌٛجء جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
فّح ٘ ٛجٌؿى٠ى جًٌ ٞأٞحفٗ ٘١ىغٍ ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ؟ ِح ِ٘ٛ ٛلفٗ ضؿحٖ
جٌركع ػٓ أ ًٚغحذص ذىٌّٕ ٟٙ٠طٍك جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ؟
ٌمى ْرك ٚأْ أٍٖٔح أْ ٘١ىغٍ ضٛؾٗ ذحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٓ جٌرىج٘س ئٌ ٝجٌٓإجي
ْ ،إجي جٌٛؾٛوٚ ،ؾٙس أٔطٌٛٛؾ١س فّٓ فٍٓفس ضم َٛػٍٚٚ ٝف جٌّٛؾٛو
ئٌِٕٙ ٝؽ ضأٟ٠ ٍٟ٠ٚغ جٌّح٘١حش لحخ لٚ ،ٓ١ْٛجْطىػ ٝئِىحٔ١حش جٌٛؾٛو،
ق١ع ٕ٠ىٍ ٘١ىغٍ لىٌز جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س ػٍ ٝضكم١ك ِمحٚى
ضؿح َٚجٌّ١طحف٠ُ١مح ،وّح أٔٗ ال ّ٠ىٓ ضفٓ ٍ١جٌظٛجٍ٘ ٚئّٔح ٠ؿد فّٙٙح ٚفك
ٚؾٙس ضأ١ٍ٠ٚسٚ ،ػٍ ٗ١فمى ْرك ٘١ىغٍ جٌف ُٙػٍ ٝجٌطفٓ ،ٍ١فمى ٌج٘ٓ ٘١ىغٍ
ػٍ ٝضؿح َٚجٌّ١طحف٠ُ١مح ،ق١ع ٔحو ٜذأّ٘١س ِؿحَٚز جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌٟ
جٌّطٍك ورى١ٙ٠س أ١ٌٚسٌٚ ،ف ٝأْ ٠ى ْٛجٌٛػ ٛ٘ ٟجٌؼحٌُ جٌّؼٚ ٕ١ئّٔح
جٌّٛؾٛو جإلٔٓحٔ ٟجٌٍّم ٝف ٟجٌؼحٌُ ،ال ّ٠ػً ً٘ج جٌطكٛي ئال ضكٛال ذحٌٓإجي
جٌفٍٓف ِٓ ٟجٌّؼٍفس ئٌ ٝجٌٛؾٛو ِٓ ،جٌركع ػٓ ذى١ٙ٠س أ ٚأ ًٚغحذص غٍ١
88
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لحذً ٌٍٗه ِٕطٍك ٌٍؼٍّ١س جٌفٍٓف١س ،ئٌْ ٝإجي جٌٛؾٛو جًٌٌ ٞطحِح ِٓٗ
جٌٕٓ١حْ ٚجإلغفحي ضكص ٠حتٍس جٌّ١طحف٠ُ١مح جٌطمٍ١ى٠سٚ ،جِطىجوج ئٌ ٝو٠ىحٌش
ٍْٛ٘ٚي جًٌ٠ ٌُ ٞمطغ جٌٍٛس ٘ ٛجألنٍٔٚ ،حو ٜذّ١طحف٠ُ١مح ِٓ ِٕظٌٛ
ؾى٠ى ،أْحْٙح جٌٛػٚ ٟجألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ ،ٟفٍْٛٙي فٌ ٟأ١٘ ٞىغٍ» ٌُ
٠ىٓ ػٍ ٝذٕ١س ِٓ أٍِ جٌٛؾٛو – ف – ٟجٌؼحٌُ ،ألٔٗ ٌُ ٕ٠فً ئٌ ٝنحٌؼ
جإلٖىحٌ١س جٌطمٍ١ى٠س ٌٍّ١طحف٠ُ١مح «١ٟ٠ٚ ،89ف» ٌ ّ١جٌؼحٌُ ِح ضطّػٍٗ (جألٔح
أفىٍ جٌهحٌٚ ،)ٙئّٔح ِ٘ٛ ٛؾٛو ال ٕ٠ف ًٛػٓ ْإجي ( ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو
) « .90
ف مى ٌف١٘ ٝىغٍ جٌطٕحٚالش جٌٞٛؼ١س جٌؼٍّ١س ٌطكى٠ى ِؼٕ ٝجٌٛؾٛوٚ ،قطٝ
جْطهىجَ جٌّح٘١حشًٌٌ ،ه فحٌٛؾٛو ٌٓ ٠ىِٛٞٛ ْٛػح ٌؼٍُ ٚحٌَ ٚول١ك ِح
وجَ ً٘ج جٌؼٍُ ٌُ ٠ىٌن ذؼى جالنطالف جألٔطٌٛٛؾ ٟذ ٓ١جٌّٛؾى ٚجٌٛؾٛو ٌُٚ
٠مٍ ذؼى ذحألٔطٌٛٛؾ١ح ػٍّح ٌٍٛؾٛو .
ٌمى ٌُْ ٘١ىغٍ ذًٌه ن ١جٌٓٚ ٍ١جٌىٌخ جٌّٕحْد الْطًوحٌ جٌٛؾٛو ،ذؼىِح
أٖحٌ ئٌ ٝجٌّ١طحف٠ُ١مح ػٍ ٝأٔٙح ضٕحْص ْإجي جٌٛؾٛو ٌٚج٘ٓ ػٍِ ٝؿحَٚضٙح.
ٚألؾً ً٘ج ١٘ ٍٜ٠ىغٍ أٔٗ» ٕ٠رغِ ٟؿحَٚز ً٘ج جٌّٕ ِٓ ١جٌطفى ٍ١جًٌٞ
٠م َٛػٍ ٝفىٍ ٔٓ١حْ جٌٛؾٛوٚ ،جًٌ ٞآي ذحٌؼ ٍٛئٌ ٝجٌطكٍن وجنً وجتٍز
جٌؼىِ١س « .91
ٌ مى ٍْ١٘ ١ىغٍ جٌٟٛء ػٍ ٝؤٕٛ١س جٌٛؾٛو ،ذحػطرحٌٖ ظحٍ٘ز ِٛؾٛوز
٠كطحؼ ئٌ ٝجٌىٗف ػٓ ق ،ٌٖٟٛذىي أْ ٠رم ٝأْ ٍ١يجض١س ِطؼحٌ١س ٌٙح ٍْطس
جٌٍّوُ٠س ٚجٌى ٌٚجٌفحػً ف ٟجوطٗحف جألٖ١حء ،فمى ٌأ ٜف ٟجٌؼحٌُ» جٌ١ْٛ
89
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جٌكٌٍٛ ٞٛ١ؾٛو جإلٔٓحٔ ٟجٌطحٌ٠ه ٟف – ٟجٌؼحٌُ  ٚ...أْ جٌٛؾٛو جٌٓؿٓ١
جٌّكؿٛخ ٚجٌّٕٓ ،ٟوحْ ٘١ىغٍ ٠أًِ ف ٟئ٠الق ٍْجقٗ «. 92
وً يٌه وحْ ٌكحؾس فٔ ٟفّ ٘١ىغٍ ،جٌكحؾس جٌٍّكس ف ٟضم ٝ٠ٛجٌؼمً
جٌغٍذ ٟجٌّطٍّوُ قٛي يجضٗ ،ؾؼٍٗ ٕ٠مً ٍِوُ جال٘طّحَ ِٓ جًٌجش جٌّطؼحٌ١س
أ ٚجٌٛػ ٟجإلٔٓحٔ ٟف ٟػاللطٗ ذحٌؼحٌُ ،فًٙج جٌط ٌٛٛجٌ١ٙىغٍ ٛ٘ ٞضكٛي
ِٓ أ ذٓطٌّٛٛؾ١ح جٌطأ ً٠ٚئٌ ٝأٔطٌٛٛؾ١ح جٌفٚ ،ُٙلى جػط١٘ ٝىغٍ ٌٍّٕٙؽ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾِ ٟف َٛٙجٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙمح جألٔطٌٛٛؾ١س .
ً٘ج جٌف ُٙجٌ١ٙىغٍ ٞذّح ٘ ٛفٌٍٛ ُٙؾٛو٠ ،طؿح َٚجٌ١ٛغس جٌ١ٌٍْٛٙس ; أٞ
لٛى٠س جٌٛػ ٟئٌ ٝلٛى٠س جٌٛؾٛو جإلٔٓحٔ ،ٟق١ع ٠فطف جٌّؿحي ٌٍظٛجٍ٘ ذأْ
ضطؿٍ ٝذًجض ٙح ذؼ١ىج ػٓ جألٔح جٌّطؼحٌ١س ،فحٌف ُٙجٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙم ٟػٕى ٘١ىغٍ ٘ٛ
جًٌ٠ ٞىٗف جٌٛؾٛو ِٓ ق١ع ٘ ٛظحٍ٘ز ،ألْ قم١مس جٌٛؾٛو ْحذمس ػٍٝ
جٌٛػٚ ٟجٌّؼٍفس .
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح وّٕٙؽ ٌُ ضؼى ِؿٍو أوجز ئؾٍجت١س وّح فّٙٙح ٍْ٘ٛي ،ئْ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١٠ٛ١ٕ١ٍِٙم١س ذحػطرحٌ٘ح جوطٗحفح ؾى٠ىج جقىغص ٞؿس ٌٚوز
ِٕٙؿ١س وجنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح٠ ٌُ ،ؼى جٌّٛٞٛع ِؿٍو ض ٌٛٛأ ٚقىِ
ٌٍّح٘١حش ،فٚٛف ِٛٞٛع جٌكىِ أٚرف ضأ٠ٚال ٌٍّؼٕ ٝجٌّطكؿد ف ٟوً
ػاللس جٔىٗحف ٚذٍ َٚأٔطٌٛٛؾ ،ٟفحًٌجش ٌُ ضؼى ٘ ٟجٌط ٟضؿٍد جألٖ١حء
ئٌ ٝجٌؼحٌُ ذحػطرحٌ٘ح جٌّؼط ٝأٚضهٍؾٙح ِٓ جٌطكؿد ئٌ ٝجالٔىٗحف ،ذً
جٌؼحٌُ ٘ ٛجًٌ٠ ٞهٍك يٌه جٌٓ١حق .
ِٚغ ً٘ج أٚرف جٌّٕٙؽ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟف ٟئ٠حٌ جألٔطٌٛٛؾ١ح جألْحْ١س
ضأ٠ٚال ٌٍٛؾٛو ،ػٍ ٝنالف ِح ي٘د ئٌٍْٛ٘ ٗ١ي ف ٟأْ جًٌجش جٌّطؼحٌ١س ٌٙح
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أف١ٍٟس ٚأْرم١س وٗف جألٖ١حء ٚئظٙحٌ٘ح ،فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِغ ٘١ىغٍ ضطٍن
جألٖ١حء ضطؿٍٚ ٝضظٚ ٍٙضىٗف ػٓ يجضٙح ،ػٍ ٝأٔٙح ٘ٓ١ٌٚ ٟص غٍ٘١ح ِٚح
٠رمًٌٍ ٝجش ِٓ يٌه ئال جٌٍّجفمس ٚجإلٔٛحش ٚضٍن جٌٟٗء ٠فٛف ػٓ قحٌٗ .
ٌمى ٍْد ٘١ىغٍ جًٌجش أٚحٌس جإلذىجع  ُ٘ٚٚجٌطؼحٌٚ ٟجألْرم١س ػٍ ٝجٌٛؾٛو
ٚجٌؼحٌُ جًٌ ٞوحْ ٌٙح ف ٟجٌطفى ٍ١جٌفٍٓفِ ٟغ فالْفس جٌؼمًٚ ،أٔٛحٌ جٌٍؤ٠س
جإلِرٍ٠م١سٚ ،أٚكحخ جٌطفٓ ٍ١جٌّٛٞٛػ ،ٟجًٌ ٓ٠وحٔٛج ٠ؼطمى ْٚذٍّوُ٠س
جًٌجش ّٛٗ٘ٚج جٌٛؾٛو ػٍ ٝجػطرحٌ أْ جًٌجش ضٓ١طٍ ػٍ ٝجٌؼحٌُٛٓٔٚ ،ج أُٔٙ
قرٓ٘ٛح فْ ٟؿٓ جٌؼمًٌ ،مى نٍغ ٘١ىغٍ ً٘ج جٌطؼحٌٚ ،ٟوٗف أ٘ٚحَ
جٌّ١طحف٠ُ١محٚ ،ؾؼً جًٌجش جٌفٍو٠س ػٍٕٛج فحػال ف ٟضأْ ّ١جٌؼحٌُ ،فٌُ ٛٙ
ٕ٠طُع ِٕٙح ٚفس جٌّٗحٌوس ف ٟضٗى ً١جٌٛؾٛو ٚوٗف قم١مطٗٚ ،جًٌ »ٞقحْ
ٌٗ أْ ٠طىٍُ ذؼى ٛ٠ي ّٚص « .93
ٌمى جػط١٘ ٝىغٍ ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٍِٗٚػ١س جٌّٓحءٌس جألٔطٌٛٛؾ١سٚ ،أٚرف
ْإجٌٙح ْإجي وً جألْثٍس ،جًٌ ٌُ ٞضطّىٓ جٌّ١طحف٠ُ١مح ِٓ ٍ٠قٗ ،ئٔٗ جٌٓإجي
جألْحْْ ،ٟإجي جٌٛؾٛوِ ٛ٘ٚ ،ح ٛ٠ق ٟئٌ ٝقحؾس جألٔطٌٛٛؾ١ح جألْحْ١س
ٌٍفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٌطٍـ أْثٍطٙح جألْحْ١س وأٍْٛخ ٠كًّ جإلِىحٔ١حش جٌهحٚس
ذّٓأٌس جٌٛؾٛوٌٚ ،ىٓ ٌ ّ١ذطمٕ١حش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١سٚ ،ئّٔح
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضأ١ٍ٠ٚس ضٙطُ ذّٓأٌس جٌٛؾٛو ،قط ٝأْ " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ٌُ
٠ىٓ ِّحٌْس أٍ١ٚس ٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ضٍٕٔٓىٔطحٌ١س نحٌٛس ،ال ذً ٕ٠ظٍ ئٌٝ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝأٔٙح أٍْٛخ ٠كٛي جٌّكطؿد ئٌٍِ ٝت ٟلحذً ٌٍٚٛف
ٚجٌطأ ،ً٠ٚأٍْٛخ ٕ٠حْد ِٓأٌس جٌٛؾٛو ٠ؼٓ ِٓ نالٌٗ ٘١ىغٍ ف ٟجألْحِ

 /93ػرى جٌغحٔ ٟذحٌز –جٌ١٠ٕٛ١ٍِٙمح  ٚجٌفٍٓفس – ٔكٍِٚٗ ٛع ػمٍ ٟضإٌِٔٛٗ . ٍٟ٠ٚجش جإلنطالف جٌطرؼس جألٌٝٚ
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جٌّ١طحف٠ُ١مٌٍٛ ٟػ ،ٟػٍ ٝأْحِ أْ جالْطثٕحف جٌ٠ ٌُ ٌٍْٟٛٙىٓ لحوٌج ػٍٝ
ٍ٠ـ ْإجي جٌٛؾٛو ،ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٙح أٍْٛخ ٌّؼحٌٞس فٍٓفس جٌٛػ. ٟ
ئٔٙح ضؿٍذس ضفطٍ ٜجٌٕظٍ فِ ٟهطٍف جٌّفح٘ ِٓ ُ١نحٌؼ جٌّ١طحف٠ُ١مح،
ٚضؿح َٚفىٍز ٌو جٌفىٍ ئٌ ٝجٌٛػٚ ،ٟئٌِ ٝؿّٛع جٌٍّىحش أٚجٌمىٌجش
جٌٓ١ىٌٛٛؾ١س – جٌّٕطم١سٚ ،ئػحوز جٌٕظٍ ف ًٖ٘ ٟجٌّفح٘٠ ُ١فطٍ ٜئػحوز
جٌٕظٍ ف ٟجٌكم١مس.
ٌٚفٍِٚٗ ُٙع جٌّؿحَٚز ػٕى ٘١ىغٍ ،ال ذى ِٓ جٌطفى ٍ١ف ٟجٌٓإجي جًٌٞ
ٍ٠قٗ ٘ٔ ٛفٓٗ قٛي ِف َٛٙجٌفىٍ ،ئي ١٘ ٍٜ٠ىغٍ ػٍ ٝئغٍ يٌه أْ»
جٌفىٍ جٔٛحش ئٌٔ ٝىجء جٌٛؾٛو «  ٟ٘ٚ ،94ئٖحٌز أنٌٍ ٜطكٛي ٘١ىغٍ
ٔكْ ٛإجي جٌٛؾٛو ،ئْ فىٍز جٌّؿحَٚز ِ٘ ٟؿحَفس ٘١ىغٍ٠س ٍِٚجٕ٘س ػٍٝ
ضهط ٝذٕحء فىٍ ػٍ ٝأْحِ ذى ،ٟٙ٠فمى ٔمً ئيْ ٘١ىغٍ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ِٓ
ذكع ف ٟأ ًٚغحذص ٚػٓ ذىج٘س جٌرى١ٙ٠حش ِٓٚ ،جػطرحٌ جألٔح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌٟ
جٌ ،ٌٍْٟٛٙئٌ ٝجْطٗىحي جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚضٛؾٙٙ١ح ٚؾٙس أٔطٌٛٛؾ١سٔ ،ؼُ
ٌمى ضٛؾٗ ذٙح ٔكْ ٛإجي جٌٛؾٛو ،فّٓ ِٕٙؽ ٚٚفٌٍّ ٟح٘١حش ئٌِٕٙ ٝؽ
ٓ٠طك ٍٟجٌٛؾٛو٠ٚ ،فٟف ئغفحالش جٌفىٍ جٌغٍذٚ ٟجٌّ١طحف٠ُ١مح ٌٓإجي
جٌٛؾٛو ،جٔطٍك ئيْ» ِٓ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌّٛؾى ئٌ ٝفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س ضأً٠ٚ
ظٛجٍ٘ جٌفٓ ٚجٌٗؼٍ ٚضكٍ ً١جٌٍغس ٚجٌٕ.95 « ٘ٛٛ

94

/.m. Heidegger-questions 3. ibid .p46
 /95د – علً الحبٌب الفرٌوي -الفن و الحقٌقة مرجع سابق ص 18

انًبحث انثانث
فيُىييُىنىجيا هيذغر في يىاجهة
سإال انًُهج

انًبحث انثانث  :فيُىييُىنىجيا هيذغر في يىاجهة سإال انًُهج
ئْ ِؿٍو جٌكى٠ع ػٓ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٛ٠قٌٕ ٝح ٚذطٍ٠مس أٌ١س جٌكى٠ع ػٓ
٠ٍ٠مس أٚأٍْٛخ أْ ٚرٌٍ ً١ركع ػٓ  ...؟  ٛ٘ٚلٍد جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚفإجو٘ح

جًٌ ٞنٍمص ألؾٍٗٚ ،جٌكى٠ع ػٓ جٌطٍ٠مس أ ٚجألٍْٛخ ٘ ٛضؿٓ١ى ٌفىٍز
جٌّٕٙؽ ٛ٘ٚ ،جٌٓإجي جًٌ ٞأٚوٍص ٌٗ ِّٙس ئقطٟحْ نطحذحش
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح .
ً٘ ِٓٚج جٌّٕطٍك ال ّ٠ىٕٕح جٌكى٠ع ػٓ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حْٛ ،جء ِغ ٘١ىغٍ
أِ ٚغ غْ ِّٓ ٍٖ١رمٚ ٖٛجػٕ ٟذحٌكى٠ع ٍْ٘ٛي ،أ ِّٓ ٚؾحءٚج فّ١ح ذؼى،
ئال  ّٓٞجٌكى٠ع ػٓ ْإجي أػُ ْ٘ ٛإجي جٌّٕٙؽ ،ذحػطرحٌٖ جإل٠حٌ
ٚجٌّّٟحٌ جًٌ ِٓ ٞنالٌٗ ّ٠ىٓ ذؼع ِهطٍف جإلِىحٔحش جٌمٛى٠س ٌّهطٍف
جٌهطحذحش جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س .
١ْ ّٓٞ ٚحق جٌكى٠ع ػٓ فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘١ىغٍ ،ال ٓ٠ؼٕح ئال أْ ٔك ً١ؾً
نطحذحضٗ جٔطاللح ِٓ " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " ،ذحػطرحٌٖ ٔمطس ضكٛي ِٕٚؼطف
ٔك ٛئػحوز ؾىٌٚس ئْ ٚف جٌطؼر ٍ١وً ِح ضٍٚٛص ئٌ ٗ١جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح لرً
يٌه ،ف ٟن ُٟأ ّٓٞ ٚجإلْمح٠حش جٌّٕٙؿ١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ،ئي ٠طٍـ ْإجي
جٌّٕٙؽ ذٌٛٛز أوػٍ ٛٞٚقح ١ٌّٖٛٚس وجنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س
أوػٍ ِٓ غ ٍ٘١ح ،ال ٌّؿٍو جٌٙىَ جٌغ ِٟٕٟ ٍ١ذً ِٓ أؾً جٌرٕحء ٌٍٓـ
جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌكحٌّسًٌٌ ،ه ٍ٠ـ ً٘ج جٌٓإجي ذٌٛٛز ػٕ١فس ٌ ّ١فم ١فٟ
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘١ىغٍ ،ال ذً قط ٝف ٟذحل ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١حش ػٍ ٝجػطرحٌ
أْ جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٘ ٟف ٟقى يجضٙح ِٕٙؿح ِٛٚلف ٌٍفىٍ ،ئال أْ ٘١ىغٍ
ٔ ك ٝػٍ ٝنالف جْطحيٖ ٍْ٘ٛي ِٕكح آنٍ ضّػً ف ٟؾؼً ْإجي جٌّٕٙؽ
ضأْٓ١ح ٌٍؤ٠س أٔطٌٛٛؾ١س ; أ ٞأٔٗ ٌذْ ١إجي جٌّٕٙؽ ذٓإجي ال ٠حٌّح ضٕحْطٗ
وّح ػرٍ ػٓ يٌه ٘١ىغٍ وً جٌفٍٓفحش جٌٓحذمس ،ذّح ف ٟيٌه فٍٓفس ٍْ٘ٛي
آال ْ ٛ٘ٚإجي جٌٛؾٛو .
فّح قم١مس جٌّٕٙؽ جًٌْ ٞؼص جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ئٌ ٝضكم١مٗ ؟

ٌمى ضؼٚ ٓ١ضكىو جٌّٕٙؽ ئيج ْإجال لحتّح ذًجضٗ وجنً جٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح
جألٔط١٠ٛ١ٕ١ٍِ٘ٛم١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ،وٍّوُ٠س ٠ى ٌٚقٌٙٛح وً ضفى ٍ١ػِّٛح ئي
أٚرف جٌّٕٙؽ ٘ ٛجٌفٍٓفس ف ٟقى يجضٙح ،غ ٍ١أْ ٘١ىغٍ ٌُ ٓ٠طمٍ ٍ١٠س
ٍِٓ١ضٗ جٌفىٍ٠س ػٌٍ ٝأٚ ٞجقى ،ذً ظً ٠طٍجٚـ ِؼحٚوج ِٗىالضٗ وْٚ
جألنً ذٍأٙٔ ٞحت ،ٟذ ٓ١ضؿٍذطٗ إلٔٙحء جٌّ١طحف٠ُ١مح ذٗط ٝجٌطٍقٚ ،جٌركع
ف ٟقم١مس جٌٛؾٛو ذأْحٌ١د ػىزِٓ ،طؼّال ف ٟيٌه ٌغس ٌٓ١ص وغٍ٘١ح ذؼ١ىج
ػٓ أٍٙٚح ٚؾًٌ٘ٚح ،جضؿٗ ذحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ٚؾٙس ضأ١ٍ٠ٚس ،ذؼى أْ ٚلف
ػٕى جِىحٔ١س جٌطكٌٍ ِٓ جٌٛػ ٟجًٌجض ِٓٚ ٟجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح جٌطٍٕٔٓىٔطحٌ١س،
وّح أوٌن ٌٍٚٞز جٌطأ ً٠ٚوجنً ِٓأٌس جٌٛؾٛو إلػحوز جٌطٛجَْ جألٔطٌٛٛؾٟ
ذ ٓ١جًٌجش ٚجٌّٛٞٛع .
ِٓ ً٘ج جٌّٕطٍك فمى ٔظٍ ٘١ىغٍ ئٌ ٝجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ػٍ ٝأٔٙح ِٛطٍف
ِٕٙؿ)un concepte de methode ( ٟ
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جٌركع و جنً نطحذحش جٌّٕٙؽ ،جٔطاللح ِٓ جٌمحػىز جألَ جٌؼٛوز ئٌ ٝجألٖ١حء
يجضٙح ،ئيْ ٘ »ٟذكع ف ٟنطحخ جٌّٕٙؽ «. 97
فحٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذًٙج جٌّٕطك جٌ١ٙىغٍ ٟ٘ ٞػٕٛجْ ٌّٕٙؽ جألٔطٌٛٛؾٟ
ذحٌّؼٕ ٝجٌؼٌٍٍّ ٟفٍٓفسٚ ،ػٍ ٗ١ضف ُٙجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ذحٌطكى٠ى ٚػٍٚ ٝؾٗ
ٚك١ف ػٍ ٝأٔٙح» ِٛطٍف ِٕٙؿ« ٟ
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ٌمى نٍؼ ٘١ىغٍ ػٓ جٌّطٓ جٌّ١طحف٠ُ١م١ٞ ٚ ٟك جٌهٕحق ػٍ ٝجِىحٔ١س جٌطفىٍ١
ف ٟجٌٛؾٛو ذحضرحع أٍْٛخ ٚجقى ف ٟجٌطأ ،ً٠ٚئي ٌذ ١ضؼ ٓ١١جٌٛؾٛو ذاِىحٔ١س
/tania pasque- étude sur la phénoménologie de heidegger .ibid . p31
/ Ibid .p 31
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جٌطكٌٍ ِٓ ِ١طحف٠ُ١مح جٌٍغس ،ذؼى أْ ٌُ ٠ؼى جٌٓإجي ػٓ قم١مس جٌٛؾٛو فٟ
قحؾس ئٌ ٝوٌ٘ ً١حو »،فمى ٠كطؿد جٌٛؾٛو ف ٟجٌىالَ جٌّطىجٚي أ ٚجٌّإٌل فٟ
جٌّط ْٛضرؼح ٌٍطكٛي جٌؿٌّ ٍٞ٘ٛؼٕ ٝجٌىالَ ذؼى أْ ضٕحْص جٌّ١طحف٠ُ١مح
ٚضغحفٍص ػٓ ضكى٠ى جٌّٛلغ جألٔطٌٛٛؾٌٍٛ ٟؾٛوٕ٘ ِٓ ،ح ػحو ٘١ىغٍ ئٌٝ
جٌٍغس ِمحِح ِٓٚىٕح ٌٍٛؾٛو ٚئٌٌ ٝغس جٌٗؼٍ ضكى٠ىجٌ ،مى ٌج٘ٓ ػٍ ٝفىٍز
جٔىٗحف قم١مس جٌٛؾٛو ف ٟجٌفٕٚ ٟجٌٍغٚ ٞٛجٌٗؼٍ ٞجٌفىٍِ ٞطٍرح ٠ٌٍٚٞح
ٌط١ٞٛف فٍ١ٞطٗ جٌطٛذٌٛٛؾ١س جٌّٕٙؿ١س ٔك ٛضكى٠ى ِىحْ ٚجضؿحٖ جٌفىٍ ٔكٛ
جٌٛؾٛو ،ذؼى أْ جْطكحٌص أِحَ ٘١ىغٍ ئِىحٔ١س ٌؤ٠س جٌٛؾٛو ف ٟجإلٌ١ػ١ح ( ال
– جٔكؿحذح ) « . 99
ًٖ٘ جٌّكحٌٚس جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ٘ ٟفطف ؾى٠ى ٌّهطٍف جإلِىحٔحش ٚجٌّٓحٌه
ٚجٌىٌٚخ ٌط١ٙثس جٌؼرٔ ٌٛك ٛجٌٛؾٛو ػٍ ٝجػطرحٌ جْطكحٌس جضرحع أٍْٛخ
ٍِٓٚه ٚجقى ًٌٌهٚ ،ػٍ٠ ٗ١كطحؼ جٌفىٍ ئٌ ٝضؿٍذس ػّ١مس ذطٍه جألْحٌ١د
ٚذطٍه جٌّٓحٌه ٚذحٌٍغس ٌطكى٠ى ِٞٛغ ِٛٚلغ جٌٛؾٛوٌ ،مى جػطمى ف ٟجٌفٓ
أٍْٛذح وحٖفح ٌٍكم١مس فحٌفٕحْ ٠رىع أػّحٌٗ ٍ٠رح إلظٙحٌ جٌٛؾٛو ٚضؼِ ٓ١١محِٗ
،فحٌؼًّ جٌفٕ ٟػٍ ٝقى ضؼر ،ٍٖ١ػٍ ٝجػطرحٌٖ أقى جٌىٌٚخ جٌط٠ ٟػك فٙ١ح
٘١ىغٍ ٓ٠طمىَ جٌؼحٌُ ئٌ ٝجٌظ ،ٌٛٙضطؿٍ ٝجٌكم١مس ئيْ ف ٟجٌؼًّ جٌفٕٟ
٠ٚطّٞٛغ جٌٛؾٛوٕ٘ ِٓٚ ،ح ٕٛ٠د جٌطأ ً٠ٚجٌفٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ ٟجٌ١ٙىغٍ ٞػٍٝ
جٌؼًّ جٌفٕ ٟو ْٚجال٘طّحَ ذفؼً جإلذىجع٠ٚ ،ف ُٙئيْ جٌؼًّ جٌفٕ ٟفّٙح
فٌٕٛٛ١ِٕٛ١ؾ١ح ضٓهٍ١ج ٌٍفٓ ِٓ أؾً وٗف قم١مس جٌٛؾٛو .
ً٘ج جٌطّٞٛغ جٌؿى٠ى ٌٍفٍ١ٞس جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ال ٠ىي ئال ػٍ ٝجٌطكٛي ،ضكٛي
جٌٓإجي جٌ١ٙىغٍْ ِٓ ٞإجي ػٓ جٌكم١مس ئٌْ ٝإجي ػٓ ضؼ١ٕ١١س جٌٛؾٛو،
ِ ٛ٘ٚح ٌّْٗ ٘١ىغٍ ْإجٌٗ جألْحْ ِٓ ٟؾى٠ى ٚجًٌ٠ ٞطؿٗ ذٗ ئٌ ٝجٌركع
 / 2د – علً الحبٌب الفرٌوي -الفن و الحقٌقة  .المرجع السابق ص 058

ف ٟذإٌز أ ٚفؿٛز جإلٍٖجق جٌٌٕٛجٌٍٔٛ ٟؾٛو ٟ٘ٚ،*100ئٖحٌز أنٌٍ ٜركع
٘١ىغٍ ػٓ ِٞٛغ أنٍ ٌ ّ١ذحٌّؼٕ ٝجٌّىحٌٍّٔٞٛ ٟغ ال ذً ػٍْ ٝرً١
جٌطأًِ فّ١ح ّٓ٠ف ٌٍٛؾٛو ذحٌظٚ ٌٛٙجٌطؿٍٚ ٟجالٔىٗحف وفٟحء ٌالٔفطحـ
 ٟ٘ٚئقى ٜجٌىٌٚخ جٌطٍْ ٟىٙح ٘١ىغٍ وجتّح ف ٟئ٠حٌ جْطىّحي ٍِٗٚػٗ
جٌرىتٌّ ٟؿحَٚز وً ِح ٘١ِ ٛطحف٠ُ١م. ٟ
ٚضؼى ًٖ٘ جٌّكحٌٚس جٌ١ٙىغ٠ٍ١س ذّػحذس جؾطٙحو ٔمىٌٍ ٞطٍجظ جٌّ١طحف٠ُ١م،ٟ
ً٘ٚج ذؼى أْ جْطىًّ جٌركع فِ ٟؼٕ ٝجٌٛؾٛو ٛ٘ٚ ،ؾٍٓ أنٍ ٌٍؼرٔ ٌٛكٛ
ٍٞخ ؾى٠ى ِٓ جٌطفى ٍ١ضحٌوح ٌٚجءٖ فىٍز جٌركع ػٓ ظٚ ٌٛٙجٔكؿحخ
جٌٛؾٛو ،ئٌ ٝذىء ؾى٠ى ٠ؼرٍ ٔك ٛجقطٍجف١س جٌطفى ٍ١ذحٌٛؾٛو وجنً جٌهٍٛز جٌطٟ
ٌُْ ذٙح ِؼحٌُ جٌرىء جألنٍٚ ًٖ٘ٚ ،جقىز أنٍ ِٓ ٜجألْرحخ جٌط١٘ ٟثٙح
٘١ىغٍ ٌٍؼر ِٓ ٌٛذىء ئٌ ٝذىء ّْ ٟ٘ٚس جٌطفى ٍ١جٌ١ٙىغٍ ٞجٌط ٟجضُٓ ذٙح
ٍِٗٚػٗ ،أٌجو ِٓ ٌٚجء ً٘ج جٌطكٛي ٔمً جٌٓإجي ِٓ ْإجي جٌّ١طحف٠ُ١مح ئٌٝ
ْإجي ٙ٠طُ ذحٌفىٍ جًٌ٠ ٞى ٌٚقٛي جٌٛؾٛوٌ ،غرس ف ٟضٛظ١ف ذىء أنٍ،
ضفىٍ١ج ف ٟجٌٛؾٛو ٠أنً ٠حذؼح ٛ٠ذٌٛٛؾ١حً٘٠ ،د ئٌِ ٝح ٌُ ٠فىٍ ف ،ٗ١فِ ٟح
ٌُ ضفىٍ ف ٗ١جٌفٍٓفسٚ ،فِ ٟح ٌُ ٓ٠أي ػٕٗٚ ،جًٌٔ ٞىٌوٗ قّٕ١ح ٔٓأي جٌٓإجي
قٛي جٌٛؾٛو يجضٗ .
ٌمى ٌوُ ٘١ىغٍ  " ًِٕ ٚجٌٛؾٛو ٚجٌُِحْ " ػٍ ٝجٌٓإجي ٛ٘ٚ ،أقى جألْرحخ
ٚجٌٓرد جٌٍت ٟٓ١الٔطمحي جٌطفى ٍ١ئٌِ ٝح ٌُ ٠فىٍ ف ،ٗ١ػٍ ٝجػطرحٌ أْ جٌفٍٓفس
ػٍ ٝقى ضؼر١٘ ٍ١ىغٍ ضٗطٍ ٠جْطهىجَ جٌٓإجيًٌٌ ،ه ِٓ أؾً جظٙحٌ ِح
جقطؿد ٚجٌال -جقطؿحخ .
ٌ /*1رى محمد محجوب الذي ترجم الكلمة األلمانٌة ) ( Lichtungإلى العربٌة " فجوة" على أنها إحدى
الزواٌا التً احتمى إلٌها هٌدؼر حتى ال ٌقع فً طرحه لسإال قبلٌة الوجود فً سإال مٌتافٌزٌقً  ،و ذلك
لمؽادرة البدء المٌتافٌزٌقً األول وهو ما سٌقؾ حائال دون التقدم فً مشروعه لمجاوزة المٌتافٌزٌقا ،حٌث جعل
من الخلوة شرط لكل تعٌٌن مفهومً للوجود المٌتافٌزٌقً  ،فالفجوة أو الخلوة كما ٌسمٌها أحٌانا تؤخذ معنى
اإلنفتاح الذي ٌبلؽه الوجود – فً – العالم .

فًّٕ " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ " أٚرف جٌٓإجي ِغ ٘١ىغٍ ٠ؼٕ ٟأ٠ ٚمٛى ذٗ
جٌطٓحؤي ػٓ جٌ ٛؾٛو ٛ٘ٚ ،ذًٙج ّٕ٠ف جٌٛؾٛو فّٙح أػّك ٚأوي ف ٟئ٠حٌ
ِؿحَٚز جٌّ١طحف٠ُ١مح وجتّحٚ ،لى ٚؾى ف ٟجٌٍغس أفمح ٌقرح ٠ك ً١جٌٛؾٛو ًٌجضٗ ال
ٌغ٠ٚ ٍٖ١ف ُٙفٌ ٟقحخ جٌفىٍ جٌّطفىٍ .
أٚرف ٘١ىغٍ ٠فىٍ ف ٟقم١مس جٌٛؾٛو ْإجال ؾًٌ٠ح ال ٠كطحؼ ئٌ ٝضأؾ،ً١
ٚيٌه ذؼى أْ ضأوى أْ ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو ظً ْؿ ٓ١جٌٍغس جٌّ١طحف٠ُ١م١س ،ئال أْ
قم١مطٗ ال ضكطحؼ ئٌ ٝأ ،ًٚفأٍِ جالٔطمحي ِٓ ِؼٕ ٝجٌٛؾٛو ئٌ ٝقم١مس
جٌٛؾٛو ٌُ ٠ىٓ ضىٍِ١ج ٌّح٘١س جإلٔٓحْ ذمىٌ ِح وحٔص جٌٌٍٟٚز جٌّٕٙؿ١س جٌطٟ
وػص ًٌٌه ،ػٍ ٝجػطرحٌ أٔٙح وحٔص جْطؿحذس ٌطهط١ط١س " جٌٛؾٛو  ٚجٌُِحْ "
ضٛجفمح ػٍِٕٙ ٝؽ جإلٔٙحء جٌّ١طحف٠ُ١م. ٟ
فحٌركع ف ٟقم١مس جٌٛؾٛو ال ٠هطٍف ػٓ قم١مس جٌركع فِ ٟؼٕ ٝجٌٛؾٛو
،فحٌكم١مس جالٔطٛجت١س أ ٞجٌركع ف ٟقم١مس جٌّٛؾى ِح ٘ ٟئال ْرٌٍ ً١ركع فٟ
جٌكم١مس جألٔطٌٛٛؾ١س (قم١مس جٌٛؾٛو ) ،فحٔىٗحف جٌٛؾٛو ذكك ٠كطحؼ ئٌٝ
جٌكم١مس جألٔطٛل١س ئٌ ٝجٌّؼٕٚ ،ٝجٌط ٟضؼى ذحٌٕٓرس ئٌ١٘ ٝىغٍ ذّػحذس جٌه١١
جٌٙحوًٌٌ ٞه .
ٚػٍ٠ ٗ١رم ٝجٌٛؾٛو جإلٔٓحِٔ ٟؼٍك ذ ٓ١ن١ط ٓ١ئِح جالٌطفحش ئٌِ ٝح ٛ٠ؾى
(جٌكم١مس جألٔطٛل١س )ٚ ،ئِح ج ٌٓؼٌٚ ٟجء قم١مس جٌٛؾٛو  ٛ٘ٚجٌٙىف جًٌِٓ ٞ
أؾٍٗ لحِص جٌطهط١ط١س جٌ١ٙىغ٠ٍ١سً٘ٚ ،ج ال ّٕ٠غ ِٓ أْ أقىّ٘ح ٠كطحؼ فٟ

ل١حِٗ ئٌ ٝئوٌجن جألنٍ ،ألْ غ ٝجٌطٍف ػٓ جٌكم١مس جالٔطٛل١س أ ٚجٌركع
فِ ٟؼٕ ٝجٌٛؾٛو ٠ؼى ػحتمح ٠كؿد جٌكم١مس جألٔطٌٛٛؾ١س أ ٚقم١مس جٌٛؾٛو،
 ٟ٘ٚجإلٖىحٌ١س جٌط ٟظٍص ضطحذغ ٘١ىغٍ ٚضؼطٍٚ ،ٗٞوًج ضحٌ٠م جٌّ١طحف٠ُ١مح
ًِٕ أفال ،ْٛ٠قط ٝأْ ذؼ ٝجٌفالْفس ٠ؼُ ْٚجٔمطحع ٘١ىغٍ ف " ٟجٌٛؾٛو
 ٚجٌُِحْ " ئٌ ٝيٌهٚ ،ػٍ »ٗ١ظٍص قم١مس جٌٛؾٛو ِؼٍمس ف ٟجٌّّىٟٓ٘ٚ ،
أقى جألْرحخ جٌط ٟوفؼص ٘١ىغٍ ٌٍؼٛوز ئٌ ٝجألٛٚي جأل ،ٌٝٚق١ع ٖىٍص
ل١ٟس جٌٛؾٛو فٍٞح ٚٚجؾرح ٠كطحؼ ئٌ ٝجٌّٓحءٌس «
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ً٘ج ِح وػح ٘١ىغٍ ئٌ ٝضٛؾْ ٗ١إجٌٗ ئٌِٓ ٝأٌس جٌكم١مسٚ ،أػطحٖ جألْرم١س
جألٔطٌٛٛؾ١س» فطفٓ ٍ١جٌٛؾٛو ٠كطحؼ ئٌ ٝقم١مس جٌٛؾٛو «  ،102ف١طكٛي ذًٌه
ِٓ ْإجي ػٓ جٌّؼٕ ٝئٌْ ٝإجي ػٓ جٌكم١مس ،ذحقػح ِٓ نالٌٗ ػٓ أًٚ
ٌٍٛؾٛو جإلٔٓحٌٔ ٟىٛ٠ ٟؾى ،ال ٌٍطٟك١س ذحإلٔٓحْ ف ٟجٌؼىِ١س ػٍ ٝجػطرحٌ
أٔٗ ٠ؿد أْ ٔركع ف ٟجٌٛؾٛو ِٓطمال ػٓ وً ِٛؾٛو ،فحٔىٗحف جإلٔٓحْ فٟ
ٔظٍٖ ال ٠كطحؼ ئٌ ٝأْحِٚ ،لى ؾؼً ف ٟيٌه ِٓ جٌٍغس ٍ١ْٚس ٌٍطكٛي ِٓ
جٌّؼٕ ٝئٌ ٝجٌكم١مسٚ ،جػطرٍ٘ح ِٓىٓ جٌٛؾٛو ٚجٌط ِٓ »ٟوجنٍٙح ٠ظٍٙ

 /101د – علً الحبٌب الفرٌوي -الفن و الحقٌقة  .المرجع السابق ص00
 /102د – علً الحبٌب الفرٌوي  -الفن و الحقٌقة  .المرجع السابق ص00

جٌٛؾٛوٚ ،ف ٟجٌىالَ ٠طكمك جإلٔٛحش ئٌٛٚ ٝضٗٚ ،أْ ٕٔٛص ٘ ٛأْ ٔفىٍ
ذؼّك ف ٟقم١مس جٌٛؾٛو «. 103
ٕ٘ ِٓٚح ٠طٛجٌ ٜوً لٛى ِٓ ٌٚجء ٔف ٟوً أْحِ ٌٍٛؾٛو ،ئيج وحْ ً٘ج
جأل ٛ٘ ًٚجٌّٞٛغ جٌط ٟضٕ٠ٛص ف ٗ١جٌكم١مس ٟ٘ٚ ،جٌّٓس جٌط ٟغٍرص ػٍٝ
وً أفىحٌ ٘١ىغٍ جٌط ٟجٔفطكص ػٍ ٝفٟحء فٓ١ف ال قىٚو ٌٍطفى ٍ١فِّ ،ٗ١ح
جْطىػِ ٝؼحٚوز جٌىٍز ف ٟوً ٍِز  ِٓٚؾى٠ى ٚجْطكىجظ ذىج٠حش ؾى٠ىز فٟ
ِٓحٌ ٌٌٛرِ ٟفحوٖ جٌغ ٘ٛف ٟجألػّحق أػّحق وً ِح ٌُ ٠فىٍ فِّ ،ٗ١ح ؾؼً
قم١مس جٌٛؾٛو وٓإجي ٍْجٚ ،ضرمٍ١ِٓ ٝز جٌّؿحَٚز ِغحٍِز ٌُ ضٕط ٟٙئٌٝ
قىٚو ضؼٚ ٓ١١ضكى٠ى جٌٛؾٛو٠ٚ ،رمً٘ ٝج جالٔىٗحف غحِٟح ٛ٠ؼد جٌطفىٍ١
ف. ٗ١
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خــــــــــاتمة

ٌمكن االستنتاج فً األخٌر أن قضٌة المنهج هً القضٌة المحور فً
الفلسفات الحدٌثة والمعاصرة ،والتؤمل فٌها قد شؽل معظم كبار الفالسفة
فً عصرنا ،ؼٌر أن تناول هذه القضٌة بالبحث والدرس أخذ أشكاال
مختلفة تبعا الختالؾ الخلفٌات المعرفٌة والتوجهات الفلسفٌة ،ؼٌر أننا فً
هذا البحث شددنا على معنى الفلسفات الؽربٌة التً اتخذت من التفكٌر فً
قضٌة المنهج نقطة انطالق لها ،من أجل تفكٌك البنٌان نفسه الذي قامت
علٌه الفلسفة ،وهذا ما تجسد فً المحاولة الهٌدؼٌرٌة التً حاولت هدم
الفلسفة وتقوٌضها من الداخل ،عن طرٌق تفكٌك البناء الذي قامت علٌه،
وكانت هذه المحاولة هً األكثر حضورا وسار على نهجها الكثٌرون ،إذ
ٌعتبر هٌدؼر من بٌن الفالسفة القالئل الذٌن لهم بالػ األثر فً تارٌخ الفكر
الؽربً ،سواء من ناحٌة تؤوٌالته الخاصة للفلسفة منذ البداٌات اإلؼرٌقٌة،
أو من جانب التساإالت والتحوٌرات التً أدخلها على الممارسة الفلسفٌة
ذات األبعاد الوجودٌة ،إذ ٌعد بممارساته للسإال األنطولوجً من بن
الفالسفة المصنفٌن ضمن سٌاق النقد الجذري للحداثة الؽربٌة .
ومن جهة ثانٌة وكاستنتاج ،فإن الخوض فً ؼمار الفلسفة الهٌدؼٌرٌة
ٌجعلنا نقؾ أمام مراحل هٌدؼٌرٌة ثالث ،على اعتبار أن هٌدؼر متعدد
وٌحمل أرقاما وألقابا عدة .
فهٌدؼر تلمٌذ " دانز سكوت"و"كانط"و"هوسرل" ،ورٌث الفٌنومٌنولوجٌا
ومنهجها ،وهٌدؼر الثانً ورٌث الرومنتٌكٌٌن الذي طرح مشكلة
المٌتافٌزٌقا من خالل اللؽة ،وهٌدؼر الثالث العائد إلى "هٌؽل" ومصدر
الفلسفة الهٌرمٌنٌوطٌقٌة ،هذا التصنٌؾ هو ما جعل هٌدؼر متعددا وؼامضا
فً معظم األحٌان ،فما كان بوسعنا إال تكوٌن فكرة ولو بسٌطة عن المنهج
الفٌنومٌنولوجً الهٌرمٌنٌطٌقً عنده .

لقد كان لهٌدؼر من خالل كتابه " الوجود و الزمان " بالػ األثر على
الفٌنومٌنولوجٌا والهٌرمٌنٌوطٌقا وأضفى علٌهما طابعا جدٌدا ،وتحوال
كبٌرا ،ووضعهما فً سٌاق جدٌد .
إال أن األمر الذي ال مناص منه هو أن هٌدؼر لم ٌكن لٌإسس لنظرٌته
ورإٌته المنهجٌة إال باالستناد إلى أستاذه إدموند هوسرل ،وحتى هٌدؼر ال
ٌنكر هذا الفضل فً توسع تصوراته خصوصا المبكرة منها ،ؼٌر أنه وبعد
" الوجود و الزمان " 0099م ،وضع هذه التصورات المبكرة فً سٌاق
جدٌد وكٌفها وفق أؼراضه ،وما اختفاء مصطلح " فٌنومٌنولوجٌا " فً
كتاباته الالحقة والتً تلت " الوجود و الزمان " إال دلٌال قاطعا ،صرٌحا
وواضحا على هذا التحول نحو السٌاق الجدٌد ،إال أن هذا بالنسبة إلى
هٌدؼر لم ٌكن خٌانة ألستاذه هوسرل ،بل كان ٌرى فً موقفه  -الذي
اعتبر تطرفا فكرٌا – تطوٌرا للفٌنومٌنولوجٌا » :فلٌس من الضروري
لكً ٌكون الفٌلسوؾ فٌنومٌنولوجٌا أن ٌكون هوسرلٌا قلبا وقالبا بل إن هذا
ضد مصلحة الفٌنومٌنولوجٌا وضد طبٌعتها كمنهج " مفتوح " قابل
للتطوٌر« ،بل أكثر من ذلك كان ٌعتقد أنه أكثر وفاءا للفٌنومٌنولوجٌا من
أستاذه .
فقد نظر إلى أستاذه على أنه قد ظل الطرٌق الذي رسمه ،والمإدي إلى
الظواهر ،فكان من الواجب إعادة رسم المعالم الصحٌحة للطرٌق التً كان
من المفترض أن تبتعد عن الذات المتعالٌة ،التً فسر من خاللها هوسرل
الظواهر ،والتً تعد اعتداء ضد الظواهر نفسها ،هاته هً المعالم التً
تص ورها هٌدؼر للمنهج الصحٌح الهادؾ إلى تفسٌر الظواهر ،فهو على ما
ٌبدو ظل طٌلة مسٌرته ٌدافع عن فكرة أساسٌة هً التوجه نحو الظواهر

ذاتها ،وذلك خارج إطار تفسٌرها بردها إلى الذات المتعالٌة ،وعلٌه ال ٌعد
هذا تمردا على الفٌنومٌنولوجٌا بقدر ما ٌعد انتفاضة مع أستاذه وضد
التٌهان الذي ؼاب بٌن ثناٌاه هوسرل ،والذي كان فً لبه ٌماثل ما ذهبت
إلٌه الدٌكارتٌة والفلسفات الذاتٌة .
فقد جاء هٌدؼر مصححا للمنهج الفٌنومٌنولوجً من بقاٌا الذاتٌة ،متوجها
به إلى تؤوٌلٌة الوجود ،وهو ما ٌعكس انقالبه على األنطولوجٌا الصورٌة
الهوسرلٌة ،التً اقتصرت على األشٌاء ،باإلضافة إلى ذلك فإنه ٌعد من
الخطؤ من ٌعتبر هذا االنقالب ازدواجٌة فً فكر هٌدؼر ،فهٌدؼر لم ٌكن
البتة وجودٌا أبدا ،بقدر ما كان فٌنومٌنولوجٌا قلبا وقالبا ،فتوجهه نحو
الوجود ال ٌعنً أنه نحى منحا وجودٌا بقد ما ٌمكن رد هذه القطٌعة مع
هوسرل إلى الحاجة الملحة التً دعت إلٌها رسالته الفكرٌة ،فً إطار
مشروعه العام لمجاوزة المٌتافٌزٌقا .
فإن فكرة تفسٌر الظواهر بردها إلى ذاتها هً الحاجة العظمى فً نفس
هٌدؼر ،لرحٌل بعٌدا بالمنهج الفٌنومٌنولوجً ،وٌضفً علٌه طابعا جدٌدا
وصبؽة تؤوٌلٌة ،وٌزرع فً قلب الفٌنومٌنولوجٌا أنطولوجٌا الوجود
اإلنسانً ،هذا هو التصور العام بدون تفصٌل ،والذي رسمه هٌدؼر للمنهج
الفٌنومٌنولوجً الذي بدأ فٌنومٌنولوجٌا وانتهى به المطاؾ فً حضن الذات
المتعالٌة مع هوسرل ،لٌجد له هٌدؼر فً الهٌرمٌنٌوطٌقا مالذا أمنا ٌإول
من خالله الوجود اإلنسانً ،باعتباره عمق الوجود ،ومنبع الظواهر
التؤوٌلٌة ،بعٌدا عن التفسٌرات الذاتٌة ،التً لم تسلم من الوقوع فً فج
الذات المتعالٌة .

إال أنه ما ٌؤخذ على هٌدؼر أنه حاول أن ٌنقذ أستاذه من مؽبة التٌهان فً
عمق الذات المتعالٌة ،وتبعا لذلك الفٌنومٌنولوجٌا كمنهج من الوقوع فً
الت ناقضات التً تذهب مقاصده أدراج الرٌاح وتسبح براكبه فً ظلمات
المٌتافٌزٌقا المتدرجات ،لٌقع فً تٌهان أعت وأمر مما حاد عنه هو ذاته،
فهٌدؼر لم ٌفتح نافذة على ؼرفة بٌنة المعالم مرسومة األبعاد ،بل فتح نافذة
على فضاء فسٌح ال حدود له ،وال معالم تحدده ،مستعمال فً ذلك لؽة لٌس
لها جذر وال أصل زادت األمر عسرا وتعقٌدا وؼموضا ،وبدال من الكشؾ
عن الظواهر زادتها تسترا وانحجابا ،وتبعا لذلك عرؾ هٌدؼر بؽموض
لؽته ،واشتباه تصوراته ،وتشابك أفكاره ،وتشعب دروبه ،وهو ما كان
ٌشٌر إلٌه دائما بالؽابة السوداء المظلمة ،وهو أٌضا ما أضفى على فلسفته
طابع القلق ،والتشاإم ،وقد وصل به الحال إلى أن أتهم من طرؾ مجموعة
من النقاد على أنه سار بهذا المنهج ; أي الفٌنومٌنولوجً إلى محاولة نفً
الواقع المادي والعلم ،عندما جعل مقولة العدم محور أنطولوجٌته .
إال أن الشًء الذي ٌجب أن نعترؾ به هو أن فضل الربط بٌن
الفٌنومٌنولوجٌا والهٌرمٌنٌوطٌقا ،ال ٌمكن أن ٌرد إال إلى هٌدؼر وعلى هذا
ٌمكن وصؾ فلسفته بؤنها أنطولوجٌا فٌنومٌنولوجٌة نابعة من تؤوٌلة
الدازاٌن ،وهذا إن دل فإنما ٌدل على أن هٌدؼر قد نجح فً نقل سٌاق
الفٌنومٌنولوجٌا والهٌرمٌنٌوطٌقا بكامله بعٌدا عن التصور القدٌم لهما،
وأسهم فً تطوٌرهما إسهاما متعدد الجوانب ،وهو بهذا ٌكون قد أحدث
تؽٌٌرا جذرٌا فً الطابع األساسً للفٌنومٌنولوجٌا والهٌرمٌنٌوطٌقا ،كما
ٌجب أن نإكد مجددا أن المنعطؾ أو ما ٌسمى ؼالبا المنعرج الذي أحدثه
هٌدؼر داخل الفلسفة عموما وداخل الفٌنومٌنولوجٌا خصوصا ،قد خدم
المنهج الفٌنومٌنولوجً أكثر مما أضر به.

هذه أهم االستنتاجات التً ٌمكن أن أسجلها ؼٌر أن ؼٌاهب البحث فً هذا
الموضوع تبقى بعٌدة األؼوار ،وٌبقى االكتمال الفٌنومٌنولوجً حلما ٌراود
كل فٌنومٌنولوجً ،وتبق الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة الفلسفة الحالمة والطرٌق
المفتوح على كل االمكانات المتاحة ،والتً ستتاح ضمن استئنافات أخرى
فً خضم مقصد تحقٌق االكتمال افٌنومٌنولوجً ،وٌبقى السإال مطروحا
دائما إلى متى سٌظل السإال قابعا فً صٌؽة ال " كٌؾ " ؟ وإلى متى
سٌظل سإال المنهج سإال كل األسئلة ؟.
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:يهخص
هذا رؼم."على خطى أستاذه "ادموند هوسرل،لم ٌكن هٌدؼر كما ظن الكثٌرون وجودٌا بقدر ما كان فٌنومٌنولوجٌا
إال أن ذلك لم ٌكن تحطٌما بقدر ما كان تصحٌحا، االنعطاؾ الفكري الذي أحدثه هٌدؼر داخل الفٌنومٌنولوجٌا
لمنهج رسم مالمحه فً كتابه، و ذلك فً قالب جدٌد ٌوحً باألصالة و التؤصٌل،واستئنافا لما بناه هوسرل ذاته
 و هو ما أضفً سمة التعدٌل على الفٌنومٌنولوجٌا من خالل ما أصطلح على،" 7291"الشهٌر "الوجود و الزمان
الذي ٌعكس الوجهة التؤوٌلٌة التً اتخذتها الفٌنومٌنولوجٌا مع، تسمٌته بالزرع األنطولوجً فً الفٌنومٌنولوجٌا
.هٌدؼر لدراسة الوجود و الوجود اإلنسانً على وجه الخصوص
. ً الوجود اإلنسان، الوجود، التؤوٌلٌة، األنطولوجٌا، الفٌنومٌنولوجٌا، المنهج:الكلمات المفتاحية
Résumé :
Heidegger n’est pas comme ont pensé les autres, existentiel autant qu’il est
phénoménologue en suivant les traces de son professeur Edmond Husserl, Et ceci,
malgré sa divergence idéologique provoquée par Heidegger au sein de la
phénoménologie. Elle n’est pas une destruction autant que c’est une correction de ce
que a construit Husserl lui-même, c’est un nouveau modèle qui fait appel aux racine,
et a l’enracinement, pour une méthode ou’ il a introduit son portrait dans son livre
célèbre : «être et temps» 1927, ou’ il a ajouté des changements sur la
phénoménologie d’où l’appellation d’implant ontologique dans la phénoménologie,
ainsi, elle reflète la façon herméneutique prise par la phénoménologie de Heidegger
afin d’étudier l’être et l’être humain en particulier .
Mots clés: la method.la phénoménologie. L’ontologie .l’herméneutique. L’être humain

Summary :
Not Heidegger as many thought existential as It was phenomenological, in the
footsteps of his mentor Edmund Husserl, this despite ideological divergence brought
about Heidegger within phenomenology, but that did not breaks as it was a
correction and an appeal to the built Husserl itself, in the new template suggests
rebellion and rooting for the curriculum drawing features in his famous book
'existence and time' 1927, which peppered the amendment feature on
phenomenology through what has been termed the implant ontological in
phenomenology, which reflects the herméneutique experience with Heidegger's
phenomenology taken to study the presence of human existence and in particular.
Key words: the curriculum. Phenomenology. Ontological. Herméneutique . Human existence

